
Zápis z 32. jednání VV KASO konaného 17. 6. 2020 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Klvaňa, Čečman, Rakowski, Novotný, Sadil, Milas 

 

Úkoly: 

     

1. Valná hromada připravena včetně návrhů členů jednotlivých komisí. VH se 

zúčastní jako host předseda ČAS L. Varhaník. Vytvořením zápisu a jeho 

publikací pověřen krajský manažer.    Z: Novotný 

 

2. TJ Spartak Přerov pokračuje v činnosti. Členské příspěvky ČAS již zaplatil. 

Funkci předsedy oddílu atletiky převzal M. Brdíčko, který se zúčastní také VH 

KAS Olomouc. V otázkách problematiky fungování klubu atd. k dispozici 

krajský manažer.         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 byly zakoupeny steeple překážky a závodní 

tyče. Materiál je zapůjčován schváleným uživatelům. Z: Dočkal 

 

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

2020 se plánuje uspořádat Středoškolský atletický pohár a finále Štafetového 

poháru. Určit termíny okresních kol Středoškolského poháru ve všech okresech 

olomouckého kraje a doladit podrobnosti financování s pracovníky DDM a 

KÚ.         Z: Novotný 

 

7. Byl navržen a schválen rámcový plán práce VV KASO na II. pol. 2020 viz 

příloha.        Z: Dočkal, Novotný 
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8. 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 

 

9. Národní sportovní agenturou byl vyhlášen program COVID-SPORT na jejímž 

základě je možné žádat o podporu na: 

 Oblast podpory A.           provoz sportovních zařízení 

 Oblast podpory B.           organizace sportovních akcí 

 Oblast podpory C.           nájem sportovních zařízení 

Termín podávání žádosti je od 15.6. 2020 do 31.8.2020. 

Doporučujeme důkladně si prostudovat „Výzvu vč. příloh a videomanuálu“, 

kterou naleznete ke stažení zde https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ 

         Z: předsedové 

 

Různé – informace 

1. Předsedkyně komise rozhodčích 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. 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 26. 8. 2020 od 9:00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

Zapsal: Robert Novotný    předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 

https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

