Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 09/2016
Ze dne 21. 9. 2016 čas 10:00 -11:00 hod
Předseda: Milan Košař
Členové: Marek Janatka, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta
Poláčková, Václav Zuna, Stašek Žerava
Sekretář PS: Marie Špačková
Omluveni: Ivan Plicka, Vlasta Poláčková, Václav Zuna

1. Zahájení pracovní schůzky PS Urbanismus
2. Informace o přípravě konference ČKA na téma „Městský architekt“
termín konání konference
8. 12. 2016
místo konání konference
Národní technické muzeum Praha
úkoly pro PS U
i. rozpracovat rámcový program konference předaný Marií Špačkovou
ii. navrhnout přednášející
3. Informace o výstavě v Plasích, která bude v roce 2017 cca 1 měsíc prezentovat
výsledky „České CENY ZA Architekturu“. V rámci výstavy se uvažuje o dvou doprovodných

konferencích na témata „Památková péče“ a „Městský architekt“.
4. Diskuze přítomných se zabývala:
jak vyzvat k účasti na konferenci v NTM (využijí se kontakty na SMO a mediální
partnery ČKA)
jakým způsobem bude ověřena očekávaná účast (kancelář ČKA má již dobré
zkušenosti s mailovou zpětnou vazbou oslovených)
počet míst v NTM (150)
možností prohlídky výstavních prostorů muzea, které jsou věnované architektuře
(bude otevřena během polední přestávky)
zaměřením jednotlivých bloků konference. V závěru diskuse bylo doporučeno jeden
blok věnovat velkým městům (vyzvat například zástupce Prahy, Brna, Ostravy) a
druhý blok menším městům, u kterých převažují externí MA. Na jednotlivé bloky
navázat panelovou diskusi tak, aby jedno téma nepotlačilo druhé.
o cílech konference (vysvětlit nezbytnost existence MA pro smysluplný rozvoj
města, vytipovat aktuální témata na konferenci o MA v roce 2017)
moderováním konference (ověřit možnost moderování Jakubem Železným – cena,
termín)
5. Úkoly
-

-

pro Kancelář ČKA
i. poslat členům PS elektronickou podobu rámcového programu konference
ii. ověřit reálnost moderování Jakubem Železným (cena, termín)
iii. zaslat členům PS U počet hodin evidovaných ve 3. čtvrtletí jako podklad pro
fakturaci za 3. čtvrtletí 2016
pro členy PS U
i. formulovat preambuli konference, ve které by byly prezentovány cíle
prosincové konference MA
ii. upřesnit rámcové rozčlenění konference do jednotlivých bloků
iii. navrhnout přednášející do jednotlivých bloků
iv. navrhnout další tipy na moderátory, pokud nebude moderování Jakubem
Železným reálné. Zaměřit se na moderátory mimo ČKA.

6. Příští schůzka bude 12. 10. 2016 v 10 hodin Předseda PS avizuje delší dobu trvání
schůzky s ohledem na potřebu uzavřít téma prosincové konference.

