
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 

13. 2. - 14. 2. 2016 V BRNĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Přítomni za Správní radu BSMK: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

 

Hosté: 

 

Tomáš Balabán 

Roman Gömö 



1. Správní rada Brněnského svazu malé kopané, z. s. (dále jen jako „BSMK“) zvolila 

zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, viceprezidenta BSMK. 

 

2. Správní rada BSMK (dále jen jako „SR“) schválila program jednání v níže uvedeném 

pořadí. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího zasedání SR: 

- F. Juda se ve spolupráci s J. Štefkem (zaměstnanec Asociace malého fotbalu ČR 

v oblasti marketingu) pokusí zajistit účastníky ligy firem oslovením bank, 

pojišťoven a podobných institucí.  

 

4. SR se pokusí zajistit přes vedení hotelu Boby, aby byly vraceny míče, které se při 

zápasech na hřišti Za Lužánkami, zakopnou na střechu hotelu. 

 

5. R. Pazdera vytvoří ve spolupráci s J. Štefkem marketingovou osu pro zajištění diváků 

při zápasech Ligy malého fotbalu v Brně (soutěže pro diváky, losování o zájezd na 

ME, občerstvení zdarma, ceny od sponzorů, tipovačka). Vytvořit BSMK FanPass - 

„Staň se hrdým fanouškem BSMK a využívej výhod…“ 

 

6. M. Kuneš naprogramuje na web BSMK statistiku vzájemných zápasů dvou týmů, 

která se zobrazí při rozkliknutí daného utkání. 

   

7. SR vydala dokument s názvem „Ceník reklamních ploch“, který je umístěn na webu 

BSMK v sekci „Dokumenty“ - „Ostatní dokumenty“.  

 

8. SR rozhodla s platností od sezóny 2016/2017 o zvýšení částky za kontumaci 

v Superlize ze stávajících 1.000,- Kč následovně:  

- první kontumace v sezóně bude pod pokutou 1.000,- Kč 

- druhá kontumace v sezóně bude pod pokutou 2.000,- Kč 

- třetí a každá další kontumace v sezóně bude pod pokutou 4.000,- Kč 

Zároveň bylo rozhodnuto o snížení počtu kontumací pro vyloučení ze soutěže z pěti na 

čtyři. R. Pazdera upraví tato rozhodnutí v příslušných dokumentech BSMK. 

 

9. SR rozhodla o náhradách týmům, které vyhrají kontumačně, s platností od sezóny 

2016/2017 následovně: 

- týmy Superligy obdrží slevu na startovném na následující sezónu v částce 1.000,- 

za každou kontumační výhru 

- týmy nižších soutěží mužů a ostatních soutěží (ženy, junioři atd.) obdrží slevu na 

startovném na následující sezónu v částce 500,- za každou kontumační výhru 

 

10. F. Juda projedná s M. Danielem další fungování Univerzitní ligy a podmínky 

spolupráce.  

 

11. R. Pazdera poptá na zasedání valné hromady BSMK (dále jen „VH“) zájem o pozici 

vedoucího týmu výběru Brna v rámci Ligy malého fotbalu.  



 

12. R. Pazdera obešle úřady městských částí města Brna s požadavkem na informace o 

možných hřištích pro soutěže BSMK, příp. realizaci výstavby nových hřišť 

s odpovídajícími rozměry a povrchem (může být i živá tráva).  

 

13. SR schválila, že rozhodčí budou s platností od jara 2016 uzavírat dohody o provedení 

práce, na základě kterých je BSMK povinno odvádět srážkovou daň ve výši 15%.  

 

14. SR zvolila komise BSMK v tomto složení: 

a) Sportovně - technická komise: Patrik Moder 

b) Disciplinární komise: René Pazdera, Jan Cizler, Aleš Dvořák, Václav Večeřa, Ivan 

Vostrejž 

c) Komise rozhodčích: René Pazdera, Antonín Schneider 

d) Komise pro bezpečnost, úpravu a výstavbu hřišť: René Pazdera 

e) Komise pro Univerzitní ligu: Javer Gusejnov, Michal Daniel, René Pazdera 

 

15. SR zvolila oddělení BSMK v tomto složení: 

a) Oddělení strategického rozvoje: Filip Juda 

b) Oddělení reprezentace: Jakub Prokeš 

c) Oddělení informačních technologií: Pavel Rosenbach, Michal Kuneš 

d) Oddělení fotodokumentace: Martin Pištěk 

e) Oddělení pojistných událostí: René Pazdera 

f) Oddělení pro registrace a transfery hráčů: René Pazdera 

g) Oddělení grafiky a designu: Michal Kuneš 

h) Oddělení PR: René Pazdera, Jan Nečas 

i) Oddělení historie svazu a statistik: Antonín Schneider, Jan Nečas 

 

16. R. Pazdera prověří podmínky členství v Unii sportovních klubů města Brna, jeho 

výhody a nevýhody, a to do příštího zasedání SR. 

 

17. SR připomínkovala přípravu části mobilní aplikace Futbalito pro hráče a trenéry 

malého fotbalu (metodika tréninků hráčů, testy pro trenéry, apod.) a pověřila L. 

Čuprovou (zástupkyně vývojářské společnosti) zapracovat tyto připomínky do příštího 

zasedání SR.  

 

18. SR schválila podporu rozvoje dětí na prvním stupni ZŠ v rámci projektu „Miř na 

správnou branku“, kdy se k tréninkům, které již probíhají, přidají i utkání mezi 

třídami, resp. základními školami v dané městské části města Brna. Dozor nad dětmi 

převezmou trenéři v rámci mimoškolních aktivit (družiny) po dohodě s vedením 

daných ZŠ. 

  

19. SR schválila dokument s názvem „Plán akcí na rok 2016“, který je zveřejněn na 

webových stránkách BSMK.   

 

20. SR určila termíny baráže pro všechny soutěže BSMK, kterých se baráž týká.  

 



21. SR projednala návrh projektu „www.shoes4life.cz“ a rozhodla se tento projekt 

podpořit. Informace budou zveřejněny na webu a Facebooku BSMK. 

 

22.  SR navrhla uspořádat utkání vítězek Nike ligy žen s vítězkami Blanenského svazu 

malé kopané. R. Pazdera poptá zájem týmů ženské ligy na nastávajícím zasedání VH. 

 

23. R. Pazdera informuje VH o slevě na startovném ve výši 3.000,- pro každý klub, který 

bude mít mládežnický tým v Bambini lize juniorů. V případě potřeby se BSMK pokusí 

zajistit trenéra, který by tento tým vedl, a to na náklady BSMK. Materiální pomoc 

spočívá ve slevě na sportovní vybavení ve výši 50% pro nové týmy. 

 

24. R. Pazdera poptá před zasedáním VH zájem týmů Bambini ligy juniorů o letní 

soustředění pro děti: http://www.chatyzvule.cz/.     

http://www.chatyzvule.cz/

