
 

Zápis ze 17. jednání VV KASO konaného 9. 1. 2019 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hynková, Hrabal, Novotný R., Čečman, Pudilová, Rakowski, 

Sadil, Klvaňa, Milas 

 

Úkoly: 

1. Valná hromada KASO se uskuteční 20. 3. 2019 od 17:00. Jednání se zúčastní za 

Atletický klub Olomouc, z.s. 3 zástupci, za AK Šternberk z.s. 2 zástupci, za Atletický 

klub Prostějov, z.s. 2 zástupci. Dále každý oddíl vyšle 1 zástupce. Pozvánky budou 

včas rozeslány a vyvěšeny na stránkách KASO http://www.kasolomouc.cz 

 

Z: předsedové 

3. Byl projednán a schválen návrh rozpočtu na 2019.  

         Z: Dočkal 

4. ČAS informuje o úhradě členských příspěvků nejpozději do 31. 3. 2019. Oddíly 

uhradí až po výpočtu a zveřejnění ekonomkou ČAS na webu www.atletika.cz  

 

Z: hospodáři klubů 

 

5. Přihlášky atletických oddílů a klubů k činnosti pro rok 2019 je nutno podat 

v termínu do 25. 1. 2019 v evidenčním systému ČAS  http://registr.atletika.cz.  

Z: předsedové 

 

6. Od 18. 1. 2019 je možné podávat žádosti pro dotace z Olomouckého kraje 

v dotačním programu Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019; 

v dotačním titulu Podpory sportovních akcí. Také v dotačních titulech Podpory 

reprezentantů ČR nad 21 let a Podpory mládežnických reprezentantů do 21 let (v 

případě potřeby je Vám u těchto titulů k dispozici pro asistenci jako v loňském roce 

R. Novotný) 

Z: předsedové 

7. Dne 12. 2. se uskuteční halový mítink CZECH INDOOR GALA v Ostravě. 

V hlavním programu se představí krajské smíšené štafety dorostu a juniorů. Zájemci 

o účast v předprogramu se nahlásí  

         Z: Rakowski 

 

 

Různé – informace 

1. Finále celostátního běžeckého poháru se uskutečnilo v rámci MČR v přespolním 

běhu 24. 11. 2018 v Kostelci-Alfrédově. Družstvo olomouckého kraje se umístilo na 

skvělém 3. místě. Vedoucímu výpravy M. Sadilovi bylo poděkováno. 

 

2. Mezikrajové utkání mladšího žactva se uskutečnilo 8. 12. 2018 v Ostravě. 

Závodníci olomouckého kraje se umístili celkově na 3. místě. Dívky zvítězily.  

Poděkování patří trenérům a zvláště vedoucímu výpravy R. Novotnému. 

http://www.atletika.cz/
http://registr.atletika.cz/


 

3. V příloze zápisu halová termínovka. 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019 od 9,00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

 

Zapsal Miroslav Hrabal     předseda RNDr. Drahoslav Dočkal 

 

 


