
Zápis z videokonference pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 
 
Datum konání: úterý 29. 3. 2022 v 9.00 
 
Přítomni – členové pracovní skupiny: 
 
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram 
Ing. Miroslava Paťavová – mikroregion Hořovicko 
Jana Filinová – Hvožďany 
Daniel Rambousek – Dobříš 
PhDr. et Mgr. Jan Traxler – Svatá Hora 
 
Alice Slačíková – koordinátorka spolku 
 
Projednávané body 
 
1. Sběr akcí v rámci Velikonoc 

Koordinátorka požádala o zaslání akcí, které se pojí s Velikonocemi pro zadání do kalendáře 
akcí a následnou propagaci na sociálních sítích. Termín dodání do 14. 4. 

 
2. Brožura Naučné stezky 

Podklady k naučným stezkám jsou sesbírány a nyní je potřeba ve spolupráci koordinátorky 
s p. Filinovou a Bc. Kučerovou porovnat projekty podpořené z PRV a vybrat ty, které budou 
v brožuře zmíněny. Aktualizovány budou také informace na webových stránkách 
a doplněné o nové naučné stezky dle podkladů. Předpokládaný termín vydání brožury je 
během měsíce května. Na webových stránkách budou informace aktualizované nejpozději 
do konce dubna. 

 
3. Jarní soutěž 

Koncept a grafické návrhy soutěže pro zahájení turistické sezony ve spolupráci s Boutique 
hotel Corso byly zpracovány Mgr. Bešťákem a jsou přílohou zápisu. 

 
4. Revize propagačních materiálů 

Kompletní korektura je již zpracována, nyní se bude zpracovávat grafická úprava a následný 
tisk s distribucí. Termín dodání je předpokládaný do konce dubna. 

 
5. Návštěvnická knížka 

Ke spolupráci byly osloveny hrady a zámky pod NPÚ, Památník Karla Čapka a zámek Dobříš, 
ani jeden ze subjektů se ale nezúčastní. Naopak došlo k navázání partnerství se ZOOPARK 
jeleni Homole, jehož majitelé jsou otevřeni dlouhodobé spolupráci a v návštěvnické knížce 
poskytnou slevu na vstupném. Koordinátorkou budou osloveni i další partneři. V současné 
chvíli máme potvrzených 17 partnerů (Areál Nový rybník, Čechova stodola, Dům Natura, 
Galerie F. Drtikola, Galerie Starý Zámek, Hornické muzeum, Hvězdárna Žebrák, Muzeum 
Dobříš, Muzeum Hořovicka, Muzeum Špýchar, Muzeum Zlata Nový Knín, Památník 
A. Dvořáka, Památník Vojna, Podbrdské muzeum, Svatá Hora, zámek Hluboš, Zoopark 
jeleni Homole). Hornické muzeum nabízí více slev, kuponů tedy máme potvrzených celkem 
19. 

 
6. Úklid Brd 

Akce připravovaná panem Čámským a VLS, divize Hořovice se bude konat 23. dubna 
k příležitosti Dne Země. Jedná se o dobrovolnický úklid, především sběr odpadků, 



v chráněné oblasti. Koordinátorka navrhuje propagační podporu akce ze strany měst a obcí 
pomocí různých komunikačních prostředků. Mapa s trasami je přílohou zápisu. Případní 
dobrovolníci si mohou vybrat trasu a přihlásit se panu Čámskému (misacam@seznam.cz 
nebo profil Pavel Čámský na platformě Facebook). Obsazenost tras dobrovolníci zjistí zde 
nebo ve facebookové skupině CHKO Brdy. Za TO byly informace předány Mgr. Bešťákovi, 
který akci bude propagovat na sociálních sítích. Případnou hmotnou podporu ze strany 
měst a obcí si pan Čámský bude vyjednávat sám. 

 
7. Poutní turismus 

Bc. Kučerová doplňuje pokroky v přípravě produktu poutní turismus. Ve spolupráci 
s Ing. Karolínou Kratochvílovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu probíhá 
sestavování textů. Grafický návrh následně zpracuje paní Kosková. Produktová karta je 
přílohou zápisu. 
 

8. Zájem o spolupráci 
Obec Obecnice projevila zájem o vstup do spolku. Proces bude zahájen, jakmile budou 
schváleny upravené stanovy a příspěvkový řád. 
 

9. Účast na veletrhu Regiony ČR 
21. – 24.4. budeme ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu prezentovat 
naši turistickou oblast na veletrhu Regiony ČR v Lysé nad Labem. Pokud by byl zájem ze 
strany členů o prezentování turistické oblasti, prosím o nahlášení 
na info@brdyapodbrdsko.cz  

 
Nové úkoly: 

• Zaslání informací o plánovaných velikonočních akcích – nejpozději do 14. 4. 
• Propagace Úklidu Brd na různých platformách dle možností – nyní až do 23.4. 
• Účast na veletrhu Regiony ČR – nejpozději do 14.4. 

Termín příští pracovní skupiny: 25. 4. 2022. 
 
https://teams.live.com/meet/94485860790006 
 
Videokonference pracovní skupiny skončila v 9.44 hodin. 
 
Zapsala: Alice Slačíková 
 
V příloze: 
 
Koncept jarní soutěže 
Mapa tras k úklidu Brd 
Produktová karta poutního turismu 


