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 Zápis z jednání Komise propagace a marketingu ČNS
 konaného 24. 11. 2015 v Praze 

 

ÚČASTNÍCI:  Jiří Doubrava        

   Jiří Sládek 

   Martin Ton        

   

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Chod KPM ČNS 

- Členové KPM se dohodli na pravidelných neformálních jednáních komise v měsíčních 

intervalech, příští schůze se uskuteční během turnaje Poslední smeč, následovat bude 

schůze koncem ledna 

- Vydělení odměn vyplacených ČNS a UNIFem 

- Jiří Sládek navrhl úpravy rozpočtu KPM vzhledem k přesunu kompletní agendy příprav 

MS 2016 v Brně pod KPM 

- Jiří Sládek navrhl systém pro správu a kontrolu plnění úkolů KPM 

- Členové KPM si rozdělili dílčí úkoly a stanovili termíny jejich plnění 

- Jiří Sládek v souvislosti s blížícím se MS v Brně 2016 navrhuje rozšířit skladové prostory 

materiálu ČNS 

 

2. Mezinárodní kemp 

-  

 

3. Mezinárodní nohejbal  

- Rekapitulace a hodnocení účasti KPM na ME 2015 

- Hodnocení efektivity rozeslaných tiskových zpráv z ME 2015 

- Proběhla diskuze na téma rozvoj nohejbalové metodiky mezi členské země UNIF, komise 

se zavázala dohlédnout na zajištění překladu nohejbalových skript do anglického jazyka 

- Hodnocení vypracovaných podkladů pro MŠMT pro účely navýšení prostředků pro 

reprezentaci 

 

4. TVCom.cz 



Stránka 2 z 2 
 

- KPM projednala možné varianty řešení situace přechodu TVCom na nový enkodér v 

návaznosti na rozpis dlouhodobých soutěží 

  

 

5. Nový web ČNS 

- Jiří Sládek projedná se zástupcem vítěze výběrového řízení na dodavatele nového webu 

(firma Esports.cz) konečnou podobu smlouvy 

- V souvislosti s komunikací s firmou Esports.cz se Jiří Sládek pokusí dojednat spolupráci v 

rámci on-line přenosů z nohejbalové Extraligy na webu onlajny.com 

- Jiří Sládek navrhuje posunout termín dokončení nového webu na 15. 2. 2015 

- KPM diskutovala podobu nového webu 

- KPM se shodla na archivaci starého webu skrze subdoménu a obsahovém zjednodušení 

webu nového 

 

6. Financování sportu ze zdrojů Evropské unie 

- Martin Ton se zúčastní konference konané pod hlavičkou ČOV, která se bude věnovat 

možnostem získání finanční podpory projektů z fondů EU 

 

7. MS Brno 2016 

-  

 

8. Logo ČNS 

- vyhodnocení návrhů komisí ČNS na změny u navržené podoby nového loga 

 

9. Vyhlášení nohejbalisty roku 

-  

 

Zapsal: Jiří Sládek        Ověřil: Jiří Doubrava 


