
Zápis z videokonference pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 
 
Datum konání: úterý 26. 4. 2022 v 8.00 
 
Přítomni – členové pracovní skupiny: 
 
Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj 
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram 
Ing. Miroslava Paťavová – mikroregion Hořovicko 
Jana Filinová – Hvožďany 
Daniel Rambousek – Dobříš 
Mgr. Luboš Kožíšek – Mníšek pod Brdy 
Mgr. František Žán – Rožmitál pod Třemšínem 
 
Alice Slačíková – koordinátorka spolku 
 
Projednávané body 
 
1. Jarní soutěž 

Koordinátorka shrnula průběh akce a nyní dojde k výběru výherce, a to ve spolupráci 
s Boutique hotel Corso. V příloze zápisu je k dispozici výstup soutěže od Mgr. Bešťáka. 

 
2. Brožura Naučné stezky 

Paní Filinová doplňuje nové informace k brožuře Naučné stezky. Mgr. Prokop (Celostátní 
síť pro venkov) souhlasí se zařazením 8 z 12 stezek se vztahem k PRV. Nyní ještě musí 
proběhnout schválení změny, které by mělo být prý dokončené okolo června. 
Koordinátorka připraví veškeré podklady k brožuře do konce dubna. 
 

3. Návštěvnická knížka 
Koordinátorka informuje, že návštěvnická knížka je nyní připravená ve stejném rozsahu 
jako v minulém roce (celkem 21 slev). Po diskuzi se členy pracovní skupiny bylo 
rozhodnuto, že se k oslovení dalších soukromých subjektů prodlouží termín do 3. května, 
poté bude projekt uzavřen a podklady budou zaslány pro grafické zpracování a následný 
tisk. Tisk propagačních materiálů zajistí tiskárna Petr Dvořák, jehož cenová nabídka byla 
nejnižší. Bc. Kučerová nabízí zaslat návrh příbramské Zážitkovky, který je přílohou zápisu. 

 
4. Veletrh Regiony a úklid Brd 

Koordinátorka hodnotí účast na veletrhu jako úspěšnou a děkuje za poskytnutí 
propagačních materiálů a také Příbrami za poskytnutí svého zástupce.  
Pan Čámský uvedl na sociálních sítích, že letošní úklid Brd byl velice úspěšný. 
 

5. Členská schůze 
Členská schůze bude svolána v první polovině června a uskuteční se na krajském úřadě 
Středočeského kraje. Mgr. Kaiserová prosí o informování zástupců a zaslání vhodných 
termínů, případně zaslání bodů k projednání. 

 
6. Kalendář akcí 

Koordinátorka žádá o zaslání podkladů ke kalendáři akcí na následující měsíce. 
 

7. Spolek Valdek 



Koordinátorka informuje, že byla kontaktována panem Kutzendörferem ze spolku Hrad 
Valdek s nabídkou spolupráce. Ing. Paťavová doplňuje, že je již s tímto spolkem také 
seznámena a jejich činnost spočívá v úklidu hradu a jeho postupnému zvelebování.  
 

8. Distribuční seznam propagačních materiálů 
Bc. Kučerová připravila seznam distribučních míst, který je přílohou zápisu. Navrhuje dvě 
možné cesty distribuce – nechat distribuci na Adjust Art nebo materiál nechat zavést na 
MÚ Příbram a vyzvednutí a doprava by proběhla vlastními silami. Všichni přítomní reagují 
a není pro ně problém si pro materiály sami dojet a rozdistribuovat ve vlastní oblasti. 
 

9. Novinky ze SSCR 
Koordinátorka informuje o projektech probíhající na SCCR. Ve spolupráci s Mall TV 
proběhne natáčení 10dílného pořadu a každý díl se bude věnovat jedné destinaci. Natáčení 
u nás by mělo proběhnout začátkem června, vysílání pak od 13. do 19. června. Mgr. 
Kaiserová doplňuje, že v pořadu bude vystupovat instagramerka Naomi Adachi a pořad se 
bude zaměřovat na tradice, což pro naši oblast znamená hornictví.  
Dále centrála sbírá informace z destinací pro zahraniční zastoupení – především Německé 
a Polské. Nabídka v naší oblasti pro německy mluvící země je vcelku široká, hlavní turistické 
cíle mají přeložené webové stránky a materiály v různých jazycích. Materiálů v polštině je 
k dispozici již méně. Koordinátorka byla již dříve kontaktována panem Holanem, který 
zastupuje aplikaci Smart Guide. Ta aplikace je celosvětově dostupná a nabízí uživatelům 
informační obsah zdarma i možnost zakoupit si audioprůvodce v různých jazycích. 
Spolupráce se Smart Guide je zdarma, a tak by mohlo dojít k zanesení i našich turistických 
cílů do aplikace. 
 

10. Poutní turismus 
Bc. Kučerová přináší novinky ohledně produktu poutního turismu, kdy je již připravený 
první hrubý grafický návrh a jeho další úpravy se připravují. Dochází také k přípravě textů, 
a to Karolínou Kratochvílovou ze SCCR. 
 

11. Vypovězení smlouvy o dílo 
Na závěr koordinátorka informuje o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy o dílo a opustit 
tak pozici koordinátorky spolku, a to ke 30. dubnu. Před skončením dokončí rozdělané 
úkoly a předá veškeré podklady Bc. Kučerové. Dále děkuje ze získané zkušenosti a za 
příjemnou spolupráci. 

 
Nové úkoly: 

• Zaslání informací o plánovaných akcích na květen – co nejdříve 
 

Termín příští pracovní skupiny: 31. 5. 2022 v 13.00 hod. na MÚ v Hořovicích 
 
Videokonference pracovní skupiny skončila v 8.52 hodin. 
 
Zapsala: Alice Slačíková 
 
V příloze: 
 
Výstup jarní soutěže 
Návrh příbramské Zážitkovky 
Distribuční seznam 


