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Zpráva o činnosti Komise pro marketing a komunikaci (KMK) 

Zpracováno dne: 26.11.2016 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda KMK 

Komise pro marketing a komunikaci pracovala ve složení Jan Hruška, Milan Petras a Libor 

Kouba. Vzhledem k nedostatečným kapacitám nedošlo k formálnímu setkání komise. 

Komunikace probíhala telefonicky nebo emailem. Jednotlivé činnosti byly řešeny přímo 

předsedou komise za občasné podpory dalších dvou členů.  

Komise se zaměřila na dva hlavní úkoly: 

1. Zlepšit komunikaci PŠS (vnímání PŠS jako fungující organizace, transparentní a 

nekonfliktní komunikace) 

2. Vytvoření nových webových stránek 

Zlepšení komunikace 

Za účelem zlepšení komunikace: 

 bylo vytvořeno nového loga Pražského šachového svazu (viz. záhlaví), které se 

postupně začíná používat ve všech interních a externích dokumentech 

 byl vyroben banner s novým logem, který je využíván na oficiálních akcích PŠS 

 byly vytvořeny jednotné emailové adresy pro členy výkonného výboru PŠS a členy 

revizní komise PŠS, oficiální komunikace jde vždy z této adresy a ne z privátních 

emailů 

 pro zjednodušení komunikace byly vytvořeny hromadné adresy (např. 

predsedoveoddilu@prazskysach.cz, vv@prazskysach.cz, rk@prazskysach.cz, ...) 

 byly vytvořeny kontaktní seznamy pro různé oblasti (VV, komise, …) 

 byla stanovena pravidla pro komunikaci členů PŠS s okolím 

mailto:predsedoveoddilu@prazskysach.cz
mailto:vv@prazskysach.cz
mailto:rk@prazskysach.cz
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Akce s účastí/ podporou PŠS: 

 Léto pod viaduktem (poděkování R. Soukalovi) 

 Sporťáček 2016 (poděkování ŠK Smíchov) 

 Slavnostní večer Věry Menčíkové (20 dětem věnována kniha o V. Menčíkové) 

Nové webové stránky 

Základní požadavky na nový web byly: 

 Zlepšit grafické zpracování stránek 

 Umožnit sdílet informace o šachovém dění ve vhodné formě (novinky) 

 Poskytnout oddílům informace o plánovaných turnajích (šachový kalendář) 

 Poskytnout uživatelům minimálně stejný rozsah informací jako původní web 

Všechny výše uvedené požadavky se podařilo naplnit a novým web byl dne 5.12.2016  

oficiálně spuštěn na adrese www.prazskysach.cz. Webové stránky budou dále rozvíjeny 

jednak podle požadavků uživatelů a jednak podle kapacitních možností předsedy KMK a 

schváleného rozpočtu komise. Hlavní úkolem pro následující období bude zajistit aktuálnost 

a zajímavost webu. 

Hospodaření 

Řada služeb pro PŠS byla poskytnuta na bázi přátelské spolupráce, tj. čerpání rozpočtu 

komise KMK bylo významně nižší (viz zpráva PŠS o hospodaření). 

 

http://www.prazskysach.cz/

