
Komise marketingu a komunikace  

29. 9. 2016, zápis č. 12 

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

Omluven: Jiří Mühlfait, Filip Šustr 

Hosté: Miroslav Skalník, Josef Klement, Zdeněk Navrátil 

 

Marketingová strategie města 

Členové komise si prostudovali předloženou marketingovou strategii a následně schválili a doporučili 

její předložení Radě města Žďáru nad Sázavou. (pro 5, proti 0)  

Komise marketingu by se na svých příštích zasedáních měla podrobněji zabývat tvorbou finální 

Strategie marketingu a komunikace města, a to v součinnosti s novým, plánovaným, pracovníkem pro 

marketing města. 

Komise pro marketing a komunikaci vítá zřízení pracovní pozice pracovníka pro marketing a 

komunikaci.  

Do 17. 10. bude v radě města projednán bod Koncept strategie marketingu a komunikace – materiál 

předloží starosta města.  

Předseda komise Luděk Lopour následně zahájil diskuzi na téma vysílání TVV. A možnosti využití 

tohoto kanálu k propagaci města.  

Do příští komise je třeba připravit inventuru propagačních předmětů města. Tajemnice komise má za 

úkol na příští setkání komise pozvat pracovníka odboru školství kultury a sportu pana Václava 

Košťála. (Košťál, Adlerová) 

 

Originální grafická propagace města – linoryt 

Komise marketingu a komunikace se při diskuzi shodla, že je nutné využít zakoupenou grafiku – 

linoryt – autora Miloše Slámy k propagačním účelům města. Je nutné se zamyslet nad koncepční 

strategií a využít potenciál zakoupeného díla.  (V současné době je dílo využito následovně: slavnostní 

dary pro partnery města, billboard v ulici Žižkova, informační deska v Zámku) 

Do příští komise je nutné pozvat Václava Košťála a připravit prezentaci linorytu Miloše Slámy. 

Následně bude komise diskutovat nad tématy a možnostmi nových propagačních předmětů města. 

(originální trička, deštníky, plakáty, pohlednice, hrnky, atd…) 

 

 



Polepy autobusového nádraží 

Komise přizve na příští jednání městského architekta Zbyňka Ryšku. Společně se budou zabývat 

možností, polepů na autobusových zastávkách na autobusovém nádraží ve městě.  

Stavební odbor: dotaz ohledně nutnosti umístění plašících siluet na autobusové nádraží. Případně na 

přesné specifikace polepů. (Adlerová) 

 

Video o městě 

Je nutné video rozšířit mezi co nejvíce lidí. Miroslav Skalník se setká s ředitelkou PO Kultura Žďár a 

pokusí se dohodnout spolupráci v promítání klipu v Kině Vysočina. Lenka Šimo se pokusí navázat 

spolupráci v propagaci městského videa v muzeích v Brně. Adlerová zajistí propagaci ve všech 

příspěvkových organizacích města. Video by bylo vhodné vložit do hlavičky e-mailu všech 

zaměstnanců. (Nutno připomenout na poradě v úterý 4. 10. 2016 Adlerová) 

 

Marketing města 

Komise zvažuje doporučení vyrobení propagačního materiálu pro konkrétní lokalitu.(například pro 

Brno) – (Pro novou turistickou sezonu).  

USNESENÍ: Komise marketingu doporučuje, aby bylo součástí plánovaného výběrového řízení na 

pracovníka pro marketing a cestovní ruch vytvoření návrhu propagačního materiálu města. Jako 

jedna část samotného výběrového řízení.  Zadání pro tento úkol připraví předseda komise společně 

s ostatními členy komise pro marketing a komunikaci. 

(schváleno jednohlasně 5 pro, 0 proti) 

Komise doporučuje zkusit kontaktovat NMNM a propagovat se na mistrovství světa v biathlonu 2016. 

(Skalník) – Billboard směr město, propagace ve vlaku.  

 

Termín příští komise se bude odvíjet od možností městského architekta. Závazný termín rozešle 

tajemnice komise.  


