
Marketingová komise MS KFS

 

Projekty MS KFS:                                                  
 

ZÁPIS MK MSKFS

Ze zased

konaného dne 

Přítomni: Ing. Pavel Novotný
Adam Krištof (AKR)
 

Hosté: Martin Bednář (MBE)

Omluveni: Roman Bečica (RBE)
 

1) PPI představila možné získání grantu z
evropským městem sportu pro rok 2014 a na základě tohoto bude možno čerpat z rozpočtu města finanční 
částky na různé granty.  
- byly podány žádosti o grant a to na:
a) meziokresní soutěže žáků – zimní a letní turnaje, organizovaný MSKFS
b) turnaj mladších dorostenců organizovaný MSKFS
c) na částečnou úhradu školení trenérů (licence „

 
2) Projekty marketingové komise

- Byla dohodnuta mimořádná 
zakoupení domény a také 
informace, které povedou k
 
 

3) Možnost reklamy v podobě reklamní plachty na všech stadiónech v
(pouze pro neziskové účely a to pro propagaci projektů v

- Nyní se nám postupně vracejí podepsané smlouvy
dosud nezareagovali (VJA)

 
4)  Odměňování MK MSKFS 

-  Již bylo schváleno. 
 

5) Návrh MK – Získané prostředky a jejich kontrola
- V rámci získaných prostředků MK MSKFS, 
prostředků. V případě použití finančních prostředků mi
byly finance užity.  

 
6) Návrh PNO, JNA změnit design webových stránek 

- Nyní máme hotový design stránek. AKR představil náhled stránek a po drob
změna odsouhlašená a nyní proběhne změna designu webu.

 
7) Partneři MSKFS, prezentace MSKFS 

- Ohledně návrhu zdarma věnovat partnero
rozpočet plesu.  

PNO na příští zasedání předloží rozpočet plesu
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MK MSKFS č. 6 - SR 2013/2014

Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

konaného dne 6.8. 2013 od 15.00 hod. v sídle MSKFS 

Novotný (PNO), Jaromír Nadhajský (JNA), Tomáš Selnik
Adam Krištof (AKR) 

Martin Bednář (MBE), Vladimír Janoško (VJA), Lukáš Kes (PIZZASSIMO) 

Roman Bečica (RBE), Pavla Piatkiewiczová (PPI), 

získání grantu z EU (Zápis č.3 bod 4) -  Statutární město Ostrava bylo zvoleno 
evropským městem sportu pro rok 2014 a na základě tohoto bude možno čerpat z rozpočtu města finanční 

yly podány žádosti o grant a to na: 
zimní a letní turnaje, organizovaný MSKFS 
organizovaný MSKFS 

olení trenérů (licence „C“) 

Projekty marketingové komise MSKFS („Ohodnoťte si svého trenéra“) 
yla dohodnuta mimořádná schůzka LPL, JNA, MBE a AKR, ze které vzejde pokyn pro

domény a také pokyn pro vytvoření základů webu a samozřejmě
informace, které povedou k zahájení tohoto projektu. 

podobě reklamní plachty na všech stadiónech v rámci MSKFS
(pouze pro neziskové účely a to pro propagaci projektů v rámci MSKFS) 

tupně vracejí podepsané smlouvy od klubů. Následně o
(VJA) do 21.8.2013.  

Získané prostředky a jejich kontrola prostřednictvím MK MSKFS 
rámci získaných prostředků MK MSKFS, dá vždy MK podnět VV MSKFS na užití těchto 

případě použití finančních prostředků mimo návrh MK, získá MK informace, kde 

design webových stránek www.mskfs.cz  za účelem zpřehlednění 
máme hotový design stránek. AKR představil náhled stránek a po drob

ená a nyní proběhne změna designu webu. 

, prezentace MSKFS (další výhody, či nabídky ke spolupráci) 
Ohledně návrhu zdarma věnovat partnerovi 4ks lístků, je zapotřebí představit předběžný 

PNO na příští zasedání předloží rozpočet plesu. 
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Tomáš Selnik (TSE),  

, Lukáš Kes (PIZZASSIMO) partner MSKFS 

Statutární město Ostrava bylo zvoleno 
evropským městem sportu pro rok 2014 a na základě tohoto bude možno čerpat z rozpočtu města finanční 

schůzka LPL, JNA, MBE a AKR, ze které vzejde pokyn pro 
webu a samozřejmě vzejdou 

MSKFS o výměře 1x2m 

oslovíme kluby, které 

MK podnět VV MSKFS na užití těchto 
mo návrh MK, získá MK informace, kde 

za účelem zpřehlednění  
máme hotový design stránek. AKR představil náhled stránek a po drobných úpravách je 

vi 4ks lístků, je zapotřebí představit předběžný 



Marketingová komise MS KFS

 

Projekty MS KFS:                                                  
 

 
8) Rozpis soutěž pro sezónu 2013/2014

- MK úspěšně zajistila partnery (název soutěže) pro všechny soutěže 
mužů, pořádané MSKFS  a tím splnila jeden 
zpracování a rozložení stran partnerů v
všem děkuji.  

  
9) Komunikace s partnery MSKFS a prezentace nabídky MSKFS

-V případě jednání s potencionálními
- Nyní probíhá změna grafického zpracování materiálů nabídky partnerům a sponzorům a také 
cenová politika pro následnou sezónu 2014/2015. Návrh předloží JNA 
zasedání. 

  
10) Pro příští sezónu se MK pokusí zajistit partnery pro:

- Krajský přebor mužů 
- Krajský pohár mužů 
- Krajský pohár přípravek 
- Soutěž slušnosti 
- Turnaj mladších dorostenců o pohár VV MSKFS
 

11) Partneři soutěží v rámci MSKFS
MUŽI 
a) Krajský přebor mužů –  Beze jmén
b) 1.A. třída mužů sk „A“ Opava, Bruntál, NJ,
c) 1.A. třída mužů sk. „B“ FM, KA, NJ,
d) 1.B.  třída mužů sk. „A“ Bruntál, OP 
e) 1.B.  třída mužů sk. „B“ OV, Opava 
f) 1.B.  třída mužů sk. „C“ FM, KA 
g) 1.B.  třída mužů sk. „D“ NJ

 

DOROST 
a) Krajský přebor ml. a st. dorostu
b) Krajská soutěž dorostu sk. „A“ 
c) Krajská soutěž dorostu sk. „B“
 

ŽÁCI 
a) Krajský přebor žáků st. a ml. 
b) Krajská soutěž žáků st. a ml. sk“A“
c) Krajská soutěž žáků st. a ml.  
d) Krajská soutěž žáků st. a ml. 

 
Jednání ukončeno ve 17.00hod. 
 
Příští zasedání dne21.8.2013 v 17.

 
 
Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
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u 2013/2014 
MK úspěšně zajistila partnery (název soutěže) pro všechny soutěže mimo Krajského přeboru 

pořádané MSKFS  a tím splnila jeden z cílů, který ji byl uložen. MK také zajistila grafické 
zpracování a rozložení stran partnerů v rozpisu soutěže. Osobně to považuji za úspěch

MSKFS a prezentace nabídky MSKFS 
potencionálními partnery MSKFS za MK byl zvolen JNA.

Nyní probíhá změna grafického zpracování materiálů nabídky partnerům a sponzorům a také 
cenová politika pro následnou sezónu 2014/2015. Návrh předloží JNA 

kusí zajistit partnery pro: 

Turnaj mladších dorostenců o pohár VV MSKFS 

rámci MSKFS pro sezónu 2013/2014, které zajistila MK MSKFS

Beze jména 
Opava, Bruntál, NJ, - ONDRÁŠOVKA  
FM, KA, NJ,– NICOL NÁPOJE 
Bruntál, OP – KMR FISH  
OV, Opava - HADR A KYBLÍK 
FM, KA - MEDARES  
NJ – ZELENÝ PAŽIT  

dorostu – PIZZASSIMO  
Krajská soutěž dorostu sk. „A“ Bruntál, Opava, OV - BULY ARÉNA Kravaře
Krajská soutěž dorostu sk. „B“  KA, NJ, FM - NEMOVITOSTI V BESKYDECH

Krajský přebor žáků st. a ml. - Aquapark Kravaře  
st. a ml. sk“A“ OV, Bruntál, Opava – KOVOTOUR PLUS 
st. a ml.  sk. „B“ FM, OV, NJ – AUTOCONT  
st. a ml. sk. „C“ KA, FM – MEDIA WALK  

 

17.00hod v sídle MSKFS. 

Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
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mimo Krajského přeboru 
cílů, který ji byl uložen. MK také zajistila grafické 

rozpisu soutěže. Osobně to považuji za úspěch a tím 

partnery MSKFS za MK byl zvolen JNA. 
Nyní probíhá změna grafického zpracování materiálů nabídky partnerům a sponzorům a také 

cenová politika pro následnou sezónu 2014/2015. Návrh předloží JNA snad do příštího 

, které zajistila MK MSKFS 

Kravaře 
BESKYDECH 

KOVOTOUR PLUS  

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


