
Zápis z Komise marketingu a komunikace ze dne 19. 8. 2015 

Přítomni: Luděk Lopour, Jiří Mühlfait, Jan Šustr, Petr Staněk, Filip Šustr, Jaroslav Miklík 

Omluven: Michal Šimo 

Host: Dana Foralová 

V úvodu se ujal slova starosta města Zdeněk Navrátil a zdůvodnil návštěvu Dany Foralové 

v problematice oživení plotu kolem bývalého hotelu Bílý lev.  

Plot kolem bývalého hotelu Bílý lev 
Luděk Lopour upozornil na finanční nákladnost projektu. Možnost částečného financování z projektu 
Mládež kraji. Proběhla diskuze členů komise nad zadaným tématem.  
Jaroslav Miklík upozornil na dočasnost tohoto řešení, plot není řešením problematiky prázdného 
stavebního pozemku. Město by mělo usilovat o zastavění pozemku. 
Josef Klement vyzval ke konstruktivní diskuzi nad variantou provedení maleb.  
Zdeněk Navrátil zadal úkol zjistit přibližnou cenu tisku – Adlerová. ( Nacenit několik variant – bannery, 
desky, nálepky) Zjistit rozměr jedné desky a rozeslat členům komise.  
Dana Foralová – Vytvoří realizační team a do 13. 9. 2015 se děti přihlásí do projektu Mládež kraji – 
Adlerová předá informace a kontakt na Jana Burdu, Mládež kraji. 
 
Mozaika na nádraží - Matal (Lopour) 
Luděk Lopour upozornil na zanedbávání umělce, kterého máme na nádraží. Nijaká propagace, 
nevyužití potenciálu. 
Zdeněk Navrátil – upozornil na možnost zapracovat na web a do mobilního průvodce umělecká díla 
ve Žďáře. Zmapování uměleckých děl, která jsou ve městě k vidění. (Regionální muzeum, ZUŠ) 
 
Zdeněk Navrátil - Na příští setkání na MěÚ na téma ITC pozvat pana M. Šima - Adlerová 
 
Prezentace předsedy komise Luďka Lopoura (viz. příloha níže)  

1. Komunikační strategie MěÚ 
2. Databáze kontaktů – M. Šimo – prozatím není k dispozici 
3. Propagační video města SATT 
- Jiří Mühlfait – okomentoval práci SATTu 
- Luděk Lopour hledá podstatu využití městského videa, navrhnul vytvoření virálního 

odlehčeného videa 
- komise doporučuje vedle oficiálního klipu města připravit i krátké virální video (Chcípl tady 

pes? ) A nominuje pana Filipa Šustra na další jednání se Sattem, které proběhne v měsíci 
září, Adlerová zajistí setkání na MěÚ. 

4. Seznam turistických cílů – viz prezentace Luděk Lopour 
5. Logo města - Dosavadní závěr komise pro doporučení zní „neměnit“ 
6. Zpravodaj zvýrazněný na webových stránkách města + Facebook města - N. Adlerová - splněno 
7. Nový koncept orientačního systému – Na příští komisi pozvat p. Kadlece z komunálních služeb, 
Prověřit viditelnost orientačního systému  
8. Destinační společnost Koruna Vysočiny 
- Starosta města okomentoval vstup města do destinační společnosti Koruna Vysočiny 
Prozatím nejsou v této otázce na Komisy marketingu a komunikace kladeny žádné požadavky. 
Rozeslat prezentaci Koruna Vysočiny všem členům komise – Adlerová 
9. Muzeum nové generace – spolupráce funguje, je třeba ji ještě prohlubovat a využít silného 
marketingového partnera.  
 
Labyrint na náměstí – 11. 6. 2015 – zamítnuto radou města 
 
Další komise marketingu a komunikace – 24. 9. 2015 
 
Zapsala: Nikola Adlerová 


