
Zápis z jednání Výkonného výboru 

Jihozápadní Oblasti boxu z.s. ze dne 8. 10. 2021 

 Zápis číslo : 1 
 Místo konání: Třeboň 
 Přítomni: Foral, Faber, Valeš, Stach, Ondráško, Přibylová, Černý
 Omluveni: Jílek, Lacina, Šour, Trejbal, Houra

 Program:

1) rozdělení pozic v oblasti
2) odsouhlasení kontaktního adresáře tzn. kontrola a upřesnění
3) návrh Zdeněk Magda vytvoření interní směrnice na oblastní kola. 
4) schválení návrhů na logo oblasti Magda
5) termíny oblastních kol sezóna 21/22
6) návrhy na platby registrace a startovného atd na oblastní lize
7) ring skladování půjčování obecné info
8) sponzoři návrhy a již předjednané spolupráce Magda
9) Dotace , financování ekonomická směrnice pro oblast a jednotlivé oddíly návrhy 
10) přijetí dalších členů
11) diskuze návrhy atd. 

Zahájení

1) Schváleno jednomyslně.  Předseda oblasti Miroslav Foral, trenér oblasti Kamil Černý, asistent 
trenéra oblasti Luboš Lacina a druhý asistent Milan Ondráško, předseda komise rozhodčích Jan 
Trejbal, STK Zdeněk Faber, manažerka a hospodářka oblasti Magdaléna Přibylová, členové výboru  
Josef Valeš a Luboš Stach.

2) Adresář překontrolován
3) Směrnice schváleny
4) Logo schváleno zlaté a zároveň předány příslušná  razítka STK  č. 10, a číselná řada s   

registračními čísly borců oblasti od čísla 50.000, předsedovi a manažerce oblasti předána  razítka 
s příslušnými údaji.Vytvořen kontaktní email prezentacejzob@seznam.cz

5) Schváleny předběžné termíny ČNL a to: 20.11.2021 Veselí nad Lužnicí, 4.12.2021 Plzeň, 
18.12.2021 Třeboň.  

6) Startovné jednomyslně schváleno 100 Kč junioři/juniorky a 200 Kč ženy/muži přičemž pořádajícím 
oddílům náleží polovina a druhá polovina zůstane na provoz oblasti. Dále se jednomyslně VVJZOB 
usnesla na platbě za registraci boxera v oblasti 100 Kč., hostování a přestup viz. Přestupní řád. 

7) Předseda Miroslav Foral přednese žádost  pro přidělení či nákup ringu a váhy pro JZOB na  
nejblišším VV ČBA. 

8) Předjednané spolupráce předneseny a odsouhlaseny, potenciální sponzoři pozváni na příští 
jednání VV JZOB.  

9) Edukace jednotlivých oddílů k možnostem čerpání dotací. Oslovená externí firma na získávání 
projektů atd.  momentálně jednání v procesu

10) Přijetí dalších členů na základě řádně vyplněné členské přihlášky zažádal Pablo boxing z.s. Plzeň 
jednomyslně schválen. 

11) Diskuze proběhla, žádné návrhy mimo program nebyly předneseny. 

Termín příští schůze 18.12. 2021 Třeboň 

Jihozápadní Oblast boxu z.s. Ke Hřišti 98, 379 01 Břilice, Třeboň
email.: prezentacejzob@seznam.cz
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Zapsala : Přibylová Magdaléna                                                                         Schválil:  Foral Miroslav

Jihozápadní Oblast boxu z.s. Ke Hřišti 98, 379 01 Břilice, Třeboň
email.: prezentacejzob@seznam.cz


