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Zpráva o činnosti Komise pro marketing a komunikaci (KMK) 

Zpracováno dne: 25.11.2018 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda KMK 

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

Kouba. Jednotlivé činnosti byly řešeny přímo předsedou komise ve spolupráci s Jiřinou 

Prokopovou a za občasné konzultace s dalšími dvěma členy.  

Komise se zaměřila na tři oblasti: 

1. Komunikace přes www stránky - Průběžná komunikace s šachovou i nešachovou 

veřejností 

2. Kalendář turnajů - Průběžná aktualizace kalendáře turnajů na webových stránkách 

3. Akce pro veřejnost – Akce pro propagaci šachu 

Webové stránky 

Komunikace s veřejností probíhala primárně prostřednictvím webových stránek svazu 

(www.prazskysach.cz). KMK ve spolupráci s ostatními komisemi zveřejnila v roce 2018 

celkem 44 článků.   

Webové stránky navštívilo cca 9 tis. uživatelů z toho cca 25% opakovaně. Počet návštěv za 

posledních 12 měsíců byl cca 32 tis., tj. cca 87  za den. 

Nejnavštěvovanější stránky: 

http://www.prazskysach.cz/
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Kalendář turnajů 

KMK poskytuje možnost všem organizátorům, kteří o to požádají, zveřejnit informaci o 

pořádaném turnaji v kalendáři turnajů na webových stránkách svazu. KMK zveřejňuje 

primárně mistrovské soutěže organizované PŠS nebo ŠSČR, turnaje konané na území Prahy a 

v blízkém okolí a oblíbené turnaje navštěvované pražskými hráči. V roce 2018 bylo 

v kalendáři zveřejněno cca 200 akcí.  
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V letošním roce se podařilo najít a postupně zaučit nového administrátora (Jiřina Prokopová) 

a předat operativní činnosti spojené s aktualizací kalendáře a stránek.  V závislosti na 

prioritách svazu, by tak mohl probíhat v roce 2019 další rozvoj stránek. 

Akce pro veřejnost 

V červnu (16.6.-20.6.2018) se mimořádně  konal Pražský festival sportu a volného času, kde 

ŠK Smíchov ve spolupráci s ŠSČR zajistil stánek a propagaci šachových aktivit pro mládež. 

V září se PŠS tradičně účastnil akce Sporťáček 2018, kde se díky oddílu  ŠK Smíchov 

prezentovaly mezi ostatními sporty i šachy. 

Hospodaření 

Vzhledem k omezenému rozvoji webu bylo čerpání rozpočtu komise KMK významně nižší (viz 

zpráva PŠS o hospodaření). 

 


