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1. Název projektu 
 

Provozování sportovního centra dětí Západočeské oblasti OB pro rok 2017. 

 

 

2. Jméno a adresa řešitele projektu 
 

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

řešitelem a vedoucím projektu Ing. 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 (1985-2015) a 

Radioelektronika Cheb (2016), v současné době je zaměstnán jako státní zaměstnanec.  

Adresa:  Školní 1382, 347 01 Tachov,      tel.  721 629 674,  

                                                     e-mail michalcovi.tc@tiscali.cz 

 

Zástupcem řešitele je Ing. Aleš Richtr, člen trenérské rady SCM a vedoucí trenér žáků 

Západočeské oblasti OB. Orientačnímu běhu se věnuje od roku 1975, postupně působil 

v oddílech Tatran Jablonec nad Nisou (1975-1984), Fakulta stavební Praha (1985-1989, 

1991-1992), Sportcentrum Jičín (1990), OK 24 Praha (1993-2009) a dnes je členem KOS 

Slavia VŠ Plzeň (2010-).  

Adresa: Pecháčkova 25, 318 00 Plzeň,        tel. 602 628 553, 

                                                                e-mail  a.richtr@iex.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 

Č. 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. Důvodem založení byla nejen skutečnost, že tehdejší závodníci oblasti nenavazovali 

svými výsledky na vynikající výkony závodníků a reprezentantů v orientačním běhu 

pocházejících ze západočeské oblasti (Beránek, Nováková, Prokeš, Fialová, Vodrážka, 

Rauch, Bouchal, Kodeda), ale také nutnost pomoci oddílům s malou nebo méně zkušenou 

trenérskou základnou při tréninku talentovaných jedinců. 

Základním dokumentem určujícím fungování SCM jsou stanovy sdružení, které jsou 

spolu s dalšími informacemi o SCM zveřejněny na http://zco.orientacnibeh.cz/ v podmenu 

Sportovní centrum mládeže (SCM). 

Hlavní úkol je vyhledávání, podchycení a sledování talentů v rámci oddílů 

Západočeské oblasti OB, metodická a praktická pomoc při individuální fyzické přípravě a 

především zabezpečování mapových soustředění. Soustředění pořádaná SCM byla a do 

budoucna budou, dle kapacitních možností, přístupná pro všechny členy oddílů 

Západočeské oblasti OB příslušných věkových kategorií. 

Západočeské sportovní centrum mládeže je současně garantem výběru žákovských 

družstev a zabezpečení jejich účasti na každoročních přeborech žákovských výběrů 

v rámci mistrovství republiky družstev v OB. 
 

 

 

mailto:michalcovi.tc@tiscali.cz
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4. Popis výchozího stavu 
 

Západočeská oblast patří mezi oblasti s menším počtem registrovaných závodníků. 

Někteří z nich se současně věnují spíše MTBO nebo LOB. Značná část závodníků oblasti 

je již v kategoriích veteránů. U mládežnických kategorií pak nižší členská základna 

nevytváří dostatečnou konkurenci pro růst talentovaných jedinců, kterým v předchozích 

letech chybělo nejen přímé srovnání s širokou konkurencí, ale následně i motivace 

k dalšímu výkonnostnímu růstu. Současně ne všichni talentovaní jedinci mají v oddílech 

možnost kvalifikovaného trenérského vedení a účasti na specializovaných mapových 

soustředěních. 

Počet žáků registrovaných v jednotlivých oddílech v posledních 5 letech mírně roste. 

Na úrovni oblasti již je tento nárůst významný a projevuje se nejen zvýšenou prestiží 

oblastních soutěží, ale také zvýšeným zájmem o účast na akcích SCD. Ve větších oddílech 

postupně vznikají skupinky dětí, které mohou trénovat společně. Velká skupina žáků 

z oblasti ale zatím možnost porovnání výkonnosti a získání motivace na úrovni oddílu 

stále nemá. 

Současně s nárůstem členské základny se zejména v posledních třech letech projevilo 

zvýšení výkonnosti. Po předchozí pauze získalo licenci A v kategoriích D14, H14 celkem 

5 závodníků v roce 2014, 7 závodníků v roce 2015 a 6 závodníků v roce 2016. Z toho 3 

zůstávají i v roce 2017 v žákovských kategoriích. Také oblastní výběr žactva zaznamenal 

na MČR již 5. rok v řadě zlepšený nebo vyrovnaný výsledek (2011 – 16., 2012 – 12., 

2013 – 7., 2014 – 6., 2015 – 5., 2016 – 5.). Zatím největším úspěchem bylo 2. místo 

žactva Západočeské oblasti na Vyzývacím poháru 2016. 

 

 

5. Cíl projektu – hlavní a dílčí cíle 
 

Hlavní cíl projektu : 

V návaznosti na činnost sportovního centra v předchozích letech zajistit zachování 

vysoké kvality přípravy i v podmínkách širší členské základny s nutností diferencovaného 

přístupu podle věku a výkonnosti sledovaných závodníků. 

U mladších žáků pokračovat v doplňování členské základny a zvyšování motivace 

k přípravě a závodům, se zaměřením na získání a upevňování základních návyků 

orientačního běžce. 

U starších žáků rozvíjet nabyté dovednosti, vyhledávat talenty a připravovat je na 

přechod do kategorie dorostu. 

 

Dílčí cíle projektu : 

- zajistit průběžné sledování a motivaci závodníků oblasti v žákovských kategoriích, 

- zajistit běžecké testy žáků pro možnost porovnávání v jednotlivých letech, 

- zajistit společnou mapovou přípravu žactva Západočeské oblasti OB uspořádáním 

soustředění v orientačně zajímavých terénech, 

- vybraným talentovaným žákům umožnit absolvování části přípravy společně 

s dorostem SCM, 

- zajistit účast oblastního výběru žactva na celostátních závodech štafet a družstev 

(Vyzývací pohár, MČR oblastních výběrů žactva), 

- potvrdit zvýšení výkonnosti závodníků z let 2014 až 2016, zejména ziskem licencí 

„A“. 

     



Sportovní centra dětí orientačního běhu 2017 

 

 5 

Centrum bude sledovat závodníky z následujících oddílů a klubů:  

KOB Baník Sokolov, Kometa Kralovice, OOB TJ Kašperské Hory, OK Lokomotiva Plzeň, 

KČT Aš, MLOK Mariánské Lázně, TJ Jiskra Nejdek, SKOB Ostrov, TJ Slovan Karlovy 

Vary a KOS Slavia VŠ Plzeň. 

 

 

6. Realizační plán a časový harmonogram 
 

Průběžná celoroční činnost: 

- účast členů SCD  na trénincích mateřských oddílů, účast na závodech oblastních a 

republikových soutěží v OB, 

- sledování a hodnocení výkonů závodníků na jednotlivých závodech oblastních 

žebříčků a žebříčku B se zaměřením na odstraňování chyb. 

 

Plánované jednorázové akce: 

 

 Termín Akce Místo Náplň Počet 
1. 24.-26.3.2017 jarní mapové 

soustředění, testy dráha 

Kralovice mapová příprava, 

běžecké testy 

50 žáků + 

6 trenérů 

2. 24.-26.3.2017 mapové soustředění – 

skupina A 

Turnov mapová příprava 

(společně s SCM) 

8 žáků + 

1 trenér 

3. 7.4.2017 testy dráha Plzeň běžecké testy (s SCM) 12 žáků 

4. 6.-8.5.2017 soustředění – příprava 

na Vyzývací pohár 

Přimda mapové tréninky, 

taktická příprava 

40 žáků + 

5 trenérů 

5. 20.-21.5.2017 štafety + sprint – 

Vyzývací pohár 

Javorník účast na závodech 

štafet a sprintu 

36 žáků + 

3 trenéři 

6. 27.-28.5.2017 soustředění – příprava 

na LODM 

Nejdek mapové tréninky, 

taktická příprava 

12 žáků + 

2 trenéři 

7. 1.-3.9.2017 mapové soustředění – 

skupina A 

Jizerské hory mapová příprava 

(společně s SCM) 

8 žáků + 

1 trenér 

8. 22.-24.9.2017 přípravné soustředění 

před MČR družstev 

Písek mapové tréninky 40 žáků + 

5 trenérů 

9. 7.-8.10.2017 MČR žáci Moravský 

Karlov 

MČR žákovských 

výběrů 

33 žáků + 

4 trenéři 

 

V roce 2017 mohu být na základě sledování jako podporovaní žáci zařazeni v průběhu 

roku i další závodníci kategorií HD 12-14. Naopak při nezájmu mohou být zařazení žáci 

vyřazeni. Pořádané akce budou dle možností otevřené i dalším zájemcům z řad žáků 

Západočeské oblasti, kteří si uhradí vlastní náklady na účast. 

Pro zabezpečení jednotlivých akcí budou využiti i další trenéři dětí z jednotlivých 

oddílů nad rámec seznamu trenérů dle přílohy 3, když v seznamu trenérů uvádíme trenéry 

zastupující jednotlivé oddíly, které se věnují trénování dětí. 
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7.  Podrobný rozpočet projektu 
 

 Termín Akce Místo Kalkulace - 

položky 

Náklady 

1. 24.-26.3.2017 jarní mapové 

soustředění, testy dráha 

Kralovice ubytování, strava, 

mapy 

 40 200,-Kč 

2. 24.-26.3.2017 mapové soustředění – 

skupina A 

Turnov ubytování, strava, 

doprava, mapy 

   9 500,-Kč 

3. 7.4.2017 testy dráha Plzeň dráha – pronájem           0,-Kč  

4. 6.-8.5.2017 soustředění – příprava 

na Vyzývací pohár 

Přimda ubytování, strava, 

mapy 

 37 000,-Kč 

5. 20.-21.5.2017 štafety + sprint – 

Vyzývací pohár 

Javorník ubytování, strava, 

doprava, startovné 

 37 170,-Kč 

6. 27.-28.5.2017 soustředění – příprava 

na LODM 

Nejdek ubytování, strava, 

mapy 

 10 800,-Kč 

7. 1.-3.9.2017 mapové soustředění – 

skupina A 

Jizerské hory ubytování, strava, 

doprava, mapy 

 10 700,-Kč 

8. 22.-24.9.2017 přípravné soustředění 

před MČR družstev 

Písek ubytování, strava, 

mapy 

 32 500,-Kč 

9. 7.-8.10.2017 MČR žáci Moravský 

Karlov 

ubytování, strava, 

doprava, startovné 

 29 510,-Kč 

         pozn. náklady dle jednotlivých položek uvedeny v podrobném rozpočtu  

 

 

Předpokládané výdaje na řešení projektu : 
Soustředění a výcvikové tábory 140 700,- Kč 

Závody oblastních výběrů žactva 66 680,- Kč 

Celkové náklady řešení projektu 207 380,- Kč 

 

Předpokládané příjmy : 

Grant Nadace OB 75 000,- Kč 

Příspěvek krajských svazů, oblasti, oddílů a klubů 50 000,- Kč 

Příspěvky závodníků 82 380,- Kč 

Celkem předpokládané příjmy 207 380,- Kč 

 

 

Podrobný rozpočet projektu – jednotlivé akce : 
 

1. jarní mapové soustředění, 24. – 26. března 2017 

ubytování, strava 39 200,-Kč (56x2x350) 

mapy 1 000,-Kč 

------------------------------------------- 

celkem 40 200,-Kč 

 

2. mapové soustředění – skupina A, 24. – 26. března 2017 

ubytování, strava 6 300,-Kč (9x2x350) 

doprava 2 700,-Kč (2x450x3) 

mapy 500,-Kč 

------------------------------------------- 

celkem 9 500,-Kč 

 

3. kontrolní testy dráha, 7. dubna 2017 

pronájem dráha 0,-Kč (společně s dorostem)  
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4. soustředění – příprava na Vyzývací pohár, 6. – 8. května 2017 

ubytování, strava 36 000,-Kč (45x2x400) 

mapy 1 000,-Kč 

------------------------------------------- 

celkem 37 000,-Kč 

 

5. štafety + sprint – Vyzývací pohár, 20. – 21. května 2017 

ubytování, strava 5 850,-Kč (39x1x150) 

doprava 21 600,-Kč (9x800x3) 

startovné 9 720,-Kč (2x12x300+36x70) 

------------------------------------------- 

celkem 37 170,-Kč 

 

6. soustředění – příprava na LODM, 27. – 28. května 2017 

ubytování, strava 9 800,-Kč (14x2x350) 

mapy 1 000,-Kč 

------------------------------------------- 

celkem 10 800,-Kč 

 

7. mapové soustředění – skupina A, 1. – 3. září 2017 

ubytování, strava 7 200,-Kč (9x2x400) 

doprava 3 000,-Kč (2x500x3) 

mapy 500,-Kč 

------------------------------------------- 

celkem 10 700,-Kč 

 

8. přípravné soustředění před MČR družstev, 22. – 24. září 2017 

ubytování, strava 31 500,-Kč (45x2x350) 

mapy 1 000,-Kč 

------------------------------------------- 

celkem 32 500,-Kč 

 

9. MČR oblastních výběrů žactva, 7. – 8. října 2017  

ubytování, strava 5 550,-Kč (37x1x150) 

doprava 16 800,-Kč (8x700x3)  

startovné 7 160,-Kč (11x360+4x800) 

------------------------------------------- 

celkem 29 510,-Kč 

 

 

8. Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící projekt 
 

Hodnocení úspěšnosti projektu bude provedeno po skončení závodní sezóny 2017 na 

základě následujících výstupů: 

- sportovní výsledky závodníků zařazených do SCD v roce 2017, především zisk licencí 

„A“ a „B“, umístění v ŽB a na MČR oblastních výběrů žactva, 

- zvýšení fyzické připravenosti – výsledky testu na dráze, 

- uspořádaná soustředění a výsledky na nich, 

- individuální vývoj v mapové přípravě jednotlivých žáků v roce 2017. 
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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 zpráva o hospodaření 

včetně doložení nakládání s grantovými prostředky Nadace OB. 

Závěrečná zpráva bude zaslána Nadaci OB do 30. 11. 2017. 

 

 

9. Předpokládaný další vývoj 
 

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

v systematické trenérské práci s dětmi tak, aby k orientačnímu běhu byli motivování 

současní registrovaní žáci a k nim byli podchycováni v této kategorii i noví zájemci. 

V těchto věkových kategoriích se budeme i nadále zaměřovat především na zvládnutí a 

upevnění základních návyků potřebných pro další růst orientačního běžce směřujících 

k přechodu závodníků do dorosteneckého věku. Současně předpokládáme i další 

kvalifikační růst a výchovu nových trenérů.  

 

 

10.  Seznam příloh 
 

     Příloha č. 1: Jmenovitý seznam talentů zařazených do centra s licencí A, B 

     Příloha č. 2: Jmenovitý seznam talentů zařazených do centra s jinou licencí, než je licence 

A, B 

     Příloha č. 3: Jmenovitý seznam trenérů 

     Příloha č. 4: Čestné prohlášení o vložení svých příspěvků na projekt 

Závazek o čerpání prostředků v souladu s projektem 

     Příloha č. 5: Prohlášení o souhlasu se zveřejněním projektu a závěrečné zprávy 

Osnova obsahu závěrečné zprávy 

Vzor výsledků SCD 

     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 2. prosince 2016 

 

 

Podpis řešitele: 

 

                                              

                                                                                     Ing.Jan Michalec – vedoucí SCM 

 

 

Školní 1382, 347 01 Tachov 

tel. 721 629 674 

e-mail : michalcovi.tc@tiscali.cz 
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Příloha č. 1 
Sportovní centrum dětí Západočeské oblasti OB pro rok 2017 

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí 

A, B 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Holíková Simona D12 NEJ0551 alexander.mares@seznam.cz 

2. Kulová Laura D12 ONO0552 andy@kp.cz 

3. Fišarová Eliška D14 KRL0351 miroslav.fisar@cuzk.cz 

4. Bartošová Marie D14 MLA0451 bartos@edip.cz 

5. Nádeníčková Iva D14 NEJ0350 josef.nadenicek@seznam.cz 

6. Ziebová Veronika D14 NEJ0450 alexander.mares@seznam.cz 

7. Nejedlá Klára D14 ONO0450 ladnej@volny.cz 

8. Kovářová Lucie D14 VPM0350 jitka.kovarova@atlas.cz 

9. Richtrová Kamila D14 VPM0451 a.richtr@iex.cz 

10. Staňková Radka D14 VPM0452 marhules@atlas.cz 

11. Šauli Kateřina D14 VPM0456 ivana.sauli@alfmeier.cz 

12. Černý Jonáš H12 MLA0501 li.cerny@tiscali.cz 

13. Janoch Samuel H12 MLA0502 hanka.fisakova@email.cz 

14. Hasman Jakub H12 VPM0501 jan.hasman@mercuri.cz 

15. Kurz Ondřej H12 VPM0503 kurzz@aimtec.cz 

16. Kohoutek Oldřich H14 BSO0301 olda.kohout@seznam.cz 

17. Tokár Radim H14 NEJ0300 tokarova.regina@seznam.cz 

18. Oncirk Jan H14 ONO0301 lisa.monika1@seznam.cz 

19. Donda Jiří H14 ONO0403 jiri.donda@email.cz 

20. Štěrba Marek H14 SKV0401 gabrielasavicova@seznam.cz 

21. Šauli Filip H14 VPM0301 ivana.sauli@alfmeier.cz 

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

 

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu                                                   Ing. Jan Michalec 
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Příloha č. 2 
Sportovní centrum dětí Západočeské oblasti OB pro rok 2017 

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14 roků s jinou 

licencí než je licence A, B 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Kohoutková Klára D12 BSO0650 olda.kohout@seznam.cz 

2. Vlachová Adéla D12 KRL0551 kometakrl@kometakrl.cz 

3. Zmarzláková Olga D12 KRL0552 kometakrl@kometakrl.cz 

4. Gelnerová Anna D12 KRL0653 kometakrl@kometakrl.cz 

5. Čadková Marcela D12 KRL0654 kometakrl@kometakrl.cz 

6. Kožíšková Kateřina D12 LPM0652 kozisek@kbelektro.cz 

7. Postránská Adéla D12 MLA0551 radka.novakova.ml@seznam.cz 

8. Ševčíková Anežka D12 ONO0550 sevcikob@gmail.com 

9. Linhová Linda  D12 ONO0551 radkalinhova@seznam.cz 

10. Urbánková Eva D12 ONO0650 urbanek_lumir@tkrostrov.cz 

11. Vlašímská Bára D12 SKV0651 v.robo@volny.cz 

12. Řeháková Mirka D12 SKV0652 rehak.mira@seznam.cz 

13. Beránková Šárka D12 VPM0551 marketa.berankova@email.cz 

14. Petříková Adéla D14 MAS0351 adus.petrikova@seznam.cz 

15. Křížková Marie D14 MAS0450 ucetni@kagroup.cz 

16. Dvořáková Štěpánka D14 ONO0451 Dvorak4478@seznam.cz 

17. Pecko Sára D14 ONO0452 mpecko@seznam.cz 

18. Řeháková Gabriela D14 SKV0351 rehak.mira@seznam.cz 

19. Dítková Markéta D14 SKV0451 jitka.ditkova@seznam.cz 

20. Mikešová Julie D14 VPM0455 mikesr@email.cz 

21. Veseleňák Karel H12 BSO0601 krambousek@gmail.com 

22. Šustr Ondřej H12 KSH0501 krakonosnasumave@gmail.com 

23. Bohuslav Josef H12 LPM0401 vbohuslav@centrum.cz 

24. Šoupa Martin H12 LPM0500 soupova.jana@seznam.cz 

25. Stehlík Šimon H12 LPM0501 petastehlik@gmail.com 

26. Szabó Vojtěch H12 LPM0503 r.k.szabo@seznam.cz  

27. Šlechta Viktor H12 LPM0600 slechtoval@gmail.com 

28. Pelikán Aleš H12 NEJ0501 alexander.mares@seznam.cz 

29. Ječmen Matyáš H12 ONO0600 v.jecmen@seznam.cz 

30. Sobota Ondřej H12 VPM0502 jenny1@email.cz 

31. Weissar Samuel H14 LPM0300 l.kuberkova@seznam.cz 

32. Břečka Vojtěch  H14 LPM0302 librecka@email.cz 

33. Růžička Bronislav  H14 LPM0404  ruzickova.pe@seznam.cz  

34. Houška Jindřich H14 LPM0405  libor.houska@seznam.cz  

35. Křížek Filip H14 MAS0301 ucetni@kagroup.cz 

36. Vendelberger Tomáš H14 MAS0302 tom.vendl@seznam.cz 
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37. Milota Břetislav H14 MLA0300 josef.milota@tiscali.cz 

38. Novák Ondřej H14 MLA0303 novak_petr@yahoo.de 

39. Čáslavský David H14 NEJ0401 alexander.mares@seznam.cz 

40. Ševčík Adam H14 ONO0300 sevcikovapetula@gmail.com 

41. Barda Tomáš H14 ONO0302 bardle@seznam.cz 

 
 

Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu                                            Ing. Jan Michalec
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                                                                                                   Příloha č. 3 
Sportovní centrum dětí Západočeské oblasti OB pro rok 2017 

 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Richtr Aleš  VPM6601 
a.richtr@iex.cz 

+420602628553 

2. Rambousek Karel T2 BSO7907 krambousek@gmail.com 

3. Hanáková Marta T3 KRL7151 kometakrl@kometakrl.cz 

4. Pavel Šustr  KSH7001 krakonosnasumave@gmail.com 

5. Lucie Šilhavá T3 LPM9451 silhava.lucka@seznam.cz 

6. Karel Pilař  MAS5501 kct.ob@seznam.cz 

7. Bartoš Luděk  MLA6701 bartos@edip.cz 

8. Mareš Alexander T3 NEJ7300 alexander.mares@seznam.cz 

9. Petr Ševčík  ONO7200 sevcikob@gmail.com 

10. Jitka Dítková  SKV7752 jitka.ditkova@seznam.cz 

11. Hasman Jan  VPM6901 jan.hasman@mercuri.cz 

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 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. 75 000 Kč. 

 

 

Datum 2. prosince 2016 

 

 

 
podpis statutáře 

jméno statutáře                                                          Ing. Jan Michalec 

název funkce                                                               vedoucí SCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dětí 

v orientačním běhu Západočeské oblasti OB pro rok 2017. 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 2. prosince 2016 

 

 

 
podpis statutáře 

jméno statutáře                                                      Ing. Jan Michalec 

název funkce                                                          vedoucí SCM 
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Příloha č. 5 
Prohlášení 

 
     Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Západočeské oblasti OB – Západočeské 

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

Obsah závěrečné zprávy: 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí A, B, 

v 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) Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013 

Královehradeckého kraje“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

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 2017. 

 

 

 

Datum 2. prosince 2016 

 

 

 

 
podpis řešitele projektu 

jméno řešitele projektu 

                                                                                                           Ing. Jan Michalec 
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Vzor 

PŘEHLED    VÝSLEDKU   SCD   2013 : 

 

2/  Mistrovství,  žebříčky a licence: 
                                       Mistrovství oblastní                      Žebříček B           Oblastní žebříček            Licence 2013 

                                       Klas.     KT    sprint                       

Mullerová           10/1        -         -          -                                                              4.    

Hendrychová      10/2        -          -         -                                                              9.  

 

Jirčáková            12/2       7.      . 3.         1.                                                           12.                                         B 

Mádlová             12/2       5.        2.         8.                                 B 

Zákravská          12/2        -         -         28.                15.                  C 

 

Azebová             14/1      17.       20       14.              19.                     17.                  A 

Balcarová           14/1        -           -        22.                             26.                           B  

Machútová         14/1       -           3.         6.                                 -                                                    C 

 

Klapal   J.           10/1                  19. 

Zelenka              10/1                   21. 

 

Ptáček                12/1       6.         -         2.    29.   B 

Hausvater           12/1       -          -          -               50   C 

Kubát                 12/2       8.        3.       10.                                  5.                               B  

 

Muller                14/2      13.     23.        6.                                  11.     A 

Jirásek                14/2      9.      20.         -                          -             4.               B 

Havlas                16/2      -         -          31.                                 -                        16.               C 

 

 

2/  M ČR oblastních výběrů žactva: 
       

D12 1.PHK                                                                      

D12 7.SRK                                                                      

D14 11.SHK                                                                    

                                                                                                 

H12 6.PHK   A 

H12 8.SRK   A 

H14 12.SRK   B 

H14 19.PHK   B 

 

Do výběru ČR  (oblasti apod.) pro rok 2013 byli zařazeni: Mullerová, Jirčáková, Dusílek, Kubát 

 

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, 14028 Praha 4 

číslo účtu: 215194682/0600 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

  

a 

 

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

zastoupené:                     Ing. Jan Michalec, vedoucí SCM 

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 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 
 



Sportovní centra dětí orientačního běhu 2017 

 

 17 

Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 75 000,-Kč (slovy: sedmdesát pět 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. 

 

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 

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 jednom 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 dětí v orientačním běhu v roce 2017 

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