
Komise marketingu a komunikace – 12. 11. 2015 

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

Omluven: Filip Šustr 

Host: Miroslav Skalník 

NOVÝ VIZUÁL ŽĎÁRSKÉHO ZPRAVODAJE 

V úvodu představila tajemnice komise nový vizuál Žďárského zpravodaje. Luděk Lopour zahájil 

diskuzi. Členové komise se vyjádřili k předloženému návrhu. 

Jan Šustr proti předloženému návrhu nic nenamítá, zpravodaj je živý, moderní a v současném 

designu. Předložený návrh je, dle jeho slov, proti stávajícímu stavu určitě krokem vpřed. Petr Staňek 

zhodnotil logo ŽZ tak, že může evokovat Žďár živé město nebo Žijeme Žďárem. Michal Šimo doporučil 

zakomponovat písmena ŽZ do celého názvu Žďárského zpravodaje. Předseda komise Luděk Lopour 

vyzval členy komise k hlasování o problematice Žďárského zpravodaje. 

Byly definovány tři varianty, o kterých členové komise hlasovali. 

Varianta 1. Nový vizuál ŽZ – 3 hlasy (předseda se přiklonil k této variantě) – Jiří Mühlfait a Nikola 

Adlerová – dopracují finální návrh, který představí na příští komisi a následně radě města a 

zastupitelstvu města. 

Varianta 2. Ždárský zpravodaj se znakem města a nápisem Žďárský zpravodaj – 3 hlasy 

Varianta 3. Stávající vizuál Žďárského zpravodaje – 0 hlasů 

Usnesení: Komise marketingu a komunikace doporučuje radě města schválit dopracovaný vizuál 

Žďárského zpravodaje – varianta 1. (předloží Adlerová). A následně vizuál představit zastupitelstvu 

města. 

DESTINAČNÍ AGENTURA KORUNA VYSOČINY 

V dalším bodě jednání komise představil Luděk Lopour pana Miroslava Skalníka, který byl za město 

Žďár nad Sázavou nominován pro práci v destinační agentuře Koruna Vysočiny. Lopour představil vizi 

komise, a to jak by měla spolupráce našeho města s destinační agenturou Koruna Vysočiny vypadat. 

P. Skalník objasnil funkci Koruny Vysočiny. P. Staněk okomentoval důležitost „turistických“ balíčků, a 

to jak pro naše město, tak i pro destinační agenturu Koruna Vysočiny.  

1. Komise marketingu ráda pomůže destinační agentuře a věří, že pomohou i zaměstnanci 

úřadu. Komise očekává zadání konkrétních úkolů od vedení města a splnění úkolů 

z předchozího setkání komise – úřadem. Viz bod č. 1 a bod č. 2 ze zápisu komise ze dne 20. 

10. 2015. Komisy byly dodány nekompletní podklady. Komise žádá o dopracování 

zmiňovaných bodů a předání p. Skalníkovi a tajemnici komise, která podklady rozešle. 

2. Je třeba nastavit jasná komunikační strategie města a destinační agentury Koruna Vysočiny 

(DKV) a určit osobu, která bude s DKV komunikovat. Viz Facebook Koruny Vysočina – nic o 

Žďáře. 



Komise marketingu a komunikace prosí o účast vedení města na zasedáních komise. Termín příští 

komise určí tajemnice komise tak, aby byla přítomnost vedení města možná. 

 

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY MĚSTA 

1. Je možné, aby se peníze z prodeje reklamních předmětů vracely opět do rozpočtu pro 

reklamní předměty? (p. Košťál, Adlerová) 

2. Luděk Lopour prověřil dostupnost reklamních předmětů v příspěvkových organizacích a 

zjistil, že reklamní předměty tam k dispozici nejsou. Vyjádřil nad touto skutečností údiv a 

překvapení.  Stejně tak si dostupnost prověřil i p. Staněk. 

3. Prověřit možnost komisního prodeje reklamních předmětů města – (Adlerová) 

4. Komise doporučuje zajistit v rozpočtu pro rok 2017 finance na ryze žďárský kalendář 

s vyznačenými důležitými akcemi ve městě a s fotografiemi Žďáru a jeho obyvatel. 

5. Komise vyslovila vůli po atraktivnějším návrhu reklamních předmětů města.  – např. Stávající 

tričko s logem města: kdo určuje, jak bude tričko s logem města přesně vypadat? (Je třeba se 

sejít a zamyslet se - p. Košťál, Adlerová, p. Skalník, p. Mühlfait) 

6. Komise marketingu prosí Václava Košťála o účast na příští komisi marketingu a komunikace –

Podání ústní podrobné informace o reklamních předmětech města viz výše. 

 

Úkoly z předešlé komise: 

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

města a seznam míst, kde jsou reklamní předměty města dostupné.  – splněno (p. Košťál) 

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

Adlerová, p. Skalník) 

3. Zrevidovat rozpočet na propagaci města – vedení města, rada města 

4. Zajistit informovanost a dostupnost těchto předmětů mezi lidi – (p. Košťál, Adlerová) 

5. Dopravovat body č. 1 a č. 2 z předešlého zápisu – (p. Košťál, p. Remarová, p. Skalník, 

Adlerová) 

 

 

Termín příští komise: 16. 12. 2015 od 16.00 MěÚ 

 

Zapsala: Adlerová 


