Zápis z videokonference pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.
Datum konání: úterý 22. 2. 2022 v 9.00
Přítomni – členové pracovní skupiny:
Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram
Ing. Miroslava Paťavová – mikroregion Hořovicko
Jana Filinová – Hvožďany
Daniel Rambousek – Dobříš
PhDr. et Mgr. Jan Traxler – Svatá Hora
Mgr. František Žán – Rožmitál pod Třemšínem
Alice Slačíková – koordinátorka spolku
Projednávané body
1. Přehled témat k focení na letošní rok (viz příloha)
Bc. Kučerová informuje, že Mgr. Bešťák připravil přehled výletů k focení na rok 2022.
Jedná se o 2 vlny focení – duben, květen, červen a září, říjen, listopad. Počítá se, že by
frekvence publikování byla ob měsíc. Mgr. Bešťák vycházel z toho, kdy je příroda
nejbarevnější a nejideálnější pro fotografování. Změna oproti loňskému roku je v tom, že
se oblast nafotí v období jaro/léto a poté v období podzim/zima. Focení bude navázané
k výletům, které jsou na webových stránkách www.brdyapodbrdsko.cz. Spolupráce bude
probíhat, stejně jako v loňském roce, se 3 instagramery – Vladimír Holan (Příbramsko
a jižní část oblasti), David Vančišin (oblast kolem Prahy) a Kamila Kohoutová
(Hořovicko).
2. Účast na veletrzích cestovního ruchu
Zúčastníme se 2 veletrhů, a to Holiday World (18. – 20. března, Letňany Praha) a Regiony
České republiky (21. – 24. dubna, Lysá nad Labem). Účastnit se bude koordinátorka, ale
i zástupci z dalších oblastí jsou vítáni. Bude potřeba zajištění propagačního materiálu za
jednotlivé oblasti, obce a města. Bc. Kučerová prosí co nejdříve nahlásit, jaké množství je
možné poskytnout a před veletrhem zaslat nebo přivézt na MÚ Příbram. Koordinátorka
doplňuje, že je potřeba zajistit na veletrhy doprovodný program. Bc. Kučerová prosí
koordinátorku o oslovení paní Moravcové za Hornické muzeum Příbram. Pan Rambousek
osloví rukavičkářskou dílnu, paní Filinová osloví Podbrdské muzeum, Ing. Paťavová
osloví muzeum ve Starém zámku v Hořovicích. Doprovodný program by se měl týkat
tradic (např. výroba perníčku, ražba mincí apod.), není nezbytně nutná účast po celou
dobu veletrhů.
3. Spolupráce s dalšími subjekty
Oslovili nás soukromé subjekty se zájmem o spolupráci. Jedná se o Pivovar Podlesí,
restaurace Drmlovka, Hornický penzion Brdy a hostinec Plzeňka z Bohutína.
4. Spolupráce s MAS
V rámci spolupráce s MAS dochází k tvorbě propagačního materiálu o naučných stezkách
a je zde možnost získat finanční prostředky od Celostátní sítě pro venkov na výrobu
propagační brožury. Podmínkou je uveřejnění v brožuře alespoň části naučných stezek
a projektů podpořených z programu pro rozvoj venkova. Paní Filinová doplňuje, že by
brožura musela vzniknout ve spolupráci s CSV a v souladu s jejich požadavky.
5. Inventarizace účtů spolku za rok 2021

Byla ustanovena inventarizační komise: předsedkyně Bc. Kučerová, členové komise
Ing. Paťavová a pan Rambousek.
6. Návštěvnická knížka
Koordinátorka oslovila partnery, kteří se v loňském roce na návštěvnické knížce podíleli,
někteří z nich již zareagovali a souhlasí se spoluprací i v roce letošním, u ostatních
subjektů se čeká na vyjádření. Bc. Kučerová navrhuje rozšíření nabídky o restaurační
a ubytovací zařízení. Paní Filinová osloví 2 restaurace, koordinátorka osloví partnery
a nové zájemce o spolupráci. Ing. Paťavová navrhuje zámky pod NPÚ, Mgr. Kaiserová
navrhuje jejich oslovení koordinátorkou. Pan Rambousek zkusí oslovit zámek Dobříš
a Památník Karla Čapka.
7. Korektura brožur
Bc. Kučerová upozorňuje na přeznačení cyklotras a prosí o kontrolu v rámci korektur.
8. Nový příspěvkový řád
Bc. Kučerová upozorňuje na nutnost změny příspěvkového řádu z důvodu vyššího
příspěvku od Středočeského kraje o 140 tisíc Kč, než je v příspěvkovém řádu uvedeno.
Mgr. Kaiserová uvádí, že je potřeba příspěvkový řád upravit a následně schválit
v jednotlivých zastupitelstvech. Navrhuje také změnu termínu úhrady členských
příspěvků ve stanovách spolku, a to na konec dubna.
9. Projekt značení cyklotras v jižní části CHKO Brdy
Bc. Kučerová se informovala o postupu, přičemž nejdříve bychom měli zjistit rozsah
a rozmístění cyklotras, následně počet vlastníků, počet policií ČR a silničních úřadů se
projekt dotýká. Tyto aspekty poté určují cenu návrhu projektu. Bc. Kučerová tyto
podklady připraví a následně nechá odhadnout přibližnou cenu.
10. Shrnutí úkolů koordinátorky
Koordinátorka děkuje Svaté Hoře a Podbrdskému muzeu za darování cen pro soutěž na
sociálních sítích SCCR. Proběhne i soutěž na sociálních sítích Brdy a Podbrdsko, hlavní
cenu nám poskytl boutique hotel Corso v Řevnicích, a to pobyt se snídaní pro dvě osoby.
Dále informuje o komunikaci s kastelány, která je většinou přínosná. V aplikaci Na kole i
pěšky jsou nyní aktualizované informace a fotografie. Dále prosí o zaslání revizí
a množství požadovaného propagačního materiálů k dotisku.
11. Dotazy
Pan Rambousek se dotazuje na opravu značení stezky na Dobříšsku. Mgr. Kaiserová prosí
o zaslání více informací a pokusí dojednat opravu ze strany KČT.
Shrnutí úkolů:
Revize propagačních materiálů (www.brdyapodbrdsko.cz/ke-stazeni) – do 28. 2.
Revize zásob propagačních materiálů a nahlášení počtu, který je potřeba dodat – do 28. 2.
Nové úkoly:
• Oslovit partnery či podnikatele, kteří by byli ochotni ve spolupráci s turistickou
oblastí rozšířit nabídku návštěvnické knížky – do 16. 3.
• Zaslání informace o množství brožur, které může oblast, město, obec poskytnout
na veletrhy cestovního ruchu – do 4. 3. (samotné brožury, prosíme, dodat do 14.
3.)
• Zaslání informace o zájmu o účast na veletrzích CR – do 4. 3.

•
•

Oslovit subjekty k zajištění doprovodného programu na veletrhy cestovního
ruchu – prosím o zpětnou vazbu do 4. 3.
Návrhy změn příspěvkového řádu a stanov spolku – do 16. 3.

Termín příští pracovní skupiny: 29. 3. 2022 v 9.00.

https://teams.live.com/meet/94485860790006
Videokonference pracovní skupiny skončila v 9.57.
Zapsala: Alice Slačíková
V příloze:
Plán focení na rok 2022
Návštěvnická knížka

