Zápis
ze zasedání pracovní skupiny Kultura
Zlínského kreativního klastru

konaného dne 20. 7. 2016 od 17.00 v jednací místnosti Centra kreativních průmyslů, Nad
Ovčírnou, Zlín

Přítomni:

D. Sviečka (HUCOT o.s.)
P. Dubovský (FMK)
V. Mílek (KGVUZ)
K. Pešatová (SMZ)
P. Stojar (SMZ)
P. Janáková (Zlínský zámek, o.p.s)
J. Záhorová (Zlínský zámek, o.p.s)
M. Běťáková (Luhačovské Zálesí)
E. Gartnerová (Asociace DICE; TIC Zlín)
I. Ondrová (UPPER)

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kulturní aplikace InCity
Databáze kulturních aktivit „TRYCHTÝŘ“
Magazín města Zlín
Alternativní kulturní prostor, Nová síť
Galerijní a muzejní noc 2017
Závěr

Průběh jednání:

D. Sviečka přivítal účastníky a zahájil jednání.
1. D. Sviečka v návaznosti na minulé jednání otestoval aplikaci InCity a porovnal
ji s požadavky na mobilní aplikaci definovanými klastrem v minulosti. Shoda je
maximálně do 10%. Chybí řada funkcionalit (aktivní mapa, notifikace, filtrování
dle druhu akce, doporučení, program kin, apod.). P. Stojar zmínil, že je možné
požadavky souhrnně předat dodavatelům aplikace a zjistit, zda je možné
rozšíření a za jakých podmínek.
Úkol: (všichni) otestovat aplkaci InCity a případné nedostatky či návrhy směřovat na
P. Dubovského a D. Sviečku.
INCITY:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.intelis.mobile.smartcity.
android
Appstore: https://itunes.apple.com/cz/app/incity/id657766633?mt=8

2. Jednotná databáze kulturních aktivit - pracovní název TRYCHTÝŘ
K. Pešatová informovala o jednání 14.7. na MěÚ. sběrným místem by
jednoznačně mělo být město, další postup musí být projednán s paní
Manišovou (odd. cestovního ruchu a informací)
Úkol: P. D. kontaktovat E. Manišovou a sjednat schůzku včetně D. Sviečky, P.
Stojara. ještě do konce července – návaznost na podáí žádosti o finanční
podporu Zlínským krajem.
Celá aktivita se dá rozdělit do 3 částí
ANALÝZA – současný stav, skutečné potřeby, požadavky a možnosti
DATABÁZE – souhrn aktuálních kulturních aktivit v regionu s maximálně
strukturovanými údaji umožňujícími další třídění filtrování a předávání různým
poskytovatelů informací z oblasti kultury (magazíny, noviny, rádia, webové
stránky, aplikace, atp.,)
PROGRAMOVÁNÍ – koncová mobilní aplikace využívající maximálně
možností mobilního zařízení, umožňující filtrování dat, volbu preferencí podle
doporučení konkrétních osob, krátké recenze, aktivní mapu a kalendář a další)
Primárně jde u Trychtýře o univerzální nástroj, který zaručí organizátorům, že
nebudou muset zadávat informace do několika systémů, budou mít
registrovaný přístup do plánovací sekce, díky kterému budou ošetřeny
duplicity kult. akcí. Poskytovatelé informací zde naleznou komplexní zdroj.
E. Gartnerová upozornila na možnost vývoje aplikace prostřednictvím Inovačního
Voucheru – bude prověřeno. Inovační voutchery: https://www.kr-zlinsky.cz/programvouchery-asistence-aktuality-13283.html nebo http://www.czechinvest.org/inovacnivouchery-vyzva-i

3. Magazín města Zlína
D. Sviečka představil úspěch magazínu v anketě Zlatý středník, přestože
vidíme prostor pro zlepšení, není na tom magazím touto optikou tak špatně.
Výtky hodnotící komise se týkají nepoměru textu a obrazové části, nejasné
struktury a nezajímavých nadpisů článků.

P. Dubovský od nového akademického roku budou mít studenti grafického
designu zanalyzovat podobné magazíny v republice a navrhnout kroky ke
zlepšení.
P. Stojar navrhuje prezentaci výsledků přímo redakční radě, osobní kontakt
bude lépe přijímán a bude mít pozitivní efekt na obě strany.
P. Dubovský – nejde o to město školit, ale aktivně podat pomocnou ruku
z pozice odborníka. Jak s doporučeními město naloží, je záležitost redakční
rady.
Magazín Zlín: https://www.zlin.eu/magazin-zlin-cl945.html?sekce=clanky/dokumenty&slozka=5485&soubor=magazin-zlin-7.pdf
Fórum: https://cs.publero.com/reader/87243&page=1
Hobulet: http://hobulet.cz/archiv/2016_06.pdf
Kahan: http://pribram.eu/files/post/100170/06-07_Kahan_2016.pdf

4. Alternativní kulturní prostor
Prostor pod galerií Alternativa je zajímavý svou polohou, velikost je spíše
menší, než bylo očekávání, ale možná by to pro rozjezd „klubu“ bylo
dostačující.
I. Ondrová upozornila na problémy s faktem, že se jedná o bytový dům, samotná
Alternativa čelí řadě omezení a i přes v podstatě nekonfliktní obsah (což u
alternativního prostoru nelze zaručit) stížnostem obyvatel. Produkce musí končit už
ve 20.00 hod.
K. Pešatová dodala, že je předpoklad nastěhovat do tohoto místa archiv stavebního
úřadu. Nejde jen o prostory, ale i o člověka který se bude instituci věnovat. Pokud má
poskytovat služby umělcům a tvůrcům, musí být zapálený a informovaný. Koordinátor
kultury – placený min. vnitra? (P. Dubovský zjistí více)
Dalšími prostory k projednání jsou – Zámek; bývalý soud; Celnice a vysokoškolský
klub Viktoria. Je třeba zjistit, zda by se zde dal prostor zřídit a za jakých podmínek.

E. Gartnerová byla přijata na doktorandská studia právě s takovýmto projektem.
Nejde jen o teoretickou práci, ale o skutečné uvedení do života. Budeme nadále úzce
spolupracovat.
Nová síť: http://www.novasit.cz/
Antena: http://www.antenanet.sk/

5. Galerijní a muzejní noc
V. Mílek - zavedená a úspěšná akce galerijní a muzejní noc se po několika
letech dostala do určité stagnace a formalismu. Bylo by dobré uvažovat o jejím
oživení a rozšíření na více malých kreativních subjektů. V současné podobě je
pořadatelem 14/15 institut.
Koordinace galerijní a muzejní noci prostřednictvím klastru by mohla být
jedním z důležitých výstupů potvrzujících, že Zlín je skutečně tím důležitým
kreativním centrem. Záměr je třeba diskutovat také s realizátory Živého Zlína.
V. Mílek a D. Sviečka se podrobněji zaměří na současná kritéria a promyslí
jeejich modifikaci tak, aby se do akce mohli hlásit zajímavé kreativní subjekty
nebo jednotlivé projekty.
Informace: http://www.galeriezlin.cz/cz/akce/galerijni-a-muzejni-noc-2016.html
Průvodce: http://www.1415.cz/root/obsah/program/2016/KV%C4%9ATEN/gmn_2016_skladacka_tisk_final.pdf

6. D. Sviečka poděkoval za aktivní účast. Další schůzka PS byla naplánována na
7. 9. 2016 v 17.00 hod. Před schůzkou bude rozeslán ještě připomínací email.

Ve Zlíně 20. 7. 2016

Zapsal: P. Dubovský

Ověřil: D. Sviečka

