
Zápis z 29. jednání VV KASO konaného 12. 2. 2020 v Olomouci 

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

 

Úkoly: 

1.  Krajské přebory staršího a mladšího žactva v Ostravě ve spolupráci se 

zlínským krajem proběhly úspěšně a byly hodnoceny velmi kladně. Navrhuje 

se stejný koncept i pro rok 2021 s úpravami (časový pořad, rozhodčí z Ostravy, 

rozsah disciplín…)  

Z: Novotný 

 

2. Valná hromada KAS Olomouc proběhne v termínu 8. 4. 2020 od 17:00 

v klubovně AK Olomouc. Jednání se zúčastní za Atletický klub Olomouc, z.s. 

2 delegáti, za AK Šternberk z.s. 2 delegáti, za Atletický klub Prostějov, z.s. 2 

delegáti, za AK Šumperk 2 delegáti. Každý další klub/oddíl vyšle 1 delegáta. 

Pozvánky budou včas rozeslány a vyvěšeny na stránkách KASO 

http://www.kasolomouc.cz 

Z: Novotný 

 

3. Atletické kluby a oddíly uhradí členské příspěvky ČAS. Termín do 31. 3. 

2020. Veškeré informace ohledně platby v emailu a na webu čas: 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/stanoveni-vyse-clenskeho-prispevku-

cas-pro-rok-202/ 

         Z: předsedové 
 

4. Priority pro požadavky na dovybavení stadionů v Olomouckém kraji 

z investice ČAS budou v roce 2020: A) TJ Šumperk – 1. doskočiště tyč vč. 

stojanů, 2. klec na hod kladivem, B) SK Hranice – 1. klec na hod kladivem, 2. 

doskočiště tyč vč. stojanů, C) SK Přerov – překážky steeple, D) AK Šternberk 

– sada závodních překážek. Požadavky a priority předá na ČAS 

 

Z: Dočkal 

 

5. Aktuální dotační programy na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020 
Dotační titul č. 2 – Dotace na získání trenérské licence – příjem žádostí 2.3.-17.4.2020 

Dotační titul č. 3 – Podpora mládežnický reprezentantů ČR do 21 let z OK – příjem žádostí 

17.1.-3.4.2020 

Dotační titul č. 4 – Podpora reprezentantů ČR z OK – příjem žádostí 17.1.-3.4.2020 

Dotační titul č. 5 – Program na podporu handicapovaných sportovců v OK – příjem žádostí 

17.1.-21.2.2020 

Dotační titul č. 6 – Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení 

v obcích OK – příjem žádostí 17.1.-14.2.2020 

 

Informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách Olomouckého kraje v sekci 

dotace.  

Z: předsedové 

 

http://www.kasolomouc.cz/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/stanoveni-vyse-clenskeho-prispevku-cas-pro-rok-202/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/stanoveni-vyse-clenskeho-prispevku-cas-pro-rok-202/


6. Řídící pracovníci krajských přeborů soutěží družstev upraví dle diskuze úvodní 

zpravodaje a rozešlou vedoucím družstev. (střídání vytrvalostních disciplín, 

oštěp/míček, přihlášky neregistrovaných atd.)      

       Z: řídící pracovníci soutěží 

 

7. Byly zveřejněny reprezentační výběry ČAS pro rok 2020. Z Olomouckého 

kraje je uvedeno 11 atletů. Pro uvedené závodníky je na základě tohoto 

dokumentu či reprezentačního startu na MU, možné požádat o dotaci 

z Olomouckého kraje v dotačním titulu Podpora reprezentantů ČR do 21 let 

z OK. Pro pomoc s vypracováním žádosti je možné se obracet manažer ČAS 

pro OK Roberta Novotného. 

Z: předsedové, Novotný 

 

8. Atletické kluby a oddíly přihlášené do krajských přeborů družstev mládeže 

Olomouckého kraje obdrží faktury za startovné v soutěži. Splatnost vzhledem 

k aktuálním výdajům klubů bude stanovena až do konce dubna 2020.  

        Z: Novotný 

 

9. Zlatá tretra 2020 se uskuteční v termínu 22. 5. 2020. Již nyní je možnost 

objednávat skupinové vstupenky v ceně 50kč/kus viz nabídka z Ostravy 

v emailu.       Z: zájemci 

 

10.  Z investice ČAS pro Krajské svazy je plánováno dovybavení stadionů AK 

Olomouc – větroměry, steeple a závodní překážky.  Z: Dočkal 

 

Různé – informace 

 

1. Smíšená štafeta Olomouckého kraje v běhu na 4x400 metrů obsadila na Czech 

Indoor Gala 4. místo. 

2. V roce 2021 proběhnou v Olomouckém kraji Hry X. letní olympiády dětí a 

mládeže (20. – 25. 6. 2021). 

3. V termínu 21. – 23. 3. 2020 se uskuteční v Holešově školení trenérů žactva. 

Zájemci se mohou přihlašovat viz email. 

4. V březnu 2020 je plánováno v Zábřehu školení rozhodčích 3. třídy. 

5. V termínu 21. 3. 2020 se uskuteční seminář pro řídící pracovníky soutěží ČAS 

v Ústí nad Orlicí. 

6. AK Šternberk zřídilo v Dolanech přidruženou skupinu atletické přípravky. 

Skupina fungující při ZŠ bude oslovena k zapojení do projektů ČAS – Atletika 

pro děti do škol či APR I. 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 4. 3. 2020 od 9:00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

Zapsal: Robert Novotný    předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 


