Výroční zpráva
Brněnského svazu malé kopané, z. s.
za rok 2018
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem
31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané.
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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 brala na mezinárodním turnaji
v rakouském Altheimu 1. a 4. místo. „A“ tým zvítězil již potřetí v řadě a
jednadvacítce utekly medailové pozice jen velmi těsně. Brněnský svaz malé
kopané reprezentovali v kategorii mužů Tomáš Pospiš, Stanislav Lerch, David
Presl a Tadeáš Zezula. V kategorii U21 pak brankář Dominik Kunický.
(více
zde:
http://malakopanabrno.cz/novinky/3164-ceska-reprezentace-vmalem-fotbale-potreti-za-sebou-vyhrala-turnaj-v-rakousku-v-sestave-seobjevila-hned-ctverice-brnaku)

27. 2.

Brněnský svaz malé kopané uzavírá spolupráci s novým hlavním partnerem,
sázkovou kanceláří MAXI-TIP.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3170-prvni-liga-po-pul-roce-opetmeni-svuj-nazev-vstupem-noveho-partnera-v-podobe-sazkove-kancelare-maxitip-mohou-vsichni-clenove-bsmk-cerpat-zajimave-vyhody)

1. 5.

Výběr Brna vyhrál prestižní turnaj L-TRADE CUP ve slovenském Zvolenu.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3209-vyber-brna-vyhral-turnaj-ltrade-cup-ve-slovenskem-zvolenu)

3. - 10. 5.

Proběhl turnaj středních škol v malé kopané.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3217-turnaj-strednich-skol-vmale-kopane-nabidl-atraktivni-prubeh-a-necekaneho-viteze)

7. 6.

Brněnský svaz malé kopané zorganizoval letní turnaj ZŠ v malé kopané.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3247-letni-turnaj-deti-z-projektubsmk-s-nazvem-mir-na-spravnou-branku-vyhrala-zs-bakalovo-nabrezi)
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16. 6.

Brněnský svaz malé kopané zorganizoval „Retro zápas“ při příležitosti oslav
20 let od vzniku BSMK. Ovládli jej hráči AC Spodní.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3256-retro-zapas-pri-prilezitostioslav-20-let-od-vzniku-bsmk-ovladli-hraci-ac-spodni)

19. 6.

Vítězem ligového poháru BSMK se podruhé v řadě stal BKMK Werbedesign.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3252-vitezem-ligoveho-poharuje-podruhe-za-sebou-bkmk-werbedesign)

26. 6.

Výběr Brna do 23 let vyhrál premiérový turnaj moravské části celostátní
Superligy malého fotbalu.
(více
zde:
http://malakopanabrno.cz/novinky/3259-brno-vladne-moravevyhralo-prvni-klani-hracu-do-23-let)

14. - 15. 7.

Brno premiérově hostilo Český národní pohár, tedy klubové mistrovství ČR.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3265-cesky-narodni-pohar-mirido-brna-poprve-se-hraje-dva-dny-bsmk-bude-zastupovat-vitez-ligovehopoharu-bkmk-werbedesign)

15. 7.

BKMK Werbedesign se stal vítězem Českého národního poháru.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3266-cesky-narodni-pohar-vmalem-fotbale-ovladl-bkmk-werbedesign)

17. 8.

Prezident Brněnského svazu malé kopané Dr. Filip Juda byl znovuzvolen
prezidentem Světové federace malého fotbalu.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3272-juda-na-dalsich-pet-letvladne-svetove-federaci-maleho-fotbalu)

18. 8.

Česká republika se stala mistrem Evropy v malém fotbalu. Na ME
v ukrajinském Kyjevě Brněnský svaz malé kopané reprezentovali Patrik Levčík
a David Presl.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3274-ceska-reprezentace-poprvev-historii-ovladla-mistrovstvi-evropy-raduji-se-take-presl-s-levcikem)

6. - 9. 9.

BKMK Werbedesign se dostal mezi nejlepších 16 týmů Ligy mistrů, která se
konala ve Slovinsku (Terme Čatež). V osmifinále vypadl po těsném výsledku
s rumunským soupeřem.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3281-werbedesign-pronikl-mezinejlepsich-sestnact-tymu-ligy-mistru)

20. - 30. 9.

Výběr Brna v kategorii mužů obsadil při historické premiéře festivalu malého
fotbalu Mini4eU v maďarském Székesfehérváru 5. místo. Ženy nepostoupily ze
základní skupiny, ve které skončily na první nepostupové, tedy třetí, příčce.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3303-skvela-ceska-reklamachomutov-a-jihlava-dovezly-z-madarska-stribra-brno-skoncilo-pate)
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14. 12.

Brněnský svaz malé kopané uspořádal v rámci projektu „Miř na správnou
branku“ vánoční turnaj dětí na ZŠ Kneslova v Brně - Černovicích.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3328-vanocnim-turnajem-deti-seloucime-s-rokem-2018)

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.
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
25. 3. 2019
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