Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno, o. s.
Výroční zpráva za r. 2013
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
Stránky na Facebooku: https://www.facebook.com/AvoyMUBrno
YouTube kanál: https://www.youtube.com/user/AvoyMUBrno
IČ: 22860916
● Vedeno v registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra, č. registrace VS/1-1/80755/10-R,
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.

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.

Aktivity v roce 2013
Třetí ligový ročník
V r. 2013 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
tentokrát utkala pouze třikrát, přičemž poslední plánovaný zápas nebyl odehrán a zkontumován v
neprospěch Avoy MU Brno a dvakrát týmy změřily síly na vlastních turnajích. Ligový pohár získal opět
pražský tým, který tak obhájil své vítězství z r. 2012. Nabízíme přehled termínů utkání, výsledků i
střelců branek:
Výsledek Domácí střelci gólů

Termín

Místo
konání

Domácí

Hosté

28. 4.

Praha

BSC Praha

Avoy MU Brno 2:0

30. 5.

Bučovice

Avoy MU
Brno

BSC Praha

7. 9.

Praha

BSC Praha

Avoy MU Brno 3:0

5. 10.

Brno

Avoy MU
Brno

BSC Praha

1:0

Hosté střelci gólů
Valer 2

Mrázek
Valer 3

0:3 kont.

Další informace:
Reportáž z 1. ligového utkání v Praze dne 28. dubna:
http://www.teiresias.muni.cz/futsal-pn/main.php?strana=akce&sekce=akce_liga13-1.

Mezinárodní turnaj v německém Chemnitzu
Přijali jsme opětovné pozvání na mezinárodní turnaj Eins-Energie Cup II do německého Chemnitzu,
kterého jsme se zúčastnili i v listopadu 2012. Na akci konané 9. března 2013 změřily síly tři německé
týmy FC Chemnitzer, FC St. Pauli Hamburg a VSV Würzburg a brněnský tým, jehož hráči získali
bronzové medaile po výsledcích:
Avoy MU Brno ‒ FC St. Pauli Hamburg 0:0
Avoy MU Brno ‒ VSV Würzburg 1:3 (autor branky: Jan Mrázek)
Avoy MU Brno ‒ FC Chemnitzer 0:0
Další informace:
1. Reportáž k turnaji (autor: Jiří Gigimov):
http://www.teiresias.muni.cz/futsal-pn/main.php?strana=akce&sekce=akce_chemnitz13
2. Fotogalerie k turnaji:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.594240427270241.1073741826.1229403977335
82&type=1

Bučovice Blind Football Cup 2013
V termínu 24. až 26. května 2013 jsme v Bučovicích u Slavkova uspořádali mezinárodní turnaj ve
futsalu pro nevidomé s názvem Bučovice Blind Football Cup. Zúčastnilo se jej šest klubů, brazilský
ICB-Bahia, anglický BFC Worcester, dvě německá družstva MTV Stuttgart, FC St. Pauli Hamburg a
dva české týmy BSC Praha a Avoy MU Brno. Turnaj jsme pořádali ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou. V České republice se taková akce konala vůbec poprvé a i na evropské poměry se
jednalo o ojedinělý počin vzhledem k účasti brazilského týmu, jehož někteří členi byli zároveň i
paralympijskými vítězi z Londýna 2012. Družstvo ICB-Bahia se stalo vítězem, když v nádherném
utkání s MTV Stuttgart vybojovalo remízu 3:3 a díky lepšímu skóre předstihlo v tabulce svého
německého soupeře.
Další informace:
1. Veškeré podrobnosti včetně odkazů na závěrečnou zprávu z turnaje, fotogalerie, ohlasy
účastníků, články a reportáže z médií, výsledky aj. lze nalézt na této stránce:
http://www.teiresias.muni.cz/BBFC2013-cz.
2. Tým vedený Robertem Fischerem natočil o turnaji dokument, který lze otevřít na této webové
stránce: http://www.youtube.com/watch?v=TkB7PQVVG18
3. Reportáž o turnaji, jejímž autorem je Jiří Gigimov, najdete na této stránce:
http://www.teiresias.muni.cz/futsal-pn/main.php?strana=akce&sekce=akce_BBFC2013

Hry Evropské handicapované mládeže
V Brně se opět konaly Evropsky hry Evropského paralympijského výboru pro mládež. V rámci
doprovodného programu jsme 20. června 2013 odpoledne na Náměstí Svobody představili futsal
pro nevidomé. Čtyři naši hráči ve slušivých červených dresech předvedli základní dovednosti
nevidomého futsalisty v praxi a poté jsme diváky nechali, aby si vyzkoušeli střílet na branku poslepu.
Bylo sice extrémní vedro, ale tak jsme si odpoledne i s diváky užili a představili sport několika
desítkám lidí.
Další informace: Fotogalerie:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650054191688864.1073741837.122940397733582&type
=1

Letní soustředění v Bučovicích
Čtvrté letní soustředění proběhlo již tradičně v Bučovicích v termínu od 28. července do 1. srpna
2013. Tentokrát pozvání přijali naši přátelé ze St. Pauli Hamburg, čímž se celé soustředění stalo
jedinečným. Společnými tréninky s hamburským týmem se podařilo nejen prohloubit vztahy mezi
těmito spřízněnými týmy, ale taktéž se vzájemně inspirovat v mnoha ohledech. Díky tropickým
teplotám a velké ochotě ze strany ZŠ Školní 710 v Bučovicích měli účastníci soustředění možnost po
každém tréninku využít vnitřního bazénu základní školy, což všichni přijali s nadšením. Vyvrcholením
soustředění byla dvě přátelská utkání mezi oběma týmy, kdy první skončil remízou 2:2 (za Avoy MU
Brno skóroval Jan Mrázek, za St. Pauli Hamburg Jonathan Tönsing a Serdal Celebi), druhý pak St.
Pauli Hamburg doslova rozdrtili brněnské protihráče 3:0 hattrickem Serdala.

Fotogalerie k soustředění:
1. http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=galerie&sekce=soustredeni_bucovice_13&max=13
2. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674073862620230.1073741838.1229403977335
82&type=1

Aneta Langerová na tréninku Avoy MU Brno
První zářijový čtvrtek přišla brněnský tým Avoy MU Brno podpořit Aneta Langerová, na vlastní kůži
tak měla možnost vyzkoušet jak se hraje brněnským hráčům fotbal. Hráči a trenéři Avoy MU Brno
Anetu zapojili do přípravného tréninku na nadcházející turnaj v Praze, mohla si tak v uměle navozené
slepotě vyzkoušet, jak se hráči rozběhávají, procvičují techniku vedení míče, přihrávky, taktiku,
formace, střelbu na bránu a na konci v týmu podpořila Honzu a Kačku Hegrovy na postu obránce.
Spolu s ní na hřiště dorazila i Olga špátová, jíž se podařilo tento Anetin zážitek zdokumentovat,
odvysílán pak bude při benefičním večeru Koncert pro Světlušku.
Další informace:
1. Dokument Olgy Špátové Aneta Langerová kope za Avoy MU Brno, který byl vysílán 2.
listopadu 2013 v České televizi v rámci benefičního večera Světlo pro Světlušku 2013, viz
http://www.youtube.com/watch?v=BSiEtMivtzQ
2. Fotogalerie k akci: http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=galerie&sekce=aneta&max=26

Cup of Central European Cities
Pár měsíců po nás uspořádal svůj vlastní turnaj i druhý český tým BSC Praha. Byli jsme též pozváni a
o víkendu na začátku září sehráli tři utkání s těmito týmy:
1. Sprint Wroclaw ‒ Avoy MU Brno 7:0
2. BSC Praha ‒ Avoy MU Brno 3:0
3. Avoy MU Brno ‒ LASS Budapešť 5:2 (autorem všech branek byl Jan Mrázek)
Vítězem turnaje se stalo polské družstvo, brněnský tým skončil třetí a odvezl si bronzové medaile.
Fotogalerie k turnaji:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698757946818488.1073741840.122940397733582&type
=1

2. Saský turnaj o pohár starosty Lipska
Na první říjnový víkend byl náš tým pozván na turnaj do saského Lipska, kde se již druhým rokem
konal turnaj ve futsale nevidomých o pohár starosty města. V konkurenci čtyř německých družstev a
polského Sprintu Wroclaw jsme obsadili dělené 5. místo, když jsme ve skupině prohráli s ISC
Dortmund 0:1 a ISC Würzburg 1:3. O páté místo jsme svedli krásný souboj s přáteli ze FC St. Pauli
Hamburk, který však nerozhodl ani penaltový rozstřel.

Další informace:
1. Reportáž Jiřího Gigimova: http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=akce&sekce=akce_lipsko13
2. Fotogalerie k utkání s popisky: http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=galerie&sekce=lipsko13&max=28
3. Fotogalerie na Facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720296767997939.1073741842.1229403977335
82&type=1

6. Hallenmasters v německém Hamburku
Na dny 19.–20. října byl náš tým pozván přáteli ze FC St. Pauli 1910 do Hamburku, tentokrát již na 6.
ročník jejich turnaje Hallenmasters. Pod heslem Keep Your Mind Wild Open a ve velmi příjemné a
přátelské atmosféře se odehrál na německé poměry velmi vyrovnaný turnaj s celkovou účastí 8 týmů.
Umístili jsme se na pěkném 4. místě.
Další informace:
1. Reportáž Jiřího Gigimova: http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=akce&sekce=akce_hallenmasters13
2. Fotogalerie k utkání s popisky: http://www.teiresias.muni.cz/futsalpn/main.php?strana=galerie&sekce=hallenmasters13&max=51
3. Fotogalerie na Facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731792210181728.1073741843.1229403977335
82&type=1

Avoy MU Brno na veletrhu SportLife 2012
Nadační fond Emil pozval náš klub na veletrh SportLife 2013. 8. a 9. října 2013 předvedli naši hráči i
trenéři futsal pro nevidomé v průběhu několika “živých vstupů” , přičemž návštěvníky akce nechali,
aby si vyzkoušeli poslepu ovládat míč či si vystřelit na branku. Veletrh byl i příležitostí setkat se s
potenciálními sponzory dalšího ročníku mezinárodního turnaje v Bučovicích.
Další informace:
Fotogalerie k akci na stránkách Avoy MU Brno na Facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745425748818374.1073741845.122940397733582&type
=1

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.

Partneři klubu
Masarykova univerzita
Český svaz zrakově postižených sportovců
Fotbalová asociace České republiky
Nadační fond Českého rozhlasu ‒ Světluška

Hlavní partneři turnaje Bučovice Blind Football Cup 2013
Masarykova univerzita
Jihomoravský kraj
Fotbalová asociace České republiky
Jihomoravský krajský fotbalový svaz
Český svaz zrakově postižených sportovců

Partneři turnaje Bučovice Blind Football Cup 2013
Think Big – Nadace O2
Ranč U Jelena
Georadis, s. r. o.
Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu
Inpap, s. r. o.
SOS Autopůjčovna
Stavební mechanizace, s. r. o.
SportObchod.cz

Fotogalerie
Facebook: https://www.facebook.com/AvoyMUBrno/photos_stream?tab=photos_albums
Stránky Avoy MU Brno: http://www.teiresias.muni.cz/futsal-pn/main.php?strana=galerie
Autor závěrečné zprávy: Lukáš Másilko

