Futsal pro nevidomé  Avoy MU Brno, o. s.
Výroční zpráva za r. 2012
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: https://www.facebook.com/AvoyMUBrno
IČ: 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: 26

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.

Aktivity v r. 2012
Druhý ligový ročník
V r. 2012 se Česká liga futsalu pro nevidomé přehoupla do svého druhého ročníku. Opět se jí
zúčastnily pouze dva týmy: Avoy MU Brno (obhájce poháru z r. 2011) a BSC Praha. Obě
družstva se setkala celkem pětkrát, vítězem se tentokrát stal pražský tým. Ligu kromě Českého
svazu zrakově postižených sportovců 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

Hosté 
střelci gólů

1:3

Valer 3

31. 3.

Brno

Avoy MU Brno BSC Praha

8. 5.

Praha

BSC Praha

Avoy MU Brno 1:0

10. 6.

Ostrava

BFC Praha

Avoy MU Brno 0:1 p.k.

15. 9.

Praha

BSC Praha

Avoy MU Brno 4:1

7. 10.

Brno

Avoy MU Brno BSC Praha

Plch
Valer

Fenz
Valer 4

0:1

Mrázek
Vlaer

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

Mezinárodní turnaj v německém Dürenu
Avoy MU Brno přijal pozvání na mezinárodní turnaj do německého Dürenu při příležitosti otevření
nového hřiště na místní škole pro zrakově postižené. Na turnaji konaném 4. až 6. května 2012
se měly utkat dva německé celky (vítězové německé ligy Stuttgart a pátí Köln), francouzský tým
ze SaintMandé a brněnské družstvo. MTV Stuttgart musel nakonec svoji účast odřeknout kvůli
velkému množství zranění, proto na poslední chvíli přijali pozvání hráči z Dortmundu. Avoy MU
Brno nakonec skončil na posledním 4. místě po výsledcích:
Avoy MU Brno ‒ SaintMandé 0:4
Avoy MU Brno ‒ ISC Dortmund 0:0
Avoy MU Brno ‒ Köln 0:2
Další informace nabízíme v článku o turnaji (autor Jiří Gigimov), fotky dokumentující naši účast je
možné shlédnout ve fotogalerii k turnaji.

Hry Evropské handicapované mládeže
V Brně se v červnu 2012 konaly Hry Evropského paralympijského výboru pro mládež. Od středy
20. do neděle 24. června mohli diváci sledovat soutěže mladých lidí s postižením v atletice, hře
boccia, stolním tenise, plavání, jachtingu či ragby na vozíku. Tuto mezinárodní akci pořádal
Nadační fond Emil ve spolupráci s Evropským paralympijským výborem.
V rámci doprovodného programu se představili i brněnští nevidomí futsalisté z klubu Avoy MU
Brno. Jejich vstup proběhl v pátek 22. června od 16:00 do 17:00 na Náměstí Svobody.
Předvedli něco ze svých dovedností a nechali diváky, aby si poslepu vystřelili na branku.

Letní soustředění v Bučovicích
Letní soustředění futsalu pro nevidomé se uskutečnilo i v tomto roce, a to 26. až 29. července na
již osvědčeném místě ‒ v Bučovicích. Tréninky probíhaly na venkovním hřišti při ZŠ Školní 710,
ubytování bylo zajištěno v Hotelu Arkáda na náměstí a pohoštění v podobě obědů a večeří zajistil
kolektiv z Vinárny u Šembery. Rozdílem oproti loňsku byla účast pouze brněnského týmu, který
se sešel v počtu 6 hráčů a 5 trenérů.
Během 4 dnů absolvovali hráči 6 tréninkových jednotek, kdy každá z nich byla zaměřena na
zdokonalování potřebných dovedností a také na určení správné taktiky při hře. Závěrečný trénink
byl věnován soutěžím o ceny, ve kterých zvítězil Jan Mrázek. Počasí během soustředění
účastníkům nadmíru přálo, díky tropickým teplotám měli možnost navštívit i bučovické
koupaliště. Snad jen při posledním tréninku spadlo pár kapek, ale s výbavou teplákových
souprav, jejichž nákup byl realizován s pomocí nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška
, účastníci akce přečkali tento deštík téměř v suchu.
Autorka článku: Jitka Graclíková
Fotogalerie k soustředění:
1. Stránky Avoy MU Brno
2. Avoy MU Brno na Facebook.com:
○ album Letní soustředění v Bučovicích 2012
○ album Světluška podporuje futsal pro nevidomé

Přátelská utkání české a francouzské reprezentace
Na začátku srpna 2012 si francouzský národní tým nevidomých futsalistů (kategorie B1) pozval
nově vytvořenou českou reprezentaci k dvěma přátelským utkáním, která se odehrála 9. až 12.
srpna 2012 v Lille. Pozdější druhý celek paralympijského turnaje a v té době aktuální evropský
šampion obě utkání vyhrál, poprvé 6:0 (góly Francie vstřelili: Martin Bacon 3, Frederic Villereux 2,
Gael Rivier), podruhé 5:0 (branky Francie: Villereux 3, Abderhim Maya, David Labarre). V české
reprezentaci, kterou vedl František Franc z pověření prezidenta Českého svazu zrakově
postižených sportovců, se objevili hráči Aleš Moravec a Jan Hegr, brankář Martin Jelínek a
navigátorka za brankou Jitka Graclíková.

Fotogalerie k akci
Článek k akci (autorka Jitka Graclíková)

Avoy MU Brno na veletrhu SportLife 2012
Nadační fond Emil pozval zástupce Avoy MU Brno na veletrh SportLife 2012. 5. a 6. října 2012
předvedli hráči i trenéři předvedli futsal pro nevidomé návštěvníkům akce, přičemž je nechali, aby
si vyzkoušeli poslepu ovládat míč či si vystřelit na branku. Tato nabídka zaujala především děti
jedné třídy základní školy, kteří by snad na branku Tomáše Bukovského stříleli do pozdních
nočních hodin… Významným úspěchem bylo i navázání spolupráce s paní Kateřinou Fantovou z
Jihomoravského kraje, ze které vzešel dotační příspěvek 50.000 Kč na podporu chystaného
mezinárodního turnaje v Bučovicích v květnu 2013.
Fotogalerie k akci na stránkách Avoy MU Brno na Facebooku.

EinsEnergie Cup v německém Chemnitzu
Turnaj se konal 17. listopadu 2012 v prostorách Berufs Bildungs Werk centra v Chemnitzu a
účastnily se jej tři německé týmy FC St. Pauli (sedmí v německé lize), pátí FC Chemnitzer, šestí
VSV Würzburg a český tým Avoy MU Brno. Tým nemohli podpořit zkušení hráči Matěj Plch,
Kateřina Hegrová či Jan Hegr. Za finanční podpory Masarykovy univerzity tak vyrazil Avoy MU
Brno ve velmi okleštěné sestavě: Jan Mrázek, Martina Mrázková, Pavel Ondra, Aleš Moravec, Jiří
Fenz doprovázeni bezchybným brankářem Tomášem Bukovským, trenérem Ondřejem
Banovským, navigátorkou Jitkou Graclíkovou a asistujícím Jiřím Gigimovem. Přesto dovezli zpět
stříbrné medaile, když jejich utkání dopadla takto:
Avoy MU Brno ‒ VSV Würzburg 2:0 (vstřelené góly: Mrázek 2)
Avoy MU Brno ‒ FC St. Pauli 0:0
Avoy MU Brno ‒ FC Chemnitzer 0:0
Článek k turnaji (autor: Jiří Gigimov)
Fotogalerie k turnaji:
1. Stránky Avoy MU Brno
2. Stránky Avoy MU Brno na Facebook.com:
○ Eins Energie Cup in Chemnitz
○ Eins Energie Cup 2 Chemnitz

Přípravy mezinárodního turnaje v Bučovicích
Členi občanské sdružení Futsal pro nevidomé ‒ Avoy MU Brno, o. s. se jednomyslně shodli na
tom, že chtějí v r. 2013 uspořádat vlastní mezinárodní turnaj. Již v květnu 2012 započali s
přípravami této velké akce, pozvali několik evropských týmů a začali s hledáním finančních
prostředků k zajištění turnaje. Podrobně se přípravám i samotné sportovní události věnujeme na
stránce http://www.teiresias.muni.cz/BBFC2013cz, kde bude možné najít řadu informací,
statistiky, odkazy na fotogalerie, video dokumenty i závěrečnou zprávu.

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.
Masarykova univerzita
Český svaz zrakově postižených sportovců
Českomoravský fotbalový svaz
Stavební mechanizace
Nadační fond Českého rozhlasu ‒ Světluška

Fotogalerie
Avoy MU Brno na Facebook.com
Fotogalerie na stránkách Avoy MU Brno k r. 2012
Autor závěrečné zprávy: Lukáš Másilko

