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

 

Datum konání: 8. 9. 2020 v 10:00 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: 

Libor Kálmán – Mníšek pod Brdy 

 

Program jednání pracovní skupiny: 

1. Certifikace - dokončení 

2. Turistické mapy 

3. Brožury spolku TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 

4. SEO 

5. Propagace spolku 

6. Nová koordinátorka spolku 

7. Ostatní 

 

Jednání pracovní skupiny bylo zahájeno v 10:00 hod.  

 

ad1) Certifikace  

Paní Kaiserová přítomné seznámila s dokončením certifikace. Zmínila, že máme dostatek bodů 
potřebných ke schválení. Dne 9. 9. 2020 proběhne ještě jednání s Plzeňským krajem. 

ad2)  Turistické mapy 

Paní Kaiserová členy pracovní skupiny informovala o jednání s firmou Map Design, s.r.o. ohledně 
výroby a dodání turistických map do obcí spolku TO Brdy a Podbrdsko, z. s.. Zároveň nám podala 
informaci o KČT, kteří nabízí rovněž turistické mapy. S KČT bude podepsána partnerská smlouva. 

 



ad3) Brožury spolku TO Brdy a Podbrdsko, z. s. 

Vzhledem k velkému zájmu turistů o brožury spolku TO Brdy a Podbrdsko byl zajištěn dotisk všech 
typů od firmy Adjust Art, spol. s r. o. V následujících dnech proběhne distribuce do stanovených míst 
(požadované množství dodá každý člen pracovní skupiny e-mailem paní Kaiserové). Část brožur bude 
uložena v Příbrami „na sklad“. 

ad4) SEO 

SEO – řeší p. Mikula. (na 3 měsíce tj. do konce roku) 

ad5) Propagace spolku 

Paní Kaiserová přítomné informovala o tvorbě videa, spotu a fotografií o spolku TO Brdy a Podbrdsko, 
z. s. Celé dílo bude hotové do 10. 11. 2020 a provede ho Daniel Stiborek. Náklady 50.000 Kč bez 
DPH. 

ad6) Nová koordinátorka spolku 

Dne 2. 9. 2020 proběhlo v Příbrami výběrové řízení na pozici koordinátora. Do výběrového řízení se 
přihlásilo 7 uchazečů, z nichž na pozici koordinátora byla vybrána Mgr. Xénia Paličková Křížová.  

K podpisu smlouvy dojde po schválení na členské schůzi (per rollam). Následně bude koordinátorka 
seznámena s redakčním systémem – zajistí paní Kučerová, pan Gardoň zorganizuje exkurzi do Brd – 
seznámení s oblastí a paní Kaiserová představí koordinátorku na SCCR. 

Koordinátorka obdrží akční plán, marketingovou strategii a interpretační plán. Pan Mikula bude 
přebírat od koordinátorky měsíční pracovní výkazy.  

Náplň práce koordinátorky v první fázi: webové stránky, sociální sítě, akce v oblasti – aktualizace. 

Další schůzky jsou navrženy následovně: 

22. 9. 2020 online videokonference 

6. 10. 2020 online videokonference 

20. 10. 2020 od 9:00 hod na KÚ Středočeského kraje 
 

P. Gardoň zašle odkaz, aby mohly proběhnout zmiňované videokonference. Čas zahájení 
videokonferencí bude ještě upřesněn. 

ad7) Ostatní 

Paní Kučerová představila trhací mapu, trhací kupony - námět pro příští sezónu. P. Gardoň – 
představil věrností kartu „Trilobit kartu“. Dále pak znovu požádal spolek TO Brdy a Podbrdsko, z. s. o 
spolupráci s Geoparkem Barrandien (bod byl projednán v min. jednání pracovní skupiny dne 10. 3. 
2020). 

 

Jednání pracovní skupiny skončilo v 11:30 hodin. 

 

 



V Praze dne 8. 9. 2020       Zapsala: Paťavová M. 


