
BOXERSKÁ ASOCIACE 
  Zápis schůze Trenérské rady ČBA 

_______________________________________________ 

Termín jednání: úterý 3.1. 2023 Čas: 15:00 hod.  Č.zápisu: 1 

Místo jednání:  Strahov, Zátopkova 100/2 

Přítomni: Pavel Fejt, Lenka Kardová, Michal Soukup, Dalibor Fröhlich, MarOn Svoboda  

Omluveni:  

Hosté:  

Program jednání: 

1) Úvod a schválení programu jednání  

2) Volba zapisovatele schůze TR 

3) Volba ověřovatele zápisu TR  

4) Kontrola zápisu z minulé schůze TR  

5) Zpráva Předsedy TR  

6) Reorganizace SCM  

7) Reorganizace reprezentací  

8) Diskuze  

9) Termín další schůze Trenérské rady 

_________________________________________________________________________ 



1) Schválení programu – 5 pro, 0 proO, 0 zdržel se – program byl schválen. 

2) Volba zapisovatele schůze TR  

Schválení volby zapisovatele schůze TR. Zapisovatelem byl schválen (5 pro, 0 proO, 0 zdržel se) Dalibor 
Fröhlich. 

3) Volba ověřovatele zápisu TR  

Schválení volby ověřovatele zápisu TR. Ověřovatelem byl schválen (5 pro, 0 proO, 0 zdržel se) Pavel 
Fejt. 

4) Kontrola zápisu z minulé schůze TR  

Provedena kontrola zápisu ze dne 28.11.2022 – bez závad. 

5) Zpráva Předsedy TR 

a) Předseda přednesl pověření od VV ČBA na řešení reorganizace Sportovních center mládeže a 
reprezentací, které by měli mít vliv hlavně na šetření a efekOvnost. 

b) Představil plány všech reprezentací a zdůraznil aby bylo kontrolováno jejich dodržování. 

c) Informace týkající se interligy. Zúčastní se kluby: Praha, Břeclav, Nitra, Budapešť 

6) Reorganizace SCM 

a) Zůstává hlavní trenér jako OSVČ. Ukončení pracovní smlouvy asistentům trenéra SCM – 5 pro, 0 
proO, 0 zdržel se - schváleno všemi hlasy. Ukončení pracovní smlouvy trenérům SCM Marek Šimák, 
Jiří KoOba. Ukončení pracovní smlouvy asistentům SCM - MarOn Borek, Roman Nevrla, Michal 
Soukup, Viktor Vasilišin, MarOn Svoboda. 

 b) Neplacení asistenO trenérů budou finančně odměněni na vybraných akcích pořádaných SCM, 
podle ekonomické směrnice.  

c) Schválení nových trenérů: SCM Praha - Michal Soukup, SCM Ostrava - Dalibor Fröhlich, prodloužení 
smlouvy stávajících trenérů Pavel Fejt, Konštantýn Flachbart, Radek Seman. 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

d) Soustředění se budou účastnit členi SCM v počtu maximálně 12 boxerů a 2 trenérů (hrazeno z  
rozpočtu SCM). 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

e) 6 Věkové kategorie členů SCM: kadeO, junioři, muži, ženy do 22let. 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

f) 6 Pravidelná aktualizace trenérů, evidence rodného čísla. 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 



7) Reorganizace reprezentací:  

a) Sloučení reprezentací kategorie mužů a juniorů. Trenéři: Vasily Larionov, Jiří KoOba, vzájemná 
asistence, možnost povolání jiného asistenta v případě křížení akcí juniorů a mužů. (odměna pro 
jiného asistenta stejná jako pro asistenta trenéra SCM, podle ekonomické směrnice.) 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

b)  Sloučení reprezentací kategorie žen a juniorek. Trenéři: Radek Seman, Lenka Kardová, vzájemná 
asistence, možnost povolání jiného asistenta v případě křížení akcí žen a juniorek. (odměna pro jiného 
asistenta stejná jako pro asistenta trenéra SCM, podle ekonomické směrnice.) 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

c) Ukončení pracovní smlouvy trenéru Kamilu Černému a MarOnovi Klíčovi. 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

d) Reprezentace kadetů. Trenér: MarOn Svoboda  

Ukončení pracovní smlouvy asistentovi trenéra kadetů Konštantýnu Flachbartovi  

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

e) Reprezentace školní mládeže. Trenér: Pavel Duda 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

f) Trenéři MarOn Svoboda a Pavel Duda si budou vzájemná asistence, možnost povolání jiného 
asistenta v případě křížení akcí školní mládeže a kadetů. (odměna pro jiného asistenta stejná jako pro 
asistenta trenéra SCM, podle ekonomické směrnice.) 

5 pro, 0 proO, 0 zdržel se 

8) Diskuze 

a) Účastníky ME, MS, turnajů IBA, EUBC navrhuje reprezentační trenér, schvaluje TR a VV 

b)  Boxery zařazené do střediska OLYMP CS navrhuje reprezentační trenér, schvaluje TR a VV. 

c)  Možnost účasO osobních trenérů na IBA, EUBC (samoplátci) 

d)  Posouzení tréninkových plánů na 1.pololeu, plau pro všechny reprezentace. Bylo by vhodné 
definovat obsah zaměření a tréninkový plán daného cyklu. Jeden z návrhů TR je preferovat kratší VT 
zaměřené na kontakt se zahraničními boxery.  

e)  Změna délky kol pro školní mládež! Na ME školní mládeže se bude boxovat 3x2. Návrh na změnu 
pro podmínky ČBA: ročníky do 2011 3x1, 2009 a 2010 do 10 utkání 3x1,5 nad 10 utkání 3x2, MČR 
školní mládež 3x2 – schváleno všemi hlasy. 

f)  zrušení IV. trenérské třídy, změna ceníku III. tř. na 5 Os. (doškolení po třech letech 1 Os.)  

Účastníci školení 3.trenérské třídy uhradí školné na účet ČBA. Trenéři provádějící školení, vyúčtují tyto 
náklady ČBA. 20% částky uhrazené za školení trenérské třídy zůstává ČBA a um se navýší příjem ČBA. 

g)  zajisOt účast na mládežnickém turnaji Olympijské hry mládeže pro členy SCM. (Hradec Králové) 

Úkol pro prezidenta Marka Šimáka 



h)  seznámení s návrhem termínů Interligy pro 1.polovinu soutěže a plány reprezentací  

Ch)   možnost kolize v termínu pořádání MČR juniorů v Českých Budějovicích s ME juniorů. Pořadatel 
mistrovství Milan Beneš, zajisOl nový termín pořádání 3.-5.3.2023. Na mistrovství ČR juniorů naváže 
přípravný turnaj před ME juniorů v Budvě, Černá Hora 13.-18.3.2023. 

i)  Důležité termíny! nesmí se křížit GP UL 4.-7.5. a EH 21.6.-2.7. s termíny Interligy 

j) Trenérská rada nemá konkrétní informace ke spolupráci ČBA s OLYMP CS. 

TR navrhuje pozvat na VV reprezentačního trenéra Vasily Larionova, aby VV předložil stávající smlouvy 
sportovců a trenéra s OLYMP CS. Aby představil způsob rozdělování prostředků ať již jednotlivcům, tak 
na vybavení a soustředění v oddělení Vzpírání a box, kam je box v rámci OLYMP CS zařazen. Případně, 
pokud má návrhy na zlepšení pozice boxu v OLYMPU CS, aby je přednesl. 

9) Termín další schůze TR 2.2. ve 14:00 

V Praze 3.1.2023 

Zapisovatel        Ověřovatel  

Dalibor Fröhlich       Pavel Fejt 


	_______________________________________________

