
Marketingová komise MS KFS

 

Projekty MS KFS:                                                  
 

ZÁPIS 

Ze zased

konaného dne 16.4.

Přítomni: Ing. Pavel Novotný
Pavla Piatkiewiczová
 

Hosté: Martin Bednář (MBE
Ing. Andreas Hahn
 

Omluveni: Roman Bečica (RBE
 
 

1) Dne 12.4.2013 byl VV MSKFS 
Členové: Ing. Pavel Novotný, 
Adam Krištof 

2) Návrh PNO, JNA změnit design webových stránek 
- Podpora všech členů MK
- Zajistí AKR ve spolupráci s PNO

 
3) Nastavení pravidel při komunikaci se sponzory

- včetně grafické úpravy, vypracuje JNA ve spolupráci s
čísel začátek následného týdne a do 
grafická podoba dokumentu

 
4) Informace MBE k rozpisu soutěže 

- Sponzorům se bude účtovat 
5.000,-Kč do 30.000,

- Sponzoři budou umístění ta
- Náklad tisku 550ks, jednorázově ve formátu A5
- Uzávěrka bude dne 30. 6. 2013
 

5) Návrh PNO k částce za název soutěží v
- Návrh byl projednán a 

základě doporučení MBA s
 

6) PPI přestavila možné získání grantu
evropského města… 

- Úkolem MK ve spolupráci s
grantu na propagaci města 
 

7) Kouba cup 13. - 16. 5. 2013 
–    MK zajistila mediální prezentaci turnaje 
      a internetové televizi hlucinsko.tv
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ZÁPIS č. 3 - SR 2012/2013 

Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

16.4. 2013 od 17.30 hod. v sídle MÚ města Kravaře

Ing. Pavel Novotný (PNO), Jaromír Nadhajský (JNA), Tomáš Selník
Pavla Piatkiewiczová (PPI), Adam Krištof (AKR) 

Martin Bednář (MBE) předseda MSKFS , Tomáš Klečka (TKL) člen DK
Hahn starosta města Kravaře 

Roman Bečica (RBE) 

VV MSKFS oficiálně schválen statut MK 
Ing. Pavel Novotný, Jaromír Nadhajský, Roman Bečica, Pavla Piatkiewiczová

design webových stránek www.mskfs.cz  za účelem zpřehlednění
MK   

AKR ve spolupráci s PNO 

Nastavení pravidel při komunikaci se sponzory - cenová politika (zápis č.2 bod 3)
včetně grafické úpravy, vypracuje JNA ve spolupráci se členy MK a MBE
čísel začátek následného týdne a do 15. 5. 2013, taktéž bude vypracována

dokumentu 

rozpisu soutěže  
Sponzorům se bude účtovat v závislosti na velikosti a barevnosti 0/0 nebo 4/0

Kč do 30.000,-Kč – logo 
Sponzoři budou umístění také na webu MSKFS 
Náklad tisku 550ks, jednorázově ve formátu A5  

30. 6. 2013 

za název soutěží v rámci MSKFS pro sponzory a to 5.000,
projednán a pozměněn MK a to na minimálních 10.000,-

základě doporučení MBA s tím, že tato částka bude aktuální pro sezónu 2013/2014

získání grantu z EU, pod záštitou města Ostrava

ve spolupráci s KM, je navrhnout možnosti (turnaje, soutěže atd.) pro
grantu na propagaci města pro rok 2014  

  
MK zajistila mediální prezentaci turnaje (MF Dnes, Moravskoslezský deník, Region 

internetové televizi hlucinsko.tv) 
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sídle MÚ města Kravaře 

Tomáš Selník (TSE), 

člen DK MSKFS, 

Pavla Piatkiewiczová, 

za účelem zpřehlednění  

zápis č.2 bod 3) 
a MBE, termín prvních 

, taktéž bude vypracována a předložena 

závislosti na velikosti a barevnosti 0/0 nebo 4/0, částky od 

5.000,-Kč/sezóna  
-Kč/soutěž, a to i na 

tím, že tato částka bude aktuální pro sezónu 2013/2014 

pod záštitou města Ostrava v rámci propagace 

možnosti (turnaje, soutěže atd.) pro čerpání 

MF Dnes, Moravskoslezský deník, Region Opavsko     
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- MK zajistila mediálního partnera této akce: ČRTV 
turnaje obrazový záznam a 
celé akce bude rovněž pořízen minidokument.

- AKR vytvořil oficiálních 

- MK zajistila společnost Nikol nápoje, a.s., která daruje pro 
družstva v turnaji Kouba cup dohromady 550ks 2l nápojů tohoto výrobce

8) Odměňování MK (zápis č. 2, bod 4)
- Odměňování MK a jeho systém

PPI a JNA. Taktéž zazněl návrh MBE pro možné odměňování MK. 
 

- Návrh PNO - Navrhuji pro všechny členy komise zachovat stávající standart, tzn. za každé 
zasedání komise obdrží člen paušální odměnu 100,
náhrady do místa konání zasedání a dále navrhuji přero
finančních či nefinančních prostředků 10% do tzv. rezervního fondu, z kterého se budou 
na základě předem schválených 
vyúčtovaly by se z něj náklady na občerstvení, 
navrhuji na základě zbylých návrhů projednat a 

 
 
 
 
 
 
 
Příští zasedání 15. 5. 2013, v 18.00 hotel Vista 

- prosíme všechny členy MK, aby se dostavili ve společenském oblečení
 

 
 
 
 
Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketingová komise MS KFS 

16. dubna 2013 

                            www.fotbalBEZkorupce.cz       /      

MK zajistila mediálního partnera této akce: ČRTV - tato společnost pořídí z uvedeného 
turnaje obrazový záznam a vybraných 7 zápasů on-line přenese na webové adrese MSKFS. Z 
celé akce bude rovněž pořízen minidokument. 

 stránky turnaje www.koubacup.cz  

MK zajistila společnost Nikol nápoje, a.s., která daruje pro zúčastněná mládežnick
družstva v turnaji Kouba cup dohromady 550ks 2l nápojů tohoto výrobce 

MK (zápis č. 2, bod 4) 
a jeho systém byl posunut a bude doplněn při dalším setkání 

Taktéž zazněl návrh MBE pro možné odměňování MK.  

Navrhuji pro všechny členy komise zachovat stávající standart, tzn. za každé 
zasedání komise obdrží člen paušální odměnu 100,-Kč, předseda 200,
náhrady do místa konání zasedání a dále navrhuji přerozdělit ze všech získaných 
finančních či nefinančních prostředků 10% do tzv. rezervního fondu, z kterého se budou 
na základě předem schválených pravidel vyplácet speciální odměny pro členy komise, 
vyúčtovaly by se z něj náklady na občerstvení, závěrečný večírek a další. Tento bod 
navrhuji na základě zbylých návrhů projednat a dořešit na další schůzi.

18.00 hotel Vista v Ostravě – Zábřehu  
prosíme všechny členy MK, aby se dostavili ve společenském oblečení

Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
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tato společnost pořídí z uvedeného 
line přenese na webové adrese MSKFS. Z 

mládežnická     
 

při dalším setkání o návrhy 

Navrhuji pro všechny členy komise zachovat stávající standart, tzn. za každé 
Kč, předseda 200,-Kč + cestovní 

zdělit ze všech získaných 
finančních či nefinančních prostředků 10% do tzv. rezervního fondu, z kterého se budou 

ny pro členy komise, 
írek a další. Tento bod 

na další schůzi. 

prosíme všechny členy MK, aby se dostavili ve společenském oblečení 

Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný  


