Zápis z videokonference pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.
Datum konání: 6. 10. 2020 v 11:00 hodin
Přítomni – členové pracovní skupiny:
Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram
Ing. Miroslava Paťavová – Mikroregion Hořovicko
Ing. Mojmír Mikula – Řevnice
MVDr. Luboš Gardoň – Ekologické centrum Orlov
Mgr. Luboš Kožíšek – Mníšek pod Brdy (nahrazuje p. Kalmána)
Mgr. Xénia Paličková Křížová – koordinátorka
Přítomni – hosté:
Václav Bešťák – správce sociálních sítí spolku
Videokonference pracovní skupiny byla zahájena v 11:00 hod.
1)

Prezentace p. Bešťáka

Pan Bešťák všem přítomným představil svou prezentaci „rok na sociálních síti“. (Instagram – 680
sledujících, přes 700 fotografií, Fb – sekundární platforma, 965 sledujících, web – 11 článků). Dále
pak představil plán na rok 2021 – zatím koncept – dvě části – dlouhodobá část – Koncept Krajiny
samoty a ticha, část pro rok 2021 – Cesta z města). V plánu je spolupráce se třemi instagramery – 2
již spolupracují, nově paní Kamila Kohoutová z Hořovic. P.Bešťák představil i tři varianty tvorby
databáze fotek – viz prezentace.
P. Bešťák přislíbil zaslání prezentace všem členům pracovní skupiny a koordinátorce.
2)

SEO

P. Mikula zašle podklady pro výběrové řízení na SEO všem členům pracovní skupiny
k připomínkování do 13. 10. 2020. (úkol trvá z minulého jednání)
3)

Rozpočet na rok 2021

Proběhlo schválení úprav rozpočtu, které navrhla paní Kučerová. Členové pracovní skupiny se shodli
na zařazení realizace turistických informačních tabulí do obcí mezi projekty z NPPCR.
Upravený rozpočet zašle paní Kaiserová všem členům spolku ke schválení per rollam + smlouvu o
spolupráci s Geoparkem.
4)

Ostatní

P. Mikula odsouhlasil pracovní výkaz koordinátorky, který bude ještě zaslán ostatním členům pracovní
skupiny.
Úkoly pro všechny – zamyslet se nad programem cestovního ruchu – možné projekty.

Další termín videokonference je 20. 10. 2020 v 13:00 hod.
Videokonference pracovní skupiny skončila v 12:00 hodin.

Videokonference 6. 10. 2020

Zapsala: Paťavová M.

