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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 20.2. 2014 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček, Džavík, Šimák, Hon, Muller 
Omluveni : Škoda, Dvořák, Klobáska                    
Hosté :  Chocholoušek 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat ve čtvrtek  20. března  2014  v 10,00 hod v Praze 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika ČBA v roce 2014 
3. Zprávy z komise STK. 
4. Zprávy z  Trenérské  rady 
5. Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
 
Zahájil pan Žáček. Trvají následující 2 body. 
 

- Neutěšený stav v Box klubu Stanislava Tišera – pan Šimák měl prověřit a navrhnout 
opatření. 
Dle sdělení pana Šimáka v současné době tréninkové jednotky v oddíle neprobíhají, 

            Výkonný výbor Středočeské oblasti dočasně pozastavil tomuto klubu účast na   
            soutěžích Středočeské oblasti až do vyřešení situace a problémů v tomto klubu. Mimo  
            jiné i zaplacení finanční  částky za zapůjčený ring tomuto klubu, hygienické problémy  
            v sociálním zařízení, vedení tréninků tohoto klubu. 
 
             VV ČBA upozorňuje boxery klubu BC Žižkov Praha na Přestupní řád ČBA. Dle čl. 5   
             bod 7. Tento bod, který se vztahuje na Extraligu a 1. ligu rozšiřuje VV ČBA dnešním    
             dnem i na oblastní soutěže. Borec dle tohoto bodu může nahlásit hostování.                   
             V tomto případě bez finanční náhrady mateřskému oddílu. Pokud klub BC Žižkov  
             nevyřeší stávající problémy do 30.6.2014 umožní VV ČBA přestup jeho členům do  
             kteréhokoliv  klubu v ČR bez finanční náhrady. 
 

Odstraní-li  BC Žižkov Praha vytýkané nedostatky, VV Středočeské oblasti bude 
informovat  o odstranění VV ČBA . BC Žižkov Praha  bude následně uděleno 
povolení vstupu do soutěží ČBA.  

 
- BC Ostrava doposud  neuhradil ČBA fakturu uvedenou v zápise z 7.11.2013 ačkoliv 

tak měl učinit do konce listopadu 2013. 
VV ČBA uložil sekretáři ČBA pomocí zákonných prostředků tuto a ostatní 
neuhrazené faktury z klubu Boxing Ostrava  vymoci. 
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K bodu 2) – Ekonomika ČBA v roce 2014. 
 
Sekretář v předstihu zaslal všem přítomným tabulky s výdaji a příjmy k 20.2.2014.  
 
VV vzal na vědomí a souhlasí 
 
K bodu 3 – Zprávy z komise STK 
 

- Pan Džavík –předseda STK seznámil přítomné s jednáním komise STK ( viz zápis 
komise ). 

            Upozornil, že při přípravě SŘ na sezónu 2014/2015 je nutné přísně dbát na Soutěžní a     
           technická pravidla AOB. SŘ musí být plně v souladu s těmito pravidly. 
 

- Připomenul povinnost trenérů podávat písemné zprávy z MT 
 

Oba body VV vzal na vědomí a výše uvedené komisi STK a TR ukládá 
 
K bodu 4 – Zprávy z Trenérské rady 
 
Pan Šimák seznámil s jednáním poslední TR ( viz zápis TR 45 ). VV ČBA byl seznámen s 
nominacemi : 
Junioři na MT Brandengurg Cup 26.2. – 2.43.2014:  52 kg Daniel Gábor, 60 kg Lukáš Dekýš, 
64 kg Tomáš Bartůněk, 69 kg Jakub Korbel, +91 Kg Dominik Humburger 
Trenéři : Vasily Larionov, Jiří Kotiba 
Rozhodčí : Pavel Hynek 
 
Juniorka na MT Brandenburg Cup : Karina Šírerová, trenérka – Eva Líšková 
Náklady na MT juniorů a juniorek cca 55.000,- Kč 
 
Ženy MT Hamburg 6.3. – 9.3. : 51 kg Jana Juranová, Lenka Kardová, 54 kg Karina Šírerová, 
64 kg Martina Schmoranzová, 64 kg Ester Konečná, 56 kg Lucie Sedláčková 
Trenérka – Eva Líšková, rozhodčí – Stanislav Nechvátal 
Náklady na MT 60.000,- Kč 
 
MT junioři Litva od ---do- Nominace jako do Brandenburgu i trenéři. Rozhodčí Richard 
Tomandl. 
Náklady na MT cca 60.000,- Kč 
 
VV ČBA vzal na vědomí a souhlasí 
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K bodu 5  - Různé. 
 

- Pan Žáček zhodnotil proběhlé MR kadetů a školní mládeže ve dnech 14.2. – 16.2.2014 
v Českých Budějovicích. Mistrovství výborné jak po sportovní stránce tak i 
organizační. 
Byla zde způsobena škoda na šatně ve sportovním areálu ( proražené dveře pěstí ) 
Škoda činí 2.700,- Kč. Bylo domluveno, že škodu uhradí ČBA a následně poníží 
dotaci pro oblasti ze Severní a Jižní Moravy ( šatna těchto oblastí ). 
Pan Muller nastolil otázku pojištění pořadatele. 
VV vyslovil souhlas s likvidací škody a uložil panu Müllerovi projednat otázku 
pojištění s pojišťovnou s ohledem na budoucí uspořádání turnajů a MR. 

 
- Otázka počtu družstev v 1. Lize pro sezónu 2014/2015 přesunuta na další VV ČBA. 

 
- Byla projednán přesun ringu SCM Jižní Morava do Krnova. 

Ring byl cca 5 let složen a nepoužíván ve Znojmě. Znojmo platilo nájem za 
uskladnění. SÚS Krnov po dohodě tento ring převezlo do Krnova a tento ring za 
finanční podpory ( cca 100 tis )  Městského úřadu Krnova  nechá opravit a následně 
bude používat. 
VV ČBA vyslovil souhlas s  postupem uvedení tohoto ringu do provozu. 
 

-  Bylo rozhodnuto v roce 2014 zakoupit ring pro Středočeskou oblast. 
VV ČBA vyslovil souhlas 
 

- VV ČBA provede průzkum potřeby ringu v Jihomoravské oblasti. Bude – li potřeba 
dodat ring i na Jižní Moravu zakoupí se do 2 let. 
VV vyslovil souhlas 

 
- Žena Lucie Mlejnková je v nominaci na ME a MS žen v tomto roce. Závodnice 

startovala i v Kick boxu a Thai boxu.  
Sekretář dle pravidel AOB kontaktuje AIBA v otázce startu Lucie Mlejnkové 
v AOB. 
 

- Byla projednána žádost Německé boxerské asociace o „Změnu národní federace“ pro 
borce  Petra Arkenbergera nar. 10.6.1991. 
Jmenovaný žije a chce boxovat v Německu a Německo reprezentovat. 
 
VV ČBA vyslovil souhlas 

 
- Byla projednána žádost Baníku Sokolov o finanční dotaci na MT Sokolovská uhelná, 

datum konání 27.9. – 28.9.2014. 
VV ČBA vyslovil souhlas s uvolněním 10.000,- Kč na tento MT. 
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- Žádost o přijetí do řad ČBA podali kluby : 

BC Chrudim,  
BC Respect Byšice 
VincentV Ústí nad Labem 
Fight Club České Budějovice 
BC Fajteři Chotěboř 
Sport relax Děčín 
 
Po diskusi se dospělo k závěru, že je nutné tyto zájemce kontaktovat a sdělit podmínky 
přijetí ( min. trenér 3. Třídy,  předat členskou základnu ČBA a platit členské příspěvky 
ČBA). Všichni uchazeči musí dodat kontaktní osoby, adresy plus e-mailové a 
telefonické spojení . 
 
VV ČBA uložil sekretáři v tomto duchu kontaktovat zájemce o vstup do ČBA. 
   

Zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 
 


