Zápis
ze zasedání pracovní skupiny Kultura
Zlínského kreativního klastru

konaného dne 7. 9. 2016 od 17.00 v jednací místnosti Centra kreativních průmyslů UPPER,
Nad Ovčírnou, Zlín

Přítomni:

D. Sviečka (HUCOT o.s.)
P. Dubovský (FMK)
V. Mílek (KGVUZ)
K. Pešatová (SMZ)
J. Záhorová (Zlínský zámek, o.p.s)
M. Běťáková (Luhačovské Zálesí)
E. Gartnerová (Asociace DICE; TIC Zlín)
Č. Vančura (Nadace VIVA)

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Průběh jednání:

1. D. Sviečka přivítal účastníky a zahájil jednání.
2. Účastníci byli informovíni o programu Výkonné rady v termínu 12. 9. K.
Pešatová upozornila an nešťastný souběh s jednáním Rady města. P.
Dubovský vykomunikuje posunutí termínu na pozdější čas. Napříště budou
termíny konzultovány přímo se sekretariátem primátora a radních.

3. K apliakci InCity nepřibyly žádné další podněty. Stávající připomínky budou
předány P. Stojarovi. E. Gartnerová upozornila na další zajímavou aplikaci
UseIt (https://www.use-it.travel/home)

4. Jednotná databáze kulturních aktivit - pracovní název TRYCHTÝŘ
Trvá úkol schůzky s E. Manišovou, P. Dubovský, D. Sviečka, P. Stojar.
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 seminář k inovačním voucherům 1. 9. 2016 – P.D. se
přihlásí a navštíví. Č. Vančura chce jasnou informaci, kdo je zde způsobilým,
žadatelem. P.D. předá po semináři.

5. Magazín města Zlína
P. Dubovský, začíná akademický rok. Bude zadáno jako studentský úkol na
grafickém designu. Výsledek bude představen redakční radě.

6. Alternativní kulturní prostor
Je třeba navštívit vytipované prostory a prověřit možnosti jejich využití. Úkol
trvá.

7. Galerijní a muzejní noc
Koordinace galerijní a muzejní noci prostřednictvím klastru by mohla být
jedním z důležitých klastrovských počinů. Záměr je třeba nechat posvětit
Výkonnou radou.
8. Různé
K. Pešatová podala informaci o Tanečních večerech v parku Komenského.
Informace bude sdílena prostřednictvím FB klastru. Tato sezona končí, příští
sezonu by se mohlo pomoci zpropagovat, jedná se o příjemnou aktivitu
vzešlou „zespoda“, dál se k ní přidávají promenádní koncerty
(http://www.mistnikultura.cz/projekt-roztanceny-parket-chce-naucit-zlin-tancitv-parku-a-na-ulici).
E. Gartnerová představila projekt Voda pro všechny.
D. Sviečka upozornil na aktivity UPPERu, v nejbližší době je to přednáška J.
Grygara
(http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/o-vesmiru-a-vecech-souvisejicichdiskuzni-vecer-s-jirim).
D.
Sviečka
upozornil
na
uzávěrku
výzvy
Živého
Zlína
(http://zlk.neziskovka.cz/2-vyzva-zivy-zlin.html) – ta je už 19. 9. 2016, bylo by
dobré o ní dát vědět všem nejen kulturním subjektům. P. Dubovkský předá
informaci ANNO ZK a na krajské stránky zlk.neziskovka. E. Gartnerová předá
info PechaKucha, UPPER a Studentké unii.

9. D. Sviečka poděkoval za aktivní účast. Další schůzka PS byla naplánována již
za měsíc, na 5. 10. 2016 v 17.00 hod. Před schůzkou bude rozeslán ještě
připomínací e-mail.

Ve Zlíně 9. 9. 2016

Zapsal: P. Dubovský

Ověřil: D. Sviečka

