
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY  

BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 

21. 2. - 23. 2. 2014 V HUMPOLCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

Mgr. Antonín Schneider 

Ing. Lukáš Vojtek 



1. Zahájení jednání, volba zapisovatele, seznámení s programem. 

 

2. Kontrola úkolů z předchozího zasedání SR BSMK: 

a) P. Rosenbach bude pokračovat v jednání s M. Kunešem ohledně umístění bannerů 

do horní lišty webu BSMK. 

b) P. Rosenbach dokončí jednání s V. Trumpešem ohledně osvětlení hřiště na Srbské. 

c) P. Rosenbach zaktualizuje složení valné hromady na webu BSMK. 

d) R. Pazdera získá od P. Míčka zdrojový soubor pro plakát turnaje národnostních 

menšin. 

e) R. Pazdera rozdá závazné přihlášky do ligového poháru zástupcům týmů na 

zasedání před začátkem jarní části sezóny. Podle počtu přihlášených týmů budou 

vymezeny termíny pro odehrání jednotlivých kol. 

f) F. Juda zajistí názvy vítězných týmů všech ligových ročníků Superligy, včetně 

výsledků a vítězů ligového poháru, toto bude následně umístěno na web BSMK. 

M. Kuneš vytvoří na webu BSMK v sekci „Soutěže“ podsekci s názvem „Vítězové 

ligy a ligového poháru“ a po obdržení jmen je do této sekce doplní. Zároveň 

vytvoří v sekci „Soutěže“ podsekci „Ligový pohár“ (umístit pod poslední soutěž) s 

turnajovým pavoukem. 

g) P. Rosenbach zajistí naprogramování funkce „veto rozhodčích“ na webu BSMK.  

h) R. Pazdera projedná s L. Zhořem a zástupci VUT možnosti umístění mobilní 

plošiny pro zlepšení kvality natáčení videí ze zápasů.  

i) R. Pazdera bude pokračovat v kontrole ligy firem (přihlášky, soupisky, registrace, 

fotografie). 

j) F. Juda bude pokračovat v jednání se zástupci odboru školství Jihomoravského 

kraje o konceptu založení středoškolské ligy nebo rozšíření středoškolského 

turnaje a možností jejich financování. 

k) Členové SR BSMK zjistí do letního zasedání možnosti pořádání zimního turnaje 

v halách s umělou trávou v Brně a okolí (Telnice, Kuřim, Obřany, VFU). 

l) SR BSMK projednala koncept ligy veteránů. L. Vojtek do příštího zasedání SR 

BSMK představí možnosti náboru nových týmů a prezentace tohoto projektu 

(kluby velkého fotbalu, medializace - Brněnský deník, Region sport, Kiss Hády, 

maily bývalým členům BSMK).  

 

3. SR BSMK odsouhlasila zvýšení odměny pro Jana Nečase za zadávání výsledků na 

web svazu a pro Alexe Deneva za vedení STK (vzhledem ke zvýšení počtu utkání 

v rámci Univerzitní ligy) ze 4.000,- na 5.000,-. 

 

4. SR BSMK zamítla žádost R. Chudoby o zvýšení odměny za reporty s odůvodněním, 

že kluby nižších soutěží si za reporty neplatí, proto není možné zvyšovat jejich počet 

nebo odměnu za jejich napsání. 

 

5. F. Juda se sejde s J. Károu a probere možnosti rozšíření článků v MF Dnes. 

 



6. R. Pazdera zajistí, aby informační systém BSMK generoval registrační karty pouze 

s názvem klubu bez označení „B“ nebo „C“ týmu a doplní Sazebník poplatků a odměn 

o bod 1.5 ve znění: Poplatek při ohlášení přestupu/hostování (bez vystavení nové 

registrační karty) = 250,- Kč. 

 

7. SR BSMK rozhodla, že STAROBRNO GASTRO CUP se bude konat v termínu 5. a 6. 

července 2014. Turnaj se uskuteční podle počtu přihlášených týmů buď v TCM 

v Brněnských Ivanovicích nebo na Chalabalové. R. Pazdera poptá u pivovaru 

STAROBRNO vytvoření plakátu na akci (zdenka.mindlova@heineken.com). Výše 

startovného byla stanovena na 400,- za kvalifikace a 1.000,- za finálový turnaj (viz 

plán akce). Je nutné již v měsíci březnu hledat vhodná hřiště pro jednotlivé 

kvalifikace. 

 

8. P. Rosenbach připraví na další zasedání SR BSMK revizi nákladů na pronájmy hřišť 

na základě podkladů od R. Pazdery.  

 

9. R. Pazdera ověří podmínky pronájmu hřišť na VUT pro BSMK a připraví podklady 

pro jednání F. Judy s rektorem VUT. 

 

10. SR BSMK připravila a schválila „Plán akcí pro rok 2014“. R. Pazdera ho zveřejní na 

webu BSMK. 

 

11. SR BSMK projednala žádost týmu Vyšší princip hrát na hřišti Pastviny a rozhodla, že 

hřiště svými rozměry bohužel nevyhovuje mezinárodním pravidlům malého fotbalu. 

Na hřišti se tak může hrát pouze Bambini liga juniorů. 

 

12. SR BSMK projednala návrh Jana Formánka na zatraktivnění ligového poháru. Bylo 

rozhodnuto, že vítěz ligového poháru obdrží poukázku na odběr dvou 50 litrových 

sudů piva STAROBRNO a finalista obdrží poukázku na odběr jednoho 50 litrového 

sudu piva STAROBRNO.  

 

13. R. Pazdera vytvoří systém poukázek pro odběr sudů piva STAROBRNO. 

 

14. SR BSMK rozhodla, že zápasy Bambini ligy juniorů budou pískat pouze rozhodčí 

BSMK.  

 

15. A. Schneider ve spolupráci s M. Kunešem vytvoří v administraci webu BSMK 

rozdělení rozhodčích na aktivní a neaktivní (viz sekce hřiště).  

 

16. SR BSMK odsouhlasila postup při zkompletování výsledků a statistik dřívějších sezon 

BSMK. P. Rosenbach zkontroluje původní webové stránky svazu. R. Pazdera osloví 

Region sport a ověří možnost čerpat výsledky z jejich archivu. F. Juda zkontroluje 

časopisy Offside z předešlých sezon. Všichni odešlou podklady A. Schneiderovi, který 

zahájí rekonstrukci historických statistik na webu svazu. 
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17. SR BSMK rozhodla, že rozhodčí jsou povinni se zúčastnit alespoň jednoho z termínů 

školení, v opačném případě budou pokutování dle Sazebníku pokut a trestů. 

 

18. SR BSMK zamítla návrh zástupců superligových týmů, aby všechny týmy Superligy 

měly povinnost hrát své zápasy na hřištích s umělým osvětlením. 

 

19. R. Pazdera představil návrh potisku dresů reprezentace BSMK (Vpředu bude na levém 

rukávu dresu logo města Brna, na pravém rukávu znak Jihomoravského kraje a na 

břichu loga firem SIMOST a STAROBRNO.  Vzadu nad číslem bude nápis: Brněnský 

svaz malé kopané a pod číslem emailová adresa: www.malakopanabrno.cz.) SR 

BSMK návrh schválila. P. Rosenbach zajistí potisk u firmy Megapress. 

 

20. R. Pazdera zkontaktuje firmu Technofiber (p. Komárek) a zařídí výměnu branky na 

Arménské. 

 

21. SR BSMK projednala doporučení L. Zhoře pořídit pro BSMK novou kameru. F. Juda 

prověří situaci na Evropské federaci ohledně statických kamer na hřiště a následně 

bude informovat SR BSMK, zda realizovat nákup nové kamery pro BSMK nebo 

využít servisu statických kamer. 

 

22. R. Pazdera kontaktuje M. Růžka ohledně přesměrování emailové adresy 

info@malyfotbal.cz a zřízení emailové adresy pro A. Schneidera s koncovkou 

malyfotbal.cz. 

 

23. SR BSMK rozhodla, že reprezentace BSMK se bude soustředit především na turnaje 

v malé kopané (Victory Cup a Zelencup). Účast výběru BSMK na vánočním turnaji 

v Jihlavě bude zrušena. Vybraní hráči do reprezentace BSMK se mohou představit 

vedení reprezentace ČR v rámci účasti na zmíněných turnajích. Vedoucí reprezentace 

BSMK osloví prezidenty klubů a požádá je o nominace hráčů do výběru BSMK.  

 

24. SR BSMK projednala žádost P. Outraty o podporu Memoriálu P. Outraty a rozhodla, 

že BSMK umožní objednávku pohárů přes statutární orgán BSMK (vyšší sleva na 

poháry a štítky zdarma) a poskytne prostor pro propagaci turnaje na webu BSMK. 

 

25. P. Rosenbach zajistí doregistrování BSMK k silniční dani. 

 

26. SR BSMK zkontrolovala účetnictví Univerzitní ligy a pověřila R. Pazderu 

dokončením vyúčtování. 

 

27. F. Juda zjistí možnosti pronájmu kanceláře pro BSMK v městské části Brno – střed. 

 

28. SR BSMK projednala žádost firmy Suncity a připravila nabídku sponzoringu (název 

soutěže, reklamní banner a logo s proklikem). 

http://www.malakopanabrno.cz/
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29. F. Juda projedná s J. Regecem možnosti navýšení počtu týmů pro turnaj národnostních 

menšin. 

 

30. F. Juda zařídí zřízení datové schránky pro BSMK. 

 

31. SR BSMK rozhodla, že dotovaná cena sad dresů Nike pro postupující týmy z druhé 

ligy do Superligy BSMK bude omezena cenovým limitem 12.000,- Kč 

v maloobchodní ceně pro každý tým. Dále SR BSMK upravila Soutěžní řád v bodě 

19.8, kde rozšířila odměnu pro postupující týmy z druhé ligy o brankářský komplet 

(dres a kalhoty).   

 

32. R. Pazdera zjistí úpravu stanov BSMK s ohledem na nový občanský zákoník a 

zřizování místních sdružení BSMK. Dále zajistí, že na webu BSMK budou 

zaktualizovány všechny dokumenty s ohledem na změnu ze sdružení na spolek. 

 

33. R. Pazdera připraví propozice jednotlivých soutěží BSMK na sezónu 2014/2015 a 

vytvoří propozice pro Univerzitní ligu na sezónu 2014/2015, které následně zašle J. 

Gusejnovovi. 

 

34. SR BSMK rozhodla, že bude pokračovat v delegacích na utkání. R. Pazdera zapojí do 

kontrol utkání delegáty, kteří jsou členy disciplinární komise. 

 

35. A. Schneider zahájí nábor nových týmů do ligy žen (turnaje žen, propagace na 

vysokých školách, medializace, inzerce). 

 

36. R. Pazdera připraví prezentaci BSMK („Přihlas svůj tým do soutěže“) pro jednotlivé 

zpravodaje městských částí města Brna. F. Juda zašle L. Vojtkovi kontakty na tyto 

zpravodaje a ten prověří jejich aktuálnost, vytvoří tabulku obsahující název městské 

části, termín uzávěrky tamního zpravodaje, kontaktní osobu, e – mail a telefon a zajistí 

zveřejnění prezentace, popř. za jakých podmínek je prezentace možná. 

 

37. SR BSMK vytvoří a zreviduje testy pro rozhodčí tak, aby byly připraveny pro letní 

školení rozhodčích. F. Juda připraví otázky z mezinárodních pravidel malého fotbalu, 

konkrétně stran 1 – 20, P. Rosenbach 21 – 40, A. Schneider 41 – 60, L. Vojtek 61 – 

81. R. Pazdera připraví otázky ze všech zbývajících dokumentů BSMK. Otázky budou 

připraveny do konce května 2014. P. Rosenbach vytvoří vzor zadávání otázek do 

Excelu a rozešle jej ostatním členům SR BSMK. 

 


