Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Pro propagaci architektury

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

Jednání číslo
7/2011

Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
28. 6. 2011
13.30 – 17 h
Petr Janda
Markéta Pražanová
Tamara Čuříková, Jan Vrana
Alan Záruba, Milan Jirovec, Petr Velička, Josef Panna
Roman Brychta, Pavel Hnilička
19. 7. 2011 od 16 h

PROGRAM
1) Česká cena za architekturu
Na jednání PS PR, jehož se zúčastnili i členové PS pro Českou cenu za architekturu (Jirovec, Velička),
byl přizván Alan Záruba, který úzce spolupracuje s Českou televizí. Je proto schopen konzultovat
s ČKA plánovaný pořad, který by měl být realizován v příštím roce na ČT2.
A. Záruba mimo jiné uvedl, že podpis memoranda Českou televizí ve skutečnosti k ničemu nezavazuje
a vzhledem k předpokládaným změnám ve vedení ČT na podzim 2011 je třeba co nejrychleji jednat.
Doporučuje do poloviny července zpracovat a schválit náměty pořadů a během léta již jednat s ČT 2.
Náměty musí být zařazeny do „výrobního úkolu“ ČT2, který se schvaluje v říjnu 2011.
ČKA bude pořady připravovat v koprodukci s ČT 2 (tzn. že sestaví vlastní přípravný tým s produkční –
pravděpodobně Jana Kostelecká). A. Záruba upozornil, že v případě, že bude pořad připravován za
účasti sponzorů, je nutné o jejich uvedení jednat s obchodním ředitelem ČT 2.
Rozpracované náměty by měly obsahovat popis tématu (obsah), stopáž, počet dílů, kroky atd.
Vhodné je uvést příklad obdobného pořadu, který by se použil jako vzor (Artmix, Retro). Dále by měly
být uvedeny požadavky ČKA na ČT (např. na dramaturga z ČT 2 – např. Roman Blas, Darja Macáková)
Termíny:
Do 12. 6. 2011 sepsat náměty a nechat schválit představenstvem ČKA. Návrh textu připraví M.
Pražanová a rozešle do 1. 7. 2011 členům PS PR a PS pro ČCZA k doplnění.
Do konce července odevzdat do ČT2 zpracovaný podklad (konzultovat s A. Zárubou, případně s V.
Ježkem).
U dalších bodů byl přítomen pouze předseda PS PR.
2) Administrativa
Podpisy smluv, stanovení úkolů do tabulek (Kritéria hodnocení PS), doplnění kontaktů.
3) Změny v infoservisu v následujících 2 měsících
Anketa mezi členy ČKA – PS PR by chtěla zadat zpracování PR agentuře (předpokládané náklady cca
30.000 Kč)
Ročenka – maximální redukce dle požadavků z minulého zasedání PS PR
Bulletin – nutná analýza informací a stanovení obsahu (interní, externí atd.)
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Web – na webu www.cka.cc bude od poloviny července 2011 prohlížeč bulletinu a PDF bulletinu
s počítadlem. Poptáno bylo překlopení www.cka.cc na www.cka.cz (P. Janda doporučuje i nadále
setrvat u stávající domény a novou použít až po realizaci nového vizuálního stylu ČKA). M. Pražanová
poptala kalkulace na zřízení intranetu, kam by byly vkládány především zápisy z PS, představenstva a
pak názory architektů. Grafika by prozatím odpovídala spíše wordovému souboru. Analýza inzerentů
(tištěné médium proti web) – analýzu provede nezávislý odborník během léta 2011.

Schválil: Petr Janda
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