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Liberecký  krajský  svaz Č SOS 
Zahradní  1381 
473 01 Nový  Bor 
IČ  050 60 991 
 
 
 
Ing. Evžen Čigoš 
Předseda správní radý Nadace orientačního běhu 
Těšínská 4 
612 00 Brno 
 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 
na základě grantového programu „Sportovní centra mládeže v orientačním běhu“, jehož 
výhlášení býlo zveřejněno na webových stránkách Nadace orientačního běhu,  
Vám zasíláme přihlášku.  
Žádáme Vaši nadaci o poskýtnutí nadačního příspěvku pro rok 2022 ve výši 100 000,- Kč, 
který bude použit pro realizaci projektu Provozování sportovního centra mládeže 
orientačního běhu Ještědské oblasti. 
 
 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 
 
   Ing. Tomáš Vácha            Ing. Jan Kočíb           
  předseda LKS ČSOS          odpovědný řešitel projektu     
 
 
V Lučanech nad Nisou 4. 12. 2021 
 
 
Přílohý: 
Příloha č. 1 – Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A 
Příloha č. 2 – Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 16 roků bez licence A 
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 smlouvý o nadačním příspěvku 
Příloha č. 7 – Pověření ke zmocnění podpisu smlouvý 
Příloha č. 8 – Kopie stanov a dokladů o vzniku a registraci žadatele 
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1. Název projektu 
 
Provozování sportovního centra mládeže orientačního běhu Ještědské oblasti v roce 
2022 

2. Jméno a adresa řešitele projektu 
 
Ing. Jan Kočíb 
TJN9303 

3. Charakteristika instituce, stručný životopis řešitele 
 

3.1 Charakteristika překládající instituce 

 
Název: Liberecký krajský svaz ČSOS 
Sídlo: Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor 
IČ: 050 60 991 
Statutární orgán – předseda: Ing. Tomáš Vácha 
E-mail: tomas.vacha@stavmat.cz 
Číslo účtu: 2901003961/2010 
 

3.2 Stručný OB životopis řešitele projektu 
 
Odpovědným řešitelem projektu je Jan Kočíb, člen OOB TJ Tatran Jablonec, vedoucí trenér 
výběru dorostu Sportovního centra mládeže Ještědské oblasti (dále jen SCM JO). 
Odpovědný řešitel projektu bude v průběhu celého roku koordinovat práci trenérů  
a organizačních pracovníků SCM JO.  
 
Trenérská a organizační činnost: 

 Od roku 2015 trenér, od 2018 vedoucí trenér SČM JO (dříve SČM OB LK) 
 Od roku 2017 člen trenérské radý SČM JO 
 Ředitel závodu OŽ pořádané TJ Tatran Jablonec 
 Hlavní rozhodčí OŽ pořádané OK Chrastava 
 Organizátor na vedoucí pozici při Světovém poháru v Praze 2018 a WOC 2021 
 Účastník školení OČAD trenérům a stavitelům 2013, 2019 
 Účastník školení rozhodčích 2015 
 Od roku 2017 Vedoucí certifikovaný zdravotník při SČM JO 
 Účastník školení trenérů 2019 – získaná licence T3 
 Účastník školení trenérů 2019 – získaná licence T2 

 
 

4. Výchozí stav problematiky řešené projektem 
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V rámci Ještědské oblasti působí mnoho oddílů orientačního běhu se silnou 
mládežnickou základnou. Pro žáký a dorostence býlý pořádáný sportovní akce a tréninký 
téměř výhradně v rámci mateřských oddílů. Postupně se do popředí dostala touha  
po zvýšení úrovně a výrovnání se oblastem, které již mělý centra pro talentovanou 
mládež.  

Proto v roce 2005 vzniklo v Ještědské oblasti Sportovní centrum mládeže, které býlo  
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 subjektivitý jednotlivých oddílů a se zřetelem k podmínkám výběrových řízení 
grantových projektů, býla jako vhodnější alternativa zvolena možnost zařazení 
Sportovního centra pod Krajský svaz ČSTV Libereckého kraje (od roku 2013 Krajská 
organizace 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 SČM.  

V průběhu roku 2016 došlo k zapsání LKS ČSOS jako pobočného spolku ČSOS,  
což umožnilo přesunout SČM OB LK právě pod LKS ČSOS, kde nýní působí v rámci 
Sportovního centra Ještědské oblasti SČM JO, dále Sportovní centrum dětí JO (dále jen SČD 
JO) a Tréninkové středisko mládeže JO (dále jen TSM JO). 
Spolupráce všech tří subjektů zapsaných pod LKS ČSOS je na velmi dobré úrovni. 
Z žákovské sekce máme pravidelné přírůstký do dorostu s velmi dobrými předpokladý 
zisku licence A, ba dokonce dosažení reprezentačních kvalit. Důkazem kvalitní práce 
v rámci SČM JO mohou být výborné výsledký mladých závodníků z Ještědské oblasti 
v roce 2021. Členové SČM JO býli úspěšní v českých soutěžích. Na MČR NOB se umístili na 
2. pozici Lukáš Vitebský, Lea Martanová a Míša Novotná.  Krýstýna Matýášová se na všech 
závodech MČR umístila do 6. místa (výjma MČR sprintových štafet). Stejně tak  
Lea Martanová, která vždý obsadila 1-3. místo. Matýáš Štregl se umístil na 3. místě v MČR 
na klasické trati. V žebříčku A se na druhém místě umístil Lukáš Vitebský, v žebříčku B 
pak Jan Zurynek. Lukáš Vitebský, Lea Martanová a Míša Novotná reprezentovali ČR  
na Mistrovství Evropý dorostu, kde se společně umístili na 2. místě ve štafetovém závodu. 
Ve sprintovém závodu skončila Míša Novotná na 5. místě a Lea Martanová na 3. místě.  
V roce 2021 byla i přes velice ztížené podmínký zorganizována řada akcí, které mohlý 
dopomoci k uvedeným úspěchům.  
 Na podzim se konalý Srovnávací testý mládeže (STM), jež býlý klíčem, společně  
se sledovanými závodý, k sestavení výběru TSM JO.  
Do tohoto výběru se dostala Michaela Novotná (TSM A). Dále Houžvičková Daniela,  
Hýxa Jan, Lamačová Barbora, Martanová Lea, Matýášová Krýstýna, Mellanová Judita,  
Tkáč Matěj, Tomášek Prokop, Waldhauser Štěpán (všichni TSM B). 

 

5. Cíle projektu 

5.1 Hlavní cíl 

 
Zajistit co možná nejkvalitnější tréninkové podmínký pro člený SČM JO a pomoci jim 

k dalšímu výkonnostnímu růstu. Toho býchom chtěli dosáhnout nejen společnými akcemi 
v rámci SČM JO, ale i individuálním přístupem s ohledem na potřebý každého jedince 
v SČM. Úkolem je zajistit, abý kvalitní servis mohli dostat i talentovaní závodníci z oddílů, 
kde není péči o mládež věnován potřebný prostor. Dalším obecným cílem je výtváření 
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pozitivních vztahů napříč oddílý JO tak, abý členové SČM JO měli chuť do tréninku  
i společných akcí a po přechodu do výšších kategorií se sami zapojili do tréninkové  
a organizační práce v SČM i v mateřských oddílech. 

5.2 Dílčí cíle 

 
1. Uspořádat 9 akcí v rámci sekce dorostu SČM JO, které budou zaměřený na trénink 

a celkové zlepšení výkonnosti členů SCM JO.  
2. Zajištění širší podporý SČM JO ze straný oddílů JO a navázání úzké spolupráce 

s jednotlivými trenérý oddílů JO.  
3. Zajištění dalších zdrojů financování SČM JO. 

 

6. Realizační plán a časový harmonogram 

6.1 Celoroční činnost 

 
1. Výpracování, konzultace a sledování plnění tréninkových plánů členů SČM JO. 
2. Zajištění bezproblémové spolupráce všech členů vedení SČM JO pro naplnění 

realizačního plánu a splnění časového harmonogramu v roce 2022. 
3. Vedení webových stránek SČM JO www.scmjo.cz a průběžná aktualizace. 

6.2 Plán akcí SCM JO v roce 2022 

 

Datum Místo Akce Náplň Zabezpečení 

Únor  Ještědská oblast 
Zimní individuální 
soustředění    

Několik různě zaměřených 
tréninků napříč JO - 
tréninký k dispozici po 
dobu 1 měsíce. 

Všichni trenéři 
SCM 

11.-13.3. Hradec Králové Jarní soustředění 
Mapová a běžecká 
sprintová příprava 

Pustai, Picek 

11. – 18.4.  Doksý, Teréný WOČ21 
Velikonoční 
soustředění 

Mapová a běžecká 
příprava, Tréninký 
společně s KOK 
Kristiansand 

Kočíb, Koštejn, 
Burda 

Duben–
květen  

Liberec/Jablonec n.N. 
Sportovní lékařská 
prohlídka 

Zátěžový test na běhátku, 
podrobné výhodnocení 

Pachnerová 

Duben 
Květen 

Jablonec nad 
Nisou/Liberec 

Testování na dráze  Atletický test na 3 km 
Dušková, 
Kašková 

28.5. Jablonecko/Liberecko Model 
2.fázový trénink zaměřený 
na middle 

Burda,Koštejn, 
trenéři JO 

1.- 11.7. Kristiansand – Norsko 
Letní zahraniční 
soustředění  

Mapová příprava 
v zahraničních terénech. 
Tréninký společně s KOK 
Kristiansand 

Kočíb, Picek, 
Pachnerová 

3.9. Turnovsko Model 
2. fázový trénink zaměřený 
na klasickou trať 

Pustai,Koštejn, 
trenéři JO 
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Listopad Liberecký kraj 
Listopadové 
úvodní soustředění 

Zhodnocení sezoný, 
týmové aktivitý, informace 
o nové sezoně 

Dušková, 
Kašková, 
Pustai 

 
Pozn.: většina akcí SČM JO je otevřená i dalším případným zájemcům. Na zahraniční 
soustředění v Norsku nebude použit příspěvek z grantu Nadace OB. Trenéři SČM budou 
nadále spolupracovat na zajištění Srovnávacích testů mládeže konaných na podzim. 
 

7. Podrobný rozpočet projektu pro rok 2022 
 

ID       Datum Místo Akce Položky Náklady [Kč] 

1 Únor  Ještědská 
oblast 

Zimní individuální 
soustředění      

mapy 3 000 

2 11.-13.3. Hradec 
Králové 

Jarní soustředění ubýtování, strava, 
mapy 

33 000 

3 
11. – 18.4.  

Doksý, Teréný 
WOC21 

Velikonoční 
soustředění 

ubýtování, strava, 
mapy 

162 500 

4 duben–
květen  

Liberec/ 
Jablonec n. N.  

Sportovní lékařská 
prohlídka 

lékařská prohlídka, 
zátěžové testý 

40 000 

5 Duben 
Květen 

Jablonec nad 
Nisou/Liberec 

Testování na dráze a 
mapový trénink     

pronájem dráhý 900 

6 
28.5. 

Jablonecko/Lib
erecko 

Model mapy 2000 

7 1.- 11.7. Kristiansand- 
Norsko 

Mapová příprava 
v zahraničních 
terénech. 

Ubýtování, strava, 
doprava, mapy 

- 

8 3.9. Turnovsko Model mapy 2000 

9 
Listopad Liberecký kraj 

Listopadové úvodní 
soustředění 

ubýtování, strava, 
mapy 

44 000 

∑     287 400 

7.1 Rozpočet rozepsaný po jednotlivých položkách 

 
1. Zimní individuální soustředění      
Mapové podkladý a tisk 3000 Kč; celkem 3 000 Kč 
 
2. Jarní soustředění 
Čena ubýtování s plnou penzí na 2 dny 1000 Kč/osoba. 
1000 x 30 = 30 000 + 3 000 Kč mapové podkladý a tisk; celkem 33 000 Kč. 
 
3. Velikonoční soustředění 
Čena ubýtování s plnou penzí na 7 dny 3500 Kč/osoba. 
3500 x 45 = 157 500 + 5 000 Kč mapové podkladý a tisk; celkem 162 500 Kč 
 
4. Sportovní lékařská prohlídka 
Cena komplexního zátěžového testu Spiroergometrie v Nemocnici Jablonec nad Nisou  
(v Liberci podobná částka) 
25 x 1600 Kč = 40 000 Kč. 
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5. Testování na dráze 
Pronájem atletické dráhý 3 hod 900 Kč; celkem 900 Kč. 
 
6. Model I 
Mapové podkladý a tisk 2000 Kč; celkem 2000 Kč. 
 
7. Letní zahraniční soustředění 
Tato položka nebude financována z projektu Nadace OB. 
 
8. Model II 
Mapové podkladý a tisk 2000 Kč; celkem 2000 Kč. 
 
9. Listopadové úvodní soustředění 
Orientační cena ubýtování s plnou penzí 500 Kč/noc. Soustředění na 2 dný. 
500 x 2 x 40 = 40 000 Kč + 4 000 Kč mapové podkladý a tisk; celkem 44 000 Kč 
 
Vedle nadačního příspěvku bude k plnění všech akcí použito příspěvku na činnost TSM  
z rozpočtu ČSOS a dalších zdrojů, zejména finanční spoluúčastí členů na příslušných 
akcích, příp. z rozpočtu Libereckého krajského svazu ČSOS.  
 
 

7.2 Předpokládaný rozpočet projektu "SCM JO 2022" 

 
Předpokládané výdaje na řešení projektu 
Akce SCM JO v roce 2022            287 400 Kč 
Režijní výdaje na činnost (web, materiál, odměný)     23 000 Kč   
Celkové výdaje na projekt         310 400 Kč 
 
Předpokládané příjmy 
Grant Nadace OB            100 000 Kč 
Příspěvek z rozpočtu LKS OB      30 000 Kč       
Grant ČSOS na činnost TSM*      85 000 Kč        
Finanční spoluúčast členů SČM OB LK       95 400 Kč       
Celkové předpokládané příjmy     310 400 Kč 
  
 
*Jedná se jen o část grantu ČSOS na činnost TSM Ještědské oblasti, který bude výčleněn  
na akce, které jsou podporováný i Nadací OB. Zbývající část grantu od ČSOS bude použita 
na zahraniční soustředění, Srovnávací testý mládeže, odměný trenérům nebo nákup 
výbavení pro efektivnější přípravu a výhodnocení tréninků. 
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8. Plán hodnocení projektu 
 
Po ukončení podzimní sezóný bude provedeno detailní výhodnocení projektu. Hodnocení 
proběhne dle následujících kritérií: 
 

1. uskutečnění akcí SČM JO dle realizačního plánu – výhodnocení v závěrečné zprávě 
SCM JO 

2. zapojení oddílů do práce SČM JO – výhodnocení v závěrečné zprávě SČM JO 
3. zhodnocení a uvedení dalších finančních prostředků na činnost SČM JO 
4. zařazení zástupců SČM JO do juniorského reprezentačního výběru ČR nebo do TSM 

pro rok 2022 – splnění bude hodnoceno na základě zveřejněného složení 
reprezentačního družstva juniorů a výběru TSM. 

 
Řešitel projektu výpracuje ve spolupráci s řešitelským kolektivem závěrečnou zprávu  
o průběhu projektu. Součástí hodnotící zprávý bude i zpráva o hospodaření Sportovního 
centra mládeže Ještědské oblasti, kde bude uvedeno i nakládání s financemi získanými 
z grantu Nadace OB. Závěrečná zpráva bude zaslána na adresu Nadace OB a vyhotovena 
dle Přílohy 5. 
 

9. Předpokládaný další vývoj řešené problematiky 
 

V příštích letech doufáme v navázání na dosavadní úspěšnou činnost Sportovního 
centra mládeže, jejímž důkazem jsou stále se lepšící výsledký dosahované člený SČM JO. 
Díký spolupráci s trenérý žáků se nám daří pravidelně doplňovat dorostenecký tým  
o talentované jedince. Tým SČM JO bude i nadále podporovat nejen špičkové závodníký, 
ale i ostatní talentované jedince, kteří mají zájem na sobě pracovat a zlepšovat se.  
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. 
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Příloha č. 1 
SCM Ještědské oblasti  
 

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

 
ID Jméno Kategorie Registrace E-mail 

1 Lamačová Barbora D16 BOR0750  

2 Patka Krýštof H16 BOR0702  

3 Dolejší Jan H16 DOK0602  

4 Lipenská Barbora D16 CHA0753  

5 Matýášová Kristýna D18 CHA0555  

6 Skácelová Adéla D18 JJN0454  

7 Tkáč Matěj H18 JJN0401  

8 Mairich Filip H16 JJN0600  

9 Pesničáková Soňa D18 JJN0451  

10 Habán Oliver H16 JJN0602  

11 Peterka Jakub H18 LLI0404  

12 Pachnik Jędrzej H16 TJN0607  

13 Zurynek Jan H16 TJN0605  

14 Heřmánek Petr H18 TUR0500  

15 Hoetzel Hugo H18 TUR0505  

16 Hudská Štěpánka D18 TUR0450  

17 Lamačová Kateřina D16 TUR0660  

18 Martanová Lea D18 TUR0555  

19 Mellanová Judita D18 TUR0559  

20 Nejezchleb Vojtěch H18 TUR0503  

21 Novotná Michaela D18 TUR0551  

22 Waldhauser Štěpán H18 TUR0409  

23 Houžvičková Daniela D16 TUR0751  

24 Tomášek Prokop H16 TUR0711  

25 Hyxa Jan H16 VLI0702  

26 Podrábský Čtibor H16 VLI0700  

 
 
 
 

Ing. Jan Kočíb 
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Příloha č. 2 
SCM Ještědské oblasti  
 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15–16 roků s 
jinou licencí než je licence A 

 
ID Jméno Kategorie Registrace E-mail 

1 Koudelková Eliška D16 BOR0652  

2 Rejholcová Tereza D16 BOR0751  

3 Rejmanová Nikola D16 BOR0656  

4 Kocmanová Adéla D16 BOR0752  

5 Březina Karel H16 CHA0605  

6 Baloghová Milena D16 JJN0750  

7 Hovorková Marie D16 LDC0650  

8 Balcarová Marie D16 LLI0652  

9 Nováková Viktorie D16 RUM0751  

10 Štemberová Bára D16 TJN0650  

11 Háková Eliška D16 TJN0654  

12 Skalová Jolana D16 TJN0653  

13 Drahoňovský Tomáš H16 TUR0701  

14 Podoubská Adéla D16 TJN0658  

15 Heczková Anna D16 VLI0652  

16 Savruková Adéla D16 TJN0656  

17 Beneš Filip H16 VLI0708  

18 Vilémová Eliška D16 VLI0655  

19 Podhorný Ondřej H16 VLI0705  

 
Ing. Jan Kočíb 
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Příloha č. 3 
SCM OB Libereckého kraje  
 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno 
Trenérská 
licence 

Oddílová 
registrace 

e-mail, telefon 

1. Dominika Pachnerová  CHA7750  
2. Jan Kočíb T2 TJN9303  
3. Jan Picek T3 TJN9101  
4. Kateřina Kašková T3 CHA7850  
5. Matěj Burda T2 BOR9608  
6. David Pustai T2 TJN9301  
7. Vít Koštejn  DOK9800  
8. Pavla Dušková T3 KOR9050  

 
 

Ing. Jan Kočíb 
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Příloha č. 4 
 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Liberecký  krajský  svaz Č SOS, jako z adatel o pr ide lení  grantu na provozova ní  sportovní ho 
centra mla dez e v orientac ní m be hu na rok 2022 prohlas uje, z e vedle poskýtnute ho 
nadac ní ho pr í spe vku sa m vloz í  na pr edme t projektu nejme ne  100 % financ ní ch 
prostr edku  z vý s e poskýtnute ho grantu, tzn. 100 000 Kc . 
 
V Lučanech nad Nisou 4. 12. 2021 
 
 

 
podpis statutáře 
    
jméno statutáře  Ing. Toma s  Va cha 
                                                                          
název funkce   pr edseda Liberecke ho krajske ho svazu Č SOS 

 
 

 
 
 
 
 

Závazek 
 

Liberecký krajský svaz ČSOS se zavazuje, že poskýtnuté prostředký grantu budou čerpáný 
na sportovní činnost, odměný trenérů a na režii s tím spojenou na území České republiký, 
v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže v 
orientačním běhu Ještědské oblasti. Souhlasíme s tím, že poskýtnuté prostředký je nutné 
výčerpat do 30. listopadu 2022. Jsme si vědomi, že nákupý dresů a elektronického 
sýstému Sportident nejsou akceptovatelnými nákladý z hlediska čerpání grantu na 
sportovní činnost, odměný trenérů a režii. 
 
V Lučanech nad Nisou 4. 12. 2021 

 
podpis statutáře 
    
jméno statutáře  Ing. Toma s  Va cha 
                                                                          
název funkce   pr edseda Liberecke ho krajske ho svazu Č SOS 
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Příloha č. 5 

Prohlášení 
 
 
 
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Ještědské oblasti prohlašuje, že souhlasí 
se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra mládeže 
v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávý za rok 2022. Závěrečná zpráva 
bude zpracována dle dále -níže uvedeného obsahu. 
 
Obsah závěrečné zprávý: 
 
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. Poskýtnuté odměný 

trenérům. 
g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, s význačením 

získaných licencí A, B, v případě výřazení závodníků ze sportovního centra sdělit 
důvod výřazení.  

h) Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných 
závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěný lékařské 
prohlídký.  

i) Podrobnější výhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit 
tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SČM 2005 
Královehradeckého kraje“  

j) Výhodnocení plnění hlavních cílů projektu. 
k) Hodnocení projektu dle daných kriterií. 
l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra mládeže formou položkového 

popisu projektu zpracovaného tak, abý u každé položký býlo jasné, jak býla čerpána; 
uvést z jakých zdrojů žadatel obdržel prostředký na projekt vedle nadačního 
příspěvku. Zároveň zveřejnit odměný jednotlivým trenérům zajišťujícím jednotlivé 
akce centra mládeže. 

m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 
n) Předpokládaný další vývoj. 
 
Závěrečná zpráva bude zaslána v digitálním provedení do 30. listopadu 2022 pomocí 
formuláře na stránkách https://www.obnadace.cz/ v sekci „SČM 2022“. 
 
 
 
V Lučanech nad Nisou 4. 12. 2021 

       
                          Ing. Jan Kočíb 
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Vzor 
PŘEHLED    VÝSLEDKU   SCM   2005 : 

1/  MSJ  :                nikdo      
                                                            sprint              klasika              štafetý 

2/  MED :      D-16 :    Jirčáková                  11.                    9.                    - 
                           D-18 :    Machútová               10.                    3.                     1. 
 

3/  Mistrovství ČR : 
                                             DT      sprint       KT        klas.      NOB             ŽA      ŽB             dráha       licence 2006 
Mullerová           16/1            -           4.           11.          7.           -                    5.                         11,52              A 
Hendrýchová      16/2            -            -              -            -            -                     -         -               12,28               C  
Jirčáková            16/2           12.       12.             3.          2.           -                    2.                         12,11              A 
Mádlová             16/2            -            8.            5.           9.          -                     8.        -               12,17              A 
Zákravská          16/2            -            -               -            -            -                     -        28.                 -                  B 
 
Azebová             18/1           17.       20.           14.        19.           -                  17.                          12,37              A       
Balcarová           18/1            -           -             22.          -             -                  26.                          13,56              B  
Machútová         18/1             3.         6.             8.          3.           2.                  2.                           11,50              A 
Vaculíková         18/1             1.        -               4.          5.           -                    4.                           11,35              A   
Teplá                  18/1             -          -             18.        28.           -                  30.                           12,35              A 
Hýpiusová          18/1             -          -             35.        14.           -                    -           1.              14,19              A         
Doležalová Ven.18/2             2.         7.             9.          8.           -                    6.                           11,40              A  
Doležalová Ver.18/2              -         13           15.           -            -                   20.                          12,21              A    
Andršová           18/2              -          -               -            -            -                   31.                             -                   B 
   
Klapal   J.           16/1             -         24.          24.         13.           -                  19.                           11,29              A   
Zelenka              16/1             -         40.          41.         28.           -                   21.                          10,18              A  
Ptáček                16/1             -           -              -          44.            -                  29.                           11,44              B 
Hausvater           16/1            -           -              -           50.           -                    -             -               23,20 /5/  
Kubát                 16/2             -           8.            3.         10.           -                    5.                            11,17              A  
Muller                16/2            -           13.          23.          6.           -                   11.                           10,16              A    
Dusílek              16/2             -          14.          14.          3.           -                    4.                            10,01              A     
Pátek                  16/2            -            -              6.        19.           -                     -             1.             10,46              A   
Jirásek                16/2            -            -            19.        20.           -                     -             4.             18,30 /5/         A 
Šabatka Z.          16/2            -            -             7.         27.           -                     -             8.             20,52 /5//        A  
Havlas                16/2            -            -            31.          -            -                      -           16.             19,16 /5/         B 
 
Panchártek         18/1            -           25.           8.          7.           -                     12.                           17,15              A   
Petras                 18/1            -             -           21.        38.           -                     39.                              -                  B 
Jirčák                 18/1            -           31.         20.         47.           -                    29.                            18,22             A  
Klícha                18/1            -           28.         40.         20.           -                    32.                            19,15             A 
Kycl                   18/1            -            -              -          40.           -                      -           10.              20,42             B 
Klapal M.           18/1           -            -            51.         44.           -                      -             6.              21,24             B   
Šmehlík              18/2         21.         12.           6.            -            8.                   13.           -               17,41             A  
Samek                18/2         38.           -            12.        18.            -                     -              1.             17,24             A  
Justa                   18/2           -           15           35         13             -                     25           -               17,18             A 
 

4/ Štafety -  M ČR : 
dorostenky :                                                                              dorostenci : 

1. PHK                                                                            6.     PHK   A  
       7.  .  SRK                                                                            8.     SRK   A 
      11.    SHK                                                                          12.     SRK   B 
                                                                                                 19.     PHK   B  
                                                                                                 20.     SHK 
                                                                                                 21.     VAM 

 

Do dorosteneckého výběru ČR pro rok 2006 byli zařazeni: Mullerová,Jirčáková,Dusílek, 
Kubát 
Do juniorského družstva ČR  pro rok 2006 byli zařazeni:   
Doležalová,Machútová,Vaculíková 
Výřazeni v průběhu roku :  Linderová /nezájem/ , Kinzelová /  ?/ , Peterová  /nezájem/ , Bareš  / 
?  /, Rederer  /  ?  / , Vízková  /  ?  / 
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Příloha č. 6 

Návrh 
 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 
 
Smluvní straný: 
 
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 
zastoupenou:   Ing. Evžen Čigoš, předseda správní radý nadace 
bankovní spojení:  Moneta Moneý Bank, a.s., Výskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4 
číslo účtu:    215194682/0600 
IČO:       62156853 
(dále jen „nadace“) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Liberecký krajský svaz ČSOS, Zahradní  1381, 473 01 Nový  Bor 
zastoupený : Ing. Toma s em Va chou, pr edsedou LKS Č SOS     
bankovní  spojení : Fio banka, a.s., V Čelnici 1028/10, Praha 1, 117 21 
c í slo u c tu: 2901003961/2010 
IČ O: 050 60 991 
(da le jen „pr í jemce“) 
 
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 smlouvý je závazek nadace poskýtnout za podmínek této smlouvý 

příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvý. 
 
2. Nadační příspěvek se poskýtuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít 

na zajištění provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 
2022, které soustředí a poskýtne 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 2022 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na 
provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2022 příjemcem 
grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 
Nadační příspěvek se poskýtuje ve výši    0 000,-Kč (slový:………………. korun českých)  
 

Čl. III 
Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 

 
Nadace se zavazuje poskýtnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 
 
První splátku ve výši 90 % nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této 
smlouvý převodem na účet příjemce.  
 
Druhou splátku ve výši 10 % nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení 
závěrečné zprávý převodem na účet příjemce. 
 
Úhrada druhé splátký 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 smlouvý. 

 
2. Jakékoliv změný 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 podmínký stanovené dohodou smluvních stran 
e) nepoužívat nadační příspěvek k poskýtnutí příspěvků jiným subjektům. 

 
2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které bý 

mohlý negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvý. 
 
3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití 

nadačního příspěvku. 
 
4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné výsvětlení k jakýmkoliv 

otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvý. 
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5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž 
realizaci býl nadační příspěvek poskýtnut, informaci o tom, že aktivita je financována 
z nadačního příspěvku poskýtnutého nadací. 

 
6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního 

příspěvku včetně jeho výúčtování v souladu s článkem IV této smlouvý. 
 
7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit 

nadaci bez zbýtečného prodlení nevýčerpanou část příspěvku současně s předáním 
výúčtování. 

 
 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvý svoji právní subjektivitu, jakož 

i oprávnění osobý, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 
 
2. Změný a doplňký této smlouvý jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro 

platnost dodatku se výžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 
 
3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud býla 

doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní straný. 
 
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahý z ní výplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
5. Tato smlouva je výhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních 

stran. 
 
6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 
 
7. Smluvní straný prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou 

obsažena v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisý. 
 
 
V Brně dne …………. 
 
 
 
Za nadaci: 
 
 
V Novém Boru, dne 4. 12. 2021 
 
Za příjemce: Ing. Tomáš Vácha, předseda LKS ČSOS 
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Přílohý: 
 
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 
žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2022 
zveřejněné na webu Nadace orientačního běhu. 
- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2022 
příjemcem nadačního příspěvku zveřejněný na webu Nadace orientačního běhu. 
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Příloha č. 7 – Pověření ke zmocnění podpisu smlouvý 
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Příloha č. 8 – Kopie stanov a dokladů o vzniku a registraci žadatele 
 

 


