
 
Zápis ze schůze VV ČASEM, konané dne 07. 04. 2021 od 16:00h online 

 

Přítomní: Novotný, Hobza, Kotáb, Šíma, Čáslavová, Voráček 

Omluvení: Pavlík, Racek 

Hosté: Kyselica, Papuga, Pecinová 

 

Ad 1 Úvodní slovo schůze VV ČASEM 

• Doc. Novotný přivítal účastníky schůze. 

 

Ad 2 Proběhlo zhodnocení úkolů z minulého setkání 

• Doc. Novotný informoval o setkaní s p. Hniličkou (Národní sportovní agentura), který mu sdělil, že 

situace v agentuře je napjatá s ohledem na výměnu klíčových zaměstnanců a probíhajícím 

auditem. Spokojený je s vrcholným dotačním programem Můj klub. Rozšířila se dotace na údržbu 

sportovních zařízení (které jsou dlouhodobě zastaralé) 

• Mgr. Kyselica potvrdil, že zájem vystoupit na workshopu mají jak zástupci Svazu obcí a měst (p. 

Lukl), tak i zástupce organizace, která provádí osvětu v oblasti energetické efektivity v oblasti 

sportovních zařízení. 

• Mgr. Kotáb informoval, že organizace Svaz Zimních Stadionů nekomunikuje a naopak Česká 

komora fitness je připravena na workshopu vystoupit. 

• Doc. Novotný potvrdil ochotu vystoupit od p. Rachoty z ČSLH o zimních stadionech a p. Rýznara 

jako zástupce licenční komise FAČR. 

 

Ad 3 Termín workshopu 

• Většina účastníků schůze se vyjádřila, že asi nejvhodnější termínem by byla středa od 9.00 hod. 

Navrhované středy jsou 19. 5. nebo 2. 6., prosím ještě Mgr. Kyselicu o zřízení Doodle hlasování o 

konečném termínu.  

• Do příští středy ještě osloví Doc. Novotný p. Rýznara, který může mít kolizi termínu workshopu s 

jeho prací. 

• Do 14. 4. bychom měli definitivně rozhodnout o termínu konání workshopu. 

 

 

Ad 4 Navrhovaný harmonogram workshopu 

9.00 – 9.30: Technický úvod – než se všichni zapojí 

9.30 – 9.45: Zahájení workshopu + úvodní slovo (Doc. Novotný) 

9.45 – 11.15: Vystoupení hostů – příspěvek by měl být formou prezentace na 15 minut 

11.15 – 12.00: Diskuse 



 

Ad 4 Navrhované téma workshopu 

• Účastníci se shodli, že by se workshop měl zaměřit na: „modernizaci a provoz sportovní 

infrastruktury“. 

 

Ad 5 Cena workshopu 

• Účastníci probrali možnost workshopu s vložným i bez vložného. Obě varianty mají svoje výhody 

a nevýhody.  

• Nakonec došlo ke konsenzu, že by se vložné mělo pohybovat v rozmezí od 200 do 300 Kč za 

osobu. 

• Výnosy z vložného budou využity v příštích obdobích 

• Náklady na workshop by měly být „nulové“ - přípravu technického řešení Workshopu má na 

starosti Mgr. Kyselica a workshop proběhne přes osvědčený systém v rámci MUNI. 

• Účastníci workshopu kromě nahrávky workshopu dostanou prezentace vystupujících ve 

formátu pdf (pokud budou vystupující souhlasit) 

 

Ad 6 Úkoly vyplývající ze schůze 

• Mgr. Kyselica vytvoří Doodle hlasování a konání termínu workshopu s hlasováním do 14. 4. 

• Doc. Novotný osloví p. Rýznara s možnými termíny workshopu do 14. 4. 

• Ti, co mají kontakty na potenciální vystupující (Kotáb, Novotný, Kyselica), zašlou kontakt Ing. 

Hobzovi na e-mail vladimirhobza@gmail.com,  

• Ing. Hobza připraví úvodní dopis a zašle ho potenciálním vystupujícím (prezentujícím) až budeme 

vědět konkrétní termín workshopu. 

 

Zapsal: Mgr. Kotáb dne 9. 4. 2021 
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