
JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ SR BSMK, 5. 4. 2010,
TCM 1. FC BRNO A SPORT CENTRUM SRBSKÁ

1. Návrh T. Balabána z předešlého zasedání – úhrada pronájmu hracích 
ploch až po jejich využití v daném období sezóny (jaro, podzim)

2. Liga firem malé kopané – hrací dny pro tým SR BSMK 

Rozhodnutí: pondělí a čtvrtek

3. Snížení pokuty za kontumační výsledek u 2. ligy a soutěží nižších 
v kategorii mužů na 300,-, vč. úpravy zpětně (studenti, atd.) – sudí 

Rozhodnutí: Snížení pokuty ve 2. lize a ligách nižších v kategorii mužů 
za kontumační výsledek na 500,- a v Superlize na 1 000,-

4. SR BSMK pověřila prezidenta svazu k projednání členství M. Kalába a M. 
Sirovátky ve SR BSMK 

5. Návrh na zvýšení odměny pro DK BSMK na 2 000,-/měsíčně

Rozhodnutí: schváleno 

6. Představení účetnictví za rok 2009 po uzávěrce pro FÚ
7. Účetnictví BSMK od sezóny 2010/11: rozpočet, jeho podoba v následující 

sezóně:
- vytvoření  rozpočtu  pro  sezónu  2010/11  (v  měsíci  srpnu)  + 
zasedání  SR  BSMK  každé  první  pondělí  v měsíci  (vyjma  ledna, 
července a srpna, v srpnu bude stanoven termín dle pobytu členů SR 
BSMK  v Brně  z důvodu  dovolených).  Na  každém  zasedání  bude 
projednáno a představeno mimo jiné hospodaření s financemi BSMK
- min. roční jednorázový vklad do švýcarské banky Raiffeisen činí 
25  000  CHF,  aby  bylo  dosaženo zúročení  10.17  % ročně,  smluvně 
domluveno na období 5-ti let (zbývají 3 roky)
- rozdělení financí pro členy SR BSMK: R. Pazdera – DK BSMK, T. 
Balabán – STK BSMK, R. Kocián – PR, F. Juda – sponzoři a partneři, P. 
Rosenbach - web atd. 
- paušálně  30  000,-/měsíčně  na  rozvoj  malé  kopané  v Brně  a 
dalších městech ČR z pozice prezidenta BSMK (nevykazuji  hovorné, 
cestovné, pískání aj.). V přehledu měsíční náklady: 5 000,- hovorné, 7 
000,- jízdné, 5 000,- jednání (obědy apod.), 8 000,- M. Fiala – asistent 
BSMK,  zadávání  nových  hráčů,  jejich  ukládání  do  týmů,  vyřizování 
žádostí (vodní malá kopaná, Mistrovství ČR, kvalifikace ME – povolení 
apod..)
- snížení navýšení od partnerů – pokladna



Rozhodnutí: Bod  bych  předschválen,  případné  úpravy  budou  dle 
rozpočtu na sezónu 2010/11.     

8. STK a rozhodčí – březen 2010 - chybějící rozhodčí na utkání Moravia – 
Sandonorico (čekání na příchod náhradního sudího 40 minut po úředním 
začátku utkání) – návrh: nákup dvou míčů pro každý tým – finance budou 
vzaty z pokuty rozhodčího ve výši 1 500,- dle Sazebníku

Rozhodnutí: Utkání Corinto Blues – Kuřim, hrané 13. 3. v 16:45 na 
Chalabalove: opoždění rozhodčího oba týmy obdrží k 22. 4. po jednom 
značkovém míči Adidas, absence L. Jurči. Utkání Corinto Blues – Brkábl, 
hrané 27. 3.: zde byl termín dne 26. 3. ze strany STK BSMK posunut 
z původního času o 2 hodiny a 45 minut později, avšak týmy o tom byly 
informovány necelých 24 hodin před utkáním. Oba týmy mají právo na 
kapitánskou pásku Adidas nebo obstřik. Utkání Moravia – Sandonorico: 
zpoždění rozhodčího o 40 minut – oba týmy obdrží po jednom míčích na 
každé straně (Adidas), a to k 22. 4. 2010. Pokuty: Jurča – jeho odměna 
bude ponížena o vynaložené náklady na dva míče Adidas, které BSMK 
dodá Corintu a Kuřimi, viz výše. Vostrejž – 1 500,- absence na utkání 
Moravia – Sandonorico, STK BSMK, T. Balabán: pozdní nahlášení změny 
času začátku utkání Corinto Blues – Brkábl (úhrada kapitánské pásky nebo 
obstřiků pro kluby) + snížení odměny o finance, za které se nakoupily míče 
pro týmy v utkání Moravia – Sandonorico. Dodání míčů zajistí F. Juda.

9. Hřiště na Srbské – paušálně 125 000,-, návrh 100 000,- dle e-mailu L. 
Trumpeše, jelikož nebudeme mít obsazeno tolik hodin, předáno k 31. 3. po 
odečtu míčů pro Surfin a Orel 48 000,- dle rozhodnutí SR BSMK a d 
omluvy s L. Trumpešem 

10.Znovuprojednání jednotlivých bodů k zajištění organizace MČR 2010:

1. Pavel Rosenbach:

K zajištění:
- dárkové poukazy – Michal Horký (nejlepší střelec, brankář, vítězný tým)
- vytvoření velkého banneru s logy sponzorů
- zajištění 2 fotografů na 30. 6., 3. – 5. 7: domluvit se s Liborem Zhořem a 

dalšími
- vytvoření dotazníku pro týmy při focení, do kterého si vypíší název týmu a 

jména hráčů (zleva, zprava, s logem Brněnského a Českomoravského svazu 
MK a logem Mistrovství) 

- zajistit konkurenční nacenění vlajek měst, jedná se o 60 ks vlajek o velikosti 
1,5 x 1 m (vlajky měst/obcí, dále vlajka BSMK a ČMSMK), podklad bílý, doba 
vyhotovení

- zjistit cenu reklamních plachet 1,5 m na délku a 1 m na výšku (já mohu zajistit 
za cenu 650,- vč. DPH)

- zajištění kalkulace míčků a losovacích košů pro galavečer
- zajištění reklamních předmětů města Brna (60 x kniha o Brně, propisovací 

tužky, pohlednice, igelitové tašky, vlaječky …) – domluva na záštitě
- každý tým obdrží poštou mapu Brna s vyznačenou trasou



- zajištění organizačních věcí v průběhu Mistrovství: focení týmů od 10:10 hodin 
dne 3. 7., po nafocení týmů se fotky ořežou, upraví v PC, dodají se loga MČR 
2010, ČMSMK, Simostu, dále se vytisknou, zarámují (Ikea, Kika) a ještě týž 
den je týmy obdrží

- zajištění kalkulace pódia pro předávání cen Mistrovi ČR v malé kopané 2010 
(rozměry cca 6 x 4 m): výše v rozpočtu 15 000,-

2. Filip Juda:

- break dance v podání rozhodčích (galavečer a 3. 7.)
- zajištění vystoupení českých Pussycat Dolls
- poslat loga v křivkách od sponzorů
- zajištění prezentace autosalonu dle skladby „Mama, I Just Kill The Men“
- Yotiva – on-line přenos přes internet, LED panel, zjistit hmotnost a umístění
- ceny pro nejlepšího brankáře a střelce (poháry, dárkové poukázky, víkend 

s B1F)
- oslovení svazů MK: finále žen – Kozlovice, Praha, Brno, finále juniorů – Brno, 

Prostějov, Pardubice
- zajistit rozměry a vizáž (průhledné boky apod.) párty stanů Starobrno
- poslat nabídku aparatury Liborovi Zhořovi 
- zajištění go-go tanečnic (6 x) ve spolupráci s klubem Caribic + zajištění 

oblečení – potisk loga klubu Caribic a BSMK, ČMSMK
- zajištění hostesek + informátorek na mobilu – zakomponování do programu 

Mistrovství a propozic
- Ramirent – na základě zjištěné hmotnosti LED obrazovky zjistit nosnost 

vysokozdvižného vozíku
- zajištění úklidové služby: R. Filo, Jaroslav Filo + další, mají na sobě tričko 

s potiskem „Úklidová služba MČR“, sponzorsky od Adidas.
- Poslat Pavlovi Rosenbachovi kontakt na fotografa ze Svitav a Martina Blaháka 

z Bosonoh
- domluva s tiskárnou (Copy General) na tisku fotek dne 3. 7., které zašle 

BSMK mailem
- znaky měst/obcí v křivkách
- zajištění kompresoru, jeho umístění + osoby, která u něj bude (sloučení např. 

s osobou, která obsluhuje PC v rámci výsledků dané skupiny)
- zajištění osoby, která bude zapůjčovat kapitánské pásky oproti záloze ve výši 

150 Kč, chrániče holení oproti částce 300 Kč.  
- zajištění kontaktu na juniory pro R. Pazderu – juniorská liga BSMK, přípravka 

M. Klimeš (Slatina), J. Prokeš (Žebětín), L. Chládek + T. Prokeš (Líšeň)
- kontakty na média (p. Rychnovský,)
- připravit propozice Mistrovství pro T. Balabána
- Brno Bussiness – turnaj firem, který nemá v Evropě obdoby, Metropolitan, 

obecní zpravodaje, …
- prezentaci Mistrovství v rádiích – Evropa 2, Český rozhlas, Kiss Hády
- zajištění juniorů – přípravka M. Klimeš (Slatina), J. Prokeš (Žebětín), L. 

Chládek + T. Prokeš (Líšeň), rádio Kiss Hády, vyhlášení soutěže s McDonald
´s (dresy, jídlo pro děti zdarma, soutěže)

3. Libor Zhoř:
- připravit návrh podoby společné fotky týmů – logo MČR, ČMSMK, nápis 

Mistrovství ČR v malé kopané, 2. – 5. 7. 2010, Brno + název týmu a sestavy. 
- solu s P. Rosenbachem zajistit 2 – 3 fotografy vč. Libora
- zajištění zvukaře – co je třeba k ozvučení MČR – zajet s ním na TCM 1. FC 

Brno
- kde vytisknout v sobotu 3. 7. fotky týmů



2. Marian Kaláb:
- seznam možných a zajímavých atrakcí, jakožto doprovodný program  MČR 

(např. http://www.pronajematrakce.cz/atrakce/lidsky-stolni-fotbal---maxi-
fotbalek.html)

- seznam ubytovacích zařízení pro týmy MČR 2010

3. René Pazdera:
- přihlášky týmů pro MČR, zaslání soutěžního řádu, propozic, informace o týmu 

– největší úspěchy, rok založení, zajímavost, umístění v lize v poslední 
sezóně, zaslání dresů, trenýrek a štulpen (dodat Rendovi přihlášené týmy), 
formát – seznam týmů vč. jména a příjmení prezidenta či vedoucího týmu, 
názvu týmu, telefonu a e-mailu

4. T. Balabán:

- zajištění 8 mobilních telefonů pro modelky, které se starají každá o jednu 
skupinu, zjištění ceny pronájmu

- EuroCar – sponzoring + vozítko EuroCar

11. Potenciální sponzoři: známí
12.Děti na Mistrovství
13.Návrh pro VV ČMSMK - do propozic MČR 2010 zakomponovat uzávěrku 

přihlášek na MČR 2010 do 31. 5. 2010, v případě, že k tomuto datu bude 
počet týmů přesahovat hranici 40-ti, bude se konat kvalifikace (baráž) o 
zbylý počet volných míst, které budou stanoveny VV ČMSMK. Klíč kdo 
půjde do baráže stanoví VV ČMSMK. 

14.Ve Šlapanicích se bude hrát na polovinu hřiště
15.PR k Mistrovství, kde všude prezentovat? (zajištění ze strany R. Kociána) 
16. Scénář galavečeru Mistrovství:

- u bodu 2 dodatek: soutěžící jdou ve sportovní obuvi (sponzorsky 
zajištěné), bod 4: soutěžící jde pouze v dresu, který následně sundá a 
jde přehlídku v lodičkách a plavkách, bod 5: hudební produkce – zjistit 
nacenění All X (T. Balabán), Chodúr, L. Vondráčková, E. Farná (P. 
Rosenbach), bod 6: v porotě 12 lidí dle počtu soutěžících – představení 
lidí z poroty, bod 8: představení dívky a zároveň po jednom ze 
sponzorů – tedy 12 sponzorů, případně svaz BSMK, ČMSMK…

 
17.Rozpočet galavečeru Mistrovství ČR v malé kopané

- co obsahuje bod rekvizity
- koberec na pódium – půjčení – snížení nákladu – rozměry pro koberec
- laser – na jak dlouho, co vše obsahuje, loga + čáry apod..
- produkce a foto – co vše to obsahuje? Kameraman, fotograf, vytvoření 

koláže z večera, postarání se o celý chod večera – 50 000,-

http://www.pronajematrakce.cz/atrakce/lidsky-stolni-fotbal---maxi-fotbalek.html
http://www.pronajematrakce.cz/atrakce/lidsky-stolni-fotbal---maxi-fotbalek.html


- Adidas – dresy na modelky MČR 2010 8 ks
- modelky – dvě u hlavního vchodu, šest pro uvádění VIP osob
- klíčenky pro VIP osobnosti vč. VIP pasů na ně – parkování, vstupy na 

galavečer, MČR, párty stany atd. – vzorek pro modelky, dodat 
modelkám plán stolů, kde kdo sedí  

- vchod pro VIP z boku
- rozpoložkování věcí za 400,- a 600,- na osobu, vč. welcome drinku – 

poslat nabídku možností

18.Rozpočet Mistrovství
19.Rezervace věcí k vyhotovení na základě rozpočtu
20. Termín následujícího zasedání SR BSMK 

Míče - Bohunice


