Futsal pro nevidomé  Avoy MU Brno, o. s.
Výroční zpráva za r. 2011
Občanské sdružení s názvem “Futsal pro nevidomé  Avoy MU Brno” (dále jen Avoy MU Brno)
vzniklo ustanovující schůzí, která se konala 8. září 2010. Zúčastnilo se jí třináct zakládajících
členů, kteří zvolili tři členy výkonného výboru, tři členy dozorčí rady a osobu pověřenou správou
pokladny a vedením účetnictví.

Základní údaje o sdružení
Plný název sdružení: Futsal pro nevidomé  Avoy MU Brno
Sídlo sdružení: Klímova 11, 616 00 Brno
Email: avoy.mu@gmail.com
Webové stránky: http://www.teiresias.muni.cz/futsal
Stránka na Facebooku: Avoy MU Brno
IČO: 22860916
● Vedeno v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra, č. registrace
VS/11/80755/10R, ze dne 28. července 2010
● Registrováno v Českém svazu tělesné výchovy pod číslem 3702/54 (organizační číslo
ČSTV: 3702371)
Číslo účtu: 240551629/0300, Československá obchodní banka, a. s.
Počet členů: 20

Organizační struktura sdružení
Výbor: Mgr. Lukáš Másilko, PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., Jiří Fenz
Dozorčí rada: Jitka Graclíková, DiS., Mgr. Aleš Moravec, Bc. Kateřina Kmentová
Pokladní a účetní: Ing. Lucie Hrabovská

Základní cíle sdružení (viz stanovy sdružení)
Základními cíli sdružení jsou zejména:
1. poskytnout lidem s těžkým zrakovým postižením možnost sportovního vyžití ve formě
futsalu pro nevidomé,
2. zahájit a realizovat spolupráci se zahraničními i tuzemskými kluby a institucemi, které se
zabývají futsalem pro nevidomé,
3. nabídnout sportovcům se zrakovým postižením i veřejnosti dostatek informací o futsalu
pro nevidomé na národní i mezinárodní úrovni a propagovat aktivity sdružení v médiích,
4. podněcovat vznik dalších týmů nevidomých futsalistů a podporovat je v jejich tréninkové
činnosti,
5. podílet se na vytvoření, organizaci a realizaci české národní ligy futsalu pro nevidomé a
turnaje o Český putovní pohár futsalu pro nevidomé,

6. podniknout všechny nezbytné formální kroky k vytvoření reprezentačních celků mužů i
žen.

Avoy MU Brno  historie aktivit
Zahájení činnosti
Prvotním impulsem pro rozvoj českého futsalu pro nevidomé byl seminář pořádaný Fakultou
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvent zmíněné fakulty, Mgr. Gabriel Mayr
de Oliveira Silva představil 21. června 2008 zájemcům pravidla a ukázal jim řadu
jednoduchých cvičení, díky nimž mohou trénovat základní dovednosti a schopnosti nevidomého
futsalisty. Účastníky semináře byli i zástupci Masarykovy univerzity, ať už její nevidomí studenti
nebo pracovníci Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky.
Navázali jsme s Gabrielem Mayrem spolupráci a v září 2008 zahájili tréninkovou činnost na půdě
Masarykovy univerzity. Svůj tým jsme nazvali Avoy MU Brno. V začátcích nám byla velkou
inspirací diplomová práce Gabriela Mayra s názvem Fotbal pro nevidomé, jejíž český překlad
připravil Lukáš Másilko, člen sdružení.

Spolupráce s Univerzitou Worcester
Velmi brzy se ukázalo, že hráčům i trenérům chybí možnost konfrontace s jinými týmy. Navázali
spolupráci s Univerzitou Worcester, jmenovitě s trenérem Davidem Mycockem a hráčem
Kerynem Sealem. Oba týmy se prvně setkaly na půdě britské univerzity, která brněnské
družstvo pozvala na týdenní soustředění konané 4. až 8. března 2009.
David Mycock poté přijal pozvání Avoy MU Brno a přijel do Brna na konci května 2009. Vedl zde
dvoudenní seminář futsalu pro nevidomé, setkal se se zástupkyní Fakulty sportovních studií
Masarykovy univerzity, doc. Jitkou Kopřivovou, s níž uzavřel dohodu o spolupráci. Znovu přijel na
konci srpna společně s hráčem Kerynem Sealem a pomohl brněnským trenérům s organizací
letního soustředění futsalu pro nevidomé v Polničce, které bylo na začátku roku 2010 oceněno
Českomoravským fotbalovým svazem (ČMFS) jako Nejlepší událost disabled fotbalu 2009.
Akce se zúčastnil i nevidomý sportovec Zdeněk Barlok, který na podzim stejného roku založil
druhý tým v Praze s názvem BFC Praha.
Oba týmy se poprvé sešly na dalším semináři futsalu pro nevidomé, které zorganizoval Avoy MU
Brno 12. prosince 2009 v Brně.

Rok 2010  setkávání dvou českých týmů
Následující rok 2010 byl počátkem spolupráce obou českých týmů, Avoy MU Brno a BFC Praha.
13. února jsme pražský tým pozvali do Brna na další seminář, ve kterém jsme s nimi sehráli
první přátelský zápas. Po dohodě s Českým svazem zrakově postižených sportovců (ČSZPS)
jsme se společně s pražskými trenéry zúčastnili mezinárodního semináře pro trenéry a

rozhodčí, které v březnu 2010 pořádala IBSA (International Blind Sportsmen Association) v
Budapešti. Setkali jsme se znovu s Kerynem Sealem, ale i s trenérem britské reprezentace
nevidomých futsalistů Tony Larkinem či uznávaným mezinárodním rozhodčím Eliasem
Mastorasem z Řecka. Získali jsme mnoho poznatků jak k naší trenérské, tak i rozhodcovské
práci.
S pražským týmem jsme se následně setkali ještě čtyřikrát:
1. nejdříve v Nymburku, kde nám prostory a ubytování zajistil Českomoravský fotbalový
svaz. Setkání obou týmů vyvrcholilo zápasem o Putovní český pohár futsalu pro
nevidomé, ve kterém jsme svého pražského soupeře porazili.
2. Následně jsme na konci července pozvali BFC Praha na letní soustředění ve Vyškovci,
kde jsme společně opět pilovali naše dovednosti a znalosti. Druhé utkání o pohár
tentokrát lépe zvládli naši pražští protivníci.
3. 2. až 3. října 2010 nastala první příležitost, aby si výběr hráčů z Prahy i Brna zahrál
pospolu na "reprezentační" úrovni. Za finanční podpory ČSZPS, ČMFS a Masarykovy
univerzity se český výběr zúčastnil turnaje ve Stuttgartu, kde se utkal se třemi týmy
německé Bundesligy. 3. místo bylo úspěchem a povzbuzením do další práce.
4. Na začátku listopadu znovu přijel do Brna David Mycock z Univerzity Worcester a vedl
dvoudenní seminář pro hráče Avoy MU Brno i BFC Praha. Třetí dvojzápas o pohár
konaný v rámci soustředění jsme tentokrát vyhráli my a vzali jsme si trofej zpět.
Navíc se nám podařilo získat sponzorský dar od firmy Stavební mechanizace v hodnotě 50.000
Kč. Na podzim 2010 jsme také založili občanské sdružení s názvem “Futsal pro nevidomé 
Avoy MU Brno”, čímž jsme se osamostatnili. Naše spolupráce s Masarykovou univerzitou však
nadále zůstala těsná, zájemcům z řad jejích studentů nabízíme tělesnou výchovu zaměřenou na
futsal, a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Propagace a prezentace v médiích
Vybrané propagační akce a prezentace v médiích:
●
●
●
●
●
●
●

1. dubna 2009  Blog na idnes.cz – rozhovor s hráčkou Katkou Lingovou
29. července 2009  Český rozhlas 2 – rozhovor s hráčem Matějem Plchem a trenérem
Lukášem Másilkem
Mezinárodní konference Sport a kvalita života 2009 – Lukáš Másilko prezentoval článek
Futsal pro nevidomé v České republice
10. ledna 2010  Galavečer Grassroots fotbalu pořádaný ČMFS v Praze, Paláci Žofín 
obdrželi jsme cenu Nejlepší akce disabled fotbalu 2009 za letní soustředění v Polničce.
20. srpna 2010  Zpravodajský portál idnes.cz – článek o futsalu pro nevidomé
15. října 2010  Dobré ráno s Jedničkou  rozhovor s trenérem Martinem Jelínkem a
hráčem Jiřím Fenzem
16. října 2010  Happening Steiner pro ulici  představení našeho sportu divákům, kteří se
přišli podívat na Obilný trh v Brně

●

Článek Lukáše Másilka a Davida Mycocka International Opportunities in Disability Sport
and Blind Football ve vědeckém časopisu Studia Sportiva

Aktivity v r. 2011
První ligový ročník
Po dohodě s Českým svazem zrakově postižených sportovců byla založena oficiální Česká liga
futsalu pro nevidomé, jejíhož prvního ročníku v r. 2011 se zúčastnily dva dosud existující týmy
Avoy MU Brno a BFC Praha. Obě družstva se setkala celkem šestkrát, vítězem se stal brněnský
tým. Ligu podporoval i Českomoravský fotbalový svaz, který na každé utkání delegoval
profesionálního rozhodčího, jemuž kromě mzdy uhradil i cestovní náklady. Nabízíme přehled
termínů utkání, výsledků i střelců branek:
Termín Místo konání Domácí

Hosté

Výsledek Domácí 
střelci gólů

29. 1.

Praha

BFC Praha

Avoy MU Brno 2:1

19. 2.

Brno

Avoy MU Brno BFC Praha

1. 5.

Praha

BFC Praha

27. 8.

Bučovice

Avoy MU Brno BFC Praha

2:1

Plch 2

Valer

25. 9.

Brno

Avoy MU Brno BFC Praha

3:1

Plch 3

Valer

13. 11.

Praha

BFC Praha

2:1

Avoy MU Brno 1:0

Hosté 
střelci gólů

Valer 2

Fenz

Plch 2

Valer

Valer

Avoy MU Brno 0:1

Plch

Odkazy na reportáže z jednotlivých utkání včetně fotogalerií lze najít na stránce
http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=akce.

Stuttgart Open 2011
Hráči i trenéři našeho celku si pochvalovali možnost častější konfrontace s pražským týmem,
přesto jsme ocenili pozvánku německého týmu MTV Stuttgart k účasti na mezinárodním
klubovém turnaji Stuttgart Open konaném 11. a 12. března. Kromě nás a pořádajícího týmu se
zúčastnily i další dva německé kluby (Eintracht Braunschweig, VfB Gelsenkirchen), řecký Pyrsos
Thessaloniki a anglický RNC Hereford. Ubytování a strava byly zajištěny v Nikolauspflege, škole
pro zrakově postižené. Za pomoci Lukáše Valera a Tomáše Hromádky hostujících z BFC Praha
odehráli dvě utkání ve skupině s RNC Hereford (0:2), MTV Stuttgart (1:4) a v souboji o 5. místo
podlehli Eintracht Braunschweig (1:2). O oba góly se postaral Lukáš Valer.

Obnovení spolupráce s Gabrielem Mayerem
Kromě zmíněné ligové soutěže a mezinárodního turnaje jsme uspořádali ještě další dvě akce,

kterých se zúčastnil Gabriel Mayr, iniciátor aktivit vedoucích k rozvoji futsalu pro nevidomé v
České republice:
1. Seminář futsalu pro nevidomé pro začínající hráče i trenéry konaný 5. a 6. července v
Bučovicích  akce splnila očekávání, protože jejími účastníky byli potenciální zájemci jak
na pozici trenéra, tak i hráče. Pro náš tým jsme tak objevili tři nové hráče, kteří s námi od
září 2011 začali trénovat.
2. Letní soustředění v Bučovicích konané 23. až 29. srpna  zúčastnilo se jej rekordních 17
hráčů a přibližně 9 trenérů z brněnského i pražského celku. Nabitý program byl každý
den rozdělen do dvou fází, dopoledního i odpoledního tréninku. Vzhledem k počtu
účastníků se konal dvojí trénink, pro začátečníky a pokročilé zvlášť. Součástí soustředění
bylo i 4. ligové utkání či turnaj tří týmů náhodně složených z přítomných hráčů.

Úspěšné hledání finančních prostředků
V r. 2011 jsme byli úspěšní v hledání finančních prostředků pro zajištění chodu našeho klubu.
1. Podařilo se nám získat sponzorský dar od firmy Stavební mechanizace  získané peníze
jsme použili pro úhradu provozních nákladů našeho klubu.
2. Uspěli jsme v žádosti o příspěvek ze sbírky Světluška Nadačního fondu Českého
rozhlasu a finanční prostředky takto nabité jsme investovali do nákupu teplákových
souprav pro hráče i trenéry našeho týmu.
3. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se nám podařilo získat podíl na grantu Nadace
prof. Vejdovského, kterým jsme částečně pokryli náklady spojené s uspořádáním letního
soustředění v Bučovicích.
4. Masarykova univerzita se výrazně podílela na zajištění naší účasti na mezinárodním
turnaji Stuttgart Open.
Z dalších aktivit, které přispěly k lepšímu fungování našeho klubu, jmenujme alespoň následující
dvě:
1. Po jednání se zastupiteli MČ Brno  Jih se nám podařilo zajistit venkovní hřiště u ZŠ
Bednářova v Brně  Horních Heršpicích, kde jsou optimální podmínky pro tréninkovou
činnost.
2. Za finanční podpory Masarykovy univerzity jsme uskutečnili nákup ochranných helem pro
naše hráče.

Poděkování partnerům
Všem institucím, které nám pomohly s rozvojem futsalu pro nevidomé v České republice, patří
velký dík. Vážíme si jejich podpory a rádi bychom ve spolupráci pokračovali i v dalších letech.
...loga sponzorů včetně odkazů na jejich stránky...

Fotogalerie
...doplnění několika fotografií dokumentujících naší činnost v r. 2011...

