
Manažerská extraliga boxu, o.s.



Občanské sdružení Manažerská extraliga boxu (MEB) je boxerská 
organizace sdružující všechny zájemce nejen o tvrdý boxerský 
trénink, ale také uchazeče o účast v národní boxerské soutěži 
bez omezení věkem.

MEB působí po celé České republice.

V soutěži je možné reprezentovat svou fi rmu. MEB členům 
zajišťuje tělocvičnu v místě bydliště, kontakt na trenéra, pomáhá 
s nákupem základní výbavy boxera.

MEB si klade za cíl nejen zpřístupnit tvrdý boxerský trénink všem 
zájemcům, ale i popularizovat box v očích široké veřejnosti.

Motivací pro soustavný trénink je možnost účasti v soutěži. Pro 
nominaci do národního fi nále soutěže o titul Mistr MEB 2010 je 
nutné absolvovat minimálně 3 zápasy v oblastních kolech.

Představení Manažerské extraligy boxu



MEB v roce 2015 ...



Počet členů: 189

Počet partnerských tělocvičen: 40

Manažerská extraliga boxu 2015

Galavečer MEB 5. 3. 2015, Hotel Olšanka Galavečer MEB 27. 10. 2015, ČNB

Akce pořádané v roce 2015

Manažerská extraliga boxu uspořádala fi nančí sbírku za účelem nákupu elektrického vozíku 
pro 20letého Adama z Vysočiny a jeho rodinu. Celkovou částku 150 00 kč se nám podařilo 
získat. Během Galavečeru 5. 3. 2015 byl předán elektrický vozík Adámkovi a jeho rodině.

Po úspěšném předání elektrického vozíku Adámkovi jsme se rozhodli pomoci Zuzance a její 
rodině. Zuzanka je těžce pohybově postižená, a proto je odkázána na druhého člověka, který 
Zuzance pomáhá pohybovat se na vozíku. I jí bychom rádi pomohli koupí elektrického vozíku.

MEB pomáhá

1. 6. 2015 se stal 5ti násobný mistr České republiky v boxu Daniel Táborský novým ředitelem 
MEB. Současná jednička supertěžké váhy v amatérském boxu, trenér boxu, reprezentant ČR v 
boxu se tak stává prvním ofi ciálním ředitelem MEBu. Právníci, fi nančníci, manažeři tím získávají 
novou motivaci, sám Dan trénuje několik členů MEBu. MEB tak získává do čela významnou 
osobnost ve světě boxu. 

Daniel Táborský součástí MEB
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Pořadatel: Manažerská extraliga boxu, o.s. ve spolupráci se Sportovním klubem České národní banky

Vstupenky si objednejte na adrese ilona.cermakova@forinel.eu nebo zakupte přímo na místě v den konání.
Vstupenka – 200 Kč, VIP vstupenka (s rautem) – 500 Kč.

Mediální partneřiPartneřiHlavní partneři

www.facebook.com/manazerskaextraligaboxu
www.extraligaboxu.cz

27. 10. 2015 OD 19.00
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1GALAVEČER MEBGALAVEČER MEB



MEB v roce 2014 ...



Počet členů: 154

Vlastní rozhodčí asociace: 6

Počet partnerských tělocvičen: 30

Manažerská extraliga boxu 2014

Radek Tocháček  Karel Kubec   Roman Trmal 

Zuzana Pechánková  Jan Matoušek   Jaroslav Morbitzer



napsali o nás ...



Periodikum: Právní rádce 12/2015
Datum vydání: 11.12.2015





Periodikum: Profiboxing.cz
Datum vydání: 29.10.2015



Periodikum: Profiboxing.cz
Datum vydání: 27.10.2015



Periodikum: Zpravodajský server iDNES.cz
Datum vydání: 19.6.2015



Periodikum: Profiboxing.cz
Datum vydání: 19.6.2015



Periodikum: Internetové stránky www.pragueout.cz
Datum vydání: 8.11.2011



Periodikum: Úvodní stránka www.pragueout.cz
Datum vydání: 8.11.2011



Periodikum: nový PROFIT, číslo 45
Datum vydání: 7.11.2011



Periodikum: On-line stránky The Prague Post
Datum vydání: 2.11.2011



Periodikum: The Prague Post
Datum vydání: 2.11.2011



Periodikum: On-line stránky týdeníku PROFIT
Datum vydání: 2.11.2011



Periodikum: Bojová umění 9–10/2011
Datum vydání: září 2011



Periodikum: Bojová umění 9–10/2011
Datum vydání: září 2011



Periodikum: Zpravodajský server www.sport.cz
Datum vydání: 27.5.2011



Periodikum: Zpravodajský server www.sport.cz
Datum vydání: 21.5.2011



Periodikum: The Prague Post, 18/2011
Datum vydání: 4.–10.5.2011



Periodikum: www.beok.cz
Datum vydání: 16.2.2011



Periodikum: Zpravodajský server E15.cz
Datum vydání: 15.12.2010



Periodikum: Zpravodajský server www.sport.cz
Datum vydání: 15.12.2010



Periodikum: Zpravodajský server www.lidovky.cz
Datum vydání: 15.12.2010



Periodikum: Spot na obrazovkách pražského metra
Datum vysílání: 14.12.2010



Periodikum: Zpravodajský server www.erasport.cz
Datum vydání: 19.11.2010



Periodikum: Deník Blesk 125/2010
Datum vydání: 31.5.2010



Periodikum: Mladá fronta DNES, příloha byznys speciál
Datum vydání: 29.3.2010



Periodikum: Mladá fronta DNES, příloha byznys speciál
Datum vydání: 29.3.2010



Periodikum: Bojová umění 3–4/2010
Datum vydání: březen 2010



Periodikum: Mladá fronta DNES, příloha víkend
Datum vydání: 6.–7.3.2010



Periodikum: Mladá fronta DNES, příloha víkend
Datum vydání: 6.–7.3.2010



Periodikum: Zpravodajský server liberecky.denik.cz
Datum vydání: 4.3.2010



Periodikum: okinfo 2/2010
Datum vydání: 25.2.2010

Jakube, od svých čtrnácti let se věnu-
jete aktivně boxu. Co vám tento sport 
dal? Považujete ho za vhodný pro 
mladé kluky?
Mně box strašně pomohl v tom, že jsem se 
tehdy, v těch čtrnácti, patnácti, trošku zocelil. 
Dřív jsem se docela bál. Díky boxu jsem 
zjistil, že člověk musí být samostatný. Teď už 
působím jako trenér, mám svůj oddíl a tré-
nuji i malé děti. A i na těchhle svých malých 
svěřencích vidím, že je to pro ně přínosné. 
Box je naučí sebedisciplíně a naučí je, aby se 
spoléhali sami na sebe.

Není box příliš drsný a nebezpečný?
S boxem je spojeno mnoho předsudků. Když 
se řekne box, tak si lidi představí ty klasické 
televizní turnaje, zápasy, krev. To je ale daleko 
od reality. Box je rozdělen na amatérský box 
(to je opravdu sport – dokonce i jedna z prv-
ních olympijských disciplín) a profesionální 
box. A to je byznys. Většina těch negativních 
věcí se děje v profesionálním boxu. Tam 
boxeři nemají ani helmu, mají menší rukavi-
ce. Tím ale nechci říct, že to odsuzuji, mám 
spoustu kamarádů i mezi profesionálními 
boxery. 

Takže v amatérském boxu není cílem 
zničit protivníka?
To právě není, i když si to hodně lidí myslí. 
Nejde o to zničit nepřítele, ale vyhrát spor-
tovně. Boxuje se na body a většina zápasů 
se vyhrává na body. Samozřejmě, když 

soupeř dostane tvrdý úder, tak je možné 
vyhrát i K.O., ale to se stává výjimečně. 

Zajímavé je, že co se týká úrazovos-
ti, je box až třináctý sport v po-

řadí. Já třeba jsem neměl 
žádný úraz. Na prvním, 

druhém místě je 
hokej, fotbal… 

A ještě bych chtěl dodat, že není pravda, 
že při boxu dochází k úbytku mozkových 
buněk, jak si většina lidí myslí. (smích)

Je možné se boxem uživit?
Já jsem se tím částečně jako mladý kluk živil. 
To bylo fajn, že jsem nemusel chodit po bri-
gádách. Jezdil jsem po Evropě, boxoval jsem 
turnaje. Později jsem si začal vydělávat jako 
trenér a nutriční specialista a pak už jsem 
přešel k obchodu.

Kolik hodin týdně věnujete sportu?
Jako trenér mám 7,5 hodin lekcí týdně. 
Sám se sebou chodím tak hodinu a půl do 
posilovny, snažím se třikrát týdně běhat 
a ještě chodím dvakrát týdně na fotbal. Do-
hromady je to nějakých 14 hodin. Když jsem 
v dobrém stadiu. Ale když jsem ve stadiu 
lenosti, tak je to horší.

Dodržujete striktně nějaký denní 
režim?
Sport je dobrý k tomu, že se dokopu dvakrát 
týdně vstávat brzo, i když vstávání hrozně 
nemám rád. Když trénujeme od 7:30, tak 
jako přespolní musím vstávat ve třičtvrtě na 
šest. Což je pro mě hrozné, protože spánek je 
moje nejoblíbenější činnost.

Jak to máte s režimem v práci? 
Občas si představuji, že mi na ramenou sedí 
dva ptáci. Jeden říká: „Lež, nemá smysl se 
honit, stejně tam půjdeš a nic z toho nebu-
de.“ A ten druhý říká: „Hele, musíš, protože je 
to dobré pro tebe, pro tvoji rodinu a musíš 
to udělat.“ A teď záleží, který z nich vyhraje. 
Samozřejmě sport mi pomohl v tom, že 
vyhrává častěji ten správný pták, ale někdy 
to je těžké.

Manažer senior Jakub Novotný na sebe upozornil krátce 
po svém nástupu do Broker Consulting v roce 2008, kdy 
ve třetím měsíci spolupráce dosáhl produkce 851 vlastních 
čistých bodů. Aktivní boxer v rozhovoru prozrazuje, proč 
chce mít tým sestavený ze sportovců, proč se zaměřil na 
vysokobonitní klientelu a co ho vedlo k založení extraligy 
boxu pro manažery velkých firem.

Jakub Novotný:
Box mě naučil 
sebedisciplíně
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Rozhovor
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Periodikum: okinfo 2/2010
Datum vydání: 25.2.2010

Ve kterých situacích je boj se „špatným 
ptákem“ nejtěžší?
V naší branži je kritický okamžik, kdy člověk 
dosáhne nějakého limitu peněz. Když zjistí, 
že nemusí udělat zas tolik práce, aby vydělal 
nějaké peníze. Zažil jsem to na vlastní kůži. 
Ale já mám obrovské cíle a tam, kde jsem 
dneska, už nikdy nechci být.

Jaké máte cíle?
Teď pracujeme na manažerské extralize, 
což je takové spojení koníček – práce. Ale 
jako každý mám i spoustu svých osobních 
plánů. Třeba obrovský dům – už mám plán, 
jak to tam bude vypadat. Pozemek bude 
mít 3000 m2 a bude tam i malé fotbalové 

hřiště, kam budu zvát kamarády a budu 
tam dělat párty. Protože ty po fotbale bývají 
vždycky nejlepší. A samozřejmě venku 
bazén a vevnitř sauna.

Na kdy to plánujete?
Mám to spočítané na pět let. Takže to je 
nejbližší cíl. Po autu. Těch cílů je hodně, 
a proto je teď potřeba hodně pracovat. 
V naší branži je dobré, že je skutečně možné 
ty peníze vydělat. Lidi, kteří makají, tak mají 
víc. Je to v podstatě normální systém, 
který běžně funguje v životě. Vždycky 
kdo víc maká, tak má víc. Jenomže tady 
to funguje na druhou. Ten, kdo opravdu 
dělá a má disciplínu, tak se má dobře. 
Může si hlídat svoje zdraví, může sporto-
vat a má se dobře jeho rodina. A plní si 
svoje cíle. A pak jsou lidi – možná 90 %, 
kteří si toho neváží. Dělají jen proto, že 
mají o něco víc, než je průměrný plat, 
a tak si řeknou: „Proč bychom dělali víc?“ 
Jenže tihle lidi nikdy nikde nic nevyhráli 
a nikdy to tak ani nebude. A to je správné. 
Pravidla jsou jasná. V téhle branži se mi 
líbí, že je to tak dobře vidět. 

Je to stejné jako ve sportu?
Přesně tak. Pro úspěch ve sportu je taky 
potřeba dřít a být v dobrém týmu. 

Myslíte si, že jste dobrý kouč? 
Jsem manažer, ale tím, že nasazuji vysoké 
nároky sám sobě i lidem kolem sebe, 
mám zatím trochu problém s vybudová-

ním týmu. Lidi, kteří vidí vysoké nároky, tak 
často odpadají. Myslím, že se mi zatím moc 
nedaří najít u lidí tu správnou hranici. Jsem 
možná trochu poznamenaný ze sportu 
a snažím se z nich dostat maximum toho, 
co v nich je. V principu je to dobře, ale ne 
každý to unese.

Kdo je v manažerské práci vaším 
vzorem? 
Obdivuji lidi, kteří vedou velké skupiny, jako 
třeba Petr Hušek. On je podle mě příkladem 
správného manažera. Má jasnou vizi, přesné 
výpočty, vždycky ví, co je třeba udělat, a jde 
a udělá to. Dokáže to lidem podat tak, že to 
udělají taky. 

Co považujete za základní manažer-
skou dovednost?
Dělat to, co chci po svých lidech. Když po 
nich chci aktivity, tak je musím mít taky. To 
funguje stejně jako ve sportu. Když člověk 
trénuje, tak musí mít něco za sebou. Ale 
hlavní je sebedisciplína a aktivity. Bez nich 
jsou všechno jen prázdná slova a není co 
předávat. Podřízení neudělají to, co nevidí.

Je si trénování boxu a trénování kon-
zultantů v něčem podobné? Pomáhají 
vám v manažerské práci zkušenosti 
trenéra boxu?
Kdybych to dělal stejně, tak mi v týmu 
nevydrží asi nikdo. Na boxu třeba všem 
říkáme, že jsou chcípáci, aby se víc snažili. 
(smích) V boxu jsou všichni kamarádi a to 
nejde udělat v manažerském týmu. To musí 
být odlišné. 

Chtěl byste mít v týmu samé sportovce?
No, to by bylo úplně nejlepší. (smích) Mě 
tohle už taky napadlo. Sportovci mají 
disciplínu a to prostě funguje. Konzultanti by 
měli ráno vstát, dopoledne dělat adminis-
trativu a odpoledne jít za klienty. Ale často 
je to tak, že do 13 hodin flákačka, pak možná 
zvednou telefon a pak už jsou čtyři hodiny 
a teď v zimě, když se stmívá, tak už to láká jít 
domů. Myslím, že díky sportu vycítím ty dří-
če, a proto mám zatím v týmu tak málo lidí. 
Protože prostě neberu každého. V tomhle 
se mi líbil Jim Heidema, který říkal: „Nabírat 
pomalu a vyhazovat rychle.“ Heidema mi 
v tomhle hodně pomohl. A také v efektivitě. 

V jakém smyslu?
Správný konzultant sice umí pracovat 
s klienty všech bonitních skupin, ale Jim 
Heidema řekl jasně: „Vy se musíte posunout 
z levelu mezi nižší až střední bonitou na 
střední až vyšší.“ Uvědomil jsem si tehdy, 

že ty lidi znám. Člověk se jen bojí za nimi 
jít. V takových situacích je dobré si říct, že 
strach je jen pocit, který vlastně není sku-
tečný. Pomáhalo mi to ve sportu a pomohlo 
mi to i v obchodě. Pak jsem šel za tím 
člověkem bez problémů a vždycky z toho 
byl skvělý byznys.

Vaše specializace na bonitní klientelu 
začala až po setkání s Jimem Heidemou?
To ne, už jsem to tak měl předtím, ale na 
meetingu s Jimem jsem se v tom utvrdil. Už 
dříve se mi povedlo pár obchodů u kama-
rádů, kteří byli bonitní, ale nedělal jsem 
si z toho prioritu. Dřív jsem neměl jasně 
stanovený profil ideálního klienta. Teď už to 
tak mám a doporučuji to všem.

Není to sobecké – věnovat se jen bonit-
ním klientům a ostatní nebrat?
Uvědomil jsem si, že většina lidí se bojí jít za 
bonitními klienty, takže vždycky bude dost 
konzultantů, kteří se budou věnovat tomu 
zbytku. Je to možná trošku tvrdé, ale je to 
tak. Ale samozřejmě, když někdo řekne: „Tady 
mám rodinu, chtěl bych, abys tam zašel,“ tak 
jdu. Nevyhýbám se obchodům s méně bo-
nitními klienty, jen je aktivně nevyhledávám. 

Ve vaší produkci jsou patrné určité 
výkyvy. Vedle skvělých měsíců s téměř 
tisícovkou čistých vlastních bodů se 
objevují i měsíce s poměrně nízkou 
produkcí kolem 100 bodů. Čím to je?
Já jsem vydělal peníze, které jsem nikdy 
předtím nevydělal, z pár obchodů, opravdu 
z pár. Tím jsem trošku ztratil dech. Měl jsem 
pocit, že si můžu odpočinout a udělat si 
chvilku klid. Teď mě to samozřejmě mrzí. 
Bavil jsem se pak o tom v Barceloně s Petrem 
Hrubým. Řekl mi tehdy: „Vy jste měl, Jakube, 
zařazeno na šestku, pak jste si dal dovolenou, 
druhou dovolenou, trochu jste si odpočinul, 
vyřadil jste na neutrál a teď se musíte roz-
jíždět zase znovu od jedničky, protože jinak 
to nejde.“ Teď už je to dobrý, ale je potřeba 
na to pořád myslet. Kdybych byl sám sobě 
manažerem, tak vím, že tohle je třeba hlídat. 

Jste jedním ze zakladatelů Manažerské 
ligy boxu. Mohl byste čtenářům OK 
Info trochu objasnit, o co jde?
Na začátku stál jeden z mých klientů: Hon-
za Saglena. Měl v plánu zorganizovat akci 
Galavečer v boxu, kde budou závodit vysocí 
manažeři farmaceutických firem, protože se 
pohyboval v této branži. Hledal společníka 
a zároveň trenéra, tak jsem do toho šel s ním, 
a společnost Broker Consulting se stala 

hlavním partnerem této akce. Od února jsme 
trénovali 18 manažerů a v červnu proběhl 
v Tesla aréně turnaj, jehož výtěžek šel na cha-
ritu. Zaznamenali jsme velmi dobré ohlasy, 
na jejichž základě jsme rozjeli manažerskou 
akademii boxu. Tréninky už běží kromě Prahy 
v Ostravě, v Jihlavě, Liberci, Mladé Boleslavi, 
Českých Budějovicích, Trutnově, Říčanech, 
Pardubicích, v Mostu, Plzni, Mělníku… Ma-
nažeři, kteří mají zájem o členství, se můžou 
přihlásit přes web www.extraligaboxu.cz. 
Pak začnou chodit na kolektivní tréninky 
a můžou se zúčastnit například oblastních 
kol. Na konci každého roku bude probíhat 
Galavečer, což bude mistrovství republiky 
manažerů v šesti váhových kategoriích. Rád 
bych postavil tým i z lidí z Brokeru, takže 
tímto zvu do extraligy všechny kolegy.

Co láká manažery k účasti v extralize 
boxu?
Každý, kdo dělá v top managementu nebo 
sám podniká, má většinou potřebu se sdru-
žovat s podobnými lidmi. Proto lidi chodí na 
golf, jezdí na kola, chodí na hokej. Většina 
manažerů si uvědomuje, že je potřeba něco 
dělat. Dobrý manažer musí taky vypadat 
dobře. A jestli člověk bude mít pupek 
a bude mít 150 kg, tak neudělá obchod. 

Co extraliga boxu přináší vám?
Pro mě to bylo otevření nových dveří a na-
lezení nových dnes už se dá říct kamarádů. 
Většina manažerů, které trénuji, se stala 
mými klienty. A vzniká z toho spousta 
nových kontaktů.

Jakým způsobem si budujete vztahy 
s novými klienty?
Když člověk dokáže klienta nadchnout, tak 
nemusí shánět nové kontakty, to přijde 
samo. To ale není o slovech, to je o činech. 
Klient si musí po jednání s vámi říct: „To 
je člověk, kterému vždycky zavolám, když 
budu chtít něco řešit. A půjdu s ním třeba 
na pivo.“ Mně se stává docela často, že mě 
klient pozve na nějakou párty. Jsem za to 
rád. Je to taková příjemná forma následné 
péče. Dělat si z klientů kamarády je podle 
mě dobré.

Se všemi klienty máte přátelský vztah?
Snažím se vždycky kontakt na druhé a další 
schůzce rozvíjet tak, aby klient cítil, že mu 
nabízím něco, čemu věřím, a že ho beru 
jako člověka, který je přítel. Že to není čistě 
jen byznys. To je myslím princip každého 
dobrého obchodu. Pak se dá dobře využít 
i potenciál Finančního plánu. Když vám 

klient věří, tak ho vezme celý a je z toho 
dost bodů.

Výtěžnost Finančního plánu je vaší 
silnou stránkou. Jaký je váš rekord?
Rekordu jsem dosáhl hned, když jsem 
začínal. To jsem měl s veškerými úpravami, 
které následovaly, 630 bodů.

A průměr?
Když mám bonitního klienta, tak je průměr 
kolem 250 bodů. Někde 450 bodů, někde 
jen 200. Cítím, že tady mám ještě velké re-
zervy. Jako obchodník ještě musím dozrát. 

Považujete náš Finanční plán za kon-
kurenční výhodu?
To určitě. O Finančním plánu jsem přesvěd-
čený na 100 %, protože za ním stojí chytré 
hlavy a všechno to dává smysl. Tohle prostě 
člověk, který pracuje pro jednu nebo dvě 
pojišťovny, nevymyslí. 

Je to jeden z důvodů, proč pracujete 
právě pro Broker Consulting?
Určitě. A další věc, která se mi tady líbí, je 
tým obecně. Že si tady nikdo na nic ne-
hraje. Jako sportovce mě taky zajímá, čeho 
dosáhli ostatní a jestli můžu mít to samé, 
nebo být i lepší. A tady to tak je. Chceš mít 
to, co mám já? Musíš udělat tohle, tohle, 
tohle. Poradí vám klidně člověk z jiné sítě, 
který z toho nic nemá, ale dělá to pro tým, 
pro Broker Consulting. Peníze se dají vydělat 
všude, ale pro mě je strašně důležitý tým. 
Ten tady drží, a proto tady jsem.
DěkuJi zA rozhovor.

PtAlA se evA sADílková

patnáct otázek na tělo
Jméno a příjmení Jakub Novotný

Obvyklý měsíční výkon body/smlouvy 1000/25

Krédo Be The Best

Oblíbená barva červená

Investiční profil dynamický

Co posloucháte za muziku? rock, pop

Region působnosti Praha, střední Čechy

Rodinný stav do posledního zimního dne svobodný

Cíle pro tento rok oblastní ředitel

Oblíbené zvíře tygr

Kdy zemský ředitel 2. pol. 2013

Blondýna, nebo bruneta? bruneta

Co je v životě pro vás nejdůležitější?  klidný spánek, a abych ho měl, tak potřebuji zdraví, 
peníze a šťastnou rodinu :-)

Auto/vysněné auto VW Bora/brzy BMW 6 

Proč Broker Consulting? Finanční plán, systém, tým, vize

Chcete něco dodat? ne, děkuji :-)

Manažer senior Jakub novotný

n  pochází z Karviné a dětství prožil v Nuči-
cích (u Kostelce nad Černými lesy),

n od svých čtrnácti let aktivně boxuje,
n  několikrát obsadil medailová místa na 

mistrovství republiky v boxu,
n  byl druhý na mistrovství světa v  kick boxu,
n  na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

v Praze vystudoval nejvyšší trenérskou 
třídu boxu,

n  je spoluzakladatelem a trenérem mana-
žerské ligy boxu (www.extraligaboxu.cz),

n  v Broker Consulting působí od 1. 7. 2008,
n  vyniká ve výtěžnosti Finančního plánu, 

specializuje se na vysokobonitní klientelu,
n  rád se sází (hlavně s Petrem Huškem), 

přestože sázky většinou prohrává.Pro úspěch ve sportu je taky 
 potřeba dřít a být v dobrém týmu.

18
 

Rozhovor

19
 

Rozhovor



Periodikum: Marketing & Media 5/2010
Datum vydání: 1.2.2010



Periodikum: Bojová umění 1–2/2010
Datum vydání: leden 2010



inzertní kampaň ...



Periodikum: Strategie 14/2010
Datum vydání: 6.4.2010



Periodikum: Zdravotnické noviny 10/2010
Datum vydání: duben 2010



Periodikum: Zdravotnické noviny 10/2010
Datum vydání: březen 2010



Periodikum: E15, číslo 589
Datum vydání: 23.3. 2010



Periodikum: Strategie 05/2010
Datum vydání: 1.2.2010



Periodikum: E15, číslo 550
Datum vydání: 27.1.2010



billboardová kampaň ...



Periodikum: Kampaň „Finále MEB 2010“
Datum kampaně: listopad 2010

Mediální partneři

15. 12. 2010 – Hotel Olšanka, Praha
Předprodej vstupenek na www.sazkaticket.cz a terminálech Sazky, a.s.

Ovládejte hry pomocí 
pohybů svého těla,

bez ovladače!

V Česku od
10. 11. 2010



Periodikum: Kampaň „Staň se členem MEB“
Datum kampaně: únor 2010

Manažerská extraliga boxu

Fastum® Gel obsahuje ketoprofen. K zevnímu užití.
Pozorně si pročtěte příbalový leták.

Partner billboardové kampaně

Fastum® Gel obsahuje ketoprofen. K zevnímu užití.® Gel obsahuje ketoprofen. K zevnímu užití.®

Mediální partneři



fotogalerie ...



Akce: Galavečer MEB v ČNB
Datum: 27.10.2015



Akce: Galavečer MEB 2015
Datum: 5.3.2015



Akce: 3. oblastní kolo Praha
Datum: 10.10.2013



Akce: 1. oblastní kolo Průhonice
Datum: 18.4.2013



Akce: 4. oblastní kolo Praha, Kongresové centrum ČNB
Datum: 10.11.2011



Akce: 3. oblastní kolo Rakovník
Datum: 13.5.2010



Akce: 2. oblastní kolo Liberec 
Datum: 8.4.2010



Manažerská extraliga boxu, o.s.
Upolínová 280/7

Praha 5 - Motol, 150 00
Telefon: +420 257 222 888

Fax: +420 257 223 146
www.extraligaboxu.cz

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s., 

Řevnická 1/121, 150 00 Praha
č.účtu: 4730354001/5500

IBAN: CZ76550000000 04730354001 


