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Název projektu 

Projekt Sportovního centra dětí Valašsko pro rok 2017 

Popis řešitele projektu 

Řešitelem je Ing. Dagmar Hubáčková, členka oddílu OB TJ Slovan Luhačovice, orientačnímu 

běhu se věnuje cca 41 let, je zaměstnána jako referentka státní správy na katastrálním úřadě.  

Adresa: Slunná 1014, 76326 Luhačovice, tel: 777 021 591 

Popis předkladatele, charakteristika sportovního klubu 

Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice byl založen v roce 1968, když  předtím byl organizován v 

rámci oddílu turistiky. Oddíl je jeden z největších a nejstarších klubů orientačního běhu v 

České republice. Má za sebou bohatou historii a v jeho řadách působili (a působí) mnozí 

vynikající závodníci a reprezentanti. Za všechny můžeme jmenovat jména jako Škoda, 

Stackeová, Hubáček Josef a Jaroslav, Vavrys, Hubáčková. V současné době má klub cca 120 

členů a rozvíjí bohaté spektrum činností - vychovává nejmladší žáčky, dorostenecké, 

juniorské i seniorské reprezentanty. Klub má zastoupení  v soutěžní komisi sekce OB i 

exekutivě OB. Každoročně oddíl pořádá oblastní závody. Ve spolupráci s oddílem SKOB Zlín 

oddíl pořádal MČR ve sprintu a závody ŽA a ŽB. 

 

Členská základna se skládá především z vlastních odchovanců. V oddíle je dobře 

organizována péče o děti od 10 do 18 let. Věkově a výkonnostně si podobní vrstevníci jsou 

zařazení do tréninkových skupin pod dohledem zkušených trenérů – členů oddílu. 

 

Přestože předkladatelem projektu je oddíl OB TJ Slovan Luhačovice, jsou po dohodě 

s ostatními oddíly ve Valašské oblasti, zahrnuty i děti z jiných oddílů Valašské oblasti (Zlín, 

Otrokovice, Kroměříž). 
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Oddíl OB Slovan Luhačovice má vlastní klubovnu včetně šaten a sociálního zázemí, odkud 

probíhá většina tréninků. Další tréninkové zázemí je využíváno především v zimním období 

ve Sportovní hale Radostov v Luhačovicích.  

 

Adresa: Masarykova 228, 76326 Luhačovice 
 

Popis výchozího stavu 

Členská základna dětí ve věku 11-14let pro rok 2017 je 44 dětí, 6 trenérů.  

Hlavní cíl  projektu 

Výkonnostní růst členů Sportovního centra dětí Valašsko 

Dílčí cíle 

Pro hodnocení výkonnosti máme následující dílčí cíle: 

 získání nebo obhájení výkonnostní licence A 

 umístění v moravském žebříčku (pro nositele licence B) 

 získání licence B (pro nositele licence C) 

 

viz příloha A - Dílčí cíle projektu Sportovního centra dětí Valašsko pro rok 2017 

Realizační plán a časový harmonogram projektu 

Realizace se skládá: 

 z dlouhodobého zabezpečení tréninkových činností 

 ze série jednorázových akcí 

 

Dlouhodobé zabezpečení tréninkových činností 

 

Podle období se jednotlivé dny a tréninky mohou lehce měnit, dle domluvy s trenéry 

jednotlivých tréninkových skupin. Některé skupiny absolvují  i tréninky individuální. 

 

Běžecké tréninky a tělocvičny 

 

Skupina dětí  Počet tréninků běžeckých Tělocvična 1.12.2016– 30.11.2017 

D12   1x – 2x týdně                1x týdně 

H12   1x – 2x týdně                1x týdně 

D14   3x – 4x týdně                1x týdně 

H14   3x – 4x týdně                1x týdně 

 

Společné běžecké tréninky pro rok 2017 

 

Den                    Místo   Vedoucí Skupina dětí 

Sobota (prosinec-listopad)  dle domluvy                   trenéři             D12, H12, D14, H14 

Úterý (prosinec-listopad)    klubovna               trenéři   D12, H12, D14, H14 

Středa (prosinec-listopad)   klubovna                         trenéři            D12, H12, D14, H14 

Čtvrtek (prosinec-listopad)  klubovna               trenéři   D12, H12, D14, H14  

 

Ostatní tréninky si tréninkové skupiny organizují samostatně. 
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Mapové tréninky 

 

Mapové tréninky budou připraveny každou středu v období jara a podzimu. 
 

Období     od      do 
Jaro 2017   1.4.2017 30.6.2017 

Podzim 2017   1.9.2017 31.10.2017 

 

Jednorázové akce 

 

Lékařské prohlídky 
Lékařského vyšetření se zúčastní závodníci kategorie D14,H14. Vyšetření proběhne u 

sportovního lékaře v období měsíce března a dubna 2017. Poplatek za vyšetření je 600,- Kč za 

osobu za ergometrické vyšetření na kole a 1100,- Kč za spiroergometrické vyšetření na 

běhátku.  

 

Plavání - regenerace 
Členové sportovního centra budou v zimním období navštěvovat plavecký bazén. 

 

viz příloha B - Podrobný seznam akcí Sportovního centra dětí Valašsko pro rok 2017 

Rozpočet projektu 

Principy financování 

Příspěvek na provoz sportovního centra bude použit na financování jednorázových akcí. 

Finanční zdroje budou doplněny z prostředků oddílu, dalších sponzorů či účastníků. Při 

financování bude zohledněna výkonnost dětí. 

 

Viz příloha C- Podrobný rozpočet akcí Sportovního centra dětí Valašsko pro rok 2017  

Plán hodnocení projektu 

V projektu bude hodnocen každý člen sportovního centra dětí samostatně. Hodnoceny budou 

výsledky roku 2017 v porovnání s cíly pro rok 2017 a výsledky roku předchozího. Souhrnně 

pak budou hodnoceny tréninkové skupiny a hlavní cíl projektu. Závěrečná zpráva hodnocení 

projektu bude do 30.11.2017 zaslána Nadaci orientačního běhu.  

Předpokládaný další vývoj projektu 

Předpokládáme pokračování v projektu i v následujících letech. Na jednotlivých akcích 

chceme spolupracovat  nejen na úrovni Valašské oblasti, ale i mezi oblastmi. Tréninková péče  

o členy sportovního centra dětí by měla být motivací pro mladší děti dostat se do výběru SCD 

a v rámci SCD dosáhnout výkonnostní licence A.  

 

 

V Luhačovicích dne, 30. listopadu 2016 

 

 

 

Ing. Dagmar Hubáčková 

řešitel projektu 
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Přílohy: 
Příloha 1 - Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14roků s licencí A,B 

Příloha 2 - Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s nižší licencí než je licence B 

Příloha 3 - Jmenný seznam trenérů 

Příloha 4 - Čestná prohlášení a závazky oddílu OB TJ Luhačovice 

Příloha 5 - Prohlášení o zveřejnění projektu 

Příloha 6 - Návrh smlouvy o nadačním příspěvku  

Příloha 7 - Stanovy oddílu OB TJ Slovan Luhačovice 

Příloha 8 - Doložení statutu oprávněné osoby 

 

 

Příloha A - Dílčí cíle projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2017 

Příloha B - Podrobný seznam akcí Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2017 

Příloha C - Podrobný rozpočet akcí Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2017 
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Příloha č.1 

Sportovní centrum dětí Valašsko 
 
Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí A, B 

 

 

Jméno Kategorie Registrace  e-mail,telefon 

1. Březinová Zuzana D14 TZL0453  Jana.Brezinova@Nirvana.cz, 777 879 022 

2. Dynková Alžběta D14 TZL0454  dynkova@seznam.cz, 732 939 417 

3. Hubáčková Dagmar D14 LCE0351 hubacek@luhacovice.cz, 722539133 

4. Janků Daniela  D14 LCE0350 danka.janku@seznamcz, 760189260 

5. Kolaříková Eliška D14 TZL0452  eva.mlckova@email.cz, 603 592 776 

6. Mališková Eliška D14 LCE0354  marcela.maliskova@vavrys.cz, 603 574 210 

7. Mudráková Eliška D14 LCE0352 tereza.mudrakova@seznam.cz, 777701966  

8. Mrkvičková Ema D14 TZL0451 vamrk@seznam.cz, 737 528 215  

9. Panovcová Anita D14 OTK0351 unisol@seznam.cz, 737548099 

10. Zichová Amálie D14 LCE0451 irena.zichova@email.cz, 603598769 

11. Eichler Vít H14 TZL0401 iva.eichler@post.cz, 739264801 

12. Humeník David H14 LCE0402 Libuse.Humenikova@seznam.cz, 777318142  

13. Hustý Adam H14 TZL0403 Martinamikova4@seznam.cz, 604 698 639 

14. Kovařík Jakub H14 LCE0308  jitka.kovarikova@atlas.cz,605518018 

15. Novosad Pavel H14 TZL0404  pnovosad@dmdas.cz, 608300242 

16. Šemnický Jakub H14 TZL0400 eva.semnicka@seznam.cz, 739206706  

17. Vaněk Ondřej H14 TZL0304  martinkavankova@centrum.cz, 704 441 319 

18. Batani Valentina D12 TZL0551  hana@batani.cz, 702 042 332 

19. Batani Valeria D12 TZL0550  hana@batani.cz, 702 042 331 

20. Dittrichová Lucie  D12 SKM0551 adittrichova@seznam.cz, 734236569 

21. Mališková Kristýna D12 LCE0552  petgy@centrum.cz, 727 940 206 

22. Matochová Adéla D12 TZL0552  andrea.lunakova@seznam.cz, 730 893 600 

23. Pišová Adéla D12 LCE0551  pise@cegra.cz, 724241200 

24. Martinek Matyáš H12 TZL0504  dmartinek@centrum.cz, 773 187 875 

25. Pekárek Tobias H12 TZL0502  evinapekarkova@seznam.cz, 778 031 755 

26. Sláma Šimon H12 LCE0502  alena.kotis@seznam.cz, 605518018 

 
 

Ing.Dagmar Hubáčková 
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mailto:vamrk@seznam.cz
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mailto:irena.zichova@email.cz
mailto:iva.eichler@post.cz
mailto:Libuse.Humenikova@seznam.cz
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Příloha č.2 

Sportovní centrum dětí Valašsko 
 
Jmenný seznam zařazených talentů  ve věku 11 –14 roků s jinou licencí než je 
licence A,B 
 
 

 

 

 

Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Klimešová Kateřina D14 TZL0455  pavlina.k@hotmail.cz, 731 775 268 

2. Šotová Anna D14 LCE0452  sot-petr@seznam.cz, 

3. Švrčinová Julie D14 TZL0456  svrcinova@gmail.com 

4. Bednařík Sebastián H14 LCE0401  rade.bednarik@gisarchstudio.cz, 777 235 125 

5. Fišer Martin H14 TZL0405  i.hamsikova@seznam.cz, 725 851 611 

6. Hájek Petr H14 LCE0306 romanaluh@centrum.cz, 602448009  

7. Oharek Ondřej H14 TZL0304  leos.oharek@seznam.cz, 722 157 660 

8. Kusáková Valentýna D12 TZL0651  kusakovi@centrum.cz, 734 273 493 

9. Rosíková Růžena D12 TZL0650  rosilu@seznam.cz, 607 016 010 

10. Hrbáček Filip H12 LCE0501  hrbáčkova.karla@seznam.cz, 734 405 052 

11. Huleja Martin H12 TZL0604  o.hulejova@seznam.cz, 604 106 912 

12. Kovařík Šimon H12 LCE0508 jitka.kovarikova@atlas.cz,605518018 

13. Němec Filip H12 TZL0503  dekan@email.cz, 731 329 786 

14. Palas Jan H12 TZL0507  Misa26@email.cz, 603 520 367 

15. Pastuszek Tomáš H12 TZL0603  eliska.pastuszkova@gmail.com, 735 199 910 

16. Pernička Václav H12 TZL0602  Petr.pernicka@volny.cz, 724 405 927 

17. Strakoš Ondřej H12 TZL0601  strakos@cominn.cz, 777 744 699 

18. Vaněk Bořek H12 TZL0505  martinkavankova@centrum.cz, 704 441 319 

 

 
Ing. Dagmar Hubáčková 
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Příloha č.3 
Sportovní centrum dětí Valašsko 
 
Jmenný seznam trenérů  

 
 

Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
Telefon 

1. Dagmar Hubáčková T3 LCE6569 777 021 591 

2. Marek Cahel T1 LCE8803 732 136 532 

3. Pekárek Evžen T3 TZL7007 724 330 339 

4. Petr Vavrys T3 LCE6413 603 526 315 

5. Batani Hana T3 TZL7351 602 551 112 

6. Libor Slezák  LCE6207 777 073 560 

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

Ing. Dagmar Hubáčková 
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Příloha č.4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice, jako žadatel o přidělení grantu na provozování 
sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2017 prohlašuje, že vedle 

poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% 
finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn ……… Kč. 

 
 

Datum 30.11.2016 
 
 

 
Ing. Libor Slezák 

předseda oddílu OB TJ Slovan Luhačovice 
 

 

 
 
 
 
 
 

Závazek 
 

Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice 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 dětí v orientačním běhu  
Sportovní centrum dětí Valašsko. 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 30.11.2016 
 

 

 
Ing. Libor Slezák 

předseda oddílu OB TJ Slovan Luhačovice 
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Příloha č.5 

 
Prohlášení 

 
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Sportovní centrum dětí Valašsko prohlašuje, že souhlasí 

se zveřejněním  svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí v orientačním 

běhu  a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2017, která bude zpracována dle níže uvedené 

osnovy obsahu závěrečné zprávy. 

 

Osnova obsahu závěrečné zprávy: 

 
 Název projektu 

 Příjemce projektu 

 Garant projektu 

 Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí B, v 

případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení 

 Hlavní cíle projektu 

 Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

 Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí 

 Seznam akcí sportovního centra dětí, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a 

trenérů, vyhodnocení jednotlivých akcí, uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli 

zajištěny lékařské prohlídky 

 Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků 

 Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu  

 Hodnocení projektu dle daných kriterií 

 Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra dětí 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.  

 Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 

 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 30. 11.2017. 

 

 

 

Datum 30.11.2016 

 

 

 

 
Ing. Dagmar Hubáčková 
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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: 215194682/0600 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu, Masarykova 228, 763 26 Luhačovice 

zastoupenou:      Ing. Libor Slezák, místopředseda TJ Slovan Luhačovice, předseda oddílu OB 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu:        1404908319/0800 

 IČ:         46308032  

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy příjemci 

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

 

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

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

a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 11 – 14 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 dětí v orientačním běhu v roce 2017 v souladu se zaslanou žádostí - 

projektem na  provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2017 

příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 
 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši   0 000,- Kč (slovy: ………..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. 

 

Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou 

zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod. 

 
Čl. IV 

Lhůty pro použití nadačního příspěvku 
 

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

smlouvy. 

 

Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. 

 
Čl. V 

Závazky příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 

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

smlouvou 

použít nadační příspěvek hospodárně 

vést řádnou účetní evidenci 

plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran 

nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 

 

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

negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 

 

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

příspěvku. 

 

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

spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 
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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. 

  

- 7 - 

Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku včetně 

jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 

 

 

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 
 

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

oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 

 

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

dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

 

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

poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 

 

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

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

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

 

Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 

 

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 Luhačovicích……………. 

 

Za příjemce: 
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Podrobný rozpočet akcí Sportovního centra dětí Valašsko pro rok 2017 

       Celková výše projektu: 158 400 Kč 100,00% 
    Žádost na poskytnutí prostředků: 79 200 Kč 50,00% 
    Vlastní prostředky krytí: 79 200 Kč 50,00% z celkových prostředků 

 

  
100,00% z poskytnutých prostředků 

 

Akce Termín Účast 
Náklady 
SCD na 
osobu 

Náklady 
SCD na 
osobu a 

den 

Náklady 
SCD 

Celkem 
Poznámka 

Lékařské prohlídky 03/2017 D14, H14 

600 Kč   
14 400 

Kč 

Sportovní lékařská prohlídka, 
absolvování prohlídky je nutné 
pro D14,H14 Počet dětí   24 

Celkové náklady     

  
 

  
   

  

Zimní soustředění – běžky Pustevny 2.- 5.2. 2017 D14,H14,D12,H12 

800 Kč 200 Kč 
16 000 

Kč 

Výběrové soustředění pro 
zlepšení fyzické kondice - 
běžky.Je určeno pro ty co 
zvládají základní techniku jízdy 
na běžkách. (V závislosti na 
sněhových podmínkách bude 
vybráno místo) 

Počet dnů   4 

Počet dětí   20 

Počet trenérů   4 

Celkem     

  
     

  

Jarní soustředění - velikonoce 
13.4. - 

16.4.2017 D14,H14,D12,H12 

800 Kč 200 Kč 
16 000 

Kč 

Mapové soustředění před jarní 
částí sezóny. Zaměřeno 
převážně na mapařské techniky.  

Počet dnů   4 

Počet dětí   20 

Počet trenérů   4 

Celkem     

  
     

  

Soustředění TJ Slovan Luhačovice 28.4.- 1.5.2017 D14,H14,D12,H12 

800 Kč 200 Kč 
16 000 

Kč 

Mapové soustředění před hlavní 
závodní sezónou ŽB.Zaměřeno 
převážně na mapařské techniky Počet dnů   4 

Počet dětí   20 

Počet trenérů   4 

Celkem     

      

  

Prázdninové soustředění 19.- 27.8.2017 D14,H14,D12,H12 

3 200 
Kč 400 Kč 

96 000 
Kč 

Mapové soustředění před 
podzimní částí sezóny.Zaměřeno 
převážně na mapařské techniky Počet dnů   8 

Počet dětí   30 

Počet trenérů   4 

Celkem     

      

 
ing.Dagmar Hubáčková 

       

 

 

 


