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Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Regionální sdružení mládeže pro 
stol.hokej a stolní kopanou Vysočina

Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, 
klub aj.)

Ulice: Žižkova 18

Obec: Žďár nad Sázavou

PSČ: 59101

Pošta: TomasVitamvas@seznam.cz

IČO/RČ: 26645815  Načti data 

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s., Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 211314296/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: DiS.

Jméno: Tomáš

Příjmení: Vítámvás

Funkce: člen Řídícího výboru



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: DiS.

Jméno: Tomáš

Příjmení: Vítámvás

Funkce: člen řídícího výboru

Email: TomasVitamvas@seznam.cz

Tel.: 603 457 391



1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Žďár nad Sázavou, Vatín, Polnička, Hamry nad 
Sázavou, Radostín, Nové Veselí (Nová Ves u 
Chotěboře, Jihlava)

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Základním cílem Sdružení mládeže, je vytvořit 
dětem a mládeži do 18 nový prostor na vyplnění 
volného času v disciplínách, které jsou 
ekonomicky i společensky snadno dostupné pro 
široké vrstvy.
Regionální sdružení mládeže pro SH a SK 
Vysočina se již několik let snaží o rozvoj soutěží 
jak v billiard-hockey, tak v rod-hockey 
(Chemoplast) i mimo původní místo svého 
působiště. V roce 2010 a 2011 tak začali v 
okolních obcích města Žďáru nad Sázavou vznikat 
kolektivy dětí a mládeže, které mají zájem o rozvoj 
vlastních soutěží.
Pro tyto kolektivy tak byl vytvořen systém soutěží. 
V billiard-hockey jsou to Obecní ligy, které 
umožňují základní soutěžní rozvoj jednotlivých 
začínajících hráčů pod vedením hráčů, kteří patří 
mezi zkušené a kteří se již několik sezon účastní 
soutěží organizovaných Regionálním sdružením 
mládeže pro SH a SK Vysočina a Unií hráčů 
stolního hokeje.
V rod-hockey je to Extraliga Chemoplast, která je 
organizována především jako okresní soutěž, s 
možností rozvoje jako krajské soutěže. Umožňuje 
soutěžní klání zájemcům o hru táhlového hokeje 
Chemoplast. Hrají se jednotlivé turnaje, 
prostřednictvím kterých hráči zlepšují svůj bodový 
průměr. Nejlepších 8 hráčů se tak kvalifikuje do 
finále, kde se hraje především o putovní pohár pro 
mistra Extraligy Chemoplast na Vysočině.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- Materiální osamostatnění obecních lig Vatín, 
Polnička, Hamry nad Sázavou, Radostín
- Organizační zajištění obecních lig (výchova 
nových vedoucích)
- Uskutečnění základních turnajů v jednotlivých 
obcích a jejich zakončení závěrečným turnajem či 
play-off s předáním medailí a pohárů

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

- děti do 15 let
- mládež 16-18 let
- rodiče dětí a mládeže (rozvoj společných 
rodinných aktivit)



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Pro tyto kolektivy tak byl vytvořen systém soutěží. 
V billiard-hockey jsou to Obecní ligy, které 
umožňují základní soutěžní rozvoj jednotlivých 
začínajících hráčů pod vedením hráčů, kteří patří 
mezi zkušené a kteří se již několik sezon účastní 
soutěží organizovaných Regionálním sdružením 
mládeže pro SH a SK Vysočina a Unií hráčů 
stolního hokeje.
Systém soutěží:
- soutěže jsou organizovány jako místní, pro místní 
děti a mládež
- organizují je dobrovolníci z řad hráčů sdružených 
v Regionálním sdružení mládeže pro SH a SK 
Vysočina
- jednotlivé turnaje probíhají podle místních 
podmínek a podle toho, kdy je místní organizátor 
vyhlásí
- většinou se jedná o jednotlivé turnaje. Za účast v 
každém turnaji hráč získá bodové hodnocení dle 
zveřejněných pravidel. Aby mohl získat putovní 
pohár pro vítěze, musí takový hráč postoupit do 
závěrečného play-off či finálového turnaje pro 
omezený počet nejlepších hráčů.
- specifické jsou v tomto směru soutěže ve Žďáře 
nad Sázavou:
BHL - soutěž, do které se musí hráči podat 
přihlášku. Soutěž je rozlosována na přesný počet 
utkání. Na konci roku probíhá play-off a předávají 
se poháry nejlepším hráčům ligy.
BAHL - soutěž, do které se hráči nemusí nijak 
přihlašovat. Jedná se podobně jako u klasických 
obecních lig o jednotlivé turnaje vyhlašované dle 
místní situace a potřeby. Hráči získávají body za 
odehraná utkání (3 body za výhru, 2 body za 
remízu a 1 bod za prohru). Na konci sezony 
následuje play-off a ocenění medailemi a poháry.
CALDER CUP - soutěž, kde hráči získávají body 
za své aktivity. Do této soutěže je zařazen 
automaticky každý hráč z Vysočiny. Bodová 
hodnocení za účasti na jednotlivých soutěžích jsou 
každý rok upravována samostatnými pravidly. 
Nejlepších osm hráčů hraje závěrečné play-off o 
medaile a poháry.

V rod-hockey je to Extraliga Chemoplast, která je 
organizována především jako okresní soutěž, s 
možností rozvoje jako krajské soutěže. Umožňuje 
soutěžní klání zájemcům o hru táhlového hokeje 
Chemoplast. Hrají se jednotlivé turnaje, 
prostřednictvím kterých hráči zlepšují svůj bodový 
průměr. Nejlepších 8 hráčů se tak kvalifikuje do 
finále, kde se hraje především o putovní pohár pro 
mistra Extraligy Chemoplast na Vysočině.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

- dokončení 9. ročníku BHL a realizace 10. ročníku 
BHL ve Žďáře nad Sázavou
- dokončení 6. ročníku BAHL a realizace 7. ročníku 
BAHL ve Žďáře nad Sázavou
- dokončení Calder Cupu 2012 a realizace Calder 
Cupu 2013
- dokončení 2. ročníku Obecní ligy Polnička
- dokončení 1. ročníku Obecní ligy Vatín
- zahájení úvodního ročníku Obecní ligy Hamry 
nad Sázavou
- připravení realizace úvodního ročníku Obecní ligy 
Radostín (2013)
- připravení realizace úvodního ročníku Obecní ligy 
Nová Ves u Chotěboře (2013)
- uskutečnění ročníku Obecní ligy Škrdlovice
- připravení realizace/realizace 1. ročníku Obecní 
ligy Nové Veselí
- dokončení 3. ročníku Extraligy Chemoplast a 
realizace 4. ročníku Extraligy Chemoplast

7. Časový harmonogram 
realizace projektu - 
začátek/ukončení projektu

- dokončení soutěží Calder Cup, BAHL a BHL (do 
konce června 2012)
- realizace soutěží Calder Cup, BAHL a BHL (září 
2012 - červen 2013)
- obecní ligy 2012 - dokončení do prosince 2012
- zahájení soutěží obecní ligy 2013 - od ledna 
2013 do června 2013
- dokončení Extraligy Chemoplast 2012 (do konce 
června 2012)
- realizace soutěže Extraliga Chemoplast 2013 
(září 2012 - červen 2013)



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Členové sdružení jsou zainteresováni v organizaci 
a zabezpečení školních kroužků na základních 
školách ve Žďáře nad Sázavou a Novém Veselí. 
V minulosti se podíleli na organizaci ligy škol 
2001-2011, spolupořádání finále ligy škol 2002, 
které se konalo na 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou a 
semifinále Ligy škol 2005 a 2006. Každoroční 
organizace turnajů Českého poháru a Žákovské 
Tour. Pořadatelství 27. Mistrovství České republiky 
24. - 26. 11. 2006 ve Žďáře nad Sázavou a 29. 
MČR 28. - 30. 11. 2008 v Zubří u Nového Města 
na Moravě. Dále se podílíme na organizaci 3. ligy 
družstev ve Žďáře nad Sázavou a okolí od roku 
2005. Hráči se účastní od roku 2004 soutěží 2. ligy 
družstev a od roku 2007 také 1. ligy družstev. Od 
roku 2010 je organizována místní soutěž Extraliga 
Chemoplast – táhlový hokej (rod-hockey). Od roku 
2008 se hráči Žďáru nad Sázavou účastní soutěží 
air-hockey. V rámci místních soutěží se hraje od 
roku 2003 BHL, 2007 Calder Cup a od roku 2010 
samostatně hodnocená BAHL. Přípravka 
biliard-hockey je pro žáky všech základních škol 
v rámci Žďáru nad Sázavou hrána společně od 
roku 2010, dříve se hrály samostatné školní 
kroužky na 3. ZŠ, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

Celkové náklady na 
projekt

38500 Kč 100 %

Požadovaná výše 
dotace

15400 Kč 40,0 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,0 %

- z toho neinvestiční 
dotace

15400 Kč 40,0 %

Spoluúčast žadatele 23100 Kč 60,0 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,0 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

23100 Kč 60,0 %



10. Stručná charakteristika 
činnosti žadatele 
(obce nevyplňují)

Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a 
stolní kopanou Vysočina (dále jen „Sdružení 
mládeže“), má v úmyslu vytvořit mládeži nový 
prostor na vyplnění volného času v disciplíně, která 
je ekonomicky i společensky dostupná širokým 
vrstvám a má možný výstup do celostátních 
sportovních soutěží. Sdružení bude usilovat o 
vytvoření vhodných materiálních podmínek pro 
zabezpečení činnosti především na území města 
Žďáru nad Sázavou a jeho okolí a vytvářet možnosti 
soutěžních klání s mládeží v rámci kraje Vysočina, 
pro členskou základnu, která bude minimálně z 80% 
tvořena členy mladšími 18 let. Ve své kategorii bude 
spolupracovat s dalšími sdruženími na území 
České republiky a bude hledat nové partnery pro 
rozvoj soutěží. 

 Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel Regionální sdružení mládeže pro stol.hokej a stolní kopanou Vysočina
prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené 
podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (nevyplňují obce, svazky obcí a 
organizace zřizované a zakládané Krajem Vysočina) 

Žadatel Regionální sdružení mládeže pro stol.hokej a stolní kopanou Vysočina
prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1.) stručný popis naplnění specifických kritérií
2.) doklad o právní subjektivitě
3.) podrobný rozpočet - ekonomická rozvaha
4.) co je to šprtec
5.) zkrácená pravidla billiar-hockey
6.) pravidla rod-hockey, kategorie Chemoplast
7.) čestné prohlášení
8.) doklad oprávněnosti k podpisu
9.) prohlášení o spolupráci (UHSH, SMSHSK)

V Žďáře nad Sázavou  dne 23.3.2012 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů


