Zápis z videokonference pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.

Datum konání: úterý 10. 11. 2020 ve 13:00 hodin
Přítomni – členové pracovní skupiny:
Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram
MVDr. Luboš Gardoň – Ekologické centrum Orlov
Mgr. Luboš Kožíšek – Mníšek pod Brdy

Ing. Miroslava Paťavová – mikroregion Hořovicko
Mgr. Xénia Paličková Křížová – koordinátorka
Videokonference pracovní skupiny byla zahájena ve 13:00 hod.
1. SEO
Práce na SEO budou i nadále pokračovat, i přes organizační změny na Krajském úřadu
Středočeského kraje. Po Zastupitelstvu SK dne 16.11.2020 nastupuje do funkce nový radní
pro oblast cestovního ruchu.
2. Koordinátor:
Koordinátorka informovala o průběhu prací v rámci schváleného seznamu úkolů do konce
roku (admin webových stránek, spolupráce se soc. sítěmi, budování úložiště na google drive,
atd.). Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na pokračování spolupráce s koordinátorkou do
konce roku 2021.
3. Ostatní
a., Proběhla krátká debata o řešení přechodného období do zvolení nového předsedy spolku.
b., Report a krátká debata o TZ ohledně spolupráci s Klubem českých turistů a Geoparkem
Barrandien. V této souvislosti odsouhlasení mediální strategie spolku – veškeré výstupy bude
paní Kaiserová jako doposud posílat na tiskové oddělení Krajského úřadu SK a SCCR a
zároveň začneme budovat vlastní adresář se zacílením na lokální média.
c., Report za měsíc říjen ohledně sociálních médií a návštěvnosti. Debata ohledně strategie
na příští rok.
d., Proběhla krátká debata o datovém skladu, momentálně se v této oblasti žádné aktivity
nevyvíjejí.
e., Pan Gardoň informoval o průběhu žádosti na Národní podpoře cestovního ruchu, žádost
čeká na schválení a předpoklad je do konce týdne. Bude rozeslaný všem členům pracovní
skuiny.
f., Paní Kučerová navrhla zahájení debaty o přípravě aktivit na příští rok zaměřené primárně
na rozšiřování členské základny spolku. Pan Gardoň navázal na tento návrh s tématem
"společné karty,“ která by propojila jednotlivé subjekty do jednoho efektivně vedeného celku.
Videokonference pracovní skupiny skončila ve 14:00 hodin.
Další videokonference byla dohodnuta na 1. 12. 2020. 13:00 hod.

Zapsala: Mgr. Xénia Paličková Křížová

