MONITORING MÉDIÍ 1. 8. – 31. 8.
Hlavní komunikační témata NTK:
Šachy na ulici
Ostatní témata nezávislá na propagační činnosti NTK:
Skleněné peklo – anketa o nejlepší a nejhorší stavbu v Praze
Blesk.cz – výsledky hodnocení zIndex, které srovnává a hodnotí přístup k veřejným zakázkám
Národní technická knihovna (5 příspěvků)

Šachy na ulici si zahráli před knihovnou velmistři
Zdroj:

Právo

Datum:

28. 08. 2015, str. 9

Rubrika:

Praha - Střední Čechy

Odkaz:

http://pravo.novinky.cz/

Projekt Šachy na ulici včera podpořili nejlepší čeští šachisté. David Navara a Viktor Láznička sehráli ve
čtvrtek venku před dejvickou Národní technickou knihovou (NTK) exhibiční partii proti nejlepším
českým šachistkám Tereze Olšarové a Kristýně Havlíkové.
Exhibice šachistů
Zdroj:

Metro – Praha, str. 3

Datum: 26. 08. 2015
Odkaz: http://www.metro.cz
Zprávy krátce
Nejlepší dva čeští šachisté, David Navara a Viktor Láznička si zahrají zítra ve 14 hodin u nových
šachových stolků umístěných u Národní technické knihovny. Podpoří projekt Šachy na ulici, za nímž
stojí spolek Piana na ulici Ondřeje Kobzy. Šachy si pod širým nebem můžete zahrát na šesti místech v
Praze.

V Praze se soutěží o skleněné peklo
Zdroj:

Právo, str. 15

Datum:

31. 08. 2015

Rubrika:

Praha - Střední Čechy

Ne všechny novostavby v metropoli zrychlují tep a zaslouží si anticenu Skleněné peklo, zdůrazňují
organizátoři nové soutěže. Právě na anticenu mohou lidé na webu sklenenepeklo.org konkrétní
budovy do konce září nominovat, přičemž je třeba nominaci zdůvodnit, napsat, proč jde o
"nejpekelnější architekturu".
Zatím se zde objevilo například Florentinum v ulici Na Florenci, nový věžák Crystal na Vinohradské
třídě a samozřejmě také Quadrio nad stanicí metra Národní třída či palác Myslbek Na Příkopě.
"Anketa nastavuje zrcadlo developerům a architektům. Názor lidí, kteří kolem staveb procházejí,
pracují v nich, bydlí v nich, které významně ovlivňují okolí jejich domovů, jsou nejlepší zpětnou
vazbou," uvedl Martin Skalský ze sdružení Arnika, které soutěž pořádá.
Nejde však jen o negativa, porevoluční novostavby soutěží i o Pražský klenot. Nominace zatím mají
Tančící dům a Národní technická knihovna v Dejvicích. Nominace končí 30. září, pak budou lidé v online hlasování vybírat stavbu, která se stane absolutním Skleněným peklem a Pražským klenotem.

Online
http://www.piananaulici.cz/nejlepsi-cesti-sachiste-sachistky-dnes-exhibicnim-utkanim-podporilisachy-na-ulici-ty-miri-do-vice

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/340386/cerna-listina-verejnych-penez-v-zakazkachselhala-mesta-i-ministerstva.html

