Zápis z pracovního jednání PS PR
Pátek 19. října 2012, 16.00 – 19.30, ČKA
Přítomni: Petr Janda (předseda), Markéta Smrčková, Lukáš Brom, Johana Doubravová, M. A. Tomáš,
Simona Juračková
úkol č.
01/2012

02/2012
03/2012

04/2012

obsah
Web
• Připravit podmínky pro VŘ na programování webu
– základní rámec požadavků, bude uzpůsobeno
podle výsledků VŘ na grafika – doplňování bude
probíhat na on-line dostupném souboru
• Oslovení grafiků a agentur s informacemi o
soutěži
• Prověření možnosti, zda ČKA smí používat lva ve
znaku – podle E. Faltusové to není problém,
vyjádření uloženo u SJ, bude přidáno do A & Q na
webu
• Potenciální účastník soutěže na CI vznesl tři
dotazy, založí se sekce na webu, kde se otázky a
odpovědi objeví
Prověření systému udělování záštit – Petr Janda
připraví jako bod na představenstvo
FB – bude se rozvíjet v souvislosti s přípravou webu
a po zavedení newletteru, je potřeba blíže
definovat zadání, ještě se k tomu PS vrátí
Tiskoviny ČKA
• Přeposlání předchozí korespondence PS
• Příprava návrhu struktury newsletteru
• Debata nad strukturou newsletteru (odsouhlasen
koncept), rozprava nad možnými technickými
řešeními. Bylo rozhodnuto, že bude vytvořen
provizorní newsletter pomocí tzv. automatu, bude
jako provizorní označován a používán do doby, než
vznikne nový v nové grafice. M. A. Tomáš pošle SJ
odkazy na poskytovatele systému.
• Debata nad Ročenkou ČKA zatím nesměřuje
k jednoznačnému návrhu, existují dvě krajní
možnosti – ponechat ji tak, jak je, nebo ji radikálně
zestručnit na obdobu výroční zprávy a publikovat
jen v el. verzi. K tématu se PS bude ještě vracet
v návaznosti na bulletin.
• Koncepce bulletinu ČKA – návrh pro RR a
představenstvo je pozměnit ho na tiskovinu, která
bude průnikem zpravodaje ČKA a prezentační
tiskoviny; bude určena členům i zainteresované
veřejnosti, přičemž se budou upřednostňovat
témata relevantní pro obě skupiny.
Struktura – 1 velké téma s obrázky, grafy apod.,
legislativa, zprávy z komory a aktuality jasně
odděleny (např. jiný papír), anketa. Návrh témat na
2013: Urbanismus (do roku 2015 se může jednou za

termín a zodpovědnost
M. A. Tomáš, do 26. října
všichni, do 5. listopadu

S. Juračková, splněno
S. Juračková, splněno

S. Juračková, do 24. října

P. Janda, vypouští se
bez úkolu

M. Smrčková, splněno
S. Juračková, splněno

M. A. Tomáš, do 26. října

bez úkolu, zůstává v programu

rok zopakovat); Grand Prix (pokud nebude mít
katalog) s aktualizací Jak se realizuje v Čechách
(vztah ke státní správě, jak se chovat na kontrolních
dnech, stavba svépomocí); Profese architekta
(vedení kanceláře, management, etika, návštěva
ateliéru), soutěže 2012. Bylo by možné trochu
odlehčit vyhlášením soutěže Kdo na stavbu získal
největší počet razítek.
Snahou bude udělat pro nový bulletin alespoň
novou obálku, pokud by nešla od 1. čísla i
kompletní vnitřní grafika; bude potřeba počítat
s rozpočtem na nový návrh

P. Janda, přednese na
listopadové RR

V Praze dne 22. října 2012

Zapsala: Simona Juračková

Připomínkoval: Petr Janda

