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ZÁPIS MK MSKFS č. 8 - SR 2013/2014 
Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

konaného dne 8.10. 2013 od 17.00 hod. v sídle MSKFS 

Přítomni: Ing. Pavel Novotný (PNO), Jaromír Nadhajský (JNA), Tomáš Selnik (TSE),  
Adam Krištof (AKR) 
 

Hosté:  

Omluveni: Roman Bečica (RBE) 
 

 
 
1) Zasedání dne 21.8.2013 v 17.00hod. bylo přesunuta na dnešní den tedy 8.10.2013!  

 
2) MK MSKFS zpracovala vzhled a rozvržení bulletinu č.2 

 
3) Na základě změn v MK MSKFS, dohodnuto, že posílíme tým MK 

 
4) Odstoupení PPI z MK MSKFS z pracovních důvodů. Pavle Pietkowiczové děkujeme za pomoc a 

přejeme hodně štěstí. 
 

5) Statutární město Ostrava bylo zvoleno evropským městem sportu pro rok 2014 a na základě tohoto bude 
možno čerpat z rozpočtu města finanční částky na různé granty.  

- Schváleno projekt na částečnou úhradu školení trenérů (licence „C“) 
 
6) Projekty marketingové komise MSKFS („Ohodnoťte si svého trenéra“) 

- Přesunuto na další zasedání! Je třeba rozšířit tým pro tento projekt! JNA 
 
7) Možnost reklamy v podobě reklamní plachty na všech stadiónech v rámci MSKFS o výměře 1x2m 

(pouze pro neziskové účely a to pro propagaci projektů v rámci MSKFS) 
- Konečný stav cca 54 klubů zaslalo zpět darovací smlouvy  
- Následně MK vypracuje cíle (myšlenky, projekty) pro tyto plochy a taktéž připraví grafické 
zpracování. Vzhledem ke stavu projektů, přesouváme realizaci (umístění plachet) na jaro 
2014! 

 
8) Partneři MSKFS, prezentace MSKFS (další výhody, či nabídky ke spolupráci) 

- Ohledně návrhu zdarma věnovat partnerovi 4ks lístků, je zapotřebí představit předběžný 
rozpočet plesu.  
- PNO na příští zasedání předloží rozpočet plesu.  
- Rozpočet předložen. Nyní na rozhodnutí VV MSKFS. 

 
 

9) Pro příští sezónu se MK zajistí partnery pro: 
- Krajský přebor mužů 
- Krajský pohár mužů 
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- Krajský pohár přípravek 
- Soutěž slušnosti 
- Turnaj mladších dorostenců o pohár VV MSKFS 

 
10) Rozpis soutěže a finanční plán pro ročník 2014/2015  

- Web MSKFS - AKR zajistí údaje návštěvnosti a také prokliků na titulní straně (reklamní 
bannery), také prokliky partnerů taktéž na titulní straně pro upřesnění částky za tuto plochu 
- Připravit finanční plán a grafiku JNA 

 
11) Pozvat na další zasedání potencionální členy MK MSKFS 

 
12) Dodržovat termíny zasedání! Okamžitě rozšířit tým MK MSKFS! Připomínka JNA 

 
 

 
 
 
Jednání ukončeno ve 18.15hod. 
 
Příští zasedání dne 29.10.2013 v sídle MSKFS. 

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


