
Výroční zpráva 
 

výboru, komise, pracovní skupiny Mediální pracovní skupina 
období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012  
 
Zhodnocení činnosti 
Pracovní skupina má celkem 13 členů, předsedou pracovní skupiny je Mgr. Radoslav Fikejz.  
Pracovní skupina se v tomto období sešla celkem 4x. Na jednáních byla řešena zásadní témata z oblasti medializace a propagace města 
s ohledem na definované komunikační kanály. Výsledkem jednání byly materiály, které byly následně schváleny RMS. 
Změny ve složení skupiny: 
Do skupiny přistoupila v roce 2012 Mgr. Alice Štrajtová-Štefková z pozice odpovědné redaktorky zpravodaje. 
Z důvodů pracovní zaneprázdněnosti ukončila činnost Veronika Marková (nominována ČSSD), jíž vystřídal místostarosta města JUDr. 
Miloš Vízdal (ČSSD).  
 
3. 10. 2011 jednala pracovní skupina s tímto programem: 
1. Webový portál města – jeho fungování, připomínky k obsahu, stav a vize dalšího rozvoje v návaznosti na segmenty webů 
organizací, které vycházejí z grafické podoby portálu města – Voda a Sport, Svitavský stadion, Seniorcentrum...  
2. Příprava vyhlášení poptávkového řízení na grafickou podobu zpravodaje Naše město.  
3. Revize smlouvy s CMS – připomínky k fungování a obsahové náplni CMS, aktuálnosti informací a diskuse o tom, zda 
vynaložené prostředky z rozpočtu města mají adekvátní odraz v zaplacené a poskytované službě CMS. 
4. Fungování informačního centra města a jeho zapojení do mediální politiky města vzhledem k výstupům PR článků o městě. 
5. Různé – diskuse o všem, co vidíte jako zásadní pro zlepšení komunikace města s veřejností. 
5. 3. 2012 jednala pracovní skupina ve studiu CMS s tímto programem: 
1. Smlouva o výrobě pořadů lokálního TV programu CMS Svitavy 
2. Zpravodaj Naše město – diskuse a připomínky 
3. Různé 
25. 6. 2012 jednala pracovní skupina s tímto programem: 
        1. Změny ve složení mediální skupiny 
         2. Změna zpravodaje NM a koncepce jednotlivých řešení 
         3. Rozvojový plán města - komunikace a propagace 
         4. Diskuse, náměty, různé 
10. 9. 2012 jednala pracovní skupina s tímto programem: 
        1. Změna zpravodaje NM – hodnocení a připomínky 
        2. Navýšení ceny inzerce 
        3. Diskuse, náměty, různé 
Mimo tato oficiální jednání se uskutečnila řada operativních porad se členy skupiny, kteří mají v gesci jednotlivá témata (komunikační 
kanály), či bylo vyžadováno operativní a rychlé řešení problémů.  
Jednání 3. 10. 2011 se účastnili členové redakční rady zpravodaje Naše město a jednání se účastnil i Mgr. David Šimek (vyjma 10. 9. 
2012). 
Materiály z činnosti skupiny, které schvalovala, či se jimi zabývala RMS: Statut zpravodaje Naše město, Pravidla pro zveřejňování 
inzerce ve zpravodaji NM, Smlouva s CMS Svitavy, Rozvojový plán města – komunikace a propagace. 
 
Přehled účasti jednotlivých členů na jednáních 

3. 10. 2011 5. 3. 2012 25. 6. 2012 10. 9. 2012 

Mgr. Radoslava Fikejz O O O O 
Ing. Libor Dynka O O O O 
PaedDr. Milan Báča O O O O 
Ing. Zuzana Pustinová O O O O 
Mgr. Alice Štrajtová nebyla členkou O O O 
Jan Dvořáček O - O O 
Jaromír Mičánek O - O O 
Ing. Luboš Branda O O O O 
Mgr. Jana Brixová - X X X 
Veronika Marková X X nebyla členkou nebyla členkou 
Lenka Suchánková O - - - 
Dagmar Baťová O O - - 
Hana Oujezdská O - O X 
JUDr. Miloš Vízdal nebyl členem nebyl členem O - 
O – účastnil se; X – neúčastnil se; - omluven 

 
Datum zpracování 2.10.2012                   podpis předsedy 

 
 

 


