
Zápis z jednání Komise pro marketing a komunikaci ze dne 20. 10. 2015 

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

Hosté: Zdeněk Navrátil 

V úvodu setkání komise proběhla krátká diskuze o vizuálu pana Miloše Slámy – linoryt, grafika. 

Tajemnice komise připomněla, co se projednávalo na předchozí komisi marketingu a komunikace. 

Starosta města Zdeněk Navrátil seznámil v úvodu členy komise s problematikou destinační agentury 

Koruna Vysočina. Popsal dosud známé skutečnosti. Dne 6. 10. 2015 proběhlo ustavující setkání 

spolku Koruna Vysočina. Na městském úřadě vznikne od 1. 11. 2015 0,25 úvazek, který bude placen 

z Koruny Vysočiny. Miroslav Skalník bude zaměstnán na poloviční úvazek – na marketing a 

komunikaci, virtuální informační centrum a Korunu Vysočiny. (0,25 město, 0,25 Koruna Vysočiny) 

Úkol:  

1. Pozvat p. Skalníka na příští komisi – Adlerová - splněno 

Smlouva s informačním centrem – přinést na příští komisi – Adlerová  

Rozeslat elektronicky usnesení z výkonné rady Koruny Vysočiny – všem členům komise, další setkání 

výkonné rady je 3. 11. 2015 – Adlerová – splněno 

Luděk Lopour – okomentoval Korunu Vysočiny – zhodnotil nedostatečné zadání Destinační agentury 

a nastínil problematiku nezadaného úkolu. Nekonkrétní úkoly a cíle pro naše město. Není jasné, co se 

reálně bude dít a v jakém časovém horizontu. Pan starosta vyzval členy komise k námětům na dobré 

grafické agentury, které by se mohly zapojit do výběrového řízení na zpracování grafického manuálu 

Koruny Vysočiny. Michal Šimo se připojil k názoru Luďka Lopoura – je třeba konkrétních úkolů a 

konkrétního zadání s termíny. Stejný názor projevil i další člen komise Jiří Mühlfait a ostatní členové.  

Petr Staněk navrhl níže uvedené seznamy využívat i pro MěÚ  - rozesílání informací - oddělením 

projektů a komunikace. Databáze kontaktů lidí, kteří mají zájem odebírat informace týkající se 

našeho města. 

Stanovisko a doporučení marketingové komise:   

Komise marketingu a komunikace bere na vědomí usnesení z jednání destinační agentury Koruna 

Vysočiny a doporučuje konkretizaci jednotlivých úkolů s přesným časovým harmonogramem. Na 

příští komisi je třeba pozvat pana Miroslava Skalníka. Komise marketingu a komunikace 

doporučuje: 

1.  Vytipovat „turistické cíle“ a „lákadla“ Žďáru nad Sázavou a jeho okolí, (s krátkým 

komentářem proč právě tyto). Termín do 30. 10. 2015 – zaslat mediální koordinátorce – ta 

rozešle komisi. 

2. Vytipovat pravidelné „VIP“ akce (kulturní, sportovní) na celý rok, seřadit do kalendáře. 

Termín do 30. 10. 2015 – zaslat mediální koordinátorce – ta rozešle komisi. 

3. Do 31. 11. 2015 sestavit „několikadenní balíčky aktivit“ pro rodiny s dětmi, aktivní seniory, 

kavárenské a restaurační povaleče – zážitky pro turisty.  



Tyto seznamy bod 1. a 2. by měl mít pan starosta k dispozici na příštím zasedání Destinační 

agentury Koruna Vysočiny dne 3. 11. 2015.  

 

Petr Staněk vznesl námět na další problematiku, kterou by mohla komise marketingu a 

komunikace řešit. 

Reklamní předměty města, nabídka, koncepce, příspěvkové organizace a propagace města? 

Komise marketingu a komunikace doporučuje: 

1. Do příští komise je třeba zajistit kompletní seznam všech oficiálních reklamních předmětů 

města a seznam míst, kde jsou reklamní předměty města dostupné. (OŠKS) 

2. Připravit návrh na nové a užitečné – inovované, reklamní předměty města. (OŠKS, p. Skalník, 

Adlerová) 

3. Zrevidovat rozpočet na propagaci města – rozpočet na propagaci města? (OŠKS) 

4. Zajistit informovanost a dostupnost těchto předmětů mezi lidi – (OPK, OŠKS) 

 

Termín další komise: 12. 11. 2015 v 16.00 hodin  

 

Zapsala: Adlerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


