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Název projektu
Projekt Sportovního centra dětí Valašsko pro rok 2019

Předkladatel, řešitel projektu
Oddíl orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice, Masarykova 228, 763 26 Luhačovice
Řešitelem projektu je Ing. Dagmar Hubáčková, v současnosti trenérka dětí oddílu orientačního běhu TJ
Slovan Luhačovice. Adresa: Slunná 1014, 763 26 Luhačovice,

Charakteristika OOB TJ Slovan Luhačovice, žadatele projektu
Oddíl OB TJ Slovan Luhačovice byl založen v roce 1968, když před tím byl organizován v rámci oddílu
turistiky. Oddíl je jedním 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 150 členů a rozvíjí bohaté spektrum činností - vychovává nejmladší žáčky,
dorostenecké, juniorské i seniorské reprezentanty.
Pro rok 2019 byli do reprezentačních týmů zařazeni naši členové - Vojtěch Sýkora (RD-A), Vendula
Horčičková (RD - E), přičemž Sýkora byl v nedávné minulosti člen a účastník akcí SCM Valašsko.
Klub má zastoupení v Komisi talentované mládeže sekce OB a exekutivě OB. Každoročně oddíl pořádá
oblastní závody, v roce 2014 jsme pořádali MMoravy jednotlivců + ČPŠ a v roce 2016 jsme úspěšně
pořádali MČR ve sprintu a sprintových štafetách, roce 2018 jsme pořádali MMoravy jednotlivců + ČPŠ.
Členská základna se skládá převážně 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, Vizovice, Kroměříž).
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 TJ:
IČO:

Masarykova 228, 76326 Luhačovice
463 08 032

Popis výchozího stavu
Členská základna dětí ve věku 11-14 let v SCD pro rok 2019 je 66 dětí, 6 trenérů. Projekt Sportovního
centra dětí 2019 by měl navázat na fungování SCD Valašsko v roce 2018, které probíhá pod vedením
OOB TJ Slovan Luhačovice ve spolupráci s trenéry zejména SKOB Zlín.

Cíle projektu
Primárním cílem SCD Valašsko je hledání talentovaných či motivovaných závodníků, jejich podpora
v každodenní i nadstavbové přípravě, směřující k dalšímu výkonnostnímu růstu.
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Dílčí cíle pro rok 2019:
 zisk a udržení licencí A - na základě členské základny bude kritériem úspěšnosti 10 licencí A
 umístění v Žebříčku Morava B ( pro nositele licence B)
 zvýšení výkonnosti závodníků s nižší licencí - udržení nebo navýšení závodní licence B

Realizační plán a časový harmonogram
Činnost SCD se skládá:
 poskytnutí možností pro pravidelnou systematickou přípravu
 série jednorázových akcí SCD Valašsko, které jsou nadstavbou nad každodenní přípravou
Možnosti pro pravidelnou systematickou přípravu
Oddíly OOB TJ Slovan Luhačovice, SKOB Zlín, OB Vizovice, KOB Směr Kroměříž mají k dispozici klubové
zázemí, odkud jsou vedeny společné tréninky pod vedením osobních či klubových trenérů.
V období 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019 probíhají v Luhačovicích, Zlíně, Vizovicích a Kroměříži pravidelné
tréninky v tělocvičně.
V období 1. 4. - 30. 10. 2019 probíhají v Luhačovicích, Zlíně, Vizovicích a Kroměříži pravidelné mapové
tréninky.

Tab. 1 Přehled pravidelných tréninkových možností SCD Valašsko
typ tréninku

místo

PO tělocvična -hry

Luhačovice, Zlín, Vizovice, Kroměříž

ST mapový (jaro, léto, podzim), běžecký, mapová teorie, plavání (zima)

Luhačovice, Zlín, Vizovice, Kroměříž

ČT běžecký

Luhačovice, Zlín, Vizovice, Kroměříž

PÁ tělocvična - posilování, hry

Luhačovice, Zlín, Vizovice, Kroměříž

SO běžecký / Zimní liga / závod OB

Luhačovice, Zlín, Vizovice, Kroměříž

NE běžecký - individuální / závod OB

-

Tab. 2 Plán akcí SCD Valašsko pro rok 2019
termín

akce SCD Valašsko

místo

31.1. - 3. 2.

lyžařské soustředění

Pustevny

18. - 21. 4.

velikonoční mapové soustředění

Janov n. Nisou

jaro

sportovní prohlídky

Zlín/Kroměříž

soustředění LCE

bude upřesněno

soustředění TZL

bude upřesněno

soustředění VIC

bude upřesněno

prázdninové soustředění

bude upřesněno

28. 4. - 1. 5.
17. - 25.8.

Personální zajištění činnosti SCD v roce 2019
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Dagmar Hubáčková
Marek Cahek
Evžen Pekárek
Petr Vavrys
Hana Batani
Eva Pekárková

trenér - LCE, řešitel projektu
trenér - LCE, koordinace se SCM
trenér - TZL
trenér - LCE
trenér - TZL
trenér - TZL

Rozpočet projektu
Příspěvek z přiděleného grantu Nadace OB na provoz SCD bude použit na financování jednorázových
akcí. Finanční zdroje budou doplněny příspěvky oddílů, dalších sponzorů či samofinancování účastníků
(viz Tab. 3 - sloupec „další zdroje“).
Tab. 3 Návrh rozpočtu akcí SCD Valašsko pro rok 2019
termín

akce SCD Valašsko

grant Nadace
OB [Kč]
26 000

další zdroje
[Kč]
54 000

odhadovaný
rozpočet [Kč]
80 000

54 000

80 000

31.1-3.2.

zimní soustředění Pustevny

19. - 21. 4.

velikonoční soustředění Janov nad Nisou

26 000

jaro

sportovní prohlídky Zlín, Kroměříž

10 000

-

10 000

soustředění LCE

0

20 000

20 000

28. 4. - 1. 5. soustředění TZL

0

20 000

20 000

soustředění VIC

0

6 000

6 000

18 000

80 000

98 000

80 000

234 000

314 000

17.-25.8.

prázdninové soustředění
celkem

Částky jsou kalkulovány na základě předpokládané účasti na jednotlivých akcích a jejich prioritě v rámci
systému přípravy. Příspěvek z přiděleného grantu Nadace OB bude v rámci jednotlivých akcí použit na:
 ubytování
 stravu
 cestovné
 mapy, nájem

Plán hodnocení projektu
V projektu bude provedeno hodnocení činnosti SCD Valašsko na základě definovaných cílů (viz kapitolu
„Cíle projektu“). Pro hodnocení měřitelných výstupů budou hodnocena následující kritéria:






zisk medailí z MČR oblastních výběrů žactva
zisk medailí na LODM 2019
zisk a udržení licencí A - na základě členské základny bude kritériem úspěšnosti 10 licencí A
zvýšení výkonnosti závodníků s nižší licencí - udržení nebo navýšení závodní licence B
nominace závodníků SCD do SCM Valašsko

Dále bude samostatně hodnocen každý člen SCD Valašsko. Hodnoceny budou výsledky dosažené na
oblastních závodech a v Žebříčku Morava B. Závěrečná zpráva hodnocení projektu bude do 30. 11. 2019
zaslána Nadaci orientačního běhu.
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Předpokládaný další vývoj
Předpokládáme pokračování v projektu i v následujících letech. Na jednotlivých akcích chceme
spolupracovat nejen na úrovni Valašské oblasti, ale i mezi ostatními SCD. Tréninková péče o členy SCD,
ale i společenské zázemí, by měly být motivací pro ostatní děti dostat se do výběru SCD a v rámci SCD
dosáhnout co nejlepších výsledků včetně získání výkonnostní licence A.
Pro příští období spatřujeme další možný vývoj činnosti SCD především v těchto oblastech:




zkvalitnění pravidelné systematické přípravy
rozvoj spolupráce s ostatními kluby Zlínského kraje na individuální přípravě závodníků
zařazených do SCD Valašsko
další rozvoj a vzdělání trenérů SCD

V Luhačovicích dne 29. listopadu 2018
Ing. Dagmar Hubáčková
řešitel projektu
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Sportovní centrum dětí Valašsko

[1]

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 - 14 roků s licencí A, B
Jméno

Kategorie Registrace

1.

Batani Valentina

D14

TZL0551

2.

Batani Valeria

D14

TZL0550

3.

Dittrichová Lucie

D14

SKM0551

4.

Kusáková Valentýna

D14

TZL0651

5.

Mališková Kristýna

D14

LCE0552

6.

Matochová Adéla

D14

TZL0552

7.

Pišová Adéla

D14

LCE0551

8.

Hala Jaromír

H14

VIC0606

9.

Huleja Martin

H14

TZL0604

10. Káňa Jindřich

H14

LCE0602

11. Márton Lukáš

H14

TZL0605

12. Němec Filip

H14

TZL0503

13. Pekárek Tobias

H14

TZL0502

14. Pernička Václav

H14

TZL0602

15. Sláma Šimon

H14

LCE0502

16. Strakoš Ondřej

H14

TZL0601

17. Vaněk Bořek

H14

TZL0505

18. Hrbáčková Michaela

D12

LCE0751

19. Lorencová Anna

D12

TZL0756

20. Michálková Sabina

D12

LCE0851

21. Sedláčková Klára

D12

LCE0854

22. Honner Jaroslav

H12

TZL0701

23. Kundrata Vít

H12

TZL0700

24. Mikláš Matěj

H12

TZL0704

25. Skýba Jakub Jan

H12

LCE0701

26. Truneček Jakub

H12

TZL0705

27. Vlček Tomáš

H12

VIC0713

Email

Ing. Dagmar Hubáčková
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Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 - 14 roků s jinou licencí než je licence
A,B

1.

Jméno
Florešová Hana

Kategorie Registrace
D14
TZL0653

2.

Helštýnová Nikol

D14

LCE0555

3.

Jakůbková Jana

D14

LCE0651

4.

Návojová Kateřina

D14

TZL0652

5.

Hrbáček Filip

H14

LCE0501

6.

Křapa Štěpán

H14

LCE0604

7.

Mudrák Šimon

H14

LCE0601

8.

Pastuszek Tomáš

H14

TZL0603

9.

Palas Jan

H14

TZL0507

10. Veselka Matěj

H14

LCE0603

11. Buršíková Tereza

D12

TZL0754

12. Entová Kateřina

D12

TZL0751

13. Fišerová Markéta

D12

TZL0851

14. Kovalčíková Nela

D12

TZL0757

15. Lázničková Alžběta

D12

TZL0858

16. Matochová Anna

D12

TZL0753

17. Pavelková Aneta

D12

TZL0755

18. Perničková Karolína

D12

TZL0850

19. Poslušná Jitka

D12

TZL0752

20. Čuda Ondřej

H12

TZL0816

21. Hájek Radim

H12

LCE0702

22. Hozík Štěpán

H12

TZL 0806

23. Jahudka Tomáš

H12

TZL0815

24. Korba Daniel

H12

TZL 0808

25. Lebánek Jan Maximilián

H12

TZL 0809

26. Linhart Adam

H12

TZL 0814

27. LinhartJakub

H12

TZL0813

28. Minařík Petr

H12

TZL0709

29. Němec Michal

H12

TZL0805

30. Pavlík Adam

H12

TZL0810

31. Pernička Martin

H12

TZL0800

32. Petrla Michal

H12

TZL0708

33. Přibík Martin

H12

TZL 0807

34. Sikora Jan

H12

TZL0707

35. Solař Adam

H12

TZL0801

36. Stacke Václav

H12

LCE0703

37. Trávníček Jan

H12

TZL 0812
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38. Valla Jakub

H12

TZL0710

39. Veselý Štěpán

H12

VIC0712

Ing. Dagmar Hubáčková
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Sportovní centrum dětí Valašsko
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Jmenný seznam trenérů

jméno
Dagmar Hubáčková

trenér.lic.
T3

registrace
LCE6569

Marek Cahel

T2

LCE8803

Evžen Pekárek

T3

TZL7007

Petr Vavrys

T3

LCE6413

Hana Batani

T3

TZL7351

Eva Pekárková

T3

TZL7653

kontakt

Ing. Dagmar Hubáčková

11

Projekt - Sportovní centrum dětí Valašsko pro rok 2019

[4]

Čestné prohlášení žadatele

TJ Slovan Luhačovice, oddíl OB, jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí
v orientačním běhu na rok 2019 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na
předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. minimálně
80000 Kč

V Luhačovicích 29. 11. 2018

Ing. Libor Slezák
místopředseda TJ Slovan Luhačovice

Závazek
TJ Slovan Luhačovice, oddíl OB, 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 Valašsko. Souhlasíme s tím, že
poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2019. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a
elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na
sportovní činnost a režii.

V Luhačovicích 29. 11. 2018

Ing. Libor Slezák
místopředseda TJ Slovan Luhačovice
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Prohlášení

[5]

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu 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 2019. Závěrečná zpráva bude zpracována dle níže uvedené
osnovy - obsahu.

Obsah závěrečné zprávy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Název projektu
Příjemce projektu
Garant projektu
Hlavní cíle projektu
Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu
Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí
Seznam závodníků zařazených do sportovního centra dětí, v případě vyřazení závodníků a
trenérů ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení
h) Seznam akcí sportovního centra dětí, 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 dětí; přiložit tabulku výsledků
zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013 Královehradeckého kraje“
j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu
k) Hodnocení projektu dle daných kritérií
l) Ekonomické hodnocení 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
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 2019.

V Luhačovicích 29. 11. 2018

Ing. Libor Slezák
místopředseda TJ Slovan Luhačovice
13

Projekt - Sportovní centrum dětí Valašsko pro rok 2019

[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:
Moneta Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028 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

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 dětí v orientačním běhu pro rok 2019, které soustředí
a poskytnou nejtalentovanějším 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 2019 v souladu se zaslanou žádostí projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2019 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.

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
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 Luhačovicích dne ………….

Za příjemce: Ing. Libor Slezák, místopředseda TJ Slovan Luhačovice

Přílohy:
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na
provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2019
- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2019

16

