
JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZÁSTUPCŮ SUPERLIGOVÝCH KLUBŮ
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ

ÚTERÝ 15. ČERVENCE 2008, JEDNACÍ LÓŽE HOTELU HOLIDAY INN BRNO

Zhodnocení sezóny 2007/08
- co chybělo (organizačně i na webu)
- co je třeba vylepšit pro nastávající sezónu (i na webu)
- fotky zástupců jednotlivých oddělení na web v obleku (dle lednového zasedání a 

voleb do jednotlivých komisí)

Informace o výší a termínu splatnosti startovného pro novou sezónu 2008/09
- Superliga 10 000,- Kč
- ligy nižší přejdou do okresu Brno – venkov, které bude BSMK řídit.
- startovné je třeba uhradit na účet BSMK, o. s.: 190994025/0300, a to nejpozději do 

31. 7. 2008.

Seznámení se se systémem registru nových členů BSMK
- návrh registru na 100,- Kč za nového člena, avšak členství na osobní úrovni, tzn., že 

každého nového člena známe osobně, sedneme si s ním, představíme mu kompletní informace 
o BSMK, a to výhody v podání TIPligy, BSMKlubu, tedy slev na pronájmy hracích ploch a 
sportovního vybavení pro malou kopanou, relaxačně-sportovních akcích, magazínu Offside, 
měsíčně  zasílaného  Newsletteru  BSMK,  konferencí  a  přednášek  na  jednotlivá  témata 
(fundraising – sponzoring,  účetnictví,  vedení  kolektivu,  etika a další),  turnaje  v plážové a 
vodní malé kopané, ranního čaje či kávy s námi, on-line výsledků, inzerce výsledků a tabulek 
v týdenníku RegionSport apod. Každý nový člen obdrží v rámci svého registračního poplatku 
CD s profilem BSMK (kompletní informace o svaze), včetně fotek z akcí a uvítacího projevu 
prezidenta BSMK.

Informace o členských příspěvcích a o poplatcích za registraci hráče
-  členské  příspěvky  je  třeba  zavést  dle  Stanov  BSMK  a  Českého  svazu  tělesné 

výchovy.  Do posledně vedené sezóny se  členské příspěvky nevybírali,  ale  na  upozornění 
Českého svazu tělesné výchovy je  třeba tuto položku zavést.  Návrh prezidenta  BSMK je 
symbolická částka za 1 hráče, a to 50,- Kč. Zpravidla členské příspěvky činí cca 100,- Kč a 
více.  Poplatek  za  registraci  nového  hráče/člena  BSMK  by  měl  činit  100,-  Kč  dle  výše 
uvedeného bodu.

Informace o Sazebníku poplatků, pokut, trestů a odměn
- Sazebník je ke stažení na internetu: www.bsmk.cz - BSMK – Dokumenty ke stažení 

–  Ostatní  – Sazebník poplatků,  pokut,  trestů a odměn. Sazebník musí  v srpnu projít  ještě 
zasedáním Správní rady, je třeba brát zřetel  na kontumace, hráče na černo, platby za 8. a 
každou další žlutou kartu (dle nově vzniklého Sazebníku Mezinárodní asociace malé kopané). 
Viz výše uvedená cesta na serveru www.bsmk.cz. 

Informace o ranním čaji či kávě s BSMK
- Zajištění úředních hodin BSMK, např. čtvrtek 16 – 19 hodin, možnost ranní kávy, 

čaje s prezidentem svazu – diskuze o jakýchkoliv problémech či naopak modernizaci a vývoji 
malé kopané v Brně apod.



Předložení účetnictví za sezónu 2007/08

Předložení finančního plánu pro sezónu 2008/09
Superliga:  16 mužstev,  tj.  15 domácích utkání  pro každé mužstvo, tj.  15 x 376,43 

(průměr za pronájem hracích ploch v intervalu 1 hodina a 15 minut, tedy čas potřebný k 1 
ligovému utkání v čase 2 x 30 minut + přestávka a prodloužení)

Výpočet hrací plochy: 15 x 386,43,- Kč =        5796,45,- Kč
Výpočet odměn pro rozhodčí: 15 x 250,- Kč = 3750,- Kč
                          9546,45,- Kč
Zbylá část se již tradičně rozděluje na částku 300,- Kč, která jde na vybavení 

rozhodčích a cca 150,- Kč, která jde do fondu rezerv BSMK pro případy nečekaných událostí 
či nečekaně se naskýtajících příležitostí. Ke každému řádně zaplacenému startovnému získá 
každý klub jeden značkový míč pro utkání malé kopané zdarma v rámci 10. výročí BSMK. 

Představení organizačního plánu pro sezónu 2008/09 (druhá liga informace o 
postupovém klíči do Superligy)

- v Superlize jsou dva nováčci: Noem Arch – restaurace a hotel v Králově Poli, který 
vznikl z bývalého klubu Atex „B“. Klub Noem Arch povede Jakub Hron, Atex Brno Tomáš 
Vaňorek.  Další  změna  nastává  u  klubu  Srbská,  která  po  přestupu  většiny  hráčů  klubu 
rozpustila tým a za velmi příznivou částku 5000,- Kč prodala licenci na nejvyšší soutěž malé 
kopané města Brna týmu Cordoba 06. Dalším novým mužstvem v Superlize je Hála Team, 
který změní název dle svého nového sponzora.
- otevření Bambini ligy U-15 (mužstva do 15-ti let věku včetně). Fischer Café Brno, DROM, 
Bookmakers „A“, Bookmakers „B“, Noem Arch, Rebešovice.

- podzimní část se začne 29. srpna a skončí 30. listopadu, jedno kolo se bude muset 
odehrát v týdnu, a to již v září. Jarní část začne 6. března a skončí 11. června 2009, jedno kolo 
se bude muset odehrát v týdnu.

Představení nových log: BSMK, Superliga, TIPliga
- odsouhlasení návrhů

Informace o přihlašování se do LP BSMK
- vzhledem  k vyššímu  počtu  kontumačních  utkání  v Ligovém  poháru  BSMK  se 

tento  pohár  odehraje  systémem turnaje,  tj.  v daný  víkend  celodenní  turnaj  pro 
utkání  1.  kola,  následující  víkend utkání  2.  kola  atd.  Je  to  taktéž  i  z časových 
důvodů.

Představení vize „Malá kopaná města Brna na teletextu“
- roční částka činí 120 000,- Kč, BSMK dokázal od svých partnerů vybrat částku 60 

000,- Kč, zbylá částka 60 000,- Kč by se rozprostřela mezi kluby Superligy, 2. ligy 
a manažerské TopTep ligy, tj. cca 1500,- Kč na mužstvo za rok.

Informace o hracích plochách
- bulletin hracích ploch a tréninkových hřišť, včetně cen, fotek, zázemí, kontaktů na 

pronajímatele, by měl vyjít v polovině měsíce srpna



- bulletin výrazně pomůže zástupcům klubů ve vyhledávání svého domácího hřiště 
či svých tréninků, jelikož bude mapovat hrací plochy v celém Brně i částech jeho 
okolí.

Informace o přestupním termínu
- přestupní období jsou v měsících leden, únor a červenec, srpne, stejně tak platí i 

pro udělení hostování hráče. Nynější období, určené k přestupu a hostování končí 
31.  srpna  2008  včetně,  to  je  den,  kdy  musí  být  přestupní/hostovací  lístek 
nejpozději zaslán na adresu BSMK. 

Školení rozhodčích
- rozhodčí projdou školením ve dnech 8. – 11. srpna, ve školícím centru rozhodčích 

malé  kopané  na  Českomoravské  vrchovině,  nedaleko  Jihlavy.  Zájemci  o  výkonu  funkce 
rozhodčího  v sezóně  2008/09  mohou  zasílat  e-maily  na  adresu:  rozhodci@bsmk.cz,  ve 
kterých musí být celé jméno žadatele, e-mailový a telefonický kontakt. Školení rozhodčích je 
hrazené z financí BSMK. Program: snídaně, dopolední tříhodinové školení, oběd, odpolední 
přestávka,  tříhodinové  odpolední  školení,  podvečerní  tenis,  golf,  fotbálek,  pétanque, 
hospůdka, večerní grilování, noční koupání apod. 

Informace o výsledcích, střelcích a karetních hříšnících on-line od nové sezóny
- od nové sezóny budou nejen výsledky, tabulka a křížová tabulka on-line, ale taktéž 

i  střelci  a  karetní  hříšníci.  Tedy  ihned  po  utkání  zašle  sudí  SMS  na  BSMK 
s kompletními údaji o utkání a BSMK následně zadá přes mobilní telefon všechny 
tyto údaje na internet a zaktualizuje jednotlivé kategorie.

Informace o volání zdarma na BSMK
Nevolejte na číslo prezidenta BSMK, stačí pouze prozvonit či zaslat SMS nebo 

SOS SMS, následně Vám zavoláme zpět, více na www.bsmk.cz, v sekci „Novinky“ ze 
dne 14. 7. 2008.

Informace o dotacích pro kluby BSMK na trávníky III. generace
Luxusní, ale finančně náročné trávníky III. generace uhradíme všem klubům BSMK, 
které  budou  chtít  hrát  na  těchto  hracích  plochách  z dotací  určených  na  pronájmy 
trávníků III. generace k účelům ligových utkání malé kopané, které poskytuje BSMK 
statutární město Brno. Vyhrazená částka pro tyto účely činí 10 000,- Kč. Do částky se 
započítává  taktéž  případný  pronájem  hrací  plochy  reprezentace  města  Brna 
k meziměstským  či  mezinárodním  přátelským  utkáním  či  utkáním  pohárovým. 
Jediným hřištěm, které dotace nepokryjí celé je nejluxusnější hrací plocha pro malou 
kopanou v Brně na ulici Čichnova, zde si kluby doplácí 300,- Kč za utkání.

Informace pro kluby o sponzoringu
- zaměstnání rodičů, přátel, lobbing v rámci fundraisingu a další
- magazín: Dotace, server neziskovky.cz apod.
- jednací apartmá hotelu Holiday Inn, Maximus, Noem Arch
- pokud je třeba pomoc prezidenta BSMK při jednáních se sponzory není problém
- cena vytištěného bulletinu je cca 500,- Kč (bulletin má necelých 30 stran)

Novinky v Zápisech o utkání

http://www.bsmk.cz/


- rozhodčí  budou vlepovat  střelce  a  karetní  hříšníky  do ZoU ihned po skončení 
utkání  =)  urychlí  tak čas  přepisu  čísel  dresů  hráčů do ZoU a oba  kapitání  tak 
mohou ihned po utkání podepsat kompletní ZoU včetně střelců, karet a výsledku.

Informace o termínu konání relaxačně-sportovního pobytu pro členy BSMK, který bude 
součástí rozlosování podzimní části sezóny

- Westernové městečko Šiklův mlýn u Nového města na Moravě (stany, chatky – vše 
přímo v areálu), hřiště na malou kopanou – přírodní trávník, turnaj v malé kopané, 
nebo  sportovně-rekreační  centrum:  tenis,  pétanque,  malá  kopaná  a  další,  večer 
grilovačky, hospůdka, pivečko…

Termín předání pohárů za sezónu 2007/08
- začátek září, čtvrtek 4. září 2008

Termín volby prezidenta BSMK
- úterý  22.  července  ve  čtyřhvězdičkovém  hotelu  Noem  Arch?  Termín 

k odsouhlasení.
- rozlosování  Superligy v a  druhé ligy v neděli  17.  června 2008 od 13:00 hodin 

Superligy, od 16:00 hodin 2. liga. Los proběhne na hotelu Maximus na Brněnské 
přehradě. (www.maximus-resort.cz)

Zasílání Newsletterů BSMK
- informace pro všechny členy, chodí na e-maily členů BSMK, předání zástupcům 

klubů členy, kteří nemají vyplněný e-mail

Diskuze
Zástupci  klubů  Bohunice  30  a  Nedeka  Brno  zůstanou po  zasedání  v rámci 

organizačních příprav pro novou sezónu.
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