
Zápis č. 50 TR dne 7.10. 2014 
Přítomni:, Marek Šimák, , Eva Lišková, Pavel Duda, Miroslav Vrba, 
Hosté: Václav Chocholoušek, Araik Šachbazyan, Petr Sušil 
Omluveni – účast na VT v Nitře před MEJ: Vasil Larionov, Jiří Kotiba 
 Program jednání: 
1) Zahájení a odsouhlasení programu 
2) Kontrola zápisu č. 49 
3) Nominace na MČR mužů  a žen 2014 Plzeň 
4) RD – VT a MT 
5) SCM – VT  
6) Různé 

 
 
1) Jednání TR bylo zahájeno v 10h a program byl odsouhlasen 
2) Kontrola zápisu č. 49 provedena 
3) Nominace na MČR mužů a žen 2014 

Od minulé TR posláno oficiální pozvánka SVK svazu na účast žen na MČR v Plzni 
Provedena závěrečná (nikoliv) konečná nominace 
Bude se ještě dále rozhodovat na Extralize 11. – 12.10. a na oblastních kolech např. SOB ještě 
má kolo 18.10. v Rakovníku. 

 
4) RD   školní mládeže  

10.- 12.10. MT v Německu  
RT další TR donést podklady pro boxery kteří končí tento rok v této věk kategorii pro RT 
kadetů 
 
RD Kadetů – na ME v Anapě: dořešit ve spolupráci s gen. sekretářem pasy. 

52 kg Gorol Miroslav – zatím nekomunikuje 
54 kg Šachbazjan Artur 
57 kg Baláž Patrik 
63 kg Kotrč David 
66 kg Bartůněk Michal 
70 kg Švestka Daniel 
75 kg Kubát Martin 
 Trenéři : Sušil Petr, Šachbazjan Araik 
24. – 30.10. Praha ve Stromovce SKP VT před ME – sparingy a tréninky i v SK Boxingu Praha z boxery 
SCM Praha 



 
RD žen – příprava na MS Korea 13. – 25.11.  
14. – 19.10. VT Německo  
3. – 5.11. sparingy v TATA OH centru Maďarsko 
Dále naplánovat na zač. roku kondiční VT 
 
RD Muži a Dorost (dříve junioři) 
 
MT Sokolov 26.-28.9.2014  - dodat hodnocení 
MT Krnov4.-5.9.10.2014 nebylo provedeno:  doplnit váhy, které potřebujeme k prověření našich 
reprezentantů před MEJ!!! 52kg a 56kg – Proč? 
Dodat hodnocení. Výsledky na webu ČBA www.czechboxing.cz 
 
Probíhá VT junioru a mužů Nitra 6.-16.10.2014 
 
V přípravě na ME junioru Záhřeb, 19.-26.10.2014 
 
52 kg ROZBOUD Petr  
56 kg1. GÁBOR Daniel  
60 kg1. DEKÝŠ Lukáš  
64 kg1. BAŽO Daniel – odjezd ze VT ze zdravotních důvodů 
69 kg1. KORBEL Jakub  
 
Trenéři: Larionov,Kotiba 
Sepsal: Šéftrenér Larionov 
 
Vedoucí výpravy na ME Youth – Radek Seman a rozhodčí Antonín Gašpar 

 
5)  Různé  

MT Jánko Zachary  v Dubnici 18. – 19.10. v kompetenci dua Duda a Nevrla – obsadit B boxery, 
kteří jsou mezi náhradníky na MČR. Určitě se tohoto MT zúčastnit a pomoci SVK bratrům. 
 
Duda: žádost VV o proplacení nákladů pro Danka III. místo ME žáků 
 
ČOA – ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 
Výzva k vydávání odborné literatury 
Schůzka Žáček a Šimák a s panem Zdeňkem Haníkem.  
Nabídka možností na náklady ČOV vydání odborných knih – překlad, zakoupení licence, tisk i 
distribuce atd. 
Čtyřbarevná řada: 
Vědecko metodická sekce znovu vyzývá všechny sportovní svazy, aby poslaly své návrhy na 
přeložení knih z cizích jazyků. Má jít o nadoborové knihy do modré ediční řady, jejichž výroba 
by byla hrazena ČOV. Každý takový návrh by měl obsahovat i odůvodnění a obhajobu 
významu knihy pro český sport. Je možné navrhnout i knihu významnou pro jedno sportovní 
odvětví, ale překlad takové knihy si již bude hradit zadavatel sám. Výhodou jsou smluvní 
podmínky vydávání knih mezi ČOV a nakladatelstvím Mladá fronta, což znamená například 
přednostní nákup knih za výrobní náklady. 



 

Domluvit lze i pomoc s metodickými videomateriály. 

Další výzva směřuje k tomu, aby svazy a organizace poslali návrhy na vydání knih českých autorů ve 
žluté ediční řadě. I zde jsou nastaveny výhodné podmínky vydání knih u MF. 

První objednané knihy očekávejte v dubnu, všichni budou informováni zde a přímo na oznámený 
mail. 

Knihy, které jsou již v tisku: 

Zaměřeno na fotbal, Bill Beswick - psychologická tématika pro sportovce a trenéry více sportů 

Silový trénink, praxe a věda, Zatsiorsky, Kraemer. 

Vytrvalost v cyklických sportech, Přemysl Panuška 

Metafyzika a sport, aneb ,jak proměnit "práci" ve hru a úsilí v medaile? Marian Jelínek 

Certifikace lektorů 

Procesem certifikace prošel 14.3. další lektor, Doc. MUDr. Pavel Stejskal. Jedná se o osobnost 
zabývající se fyziologií a biomedicínou, k čemuž se také vztahují témata certifikace. Témata 
budou uvedena v sekci Certifikace lektorů ČOV. Po Mgr. Michalu Ježdíkovi a PhDr. Mariánu 
Jelínkovi je Pavel Stejskal třetím certifikovaným lektorem ČOV. 
Dále nabídnuta možnost v rámci metodických dopisů vydat za min náklady pravidla v tzv. červené 
řadě 
Zelná řada – olympionismus možnost objednat na školení certifikovaného lektora zdarma. Náklady 
(cca 2.500,-Kč)  hradí ČOV. 

 
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 13.30hodin 

   Zapsal: Šimák Marek 



 
 
 
 
Na vědomí:  
 * členové TR 

* členové VV ČBA 
* sekretariát ČBA  
* p. Fejt (webové stránky) 
* předseda KR p. Brožek  


