
Regionální sdružení ČUS se sídlem v Olomouci. 
 
Materiál :  Vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2021 

Zpracoval a předkládá:   Jar. Novák,– komise organizačně-manažerská 

Zdůvodnění:   Pro schůzi VV RS ČUS Olomouc dne 11.11.2021     

     

Určeno :  Sdružené subjekty RS ČUS Olomouc – TJ a SK, sportovní oddíly, sportovní svazy, sportovní 
novináři olomouckého regionu ... 
 

V návaznosti na dlouholetou tradici (55.ročníků) se opět blíží závěr roku a s ním tradiční termín pro vyhlášení 

nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2021.  Poslední 55. ročník v roce 2020 probíhal za 

mimořádných epidemiologických opatření  a jsme rádi, že spolu s Městem Olomouc jsme našli kroky, jak tuto  

tradiční akci nepřerušit. Trojice nejlepších sportovců v kategoriích dospělých a mládeže byly osobně navštíveny 

v jejich bydlišti nebo na sportovištích, oceněny byly i kategorie objev roku, fukcionář , hendikepovaný sportovec 

a Cena Drahoše Válka. Další vyhodnocení sportovci jsou pak uvedeni na čestné listině. Mimořádně nebyly 

vyhlášeny kategorie trenér a družstva dospělých a mládeže. 

    I pro rok 2021 je RS ČUS Olomouc pověřeno připravit  nominace sportovců , kolektivů a dalších kategorií. 

Opět ve spolupráci Městem Olomouc budeme připravovat ocenění úspěšných sportovců našeho regionu. V této 

chvíli  ale  není zcela jasné, jak se bude vyvíjet možnost případného slavnostního vyhlášení někdy počátkem 

roku 2022. Přesto ale   oslovujeme Vás -  sportovní subjekty regionu  - k návrhu nominací do jednotlivých 

kategorií tak, abychom byli připraveni je předat případným organizátorům slavnostního vyhlášení 56. ročníku 

NEJ..2021. Současně bude tento návrh použit pro nominaci našich úspěšných sportovců pro  další  ročník akce 

Sportovec Olomouckého kraje  2021.  

 

KATEGORIE:    -  hlavní kategorie    dospělí  ….  10 míst               -  nejlepší mládež, junioři  ………. 10 míst 

                              - nejlepší kolektivy  dospělí  ….     3 místa             - kolektivy mládeže  ……………..  3místa 

                              -  trenér roku   …………………    1 místo             -  objev roku  ……………………..  1 místo 

                              - sportovní osobnost okresu …..     1 místo             -  zdrav.postižení sportovci  ……..   3 místa 

− Cena Drahoše Válka  ………..     1 místo 

 

Slavnostní vyhlášení :  - termín a místo  bude upřesňován  ve spolupráci s Městem Olomouc dle okamžitých 

platných epidemiologických podmínek. 

 

Postup příprav :  nominace sportovců -  Termín :  do 15. prosince 2021.   
                              adresy :  cstvol@iol.cz    nebo  jlnovaci@seznam.cz 
 

Další organizační zajištění :  - Bude řešeno s partnerem akce Městem Olomouc  ( prostory pro případné 

slavnostní vyhlášení, pozvání oceněných sportovců, funkcionářů a hostů ...) 

 
Ekonomické zajištění:  - Zajišťuje Město Olomouc  ( ceny pro oceněné sportovce a kolektivy, případné 

občerstvení účastníků...),  -  Zajišťuje RS ČUS Olomouc ( ceny pro funkcionáře a Cena Drahoše Válka) 

 
NÁVRH  NA  USNESENÍ :       VV RS ČUS Olomouc schvaluje : 

 

Postup příprav a organizačního zajištění 56. ročníku akce NEJ..2021.  Současně pověřuje předsedu RS 

J.Odstrčilíka a místopředsedu J. Nováka dalším jednáním a organizačními záležitostmi k zajištění akce. 

 


