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 Zápis z jednání Komise propagace a marketingu ČNS 

 konaného 11. 5. 2015 v Praze 

 

ÚČASTNÍCI:  Jiří Doubrava        

   Jiří Sládek        

    

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Logo, korporátní identita ČNS 

- Proběhla schůzka J. Sládka (dále jen JS) s vítězkou výběrového řízení, paní Lucií 

Vachkovou 

- Zadání podmínek na výrobu nových diplomů ČNS, termín pro dodání návrhu do 25. 

května, případný tisk do 1. června 

- J. Doubrava projedná s VV ČNS formát schvalovacího procesu loga 

- S ohledem na budoucí využívání písma v logu doporučil JS nákup písma (náklad cca 2 000 

Kč), rozhodnutí až na základě logomanuálu v druhé polovině roku 

- Diplomy – JS zjistí stav zásob diplomů, ve spolupráci s grafičkou navrhne novou podobu 

diplomů a zajistí vytištění – konzultace s V. Pabiánem 

 

2. Web ČNS 

- Zadávací dokumentace komplet zpracována a schválena 

- Dle časových možností zahájit co nejdříve poptávkové řízení na dodavatele nového webu 

ČNS 

 

3. SPORŤÁČEK 2015 

- Jiří Sládek dojednal spolupráci s NK Zlín-Prštné (29. května ve Zlíně) 

- Je třeba co nejdříve dojednat spolupracující oddíly z ostatních míst konání akce sporťáček 

(tj. Č. Budějovice, Praha, Brno, Plzeň), zajistí JS 

- JS připraví inovaci soutěže pro děti, aby vybavení bylo skladnější a soutěž jednodušší a 

vhodnější i pro menší děti 

- Týden před akcí provede JS kontrolu a převzetí potřebného vybavení a materiálů 
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4. Členské karty, projekt Základna 2016 

- VV ČNS pověřil KPM jednáním o odkoupení části softwaru pro zavedení členských karet 

od FAČR, zavedení centrální matriky sportovců ze strany ČOV / ČUS / MŠMT je zatím 

v nedohlednu, je potřeba postupovat samostatně 

-  JS naplánuje postupné kroky pro realizaci první fáze projektu, tj. zavedení členských 

karet 

 

5. Promo video ČNS 

- Byly zpracovány datové podklady pro tvorbu videa 

- Dle časových možností připraví JS scénář krátkého max. 3 minutového klipu a bude 

konzultovat jeho realizaci s odborníky  

 

6. Personální složení KPM 

- Vzhledem k množství rozvojových projektů, které má KPM za úkol realizovat, a při 

zajištění stálé agendy KPM, je třeba komisi personálně posílit a nahradit bývalého 

sekretáře Pavla Krupičku (ukončení spolupráce na vlastní žádost) 

- Zároveň bude výhodou zastupitelnost v případě nemoci JS nebo sekretáře a činnost 

komise tak nebude paralyzována 

- Podklady pro VŘ jsou připraveny, konec letního semestru je ideální pro hledání kvalitních 

kandidátů 

- J. Doubrava seznámí s tímto bodem členy VV ČNS 

 

7. TVCOM.cz  

- Je potřeba lépe nastavit komunikaci KPM – STK – L. Batůněk – nohejbalové oddíly 

- Bodem se bude zabývat VV ČNS, JS kontaktuje L. Bartůňka k řešení situace 

 

8. LODM Plzeň 2015 

- JS je v kontaktu s L. Barákem, KPM zajistí přímý přenos turnaje na TVCOM.cz, 

moderování akce a informační servis z akce 

- Účast 15. až 17. června, účast J. Doubrava, JS + technik TVCOM.cz 

- Je třeba doladit případné další služby ze strany KPM – infostánek s promo materiály, 

maskot atd., upřesnění podá L. Barák po konzultaci s ČOV 

 

9. Různé 

- Odměna pro J. Koblihu za pomoc při správě FB profilu, obdržel 1 pár nohejbalové obuvi 

- Osadní toulky – JS navrhuje, aby vydavatel publikace poskytl ČNS do archivu a 

k propagačním účelům několik výtisků této knihy, J. Doubrava kontaktuje M. Maršálka 

 

Zapsal: Jiří Sládek      Ověřil: Jiří Doubrava 


