
Komise marketingu a komunikace – 16. 12. 2015 

Přítomen: Luděk Lopour, Jaroslav Miklík, Michal Šimo, Jan Šustr 

Omluven: Jiří Mühlfait, Petr Staněk, Filip Šustr 

Host: Václav Košťál, Dana Hrstková, Miroslav Skalník, Zdeněk Navrátil 

Komise se na svém zasedání zabývala následujícími body: 

1. Nový vizuál Žďárského zpravodaje - Adlerová 

2. Reklamní předměty města – p. Košťál, p. Hrstková, Adlerová 

3. Koruna Vysočiny – p. Skalník 

4. Samolepka na automobil – soutěž – Adlerová 

5. Billboard - Adlerová 

 

1. Nový vizuál Žďárského zpravodaje 

V úvodu zasedání komise seznámila tajemnice komise přítomné členy s výsledným návrhem nového 

vizuálu Žďárského zpravodaje, který byl předložen radě města na pondělní schůzi dne 14. 12. 2015 ke 

zhlédnutí a případnému doplnění. Komise návrh bere na vědomí, návrh je již komisí schválen, a to ze 

dne 12. 11. 2015. Žďárský zpravodaj vyjde v lednu již v novém stylu. 

2. Reklamní předměty města 

Václav Košťál a Dana Hrstková seznámili Komisi marketingu a komunikace se současným stavem 

reklamních předmětů města – financování, výběr předmětů, distribuce, ceny atd. Václav Košťál sdělil, 

že uvítá další návrhy komise na nové reklamní předměty města. Václav Košťál dále popsal, jaké 

reklamní předměty město uvažuje distribuovat v nadcházejícím roce. V prvním čtvrtletí roku 2016 se 

sejde pracovní skupina Reklamní předměty města, která se společně s pracovníky MěÚ bude zabývat 

novými možnými reklamními předměty města.  

Doporučení: Komise marketingu a komunikace doporučuje vedení města (radě města), aby byly 

reklamní předměty města dostupné v příspěvkových organizacích města – komisní prodej. A to 

ideálně co nejdříve (leden, únor 2016). Dále komise doporučuje, aby byly aktuální nové reklamní 

předměty města „inzerovány“ v únorovém čísle Žďárského zpravodaje. Je nutné nabídnout 

občanům to, co město nabízí. Článek s fotografiemi a seznamem míst, kde lidé předměty mohou 

zakoupit. 

Komise dále doporučuje:  

 obeslat sportovní oddíly, kluby a neziskové organizace působící ve městě a nabídnout jim 

reklamní předměty, které si mohou na MěÚ bezplatně vyzvednout. (Basketbal, hokej, 

volejbal – této možnosti využívají) Dále je třeba jim zaslat také nabídku dalších reklamních 

předmětů, které si mohou na MěÚ zakoupit za maloobchodní ceny. (Radka Remarová, Václav 

Košťál) 



 Komise doporučuje umístit seznam všech dostupných reklamních předmětů města na 

webové stránky města – nabídka a informace o místech, kde je lidé mohou zakoupit. (Košťál, 

Adlerová) 

 

Zdeněk Navrátil dále nastínil členům komise vizi o spolupráci, mezi městem, Informačním turistickým 

centrem, Informačním centrem v Zámku, církví a několika dalšími možnými info pointy. Od 1. června 

by mělo být Informační turistické centrum na Staré radnici přístupné i z náměstí Republiky, tedy 

hlavním vchodem do radnice a mělo by být vhodně označeno.  

Zdeněk Navrátil souhlasil s myšlenkou prodávat některé reklamní předměty města v jeho 

příspěvkových organizacích. Od ledna 2016 by předměty měly být dostupné v Relaxačním centru. 

 

3. Koruna Vysočiny 

Pan Miroslav Skalník komisi seznámil s aktualitami týkajícími se Destinační společnosti Koruna 

Vysočiny. Do společnosti Koruna Vysočiny dle jeho slov nyní vstupují i soukromé subjekty. 

 Je nutné připravit nejžádanější turistické cíle a případně i návrhy možných turistických 

balíčků – doporučení. Tyto informace pak mohou posloužit jak městu, tak destinační 

agentuře. 

Doporučení: Komise pro marketing a komunikaci doporučuje radě města, aby si nechala pracovníky 

městského úřadu namodelovat náměty a tipy pro turisty, tak aby jim naše město v nadcházející 

sezóně mělo co nabídnout.  

4. Soutěž – samolepka na auto 

V listopadovém čísle Žďárského zpravodaje byla vyhlášena grafická soutěž o návrh nálepky na 

auto. (str. 5) Do soutěže bylo zasláno 12 návrhů nálepky. O nejlepším z nich měla na svém 

zasedání rozhodnout komise marketingu a komunikace. Vzhledem k tomu, že na setkání komise 

se dostavili pouze 4 členové, byly nálepky členům komise rozeslány e-mailem. Členové komise se 

následně všichni k zaslaným návrhům vyjádřili a shodli se na tom, že je třeba grafickou soutěž 

ještě prodloužit. V lednovém zpravodaji bude vypsáno nové zadání soutěže o nálepku na auto. Je 

nutné, aby soutěž běžela po delší čas a na návrhy měli jejich autoři více času. Za všechny zaslané 

návrhy členové komise děkují. 

 

5. Billboard u silnice  - ulice Žižkova (Léto ve Žďáře, Advent ve Žďáře) 

Komise marketingu a komunikace považuje tento městský billboard s upoutávkami na kulturní 

akce jako nevhodný. Pro letní obměnu plakátu chce být do přípravy billboardu zapojena. 

(Adlerová) 



 Předseda komise vyzval jednotlivé členy komise, aby se zamysleli nad přínosem komise 

v uplynulém roce a na smysluplností komise v letech příštích. Kam se bude komise dál 

vyvíjet a kde je její smysl? 

 Vedení města chce na příští komisi pozvat pana Radovana Živného – diskuze nad možnou 

modernizací loga města. (autor stávajícího loga města) 

 

Příští komise se uskuteční 10. února 2016 od 16.00 hodin.  

Zapsala: Adlerová 

 

 


