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1.

Název projektu

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO

2.

Jméno a adresa řešitele projektu

TJ TESLA BRNO z.s., Klub orientačních sportů,
Halasovo náměstí 826/7, 638 00 Brno
IČO: 00214086
Vedoucí projektu: Ing. Zbyněk Pospíšek, Staré zámky 17, 628 00 Brno, e-mail:

3.

Charakteristika instituce, která projekt předkládá

Klub orientačních sportů působí jako jeden z mnoha oddílů v Tělovýchovné
jednotě TESLA BRNO od roku 1965. Za dobu svého působení vychoval celou
řadu reprezentantů a vynikajících orientačních běžců. Díky dlouholeté historii
disponuje dnes klub širokou členskou základnou, ve které jsou zastoupeny
všechny věkové kategorie. Filozofií klubu je vytvářet podmínky pro realizaci
všech orientačních sportů pro všechny věkové kategorie. Dle počtu členů patří
Klub orientačních sportů TJ TESLA BRNO (počet členů 251) mezi největší v ČR.
Po generační výměně a utlumení systematické práce s mládeží, se v posledních
letech povedlo vybudovat stabilní žákovské družstvo, s tímto družstvem klub
nyní systematicky pracuje. V posledních několika letech se žákyně a žáci klubu
pravidelně objevují na stupních vítězů při oblastních závodech a ti nejlepší
v závodech žebříčku. Letos k tomu přibyl velký úspěch, kdy se naši členové
účastnili závodů Vyzývací pohár žactva a MČR Oblastních výběrů a vybojovali
v oblastních sestavách první místa! Příslibem do budoucna zůstává i velký
počet dětí ve věku 5 – 10 let. Tato skupina navazuje na činnosti žáků SCD.
V klubu se daří rozvíjet trenérskou činnost, kterou organizačně zajišťuje
Radovan Čech.
žákyně
dorostenky
ženy
celkem

4.

45
9
46
110

žáci
dorostenci
muži
celkem

49
10
82
141

žactvo
dorost
dospělí
celkem

94
19
128
251

Popis výchozího stavu

Klub orientačních sportů TJ TESLA BRNO navázal na dřívější úspěšnou výchovu
mladých orientačních běžců ze 70. a 80. let a z konce minulého století, z nichž
se pak stala řada výborných závodníků i v juniorských a seniorských
kategoriích (Kuchařová, Janotová, Galíková, Novotný, Hlaváč, Čech, Milán,
Skřička, Slámová, Cigošová, Habán, Janota, Čechová). Od roku 2009 se v
klubu systematicky pracuje s novou generací dětí. V současnosti jsou děti
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rozděleny do tří tréninkových skupin dle věku. Starší žáci (13 -14 let), mladší
žáci (1112 let) a nejmladší žáci (8 - 10 let), z nichž nejtalentovanější společně
trénují s SCD. Důležitou skupinou jsou i děti ve věku 5-7 let, kterých je v klubu
cca 20, které se zatím formou her připravují na soustavnou tréninkovou
činnost. Trénování a metodickou činnost zastávají členové klubu (i z řad
bývalých reprezentantů), kteří jsou ochotni se dětem maximálně věnovat a
zvyšovat si svoji kvalifikaci. Kromě pravidelných běžeckých a mapových
tréninků se žáci účastní dvou delších soustředění ročně (Velikonoce, podzimní
prázdniny), letního tábora, několika jednodenních či víkendových akcí a v zimě
běžkování Při přípravě tréninků a soustředění je klub otevřen spolupráci
s dalšími brněnskými oddíly.

5.

Cíl projektu

Hlavní cíl:
Rozvíjet systematickou práci s dětmi, která povede jak ke zvyšování jejich
výkonnostní úrovně, tak k prohlubování jejich zájmu o orientační běh.
Dílčí cíle:
 sestavení SCD z talentovaných dětí
 zajištění kvalitního trenérského vedení
 zavedení a realizace pravidelného tréninkového režimu tak, aby byl
základním návykem každého trénujícího dítěte
 zvyšování fyzické výkonnosti dětí a její pravidelné testování
 umožnění kvalitní mapové přípravy v různých terénech (soustředění, tábor)
 podpora a motivace dětí v oblastních, případně vyšších soutěžích
 úspěšné vystoupení členů SCD v rámci oblastního družstva JMO
 přechod starších dětí do Sportovního centra mládeže a TSM

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizační plán a časový harmonogram
Výběr členů Sportovního centra dětí
leden 2019
Sportovní lékařské vyšetření
duben 2019
Běžecká, mapová, taktická a technická příprava
leden – říjen 2019
Závodní období v orientačním běhu
duben – říjen 2019
Vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období říjen 2019
Vyhodnocení činnosti družstva – 2019
listopad 2019
Zpracování projektu pro grantový program na další období listopad 2019
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Datum
Akce
Účastníci
26.12 – 30.12.2019
lyžařské soustředění (NMnM)
všichni
9.3. – 13.3.2019
mapové soustř.+závody (SLO)
všichni
19.4. – 22.4.2019
mapové soustředění (Lipnice)
všichni
Duben 2019
fyziologické vyšetření
všichni
1.5. – 8.5.2019
mapové soustředění (bude upřesněno)
všichni
17.8 – 25.8.2019
letní soustředění (Třemešek)
všichni
30.8. – 1.9.2019
mapové soustředění
všichni
1.11. – 3.11.2019
závěrečné soustředění (Nové Město n.M.)
všichni
Pravidelné tréninkové možnosti SCD
listopad - březen
úterý:
žáci mladší
16.30-18.00 běhání a tělocvična ZŠ Sirotkova
žáci starší
16.45-18.30 běhání(dráha) a tělocvična ZŠ Plovdivská
čtvrtek:
žáci mladší
žáci starší

15.45-18.00 běhání + teorie Lesná bazén
15.45-18.00 běhání + teorie Lesná bazén

sobota a neděle:
akce podle týdenního rozpisu(běžecké poháry, zimní ligy, běžecké tréninky,
výjezdy na lyže)
duben – červen, září – říjen
úterý:
žáci mladší
16:30-18:30 běžecké tréninky klubovna TJ Tesla Komín
žáci starší
16:30-18:30 atletické tréninky dráha ZŠ Pastviny
středa:
všichni

16:30-18:00 mapové tréninky v okolí Brna

čtvrtek:
žáci mladší
žáci starší

16:30-18:00 atletické tréninky dráha ZŠ Pastviny
16:30-18:00 běžecké tréninky klubovna TJ nebo okolí Brna

sobota a neděle:
závody OB dle termínovky, doplňkové OB akce.
Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou na http://tbm.cz
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Členové Sportovního centra dětí pro rok 2019
družstvo A 20 členů (jmenný seznam je uveden v příloze č. 1)
družstvo B 24 členů (jmenný seznam je uveden v příloze č. 2)
Personální zajištění činnosti SCD pro rok 2019:
vedoucí SCD: Zbyněk Pospíšek
vedoucí trenér SCD: Radovan Čech
trenéři: 6 trenérů (jmenný seznam je uveden v příloze č. 3)

7.

Podrobný rozpočet projektu

Projekt bude financován z přidělených grantu Nadace OB, z příspěvků klubu a
případně i účastníků zařazených do centra.
Termin

Popis akce

26.12 – 30.12.
9.3. – 13.3.
19.4. – 22.4.

lyžařské soustředění (NMnM)
mapové soustř.+závody (SLO)
mapové soustředění (Lipnice)

duben

fyziologické vyšetření

1.5. – 8.5.

mapové soustředění (bude upřesněno)

17.8. – 25.8.
30.8. – 1.9.

Letní soustředění (Třemešek)
Mapové soustředění

1.11. – 3.11.

závěrečné soustředění (Nové M.n.M.)

únor - březen
únor – březen
únor – březen
duben - říjen
duben - říjen

tělocvična ZŠ Sirotkova
tělocvična ZŠ Plovdivská
šatny a klubovna Lesná, bazén
šatny Komín
atletická dráha Komín

Celkem

8.

Celkem
Příspěvek
Kč
SCD Kč
9 000
0
35 000
15 000
60 000
20 000
10 000
5 000
40 000
0
160 000
40 000
9 000
0
40 000
0
3
2
2
2
2

000
000
000
000
000

374 000

80 000

Plán zpracování závěrečné zprávy

Úspěšnost hodnocení projektu bude provedena po skončení závodní sezóny
2019.
Jako kritéria budou použita:
 Sportovní výsledky závodníků zařazených do SCD v roce 2019.
 Individuální vývoj jednotlivých závodníků zařazených do SCD v roce
2019.
 Naplnění věcné části projektu SCD v roce 2019.
Nadace orientačního běhu obdrží Závěrečnou zprávu o činnosti Sportovního
centra dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO v roce 2019 do 30. 11. 2019.
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9.

Předpokládaný další vývoj

Řešitel projektu předpokládá, že činnost Sportovního centra dětí v orientačním
běhu TJ TESLA BRNO povede k růstu sportovní výkonnosti dětí zařazených do
centra v roce 2019. Centrum má předpoklady k pokračování své činnosti i v
dalších letech. Řešitel má zájem pokračovat v činnosti centra i v dalších letech.
Pro žáky, kteří přechází do dorostu založil klub Sportovní centrum mládeže.
Další vývoj bude navazovat na vyhodnocení činnosti centra v roce 2019.

10. Seznam příloh
Příloha č. 1: Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A, B.
Příloha č. 2: Jmenný seznam zařazených talentů s jinou licencí, než je licence
A, B.
Příloha č. 3: Jmenný seznam trenérů.
Příloha č. 4: Čestné prohlášení žadatele, závazek žadatele a prohlášení
žadatele.
Příloha č. 5: Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů
Příloha č. 6: Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku.
Příloha č. 7: Stanovy TJ TESLA BRNO, občanské sdružení.
Příloha č. 8: Kopie zápisu z volební schůze žadatele k prokázání volby do
funkce předsedy SR TJ, jenž může podepsat - jednat za příjemce nadačního
příspěvku smlouvu o nadačním příspěvku.

Datum 30.11.2018

Ing. Zbyněk Pospíšek
Předseda klubu orientačních sportů

Ing. Zbyněk Pospíšek
Předseda SR TJ TESLA BRNO
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Příloha č. 1
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14
roků s licencí A, B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jméno
Čech Radan
Dobrovolná Anna
Dušková Tereza
Doušková Hana
Doušková Kateřina
Ehlová Martina
Folprecht Matyáš
Fuchsová Ema
Hanousek Prokop
Hlaváčová Lucie
Mudrák Daniel
Ptáček Jonáš
Račanský Jakub
Svirák Jonatan
Štěpánek Jan
Urválek Jan
Vedra Tobiáš
Račanský Jiří
Schwab Filip
Mikulová Klára

Kategorie
H14
D12
D14
D14
D14
D14
H14
D14
H14
D14
H12
H12
H14
H14
H14
H12
H14
H12
H12
D14

Registrace e-mail, telefon
TBM0611
TBM0758
TBM0554
TBM0659
TBM0679
TBM0655
TBM0606
TBM0653
TBM0613
TBM0660
TBM0629
TBM0717
TBM0503
TBM0608
TBM0607
TBM0707
TBM0621
TBM0706
TBM0710
TBM0553

Ing. Zbyněk Pospíšek
řešitel projektu
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Příloha č. 2
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14
roků s jinou licencí než je licence A,B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jméno

Kategorie Registrace e-mail, telefon

Baláčová Natálie
Bružeňáková Mia
Čechová Johana
Denemarek Max
Eliáš Vojtěch
Franc Kryštof
Fuchs Marek
Hájek Štěpán
Kozoňová Betty
Králová Denisa
Kubáňová Tereza
La Carbonara Matteo
Navrátil Jakub
Pospíšil Dan
Ryglová Adéla
Sedláčková Hana
Skřivánková Anna
Strejčková Klára
Štěpánek Ondřej
Tomášová Lucie
Vernerová Hana
Kochová Isabel
Myšková Ema
Vybíral Vendelín

D14
D14
D12
H12
H14
H12
H14
H12
D14
D14
D12
H12
H12
H12
D12
D12
D12
D12
H12
D12
D12
D14
D12
D14

TBM0560
TBM0652
TBM0888
TBM0800
TBM0604
TBM0817
TBM0603
TBM0804
TBM0672
TBM0559
TBM0756
TBM0801
TBM0811
TBM0834
TBM0857
TBM0778
TBM0853
TBM0880
TBM0809
TBM0852
TBM0780
TBM0675
TBM0759
TBM0610

Ing. Zbyněk Pospíšek
řešitel projektu
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Příloha č. 3
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO

Jmenný seznam trenérů
Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radovan Čech
Petr Dvořáček
Marcela Čechová
Pavel Milán
Jiří Ehl
Pavel Smejkal
David Schwab

Trenérská
licence
T3
T2
T3
T3
T3

Oddílová
e-mail, telefon
registrace
TBM7835
TBM7013
TBM7659
TBM7227
TBM7701
TBM5710
TBM7401

Ing. Zbyněk Pospíšek
řešitel projektu
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení žadatele
TJ TESLA BRNO z.s., Klub orientačních sportů, Halasovo náměstí 826/7, 638 00
Brno, jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí
v orientačním běhu prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku
sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše
poskytnutého grantu.
Datum 30.11.2018

Ing. Zbyněk Pospíšek
Předseda klubu orientačních sportů

Ing. Zbyněk Pospíšek
Předseda SR TJ TESLA BRNO

Závazek
TJ TESLA BRNO z.s., Klub orientačních sportů, Halasovo náměstí 826/7, 638 00
Brno, 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 v orientačním běhu TJ TESLA BRNO. 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.
Datum 30.11.2018

Ing. Zbyněk Pospíšek
Předseda klubu orientačních sportů

Ing. Zbyněk Pospíšek
Předseda SR TJ TESLA BRNO
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Příloha č. 5

Prohlášení
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO z.s., Klub orientačních
sportů, Halasovo náměstí 826/7, 628 00 Brno 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, která bude zpracována dle
níže uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy.
Obsah závěrečné zprávy:
a)
b)
c)
d)

Název projektu
Příjemce projektu
Garant projektu
Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí
B, případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení
e) Hlavní cíle projektu
f) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu
g) Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí
h) 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
i) Tabulku výsledků zařazených závodníků
j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu
k) Hodnocení projektu dle daných kritérií
l) Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra mládeže a použití příspěvku
Nadace orientačního běhu
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.

Datum 30.11.2018

Ing. Zbyněk Pospíšek
řešitel projektu
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Návrh

Příloha č. 6

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 21 Praha 4
číslo účtu:
215194682/0600
IČO:
62156853
(dále jen „nadace“)
na straně jedné
a
TJ TESLA BRNO z.s.
Halasovo náměstí 826/7, 638 00 Brno
zastoupenou:
Ing. Zbyněk Pospíšek, Předseda SR TJ TESLA BRNO
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu:
1003-1341726349/0800
IČO:
00214086
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
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.
Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá
závěrečnou zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod.
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.
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6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního
příspěvku včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy.
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 ………dne…………..
Za příjemce:

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
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