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Název projektu: 

„Provozování sekce dětí sportovního centra 

mládeže orientačního běhu Libereckého 

kraje v roce 2016“ 
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Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 

Jablonecká 18 

Liberec 

460 01 

tel: 485 114 113  

email: v.bohac@lb-sto.cz 

www: www.cstv.cz/liberecky_kraj 

 

 

 

Ing. Evžen Cigoš 

Předseda správní rady Nadace orientačního běhu 

Těšínská 4 

612 00 Brno 

 

 

 

Vážený pane, 

 

na základě grantového programu „Sportovní centra dětí v orientačním běhu pro rok 2016“, 

jehož vyhlášení bylo zveřejněno na webových stránkách Nadace orientačního běhu, Vám 

zasíláme přihlášku. 

Žádáme Vaši nadaci o poskytnutí nadačního příspěvku pro rok 2016 ve výši 80.000,-Kč, 

který bude použit pro realizaci projektu Provozování sekce dětí sportovního centra mládeže 

orientačního běhu Libereckého kraje v roce 2016. 

 

 

 

Se sportovním pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Boháč  Mgr. Marie Podrábská Ing. Petr Skalický 

Předseda KO ČUS LK odpovědný řešitel projektu Místopředseda KO ČUS LK 

  

 

 

V Liberci 5. 12. 2015 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí A, B 

Příloha č. 2 – Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s nižší licencí 

Příloha č. 3 – Jmenný seznam trenérů 

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele a Závazek 

Příloha č. 5 – Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů 

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o nadačním příspěvku 

Příloha č. 7 – Kopie stanov a dokladů o vzniku a registraci žadatele, pověření ke zmocnění 

podpisu smlouvy 

mailto:v.bohac@lb-sto.cz
http://www.cstv.cz/liberecky_kraj
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1. Odpovědný řešitel projektu 
 

Odpovědným řešitelem projektu je Mgr. Marie Podrábská, členka Slavia Liberec orienteering, 

členka SCD OB LK. 

 

Odpovědný řešitel projektu bude v průběhu celého roku koordinovat práci trenérů a 

organizačních pracovníků Sportovního centra mládeže orientačního běhu Libereckého kraje. 

Jeho úkolem je spolupráce se zřizovatelem centra, kterým je KO ČUS Libereckého kraje, 

s oddíly a kluby Ještědské oblasti (dále jen JO), trenéry talentovaných dětí JO a také 

s jednotlivými členy SCD OB LK. Řešitel je odpovědný za kontrolu využívání finančních 

prostředků získaných z nadačních zdrojů dle smlouvy uzavřené mezi předkladatelem žádosti o 

nadační grant a Nadací OB. Dále je zodpovědný za včasné vypracování závěrečné zprávy o 

činnosti SCD OB LK a její distribuci na adresu Nadace OB dle způsobu stanoveného v tomto 

projektu a příslušné smlouvě. 

 

1.1 Stručný OB životopis řešitele projektu 

 

Mgr. Marie Podrábská                                                           

Jiráskova 302, 460 14,  Liberec 14, Tel.: 607202373 

e-mail: mery_borek@email.cz 

 

Trenérská a organizační činnost: 

 

- Od roku 2003 trenérka žactva a dorostu  ve Slavia Liberec orienteering 

- Od roku 2010 hlavní trenérka výběru žactva SCD Ještědské oblasti 

- V letech 2011 – 2013 členka výboru oddílu Slavia Liberec orienteering 

 

 

2. Výchozí stav problematiky řešené projektem 
 

V rámci Libereckého kraje působí mnoho oddílů orientačního běhu se silnou mládežnickou 

základnou. Pro děti a dorostence byly pořádány sportovní akce a tréninky téměř výhradně 

v rámci mateřských oddílů. Postupně ale sílila touha po vyšší úrovni a pokusit se dosáhnout 

toho, aby se mladé naděje orientačního běhu v oblasti mohly výsledkově rovnat s oblastmi, 

které již měly centra pro talentovanou mládež. 

Proto v roce 2005 vzniklo v Ještědské oblasti Sportovní centrum mládeže, které bylo z počátku 

vedeno pod hlavičkou OOB TJ Turnov. Vedení centra se ujali zkušení trenéři a elitní závodníci 

Filip Stárek a Jakub Oma. Později, především vzhledem k problematice právní subjektivity 

jednotlivých oddílů a se zřetelem k podmínkám výběrových řízení grantových projektů, byla 

jako vhodnější alternativa zvolena možnost zařazení Sportovního centra pod Krajský svaz ČUS 

Libereckého kraje. 

Po založení Sportovního centra mládeže orientačního běhu Libereckého kraje došlo ke 

zkoordinování práce s talentovanou mládeží v oblasti a výraznému kvalitativnímu posunu 

samotných členů SCM. SCM OB LK od počátku zahrnuje nejen dorosteneckou, ale i dětskou 

sekci. Spolupráce a prolínání obou částí SCM se nám velmi osvědčily. Z  dětské  sekce  jsou 

pravidelné přírůstky do dorostu s velmi dobrými předpoklady zisku licence A, nebo dokonce 

dosažení reprezentačních kvalit (odchovanci SCD OB LK Anna Štičková a Matouš Fürst se 
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stali členy juniorské reprezentace).  Pro sezónu 2016 byli do tréninkového centra mládeže 

Ještědské oblasti zařazeni Martin Adamec, Ondra Budský, Adéla Rýdlová, Míša Šklíbová, 

Kateřina Dolejší, Anička Mašínová. Výběr dorostu ČR byl zrušen. 

Velký počet dětí evidovaných ve výběru dětí SCD nám umožnil v letech 2010 a 2011 postavit 

na start MČR oblastních výběrů žactva 3 týmy. V roce 2012 jsme měli na tomto MČR 4 týmy 

a v roce 2013 a 2014 a 2015 5 týmů. V roce 2014 obsadilo naše nejlepší družstvo skvělé 3. 

místo. Další týmy se ve velké konkurenci žákovských družstev neztratily, patřilo jim  8.,  15.,  

21., 24 z 35 družstev. Výborným výsledkem je především skutečnost, že ani jeden tým nebyl 

diskvalifikován. V roce 2015 náš nejlepší tým obsadil výborné 2. místo. 

V posledních letech jsme se potýkali s otázkou finančního zajištění činnosti dětské sekce. Proto 

velmi vítáme aktivitu Nadace OB v podobě vypsání grantového programu zaměřeného na děti 

ve věku 11-14 let. 

 

 

3. Cíle projektu 
 

3.1 Hlavní cíl 

3.1.1 Obecný 

Zajistit co možná nejkvalitnější tréninkové podmínky pro členy SCD OB LK  a pomoci jim 

k dalšímu výkonnostnímu růstu. Toho bychom chtěli dosáhnout nejen společnými akcemi 

v rámci SCD OB LK, ale i individuálním přístupem s ohledem na potřeby každého jedince 

v SCD. Úkolem je zajistit, aby kvalitní servis mohli dostat i talentovaní závodníci z oddílů, kde 

není péči o mládež věnován potřebný prostor. Naší snahou je již v dětských  kategoriích 

podchytit talentované závodníky, kteří mají možnost plynule přejít do dorostenecké sekce SCM 

OB LK. Na akcích SCM vytvářet a podporovat u žáků správné tréninkové a závodní návyky.  

 

3.1.2 Výkonnostní 

 

1. Zvýšit počet držitelů licence A, cílem je zisk 3 nových licencí A. 

2. Zvýšit počet držitelů licence B, cílem je zisk pěti nových licencí B. 

3. Umístění do 5. místa na MČR oblastních výběrů žactva.  

4. Individuální umístění členů výběru dětí na předních místech v žebříčku B Čechy. 

 

 

 

3.2 Dílčí cíle 

 

1. Uspořádat minimálně 4 akce v rámci sekce žactva SCD OB LK, které budou zaměřeny 

na trénink a celkové zlepšení výkonnosti členů SCD OB LK. Z toho budou 2 akce soustředění 

a 2 akce závodní. 

2. Zařazení alespoň čtyř členů z dětského výběru do Tréninkového střediska mládeže 

Ještědské oblasti. 
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3. Vyhledávat a oslovovat nové děti v Ještědské oblasti. Spolupracovat s trenéry dětí 

v jednotlivých oddílech.  Podporovat týmový duch výběru dětí a začleňovat do něj další 

talentované žáky. Upevňovat širokou podporu SCD OB LK ze strany oddílů JO. 

 

4. Realizační plán a časový harmonogram 

4.1 Celoroční činnost 

 

1. Vyhledávání nových talentovaných jedinců, oslovování jejich trenérů a rodičů směrem 

k účastem na společných soustředěních žactva SCD OB LK. Motivace mladých závodníků také 

staršími úspěšnými kolegy z Ještědské oblasti, odchovanci SCD OB LK.   

2. Zajištění bezproblémové spolupráce všech členů vedení SCD OB LK pro naplnění 

realizačního plánu a splnění časového harmonogramu v roce 2016. 

4.2 Plán akcí SCD OB LK v roce 2016 

 

ID       Datum Místo Akce Náplň 

1 19. 2. – 21.2.  Jindřichov 

u Jablonce 

nad Nisou 

Muhu 

Soustředění Lyžařské soustředění, stmelení týmu 

2 18. 3. – 20. 3. Brada, Jičín Soustředění Mapové soustředění 

3 17. 4.  Jabloneček 

(TUR) 

Český pohár štafet Závody 

4 27. – 29. 5.  Skokovy 

Espero 

Soustředění Mapové soustředění 

5 

4.6. – 5. 6. 

Sentice 

(VBM)Ivan

čice  

(BBM) 

Český pohár štafet Závody 

6 

17. – 18. 9.  

Jindřichov 

(ZBM) 

Český pohár  štafet Závody 

7 

30.9. - 2. 10.  

Kytlice, 

Pod Skálou 

Soustředění Mapové soustředění zaměřené k MČR 

oblastních výběrů žactva 

8 8. – 9. 10.  Prysk, 

Kytlice 

MČR oblastních výběrů 

žactva 

Závody 

 

Většina akcí SCD OB LK je otevřená i dalším případným zájemcům. 

 

 

5. Podrobný rozpočet projektu pro rok 2016 
 

 

ID       Datum Místo Akce Položky Náklady 

1 19. 2. – 21. 

2. 

Jindřichov 

u Jablonce 

nad Nisou 

Muhu 

Soustředění Ubytování, strava, cestovné, 

materiál 
25.700Kč 
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2 18. 3. – 20. 

3. 

Brada, 

Jičín 

Soustředění Ubytování, strava, cestovné, 

materiál 
25.700Kč 

3 17. 4.  TUR Český pohár štafet Cestovné, startovné 6. 600Kč 

4 27. – 29. 5. Skokovy 

Espero 

Soustředění Ubytování, strava, cestovné, 

materiál 
25.900Kč 

5 4. -5. 6.  VBM + 

BBM  

Český pohár štafet Autobus, strava, startovné, 

ubytování 
38.365Kč 

6 

17. – 18. 9.  

 
ZBM 

Český pohár štafet Autobus, strava, startovné, 

ubytování 
 38.365Kč 

7 30. 9. – 2. 

10.  

Kytlice 

Pod 

Skálou 

Soustředění Ubytování, strava, cestovné, 

materiál 22.900Kč 

8 8. – 9. 10.  Prysk, 

Kytlice 

MČR oblastních 

výběrů 

Cestovné, strava, startovné, 

ubytování 
39.150Kč 

      

5.1 Rozpočet rozepsaný po jednotlivých položkách 

 

Lyžařské soustředění Jindřichov Jablonce nad Nisou -Muhu 

Lyžařské soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.000,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 350,-Kč/den 

2 x 33 x 350,-Kč = 23.100,-Kč + 600,-Kč cestovné 

CELKEM: 25.700,-Kč 

 

Mapové soustředění Jičín - Brada 

Mapové soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.000,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 350,-Kč/den 

2 x 33 x 350,-Kč = 23.100,-Kč + 600,-Kč cestovné 

CELKEM: 25.700,-Kč 

 

Český pohár štafet – Turnov 

Jednodenní závod štafet  

Doprava: auty – 3 000Kč 

Startovné 12 x 300 = 3 600Kč 

CELKEM: 6 600Kč 

  

Mapové soustředění – Skokovy - Espero 

Mapové soustředění 3 dny – 2 noci. 

Počítáme materiál 2.900,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem SI, 

potraviny) 

Ubytování s PP cca 300,-Kč/den 

2 x 37 x 300,-Kč = 22.200Kč,-Kč + 800,-Kč cestovné 

CELKEM: 25.900,-Kč 
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Český pohár štafet VBM a BBM 

Dvoudenní závod štafet – 1 noc 

Doprava – autobus: 22.000,-Kč (záleží na naplnění autobusu dalšími závodníky z oblasti) 

Startovné 2 x 12 x 300 = 7.200,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (žáci) cca 235Kč/na osobu 36 x 235 = 8.460,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (trenéři) cca 235Kč/na osobu 3 x 235 =705,-Kč 

CELKEM: 38.365,-Kč 

 

Český pohár štafet ZBM 

Dvoudenní závody štafet – 1 noc. 

Doprava – autobus: 22.000,-Kč (záleží na naplnění autobusu dalšími závodníky z oblasti) 

Startovné 2 x 12 x 300 = 7.200,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (žáci) cca 235Kč/na osobu 36 x 235 = 8.460,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (trenéři) cca 235Kč/na osobu 3 x 235 = 705,-Kč 

CELKEM: 38.365,-Kč 

 

Soustředění zaměřené na přípravu na MČR žákovských výběrů Kytlice 

Soustředění na 3 dny – 2 noci. 

Ubytování s PP 340,- Kč/noc. 

340 x 2 x 30= 20.400,-Kč + 1 600,-Kč (mapové podklady, tisk, kancelářské potřeby, pronájem 

SI, potraviny) 

+ cestovné trenérů 900,- Kč; 

CELKEM: 22.900,-Kč 

 

Mistrovství České republiky oblastní výběrů žactva Prysk, Kytlice 

Dvoudenní závody – 2 dny. 

Startovné: 13 x 500 = 6.500,-Kč 

                  5 x 700 = 3.500,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (žáci) 2 x 40 x 235 = 18.800,-Kč 

Ubytování + večeře + snídaně (trenéři) 2 x 5 x 235 =2.350,-Kč 

Doprava – auty: 8 000Kč 

CELKEM: 39.150,-Kč 

 

Režijní náklady 

Odhadované náklady na údržbu a rozvoj webových stránek. Kancelářské potřeby, poštovné 

apod. 2.500,- Kč 

 

Vedle nadačního příspěvku bude k plnění všech akcí použito vlastních zdrojů. Vlastní zdroje 

budou získány jednak finanční spoluúčastí členů na příslušných akcích a příspěvku na činnost 

SCD z rozpočtu Libereckého krajského svazu OS. 

 

5.2 Předpokládaný rozpočet projektu 

 

Předpokládané výdaje na řešení projektu 

Akce SCD OB LK v roce 2016     225.180-Kč 

Celkové výdaje na projekt      225.180,-Kč 
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Předpokládané příjmy 

Grant Nadace OB                    80.000,-Kč 

Příspěvek z rozpočtu LKS OB                           15.000,-Kč        

Finanční spoluúčast členů SCD OB LK           130.180,-Kč  

Celkové předpokládané  příjmy                    225.180,-Kč 

 

 

6. Plán hodnocení projektu 
 

Po ukončení podzimní sezóny bude provedeno detailní vyhodnocení projektu. Hodnocení 

proběhne dle následujících kritérií: 

 

1. uskutečnění akcí SCD OB LK dle realizačního plánu – vyhodnocení v závěrečné zprávě 

SCD OB LK 

2. umístění žákovského výběru JO na MČR oblastních výběrů žactva do 5. místa, start 

alespoň 3 týmů – splnění bude hodnoceno na základě výsledků ze závodu. 

3. zisk licencí A, zisk licencí B a umístění v žebříčku B Čechy – splnění bude hodnoceno 

dle evidence v registru sportovců sekce OB ČSOS 

4. zařazení zástupců SCD OB LK do Tréninkového střediska mládeže Ještědské oblasti 

pro rok 2017 – splnění bude hodnoceno na základě zveřejněného složení TSM 

Řešitel projektu vypracuje ve spolupráci s řešitelským kolektivem závěrečnou zprávu o 

průběhu projektu. Součástí hodnotící zprávy bude i zpráva o hospodaření Sportovního centra 

mládeže orientačního běhu Libereckého kraje, kde bude uvedeno i nakládání s financemi 

získanými z grantu Nadace OB. Závěrečná zpráva bude zaslána na adresu Nadace OB v termínu 

uvedeném ve smlouvě v příloze 6. 

7. Další vývoj problematiky 
 

V příštích letech doufáme v navázání na dosavadní úspěšnou činnost Sportovního centra 

mládeže, jejímž důkazem jsou stále se lepšící výsledky dosahované členy SCD OB LK. Tým 

SCD OB LK bude i nadále podporovat nejen špičkové závodníky, ale i ostatní talenty, kteří mají 

zájem na sobě tvrdě pracovat a zlepšovat se. Právě závodníci, kteří již dosáhli zařazení do 

výběrů ČR, jsou velkou motivací pro ostatní. Jedním z cílů bude i kvalitní příprava mladých 

závodníků pro přechod do starších kategorií. 

 

 

8. Řešitelský a realizační tým 
 

Vedoucí SCD OB LK Dominika Pachnerová (CHA) – trenérka s licencí T3, 

organizátorka sportovních akcí, členka předsednictva JO a LKSOS 

 

Trenéři SCD OB LK        Marie Podrábská (VLI) trenérka žactva a dorostu Slavia Liberec 

                     Orienteering, od roku 2010 trenérka výběru žactva JO, T3 

                                           Magda Rýdlová (TJN) úspěšná trenérka Tatranu Jablonec nad  

                                           Nisou, T1 

                                          Jiří Dejnožka (TJN) trenér žactva v Tatranu Jablonec nad Nisou,       



Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu pro rok 2016 

 

9 

 

                                          T3 

Miloš Eiselt (LTP) dlouholetý trenér mládeže v Teplicích, T3 

Miloslav Průcha (BOR) dlouholetý trenér mládeže v OK Jiskra 

Nový Bor, T3 

Aleš Bednařík (VLI) 

Daniela Bednaříková (VLI) 
 

 

 

Předseda KO ČUS LK Ing. Vladimír Boháč 

 

9. Instituce předkládající projekt 
 

Název: Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 

Sídlo: Jablonecká 18, 460 01 Liberec 

Tel: 485 114 113, Fax: 485 101 176 

E-mail: v.bohac@lb-sto.cz 

Web: www.cstv.cz/liberecky_kraj 

IČO: 70927383 

Číslo účtu: 78-6080830297/0100 

 

V návaznosti na krajské uspořádání ČR zahájila činnost k 1. červenci 2001 krajská sdružení 

ČUS, která jsou organizační součástí ČUS s právní subjektivitou a pečují o vytváření podmínek 

pro rozvoj sportu v příslušném kraji. Krajská sdružení ČUS vznikla společným ustavením 

zástupců zde působících regionálních sdružení s licencí ČUS a zástupců členských sportovních 

svazů. Regionální sdružení jsou samostatná občanská sdružení podle Zákona č. 83/1990 Sb., 

která plní významnou roli v poskytování služeb sportovním svazům působícím v regionech a 

jsou koordinátorem činnosti pro tělovýchovné jednoty a sportovní svazy. Regionální sdružení 

zásadně vystupují svým jménem a na svoji vlastní majetkovou odpovědnost podle znění svých 

vlastních stanov. 

V návaznosti na nové stanovy ČUS došlo v průběhu roku 2013 k přejmenování Krajských 

sdružení na Krajské organizace ČUS. 
 

mailto:v.bohac@lb-sto.cz
http://www.cstv.cz/liberecky_kraj
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     SCD OB Libereckého kraje                                                           Příloha č. 1 

 

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

 
  

Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1 Martanová Elin, licence A D14 VLI0252 
j.martan@cadenceinnovation.cz 

606625991  

2 Bednaříková Ema, licence B D14 VLI0359 les.Bednarik@seznam.cz, 724559413 

3 Bradáč David, licence B H14 LLI0203 standa_bradac@volny.cz, 602358659 

4 Dejnožka Vojta, licence B H14 TJN0300 jiri.dejnozka@seznam.cz 777650799 

5 Hájek Kryštof, licence B H14 TUV0203 hajkova@atelier4.cz, 777926004  

6 Janoušek Slávek, licence B H12 BOR0400 
iveta.janouskova@seznam.cz, 

776867756 

7 Žejdlíková Eliška D12 LTP0350 Michal.Zejdlik@eu.agc.com 

8 Linková Lucie, licence B D14 TUR0251 linkova.ivana@seznam.cz 732821984 

9 Marková Hana, licence B D12 LLI0450 cokar@seznam.cz  

10 Martanová Lea, licence B D12 VLI0555 
j.martan@cadenceinnovation.cz 

606625991 

11 Nedomlelová Lucie, licence B D14 TJN0256 lucienedomlelova@gmail.com 

12 Nejedlová Josefína, licence B D14 LLI0350 lucie.nejedlova@gmail.com  

13 Paroulek Lukáš, licence B H14 LLI0201 604316456 

14 Pavlová Martina, licence B D14 LTP0151   

15 Peterka Jakub, licence B H12 LLI0404 voj.peterka@post.cz,  724015656 

16 Podrábská Alžběta, licence B D12 VLI0451 mery_borek@email.cz 607202373 

17 Podrábská Marie, licence B D14 VLI0251 mery_borek@email.cz 607202373 

18 Rýdlová Magdaléna, licence B D14 TJN0251 rydlova@sportgym.cz  607708954 

19 Socha Ondřej, licence B H14 BOR0302 petra@sochova.eu 

20 Synek Petr, licence B H14 DOK0200 Tona.syn@atlas.cz 731478065  

21 Tkáč Matěj, licence B H12 TJN0401 dana.tkacova@jizerky.info 775302273 

22 Tomanicová Sofie, licence B D12 CHA0450 p.tomanicova@seznam.cz  

23 Vitebská Eliška, licence B D14 TJN0350 vitebska@akrybnicek.cz  604281864 

24 Vitebský Lukáš, licence B H14 TJN0302 vitebska@akrybnicek.cz  604281864 

25 Pekařová Jana, licence B D14 TUR0252 
mariepekarova@email.cz 

 

26 Zabořil Ondřej, licence B H12 JEN0401 zaborilovi@atlas.cz,  608206997 

 

Mgr. Marie Podrábská 

 

 

 

mailto:j.martan@cadenceinnovation.cz%20606625991
mailto:j.martan@cadenceinnovation.cz%20606625991
mailto:les.Bednarik@seznam.cz
mailto:standa_bradac@volny.cz,%20602358659
mailto:jiri.dejnozka@seznam.cz%20777650799
mailto:hajkova@atelier4.cz
mailto:iveta.janouskova@seznam.cz
mailto:linkova.ivana@seznam.cz%20732821984
mailto:j.martan@cadenceinnovation.cz%20606625991
mailto:j.martan@cadenceinnovation.cz%20606625991
mailto:voj.peterka@post.cz
mailto:mery_borek@email.cz%20607202373
mailto:mery_borek@email.cz%20607202373
mailto:rydlova@sportgym.cz%20%20607708954
mailto:petra@sochova.eu
mailto:Tona.syn@atlas.cz%20731478065
mailto:dana.tkacova@jizerky.info%20775302273
mailto:vitebska@akrybnicek.cz%20%20604281864
mailto:vitebska@akrybnicek.cz%20%20604281864
mailto:mariepekarova@email.cz
mailto:zaborilovi@atlas.cz
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                                                                                                           Příloha  č. 2 

SCD OB Libereckého kraje 
 

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

než je licence B 
 

  Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1 Bednařík Vilém H12 VLI0509 ales.Bednarik@seznam.cz, 724559413 

2 Hájková Tereza D12 TUV0558 hajkova@atelier4.cz, 777926004  

3 Hornychová Karolína D14 TJN0254   

4 Kubecová Magdaléna D12 STB0550 Pavkubec@seznam.cz, 603459351 

5 Kučera Filip H12 CHA0501   

6 Matyášová Kristýna D12 CHA0555 janimat@volny.cz  

7 Mellan Jonáš H14 TUV0308 mellan.m@seznam.cz, 724370062  

8 Mellanová Judita D12 TUV0559 mellan.m@seznam.cz, 724370062  

9 Nedvídková Kateřina D12 RUM0451   

10 Řehoř Vojta H14 TJN0303  sunflower@email.cz  

11 Šritrová Lenka D14 TUV0252 info@3100134.cz, 724655080  

12 Novotná Michaela D12 TUR0551 hednov@seznam.cz,  

13 Novotná Barbora D12 TUR0552 hednov@seznam.cz 

14 Dejnožka Martin H12 TJN0600 jiri.dejnozka@seznam.cz 777650799 

15 Mairich Filip H12 TJN0603  

 

 

 

  

mailto:ales.Bednarik@seznam.cz
mailto:hajkova@atelier4.cz
mailto:Pavkubec@seznam.cz
mailto:mellan.m@seznam.cz
mailto:mellan.m@seznam.cz
mailto:sunflower@email.cz
mailto:info@3100134.cz
mailto:hednov@seznam.cz
mailto:jiri.dejnozka@seznam.cz%20777650799
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                                                                                                              Příloha č. 3  
SCD OB Libereckého kraje 
 

Jmenný seznam trenérů 
 

 
Jméno 

Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Marie Podrábská T3 VLI7451 
mery_borek@email.cz 

607202373 

2. Miloš Eiselt T3 LTP5802 
m_eiselt@02active.cz 

602699354 

3. Miloš Průcha T3 BOR5800 
tumol77@seznam.cz 

777200282 

4. Jiří Dejnožka T3 TJN7503 
jiri.dejnozka@seznam.cz  

777650799 

5. Magda Rýdlová T1 TJN 

rydlova@sportgym.cz 

607708954 

 

6. Aleš Bednařík  VLI 
Ales.Bednarik@seznam.cz 

724559413 

7. Daniela Bednaříková  VLI 
Ales.Bednarik@seznam.cz 

724559413 

 

 

mailto:mery_borek@email.cz
mailto:m_eiselt@02active.cz
mailto:tumol77@seznam.cz
mailto:jiri.dejnozka@seznam.cz
mailto:rydlova@sportgym.cz
mailto:Ales.Bednarik@seznam.cz
mailto:Ales.Bednarik@seznam.cz
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 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, tzn. 80.000,-Kč. 

 

 

V Liberci 5. 12. 2015 

 

 
podpis statutáře 

    

jméno statutáře   ing. Vladimír Boháč          Ing. Petr Skalický 

                                                                         

název funkce         předseda KO ČUS LK        místopředseda KO ČUS LK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 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 žákovské 

sekce Sportovního centra mládeže orientačního běhu Libereckého kraje. Jsme si vědomi, že 

nákupy dresů a elektronického systému Sportident  nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska 

čerpání grantu na sportovní činnost a režii. 

 

 

V Liberci 5. 12. 2015 

 

 
podpis statutáře 

    

jméno statutáře   ing. Vladimír Boháč      Ing. Petr Skalický                                                                

     

název funkce       předseda KO ČUS LK     místopředseda KO ČUS LK 
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Příloha č. 5 

 

Prohlášení 

 
Sportovní centrum mládeže orientačního běhu Libereckého kraje prohlašuje, že souhlasí se 

zveřejněním svého předloženého projektu na provozování dětské sekce sportovního centra 

mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2016, 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 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 2005 

Královehradeckého kraje“ 

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  2016. 
 

 

   

V Liberci 5. 12. 2015 
 

 

 

 
podpis řešitele projektu 

 

jméno řešitele projektu  Mgr. Marie Podrábská 
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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:       Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 

číslo účtu: 1500043001/5500 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Krajská organizace ČUS Libereckého kraje, Jablonecká 18, 460 01 Liberec 

zastoupenou: Ing. Vladimír Boháč, předseda KO ČUS LK 

     Ing. Petr Skalický, místopředseda KO ČUS LK 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 5.května 1357/2, 460 01 Liberec 

číslo účtu: 78-6080830297/0100 

 IČO: 70927383 

(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 2016, 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 2016 v souladu se zaslanou 

žádostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2016 

příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 80.000,-Kč (slovy: osmdesát 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 splátek 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 Liberci dne 5. 12. 2015 

 

 

 

Za příjemce:   Ing. Vladimír Boháč          Ing. Petr Skalický 

   předseda KO ČUS LK       místopředseda KO ČUS LK 

 

Přílohy:  

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů 

nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 

2016 

- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu 2016 
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Přílohy č. 7 
 Zápis z VH KO ČUS LK ze dne 12. 06.2013  

 Stanovy České unie sportu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


