Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina
Pro propagaci architektury

Středisko

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
29. 5. 2012
17 – 21 h
Petr Janda
Markéta Pražanová
Josef Panna
Lukáš Brom, Milena Kubiszová, Markéta Smrčková,
Martin Tomáš
7. 6. 2012 od 17 h

Následující termín

Jednání číslo
1/2012

PROGRAM
1. Nové složení PS PR
Pavla Hniličku nahradila Markéta Smrčková, Milena Kubiszová a Lukáš Brom nahradili již
v březnu 2012 Adama Gebriana a Romana Brychtu (kteří odstoupili z PS kvůli pracovnímu
vytížení), skupinu doplnil Martin Tomáš. Nové složení PS bude předloženo představenstvu
dne 12. 6. 2012 ke schválení. Jednotliví členové PS se představili a uvedli, jakým tématům se
mohou vzhledem ke svým zkušenostem věnovat. Přítomní se shodli, že by mělo být o ČKA
více slyšet, za další prioritu považují změnu webu.
Do rozpočtu ČKA pro letošní rok se podařilo prosadit: 80 tisíc Kč na vizuální styl ČKA, 250
tisíc Kč na nový web ČKA, 80 tisíc Kč na intranet, 40 tisíc Kč na setkávání s novináři.
2. Web ČKA
Úkolem PS PR je připravit zadání pro výběrové řízení, z něhož by měl vzejít zpracovatel
nového webu ČKA. Zadání bude předloženo ke schválení představenstvu ČKA. Stávající web
obsahuje poměrně velký objem dat, dále je propojen se speciální databází autorizovaných
osob, s čímž je nutné při realizaci nového webu počítat. Diskutováno bylo fungování
stávajícího webu do doby spuštění nového – možnosti vylepšení, např. mikroweby. Bude
rovněž provedena revize nákladů na provoz webu.
J. Panna vysvětlil záměr otevřít prostory Komory více veřejnosti a požádal PS PR o začlenění
aktuálních informací do stávajícího webu (1. možnost rezervace zasedací místnosti pro
soukromá jednání členů ČKA; 2. výstavy v prostorách ČKA; 3. výzva členům k aktualizaci
údajů). M. Tomáš se seznámil se způsobem administrace současného webu a zpracuje do
příštího zasedání podklad pro výběrové řízení na script řešící požadavek J. Panny. Byly
poskytnuty kontakty na tyto osoby:
Lukáš Zdych – správa webu – lukas.zdych@dms4u.cz (lukas.zdych@gmail.com), tel.: 775
171 325 (773 123 107)
Martin Jinoch – správa databáze architektů – jinoch@mapsys.cz; tel.: 603 429 930
Michal Patka - správa sítě v Kanceláři ČKA - michal.patka@cmit.cz, tel.: 222 581 221, 737
018 112
Kateřina Folprechtová – pověřena administrací a webem v Kanceláři ČKA –
katerina.folprechtova@cka.cc, tel.: 257 532 287
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Do cca 1 měsíce PS PR zpracuje analýzu, z níž vyplyne, zda je nutné programovat zcela nový
web, nebo lze transformovat současný atd. Všichni členové si připraví vizi toho, jak by měl
nový web fungovat, jak rozdělit informace pro veřejnost a pro autorizované osoby atd. Rovněž
se uvažuje o tom, že by byla členská základna požádána o reakce a náměty na změny webu.
3. Intranet
Intranet bude řešen v souvislosti s novým (nikoliv stávajícím) webem. Součástí intranetu bude
diskusní fórum.
4. Facebook
Nový web by měl být propojen rovněž s Facebookem, kde by měla ČKA svůj profil.
5. Posílení tiskového servisu
Členové PS sestaví seznam činností, které považují za důležité, aby ČKA vykonávala v rámci
svého tiskového, informačního a PR servisu. Na základě výsledku bude definováno, jaké
osoby a jak by činnosti zastávaly. V případě prosazení posílení tiskového servisu do rozpočtu
ČKA budou vypsána výběrová řízení.
6. Pilotní díl o architektuře pro ČT
Po podpisu memoranda o spolupráci mezi ČKA a ČT (24. 5. 2012) byl zpracován první námět
pro pořad a předán ČT (1. 7. 2012) a televize souhlasila se zařazením pořadu do
programového schématu. Dne 8. 11. představili J. Kostelecká a A. Gebrian představenstvu
téma pilotního dílu (který byl zpracován na základě výzvy PS PR; zástupce této PS je členem
přípravného týmu na základě rozhodnutí představenstva). Opakovaně zástupci ČKA jednali
s vedením televize o zařazení do programového schématu, ale vzhledem k výměně vedoucích
pracovníků v ČT zatím bez úspěchu. Nutné znovu obnovit jednání ze strany ČKA jak se
zpracovateli pilotního dílu, tak s ČT.
7. Tiskoviny ČKA
Do 7. 6. 2012 je nutné rozhodnout, v jaké podobě vyjde v letošním roce Ročenka ČKA 2012.
Vzhledem k tomu, že zatím nebyl diskutován kompletní záměr změn všech výstupů, ani
neexistuje nový vizuální styl ČKA, doporučuje M. Pražanová ponechat Ročenku ve stávající
podobě. Do září je nutné mít připravený ceník pro inzerenty – do té doby by mělo
představenstvo schválit formy výstupů z ČKA (tištěných, digitálních, webu atd.), včetně
obsahu, rozsahu, nákladu atd. – tedy vše, co je nutné pro ceník
http://www.cka.cc/ostatni/bulletin. Členové PS navrhnou, v jaké periodicitě, s jakým obsahem
a v jakém rozsahu mají vycházet od roku 2013 tiskoviny i jiné výstupy z ČKA. Návrh bude
předložen představenstvu.
8. Café s novináři
Na základě doporučení PR specialistky Johany Doubravové bude ČKA pořádat setkání
s novináři, na němž odprezentuje tři důležitá témata, zpracované materiály předá novinářům a
nabídne jim dostatečný prostor pro diskusi i vznášení požadavků na témata další. Na
zpracování jednotlivých témat by mohly pracovat ostatní pracovní skupiny. Členové PS se
zamyslí nad strukturou Café s novináři do cca 14 dnů.
9. Neformální setkávání
Plánován je 2. ročník setkání Architekti na jedné lodi (v dubnu proběhla akce Architekti na
jednom dvorku v Brně).
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10. Mimořádné členství
Problematikou mimořádného členství se bude PS zabývat po zajištění urgentních úkolů
vyplývajících z nové strategie komunikace, pravděpodobně na podzim 2012.
11. Záštity
P. Janda byl představenstvem pověřen zpracováním doporučení k udělení/neudělení záštit nad
akcemi. Nutno diskutovat možnosti větší podpory zaštítěných akcí ze strany ČKA.
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