
Jihozápadní Oblast boxu z.s. Ke Hřišti 98, 379 01 Břilice, Třeboň 

email.: prezentacejzob@seznam.cz 

 

 

 

Zápis z jednání Výkonného výboru  

 

Jihozápadní Oblasti boxu z.s. ze dne 8. 6. 2022  

 
 

 

 Zápis číslo : 4 

 Místo konání: online  

 Přítomni: Foral, Faber, Přibylová, Černý, Trejbal, Ondráško 

 Omluveni Lacina, Stach, Valeš, Chmel 

 

 Program: 

 
1) přijetí dalších členů 
2) potvrzení termínu NLB a soustředění mládeže Polsko konečné informace  
3) Hospodaření oblasti a registrace boxerů a boxerek. 
4) Otázka SCM JZOB vyhodnocení (úkol z minulého VV) 
5) Fyzické testy Jihlava 
6) další 

 
 

Zahájení 
 

1) K dnešnímu dni je v JZOB 19 oddílů včetně členských přihlášek viz seznam členů. 
 Na webu ČBA již doplněno všech 19 členů.   

2)  Potvrzení termínů podzimní NLB : 8.10., 22.10. , a 3.12. 2022 Termínový kalendář s volnými  
 termíny bude opět rozeslán oddílům. Možnost pro talentovanou mládež zúčastnit se 
mezinárodního soustředění v Polsku, termín 3.8.-13.8. ( příprava na MČR, ME kadetů a MS 
juniorů). Platí si každý sám z vlastních zdrojů. Kompletně zařizuje Milan Ondráško, který dnes 
předal kompletní informace a nabídl 5 volných míst do oblasti, z toho 2 místa si zamluvil BC 
Respect. Zbývají tedy 3 místa. 

3) Magdaléna Přibylová předala informace o vedení pokladny JZOB a jejím zůstatku. Dále společně 
s STK Zdeňkem Faberem sdělili počet registrovaných boxerů od začátku vzniku JZOB. 

4) Na posledním VV ČBA předseda Miroslav Foral nestačil vznést žádost pro přidělení SCM pro 
JZOB. Žádost byla odložena a bude znovu otevřena na VV 9.6.2022. Opět bude otevřeno 
blokování členů při vpouštěn ke startování do jiných oblastí v rámci ČBA. Kamil Černý potvrdil, že 
tuto otázku probírala TR 7.6. a bylo potvrzeno předsedou TR Markem Šimákem, že nic nebude 
bránit startování všem členům ČBA v libovolné oblasti v rámci ČR.  

5) Fyzické testy v rámci všech SCM ČBA v Jihlavě proběhnou dne 11.6. 2022. TR dne 7.6. potvrdila 
dodatečně, že je namístě účast také JZOB. Za JZOB prezentováno celkem 20 dětí ve věku do 18ti 
let. Vedoucí výpravy Lacina, Černý.  Kluboví trenéři dobrovolná účast. Cestovní výdaje a oběd je 
na vlastní náklady.   

6) Proběhla obecná diskuze.  
 
 
Termín příští schůze červenec    
 
 
 
Zapsala: Přibylová Magdaléna                                                                         Schválil: Foral Miroslav 
 

 

 


