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ZÁPIS MK MSKFS č. 11 - SR 2013/2014 

Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

konaného dne 23.12.2013 od 15.00 hod. v sídle MSKFS 

Přítomni: Ing. Pavel Novotný (PNO), Jaromír Nadhajský (JNA)  
 

Hosté: Bc. Martin Bednář (MBE), Mgr. Radovan Socha (RSO), BC. Lukáš Tsilgkaridis (LTS), Ing. 
Martin Jakeš (MJA), Jiří Lavický (JLI), Libor Plhoň (LPL) 

 
Omluveni: Adam Krištof (AKR), Roman Bečica (RBE), Tomáš Selnik (TSE)  

 

 

1) Projekt „Ohodnoťte si svého trenéra“   

- Představení Mgr. Libora Plhoňe (iniciátor tohoto projektu) 

 Vyjádření LPL:  Svoji pozici mimo projekt "OT" vidím především v roli 

 konzultanta v organizaci soutěží a turnajů (snížení  nákladů klubů - 

(např.doprava, zbytečně velké dojezdy...atd.) a především zatraktivnění 

soutěží - např. přeskupení či sloučení kr. přeboru a kr. soutěží, turnajové 

zakončení kraj. soutěží ml. a st. žáků, popřípadě play off ...atd.- pouze návrh). 

Dále jako člen MK v budoucnu bych mohl být zpětnou vazbou pro MK, pohled 

trenéra na možnosti propagace a zvýšení kvality ml. týmů v rámci MSKFS 

- Představení a možnosti samotného projektu (LPL, LTS, MJA, JNA) 

 

- S ohledem na velkou obsáhlost projektu došlo před tímto zasedáním k setkání 

s iniciátorem projektu Mgr. Plhoněm (setkání se účastnili JNA, MJA, LTS). Účelem schůzky 

je i prvotní seznámení účastníků, kdy tito doposud neměli možnost se setkat. Účelem 

setkání bylo projednání různých aspektů projektu za účelem lepší prezentace na zasedání 

MK MSKFS. Setkání proběhlo s vědomím MBE, který v minulosti obecně navrhnul setkávat 

se při projednání projektů mimo sídlo MSKFS (účelem je snížení nákladů).  

- Konkrétně byly projednány následující aspekty: 

 Seznámení zájemců o členství v MK MSKFS obecně s rozpracovanými úkoly MK 

MSKFS   

 Základní kostra projektu a rozsah projektu 

 Komunikace a prolínání informací (v rámci projektu i obecně) 

 Vymezení osob odpovědných za realizaci dílčích kroku (zatím nezávazně)  

 Hrubý odhad finančních nákladů spjatých se startem projektu 

 Shoda zapojit do projektu TMK MSKFS a KM MSKFS 

 Propagace projektu – zaměření na cílové skupiny osob  

 Účelem projektu má být výlučně propagace MSKFS, klubů na krajské úrovni 

a mládežnického fotbalu  

 Možnosti, jak obecně MSKFS propagovat v rámci projektu 

 Účastníci se shodli na tom, e se budou podílet na činnosti MK MSKFS obecně a 

taktéž na všech projektech, pouze Mgr. Libor Plhoň sdělil, že by se zatím 

nezapojoval do činnosti MK MSKFS nad rámec projektu 
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2) Projednání členství nových uchazečů 

- Došlo ke shodě o členství uchazečů s tím, že MBE požádal PNO o vyhotovení žádosti za 

účelem rozhodnutí VV MSKFS o členství uchazečů, nikdo z účastníků nebyl proti 

 

3) Termín konání dalšího zasedání  

- PNO byl vyzván ke sdělení termínu dalšího zasedání MK MSKFS 

- PNO sdělil, že členy MK MSFKS a uchazeče obvolá ohledně termínu dalšího zasedání  

 

 

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

 

  


