
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BSMK, 9. 11. 2009,
RESTAURACE ŠVEJK, BRNO-BOHUNICE

1. Projednání utkání Bohunice 30 – Cordoba 06, a to poté, co o případu rozhodla 
Disciplinární  komise  BSMK  a  poté  i  Odvolací  a  revizní  komise  BSMK. 
Prezident klubu Bohunice 30, Miroslav Fait se odvolává na Správní radu, že 
rozhodnutí Odvolací a revizní komise BSMK bylo v rozporu. Správní rada tak 
má právo doporučit  Odvolací  a  revizní  komisi  svým názorem ještě jednou 
projednat  tuto  záležitost  v případě,  že  uzná  pochybení  Odvolací  a  revizní 
komise, na které se odvolává prezident klubu Bohunice 30, Miroslav Fait.

Výsledek: SR  BSMK  dala  za  pravdu  rozhodnutí  OaRK  a  potvrdila  tak 
kontumační výsledek 0:5 ve prospěch Cordoby.

2. Zpráva předsedy Oddělení strategického rozvoje malé kopané města Brna, 
pana Bronislava Krátkého. 

Výsledek: Bronislav Krátký informoval o chodu svazu, o budoucnosti BSMK 
a jeho modernizaci, jednání se sponzory, rozdělení funkcí ve svaze.

3. Informace o podaných žádostech o dotace ze strany BSMK na obec a město.

Výsledek: Filip Juda informoval o návrhu podoby Mistrovství a malé kopané 
v roce 2010 a předložil oficielně podané žádosti BSMK na obec a město Brno.

4. Informace o vývoji příprav Mistrovství ČR v malé kopané.

Výsledek: Filip Juda představil koncept a prezentaci Mistrovství ČR v malé 
kopané 2010.

5. Potenciální sponzoři Mistrovství a sezón BSMK.

Výsledek: byli projednání sponzoři a partneři pro Mistrovství a rok 2010.

6. Informace o vybudování nové hrací plochy.

Výsledek: SR byla informována o výstavbě nové hrací  plochy pro malou 
kopanou.



7. Rozpočet BSMK pro sezónu 2009/10 – dopracování pronájmu hracích ploch a 
zjištění  o  jakou částku  se  zvedly  výdaje  svazu především z důvodu drahé 
hrací plochy na Chalabalove a dražší Novoměstské.

Výsledek: rozpočet bude po úhradě hřiště Chalabalova za měsíc listopad 
(vzhledem ke  změně  správce  tamního  areálu)  a  úhradě  hracích  ploch  za 
dohrávky, které se budou v listopadu a prosinci konat. Na rozpočet roku 2010 
se nevztahují příjmy a výdaje z Mistrovství ČR v malé kopané 2010.

8. Kdo nemá fotku na foosys nemůže od 13. 11. 2009 nastoupit k soutěžnímu 
utkání BSMK.

Výsledek: SR BSMK stanovila termín do 16. 11. 2009 – dodání fotek. Zákaz 
činnosti  se vztahuje i  na dohrávky,  ve kterých bez fotky na „foosys“  nesmí 
nastoupit.  BSMK vyřadí  fotky,  které  nejsou  vyhovujícího  formátu  či  kvality. 
Požadavek  je  fotka  na  občanský  průkaz,  barevná  a  v originální  podobě. 
V případě, že hráč dodá fotku po tomto termínu, může nastoupit až nejbližší 
pondělí  od  data  dodání  fotky.  V případě,  že  dodá  fotku  48  hodin  před 
začátkem utkání a méně (je myšleno utkání týmu, kterého je hráč členem), je 
toto  bráno  jako  tzv.  „rychloregistrace“  a  je  účtována  administrativním 
poplatkem ve výši 200,-.

9. Klub  nemá  uhrazené  členské  příspěvky  a  registrační  poplatky  nemůže 
nastoupit od 18. 11. 2009. (Pozn. úterý 17. 11. je svátek). 

Výsledek: schváleno

10.Diskuzní fórum – jen pro řádně registrované či otevřeně? Příklad BAF zrušila 
fórum, navíc fórum možná není důstojnou části  webu, jelikož se zde jedná 
neeticky, navíc s řadou smyšlených vět.

Výsledek: návrhy k bodu budou projednány na následujícím zasedání SR 
BSMK. Členové SR BSMK předloží návrhy na tomto zasedání.

11. Výsledky a novinky BSMK na mobil.

Výsledek: vytvořit anketu na serveru www.bsmk.cz, zda-li mají o tuto službu 
členové a diváci BSMK zájem. Služba by měla být formou DMS, kterou by si 
hradil  příjemce.  Ceník  a provozní  náklady zjistí  Tomáš Balabán a  předloží 
členům SR na následujícím zasedání SR BSMK.

12.Dárcovská SMS pro BSMK. Zašlete SMS na číslo … a podpořte tak finančně 
malou kopanou města Brna a okolí.

Výsledek: podrobnosti  k této  věci  zjistí  Tomáš  Balabán  a  předloží  na 
následujícím zasedání SR BSMK.

http://www.bsmk.cz/


13.Představení školení rozhodčích. Tento návrh bude doplněn případně ze strany 
Komise rozhodčích. Termín školení. Názory na dva sudí od sezóny 2010/11.

Výsledek: školení rozhodčích proběhne v pátek 19. února 2010. O začátku 
školení a jeho místě bude informovat Komise rozhodčích všechny přihlášené 
rozhodčí  na  serveru  bsmk.cz,  a  to  SMS  zprávou,  pokud  není  v registraci 
uvedeno telefonní číslo, bude pozvánka zaslána e-mailem. Filip Juda napíše 
na server www.bsmk.cz pozvánku pro nové rozhodčí – přihlášení do systému 
rozhodčích, na školení. Komise rozhodčích probere návrh školení rozhodčích 
a představí jej upravený na následujícím zasedání SR BSMK v prosinci. Filip 
Juda  rozešle  v lednu  informaci  o  možnosti  přihlásit  se  jako  rozhodčí,  a  to 
formou e-mailu. Dva rozhodčí – jeden sudí by měl řídit utkání na straně, kde 
nejsou lavičky týmů, tato myšlenka nebyla prozatimně shledána s podporou, 
jelikož  kluby  by  v Superlize  musely  uhradit  navíc  4  500,-  za  sezónu  za 
druhého rozhodčího.

14.Rozložení  funkcí  ve SR BSMK: pojištění,  úpravy na foosys,  PR článků na 
webu bsmk.cz.

Výsledek: PR a reporty se bude zabývat Radek Kocián. Filip Juda vybere 
člena BSMK k delegaci reportu z utkání malé kopané (Tomašov).

15.MasterCard liga firem – tým SR BSMK? Sezóna 2010.

Výsledek: BSMK přihlásí tým pod názvem Správní rada BSMK do sezóny 
2010 MasterCard liga firem.

16.Rozhodnutí o termínu zasedání SR BSMK v průběhu zimní přestávky, a to vč. 
místa.

Výsledek: další zasedání SR BSMK se bude konat v pondělí 14. 12. 2009 v 
restauraci Švejk, a to od 19:00 hodin.

V Brně-Bohunicích dne 9. 11. 2009 členové SR BSMK:

Filip Juda Ing. Pavel Rosenbach

Bc. René Pazdera Tomáš Balabán

Radek Kocián

http://www.bsmk.cz/

