zápis PSPR 03.05.2011, 20:40-0:00, NTK, Studentská, Pod Loubím
(PJ, Brychta, Gebrian, Hnilička, Smutný)
zapsal PJ
Seznámení členů a diskuze nad základními směry / tématy práce skupiny:
/ nosná témata pro veřejnost
- vyhledávání a medializace kvalitních realizací a promarněných příležitostí porovnání se zahr.
příklady (Sazka Arena, Národní Muzeum, cyklostezka pod Vítkovem vs. High Line NY, atd.)
/ péče o novináře
- doplňování servisu ČTK
/ příprava konkrétních kampaní
- obecně
- ČT 2, Reflex, Respekt, iDnes, atd...
/ popularizace na úrovni veřejné správy
- infiltrace, přímá propagace prostřednictvím členů veř. správy
- VIP prohlídky
- propagace soutěžení, autorizace firem které uspořádají soutěž, atd.
- navýšení počtu soutěží, rozšíření o výtvarné soutěže pod dozorem ČKA
/ vizuální styl / web / corporate
- vizuální styl ČKA, přehlídky atd.
- rekapitulace soutěží, mustr redakčního systému pro on-line odevzdání soutěže, přehlídky atd.
/ hrdost architekta / utužení vztahů / vzájemné seznámení
- čestné (mimořádné) členství pro významné architekty bez autorizace
- čekatelský stupeň členství pro vystudované neautorizované architekty (nárůst počtu, etika)
- jiná forma členství pro architekty ve veřejné správě (vliv, etika, soutěže, lobbing)
- pravidelná neformální společenská setkávání architektů např. 1x měsíčně v jednom místě (podniku),
prolnutí autorizovaných a čekatelů (vize dvoustupňového členství)
/ implementace architektury do neuniverzitních osnov (SŠ, ZŠ)
- koordinace s Politiky architektury, kryje se
/ sídlo ČKA
- přemístění, výstavba nového v koordinaci s NČA, využití aktu vzniku k propagaci
podklady:
- kolikrát ročně(týdně, denně) někdo z médií zavolá do ČKA s dotazem nebo jakékoliv médium osloví
ČKA s dotazem?
- rozesílá ČKA newsletter mimo členy?
- konkrétní maillist k porovnání kontaktů a rozšíření
- další aktuální čísla k porovnání průběžných výsledků práce PSPR
K projednání na 2. schůzce, 10.05.2011:
1) Témata vyplývající z vztahu PSPR k PS pro cenu za arch. (dle zápisu k podpisu memoranda v ČT 2
a jednání PS pro cenu za arch. 04-05.05.2011)
2) Základní programová témata PSPR a jejich vztah a průnik s programy ostatních PS
3) Diskuze nad složením PSPR (pokud bude třeba, dle potřeb vyvolaných vývojem od minulé schůzky)
4) VH přijala text výzvy s názvem „Vzpamatujme se“ a ukládá představenstvu text uvedené výzvy šířit.
K textu předloženému na VH vznikla diskuse, jakým způsobem dále text využít, komu je text určen a
jak jej šířit. Vzhledem k založení PSPR bylo dohodnuto, že text bude předán této PS a ta rozhodne o
způsobu dalšího využití. Odpovídá: P. Janda, Termín : 24. 5. 2011 (minimálně by bylo dobré upravit
ukřivděný S.O.S. charakter výzvy, změnit název s konotací k jehovistickému „Probuďte se!“ a upravit
grafické řešení jako pilotní výstup odkazující k důrazu na vizuální vyznění materiálů vydávaných ČKA,)

