
Zápis z 31. jednání VV KASO konaného 6. 5. 2020 v Olomouci 

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

 

Úkoly: 

 

1. Odložená Valná hromada KAS Olomouc proběhne v termínu 17. 6. 2020 od 

17:00 v klubovně AK Olomouc. Oproti původnímu programu bude přidán bod 

volby člena VV KAS za zesnulého hospodáře KAS. 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  

Tajemníkem volební komise byl jmenován Zdeněk Rakowski, email: 

zrakowski@atletika.cz, tel.: 777140357.  

Podle čl. 4 odst.1 a 2 Volebního řádu Valných hromad KAS: 

(1) Návrh kandidáta na člena výboru KAS je oprávněn podat delegát valné hromady 

(dále jen „delegát“) nebo člen KAS. 

(2) Návrh kandidáta se podává tajemníkovi písemně nejpozději 10 dnů před konáním 

valné hromady a obsahuje 

a) jméno a příjmení kandidáta, 

b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován, 

c) písemný souhlas kandidáta s volbou, 

d) jméno nebo název navrhovatele a 

e) datum a podpis navrhovatele.    Z: Novotný 

 

2. Kromě TJ Spartak Přerov uhradily všechny atletické kluby a oddíly KASO 

v řádném termínu členské příspěvky ČAS. TJ Spartak Přerov řeší otázku 

dalšího pokračování činnosti oddílu atletiky.  Z: Novotný 

 

3. Aktuální dotační programy na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020 
Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení 
sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji 

Více informací o programu zde: https://www.olkraj.cz/07-06-program-na-podporu-investicnich-akci-

v-oblasti-sportu-technicke-a-sportovni-vybaveni-sportovnich-a-telovychovnych-zarizeni-v-

olomouckem-kraji-v-roce-2020-prijem-zadosti-25-5-26-6-2020-cl-4835.html 

Příjem žádostí: 25.5. - 26.6.2020 

 

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji 
Více informací o programu zde: https://www.olkraj.cz/07-04-program-na-podporu-sportovni-

cinnosti-deti-a-mladeze-v-olomouckem-kraji-v-roce-2020-prijem-zadosti-1-6-24-7-2020-cl-

4826.html 

Příjem žádostí: 1.6. - 24.7.2020     Z: předsedové 
 

4.  Z investice ČAS pro Krajské svazy je schváleno zakoupení tohoto vybavení – 

větroměry, steeple překážky, závodní tyče. Materiál již objednán. 

         Z: Dočkal 
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5. Probíhají přípravy na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže, které proběhnou 

v Olomouckém kraji v roce 2021 (22. – 24.6.). Koordinátorem za ČAS byl 

jmenován Z. Rakowski. Atletické soutěže proběhnou na stadionu TJ 

Lokomotiva Olomouc v režii AK Olomouc. Vedoucí výpravy KAS Olomouc 

byl jmenován        Z: Rakowski 

 

6.  V termínu 1.6.2020 se připravují závody v rámci projektu Spolu na startu. Více 

informací obdržely kluby emailem, newsletterem či na webu ČAS a KASO. Je 

nutné vzhledem k aktualizovaným opatřením Vlády ČR operativně upřesňovat 

disciplíny a program závodů. Koordinaci a přihlašování klubů do projektu 

zajištuje        Z: Novotný 

 

7. Atletické školní soutěže se v letošním školním roce zrušily. Na podzim roku 

2020 se plánuje uspořádat Středoškolský atletický pohár a finále Štafetového 

poháru. Termíny zatím nejsou známy.    Z: Novotný 

 

8. Bylo schváleno nové logo KAS Olomouc. Zástupcům klubů a oddílů KASO 

bude rozesláno v křivkách k případnému použití  Z: Novotný 

 

9. Rozhodnuto, že oddíly KASO uhradí dle původní dohody soutěžní poplatky za 

účast družstev na MMAS v termínu do 30.5. (Tradiční poplatek 1500,- za 

družstvo, mělo být zaplaceno do 30.4.)   Z: hospodáři 

 

10.  Proběhla diskuze nad úpravou termínovky vzhledem k aktuálním opatřením 

Vlády ČR. Situace se každým dnem mění. Dohodnuto, že první závody 

proběhnou v rámci projektu Spolu na startu 1. 6. a dále se operativně 

harmonogram krajských soutěží upraví podle aktuálních opatření. Koncept 

krajských soutěží jednotlivců a družstev v roce 2020 bude upřesněn na příští 

schůzi KASO.       Z: VV KASO 

 

11.  Probíhá tvorba a aktualizace krajských rekordů v mistrovských disciplínách na 

dráze mužských a ženských kategorií. Případné úpravy směřujte na statistika 

V. Klvaňu. V nejbližší době by již mělo být dopracováno a rekordy zveřejněny 

na stránkách KASO.      Z: Klvaňa 

 

Různé – informace 

1. Předsedkyně komise rozhodčích informovala o uskuteční školení rozhodčích 3. 

třídy v březnu v Zábřeze za účasti 10 zájemců. Dále podala informace o 

plánované tvorbě panelu rozhodčích-specialistů či o budoucím využívání 

distančního E-školení pro školení rozhodčích. 

2. VT SCM podal zprávu o přípravách nového konceptu SCM na příští období.  

3. KP MaS kraje ve vícebojích proběhnou 28.-29.5. v Třinci – zájemci se mohou 

informovat o možnosti startu u Emilky Szmekové 
 



Příští jednání se uskuteční ve středu 3. 6. 2020 od 9:00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

Zapsal: Robert Novotný    předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 


