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Sportovní centrum dětí orientačního běhu Kamenice 

 
Název projektu:  SCD OB Kamenice  
 
Řešitel projektu: Adam Jedlička, Sídliště II 25, 251 68 Kamenice 
 
Charakteristika organizace:  
 

OK KAMENICE, z.s. byl založen v listopadu 2015 jako nástupce oddílu orientačního běhu 
sportovního klubu SK Kamenice. 
 
Orientační běh v Kamenici je aktivní od roku 2000. Za 20 let se stal orientační běh nedílnou 
součástí sportu v Kamenici, je to sport s největší členskou základnou. Je jediným sportem, který 
nabízí sportování od dětí po veterány. Od roku 2005 má oddíl na starosti rozvoj mládeže 
v oblasti, organizaci soustředění pro středočeskou mládež, účast na národních štafetách i 
Mistrovství ČR krajských výběrů. V roce 2008 žáci oblasti v tomto Mistrovství zvítězily. V letech 
2013 byla naše oblast pátá a v letech 2014 a 2016 čtvrtá, v roce 2018 třetí.  
 
Sezóna 2020 byla pro všechny sporty výjimečná, díky restriktivním opatřením jsme přišli o celou 
jarní sezónu, na podzim proběhly pouze 3 oblastní žebříčky, pro dorost a dospělé alespoň 
většina mistrovských závodů. 
 
Výsledky žáků lze jen velmi těžko hodnotit. Závodů bylo příliš málo. V týmu SCD máme několik 
velmi nadějných žáků, snad budou moci v příštím roce normálně závodit a dále se tak v rámci 
OB rozvíjet.   
 
V posledních letech se výsledkově daří se dorostu, juniorům a letos i dospělým, v posledních 
letech jsme patřili mezi nejúspěšnější kluby. Každým rokem získávají sportovci z Kamenice 
medaile z Mistrovství ČR, v letošním roce ve zkrácené sezóně to bylo celkem 8 medailí:  
MČR sprint – 1. místo Jakub Glonek H21 a Sofie Šafková D20, 2. místo Lucie Semíková D18 a Sebastián 

Šafka H20 
MČR krátká trať  - 1. místo - Martin Gajda H16, 2. místo - Lucie Semíková D18  

MČR sprintových štafet – 2. místo dorost  Bejvlová, Semíková, Gajda, Škvor 

MČR štafet – 3. místo dorostenky  Bejvlová, Balejová, Semíková 

Nejlepším výsledkem je první titul pro Kamenici v dospělích pro Jakuba Glonka. 
Na reprezentační úrovni v letošním roce jsme měli čtyři juniory a v ženách Terezu Čechovou. 
 
Cílem klubu je trvalá udržitelnost orientačního běhu v Kamenici, tedy klademe velký důraz na 
práci s mládeži a na zapojování mladších trenérů do práce s dětmi a mládeží.   
 
V součastné době na klub 202 členů, kromě veteránů a rekreačních běžců, je tu několik skupin, 
rozdělených podle věku: 

- junioři a dospělí, 
- dorost, 
- starší žáci, 
- mladší žáci, 
- přípravka.   

Každá skupina má své trenéry a své aktivity, odpovídající věku a výkonnosti, některé akce jsou 
pro celý klub, např. velikonoční soustředění.  
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Výchozí stav: 
 
Projekt se týká dvou skupin dětí z našeho klubu. Skupina mladšího žactva je zaměřena na děti 
ve věku 10-12 let (cca 20dětí), žákovská skupina pak na děti 12-14 let (cca 15dětí).  
Obě skupiny mají možnost mít celoročně trénink minimálně dvakrát týdně: 
 

- Úterý - pravidelné běžecké tréninky v Kamenici se skupinou dorostu  
- Středa - běžecké tréninky – atletická příprava 
- Pátek – trénink dvou skupin, od jara do podzimu na mapách v okolí Kamenice, v zimním 

období trénink běžecký s navazujícím tréninkem v tělocvičně, budeme se snažit 
pokračovat v návštěvách bazénu. 
 

Tréninky jsou již vedeny dle používaných metodik OB s důrazem na běžeckou techniku, 
v zimních měsících na rozvoj vytrvalosti, na jaře pak rozvoj rychlosti.  
 
Kromě těchto tréninků v okolí Kamenice probíhají o víkendech v období listopad až únor 
mapové tréninky.   
 
Pro všechny děti pořádáme několik soustředění: 

- Zimní lyžařská soustředění pro obě skupiny 
- Velikonoční soustředění 
- prázdninová soustředění (pro starší žáky spojené s vícedenními závody, pro obě skupiny 

soustředění táborovou formou) 
- podzimní soustředění 

 
Žáci se mohou účastnit jarní a podzimní Akademie Středočeské oblasti, starší žáci mají také 
možnost jezdit na soustředění SCM a TSM Prahy a Středních Čech. 
Žáci jsou motivováni k účasti na oblastních závodech a nejlepší se účastní s výběrem kraje 
závodů štafet a družstev.  
V případě staršího žactva je hlavní závodní zaměření na závody národního žebříčku. Žákovská 
skupina po odchodu silných ročníků trochu oslabila, část dětí je na slušné výkonnostní úrovni, 
naopak část dětí stagnuje, je třeba s ní pracovat více, aby měly zájem účastnit se národních a 
oblastních závodů. Velký potenciál je ve skupinách přípravky, některé děti se již v příštím roce 
přesouvají do SCD.  
 
Pro žactvo budeme připravovat akce pro upevňování návyků v práci s mapou a vytvoření 
skupiny.  Je nutné připravovat výběrová soustředění v odlišných terénech, brát je na více 
závodů s větší konkurencí. Připravit je na závody na národní a celostátní úrovni. 
Výsledky na těchto závodech jsou stále nestabilní, ale s potenciálem ke zlepšení u většiny žáků. 
V letošním roce je příslibem větší množství nových členů SCD. 
 
Cíl projektu: 
 
Cílem projektu je podpořit další rozvoj žákovských skupin OK KAMENICE, připravit žáky tak, aby 
měly o orientační běh aktivní zájem, jezdili na závody, získaly pevné základy OB a aby byli 
připraveni na přechod do dorosteneckých kategorií. 
 
Pro starší žáky je cílem zvýšit počet žáků s licencí A, která jim následně v dorostu umožní účast 
v celostátních soutěžích. Měli by být schopni cílené tréninkové přípravy. 
 
U mladšího žactva preferujeme pravidelnou účast na oblastních závodech s cílem licence B. 
Rozvíjet mapové dovednosti, obratnost.  
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U přípravky je cílem, aby děti jezdily pravidelně na závody. 
Cílem pro žáky SCD je účast v krajských výběrech. 
 
 
 
Realizační plán, časový harmonogram a rozpočet projektu: 

 
Společná příprava: 
Leden-březen a listopad-prosinec 2021  
Společné tréninky ZŠ Kamenice, Centrum Valnovka (tělocvična a bazén) - běžecká příprava, 
tělocvična, vždy v pátek 16,30-18h 
 
Duben-červen a září-říjen 2021 
Společné mapové tréninky, vždy v pátek 16,30-18h 
 
Leden-červen a září-prosinec 2021 
Běžecké a mapové tréninky v Kamenici, vždy ve středu 17-18,30h 
 
Duben-červen a září-říjen 2021 
Běžecký trénink s dorostenci, vždy v úterý 18-19,30h 
 
Zimní období – nedělní mapové tréninky 
 
Náklady na přípravu:  
pronájem šatny a tělocvičny 500Kč*1,5h*20 týdnů 15.000 
pronájem Centra Valnovka 1250*12 návštěv  15.000 

náklady na tisk map – inkousty, papír, mapník    5.000 
celkem      35.000 
 
Materiální vybavení: 
Inkousty do tiskáren       3.000 

tréninkové lampiony 20ks      2.000 
celkem        5.000 

 
 
Soustředění: 
 
Únor 2021 
organizace lyžařského soustředění pro žactvo (čtvrtek večer až neděle odpoledne),  
Pernink; počet účast 20 dětí, 6 trenérů 
předpokládané náklady:  
ubytování  a strava (3 noci) 500Kč/noc   39.000 

doprava        3.000 
celkem                42.000 

 
Duben 2021 
Akademie OB Středočeského kraje - mapového soustředění (pátek večer až neděle 
odpoledne), předpokládané místo – Středočeský kraj – pořádá Středočeská oblast 
počet účastníků: 14 dětí, 3 trenéři (neplatí) 
předpokládané náklady:  

ubytování (2 noci) tělocvična + strava (500/os)         7.000 
doprava        1.500 

materiál (mapy OB,obaly,..)         500 

celkem       9.000 
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Duben 2021 
organizace mapového soustředění na velikonoce (čtvrtek večer až pondělí odpoledne), 
předpokládané místo – Janov, Hotel Semerink, Jizerské Hory 
počet účastníků: 15 dětí, 5 trenérů 
předpokládané náklady:  

ubytování a strava 450 Kč /den (4 noci)            36.000 
doprava                 4.000 

materiál (mapy OB,obaly,..)                         2.000 

celkem                         42.000 
 
Květen 2021 
Vyzývací pohár (štafety a sprint- sobota a neděle) 
počet účastníků: 10 dětí, 3 trenéři (neplatí) 
předpokládané náklady:  
přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os    5.000 

celkem       5.000 

 
Srpen 2021 
Letní soustředění (neděle až neděle) předpokládané místo – Karlov, Jizerské hory 
počet účastníků: 24 dětí, 6 trenérů  
předpokládané náklady:  

ubytování (7 noci) děti 500Kč, dospělí 600Kč/den         109.200 
materiál (mapy OB,obaly,..)      4.800 

celkem              114.000 

 

Září 2021 
Podzimní Akademie Středočeského kraje - mapového soustředění (pátek večer až 
neděle odpoledne) 
počet účastníků: 10 dětí, 3 trenéři (neplatí) 
předpokládané náklady:  
přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 900Kč*os    9.000 

cestovné        1.000 
celkem                10.000 

 

Říjen 2020 
M ČR oblastních výběrů (štafety a družstva - sobota a neděle) 
počet účastníků: 8 dětí,  trenéři (neplatí) 
předpokládané náklady:  
přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os   4.000 

celkem      4.000 
 

Říjen 2021 
organizace mapového soustředění podzimní prázdniny (páterční večer až úterý 
odpoledne), předpokládané místo – Karlov, Jizerské Hory 
počet účastníků: 14 dětí, 4 trenérů 
předpokládané náklady:  

ubytování - děti 500Kč, dospělí 600Kč/den (3noci)        28.200 

doprava                 4.000 
materiál (mapy OB,obaly,..)                         1.800 

celkem                          34.000 
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Rekapitulace rozpočtu: 
 
Výdaje: 
Společná příprava        35.000 
Materiálové vybavení          5.000 
Soustředění a akce         260.000 

Výdaje celkem                300.000 

 
Příjmy: 
příspěvek od Obce Kamenice       20.000 
příspěvek klubu        20.000 
příspěvek NSA         60.000 
příspěvky účastníků soustředění cca 80%                         180.000 

Příjmy celkem                280.000 

 
Žádost o příspěvek od Nadace OB               20.000 
 
 
Hodnocení projektu: 
Hodnocení projektu proběhne (podle přiložené v zadávací dokumentaci) po ukončení sezóny 
v listopadu 2021 za účasti klubové rady (Výkonný výbor) a trenérů. Kritériem hodnocení bude 
zisk licencí dětí, zařazených do SCD. Zpracování a odeslání závěrečné zprávy zajistí řešitel 
projektu s předsedou spolku, a to v termínu do 25.11. 2021. 
 
Další vývoj: 
Práce s mládeží patří k hlavním cílům klubu OK KAMENICE, projektu Sportovního centra dětí 
bude pokračovat i v dalších letech, pro tréninkové skupiny žactva a přípravky. U žáků, kteří 
přejdou do dorosteneckých kategorií, pokračování tréninkové přípravy se skupinou dorostu 
v rámci klubu a ve spolupráci s SCM a TSM pro Pražskou a Středočeskou oblast. 
 
V Kamenici 3.12.2020 
 
 
 
   …..………………………..          ……..……………………….. 
     Adam Jedlička                 Petr Valášek 
    řešitel projektu          předseda OK KAMENICE, z.s. 
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Příloha č. 1 

 
 
SCD OB Kamenice 
 

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

 
  Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Kudrnáčová Marta D14 KAM0754  

2. Mišeková Kateřina D14 KAM0756  

3. Balejová Sofie D12 KAM0951  

4. Mišeková Lucie D12 KAM1050  

5. Žemlová Magdalena D12 KAM0950  

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 
 
Podpis řešitele projektu 
 
Jméno řešitele projektu: Adam Jedlička 
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Příloha č. 2 

SCD OB Kamenice 
 

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

 
 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Rejšek Václav H14 KAM0700  

2. Žemlová Barbora D14 KAM0751  

3. Křečková Apolena D14 KAM0755  

4. Šimek Matouš H14 KAM0800  

5. Hylmar Vojtěch H14 KAM0802  

6. Dolejšová Josefína D14 KAM0857  

7. Tykalová Amálie D14 KAM0859  

8. Vondrášková Kateřina D14 KAM0858  

9. Kříž Matěj H12 KAM0900  

10. Zavadil Adam H12 KAM0901  

11. Zavadil Štěpán H12 KAM0902  

12. Pokorná Sára D12 KAM0952  

13. Slabá Veronika D12 KAM0955  

14. Hlavničková Barbora D12 KAM0956  

15. Sláma Kryštof H12 KAM1000  

16. Rejšek Čeněk H12 KAM1002  

17. Bašus Ondřej H12 KAM1004  

18. Neškudla Jan H12 KAM1005  

19. Janda Josef H12 KAM1006  

20. Dobyášová Adéla D12 KAM1051  

21. Vedralová Eliška D12 KAM1052  

     

     

     

 
 
 
 
 
Podpis řešitele projektu 
 
Jméno řešitele projektu: Adam Jedlička 
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Příloha č. 3 
SCD OB Kamenice 
 

Jmenný seznam trenérů  
 

 
Jméno 

Trenérská 

licence 

klubová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Jedlička Adam T2 KAM7700  

2. Valášková Šárka  KAM6951  

3. Chramosta Tomáš T3 KAM7601  

4. Mišeková Martina T3 KAM7851  

5. Doležalová Monika T3 KAM8851  

6. Zimmerová Kateřina T3 KAM9850  

7. Hausenblas Šimon  KAM9803  

8. Víšek Martin  KAM0102  

9. Hankovcová Helena  KAM0350  

10. Valášek Petr T3 KAM6600  

11. Žemla Tomáš T3 KAM7105  

 

 
 

 

Podpis řešitele projektu 
 
Jméno řešitele projektu: Adam Jedlička 
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Příloha č. 4 
 

Čestné prohlášení žadatele 
 

OK KAMENICE, z.s. Slunečná 678, Kamenice, PSČ 251 68, IČ 04605837, jako žadatel o 
přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2021 
prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 
100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 20.000 Kč. 
 
 
 
V Kamenici 3.12.2020 
 
 
 
 
 
     ………..………………………….    
         Ing. Petr Valášek 
 předseda OK KAMENICE, z.s. 

 
 
 
 
 

Závazek 
 

OK KAMENICE, z.s. Slunečná 678, Kamenice, PSČ 251 68, IČ 04605837 se zavazuje, že 
poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost, odměny trenérů a na režii 
s tím spojenou na území České republiky, v souladu s předloženým projektem na provozování 
sportovního centra dětí v orientačním běhu SCD OB Kamenice. Souhlasíme s tím, že 
poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2021. Jsme si vědomi, že nákupy 
dresů a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání 
grantu na sportovní činnost, odměny trenérů a režii. 
 
 
V Kamenici 3.12.2020 
 
 
 
 
 
      ……….…………………………….    
       Ing. Petr Valášek 
    předseda OK KAMENICE, z.s. 
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Příloha č. 5 
 

Prohlášení 
 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu SCD OB Kamenice prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí v orientačním 
běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2020 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, 

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. Poskytnuté odměny trenérům. 
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 
Královéhradeckého 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 digitálním provedení v termínu do 30. listopadu 2021 
pomocí formuláře na stránkách  https://www.obnadace.cz/  v sekci „SCD 2021“. 
 
 
V Kamenici 3.12.2020 
 
 
 
 
          ……..………………..……………….. 
                           Adam Jedlička 
              řešitel projektu SCD OB Kamenice  
 

https://www.obnadace.cz/
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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 
 
OK KAMENICE, z.s., Slunečná 678, 251 68 Kamenice 
zastoupenou: Ing. Petr Valášek, předseda spolku  
bankovní spojení: Fio banka    
číslo účtu: 220 134 0123 / 2010 
IČO: 04605837 
(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 2021, 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 2021 v souladu se zaslanou 
žádostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2021 
příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 
Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet 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 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 Kamenici dne 3.12.2020 
 
Za příjemce:  Ing. Petr Valášek, předseda OK KAMENICE, z.s.   ………………………… 
 
 
 
Přílohy: 
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 
žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2021 
zveřejněné na webu Nadace orientačního běhu. 
- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2021 příjemcem 
nadačního příspěvku zveřejněný na webu Nadace orientačního běhu. 
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