
Zápis z 36. jednání VV KASO konaného 3. 3. 2021 online formou 

videokonference 

 

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

Host: Ovečka 

 

Úkoly:  

 

1. Smíšená krajská štafeta na 4x400m obsadila v závodě krajských štafet na 

Czech Indoor Gala 3. 2. 2021 v Ostravě hezké 3. místo. Štafeta ve složení 

Grégr-Jakob-Hřebíčková-Dostálová dosáhla času 3:48,52 min. Poděkování za 

organizaci patří Z. Rakowskému a J. Novotnému. 

 

2. Přehled aktuálně vypsaných dotačních programů Olomouckého kraje pro sport: 

 
 Podpora rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje – lhůta podání žádostí 

od 26. 3. – 12. 4. 2021 

 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – lhůta podání žádostí od 25. 1. – 1. 4. 2021 

 Podpora mládežnických reprezentantů ČR do 21 let z Olomouckého kraje – lhůta podání 

žádostí od 15. 1. – 1. 4. 2021 

 Program na získání trenérské licence v Olomouckém kraji – lhůta podání žádostí od 5. 3. – 16. 4. 

2021  

Uvedené dotační tituly včetně jejich pravidel naleznete na stránkách Olomouckého kraje 

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2021-cl-4975.html  

Z: předsedové 

 

3. Hospodář KAS předložil Výboru KASO upravený návrh rozpočtu na rok 2021 

vzhledem k neuskutečnění velké části halové sezóny. Výbor KASO bere na 

vědomí předložený návrh rozpočtu KAS Olomouc pro rok 2021 a v této 

podobě bude předložen Valné hromadě KAS Olomouc ke schválení.  

         Z: Novotný, Dočkal 

 

4. Byla zveřejněna Brožura Moravskoslezské atletické soutěže 2021. Doplněná 

verze o soutěže KP jednotlivců a družstev KASO byla zaslána našim oddílům a 

klubů a je zveřejněna na webu KASO. Bude upozorněno na překlep v přehledu 

závodů v chůzi - opravit.      Z: Novotný, Sadil 

 

5. Řídícím soutěže pro Krajský přebor družstev mladšího žactva byl nově 

delegován Radek Kopecký (nahradí Milana Čečmana, který se této funkce pro 

rok 2021 z osobních důvodů vzdal). Řídící soutěže pošle v dostatečném 

předstihu před úvodním kolem zpravodaj soutěže.  Z: Kopecký 

 

6. Výbor KASO prodiskutoval a upřesnil informaci o hostování v soutěžích 

Krajského přeboru družstev mladšího žactva. Hostování v soutěžích KPD 

mladšího žactva je zakázáno. Výjimka je možná pouze v případě, kdy malé 

kluby KAS Olomouc nestaví vlastní družstvo, aby si děti zazávodily, výjimku 

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2021-cl-4975.html


schválí řídící soutěže. V roce 2021 proběhne nově společné semifinále 

Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva. V našem případě 

bude semifinále společně s Jihomoravským krajem. Zde po dohodě 

organizačních pracovníků je hostování u družstev, která do tohoto semifinále 

postoupí zcela vyloučeno.     Z: řídící soutěže 

 

7. Atletické výzvy žactva byly od 1. do 21. 3. 2021 dle aktuálního nařízení Vlády 

ČR a opatření proti pandemii pozastaveny. Děkujeme zapojeným oddílům a 

klubům za součinnost a přípravu Výzev. Celorepubliková soutěž bude 

pokračovat, jakmile to situace dovolí.  Snad od 22. 3.  Z: Novotný 

 

 

Různé – informace 

 

1. K dispozici jsou u Z. Rakowského deníčky pro atletické přípravky. 

2. Školení trenérů žactva i trenérů AP v Olomouci je přesunuto na 24. – 25. dubna 

2021. 

3. Výstavba atletického tunelu v Prostějově je na dobré cestě a bude realizována 

ve spolupráci se ZŠ Jana Železného Prostějov. 

 

Příští jednání: pondělí 19. 4. 2021 v klubovně AK Olomouc nebo formou 

videokonference online dle situace; bude upřesněno. 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Robert Novotný   předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 


