
 

 

 

 

 

 

     Moravskoslezský krajský svaz ČSOS 

 

 

 

   

    PROJEKT 
 

 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu 

Moravskoslezské oblasti 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Třinec, prosinec 2016 

 

 

 



OBSAH: 

 
1. Název projektu 
2. Jméno a adresa řešitele projektu 

3. Charakteristika instituce 

4. Popis výchozího stavu 

5. Cíl projektu 

6. Plán akcí a časový harmonogram 

7. Rozpočet projektu 

8. Plán hodnocení projektu 

9. Předpokládaný další vývoj 

10. Seznam příloh 
 

 

 

1. Název projektu 
 

Sportovní centrum mládeže v OB Moravskoslezské oblasti 

 

 

2. Jméno a adresa řešitele projektu 
 

Martin Kovařík, Palackého 433, 739 61 Třinec,  

tel.: 777 282624, e-mail: mkove@seznam.cz 

 

 

3. Charakteristika instituce 
 

Moravskoslezský krajský svaz ČSOS vzniknul 21. 4. 2016, jako pobočný spolek ČSOS. Do 

jeho čela byl zvolen nový předseda Ing. Milan Binčík (OOP), který plně podporuje projekt 

Sportovního centra mládeže OB Moravskoslezské oblasti a chce se zaměřit především na 

podporu a rozvoj mládeže v dané oblasti a na soutěže konané v Moravskoslezské oblasti.   

 

4. Popis výchozího stavu 
 

Projekt sportovního centra mládeže pro rok 2017 by měl navázat na jeho dosavadní činnost 

z předešlých let. Postupně doplňujeme SCM z řad žactva (SCD), letos přechází z SCD  

4 závodníci (2 s licencí A, 2 s licencí B). Bohužel více mladých závodníků v oblasti nemáme. 

Procházíme postupně slabými ročníky věnujícími se v oblasti OB. Proto bychom rádi 

pokračovali v dosavadní činnosti a umožnili dorostencům (-kám) trénovat se stejně starými 

vrstevníky v různých terénech, jelikož nemají moc možností absolvovat mapovou přípravu v 

kvalitních terénech. Dále jim chceme umožnit pracovat na svém růstu v OB po běžecké, 

technické, taktické a psychické stránce. Pořádaná soustředění jsou dle kapacitních možností 

přístupná i nezařazeným závodníkům.  

 

 

 



5. Cíl projektu 
 

Pracovat s mládeží Moravskoslezské oblasti v orientačním běhu, zvyšovat fyzickou a hlavně 

mapovou zdatnost závodníků a upevňovat jejich správné návyky v OB. Našim cílem je 

poskytnout mládeži srovnatelné podmínky, aby mohla konkurovat ostatním závodníkům 

z ČR. 

DÍLČÍ CÍLE: 

- vyhledávat talenty v regionu centra mládeže a výběr členů SCM MSO 

- zapojit talentované závodníky do pravidelné běžecké a mapové přípravy 

- uspořádat mapová soustředění + tréninky 

- zajistit sportovní lékařské prohlídky 

- trenérská konzultace členů SCM a případně jejich vedení 

- získat (udržet) 80% licencí  A 

- v celkovém hodnocení žebříčku A 2 závodníci do 13. místa 

 

 

6. Plán akcí a časový harmonogram 
 

26. - 29. 1. čt-ne Zimní soustředění (Česká Lípa) nebo běžky (jiné místo dle podmínek) 

10. - 12. 3. pá-ne  Jarní soustředění (VT Jižní Morava)  

2. 4. ne   testy  -  dráha  

duben, květen   lékařské prohlídky 

28. 4. - 1. 5. pá-po  Hlavní soustředění (VT Zvůle)  

26. - 28. 5. pá-ne Přípravné soustředění na MČR krátká (VT-místo bude upřesněno) 

Mapové tréninky:   termíny i místa budou upřesněna, převážně v jarní části 

 

 

7. Rozpočet projektu 
 

Výdaje (plánované), náklady na jednotlivé akce budou průběžně aktualizovány   

Akce          Náklady celkem   Příspěvek Nadace OB 

            Kč       Kč 

Zimní soustředění (VT Česká Lípa)             35 000   17 000 

Jarní soustředění (VT Jižní Morava)               25 000          12 000 

Testy - dráha                     0            0  

Lékařské prohlídky                   10 000          10 000 

Hlavní soustředění (VT Zvůle)                    36 000   18 000 

Přípravné soustředění (VT - bude upřesněno)      24 000   10 000 

Mapové tréninky                   10 000            3 000 

Celkem                    140 000              70 000 

 

Příjmy (plánované)  

Nadace OB             70 000 Kč 

Spoluúčast účastníků                    70 000 Kč 

Celkem           140 000 Kč 

 

 

 

 



8. Plán hodnocení projektu 
 

Úspěšnost sportovního centra budeme hodnotit po skončení závodního období na základě 

splnění hlavního a dílčích cílů. Zaměříme se i na hodnocení závodníků, důležitým 

hodnotícím prvkem bude jejich osobní pokrok v OB. K vyhodnocení projektu bude přizván 

realizační tým a posléze seznámeno předsednictvo Moravskoslezského krajského svazu 

ČSOS. V listopadu bude zaslána závěrečná zpráva Nadaci OB. 

 

 

9. Předpokládaný další vývoj  

 

Je zapotřebí všechny členy zapojit do pravidelného tréninku, zaměřit se na postupné 

doplňování členů SCM z řad SCD, případně nových talentů. Rozvíjet a zdokonalovat 

talentovanou mládež Moravskoslezské oblasti v orientačním běhu. 

 

 

10. Seznam příloh 

 
Příloha č. 1: Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A 

Příloha č. 2: Jmenný seznam zařazených talentů s jinou licencí, než je licence A 

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 

Přílohy č. 7, 8: Výpis z rejstříku, Stanovy ČSOS, Zápis z VH MSKS ČSOS ze dne 2. 4. 2016,      

              Usnesení z VH MSKS ČSOS ze dne 2. 4. 2016 

 

 

 

 

4. 12. 2016    Martin Kovařík 

řešitel projektu 

 

 

 

 

 

   Ing. Milan Binčík                   

předseda Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
Sportovní centrum mládeže Moravskoslezské oblasti 

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Teresa Mrózek D16 TRI0251 teresamrozek@seznam.cz 

2. Lenka Poláková D16 SOP0151 lenictapolactova@seznam.cz 

3. Magda Bruková D18 TRI0054 magda-b@seznam.cz 

4. Lenka Hájková D18 SOP0050 l.hajko@seznam.cz 

5. Tereza Poláková D18 SOP9951 terak99@volny.cz 

6. Marek Haltof H16 TRI0200 marek.haltof@seznam.cz 

7. Martin Kovařík H16 TRI0101 martinek.kovarik@gmail.com 

8. Sebastian Filipek H18 TRI0002 sebo.filipek@seznam.cz 

9. Vojtěch Tesař H18 AOP9900 vojtatesi@seznam.cz 

 

 

 

 

 
Martin Kovařík 

mailto:magda-b@seznam.cz
mailto:l.hajko@seznam.cz
mailto:terak99@volny.cz


Příloha č. 2 
Sportovní centrum mládeže Moravskoslezské oblasti 

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 –16 roků bez 

licence A 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Hana Bernatíková D16 SFM0251 hanule.bernatikova@seznam.cz 

2. Kateřina Warcopová D16 TRI0150 Kat.Warcopova@seznam.cz 

3. Vít Matuš      H16 VRB0202 vitekmatus02@gmail.com 

4. Erik Tuharský H16 TRI0100 tuhyerik@gmail.com 

 
 

 

 

 

Martin Kovařík 



                                                                                          Příloha č. 3 
Sportovní centrum mládeže Moravskoslezské oblasti 

 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Martin Kovařík T3 TRI7700 
mkove@seznam.cz, 

777282624 

2. Mgr. Mária Kovaříková T2 TRI6950 
maria.kovarik@centrum.cz, 

774171619 

3. Ing. Jiří Tesař  AOP6702 
tesar@transexpress.cz, 

608718019 

4. Anna Gavendová T2 TRI4650 
AnnaGavendova@seznam.cz 

608460287 

5. Pavel Štětínský T3 MOV7104 
stetinsky@email.cz, 

604569405 

6. Ing. Martin Hájek T3 KYL6801 
mt.hajek@seznam.cz, 

608711834 

7. Ing. Miroslav Bialožyt T3 TRI5701 
mirek.luke@tiscali.cz, 

602265742 

8. Vojtěch Matuš T3 VRB9606 VojtaMatus@seznam.cz 

9. Jakub Glonek  AOP9602 glonekkuba@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 
Martin Kovařík 

mailto:mkove@seznam.cz
mailto:maria.kovarik@centrum.cz
mailto:tesar@transexpress.cz
mailto:AnnaGavendova@seznam.cz
mailto:stetinsky@email.cz
mailto:mt.hajek@seznam.cz
mailto:mirek.luke@tiscali.cz
mailto:VojtaMatus@seznam.cz
mailto:glonekkuba@seznam.cz


Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Moravskoslezský krajský svaz ČSOS, jako žadatel o přidělení grantu na provozování 

sportovního centra mládeže 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. 

 

 

4. 12. 2016  

 

 

  

  

Ing. Milan Binčík  

předseda Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
Moravskoslezský krajský svaz ČSOS 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 mládeže v orientačním běhu 

Moravskoslezské oblasti. 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. 

 

 

 

4. 12. 2016  

  

 

 

  

Ing. Milan Binčík  

předseda Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 

 

 



Příloha č. 5 
 

Prohlášení 

 
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Moravskoslezské oblasti prohlašuje, že 

souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra 

mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2017. Závěrečná 

zpráva bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu. 

 

Obsah závěrečné zprávy: 

 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Hlavní cíle projektu 

e) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

f) Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže 

g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, v případě vyřazení 

závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení  

h) Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných 

závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské 

prohlídky  

i) Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit tabulku 

výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005 

Královehradeckého kraje“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra mládeže 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. 
 

 

 

4. 12. 2016  

  

  

  Martin Kovařík  



 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ SCM 2016 : 

     
Sprint  Middle  Klasika  Štafety 

1/  MSJ:  

   
    Sprint  Klasika  Štafety 

2/  MED: Filipek S.    18.     44.                     - 

 

3/  Mistrovství ČR: 

           sprint      KT       klas.      NOB   ŽA        ŽB        dráha       licence 2017 

Lenka Poláková 16/1 7. 41. 17. 25. 26. - 11,47  A 

Kateřina Warcopová 16/1 29. 53. 43. - - 4. 12,37  B 

Magda Bruková 16/2 27. 15. - 10. 27. - 15,27  A 

Lenka Hájková  16/2 20. 5. 24. - 15. - 13,19  A 

Tereza Poláková 18/1 28. 18. 13. - 25. - 12,23  A 

Lucie Szarzecová 18/2 5. 9. 28. 21. 16. - 11,52  A 

Jana Liberdová  18/2 32. 49. 35. 35. - - 14,05  B 

Martin Kovařík  16/1 39/z 24. - - 33./Z - 11,56/z  A 

Erik Tuharský  16/1 35. 59. 50. - - 5. 10,50  B 

Sebastian Filipek 16/2 1. - 1. 8. 4. -   9,38  A 

Tomáš Vavřík  16/2 - 45. 46. 36. - 6. 11,37  B 

Sebastian Holesz 18/1 31. 27. 55. 20. 32. - 10,51  B 

Zdeněk Procházka 18/1 D 57. 27. 39. 40. - 10,55  B 

Jan Cienciala  18/2 32. 23. 59. 27. 35. - 10,53  B 

 

4/ Štafety - M ČR:  

dorostenky:                                                                        dorostenci: 

16. SOP, 23. TRI                 11. TRI 

 

Sprintové štafety - M ČR:          

13. TRI-A, 24. TRI-B, 28. SOP 
                 

5/ Družstva - M ČR: 
15. TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  1500043001/5500 

IČO:    62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Moravskoslezský krajský svaz ČSOS, Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupenou:   Ing. Milan Binčík 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/1, 117 21 Praha 1 

číslo účtu:  2600989552/2010 

 IČO:   04995937 

(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 mládeže v orientačním běhu pro rok 2017, které 

soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 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 mládeže v orientačním běhu v roce 2017 v souladu se 

zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním 

běhu pro rok 2017 příjemcem grantu. 

 

Čl. II 



Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 70 000,-Kč (slovy: sedmdesát 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. 

 

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. 

 

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 Ostravě, dne 4. 12. 2016 

 

Za příjemce: 

 

Ing. Milan Binčík  

předseda Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 

 

 

Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 

žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2017 

- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 


