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1. Úvod
Boxerský spolek VEKI boxerský klub Chomutov z.s. (dále jen VEKI Chomutov) byl
založen v březnu 2019:
Zaregistrován je ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu
L, vložka číslo 12141 a to dne 6.3.2019
Má přiděleno IČ: 07960158.
Navazuje na sportovní tradici o.s. VEKIBOXU Chomutov, který pozastavil spoji činnost
v dřívějších letech
Členská základna se bude rozšiřovat dle věkových kategorií do skupin:
- Přípravka
- Kadeti
- Junioři
- Dospělí
Naši sportovci se budou aktivně a opakovaně účastnit utkání Oblastní soutěže
mládeže v boxu, ve kterých se opakovaně umísťovali na prvních místech.
Zde dosáhli skvělých historických výsledků republikové úrovně! Nejen že vyhrály
všechny dětské kategorie (přípravka, kadeti a junioři) v jednom roce (2007), ale
podařilo se 4x za sebou tato cenná vítězství obhájit. Takovýchto výsledků se za dob
Československé historie nepodařilo jedinému klubu!
Tyto výsledky jsou důkazem toho, že VEKI Chomutov má potenciál nejen vzorně
reprezentovat, ale hlavně bude vychovávat mladé a úspěšné sportovce měst
Chomutov a Jirkov.
Účelem dané koncepce je předat soubor informací o vzniku, činnosti, snaze a cílům
sportovního klubu. Tento materiál byl vypracován jako návazný program a shrnutí
počátků činnosti boxerského klubu a pro informovanost sponzorů, rodičů mladých
sportovců a přátel boxu.
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2. Cíle klubu
➢ Krátkodobé – Započnout sportovní činnost na 2. ZŠ na Zahradní
v Chomutově a zde vybudovat novou členskou základnu o minimálním počtu
100 registrovaných sportovců. Zúčastnit se Oblastní soutěži mládeže v boxu
pro Ústecký kraj, v sezoně 2019-2020.
➢ Střednědobé – Najít strategického partnera, vybudovat rozsáhlou „zdravou“
členskou základnu a vrátit chomutovskému boxu celorepublikové uznání.
Rozšířit již započatou spolupráci nejen s Českými a Slovenskými, ale i
Evropskými boxerskými kluby. Dále zajistit a zabezpečit potřeby klubu na
republikové úrovni.
➢ Dlouhodobé - Vybudování Domu boxu v Chomutově a vybudování jednoho
z nejlepších boxerských oddílů v ČR na Evropské úrovni. Dále cílem VEKI
Chomutov je být provozován jako řádný, funkční a samostatný celek
podporující výchovu dětí a mládeže i dospělých v Chomutově a jeho okolí.
Jedním z cílů je najít, vychovat a vzdělat další 3 trenéry z řad našich
sportovců, kteří by se zapojili do uskutečňování plánů, poslání a cílů klubu.
➢ Jak již bylo výše řečeno, jelikož v okolí Chomutova neexistuje jiný stálý
boxerský klub, tak zájem nově přicházejících dětí a mládeže, ale i některých
rodičů nasvědčuje tomu, že naše cíle jsou dosažitelné a reálné.
Dalším z dlouhodobých cílů je být všestranným a otevřeným klubem pro
veřejnost. Učit a vzdělávat zájemce z řad obyvatel města Chomutov a jeho
širšího okolí. Chceme navázat na mnohaletou tradici boxu v Chomutově, využít
mnohaletých zkušeností trenéra Vladimíra Šťastného a vrátit tento sport zpět
mezi špičku v ČR. Chceme přitáhnout lidi a jejich pozornost k tomuto sportu, a
to jak díky kvalitním výsledkům sportovců, tak i spoluprací s ostatními kluby a
fungováním v nově plánovaném vybudovaném Domu boxu v Chomutově.
Opět chceme zorganizovat Oblastní kola v Chomutově. Tak jak tomu bylo ku
příkladu 17.listopadu 2007 v Chomutově. Toto kolo jsme sami pořádali pod
záštitou tehdejší primátorky Statutárního města Chomutov paní Ing. Mgr.
Ivany Řápkové a i toto kolo a pohár získal náš klub (tehdy o.s. VEKIBOX
Chomutov).
Dále vnímám za podstatné fakt, že box je vyřazen ze seznamu nebezpečných
sportů z důvodu přísných pravidel a požadavků na bezpečné a kvalitní materiální
zabezpečení Jednotlivce
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3. Lidské zdroje – členská základna
Předseda výkonného výboru:
Místopředseda výkonného výboru:
Člen výkonného výboru:

Ing. Libor Kundrát, MBA
Vladimír Šťastný
Jan Kováč

Pan Vladimír Šťastný, který díky svým dlouholetým zkušenostem může mladým
sportovcům předat bohaté zkušenosti a nastartovat jejich kariéru v oblasti sportu.
Pan Šťastný začal s boxem v roce 1973 a již více jak 30 let se věnuje trenérské
činnosti v Chomutově. Dříve vedl sportovce ve sportovním klubu VALZAP Chomutov,
kde dosáhl skvělých výsledků. Po pozastavení činnosti boxerů ve VALZAP Chomutov,
přestoupil do boxerského klubu o.s. VEKIBOX Chomutov, kde 4x obhájil prvenství
ve všech dětských sportovních kategoriích (viz. tabulka níže). Ten ovšem
z organizačních důvodů pozastavil svoji činnost cca. roku 2013. Nyní jako společný
zakladatel je ve funkci Místopředsedy výkonného výboru VEKI Chomutov a je
Hlavním trenérem klubu.
V roce 2001 dostal od Unie armádních sportovních klubů cenu pro
nejlepšího armádního trenéra roku. Jeho bohaté zkušenosti práce i
s problémovou mládeží jej předurčují k vysoce profesionální práci, kterou v současné
době snad jsme již schopni plně docenit. Jeho odměnou bude nejen finanční ocenění
ale hlavně dosažení skvělých výsledků klubu, kvalitní výkony jeho svěřenců a jejich
nadšení pro tvrdý sport, kterým box bezesporu je.
VEKI Chomutov bude otevřeným sportovním klubem pro všechny zájemce o sport
s požadavkem na kvalitní využití volného času. Hlavní členskou základnu sportovců
budou tvořit i děti ze sociálně slabších rodin. Praxe dokazuje, že box je výborná
forma volnočasové aktivity pro všechny. Víme, že jakýkoli sport, kterému se mohou
děti věnovat a baví je, je pro ně přínosem a nepřímo i pro společnost kde žijí.
Dělení členské základny - děti
Rozdělení boxerů
Přípravka
Kadeti
Junioři

Věk
do 15-ti let
15-16 let
17-18 let

Cíl 2019
30 dětí
40 dětí
30 borců

Poznámka
Všichni
budou
z Chomutova,
Jirkova a okolí

Snažíme se zavést prvek integrity romských dětí a dětí jiných národností s využitím
tohoto druhu sportu. I dětem z chudých poměrů dáváme možnost, aby mohli trávit
svůj volný čas aktivně sportem, za dozoru zkušeného a kvalitního trenéra. Box je
kontaktní sport a jelikož ne každé dítě chce (či může) hrát hokej, fotbal nebo
volejbal, snažíme se dát i ostatním šanci sportovně se vyžít. Děti a mládež „nebojují“
na ulici, ale v tělocvičně. Ze zkušenosti víme, že v případě porušení morálky, etiky či
disciplíny (stanovy klubu) na členy funguje hrozba ukončení činnosti v klubu!

-5-

Koncepce a cíle VEKI Boxerský klub Chomutov z.s.

Tento fakt byl výtečná prevence v případě nereprezentativního chování jednotlivce na
veřejnosti. Rad bych zdůraznil že k tomuto kroku za novodobé hystorie (od roku
2004) se nemuselo přistoupit ani v jednom případě.
Box byl odedávna sportem chudých, proto tréninky pro děti a mládež
budou finančně přijatelné. Děti, které měly veliký zájem o sport, si dříve místo
svačiny ve škole hradili raději 10Kč příspěvek za trénink… Po konzultacích s učiteli ze
základních škol a společně s rodiči, byly tréninky zdrama, aby se dala každému dítěti
možnost sportovat a ukázat svoje nadšení pro sport.
Svého času byl v Chomutově boxerský klub jediný, který nepožadoval od dětí a jejich
rodičů žádné finanční příspěvky. I toto rozhodnutí vedlo k pozastavení klubu.
Z tohoto faktu jsme se poučili a pevně věříme, že najdeme strategické spojence, aby
se tato historie nemusela opakovat. Společnou snahou všech je dát všem dětem
z Chomutova a Jirkova jedinečnou šanci, se sportovně vyžít a vybít svoji přebytečnou
energii v tělocvičně a pod dozorem zkušeného trenéra.
Další z funkčních boxerských klubů, kteří se pravidelně účastní Oblastních utkání je
na Mostecku. S tímto spolkem máme výbornou spolupráci, kterou se budeme snažit
oboustranně rozvíjet. Jako klub se nebudeme vnitřně uzavírat, nechceme a ani
nemůžeme. Mottem klubu je být stále a všem otevření, vyhledávat nové talenty,
postarat se o ně zajistit jim kvalitní přípravu a realizaci nejen ve sportu, ale i připravit
mladé sportovce kvalitně do života.
Dospělým sportovcům chceme poskytnout kvalitní zázemí s možností aktivního vyžití
se a zdokonalení nejen v boxu, ale i poskytnout případnou osvětu, vzdělání ve všech
oblastech, které daná doba bude požadovat. Chceme reagovat na aktuální dění ve
společnosti a centrálně se budeme snažit o rozvoj mládeže i dospělých v Chomutově
a okolí.
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4. Ekonomika – příjmy a výdaje
Začátek a rozvoj VEKI Chomutov chceme zvládnout ve spolupráci se
Statutárním městem Chomutov, s pomocí Ústeckého kraje a soukromých společností.
Dříve byl boxerský klub v Chomutově dotován z prostředků města Chomutova,
rozpočtu Ústeckého kraje a soukromých zdrojů. Z daných prostředků byl hrazen
pronájem tělocvičny a veškeré vedlejší přímé i nepřímé náklady na provoz klubu jako
je vybavení sportovců, náklady spojené s dopravou na zápasy, odměna trenérovy
apod. Na tuto historii a vzorec by jsme chtěli navázat.
Veškeré výdaje v minulých letech byly vždy účelně, efektně a rozumně vynaloženy.
Přitom by jsme chtěli plně ocenit práci trenéra, který veškerý svůj um a zkušenosti
mladým sportovcům předával dříve převážně zdarma a to hlavně díky své vášni
k boxu a zodpovědnosti vůči svým svěřencům. Tomuto stavu se budeme snažit
zabránit navázáním aktivní spolupráce s partnery a podporovateli spolku.
Bude zapotřebí koupit sportovní náčiní, jako jsou nové pytle, přilby, suspenzory, boty
a skusky jednotlivce, boxerky, drezy apod. Věříme, že bude schopni uhradit tyto
důležité náklady spojené se základní činností a posláním klubu.
Veškeré naše úsilí ze strany funkcionářů je prozatím převážně na bázi dobrovolnické
práce a ostatní zainteresované osoby by měli být honorovány dle přínosu pro klub.
Klub povede jednoduché účetnictví.
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5. Činnost
Naším cílem je umožnit všem dětem a mladým lidem z měst Chomutov a Jirkov
kvalitně se sportovně vyžít. I dětem ze sociálně slabých poměrů či jinak sociálně
vyloučeným jedincům ukázat nové způsoby života a naučit je novým návykům a
dovednostem, které často nezískávají ani ve svých rodinách. Tyto „nové“ návyky jak
ze zkušenosti víme, jim umožní začlenit se do společnosti a v budoucnosti vést
kvalitní a rovnocenný život. Již z dřívější zkušenosti víme, že toto je rozumná,
náročná cesta, která ovšem ponese tížený výsledek ve formě aktivního, vzorného,
kvalitního začlenění se do společnosti.
Chceme z počátku mít své zázemí a sídlo v tělocvičně na 2. ZŠ na Zahradní
v Chomutově, kde by se mělo trénovat každý den od pondělí do pátku 16-20hod.
Pravidelně se opět zúčastňovat Mistroství ČR kadetů a juniorů.
Při náhledu do historie kupříkladu v roce 2008 vidíme že box v Chomutově měl
výborné výsledky na které chceme navázat:
Z MČR jsme z 8 borců přivezli 8 medailí.
Oleg Sofrančuk (junioři) ve váhové kategorii do 81kg vyhrál 1. místo.
Trenér p. Šťastný dle výsledků na trénincích vybíral 10 až 14 nejlepších borců ze
všech kategoriích, kteří se pak za odměnu účastnili daných kol soutěží.
V sezoně 2007 – 2008 i 2008 - 2009 se Chomutovský boxeři účastnili všech
Oblastních kol soutěže mládeže v boxu.
Svěřenci trenéra a Místopředsedy výkonného výboru pana Vladimíra Šťastného byli
jedni z nelepších v celé ČR a to dokázali i tím, že jak jsem již dříve psal, obhájili
prvenství a to 4x za sebou.
Budeme se snažit:
- umožnit aktivní zapojení neorganizované mládeži v Jirkově a
v Chomutově (bylo zapojeno 100 dětí)
- umožnit účast nejlepším na Oblastních kolech soutěží mládeže v boxu
v Ústeckém kraji (zúčastnit se v průměru 10 – 14 dětí v každém kole)
- zlepšit fyzickou a duševní rovnováhu dětí a mladeže. Toto je
neměřitelné, přesto víme, že díky našim aktivitám těmto dětem bude
vštípeno dobré chování a zvyky, které si odnášejí do života.
Na prosincovém zasedání České boxerské asociace v roce 2008 byl o.s.VEKIBOX
Chomutov vyhlášen jako nejlepší klub z celé ČR. Dále převzal ocenění Sportovec roku
za 3. místo v kategorii Kolektivy mládeže města Chomutova.
Na všechny tyto úspěchy chceme opět navázat.
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6. Propagace
Propagace bude dána finančními možnostmi klubu. Zajistíme loga sponzorů na
tryčkách sportovců, banery a vlajky na sportovních utkáních. Dále inzerce a
rozhovory funkcionářů v místním tisku (CV týden, Denník Chomutovska,
Chomutovské noviny, Nástup) a rozšiřováním letáků náborů na školách jak
základních, tak středních a v učilištích. V nich se bude oznamovat možnost přijít se
podívat a informovat se o činnosti klubu a boxu jako sportu.
VEKI Chomutov při zápasech bude vystavovat loga sponzorů.
Pro ilustraci reprezentování VEKI Chomutov přikládám seznam měst, kde se budeme
pravidelně účastnit oblastních kol v boxu, tedy i prezentovat partnery klubu.
Dřívější názvy klubů – dnes spolků
SKP Sever Ústí n./L
Doprava + TSK Děčín
BC Česká Kamenice
SK Barkas Ústí n./L
BC Bílá Růže Hrádek n./N
BK Baník Most
Bižuterie Jablonec
BC Linka Box Krupka
FCB Bílina
BC Teplice
BC Česká Kamenice
BC OCT Liberec
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7. Poděkování

Poděkovat chceme především všem budoucím sponzorům a příznivcům našeho
klubu. Dále uznání patří Hlavnímu trenérovi a Místopředsedy výkonného výboru panu
Vladimíru Šťastnému za jeho osobní přispění k založení klubu a jeho kvalitní
trenérskou práci s mládeží, za které po právu získal ocenění nejlepší trenér boxu ČR
pro rok 2007. Dále chceme poděkovat všem příznivcům VEKI Chomutov, za jejich
osobní přispění při hledání finančních zdrojů na zajištění chodu boxerského klubu.
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8. Fotografie
Níže jsou přiloženy fotografie z dřívějších tréninků našich sportovců.

....foto č. 1 Oleg Sofrančuk

...foto č. 2 z vážení před zápasem
Dnes již dospělí muži

...foto č. 3 Mistři ČR 2007-2008
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....foto č. 4 Kadeti i Junioři společně s trenérem

Lukáč Jan
váha do 60kg
Lukáč Jan a Balog Richard
Oba borci PRVNÍ MÍSTO v Polsko-Swidnica 2007 Miedzynarodowy Turniej
Bokserski
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