Výroční zpráva
Brněnského svazu malé kopané, z. s.
za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem
31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a její
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady Brněnského svazu malé
kopané konané dne 18. března 2018.
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1. Obecné informace o organizaci
Název:
Brněnský svaz malé kopané, z. s.
Sídlo:
Hlinky 35, 603 00 Brno
IČ:
266 42 441
Právní forma:
spolek
Spisová značka:
L 10084 vedená u Krajského soudu v Brně
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Brněnský svaz malé kopané má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
-

organizoval tréninky a soutěže malého fotbalu na území města Brna
připravoval a realizoval účast oddílů klubu v městských, regionálních a
celorepublikových soutěžích
vytvářel metodické přípravy pro tréninky a soustředění oddílů
podporoval a rozvíjel malý fotbal v Brně
podporoval mládež a sportovně talentovanou mládež za účelem jejího rozvoje
medializoval a propagoval malý fotbal v Brně
podporoval vznik a činnost malého fotbalu v městských částech statutárního města
Brna

6. 1.

Reprezentace České republiky v malém fotbale do 21 let skončila šestá na
mezinárodním turnaji v rakouském Altheimu. Brněnský svaz malé kopané
reprezentoval brankář Dominik Kunický.

21. 1.

Prezident Brněnského svazu malé kopané Dr. Filip Juda byl znovuzvolen
viceprezidentem Evropské federace malého fotbalu.

23. 5.

Výběr Brna se v druhém ročníku celostátní Superligy malého fotbalu stal
mistrem ČR.

27. 5.

Proklatě dobrý kuřata se staly mistryněmi ČR v malém fotbale, když ve
finálovém dvojzápase porazili FC Seňoritky Černou Horu.

3. 6.

Na stadionu za Lužánkami, který byl zbudován pouze pro Mistrovství Evropy
v malém fotbale se konal největší turnaj hráčů v malém fotbalu ve věku 35+. V
„Souboji legend“ se utkaly takové týmy jako AC Sparta Praha, Baník Ostrava,
Slovan Liberec, Slavia Praha, FC Zbrojovka Brno, Slovan Bratislava, Sigma
Olomouc a dokonce i slavná FC Barcelona.

9. - 17. 6.

V Brně se konalo Mistrovství Evropy v malém fotbale, konkrétně na stadionu
za Lužánkami, který byl dočasně zbudován pouze pro tuto akci. Česká
republika skončila druhá a stala se tak vicemistrem Evropy. Brněnský svaz
malé kopané reprezentovali Marek Gruber, Patrik Levčík, Bohumír
Doubravský, Tomáš Mica a hlavní trenér mužstva Radek Pokorný.

16. 6.

Vítězem ligového poháru BSMK se poprvé v historii stal BKMK Werbedesign.
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15. 7.

Jediný zástupce Brněnského svazu malé kopané na Českém národním poháru
v Praze, BKMK Werbedesign, nepostoupil ze základní skupiny.

6. - 15. 10.

Česká republika se stala mistrem světa v malém fotbalu. Na MS v Tunisku
Brněnský svaz malé kopané reprezentovali z hráčů Patrik Levčík a hlavní
trenér národního týmu Radek Pokorný.

21. 11.

Výběr Brna se ve třetím ročníku celostátní Superligy malého fotbalu umístil po
podzimní části na 5. příčce.

24. 11.

Na historicky prvním galavečeru malého fotbalu, který se konal v Praze, byli
oceněni tito zástupci Brněnského svaz malé kopané:
Ocenění DRFG Superligy malého fotbalu ročníku 2016/2017
Nejlepší hráč do 21 let: Dominik Kunický
Nejlepší hráč: Patrik Levčík
Ocenění Asociace malého fotbalu České republiky ročníku 2016/2017
Nejlepší hráčka: Michaela Malá (Proklatě dobrý kuřata Brno)
Nejlepší trenér: Radek Pokorný (trenér A týmu reprezentace ČR)
Nejlepší hráč: Patrik Levčík

8. 12.

Brněnský svaz malé kopané uspořádal v rámci projektu „Miř na správnou
branku“ vánoční turnaj dětí na ZŠ Kneslova v Brně - Černovicích.

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Brněnský svaz malé kopané také vedlejší
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a
organizování doprovodných akcí v podobě turnajů v malém fotbale.
3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Brněnského svazu malé kopané je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je Správní rada.
Statutárním orgánem je:
Dr. Filip Juda, prezident svazu
Mgr. René Pazdera, viceprezident svazu
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních
orgánů.
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4. Hospodaření organizace
Brněnský svaz malé kopané v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a příspěvků od sportovních organizací.
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období. Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném
období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 - Rozvaha

Sestavil:
Dne:

Mgr. René Pazdera
22. 3. 2018
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