Zpráva o činnosti klubu – rok 2010
Občanské sdružení s názvem "Futsal pro nevidomé – Avoy MU Brno" vzniklo ustanovující
schůzí, která se konala 8. září 2011. Zúčastnilo se jí třináct zakládajících členů, kteří zvolili tři
členy výkonného výboru, tři členy dozorčí rady a osobu pověřenou správou pokladny a
vedením účetnictví. Účastníci schůze schválili stanovy sdružení a pověřili výkonný výbor,
aby provedl vše potřebné k založení sportovního klubu se stejným jménem.
Vybraní hráči a trenéři sdružení se 2. a 3. října 2010 zúčastnili mezinárodní turnaje v
německém Stuttgartu, kde hráli za český národní tým pověřený Českým svazem zrakově
postižených sportovců. Ještě tentýž měsíc, 15. října, se v pořadu České televize Dobré ráno
objevili zástupci sdružení, konkrétně trenér Martin Jelínek a hráč Jiří Fenz. Před diváky
televize hovořili o futsalu pro nevidomé a aktivitách sdružení. Den poté uspořádalo sdružení
pouliční happening v rámci akce Steiner pro ulici. Někteří hráči a trenéři se sešli na Obilném
trhu v Brně, kde kolemjdoucím ukazovali, jak nevidomí hráči střílejí, přihrávají či
zpracovávají míč. Akce měla za cíl propagovat futsal pro nevidomé na veřejnosti, což se
povedlo, neboť zájemců o vyzkoušení zmiňovaných technik bylo poměrně dost.
6. a 7. listopadu pořádalo sdružení Seminář futsalu pro nevidomé, který vedl David Mycock z
Univerzity Worcester z Velké Británie. Kromě brněnských hráčů se akce zúčastnili i zástupci
nově vznikajícího klubu BFC Praha. Seminář byl zakončen přátelským utkání o putovní
pohár, ve kterém zvítězili hráči Avoy MU Brno. Na konci listopadu podalo sdružení žádost o
grant z prostředků nadace ČEZ, který by pokryl náklady na zakoupení dvou přenosných
nafukovacích branek, sportovního oblečení a automobilu pro více osob, který sdružení
potřebuje pro přepravu svých hráčů ke sportovním utkáním či setkáním. Zástupci sdružení
navíc získali sponzorský dar od firmy Stavební mechanizace, který použijí k provozu sdružení
v roce 2011.
2. prosince se sdružení stalo zároveň sportovním klubem, který je evidován pod Českým
svazem zrakově postižených sportovců.
Hráči i trenéři se od poloviny září až do poloviny prosince scházeli na pravidelných
trénincích, které probíhaly dvakrát týdně ve velké tělocvičně v areálu Vinařská v Brně.

