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Speciální projekt ČOV 3.2.6 
 

„PODPORA NADĚJÍ 19-23 LET“ pro rok 2010 
 

ČLS podává žádost o zařazení projektu „Podpora nadějí 19-23 let“ v souladu s  
Rozvojovým olympijským programem ČOV na období 2009-2012 čl. 3.2.6. Speciální 
projekty, ostatní specifické projekty. 

I. 
Specifikace projektu 

 Projekt „Podpory nadějí 19-23 let“ již ve svém názvu nese základní poslání a cíl. 
V posledních letech zaznamenala česká lukostřelba mezinárodní sportovní úspěchy na 
poli dorostenecké reprezentace. Mladí nadějní lukostřelci však věkem postupují do 
věkové kategorie dospělých a podpora, která jim byla věnována na základě projektů 
určených dorosteneckým kategoriím, odpadá. Projekt „Podpory nadějí 19-23 let“ si klade 
za cíl podpořit úspěšné mladé sportovce ve věkové kategorii 19-23 let v jejich přechodu 
z kategorie mládeže do kategorie dospělých.   

II. 
Způsob využití 

 Finanční prostředky v rámci projektu „Podpory nadějí 19-23 let“ plánuje ČLS 
využít následujícím způsobem: 
 

a) technicko-odborný servis 
b) regenerace 
c) soustředění       
d) náklady na vedení projektu 

 
 

III. 
Místo využití 

 Zařazený sportovec se bude připravovat ve svém mateřském klubu/oddílu. Proto i 
podpora v rámci projektu „Podpora nadějí 19-23 let“ bude směřována adresně 
jednotlivým účastníkům na přípravu v místě jejich bydliště a mateřského klubu a část 
finančních prostředků bude použita pro společné akce a zajištění odpovídajícího servisu. 
Aby prostředky byly účelně vynaloženy, bude jmenována odpovědná osoba, která bude 
koordinovat společná setkání, kontrolovat přípravu a bude schopna zajistit odpovídající 
metodický servis. Úkolem bude skloubit co nejvíce přípravu těchto mladých nadějí 
s reprezentací. 

 
 

IV. 
Finanční náklady 

 
a) technicko-odborný servis        70.000,- Kč 
b) příspěvek na regeneraci        90.000,- Kč 
c) soustředění        150.000,- Kč 
d) náklady na vedení projektu        50.000,- Kč 

 
 

Celkové náklady dosahují výše              360.000,-Kč 
        

 
 

 



Podpora nadějí 19-23 let pro rok 2010 

2/2 

V. 
Seznam osob zařazených do projektu 

 
Pro rok 2010 navrhuje ČLS zařadit do tohoto projektu tyto sportovce: 
 
Poř. Jméno Oddíl Rok nar. Kategorie Divize Výsledek 

         

1 Spálenková Eva VOT 1989 ŽENY  RL 1277,67 

2 Šudřichová Gabriela OST 1989 ŽENY  RL 1263,67 

3 Tymkivová Lucie STA 1989 ŽENY  RL 1248,67 

 
 
 
 
Ve všech případech se jedná o lukostřelce, kteří závodí v divizi reflexní luk,  

která je olympijskou disciplínou. 
 
 
 
V Praze dne  16.10.2009 
 
Zpracovala: Martina Macková 
    
 
 
           Ing. Zdeněk Horáček  
              předseda  ČLS 
         


