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1.  Úvodní slovo
   
Milí členové a příznivci OS Baník Baníku, dovolte mi v následujících větách 

shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce 2012

2. Základní informace a vznik

   Občanské sdružení vzniklo oficiálně v březnu roku 2012 z řad fanoušků 
fotbalového klubu Baníku Ostrava, kteří byli znechuceni stavem klubu jak po sportovní 
tak po ekonomické stránce, kdy celek z Bazalů vlastnil bývalý majitel T. Petera. 
Zpečetěním doslova mravenčí práce, spousty schůzek fanoušků, porad a debat i se 
známými osobnostmi byly schválené stanovy Sdružení Ministerstvem vnitra.

3. Organizace občanského sdružení
Nejvyšším orgánem Občanského sdružení Baník Baníku je členská schůze, kterou 

tvoří všichni členové sdružení. V současnosti naše členská základna čítá celkem 
stotřicetjedna aktivních členů. Ze stanov Baník Baníku, o.s. vychází forma řízení 
sdružení. Funkci statutárního orgánu občanského sdružení vykonává devítičlenný 
výkonný výbor. Na činnost výkonného výboru občanského sdružení dohlíží tříčlenná 
revizní komise.

První výroční schůze občanského sdružení se konala dne 19. března 2012, na 
které byl zvolen devítičlenný výbor, do jehož čela byla za předsedu zvolena jedna z ikon 



baníkovské historie, pan Václav Daněk.

4. Členská základna

V průběhu roku 2012 se členská základna rozrostla z osmnácti zakládajících členů 
na stotřicetjedna. Do řad sdružení se přihlásilo kromě fanoušků ostravského klubu i 
spousta známých osobností nejen v oblasti sportu, ale i kultury. Takzvaných honorárních 
členů je dvanáct. Ikdyž je u většiny z nich adresa jejich pobytu daleko od Ostravy a 
nemůžou být ve sdružení nijak aktivní, je pro nás čest tyto členy ve sdružení mít.

5. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2012

Nejpodstatnějším bodem sdružení bylo a je zviditelnění organizace, jež by 
zapříčinilo velký nárůst členů. K tomu pomohla kromě stovek rozdaných letáků i 
mediální kampaň, kdy se přes různé články v médiích objevily i rozhovory s předsedou 
sdružení v České televizi. Původní plán byl majetkový vstup sdružení do klubu, ale 
realita zůstala jak za počtem členů tak financema za očekáváním. Nicméně OS Baník 
Baníku se této vize zdaleka nevzdává. Sdružení pořádalo přínosnou besedu vedení 
s fanoušky, kterou hodlá pořádat v pravidelných intervalech. Devět pravidelných setkání 
výkonného výboru a dlouhých debat se stalo již povinností. Nejvýznamnější akcí ročního 
působení sdružení bylo pořádání akce na Prokešově náměstí za účelem „Přesvědčení 
radnici o majetkovém vstupu do klubu.“  Za účasti několika hráčů, Jaromíra Nohavici a 
jiných akce i přes velmi nevlídné počasí proběhla hladce. Zda také úspěšně, ukáže 
rozhodnutí města o rekonstrukci Bazalů či vstupu do majetkových struktur Baníku 
Ostrava. Sdružení také organizovalo finanční sbírku na pomoc akci „Zachraňme 
Baníček“, při které nasbíralo nemalou částku a předalo ji vedení fotbalového Baníku. 
Poslední dvě schůze výboru se převážně řešily možnosti o rekonstrukci travnatého hřiště 
v Muglinově, která se přenesla do roku 2013.

6. Finanční zpráva

Snaha o maximální transparentnost financování činnosti občanského sdružení se 
odráží v transparentním účtu, na kterém jsou všechny informace o příjmech i výdajích 
zveřejněny dálkovým přístupem.

6.1 Majetek

Občanské sdružení v roce 2012 nepořídilo žádný nehmotný investiční majetek. 
Vlastní ovšem k užívání doménu – banikbaniku.cz

6.2 Příjmy

Financování činnosti občanského sdružení v roce 2012 bylo zajištěno výhradně 
dary a příspěvky členů. Povinnost platit členské příspěvky je stanovena na 500,- Kč a to 
k 31. březnu aktuálního roku.  

Přijatá částka od členů : 340.368,97
Připsaný úrok :                    168,63



Celkem : 340.537,60

6.3 Výdaje

Průběžná kontrola výdajů probíhala na základě účetních dokladů během celého 
roku.

Nákup zboží
Výroba razítek :      1.450.--
Výroba suvenýrů :      9.826.--   
Výdaje na shromáždění :      4.428.--
Celkem :    15.704.--

Zůstatek běžného účtu občanského sdružení ke dni 31.12.2012 – 322.042,97 Kč. 
                                       

7. Plán činnosti na rok 2013

Hlavní plánovanou aktivitou, doufejme že úspěšnou, pro rok 2013 je rekonstrukce 
travnaté hrací plochy v Muglinově, kdy se ve spolupráci s místním fotbalovým oddílem 
pokusíme o rekonstrukci hrací plochy tak, aby na ni mohl střídavě hrát místní fotbalový 
klub a mládežnický tým Baníku Ostrava. Před samotnou rekonstrukcí hrací plochy je 
záměr uzavřít smlouvu o rekonstrukci a dlouhodobém pronájmu hrací plochy s TJ 
Muglinovem a dát hřiště k dipozici Baníku Ostrava.

V roce 2013 se bude sdružení ještě aktivněji snažit přilákat více členů do 
sdružení, jelikož počet členů je pro samotnou sílu a vliv sdružení rozhodující. Pro 
výkonný výbor platí pravidelné měsíční schůze, pro členy schůze s vedením klubu a rok 
2013 zakončený členskou schůzí.

8. Poděkování

Chtěli bychom poděkovat jménem občanského sdružení všem členům a 
sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou či finančním příspěvkem k úvodnímu 
roku působení Občanského sdružení Baník Baníku. 

9. Revizní zpráva
Viz příloha

V Ostravě  31.12.2012


