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ZÁPIS MK MSKFS č. 10 - SR 2013/2014 

Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

konaného dne 11.12.2013 od 18.00 hod. v sídle MSKFS 

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

 
Hosté: Bc. Martin Bednář (MBE), Mgr. Radovan Socha (RSO), BC. Lukáš Tsilgkaridis (LTS), Ing. 

Martin Jakeš (MJA)   

 
Omluveni: Roman Bečica (RBE), Lavický Jiří (LJI) 

 
 

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! 

 

- otázka dalšího postupu: zaměřit se na 1 projekt na plachtě nebo na více projektů?  

(Soutěž začíná 23.3.2013)  

- V lednu domluva MK na obsahu prezentace  

- Termín rozhodnutí ohledně grafického návrhu do 15. února 2013   

- Termín výroby plachet – do 28. února 2013 

 

2) Pro příští sezónu MK zajistí partnery pro: 

- Krajský přebor mužů 

 - PNO: zajistil firmu, která nechce být uvedena  

 - MBE: příští / přespříští rok – 160.000 Kč 

- Krajský pohár mužů 

- Krajský pohár přípravek 

- Soutěž slušnosti 

 - PNO: dle počtu karet a trestů, dále dle aktů fair play (to by hlásily kluby nebo 

rozhodčí), k tomu sponzor  

- Turnaj mladších dorostenců o pohár VV MSKFS 

 

- Použití takto získaných prostředků: 

- Směřování podpory do klubu – peněžně nebo věcně? Případně přispět na určitou 

věc nebo aktivitu (např. zaplatit trenéra?) 

- Podpora trenérské činnosti?   

 

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 
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- MJA: důležitost stanovení podmínek sponzoringu (za úplatu jaké služby, plochy?)  

- PNO: zvednout částku? Příp. přistoupit ke kompromisům?  

- PNO: historie částek na Opavsku – dnes 90.000, 50.000 nepeněžně  

 

- JNA: oslovit co nejširší okruh podnikatelů, a to plošně, nikoli na základě osobních vazeb  

- PNO: současnost obstarávání prostředků dána osobními kontakty  

- MBE: prostor pro sponzory je široký – záleží i na jejich požadavcích 

- JNA: vymezit koncept nabídky propagace pro sponzory, aby je to zajímalo  

- JNA: nedůvěra od sponzorů, aby poskytli peníze… Kraj by měl poskytnout sponzorům zpětné 

informace o použití prostředků  

- L: představit koncept velkým sponzorům  

 

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

- Přivítali jsme nové zájemce o členství v MK MSKFS (Mgr. Radovan Socha, Ing. Martin Jakeš, 

Bc. Lukáš Tsilgkaridis). 

 

5) Zatím nezaplaceno KMR Fisch vyjedná PNO a Nemovitosti v Beskydech vyjedná JNA 

- KMR  Fisch bude uhrazeno 15.1.2014 (PNO) 

- Nemovitosti v Beskydech (poslední termín do konce ledna 2014) JNA 

 

6) Ples MSKFS se odsouvá na příští rok 2015 

- MBE: dohodnout osobu odpovědnou za ples – přihlásil se AKR (organizace plesu pro rok 

2014)  

 

7) Dodělat prezentaci nabídky MK MSKFS do konce roku (JNA) 

- JNA: zapojí LTS a MJA v součinnosti s JNA   

- termín do 15. ledna 2014 

 

8) Byla nabídnuta propagace MK MSKFS na Hlučínském TV, úvaha nad rozhovorem s MBE a PNO 

(PNO) 

- PNO: regionální televize v Kravařích (10 minut reportáž, na propagaci MSKFS) 

- MBE: plán do budoucna – rádio jako partner  

 

9) Přislíben prostor pro prezentaci MK MSKFS v novinách Deník 

- upřesní PNO na dalším zasedání 

- setkání s panem Brhelem (zítra, tedy den po dnešním zasedání)  

- JNA: provádět kontakt jako kraj, ne jako osoba na základě osobní vazby  

- PNO nedobré vztahy v rámci bližší spolupráce 

- JNA vyřešit a popsat blíže tento stav (PNO) 

 

 

10) Zapojit komisi mládeže (konkrétně pana Zajíce) do projektů MK MSKFS, které souvisejí 

s mládežnickým fotbalem 

- zahájit jednání 



Marketingová komise MS KFS 

11. prosince 2013 

 

Projekty MS KFS:                                                  www.fotbalBEZkorupce.cz       /       WWW.MSKFS.CZ 

 

3 

- JNA: pan Zajíc seznámen s myšlenkou spolupráce v rámci komise mládeže a MSKFS, pan 

Zajíc se vyjádřil kladně 

 

11) Projekty marketingové komise MSKFS („Ohodnoťte si svého trenéra“) 

- Příprava týmu na nejen na tento projekt (JNA) 

 

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

 - Více informací podá JNA na dalším zasedání 

- k tomuto bodu jsme se nedostali (dořešit na dalším zasedání)  

 

13) Facebook 

- MBE: spravování stránek  

- MJA: do příštího zasedání zjistí možnosti obstarání LIKŮ  

- MJA: důležitý je obsah webu a facebooku  

- MBE: propagace skrze úvodní stránku  

- MBE: vymyslet soutěž, kraj dodá ceny  

Na toto téma se rozpoutala poměrně rozsáhlá diskuze, nicméně jsou uvedeny jen postřehy a důležité 

podněty.  

 

 

 

Příští zasedání dne 23.12.2013 v 15.00 hod. v sídle MSKFS. 

 

 

Zapsal: Radovan Socha                                       Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný  


