
Zápis ze schůze VV ČASEM, konané dne 24. 02. 2020 od 16:00h online. 

 

Přítomni: Novotný, Kotáb, Pavlík, Šíma, Hobza, Čáslavová, Voráček 

Omluveni: Racek  

Hosté: Kyselica, Pecinová, Papuga 

 

Ad 1 Úvodní slovo schůze VV ČASEM 

• Doc. Novotný přivítal účastníky schůze, prezentoval novinky z aktuálního zpravodaje ČUS. 

Ad 2 Proběhlo zhodnocení úkolů z minulého setkání 

• PhDr. Šíma zpracoval s týmem z FTVS kontakty na zástupce obcí 

• Doc Novotný prezentoval jednání s kontakty ochotné vystoupit na Workshopu ČASEM: 

o Stanislav Rýznar – licenční komisař stadionů je ochoten vystoupit. 

o Zástupce FAČR – vzhledem k situaci v organizaci není koho oslovit. 

o Zástupce NSA – p. Lukš rezignoval a jeho nástupkyně se seznamuje s problematikou. 

o Zástupce ČSLH – p. Rachota je ochoten vystoupit. 

• Mgr. Kotáb se pokusil dvakrát oslovit organizaci Sdružení hokejových stadionů, ale ani jednou bez odpovědi.  

Ad 3 Řešení situace ohledně workshopu ČASEM 2021 

• Většina účastníků se shodla, že bez zástupce NSA, jako garanta dotací do sportu v ČR nemá význam workshop 

dělat, alespoň v té podobě, v jaké byl původně plánován. 

• Z brainstormingu všech členů vzešly následující úkoly do příštího setkání, tak abychom workshop uskutečnili. 

Ad 4 Úkoly 

• Mgr. Kyselica osloví p. Lukla jako zástupce Svazu obcí a měst, zda by obce neměly iniciovat oživení činnosti 

Asociace českých zimních stadionů a zapojit se do problematiky sdílení znalostí v oblasti ekonomiky, výstavby a 

jejich rekonstrukce. Domníváme se, že vzájemné sdílení informací je ku prospěchu fungování všech zimních 

stationů. 

• Doc. Novotný osloví p. Hniličku, aby zprostředkoval kontakt s nástupkyní p. Lukše z NSA 

• Mgr. Kotáb osloví p. Rachotu z ČSLH, aby zprostředkoval kontakt s organizací Sdružení zimních stadionů. 

• Mgr. Kyselica osloví organizaci, která provádí osvětu v oblasti energetické efektivitě v oblasti sportovních 

zařízení. 

• Mgr. Kotáb osloví Českou komoru fitness, která sdružuje převážně komerční sportovní zařízení 

Ad 5 Různé 

• Spolek ČASEM disponuje finančními prostředky přes 30 tisíc Kč. Většina účastníků se shodla, že bude lepší 

pošetřit prostředky, až bude možné udělat osobní setkání či klasickou konferenci 

Ad 5 Příští schůze 

• Příští schůze proběhne online ve středu 24. března 2021 přes MS Teams. Mgr. Kyselica vytvoří link.  

 

 

Zapsal Mgr. Kotáb dne 25. 2. 2021 

Zkontroloval: Doc. Novotný 


