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

 

Datum konání: 21. 1. 2020 v 09:00 hodin 
 
Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, místnost č. 2116 
 
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 

Omluveni: 

Mgr. Magdaléna Davis, Ph. D. – Mníšek pod Brdy 

 

Program jednání pracovní skupiny: 

1) Pohovory s uchazeči na pozici koordinátora TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 
2) Brožury/letáky – grafické zpracování, tisk a distribuce – podklady pro VŘ 
3) Prezentační materiály  
4) Různé 

 

Jednání pracovní skupiny bylo zahájeno v 09:15 hod.  

 

Ad 1) Pohovory s uchazeči na pozici koordinátora TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 

Proběhly dva pohovory s uchazeči Ing. Pavlem Hallou a s paní Žákovou. 

 

Ad 2) Brožury/letáky – grafické zpracování, tisk a distribuce – podklady pro VŘ  

Paní Kaiserová zpracovala výzvu pro VZMR na grafické zpracování, editace, tisk a distribuce 
propagačních materiálů pro TO Brdy a Podbrdsko včetně map. Na schůzce bylo jednáno o typech 
propagačních brožur, množství tištěného materiálu atd. Vše bylo paní Kaiserovou zapracováno a 
zasláno všem členům pracovní skupiny k připomínkování.   

Zaslání připomínek do pondělí 27. 1. 2020 do 12:00 (max. projednáno ještě 28. 1. 2020 na osobní 
schůzce v Příbrami) 

 

 



Ad 3) Prezentační materiály 

Paní Kaiserová členům předložila nabídku firmy REDA, která pro spolek TO Brdy a Podbrdsko, z.s. 
vytvořila nabídku prezentačních materiálů. Rovněž tuto nabídku zaslala e-mailem všem členům 
pracovní skupiny k vyjádření. 

Zaslání připomínek do 27. 1. 2020. 

 

Ad 4) Různé 

Paní Kaiserová připomněla termín úhrady členských příspěvků – konec února 2020. 

Nastínila dění ohledně otevření cyklotras – termín cca v červnu. Nejdříve je nutné připravit VŘ na 
značení cyklotras, které zpracuje p. Gardoň. Paní Kučerová zašle PD včetně rozpočtu.  
Zpracování VŘ na značení cyklotras do 15. 2. 2020. 

Proběhla inventarizace. 

Pan Gardoň informoval, že texty na webových stránkách www.brdyapodbrdsko.cz nejsou dokončeny 
– např. chybí část věty. Koordinátor, který bude vybrán ve VŘ a schválen členy spolku, tyto 
nedostatky odstraní. 

Paní Kaiserová zašle všem členům pracovní skupiny nabídku na SEO k připomínkování. Zaslání 
připomínek do 27. 1. 2020 popř. projednání na osobních setkání v Příbrami dne 28. 1. 2020. 

 

 

Jednání pracovní skupiny skončilo v 10:45 hodin. Další schůzka proběhne v Příbrami dne 28. 1. 2020 
v 12:00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře na radnici.  

 

 

V Praze dne 21. 1. 2020       Zapsala: Paťavová M. 

 


