Zápis ze zasedání VV ČMSMK, 9. 2. 2010, Praha
Zasedání se zúčastnili všichni členové VV ČMSMK – Filip Juda, Pavel Majer, Jan Mráka,
Antonín Herzog a Michal Chyba. Za hosty byli přítomni: Jaroslav Smejkal, Michal Smejkal (za
společnost Foosys s. r. o.), Matěj Horn (marketing MK Praha - Hanspaulka) a Karel Nekolný
(správce webu malakopana.cz)

1. Potenciál vzniku celorepublikové soutěže malé kopané (2011), dle přednesené vize
M. Horna z MK Praha
Rozhodnutí: Na podzim roku 2011 by měla odstartovat celorepubliková soutěž, a to
v podobě několika turnajů na území ČR, které by byly předvojem vzniku
celorepublikové ligy v roce 2012 či 2013.
2. Celorepublikový registrační systém hráčů „foosys“, sjednocení oblastních svazů MK
na jedné internetové adrese
Rozhodnutí:
Na jaře proběhne přechod internetových stránek, které jsou umístěny na
www.foosys.com, a to na doménu www.malakopana.cz.
3. Kompatibilita dat MK Praha, MK Jihlava a MK Brno
Rozhodnutí:
Zástupci společnosti Foosys, s. r. o. dodělají požadavky zástupců oblastních svazů,
ucelí systémový komplex tak, aby byl dle požadavků oblastních svazů. Server
www.malakopana.cz poběží jakožto jakýsi „rozcestník“ pro nabídku malé kopané
v České republice s tím, že oblastní svazy budou odkazovat se svou prozatimní
doménou na internetovou stránku www.malakopana.cz/(název města).
4. Registrační karty – tlačítko „označit vše/odznačit vše“, čísla RK generovat vzestupně
po posledním tisku, aby následovalo číslo v pořadí
Rozhodnutí: Zástupci společnosti Foosys s. r. o. zajistí výše uvedený požadavek.
5. Grafika webu malakopana.cz, resp. nyní ještě foosys.com – informace o postupu,
kolik co stojí apod. Návrh na snížení nákladů za grafiku.
Rozhodnutí: Zástupci společnosti Foosys s. r. o. informovali o výdajích za grafiku,
prezident svazu informoval o potenciálu snížení této částky formou zajištění grafika
zdarma ze strany Brněnského svazu malé kopané, o. s. Tento grafik představí
nejpozději k 30. 4. 2010 náhled nové grafické podoby s interními možnostmi.
6. Valná hromada ČMSMK (termín a místo zasedání)
Rozhodnutí: Zasedání valné hromady proběhne v termínu 13. – 15. 8. 2010. Místem
konání bude penzion Skalní dvůr nebo penzion Zubří, oba objekty se nachází na
Českomoravské vrchovině, tedy ve středu republiky.

