
Komise marketingu a komunikace – 30. března 2016 

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

Omluven: Filip Šustr 

Host: Miroslav Skalník, Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci, starosta města Zdeněk 

Navrátil 

Hlasování o přítomnosti hostů: Schváleno jednohlasně. Hosté mohou být na komisi přítomni. 

V úvodu komise přivítal předseda komise pro marketing a komunikaci Luděk Lopour členy obou 

komisí a představil program společné komise. (viz. prezentace 1)  

Luděk Lopour vyzval členy komise k diskuzi nad možnými společnými tématy obou komisí.  

Předseda komise pro mezinárodní a regionální spolupráci Zbyněk Vintr se ujal slova a představil 

členům komisí připravenou prezentaci na téma Co je Žďársko? (viz. prezentace 2)   

Starosta města, Zdeněk Navrátil následně popsal současný stav, ve kterém se město Žďár nad 

Sázavou nachází a to jak z hlediska marketingu města, tak i z hlediska regionální spolupráce. 

Luděk Lopour vyslovil názor, že není nutné hledat definici regionu, ale posílit pozici našeho města. 

Žďár nad Sázavou potřebuje být silný, následně se k němu budou přidávat okolní menší obce a další 

subjekty. Cílem práce komisí by měly být konkrétní projekty. 

V diskuzi dále zaznělo, že je třeba, aby rada města zadávala komisím konkrétní úkoly. Město by se 

mělo stát lídrem. Komise v současné době spíše filozofují, ale nemají konkrétní úkoly a zadání. 

Následně proběhla společná diskuze o možné spolupráci obou komisí. Konkrétně například při 

prezentaci města na MTB 2016 v NMNM. Členka komise pro mezinárodní a regionální spolupráci - 

Olga Kodysová navrhla, aby byly osloveny i okolní obce, které by se ke Žďáru mohly případně připojit.  

Po následné diskuzi byla ukončena společná část setkání komisí. Dále v jednání pokračovala již jen 

komise pro marketing a komunikaci.  

Zbyněk Vintr na závěr požádal komisi marketingu a komunikace o spolupráci při revitalizaci všech 

cedulí partnerských měst. Blíží se dny partnerství a je vhodné, aby naše město bylo dobře označeno.  

Hlavním tématem komise se stala prezentace Žďáru nad Sázavou na MTB 2016.  

Komise marketingu a komunikace byla požádána, aby připravila možný návrh prezentace na MTB 

2016. Členové komise společně diskutovali nad možnostmi propagace města na MTB. Po následné 

diskuzi je nutné, aby tajemnice komise Nikola Adlerová zajistila co nejdříve následující informace: 

1. Jak se může Žďár na stánku propagovat, co vše nám bude povoleno? (Vaněk) 

2. Kde se stánek bude přesně nacházet? (Vaněk) 

3. Jaký rozpočet bude pro propagaci města na akci k dispozici? (vedení města) 

4. Jak bude stánek personálně obsazen – možnost oslovit další „sponzory“, kteří následně 

budou moci případně pomoci s personálním obsazením stánku 

 

http://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/komise-pro-mezinarodni-a-regionalni-spolupraci/


Luděk Lopour následně vyzval všechny členy komise marketingu a komunikace, aby do 14. 4. 2016 

zaslali tajemnici komise dva až tři konkrétní návrhy, jak by se Žďár mohl na MTB 2016 propagovat.  

Témata pro příští komisi: 

1. Logo města – Jan Šustr 

2. Propagace Žďáru nad Sázavou na MTB 2016 

3. Karta Žďáráka – komise se bude zabývat možným zavedením karty Žďáráka do konce roku 

2016 

4. Reklamní předměty – zámek, regionální potraviny 

5. Virální video týkající se Žďáru nad Sázavou a cestovního ruchu – V současné době vzniká série 

několika krátkých videí, součástí zadané zakázky je také krátké virální video o našem městě. 

Komise marketingu by se mohla zamyslet nad možným scénářem virálního videa. 

6. MHD – název, logo, slogan 

 

 

Termín příští komise: 9. 5. 2016 od 16.00 hodin.  

 

Zapsala: Adlerová 


