ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ, MOLDAVSKÁ 21, 625 00 BRNO

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VV ČMSMK KE DNI 25. 11. – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
1.

Stanoven termín a místo konání Poháru vítězů pohárů 2010, a to v Pardubicích ve dnech
17. – 18. července 2009.

2.

Filip Juda představil podobu Mistrovství ČR v malé kopané vč. hrubého rozpočtu akce.

3.

Byla projednána varianta různorodosti jednotlivých internetových stránek oblastních svazů
malé kopané, a to tak, že by existovala pro všechny oblastní svazy jednotná databáze (tak
jak je to nyní v podobě systému „foosys“), ale byla by možnost odlišné grafiky
internetových stránek oblastních svazů. Ty, které by nechtěly řešit grafiku svých stránek,
by měly možnost využít standartní nabídky grafiky, kterou bude nabízet systém „foosys“.

4.

Jaroslav Smejkal, jednatel společnosti Foosys s. r. o. podal zprávu o vývoji systému
„foosys“.

5.

Byl podrobně projednán elektronický dopis Jaroslava Smejkala, zaslaný členům VV ČMSMK
ze dne 25. 11. 2009, a to v rámci provedených změn a připravovaných novinek v systému
„foosys“:

*Obsah nové nasazené verze (0.0.11):*
- přestupy a hostování
- tisk zápisu/verze pro tisk
- entita hráče, nové položky
- loga svazů a logo ČMSMK namísto názvu foosys
- přidání klubu - vylepšení (název klubu by měl být unikátní, minimálně v rámci svazu)
- rozdílné reklamy pro jednotlivé městské svazy
- tisk výsledků a tabulek
- vyhledání týmu/hráče
- na Macourovském chatu se překrývá název svazu s názvem chatu
- po kliknutí na klub automaticky zobrazit soupisku týmu
- umožnit editovat u soutěže pořadí v rámci svazu
- vylepšení přihlášení (po kliknutí na přihlášení dát focos do prvního editboxu. A po přihlášení mi mizí
z menu svazy - musím vždy znovu kliknout na sport)

*Obsah připravované verze (0.0.12) k nasazení: *
- nejdou mazat zprávy v chatu
- grafika pro vkládání reklamních bannerů
- hromadný tisk registrací
- kategorizace fotogalerie
- možnost editovat články v redakčním systému
- možnost zvolit u ročníků soutěže jestli bude tabulka podle skóre nebo podle vzájemných zápasů
- označit kontumace
- při stránkování v redakčním systému umožnit dostat se na starší články
- sestava hráčů na hostování
- sestava hráčů střídavých startů
- tisk registrace pro jednoho hráče

- ukládání dokumentů
- v soupisce řadit hráče podle abecedy
- veteránské soutěže (jeden hráč může hrát současně za jeden veteránský tým a jeden normální tým,
týmy nemusí být ve stejném klubu)
- evidence poplatků svazu včetně pokut
- karta hráče nové položky
- seznam hráčů v trestu
- změna úvodní stránky (úvodní strana by měla být stejná, jako když se klikne na Malá kopaná +
přidat redakční systém Články, jako mají městské svazy).
- tisková sestava s předvyplněným zápisem
6.

Byly stanoveny prioritní body v rámci dodatků (novinek) připravovaných v systému
„foosys“.

7.

Pokusit se projednat možnost financování Foosysu ze strany potencionálních sponzorů.
Případně - po dovybrání členských příspěvků za rok 2009 rozhodnout, jakou částku bude
možné uvolnit na dokončení projektu

8.

Projednáno financování rozvoje systému „foosys“, a to především z důvodu rychlejšího
rozvoje tohoto programu. Zástupci VV ČMSMK – Filip Juda a Jan Mráka předloží výsledek
poptávky po programátorovi v rámci programování v systému „java“.

9.

Ze strany zástupce společnosti Foosys s. r. o. byla podána zpráva o vstupu jednotlivých
oblastních svazů malé kopané do celorepublikového systému „foosys“.

10.

Zástupci společnosti Foosys s. r. o. předloží zprávu o chodu vývoje systému a jeho vize.

11.

Filip Juda bude kontaktovat jednotlivé zástupce oblastních svazů malé kopané, a to
v těchto věcech:
a) Mistrovství ČR v malé kopané 2010 – pozvánka, umístění prezentace Mistrovství na
internetu a v dané oblasti, týmy pro Mistrovství, dřívější ukončení oblastní soutěže,
která generuje týmy na Mistrovství, rozhodčí z oblastních svazů pro Mistrovství,
kameramani, fotografové
b) vstup do systému „foosys“ tak jak bylo stanoveno na srpnovém zasedání valné
hromady svazu ve Velkých Karlovicích – pomoc s problematikou či časovou tísní
c) členské příspěvky oblastních svazů

12.

Byl schválen vstup ČMSMK do ČSTV z počátku jakožto přidružený svaz.

13.

Byl stanoven termín zasedání valné hromady ČMSMK, a to na 20. – 22. srpna 2010. Místo
bude upřesněno.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 25. listopadu 2009:
Členové VV ČMSMK:

Filip Juda

Jan Mráka

Pavel Majer

