
 

 

Zápis TR č. 109 ze dne 6.9. 2022 

Přítomni: Marek Šimák, Pavel Fejt, Kamil Černý, Jiří Kotiba, Martin Svoboda, Pavel Duda, Konstantin 
Flachbart, 

Host: Václav Chocholoušek 

Omluveni: Luboš Lacina, Vasil Larionov, Radek Seman, Martin Klíč, 

Program jednání: 
 

1) Zahájení TR a odsouhlasení programu 
2) Kontrola zápisu č. 108 
3) Nominace na MČR  Těmice 23 – 25. 9.     
4) TMK – metodika pro školení trenérů 
5) Zprávy trenérů RD – nominace a seznamy na MT a VT 

6) SCM – VT seznamy 
7) Různé  

 
 
1) Jednání TR bylo zahájeno v 11h, program byl odsouhlasen 

 

2) Kontrola zápisu č. 108 
 

TR žádá STK upravit Soutěžní řád o Extraligu a přesná pravidla pro celou NLB jednotné body. Ti kteří 
přijedou na víc se nebodují. Pokud nikomu vypadne nalosovaný soupeř vyhrává bez boje a body jako 
za výhru atd. – otázka na předsedu STK – co se z toho udělalo? 
Dále pravidla pro nedodržení váhy a pokud boxer nepřijede bez omluvy na dohodnuté utkání. 
Požadovat po pořadatelech NLB přesný název a propagaci ČBA. 
V sezóně 2022/2023 bude v každé Oblasti doporučeno uspořádat 13kol a to dodržet. Pokud bude 
méně je to rozhodnutí Oblasti a tím pádem nemožnost získat další body do NLB. 
 
 
3) Nominace na MČR  Těmice 23 – 25. 9.    – provedno a rozesláno 

 
 

4) TMK – proběhla příprava k materiálu pro manuál trenérských zkoušek 
12.-14.8. byla v Praze v SK Boxingu Praha TMK 
Černý Kamil dodá rozpočet pro 3dny natáčení metodiky v ateliéru – předschválit na VV 
ČBA. 
Doplněno pro jednotlivé tr. Třídy a doděvá se manuál pro školení na všechny stupně 
trenérských ZK včetně ceníku. 
Vše se bude schvalovat na VV ČBA  
 
 
 
 



 

 

5) Zprávy trenérů RD – nominace a seznamy na MT a VT 
 

RD školní mládeže: 
 
Zápis z mistrovství Evropy školní mládeže 

 V termínu 10-21. 8. se konalo Mistrovství Evropy v boxu, kategorie žáků v Tureckém Urzurumu. 

Zúčastnilo se ho celkem 378 boxerů a boxerek z 28 zemí. 

Váha 46kg Dorian Kropog – celkem 16 boxerů ve váze 

V prvním utkání narazil na svého kamaráda a kolegu ze Slovenska, Martina Bohunčáka. Dokázal je po-
razit, ale jen nejtěsnějším výsledkem 3:2 

V dalším utkání již o medaili nastoupil proti reprezentantovi ze Skotska Jacob Naismith, pozdější mistr 
Evropy. Dorian se snažil zkracovat vzdálenost, ale vysoký Skot, se dobře pohyboval a z ústupu zasaho-
val všechny tři kola. Prohra na body. Celkově obsadil Dorian 5. místo.  

Váha 54kg Tomáš Glovčík – celkem 15 boxerů ve váze 

V prvním kole narazil na domácího boxera z Turecka Emir Akgun. V prvním kole se Tomáš hledal a ne-
mohl najít vzdálenost, kolo pro Turka. Další dvě kola už ale začal Tomáš dobře pracovat z dálky a za-
sahovat soupeře. Obě ty to kola vyhrál a nakonec i celé utkání. 

V boji o medaili se mu postavil soupeř z Rumunska Nica Renato Mihai. Tomáš jej převyšoval výškou 
ale silově vybavený Rumun, v prvním kole, kdy byl ještě při síle dokázal přetlačit našeho boxera. Od 
druhého kola to byl Tomáš, který tahal za delší konec. A vygradovalo to ve třetím kole, kdy dokázal 
náš boxer dostat soupeře do počítání a tím strhl vítězství na svou stranu. A již měl jistou bronzovou 
medaili. 

V zápase o postup do finále se náš boxer utkal proti reprezentantovi z Ukrajiny Bohdan Tymchuk. 

Na začátku kola se soupeři podařilo párkrát trefit dobře Tomáš a tomu se spustila krev. Po jednom 
přesném úderu byl náš boxer počítán a následně ošetřován, hned v následující přestřelce se situace 
opakovala a i když náš boxer chtěl pokračovat v zápase dle pravidel IBA dvě počítání v kole znamenají 
ukončení utkání.  

I tak Tomáš vybojoval krásné třetí místo. Soupeř ve finále podlehl reprezentantovi Anglie v prvním 
kole r.s.c. 

Váha 57kg Tomáš Suchý – celkem 19 boxerů ve váze 

V prvním kole měl náš boxer volný los a čekal na soupeře, kterým byl nakonec Alen Stepanyan z Ar-
ménie.  

Utkání se boxovalo ve vysoké, tempu a soupeř tlačil našeho boxera před sebou, ten si bohužel nedo-
kázal poradit a i když sem tam se mu podařilo zasáhnout, Armén byl v každém kole o kousek lepší. 
Prohra na body. 



 

 

Všem třem reprezentantům a samozřejmě i jejich osobním trenérům děkuji za jejich přístup a výdrž 
po celou dobu, co semnou strávili v kategorii žáků. A protože již v této kategorii letos končí, tak jim 
přeji, aby i v kategorii kadetů, obhájili své pozice a zařadili se do reprezentačního družstva. 

Reprezentační trenér školní mládeže Pavel Duda 

Za TR navrženo pro VV odměna 5.tis. pro boxera i RT Dudu a proplacení nákladů.  

Plán reprezentace: 

7. – 9.10. 2022 MČR žáků – Karviná 

26.10. – 31.10. 2022  MT Chorvatsko – Zagreb – sestava bude určena po MČR 

Listopad sraz nového širšího kádru po MČR – datum a místo bude upřesněno. 

Reprezentační družstvo dívek – 2. polovina sezóny 2021/2022 

Školní mládež  2008 - 2009  

Eliška Gubová  2008 42kg BC Baník Sokolov 

Kadetky  2006 - 2007 

Eliška Ostrá  2007 48kg Adamas Gym Liberec 

Kristýna Neumanova 2007 50kg Gauner Jihlava 

Valentina Vacková 2006 57kg BFC  Liberec 

Julie Poledníková 2007   52kg   Boxing Ostrava  

Viktorie Jílková  2007  54kg   BC YMCA Plzeň  

Juniorky  2004 -2005 

Barbora Mahrová 2005 54kg Řešeto Znojmo 

Sandra Skořepová 2005 63kg BC Jičín 

Kristýna Čajanová 2005 60kg Boxing Ostrava 

Jaromíra Konečná 2005 60kg Sportovní škola boxu Lukáše Konečného 

Anna Saifertová 2004 70kg BC Opava 

Lucie Hastrdlová 2004 57kg BC Liberec  

Červeně označené patří do užšího výběru 

Eliška Ostrá  2007 48kg Adamas Gym Liberec 

Kristýna Neumanova 2007 50kg Gauner Jihlava 



 

 

Julie Poledníková 2007   52kg   Boxing Ostrava  

Viktorie Jílková  2007  54kg   BC YMCA Plzeň  

Kalendář akcí 2022 

6.-11.9.22 Mistrovství Slezka, Gliwice, POL (kadetky, juniorky) - probíhá 

23.9.-2.10.22 Mistrovství Evropy kadetů a kadetek, Monza, Itálie 

(Ostrá, Neumannová?, Lantová, Poledníková (ČBA 16.000,-), Jílková 32.000,- a Ivanovová 16.000,-) 

2.-6.11.22 23th Internat. V. Karpaciuskas box. tounament, Panevezys, LIT ( Ostrá, Neumannová, 
Poledníková, Jílková ) 

RD Kadeti:   Sestava reprezentace kadetů na ME 25.9. - 5.10.2022 

52kg Amálie Lantová – Box Šumperk, r.2007 

63kg Katrin Ivanovová - BC Krnov, 2006 

52kg Lukáš Kučera - Viper Č. Lípa, 2007 

54kg Mário Rafael - Boxing King Klub,r.2006 

63kg Dominik Pešek - BC Chotěboř, r.2006 

66kg Martin Rusňák - BC Chlumec 

70kg Marek Svoboda - BC Loko Trutnov, r.2006 

80kg Oliver Kristínek - BCTN Č.Budějovice, r.2006 

86kg Roman Malý - BC Baník Sokolov, r.2006 

Širší kádr reprezentace kadetů 

46kg Maxmilián Plachetka - Boxing Ostrava, r.2007 

48kg Samuel Klabeneš – Pražský rohovník, 2006 

52kg Tomáš Ondra - Kometa Brno, r.2007 

57kg Šimon Kavalec - TBT Brno, r.2007 

57kg Jaroslav Červený - Boxing Poděbrady, r.2007 

70kg Jakub Nohejl - Kutil Gym, r.2006 

70kg Daniel Červený - Boxing Poděbrady, r.2007 



 

 

Výsledky akcí 

MT - Vrbas, SRB - 9-15.8.2022 

Česká reprezentace kadetů na turnaji IBA za účasti 119 boxerů a 32 boxerek z 18 států celého světa 
získala nejlepší tým dívek, 2 zlaté medaile (Julie Polednikova a Katrin Ivanovová) a 3 bronzové me-
daile (Lukáš Kučera, Maxmilián Plachetka a Roman Malý), Katrin Ivanovová byla vyhlášena nejlepší 
boxerkou turnaje. 

1. den 

48kg Graziella Shinná (ITA) vs. Eliška Ostrá (CZE) - prohra 5:0 na body 

60kg Katrin Ivanovová (CZE) vs. Teodora Savovic (SRB) - výhra 5:0 na body 

46kg Finbar O'Sullivan (USA) vs. Maxmilián Plachetka (CZE) - výhra 5:0 na body 

52kg Ciprian Iofciu (ROM) vs. Libor Kotlár (CZE) - prohra 5:0 na body 

70kg Georgi Zaripov (BUL) vs. Marek Svoboda (CZE) - prohra 5:0 na body 

80+kg Roman Malý (CZE) vs. Andrija Nikolič (SRB) - výhra r.s.c. v 1 kole 

2. den 

54kg Ognijen Antic (SRB) vs. Mario Rafael (CZE) - prohra 4:1 na body 

54kg Nikola Ivkovic (SRB) vs. Lukáš Kučera (CZE) - výhra 4:1 na body 

63kg Stranhija Rasevic (SRB) vs. Dominik Pešek (CZE) - prohra 5:0 na body 

3.den - semifinále 

48kg Bilal Nazarov (AZE) vs. Maxmilián Plachetka (CZE) - prohra 5:0 na body 

54kg Lukáš Kučera (CZE) vs. Ashiraliyev Mahammadali (AZE) - prohra 5:0 na body 

80+kg Ariel Prilutsky (ISR) vs. Roman Malý (CZE) - prohra 2:3 na body - nejlepší zápas dne 

4.den - finále 

52kg Julie Poledníková (CZE) vs. Martina Vassalo (ITA) - výhra 5:0 na body 

60kg Aisha Dovesi (ITA) vs. Katrin Ivanovová (CZE) - výhra 5:0 na body - zlatá medaile 

Navržena TR pro VV odměna za MT Vrbas Srbsko pro Katrin Ivanovová - BC Krnov 2.000,-  

Výhra a ocenění nejlepší boxerka turnaje 

 
 



 

 

Hodnocení - MT - Olympijské naděje -Ústí nad Labem 2. - 04. 9.         
zúčastnily se RD ČR, Slovenska, Maďarska, Lotyšska a Slovinska, turnaj byl kvalitně obsazen 
1. den 
60kg  Ivanovová Katrin (CZE) vs. Naca Nikolov Veber (SLO) - výhra 3:0 na body 
48kg Klabeneš Samuel (CZE) vs. Benedek Péter (HUN) - prohra 3:0 na body 
60kg  Červený Jaroslav (CZE) vs. Čičmanec Matej (SVK) - prohra 2:1 na body 
63 kg Pešek Dominik (CZE) vs. Toth György (HUN) - výhra 3:0 na body 
66kg  Rusňák Martin (CZE) vs. Poliačik Alex (SVK) - výhra 3:0 na body 
66kg  Sokol Marcel (CZE) vs. Budai Szebasztián (HUN) - prohra RSC v druhém kole 
70kg Červený Daniel (CZE) vs. Salač Lukáš (CZE) - Červený vyhrál 3:0 na body - 1. místo 
75kg  Krišta Denis (CZE) vs. Dóka Zalán (HUN) - prohra RSC v druhém kole 
2. den 
60kg  Jaroslav Macho (CZE) vs. Červený Jaroslav (CZE) - Červený vyhrál RSC v 1. kole - 3. místo  
63 kg Pešek Dominik (CZE) vs. Szakál Ahmed (HUN) - výhra 2:1 na body - 1. místo 
3.den 
60kg Vytásková Aneta (CZE) vs. Ivanovová Katrin (CZE) - Ivanovová vyhrála 3:0 na body - 1. místo 
50kg Ondra Tomáš (CZE) vs. Handzuš Tomáš (SVK) - výhra 3.0 na body - 1. místo 
52kg Kučera Lukáš (CZE) vs. Prešinský Filip (SVK) - výhra 3.0 na body - 1. místo 
66kg Rusňák Martin (CZE) vs. Budai Szebasztián (HUN) - prohra 3:0 na body - 2. místo 
75kg  Svoboda Marek (CZE) vs. Dóka Zalán (HUN) - prohra 3:0 na body - 2. místo 
+80kg Roman Malý (CZE) vs. Šalamon Sebastian (SVK) - výhra 3.0 na body - 1. místo  
5. - 9. 9                soustředění - Ústí nad Labem - sparingy 
10. 9                    přípravné utkání - Česká Lípa 
23.9. – 2. 10.       ME – Itálie – náklady cca 32.000,- – 34.000,- Kč. 
Šverin MT 

RD junioři: Aktualizovaný seznam reprezentantů juniorů 

Filp Horvát 51 kg 

Josef Slepčík 54 kg 

Samuel Korček 63,5 kg 

Pavel Dunda 71 kg 

Jindřich Janečka 75 kg 

David Polák 86 kg 

Filip Kočí +92 kg, 

Plán: Bude rozesláno všem členům RD 

Příprava bude směřovat k listopadovému MS  

září  -  5 – 7 dní společná příprava se SVK – Nitra – specializace, dvojice 

23 – 25. 9.     MČR Těmice – potvrzení výkonnosti a výběr nových členů RT 

12. – 15.10.  Torma – MT – Praha – kvalifikace na MSJ 

5. – 15.11. MSJ ve Španělském Alicante  



 

 

RD ženy:  
 
 4-11.9 Gliwice 7+2 - hodnocení 
  
Nela Freiherrova 52kg (zlato) – Nela získala zlato v turnaji po soubojích s Polskými reprezen-
tantkami a ve finále s Rumunkou boxující v Německu potvrdila ve svojí váze zápasovou domi-
nanci. Nela se pod vedením Tibora Hlavačky velmi zlepšila v pohybu a boje z ústupu. V minu-
losti předváděla příliš ,,rozlítaný´´ pohyb po ringu bez viditelných úderů či kombinací teď je 
vše stabilnější a přesnější. Údery zasahuje rychle a velmi přesně. Jedinou slabinou je její malá 
tvrdost v konečných úderech.  
Claudie Totová 57kg – První zápas s Německou hvězdou zvládla na jedničku a zápas vyhrála 
na body. Druhý zápas byl pro Claudii velkou boxerskou školou s Italskou hvězdou světového 
formátu. Naše mladá boxerka s velkým technickým rozsahem prohrála zápas na body. Na 
tomto turnaji bylo vidět u Claudie zlepšení ve fyzické kondici, boxuje velmi dobře takticky a 
chytře. Je jen otázkou času a systematické práce aby zesílila a psychicky zvládla přechod k 
elite ženám. Je ale vidět, že Claudie má velkou chuť do zápasení.  
Kateřina Čavajdová 57kg – v zápase proti Kazašce bohužel prohrála ukončením zápasu roz-
hodčím po minutě boje. Z mého pohledu možná trochu unáhlené, ale správné rozhodnutí. 
Kateřina měla špatnou obranu a ve většině zápasů zbytečně chodí do přestřelky a stejně 
tomu bylo i se silnější Kazašskou soupeřkou. Kateřina má velkou chuť do utkání, ale i horkou 
hlavu. Potřebuje zapracovat na sebereflexi, zvládání krizových zápasových momentů, na ob-
raně v zápase  a hlavně na vnímání pokynů trenéra v rohu ringu. Ostatní zbylé dny Kateřina 
dobře využila na boxerskou přípravu a sparingy.  
 Lenka Bernardová 60kg (stříbro) - letos nedostala možnost účastnit se  ME do 22let, odbo-
xovala celkem 4 utkání. V jejím pavouku bylo 17 elite žen! Přiznám se, že dlouhodobě nevím 
o nikom kdo by dokázal takto vyhrávat a postupovat v mezinárodním ringu a to buď mezi že-
nami nebo muži. Ve všech utkáních s Kazaškou, Švýcarkou, Litevkou nebo ve finále s Italkou, 
předvedla dobré taktické dovednosti, velmi přesné a rychlé údery z útoku i ústupu. Má velmi 
dobrý pohyb na nohou a chytrý způsob boje, kde zbytečně neinkasuje údery. Dokázala si po-
radit se všemi typy boxerek a jejich pojetím boje (technika, síla a fauly). Předvedla nesku-
tečně rychlé starty do kombinací. Byla vždy rychlejší než soupeřky. Čtvrtý finálový zápas byl o 
velké taktice a síle, pro Lenku veliká zkušenost do dalších zápasů. 
Natálie Poledníková 63kg –  Natálka předvedla s Polskou reprezentantkou velmi bojovný vý-
kon. Nenechala se zaskočit tvrdými údery a soupeřku hodně zasahovala. Zápas byl ve veli-
kém tempu. Podle verdiktu rozhodčích Naty prohrála, ale přiznám se, že jejich rozhodnutí 
bylo kontroverzní.  
Iveta Čadová 81kg (bronz) - Iveta startovala na tak velkém turnaji poprvé a musel jsem si její 
účast obhájit. Iveta předvedla hodně bojovnosti a v prvním zápase porazila na body Maďarku 
a postoupila. V dalším zápase boxovala proti Polce (1.místo z ME), celou dobu se snažila se 
soupeřkou držet tempo. Ivetě ještě chybí zkušenosti, aby zvládala zápas takticky a nedávala 
zbytečné a nepřesné údery. Zápas prohrála na body.  
Po vypadnutí z turnaje využila další dny na sparingy. 
 
Dále jsem měl možnost připravit a sekundovat mladá děvčata, zde je report i za ně. 
Julie Poledníková  52kg - Julča boxovala velmi pěkně z ústupu. Má dobré povolení, návrat do 
útoku a velmi dobrý pohyb na nohou. Bohužel a to hodnotím jako rozhodující pro vývoj ce-
lého zápasu nevyužila délku svých paží, hlavně zadního direktu, který nedotahuje a nemá tak 
sílu. Zápas s Polkou prohrála na body. 



 

 

Katrin Ivanová (stříbro ) - Katrin má velmi dobrý pohyb na nohou, ale nedařilo se ji dobře 
boxovat z ústupu. Na soupeřku dle mého názoru měla, ale nezačínala boxovat, vyčkávala a 
nechávala soupeřku pracovat. Stejně jako Julie nedávala vstřícné údery a nevyužila ani svoji 
výšku. Obě děvčata měla již za sebou předešlé turnaje a boxovala i na Olympijských nadějích. 
Myslím si, že na nich byla vidět únava. 
Barbora Maxová (stříbro) – mladá začínající velmi dobře disponovaná boxerka, její start 
jsme museli obhájit a ono odboxovala celkem 4 utkání. Ve všech utkání ukázala velkou bo-
jovnost, hlad a chuť po vítězství. Velmi dobře poslouchá trenéra během boje. Ve 3. utkání se 
jí podařilo porazit Slovenku Tamaru Kůbalovou, která byla 3. na ME . Finálové utkání pro-
hrála proti soupeřce z Ukrajiny, která je zlatá z Evropy. Bára ukázala srdíčko a velmi dobrý vý-
kon, soupeřku držela údery v neustálém napětí a obraně. Její finálový boxerský projev, byl 
ještě k vzhledem málo zkušenostem nejistý.  
Celkově hodnotím boxerský projev našich dívek a žen velmi pozitivně. 
Turnaj ukázal naší připravenost, nasazení, vystupování a velmi pěknou reprezentaci boxerské 
asociace a celé ČR. 
Návrh odměn za tento turnaj bude na další TR. 
Věřím, že jsme připraveni obstát na nadcházejícím ME v Černé hoře. 
 
Nominace na ME : 
52kg Freiherová 
54kg Totová 
57kg Čavajdová 
60kg Bernardová 
81kg Čadová 
+81kg Jonášková  
 
Velké poděkování patří Lence Kardové (osobní trenérka Bary Maxové), která na tento turnaj 
přijela vypomoci na své náklady. Její práce byla neocenitelná a velkým přínosem. 
Rád bych touto cestou požádal VV o odsouhlasení nominovaných žen a možnosti dřívějšího 
odjezdu a zajištění ubytování v místě ME. 
Turnaj začíná 11.10 navrhuji odjezd autem 6.9.22 a to z důvodu aklimatizace a potřebného 
času na úpravu vah našich žen na ME. 
Vypracoval Radek Seman   Hlavní trenér reprezentace žen ČR 
 
19-26.9 Bosna 7+2 
21-30.9 Turecku Univerziáda – 2+1 (Poledníková K. a N., Bernardová) 
1.10 ME žen  
 
TR bere na vědomí ukončení práce u RD žen jako asistenta Oskara Lakomého a navrhuje 
VV ČBA odsouhlasení změny potvrzení Lenky Kardové včetně odměny. 
 
Dále, na ME žen je po tomto turnaji velká možnost se prosadit, potvrzená forma a udělat 
výsledek, proto na návrh RT Radka Semana, by bylo velmi dobré, aby Lenka Kardová 
(skvělá komunice, a cit pro ženský box) se mohla zúčastnit jako asistentka RT žen již na ná-
klady svazu. 
Trenér Michal Soukup (schválen VV ČBA) jako druhý asistent na vlastní náklady (potvrzení 
jeho tří hvězd). 
Vytvoření dobrého týmu je důležité pro kvalitní výkon RD. 



 

 

RD muži: 
A+ 
Soquessa Kelvin – schválen VV ČBA, Novák Petr, Bartl Miloš, Suchý Erik  

 
A tým: 
Pinc Martin, Fitan Martin, Hrivňák Pavol, Šuster Šimon 
B tým :  
Hodovanec Kristian, Polák Jan, Valenta Adam, Gloser Dominik, Kročil Jan, Schejbal Maxim, Klič David, 
Filip Holiš, Bureš Tomáš 
 
Plán reprezentace mužů do konce roku , projednáno s vedením ČBA. 
24.-25.09        extraliga Dubnice 63,5, 69, 75, 86, +92 
  
3.-7.10            VT sparing (Německo)  - Novák, Polák, Fitan, Šuster, Hrivňák, Bartl, Pinc, Schejbal (platí 
Olymp) 
  
14.-16.10        MT (áčko) BIH 63.5 Novák Petr, 75 Bartl Miloš, + 92  Pinc Martin ( 40 000 ,- teď jsem 
vracel 40 000,-  ušetřených peněz z VT Jihlava) 
  
29.-30.10        extraliga Nitra 60,67,71,80,92 
  
19.-20.11        extraliga Praha  63,5, 69, 75, 86, +92 
  
15.-17.12        MČR Praha 
 
 
Od ledna 2023 začne se kvalifikace na OH 2024 (přesně se dozvíme koncem 2022), vypadá to na 
stejný model jako před OH 2020. 
 
6) SCM 
VT SCM Ostrava 19.8.- 26.8. Chorvatsko počty 14+1 
VT SCM Praha 20. - 27.8. Šumava Sirotek 17+2 
VT SCM Plzeň 20. – 27.8. Šumava Sirotek 16+2 
VT SCM Jihlava 1.-7.8. - Mikulov 13+2 
SCM Ústí se nekonalo – bude náhradní termín 
 
 
7) Různé: Fakulta tělesné výchovy a sportu bude od podzimu opět otevírat nový – přihlášeno 7lidí 

ZA TR doporučení VV ČBA podpořit Extraligu – výborná příprava pro RD mužů i žen 
(problém s fakurama za přenosy ČT) 
Vypovědět smlouvu s Xtreme Lobby – pořád běží a neplní se 
Fejt: problematika Oblastí ohledně nominací na MČR – ÚKOL PRO STK 
Na MČR školní mládeže pozvat dívky z SVK 
 
Svoboda RD kadetů – trička a dresy 
Proplatit MT Bratislava (květen) a MT Litva (červen) – RT si musel hradit sám na ČBA nebyli 
peníze 

Jednání bylo ukončeno ve  14.30  hodin 

Termín dalšího jednání TR bude dne 27.9. 12.00 on line  

Zapsal: Marek Šimák 



 

 

  Na vědomí:  

 * členové TR 

* členové VV ČBA 

* sekretariát ČBA  

* Krejbychová, Plíva (webové stránky) 


