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ZÁPIS MK MSKFS č. 9 - SR 2013/2014 
Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

konaného dne 29.10. 2013 od 17.00 hod. v sídle MSKFS 

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

Hosté: Lavický Jiří (jlavicky@seznam.cz), zájemce o spolupráci s MK MSKFS 

Omluveni: Roman Bečica (RBE) 
 

 
1) 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 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! 

 
2) Pro příští sezónu se MK zajistí partnery pro: 

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

 
3) 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 

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

 
5) Pozvat na další zasedání potencionální členy MK MSKFS 

- Přivítali jsme nového zájemece o členství v MK MSKFS pana Jirku Lavického  
 

6) Zatím nezaplaceno KMR Fisch vyjedná PNO a Nemovitosti v Beskydech vyjedná JNA 
 
7) Ples MSKFS se odsouvá na příští rok 
 
8) Pochvala VV MSKFS za dosavadní práci MK MSKFS 
 
9) Dodělat prezentaci nabídky MK MSKFS do konce roku (JNA) 
 
10) Byla nabídnuta propagace MK MSKFS na Hlučínském TV, úvaha nad rozhovorem s MBE a PNO 

(PNO) 
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11) Přislíben prostor pro prezentaci MK MSKFS v novinách Deník 

- upřesní PNO na dalším zasedání 
 
12) Zapojit komisi mládeže (konkrétně pana Zajíce) do projektů MK MSKFS, které souvisejí 

s mládežnickým fotbalem 
- zahájit jednání 
 

13) Projekty marketingové komise MSKFS („Ohodnoťte si svého trenéra“) 
- Přesunuto na další zasedání! JNA 
- V pátek 8.11.2013 je dohodnuta schůzka s panem Veselým (marketingová agentura              
2score), který velmi úzce spolupracuje s PFS nejen v rámci různých projektů. O závěrech z této 
schůzky seznámí MK MKSKFS JN na dalším zasedání.  

14) Návrh MBE - projednat vytvoření NF (nadační fond) MSKFS 

 - Více informací podá JNA na dalším zasedání 

 
 
 
 
 
Příští zasedání dne 19.11.2013 v 17.00hod. v sídle MSKFS. 

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


