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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
1. Název projektu 
  
     Provozování Západočeského sportovního centra mládeže pro rok 2017. 

 
2. Jméno a adresa řešitele projektu 
 
     Za Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. je řešitelem Jan 
Michalec, vedoucí SCM. Orientačnímu běhu se věnuje od roku 1975, postupně 
působil v oddílech TJ Slovan Jindřichův Hradec (1975-1976, 1982-1984), VŠB 
Ostrava (1976-1982), MLOK Mariánské Lázně (1985-2016) a Radioelektronika Cheb. 
V současné době je zaměstnán jako státní zaměstnanec. 
 
Adresa : Školní 1382, 347 01 Tachov, mobil   721 629 674 
                                                             e-mail  michalcovi.tc@tiscali.cz 
 
Praxe v OB : stavba tréninků,  pořádání závodů v OB na  úrovni vícedenních závodů,      
                      závodů žebříčků „B“ i „A“ a MČR v různých pozicích 
 
   Zástupcem řešitele je Ondřej Vodrážka, trenér mládeže oddílu KOS Plzeň, od 
sezony 2017 vedoucí trenér dorostu západočeské oblasti. V orientačním běhu, 
zejména LOB, má bohaté zkušenosti na reprezentační úrovni jako závodník i jako 
trenér.  
    
Kontakt : mobil        732 985 013  
               e – mail    ovodr@seznam.cz 

   
3. Charakteristika instituce, která projekt předkládá 
 
 Název instituce  Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB), z.s. 
 Sídlo sdružení Školní 1382, 347 01 Tachov  
 IČO   266 79 566 
 Číslo účtu  1982245369/0800, Česká spořitelna a.s. 
 Statutární orgán Ing. Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov  

                                                                  - vedoucí SCM
       

     Západočeské sportovní centrum mládeže bylo založeno jako občanské sdružení 
v říjnu 2004. Od této doby působí v rámci oblasti při pomoci oddílům s malou nebo 
méně zkušenou trenérskou základnou při tréninku talentovaných jedinců z řad 
dorostu a juniorů a také v oblasti mapové přípravy žáků, kde zajišťuje výběr a účast 
žákovských výběrů oblasti na každoročních žákovských přeborech. 
 
 
 

 

mailto:michalcovi.tc@tiscali.cz
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
 
     Základním dokumentem určujícím fungování SCM jsou stanovy sdružení, které 
jsou spolu s dalšími informacemi o SCM zveřejněny na http://zco.orientacnibeh.cz 
v podmenu SCM. Původní název a sídlo bylo v průběhu roku 2016 upraveno a 
změněno v souladu s požadavky nového Občanského zákoníku, upravované stanovy 
budou schvalovány koncem roku 2016.  
     Hlavním úkolem sportovního centra je vyhledávání, podchycení a sledování 
talentů v rámci oddílů Západočeské oblasti OB, metodické a praktické pomoci při 
individuální fyzické přípravě a především zabezpečováním mapových soustředění. 
Soustředění pořádaná SCM jsou dle kapacitních možností  přístupná i pro nečleny 
SCM, případně pro členy jiných SCM, zejména těm, kteří mají v oblasti trvalé bydliště 
a nyní jsou členy jiných oddílů (studium). 
     Západočeské sportovní centrum mládeže kromě kategorie dorostu o žáků nově 
zajišťuje i činnost skupiny TSM. 

 
4. Popis výchozího stavu 
 
     Západočeská oblast patří mezi oblasti s menším počtem registrovaných 
závodníků. Někteří z nich se věnují spíše MTBO nebo LOB. Značná část je již 
v kategoriích veteránů. U mládežnických kategorií pak nižší členská základna 
nevytváří dostatečnou konkurenci pro růst talentovaných jedinců, kterým chybí nejen 
toto přímé srovnání s širokou konkurencí, ale následně i motivace k dalšímu 
výkonnostnímu růstu. Současně ne všichni talenti mají v oddílech možnost 
kvalifikovaného trenérského vedení a účasti na speciálních mapových soustředěních.  
     Po útlumu činnosti v letech 2009 - 2012, který byl způsoben zejména odchody 
závodníků ze silných ročníků 1990-1992 mimo oblast, začali do dorosteneckého věku 
dorůstat závodních z žákovských kategorií, kteří jsou schopni dosahovat výsledky 
srovnatelné s nejlepšími dorostenci v rámci ČR, i když se tak pro kolísavost výkonů 
neděje zatím trvale. 
     Z této skupiny byla do juniorského výběru dorostu pro rok 2016 vybrána Karolína 
Šiková. Někteří závodníci se kromě OB věnují i příbuzným disciplínám – MTBO a 
LOB. V LOB jsou zařazeni v reprezentačním výběru dorostu Jan Hašek, Ondřej 
Hasman, Regina Tokárová a Kateřina Černá, v MTBO Jan Hašek a Ondřej Hasman. 
     Pro rok 2017 a roky následující předpokládáme doplňování talentovaného dorostu 
oblasti z řad žákovského výběru oblasti, kde je nyní perspektivní základna žáků 
zejména v oddílech VPM, NEJ, BSO, KRL a MLA. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://zco.orientacnibeh.cz/
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
 

5. Cíl projektu – hlavní a dílčí cíle 
 
     Hlavní cíl projektu : 
 
     Pokračovat v nastoupené cestě soustředění talentovaných závodníků 
v orientačním běhu ve věku 15-18 let ze Západočeské oblasti OB a poskytnout jim 
tréninkovou péči a podporu pro jejich další růst a zvyšování výkonnosti. Koordinovat 
a poskytovat pomoc oddílům oblasti při tréninku závodníků. 
 
     Dílčí cíle projektu : 
 
     - vyhledání talentů v regionu centra mládeže 
     - výběr členů SCM 
     - zapojení talentovaných závodníků do pravidelné běžecké a mapové přípravy 
     - zvýšení výkonnosti závodníků, zejména zvýšením počtu licencí „A“ 
     - příprava závodníků pro další trénink v juniorském věku a v dospělosti 
     - pravidelné testování fyzické formy závodníků 
     - podpora a sjednocení přípravy závodníků v jednotlivých oddílech 
 
     Centrum bude sledovat závodníky z následujících oddílů a klubů : 
Baník Sokolov, Jiskra Nejdek, Kometa Kralovice, KČT Aš, Kašperské Hory, MLOK 
Mariánské Lázně a VPM Plzeň. 

 
6. Realizační plán a časový harmonogram 
 
Průběžná celoroční činnost : 
 
- sledování, vypracování a plnění tréninkových plánů členy SCM, poskytování 
metodické pomoci talentům bez trenérského zázemí 
- spolupráce s oddíly při zajišťování dopravy a účasti mládeže na vrcholových 
závodech v ČR 
- asistence při zajišťování a příspěvek k uhrazení nákladů u prohlídek 
tělovýchovnými lékaři 
-    individuálně – účast na trénincích mateřských oddílů, účast na Plzeňské zimní lize 
 
     Jako podporovaní členové SCM pro rok 2017 mohou být v průběhu roku 2017 
zařazeni i další závodníci kategorie HD 16-18 na základě zisku licence „A“ nebo 
výrazného vzestupu výkonnosti prokázaném výborným umístěním na závodech 
MČR. Pořádané akce budou dle možností otevřené i dalším zájemcům z řad 
mládeže Západočeské oblasti, výjimečně i z jiných oblastí, kteří si uhradí vlastní 
náklady na účast. 
     Velikonoční soustředění pro rok 2017 nebude akcí SCM, a bude dán prostor pro 
společná oddílová soustředění žáků, dorostu i dospělých s účastí trenérů SCM. 
     Na soustředění middle předpokládáme přednostní účast pro postupující na M ČR. 
     Akce SCM jsou současně plánovány v návaznosti na plán akcí TSM naší oblasti. 
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
Plánované jednorázové akce :     
 
 

 Termín Akce Místo Náplň Počet 

1. průběžně lékařské 
vyšetření 

Plzeň, Karlovy 
Vary 

prohlídka sportovním 
lékařem 

18 členů 

2. 24.-26.3. 2017 jarní mapové 
soustředění 

Turnov fyzická a mapová 
příprava 

18 členů + 
5 trenérů 

3. duben 2017 kontrolní testy Sokolov, Plzeň 
Cheb, M.Lázně 

testy dráha dorost, 
žáci  

4. 28.4.-1.5. 2017 mapové 
soustředění  

Vidnava 
Staré Město  

mapová příprava 12 členů + 
3 trenéři 

5. 27.-28.5. 2017 mapové 
minisoustředění 

Krušné Hory 
Slavkovský les 

mapová příprava  18 členů + 
4 trenéři 

6. červenec 2017 letní 
soustředění 

zahraničí 
(Slovinsko) 

fyzická a mapová 
příprava 

12 členů + 
4 trenéři 

7. 1.-3.9. 2017 soustředění 
klasika 

Jablonec nad 
Nisou  

mapová příprava 18 členů + 
5 trenérů 

8. listopad 2017 hodnotící sraz bude 
upřesněno  

závěrečné hodnocení 
roku 2017 a plán 
2018 

členové 
2017 a 
2018 

 
 
7. Podrobný rozpočet projektu    
 

 Termín Akce Místo Kalkulované 
položky 

Celkové 
náklady 

1. průběžně lékařské 
vyšetření 
 

Plzeň 
Karlovy Vary 

lékařská prohlídka   14.400,-Kč 

2. 24.-26.3. 2017 jarní mapové 
soustředění 

Turnov ubytování, doprava, 
strava, mapy 

  27.900,-Kč 

3. duben 2017 kontrolní testy 
dráha 

Sokolov,Cheb, 
Plzeň,M.Lázně 

pronájmy dráhy     1.000,-Kč 

4. 28.4.-1.5. 2017 mapové 
soustředění  

Vidnava 
Staré Město 

ubytování, doprava 
strava, mapy 

  27.200,-Kč  

5. 27.-28.5.2017 mapové 
minisoustředění 

Krušné Hory 
Slavkovský les 

mapy     2.000,-Kč 

      

5. červenec 2017 letní soustředění Slovinsko ubytování, doprava, 
strava, mapy 

110.400,-Kč   

6. 1.-3.9. 2017 soustředění 
klasika 

Jablonec nad 
Nisou 

ubytování, doprava, 
strava, mapy 

  27.150,-Kč 

7. listopad 2017 
 

hodnotící sraz bude 
upřesněno 

ubytování, doprava, 
strava, mapy 

  18.900,-Kč 

 
 

pozn. náklady dle jednotlivých položek uvedeny v podrobném rozpočtu na str. 7-8 
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
 
Předpokládané výdaje na řešení projektu : 
Soustředění a výcvikové tábory (testy)            213.550,-Kč 
Lékařská vyšetření a zátěžové testy    15.400,-Kč 
Režie činnosti centra        2.000,-Kč  
Celkové náklady na řešení projektu  230.950,-Kč 
 
 
Předpokládané příjmy : 
Grant Nadace OB       58.000,-Kč 
Příspěvek SCM, klubů a oddílů     40.000,-Kč 
Příspěvek z dotace Talent      10.000,-Kč 
Příspěvky závodníků    122.950,-Kč 
Celkem předpokládané příjmy   230.950,-Kč 

 
 
Podrobný rozpočet projektu – jednotlivé akce : 
 
  
lékařské vyšetření  
 18 členů x 800,-Kč                                                               z toho Nadace OB 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 celkem     14.400,-Kč     7.000,-Kč 
 
jarní mapové soustředění 24.-26. března 2017 
 doprava      7.500,-Kč (500kmx5autx3Kč) 
 mapy       2.000,-Kč 
 ubytování + strava             18.400,-Kč (23x2x400) 
 ------------------------------------------------------------------------------   
 celkem    27.900,-Kč   13.000,-Kč 
 
kontrolní testy dráha duben 2017 
 pronájem dráha Plzeň, Cheb         1.000,-Kč            0,-Kč 
 
mapové soustředění 28. dubna - 1. května 2017 
 doprava      7.200,-Kč (800kmx3autax3Kč) 
 mapy       2.000,-Kč 
 ubytování + strava   18.000,-Kč (15x3x400) 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 celkem    27.200,-Kč   13.000,-Kč 
 
mapové minisoustředění 27. - 28. května 2017 
 mapy       2.000,-Kč               0,-Kč 
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
 
letní soustředění červenec 2017 
 doprava    16.800,-Kč (1400kmx4autax3Kč) 
 mapy       4.000,-Kč  
 ubytování + strava   89.600,-Kč (16x8x700)    
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 celkem            110.400,-Kč           0,-Kč     
 
soustředění klasika 1. - 3. září 2017 
 doprava      6.750,-Kč (450kmx5autx3Kč) 
 mapy       2.000,-Kč 
 ubytování + strava   18.400,-Kč (23x2x400) 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 celkem    27.150,-Kč   13.000,-Kč 
 
hodnotící sraz listopad 2017 
 mapy          500,-Kč           
 ubytování + strava   18.400,-Kč (23x2x400) 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 celkem    18.900,-Kč   12.000,-Kč 

 
 
8. Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící  
     projekt 
 
     Hodnocení úspěšnosti projektu bude provedeno po ukončení závodní sezony 
2017 na základě následujících výstupů : 
 
- sportovní výsledky závodníků zařazených do SCM v roce 2017, především zisk 
licencí „A“, umístění v ŽA (případně ŽB) a na M ČR v kategoriích HD 16-18 
- zvýšení fyzické připravenosti – výsledky testů na dráze 
- uspořádaná soustředění a kontrolní srazy a výsledky na nich 
- individuální vývoj v běžecké a mapové přípravě jednotlivých závodníků zařazených 
do SCM v roce 2017 
 
     Závěrečná zpráva bude zpracována řešitelem projektu a bude po projednání 
v trenérské radě SCM předložena ostatním členům SCM, kteří zde zastupují 
jednotlivé oddíly Západočeské oblasti. Součástí závěrečné zprávy bude i část týkající 
se hospodaření, včetně doložení nakládání s grantovými prostředky Nadace OB. 
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
9. Předpokládaný další vývoj 
 
     Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) chce nadále pokračovat 
v systematické trenérské práci tak, aby rostla sportovní výkonnost závodníků 
zařazených do centra, Současně předpokládáme i další kvalifikační růst a výchovu 
nových trenérů. U trenérů působících v oddílech budeme pokračovat zejména 
participací na akcích SCM a vzájemných konzultacích k přípravě jednotlivých 
závodníků v oddílech. Z důvodu pracovního vytížení a rodinných důvodů došlo 
k doplnění trenérského týmu, kdy pro rok 2017 jako vedoucí trenér dorostu bude 
působit Ondřej Vodrážka. Dále jsme zařadili do skupiny trenérů mladé závodníky - 
nedávné juniory, z nichž někteří jsou držiteli licence minimálně „A“ a zaručují při 
soustředěních kvalifikovanou pomoc pro starší trenéry. Tito trenéři se v oddílech 
podílí na pořádání tréninků, případně již v minulosti spolupracovali při trénincích 
SCM. 
 
     Centrum má předpoklady k pokračování činnosti i v dalších letech, kde chceme 
pomáhat při podchycení a výchově mládeže v dalších oddílech oblasti, které 
v současnosti nemají žákovskou a dorosteneckou základnu. 
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Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 
Seznam příloh projektu 
 
Příloha č. 1 : Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A 
Příloha č. 2 : Jmenný seznam zařazených talentů s licencí B 
Příloha č. 3 : Jmenný seznam trenérů 
Příloha č. 4 : Čestné prohlášení o vložení svých prostředků na projekt 
                     Závazek o čerpání prostředků v souladu s projektem 
Příloha č. 5 : Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů 
                     Osnova obsahu závěrečné zprávy 
                     Vzor výsledků SCM 2005 Královehradeckého kraje 
Příloha č. 6 : Návrh smlouvy o nadačním příspěvku 
Příloha č. 7 : Stanovy Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s. 
Příloha č. 8 : Zápis schůze SCM dne 3.10.2015 – volba vedoucího SCM   

 

 
 

 

 

 

 

V Tachově dne 8. prosince 2016 

 

  

                                                            Podpis řešitele : 

                                                                                                        Ing. Jan Michalec 

                                                                                                           vedoucí SCM 

 

Ing Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov 

tel. mobil              721 629 674 

e-mail                    michalcovi.tc@tiscali.cz 
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Příloha č. 1 
Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s.   

  

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Černá Kateřina D16 MLA0251 kitycerna@seznam.cz 

2. Nádeníčková Pavla D16 NEJ0150 p.nadenickova@seznam.cz 

3. Tokárová Regina D16 NEJ0151 R.tokarova@email.cz  

4. Kurz Šimon H16 VPM0208 kurzimon2@gmail.com 

5. Newiak Nick H16 NEJ0101 nick.new@seznam.cz 

6. Richtr Lukáš H16 VPM0204 lu.richtr@email.cz 

7. Hasman Ondřej H18 VPM0002 ondatra.hasman@email.cz 

8. Hašek Jan H18 VPM0001 hasan58@seznam.cz 

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

 
Podpis řešitele projekt 

Jméno řešitele projektu              Ing. Jan Michalec                     

mailto:ondatra.hasman@email.cz
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Příloha č. 2 
 Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 –16 roků bez 

licence A 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Marešová Klára D16 NEJ0250 klarka.maresova@gmail.com 

2. Staňková Markéta D16 VPM0153 marhules@atlas.cz 

3. Šlechtová Tereza D16 KRL0152 Terr863@email.cz 

4. Vítová Lucie D16 BSO0250 krambousek@gmail.com 

5. Černý Jan H16 MAS0100 J4n.C3rny@gmail.com 

6. Hasman Marek H16 VPM0201 jan.hasman@mercuri.cz 

7. Hejduk Zdeněk  H16 BSO0201 krambousek@gmail.com 

8. Kovář Ondřej H16 VPM0200 ondrakov85@gmail.com 

9. Mayer Šimon H16 KSH0202 Simon.Mayer@seznam.cz 

10. Spěváček Vojtěch H16 VPM0205 vojtaspevacek@seznam.cz 

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu              Ing. Jan Michalec 

mailto:klarka.maresova@gmail.com
mailto:marhules@atlas.cz
mailto:Terr863@email.cz
mailto:krambousek@gmail.com
mailto:J4n.C3rny@gmail.com
mailto:jan.hasman@mercuri.cz
mailto:krambousek@gmail.com
mailto:ondrakov85@gmail.com
mailto:Simon.Mayer@seznam.cz
mailto:vojtaspevacek@seznam.cz
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Příloha č. 3 
 Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. 

 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Vodrážka Ondřej  VPM7702 ovodr@seznam.cz 

2. Kolovský František  LPM9202 f.kolovsky@gmail.com 

3. Pova Ondřej T3 KRL9304 Andrew.Pova@seznam.cz 

4. Michalec Jan T2 MLA5701 michalcovi.tc@tiscali.cz 

5. Kunc Petr T3 MLA8801 olda.mlok@seznam.cz  

6. Valeš Jiří  LPM9502 jirkavales@seznam.cz 

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

 

 

 

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu                Ing. Jan Michalec    
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

   Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s., jako žadatel o přidělení grantu na 

provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu prohlašuje, že vedle 

poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních 

prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 58.000,- Kč. 

 

 

Datum 8. prosince 2016 

 

 

 
podpis statutáře 

jméno statutáře                    Ing. Jan Michalec 

název funkce                              vedoucí 

                       Západočeského sportovního centra mládeže (OB.LOB) z.s.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
     Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s. se zavazuje, že poskytnuté 

prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území 

České republiky, v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra 

mládeže v orientačním běhu  Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s. 

Souhlasíme s tím, že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2017. Jsme si 

vědomi, že nákupy dresů a elektronického systému Sportident  nejsou akceptovatelnými 

náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a režii. 

 

 

 

Datum 8. prosince 2016 

 

 

 
podpis statutáře 

jméno statutáře                       Ing. Jan Michalec 

název funkce                                   vedoucí 

                                                       Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s. 
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Příloha č. 5 
 

Prohlášení 

 
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Západočeské sportovní centrum mládeže 

(OB,LOB) z.s. prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na 

provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné 

zprávy za rok 2017. Závěrečná zpráva bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu. 

 

Obsah závěrečné zprávy: 

 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Hlavní cíle projektu 

e) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

f) Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže 

g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, v případě vyřazení 

závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení  

h) Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných 

závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské 

prohlídky  

i) Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit tabulku 

výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005 

Královehradeckého kraje“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra mládeže formou položkového popisu 

projektu zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést 

z jakých zdrojů žadatel obdržel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku 

m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 

n) Předpokládaný další vývoj 

 

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu  do 30.listopadu 2017. 
 

 

 

Datum 8. prosince 2016 
 

 

 

 
podpis řešitele projektu 

jméno řešitele projektu                                Ing. Jan Michalec 
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Vzor 

PŘEHLED    VÝSLEDKU   SCM   2005 : 

 

1/  MSJ  :                nikdo      
                                                            sprint              klasika              štafety 

2/  MED :      D-16 :    Jirčáková                  11.                    9.                    - 

                           D-18 :    Machútová               10.                    3.                     1. 

 

3/  Mistrovství ČR : 
                                             DT      sprint       KT        klas.      NOB             ŽA      ŽB             dráha       licence 2006 

Mullerová           16/1            -           4.           11.          7.           -                    5.                         11,52              A 

Hendrychová      16/2            -            -              -            -            -                     -         -               12,28               C  

Jirčáková            16/2           12.       12.             3.          2.           -                    2.                         12,11              A 

Mádlová             16/2            -            8.            5.           9.          -                     8.        -               12,17              A 

Zákravská          16/2            -            -               -            -            -                     -        28.                 -                  B 

 

Azebová             18/1           17.       20.           14.        19.           -                  17.                          12,37              A       

Balcarová           18/1            -           -             22.          -             -                  26.                          13,56              B  

Machútová         18/1             3.         6.             8.          3.           2.                  2.                           11,50              A 

Vaculíková         18/1             1.        -               4.          5.           -                    4.                           11,35              A   

Teplá                  18/1             -          -             18.        28.           -                  30.                           12,35              A 

Hypiusová          18/1             -          -             35.        14.           -                    -           1.              14,19              A         

Doležalová Ven.18/2             2.         7.             9.          8.           -                    6.                           11,40              A  

Doležalová Ver.18/2              -         13           15.           -            -                   20.                          12,21              A    

Andršová           18/2              -          -               -            -            -                   31.                             -                   B 

   

Klapal   J.           16/1             -         24.          24.         13.           -                  19.                           11,29              A   

Zelenka              16/1             -         40.          41.         28.           -                   21.                          10,18              A  

Ptáček                16/1             -           -              -          44.            -                  29.                           11,44              B 

Hausvater           16/1            -           -              -           50.           -                    -             -               23,20 /5/  

Kubát                 16/2             -           8.            3.         10.           -                    5.                            11,17              A  

Muller                16/2            -           13.          23.          6.           -                   11.                           10,16              A    

Dusílek              16/2             -          14.          14.          3.           -                    4.                            10,01              A     

Pátek                  16/2            -            -              6.        19.           -                     -             1.             10,46              A   

Jirásek                16/2            -            -            19.        20.           -                     -             4.             18,30 /5/         A 

Šabatka Z.          16/2            -            -             7.         27.           -                     -             8.             20,52 /5//        A  

Havlas                16/2            -            -            31.          -            -                      -           16.             19,16 /5/         B 

 

Panchártek         18/1            -           25.           8.          7.           -                     12.                           17,15              A   

Petras                 18/1            -             -           21.        38.           -                     39.                              -                  B 

Jirčák                 18/1            -           31.         20.         47.           -                    29.                            18,22             A  

Klícha                18/1            -           28.         40.         20.           -                    32.                            19,15             A 

Kycl                   18/1            -            -              -          40.           -                      -           10.              20,42             B 

Klapal M.           18/1           -            -            51.         44.           -                      -             6.              21,24             B   

Šmehlík              18/2         21.         12.           6.            -            8.                   13.           -               17,41             A  

Samek                18/2         38.           -            12.        18.            -                     -              1.             17,24             A  

Justa                   18/2           -           15           35         13             -                     25           -               17,18             A 

 

4/ Štafety -  M ČR : 
dorostenky :                                                                              dorostenci : 

1. PHK                                                                            6.     PHK   A  

       7.  .  SRK                                                                            8.     SRK   A 

      11.    SHK                                                                          12.     SRK   B 

                                                                                                 19.     PHK   B  

                                                                                                 20.     SHK 

                                                                                                 21.     VAM 

 

Do dorosteneckého výběru ČR pro rok 2006 byli zařazeni: Mullerová,Jirčáková,Dusílek, Kubát 

Do juniorského družstva ČR  pro rok 2006 byli zařazeni:   Doležalová,Machútová,Vaculíková 

 

Vyřazeni v průběhu roku :  Linderová /nezájem/ , Kinzelová /  ?/ , Peterová  /nezájem/ , Bareš  / ?  /, 

Rederer  /  ?  / , Vízková  /  ?  / 
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Příloha č. 6 

Návrh 

 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 

 

Smluvní strany: 

 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 

zastoupenou:   Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace 

bankovní spojení:  GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 

číslo účtu:  1500043001/5500 

IČO:    62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s.,  Školní 1382, 347 01 Tachov 

zastoupenou:   Ing. Jan Michalec,  

                                   vedoucí Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s.        

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4            

číslo účtu:  1982245369/0800 

 IČO:   26679566 

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

 

uzavírají v souladu s § 353 až § 356 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., shora uvedenou 

smlouvu takto: 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy 

příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy. 

 

2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na 

zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2017, které 

soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péči  pro 

jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací 

dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem 

na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2017 v souladu se 

zaslanou žádostí - projektem na  provozování sportovního centra mládeže v orientačním 

běhu pro rok 2017 příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši   58 000,-Kč (slovy: padesát osm tisíc korun českých)  

 

Čl. III 

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 
 

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 

 

První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této 

smlouvy převodem na účet příjemce.  

 

Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení 

závěrečné zprávy převodem na účet příjemce. 

 

IV 

Lhůty pro použití nadačního příspěvku 

 

1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této 

smlouvy. 

 

2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. 

 

Čl. V 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých 

touto smlouvou 

b) použít nadační příspěvek hospodárně 

c) vést řádnou účetní evidenci 

d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran 

e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 

 

2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly 

negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 

 

3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního 

příspěvku. 

 

4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv 

otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 

 

5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci 

byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního 

příspěvku poskytnutého nadací. 

 

6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku 

včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 
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7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci 

bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování. 

 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i 

oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 

 

2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost 

dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

 

3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla 

doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 

 

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních 

stran. 

 

6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena 

v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy. 

 

 

V Brně dne …………. 

 

 

 

Za nadaci: 

 

 

 

V Tachově  dne………….. 

 

 

Za příjemce: 

                                                                       Ing. Jan Michalec 

                                     vedoucí Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s. 

 

Přílohy:  

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 

žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2017 

- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2017 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
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