Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Pro propagaci architektury

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Následující termín

Jednání číslo
5/2011

Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
7. 6. 2011
16-18 h
Petr Janda
Markéta Pražanová
Ivo Slavík, Josef Smutný
Roman Brychta, Pavel Hnilička
21. 6. 2011 od 16 h

PROGRAM
1) Public relation
Členové PS pozvali Ivo Slavíka, specialistu na PR, který má rovněž zkušenosti s politickými
kampaněmi, a konzultovali s ním záměr propagace jak ČKA, tak profese architekta. I. Slavík doporučil
v první fázi udělat informační audit (jaké činnosti a jaká jednání dosud probíhaly, jaká byla jejich
výtěžnost) a poté zpracovat strategii s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými cíli. Rovněž
doporučil nenajímat si agenturu, ale konzultanty na jednotlivé úkoly, agentuře zadávat jen větší
projekty a jasné záměry. Za podstatný považuje lobbing. I. Slavík zpracuje možnosti pozitivního
lobbingu a předá zástupcům PS.
Na další červnové jednání budou pozváni zástupci PR agentur a proběhnou konzultace tak, aby bylo
možno začít pracovat na zadání pro agenturu, která posléze zpracuje strategii ČKA. Jednu agenturu
bude kontaktovat J. Smutný, druhou P. Janda přes A. Gebriana.
2) Bulletin ČKA
Josef Smutný představil svůj záměr usilovat o snížení nákladu tištěného bulletinu. Zájemcům o
tištěnou verzi bude bulletin zasílán i nadále poštou, ostatní jej obdrží e-mailem a bude na homepage
www.cka.cc. Členové PS se shodli, že je nutné definovat, jaké tiskoviny by měla ČKA vydávat (pro
členy, pro jednání se státní správou apod.) a analyzovat současnou situaci (zájem, finance atd.). Další
postup bude diskutován na zasedání představenstva ČKA (14. 6.) a na redakční radě (15. 6.).
3) Analýza činnosti tiskového a informačního servisu ČKA
M. Pražanová připravila soupis aktivit, které probíhají v této oblasti v současné době. Vzhledem
k projednávání jiných témat budou představeny na příštím zasedání 21. 6. 2011.
4) ČT 2
Do konce června je třeba připravit seznam témat, kauz, staveb, osobností apod., které by se staly
předmětem natáčení 20 minutových dokumentů na ČT 2. PS by měla připravit libreta. Na 28. 6. bude
pozván Alan Záruba, s nímž lze dramaturgii projednat.
5) Seznam novinářů
M. Pražanová rozešle seznam novinářů, s nimiž ČKA komunikuje. Členové PS doplní další kontakty.
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6) Spolupráce s ČTK
Intenzivní spoluprácí s ČTK na tématech a připomínkování zpráv se bude zabývat tiskový mluvčí (až
bude přijat).
7) Spolupráce s osobami mimo obor
M. Pražanová připraví seznam osob, které mají pozitivní zkušenosti s prací architektů. Rozešle členům
PS k doplnění.
8) Web
Usilovat o zřízení intranetu, na němž by byly informace pro členskou základnu (zprávy o činnosti
orgánů, pracovních skupin, interní připomínky apod.). Doporučení pro představenstvo zpracuje Pavel
Hnilička a pošle Petru Jandovi.
9) Vystoupení v ČT o soutěžní přehlídce
Členové připomněli vystoupení J. Vrany a M. Jirovce na ČT 2 dne 1. 6. 2011.
10) Česká cena za architekturu
P. Janda předá připomínky PS k přehlídce:
- akademie architektury by neměla vybírat 15 staveb, ale 45-50;
- divoká karta by měla být zrušena;
- zvláštní ceny by měly být zrušeny, pouze je podporována existence cen ministerstev;
- porota by měla mít pouze 3 členy (vynikající světové architekty či teoretiky);
- akademie architektury – není jasné, podle jakého klíče vznikla, chybí v ní mladí architekti; PS doplní
její současné složení.

Schválil: Petr Janda
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