
Zasedání SR BSMK ze dne 25. 11. 2010

1) Na zasedání byl pozván Milan Pennert, který představil návrh k nákupu hardwaru, 
sloužícímu k on-line přenosům a večernímu internetovému pořadu malé kopané - 
od podzimu 2011.

2) Byly probrány možnosti zviditelnění a marketingu svazu na další období. Filip Juda 
vytvoří členům SR  BSMK admin. přístupy na FB, kteří následně doporučí profil 
BSMK svým přátelům v rámci prezentace soutěží a akcí svazu.

3) SR BSMK projednala návrh T. Balabána k organizaci zimního turnaje v malé kopané, 
z důvodu zvýšené poptávky ze strany klubů BSMK a rozhodla následně: Předseda 
sportovně-technické komise svazu Martin Fiala obešle týmy BSMK s otázkou na 
jejich zájem a případnou učást v tomto turnaji.  Chudoba udělá pozvánky, co se 
týče zimního turnaje v malé kopané. Po zpětné vazbě od klubů rozešle Filip Juda 
vyjádření SR do 12. 12. 2010.

4) Závěrečná MasterCard ligy firem a Swatch ligy žen se bude konat v sobotu 11. 12. 
2010 od 19:00 v Pivnici U Čápa. Martin Fiala bude informovat o této věci zástupce 
týmů, Filip Juda zveřejní tuto informaci na hlavní stranu internetových stránek 
BSMK.

5) Na příštím zasedání bude předložen ceník a výše slev firmy Keloc ve věci potisků 
dresů jakožto zvýhodněná služba pro členy BSMK.

6) SR BSMK pozměnila dvě pravidla Soutěžního řádu BSMK s platností od 1. 1. 2011: 
Týmu, který se odvolá k  Odvolací a revizní komisi BSMK (OaRK) bude vrácena 
paušální záloha ve výši 500,- v  případě, že mu bylo dáno za pravdu. Druhou 
změnou je případ, kdy tým je před utkáním povinen nastoupit k zápasu v případě, 
že počet hráčů je minimálně 3+1, tedy není oprávněn v takovémto počtu využít 
čekací doby.

7) René Pazdera se domluví s A. Schneiderem na formě vyplácení odměn za výkon 
funkce předsedy Oddělení historie svazu a statistik.

8) Pavel Rosenbach předělá zašle Filipu Judovi seznam e-mailů s příponou bsmk.cz, 
Filip Juda následně zašle Pavlu Rosenbachovi informaci o tom, které e-maily nejsou 
využívány a budou následně smazány. Ty e-maily, které jsou s příponou bsmk.cz 
využívány budou přesměrovávány na příponu malakopanabrno.cz.

 
9)  Do zimního zasedání SR zajístí Filip Juda doplnění sady dresů BSMK.
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10) SR BSMK rozhodla, že nasledující ročník MasterCard liga firem a Swatch liga žen 
se bude hrát pouze březen až červen tzn. jednokolově a na něj naváže následující 
sezóna, která bude probíhat dle konceptu ligy mužů, tj. podzim - jaro. Důvodem je 
sjednocení termínu začátku a konce soutěže. Tedy společného zahájení i ukončení 
sezóny.

11) SR rozhodla o stanovení startovného Swatch ligy žena na 650,- za domácí utkání 
s  tím, že přesná výše startovného bude známa až po uzavření přihlášek do 
soutěže, tedy k 1. 3. 2011.

 
12) SR rozhodla, že členské příspěvky na následující sezónu Swatch ligy žen budou 

v poloviční výši, tedy 100,-.

13) SR rozhodla, že tým Galaxy Brno nebude moci nastoupit do jarní části sezóny a 
bude tak vyloučen v případě existence jakékoliv finanční pohledávky vůči BSMK. 
Předseda DK BSMK René Pazdera oznámí tuto skutečnost výše jmenovanému 
klubu.

14) Filip Juda předloží následné oficiální tiskoviny BSMK členům SR BSMK v 
nastávajících zasedáních SR BSMK.

15) Filip Juda předložil účetnictví za měsíce září a říjen 2010 vč. výpisů z účtů BSMK. 
Pavel Rosenbach udělá tabulku příjmů a výdaju BSMK.

16) Člen Oddělení internetu BSMK Petr Míček bude v případě pozdního dodání 
zadané práce ze strany SR BSMK nebo prezidenta svazu (po oboustranném 
odsouhlasení), týkající se aktualizace a modernizace internetových stránek 
www.malakopanabrno.cz a www.malakopana.cz pokutován za každý den po 
sjednaném termínu dodání částkou, která je rovna průměrné částce na jeden den 
v termínu, který byl zadán. Petr Míček upraví internetové stránky BSMK dle těchto 
rozhodnutí:

- na hlavní straně internetových stránek www.malakopanabrno.cz bude v sekci 
“NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY” u utkání, které se v právě probíhajícím termínu hraje 
napsáno “Právě se hraje”, namísto nynějšího nastavení, kdy utkání v čas 
úředního začátku zápasu zmizí z hlavní strany

- Petr Míček dá upoutávku na web ohledně nové sezóny MasterCard ligy firem do 
15. 12. 2010

- změnit anketu na hlavní straně v rámci otázky: “ Zúčastnili byste se zimního 
turnaje v malé kopané BSMK?

17) Nastávající zasedání SR BSMK proběhne v termínu 9. - 13. února 2011 v 
Hrotovicích. Filip Juda zajistí rezervaci.
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