
Zápis z 21. jednání VV KASO konaného 22. 5. 2019 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hynková, Hrabal, Milas, Pudilová, Rakowski, Sadil, Novotný, 

Čečman 

 

Úkoly: 

1. Informaci o stavu výběru oddílů pro získání investice na vybavení sportovišť 

z ČAS podal        Z: Novotný, Dočkal 

 

2. LODM – proběhly nominační závody, avšak vlivem nepříznivých povětrnostních 

podmínek byly výkony závodníků velmi ovlivněny. Byla schválená předběžná 

nominace závodníků z Olomouckého kraje. Definitivní nominaci provede vedoucí 

výpravy po MMS SŽ 26. 5. Oddíly vyplní nyní obratem požadované akreditační 

formuláře i pro potencionální náhradníky. Finální nominaci za KASO včetně všech 

požadovaných dokumentů zašle na Krajský úřad vedoucí výpravy – termín 31. 5. 

2019.          Z: Kopecký 

 

3. Termíny a místa konání soutěží družstev přípravek a žactva:  

přípravky: 1. kolo 16. 5. Šumperk, 2. kolo 28. 5. Prostějov, 3. kolo 17. 6. Olomouc 

mladší žáci: 1. kolo 14. 5. Prostějov, 2. kolo 30. 5. Šumperk, 3. kolo 18. 6. Hranice  

starší žáci: 1. kolo 15. 5. Šumperk, 2. kolo 29. 5. Olomouc, 3. kolo 19. 6. Přerov  

Z: Čečman, Hynková, Kopecký 

 

4. Objednaná pravidla atletiky a trička pro rozhodčí jsou již k dispozici v sídle 

KASO. Předání a fakturaci zajistí     Z: Novotný 

 

5. Byl schválen plán práce VV KASO na II. pol 2019 viz příloha 

          Z: Novotný, Dočkal 

6. R. Novotný podal informaci o České Olympijské nadaci. Sociálně slabí sportovci 

v oddílech mohou požádat o finanční příspěvek. Podrobné info je k dispozici zde: 

http://nadace.olympic.cz Informace bude vyvěšena také na webu KASO. S podáním 

žádosti a pro další info je k dispozici      Z: Novotný 

 

7. R. Novotný zhodnotil průběh školních atletických soutěží – Štafetového poháru, 

Poháru Rozhlasu a Atletického trojboje. Konstatoval nižší účast než v loňském roce 

vinou enormně špatného počasí pro toto období, navyšujícího se množství školních 

soutěží pro stejné věkové kategorie a kolizi termínu s dalšími školními akcemi. 

Oddíly byly vyzvány k fakturaci příspěvků za pořádání okresních kol a krajského 

kola Štafetového poháru dle instrukcí ve smlouvách.  Z: hospodáři oddílů 

 

8. R. Novotný vyzval oddíly ke spolupráci při zjišťování finálních částek pro 

pořadatele Poháru rozhlasu z pověřených pracovišť Krajského úřadu v jednotlivých 

okresech. Tato data jsou důležitá pro analýzu nového způsobu financování školních 

soutěží.         Z: pořadatelé PR 

 

 

http://nadace.olympic.cz/


9. Oddíly informovaly o počtech přihlášených trenérů k rozšíření systému trenérů 

SCM. V nejbližší době bude vydáno oficiální rozhodnutí z ČAS a zaslány smlouvy a 

fakturovány příspěvky na tyto trenéry.   Z: předsedové 

 

10. Upozorňujeme na brzké zahájení příjmu žádostí o dotace z Olomouckého kraje 

v těchto dotačních programech a titulech: 

Podpora sportovních akcí (příjem žádostí 1.7. – 16.8.2019) 

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v 

roce 2019 (příjem žádostí od 31.5. 2019 - 26.7.2019) 

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba 

sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem 

žádostí 31.5. - 1.7.2019) 

více informací naleznete zde: https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-

programy-cl-4373.html 

 

11. Proběhla diskuze nad počty závodníků a závodnic v II. lize dospělých. Situaci je 

nutno řešit na podzimní schůzi zástupců moravských STK a navrhnout řešení. 

         Z: zástupci STK KASO 

 

12. D. Dočkal byl odsouhlasen a vyslán jako delegát za KAS Olomouc na Valnou 

hromadu OLKO ČUS, konanou dne 28.5.2019 v Olomouci. 

 

Různé – informace 

1. Dne 13. 5. proběhla v Rýmařově náborová akce pro zájemce o atletiku. R. Novotný 

konstatoval vysokou účast a perfektní organizaci akce. Poděkování patří 

J. Strnadelové, předsedkyni Atletiky Rýmařov. 

2. V termínu 1. 6. proběhne v Brně mezinárodní závod Olympic Hopes. 

Z Olomouckého kraje budou reprezentovat Českou republiku Eva Kubíčková a 

Barbora Héžová z AK Olomouc.  

3. J. Hynková poděkovala za účast na I. kole KPD SŽ v Šumperku. 

4. Dne 27. 5. proběhne v Nové Hradečné akce z projektu ČAS Atletika pro celou 

rodinu. 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 9,00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

Zapsal Mgr. Robert Novotný    předseda RNDr. Drahoslav Dočkal 

https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4373.html
https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4373.html

