
Komise marketingu a komunikace       9. května 2016   

Zápis č. 9 

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

Omluven: Michal Šimo 

Hosté: Miroslav Skalník 

Hlasováním byla schválena přítomnost hosta na komisi. (jednohlasně přijato: Staněk, Šustr F., Šustr J., 

Miklík, Mühlfait, Lopour) 

V úvodu se ujal slova předseda komise Luděk Lopour. Představil program dnešní komise. 

1. Vyhodnocení soutěže o samolepku na auto 

Do soutěže své návrhy zaslalo 21 autorů. Komise si důkladně prohlédla veškeré návrhy a 

následně hlasovala o nejlepším z nich. S počtem hlasů 5 se na prvním místě umístil návrh 

Radka Sobotky – viz příloha č. 1, na Žďár!  

Komise doporučuje OPK a OŠKS připravit materiál pro radu města a zahájit produkci nové 

nálepky. V květnovém zpravodaji budou oznámeny výsledky soutěže.  

 

2. Májka na náměstí Republiky 

Text od pana Stanislava Růžičky – viz příloha č. 2  

Členové komise diskutovali o možnosti stavění Máje na náměstí Republiky.  

 

Komise marketingu a komunikace doporučuje dál pracovat s tematikou stavění májky. 

(slavnosti, tanec, festival?) 

(Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1) 

 

3. Galerie Stará radnice 

Název pro galerii amatérských umělců, která nově vzniká?  

V případě že má Galerie pro amatérské umělce nést nějaké jméno, členové komise mají 

možnost se k němu vyjádřit a to nejpozději do 30. 5. 2016. Své náměty mohou členové 

komise zaslat tajemnici komise Nikole Adlerové. Na příští komisi bude tajemnice komise 

informovat o aktuálním stavu a názvu. 

 

4. Logo města Žďár nad Sázavou  

Jan Šustr představil prezentaci s návrhy modifikací stávajícího loga. Viz prezentace č. 3 

Členové komise diskutovali o možných variantách použití loga a o vhodnosti jeho oživení.  

 

Hlasování: 

Základní logo města bude jednobarevné. 

Pro: (schváleno jednohlasně - Staněk, Šustr F., Šustr J., Miklík, Mühlfait, Lopour) 

 



Usnesení: Komise marketingu a komunikace doporučuje radě města schválit úpravu loga dle 

předloženého materiálu. A stanovit termín od kdy se bude nové logo města používat. 

Materiál pro radu města zpracuje do 30. 5. 2016 Nikola Adlerová. 

(schváleno jednohlasně – Staněk, Šustr F., Šustr J., Miklík, Mühlfait, Lopour) 

 

5. Logo města, sjednocení PO a města, logo a slogan MHD 

Tajemnice komise rozešle všem členům komise prezentaci o marketingu a první verzi 

Marketingové strategie města, kterou připravuje Miroslav Skalník. Komise bere na vědomí, že 

se má na svém příštím setkání tímto tématem zabývat.(červnová komise) 

 

6. Propagace města na MTB 2016  

Členové komise diskutovali o možnostech prezentace na stánku na mistrovství světa na MTB.  

  

1. Připravit kvíz pro návštěvníky, vtipné otázky – odměnou za kvíz například akční vstupenky 

na laser game, 

2. Balonky 

3. Lidi z příspěvkových organizací, Sportis, Active -svč, Peníze pro brigádníky. 

4. Prodávat síťovky 

5. Tokoz a zámky na kola – zná někdo někoho? Chceme spolupráci.  

6. Fresh Juice 

7. Propagační materiály, kolik máme předmětů k rozdání? 

Do konce týdne zašlou členové komise své náměty na možné aktivity na stánku města.  

 

Zapsala: Adlerová 

 

Termín příští komise: 15. června od 16.00 v zasedací místnosti RM. 


