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Zápis z 2. jednání výkonného výboru 

Hnutí Brontosaurus 

23.5. 2020, Kaprálův mlýn 
Přítomni: Kristina Studená, Tereza Opravilová, Tomáš Vrabec, Hana Rosová, Rozálie Jandová, 
Barbora Stolínová, Martin Václavík, Nelson Dufek 
Hosté: Dalimil Toman, Josef Dvořáček 
Omluveni: Martina Pavelková, Lucie Nádeníková, Pavel Gal 

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 7 hlasů. 

Souhrn úkolů a pověření 

Zápis 

Úkoly z minula 

Zprávy z ústředí 

HB v době koronaviru 

Rozpočet a krizový rozpočet 2020 

Další jednání VV, strategické plánování a RHB 

Modrý kámen 

Rozluka RC Jeseníky 

Logo HB 

Prodej budovy č. 61 na MUNĚ 

Velké akce 

Národní asociace dobrovolnictví 

Akce HB 

Vize 50 

Další 

Záznam hlasování mimo jednání VV HB 

Minigranty 

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VVHB) 

Záznam hlasování mimo jednání VV HB 

Téma návrhu 

Souhrn úkolů a pověření 

● Josef Dvořáček - jednání o možnostech investic peněz z prodeje budovy na Muně na koupi 
pozemku na Jesenicku 

● Dalimil Toman - Národní asociace dobrovolnictví - napíše, jaký poskytují servis členům a 
zjistí, jaký přínos by to pro nás mělo - do podzimu.  

● Rozálie Jandová ve spolupráci s Veronikou Vlačuhovou zpracují podmínky a přínosy 
členství v YEE - do dalšího jednání. 
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● Rozálie Jandová udělá doodle na (nepovinný) roadtrip po Jesenicku - pátek + sobota 

● ÚHB připraví strategické plánování v termín 16.-18. října. 

● Dalimil Toman svolá další schůzku demokratické skupiny - do prázdnin 

● Kristina Studená pošle rozdělení pracovních skupin VV 

● Kristina Studená + Tereza Opravilová vytvoří skupinu jak dotáhnout Vizi Brontosaurus 50 

● VV HB pověřuje Kristinu Studenou, Josefa Dvořáčka, Pavla Gala k průběžnému jednání se 
ZČ HB Modrý Kámen vedoucí k dodání kompletních podkladů pro udělení investiční dotace 
do 30. 9. 2020 

● Martin Rehuš a Dalimil Toman zjistí do dalšího jednání VV jaké jsou právní podmínky pro 
používání loga 

● Dalimil Toman - zařadit na RHB či Refresh diskuzi nad tématem stárnutí členské základny 
x dotace MŠMT 

● Josef Dvořáček, Kristina Studená uzavřou dlouhodobou smlouvu na Smrčníku - do konce 
srpna 

● Josef Dvořáček dodá vyúčtování Dortu a Příběhů nadšení - do 30. 6. 2020 

● Josef Dvořáček pošle na konferenci VV účetní závěrku ke schválení do 31. 5. 2020. 

● Josef Dvořáček pošle výhled cashflow na rok 2020 na konferenci VV do 30. 6. 2020. 

● Josef Dvořáček zahrne změny do návrhu rozpočtu a pošle na VV konferenci - do 31. 5. 
2020.  

● Tereza Opravilová s Martinem Rehušem vytvoří FB příspěvek s nabídkou individuálního 
dobrovolnictví 

● Josef Dvořáček s Martinem Rehušem navýší peníze na FB reklamu na letní akce 

● Martin Rehuš  kontaktuje lidi z táborů, aby příspěvky na web upravili (smysluplnost práce) 

● každý z VV osloví 1-3 lidi, aby vytvořili novou akci v rámci individuálního dobrovolnictví 

● Kristína Studená vytvoří infografiku o tom, jak organizovat akce v létě 

● Dalimil Toman  přidá  nabídku Smrčníku do služeb poskytovaných ZČ a pošle výzvu do HB 

 

Zápis 

 

Úkoly z minula 

● Josef Dvořáček poslat na VV upravený rozpočet pro rok 2020 do konce dubna - splněno 

● Rozálie Jandová založí FB skupinu pro výkoňák - splněno 

● Dalimil Toman se do dalšího jednání VV spojí s Tomášem Hradilem a zjistí současnou 
situaci - splněno 

● Dalimil Toman pošle Pavlovi Galovi finální znění Mingrantů. Pavel Gal to pak pošle ke 
schválení VV HB  po e-mailu - splněno 

● Kristina Studená pošle rozdělení pracovních skupinek VV - TRVÁ 
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● Kristina Studená + Tereza Opravilová vytvoří skupinku jak dotáhnout Vizi Brontosaurus 50 - 
TRVÁ 

● Tereza Opravilová s Kristina Studená se pokusí namyslet, jak dotáhnout VIZI 50 a jak              
uspořádat Radu v jiném termínu (a formě?). - TRVÁ 

● VV HB pověřuje Kristinu Studenou, Josefa Dvořáčka, Pavla Gala k průběžnému jednání  
se ZČ HB Modrý Kámen vedoucí k dodání kompletních podkladů pro udělení investiční             
dotace do 30. 9. 2020. - TRVÁ 

● Martin Rehuš a Dalimil Toman zjistí do dalšího jednání VV jaké jsou právní podmínky pro 
používání loga. - TRVÁ 

● Dalimil Toman - zařadit na RHB či Refresh diskuzi nad tématem stárnutí členské základny              
x dotace MŠMT. - TRVÁ 

 

Zprávy z ústředí 

Mimořádná činnost v době koronaviru: 
● Informování o stavu aktivit v době koronaviru - na Mozku je pravidelně aktualizován 

současný stav opatřeních.  

● Propagování toho, co brontosauři individuálně dělali.  

● Na přírodu nekašlu 

○ Děkujeme Jarikovi za zařízení krásného webu, má velký impakt v šíření výzvy. 

○ Nedaří se, aby nám lidé posílali fotky a označovali je hastagem → kampaň má 
dopad, ale my nebudeme mít výstupy →  chceme udělat poslední vlnu, aby nám lidi 
poslali fotky zpětně, z toho, co udělali pro přírodu v době koronaviru. 

○ Bude schůzka k tomu, co dál s webem. 

● Duhová výzva 

○ Ekosoutěž pro děti - je vyhodnocené a budou se posílat ceny soutěžícím. 

○ Na podzim už zase začnou Duhové střípky pro oddíly. 

● Mimořádné dobrovolnictví 

○ Možnost vyjet individuálně na místa, kde to je potřeba - podpora projektů v náročné 
situaci (například CHKO Morava - pokrácení peněz na management chráněných 
územích, biofarmy). 

○ Možnost pořádat mimořádné akce, klidně i méně programové. 

○ Zjišťujeme zároveň možnosti navázání dlouhodobé spolupráce. 

○ K oběma variantám možnosti finanční podpory (z Ministerstva vnitra, SFŽP a 
minigrantů). 

 

Aktuálně řešené projekty: 
● Stronger roots 

○ Řeší se zde výzkum mezi našimi účastníky a členy o jejich motivacích k zapojení, 
následně vzniknou nástroje, jak s nimi pracovat. 

○ Zároveň se řeší příprava nového BISu - možnosti jsou přejít na CRM Jungo a 
Salesforce - probíhá analýza a výběr. Velké díky Vaškovi za jeho práci. 
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● Šablony pro neformální vzdělávání MŠMT 
○ Největší projekt, který jsme kdy dostali (7 milionů na 3 roky) - menší část na 

administraci projektu, druhá část na šablony vzdělávání. 
○ Nabíhat na projekt budeme 1.6., chystají se vzory, proběhnou školení pro ZČ. 
○ V současné době má Eva Pavelová na starosti komunikaci s MŠMT, Cody si bere 

na starost komunikaci se ZČ. 
● U projektu MŠMT je potřeba shrnout, které akce neproběhly vzhledem k omezení činnosti 

(nutné pro dokládání výstupů projektu). 

 

Personální změny na ústředí: 
● Dalimil Toman bude končit na pozici programového ředitele, dále bude pravděpodobně 

zůstávat na ÚHB na pozici koordinátora šablon MŠMT. 
● K personálním věcem se bude dále potkávat Kristina Studená s řediteli.  

 
Další: 

● Jsou hotové šablony webů - proběhne školení.  
● Výzkum hodnot ČRDM - mapují se hodnoty lidi v organizacích. Do výzkumu jsme si doplnili 

další otázky, budeme oslovovat 250 našich mladých členů. 

 

Co děje v: 
● Akce příroda 

○ Spolu se vzdělávání se řeší Klima startup, možnosti minigrantů. 
● Akce památky 

○ Ester se zapracovává, konečně už bude moci komunikovat s organizátory akcí.  
● Ekostan 

○ Zjišťují se možnosti Ekostanů na léto (jaké akce se budou konat).  
● Dobrovolnické centrum 

○ Běžely online přednášky, nabíhá se na offline, chystá se piknik v Brně. 
● SŠ 

○ Probíhá revize metodik aktuálních výukových programů. 
○ Probíhá tvorba nových výukových programů, které budou zařazeny do nabídky na 

podzim. 
○ Byl vydán newsletter pro středoškoláky. 
○ Připravuje se další newsletter (letní akce, kampaň Na přírodu nekašlu, mimořádná 

dobrovolnická pomoc). 
● Adopce 

○ Na jarní kampani Dárků přírodě se vybralo 9 000 Kč. 
○ Chystá se rozesílka na bývalé dárce.  

● PsB 

○ Řeší se propagace letních táborů - problém je, že jich je málo. 
○ Tábory mají tendenci se uzavírat veřejnosti, zahraniční akce jsou nejisté. 
○ Některé tábory mají problémy s naplněností, je potřeba v popisu táboru důkladně 

vysvětlovat, co se bude dělat, všechny podrobnosti a konkrétně. 
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● Vzdělávání 

○ Připravují se vzdělávací akce - víkendový kurz Akce příroda (Klima startup), kurz 
pro Instruktory Brďo, Refresh, měl by proběhnout kurz APam, jednodenní - kurz 
výsadeb a ekopsychologie na podzim. 

○ Řeší se propagace dokončování a propagace dalšího ročníku OHB, bude se řešit 
záchrana OHB v Praze, které stávající tým už dělat nechce. 

○ Budou se objednávat nová trička pro absolventy organizátorských kurzů.  
● International 

○ Máme nového dobrovolníka Matúša ze Slovenska, Saša odjela zpět na Ukrajinu a 
čeká až se otevře ambasáda a dostane víza. 

● Brďo 

○ Proběhla Duhová výzva (viz výše).  

○ Plánujeme podzimní setkání Brďo v Mikulčicích 4. - 6. 9.2020. 

○ Plánujeme vzdělávací kurz Brďo  9. - 11.10.2020. 

○ Plánujeme nový ročník Duhových střípků s webem Duhových střípků.  

● Probíhá výběrko na organizování potáborového setkání - výzva pro organizátory. 

 

 

HB v době koronaviru  

Co se dělo: 

● Kampaň Na přírodu nekašlu 
● Duhová výzva 
● Online přednášky a kluby 
● Individuální mimořádné dobrovolnictví 
● Skupina brontosauří inspirace a sdílení 
● Aktuální informování o opatřeních 
● KRIT (krizový tým) 

Rizika a příležitosti do budoucna: 
- finanční propad  

- nenaplňování výstupů projektů 

- ztratíme se z povědomí lidí  

- zavření hranic neumožní pořádání zahraničních akcí 

- nepodaří se znovu nastartovat organizátory k akci 

+ zájem lidí chodit do přírody, teď i po uvolnění opatření 

+ lidé nebudou přes léto cestovat do zahraničí - vzroste zájem o naše akce (měli bychom být 
na to připraveni) 

+ dobrovolnictví a solidarita jsou aktuální témata  

+ vyplatí  využít boom na FB - reklama, propagace atd. 
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Evaluace posledních dvou měsíců  
● Co se povedlo? 

○ podařila se kampaň a dostat ji mezi lidi 

○ podařilo se rychle posouvat informace k organizátorům 

○ vymýšlelo se, co dělat v době karantény 

○ Duhová výzva - obsahově dobrá, hodně aktivní děti 

○ offline kluby měly velký efekt, byl o ně obrovský zájem (Alvin 10 tis. shlédnutí) 

○ získali jsme hodně nových sledujících na fb 

○ resuscitovali jsme instagram, máme propojené reklamy na fb, insta, google 

○ znovuobnovení oddílovek BRĎO, tábory se budou realizovat 

● Co se nám nepodařilo? 
○ aktivizovat společně Brontosaura, aby aktivně řešil krizi - ti, co něco dělali, tak to 

prezentovali za sebe a ne za Brontosaura 

○ jednosměrný kontakt se členy, nikdo z členů se neptal, co se bude dít 

○ kampaň je hezká a sdílená, ale lidé moc nepoužívají hashtag, nemáme moc 
výstupů 

○ zatím nevznikla nová akce v rámci mimořádného dobrovolnictví, chybí leadeři 

○ chyběly oddílové děti na Duhovou výzvu 

○ technické aspekty online klubů 

 

Jak podpořit klasickou činnost a organizátory? 
● Více propagovat, aby akce byly naplněné a to motivovalo organizátory. 

○ Úkol: Josef Dvořáček s Martinem Rehušem navýší peníze na FB reklamu. 
● Vnuknout nápad víkendovek/vícedenních/jednodenních akcí přes léto - využít konkrétní 

příklad s individuálním dobrovolnictvím. 
○ Úkol: Tereza Opravilová s Martinem Rehušem vytvoří FB příspěvek s nabídkou 

individuálního dobrovolnictví. 
○ Úkol: Každý z VV osloví 1-3 lidi, aby vytvořili novou akci. 
○ Úkol: Kristína Studená vytvoří infografiku o tom, jak organizovat akce.  

● Pomoci organizátorům upravit texty a propagaci (konkrétnost, smysluplnost práce). 
○ Úkol: Martin Rehuš kontaktuje lidi z táborů, aby příspěvky na web upravili. 

 

Rozpočet a krizový rozpočet 2020 

Úkoly: 

● Josef Dvořáček zahrne změny do rozpočtu a pošle na VV konferenci - do 31. 5. 2020. 
● Josef Dvořáček do rozpočtu zahrne další náklady - na Dort 50, na propagaci akcí. 
● Josef Dvořáček pošle výhled cashflow na rok 2020, účetní závěrku za rok 2019 na VV - ke 

schválení onlin. 
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● Josef Dvořáček připraví rozpočty pro jednotlivé koordinátory*ky programů - zavést jako 
pravidelné, aby nový programový ředitel měl lepší oporu ve finančním řízení ústředí - do 
konce června. 

● Finanční rezerva - jaká je aktuální výše volných zdrojů? Pobavit se o tom, jak vytvářet 
rezervu a na co ji použít - Dalimil Toman, Josef Dvořáček, Kristína Studená 

● Stanovit si cíle na několik let - rozvoj individuálního fundraisingu, hledání nových zdrojů 
(firemní ad.). Využívání a zhodnocení zdrojů (investice do pozemků, investice do IF, 
finance na Dort 50, krizový fond ad.) Na dalším VV mít blok finančního plánování - Kristína 
dohodne s Josefem Dvořáčkem. 

 

VV schválí rozpočet po úpravách mailem.  

  

Další jednání VV, strategické plánování a RHB  

● Další jednání proběhne na Potáborovém setkání v neděli 13. září. 
● Strategické plánování a další jednání v termínu 16.-18. října, za VV si bere komunikaci s 

ÚHB na starost Hanka Rosová. 

 

Modrý kámen 

● Úkol z minula: VV HB pověřuje Kristínu Studenou, Josefa Dvořáčka, Pavla Gala k             
průběžnému jednání se ZČ HB Modrý Kámen vedoucí k dodání kompletních podkladů pro             
udělení investiční dotace do 30.9.2020. 

● Úkol (teď): Josef Dvořáček svolá schůzku s Robertem Kubáněm, kde bude přítomná            
Kristína Studená, Dalimil Toman a Martin Hlučil (hospodář MK) a zjistí stav podkladů             
účetnictví, vyjasní si podmínky pro čerpání dotací - do konce června. 

○ Chceme vidět výstupy, dát jasné stanovisko, že pokud nepředloží audit účetnictví za            
roky 2016 až 2018, další dotace nedostane, a to ani dotace MŠMT na činnost -               
vyjasnit si to! 

● Zajistit, aby na schůzce byl i hospodář Martin Hlučil, který ručí za správnost hospodaření -               
zároveň mu posílat v kopii všechny maily. 

● Každoročně si vyžádat účetnictví za minulý rok při žádosti o dotace MŠMT - vyřešit s               
Robertem Kubáňem v září po odevzdání auditu. 

Nápady: 
● Dávat ZČ HB Modrý kámen 10% dotací vázaně jen na vedení účetnictví (zajistí si někoho).  
● Stížnosti na fungování pronájmu na Švýcárně - záloha 30 000 na svatbu na pronájmu              

Švýcárny - Robert Kubáň odmítá vrátit peníze po zrušení svatby, oficiálně asi nemůžeme             
řešit, jelikož smlouva je s EVC Švýcárna (ne ZČ HB), problém je, že to dělá špatné jméno                 
HB. 

 

Prodej budovy č. 61 na MUNĚ 

Tomáš Hradil chce prodat budovu, jejíž jednu třetinu vlastní HB, pozemky vlastní RCJ. Teď má 
nabídku na prodej, ¼ ceny by měla přijít HB. Budova byla zakoupena v rámci sbírky Zachraňme 
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Jeseníky, kde se vybralo cca 100 000, které byly původně vybrané, že pomohou Jesenicku, takže 
by tam měly zůstat.  

VV HB musí odsouhlasit prodej, potom bude nutné rozhodnout co s penězi z prodeje. 

 

Nápady: 
● Josefa Dvořáčka napadlo, že by se tam za to koupil pozemek na Zastávce, aby byl v rámci 

HB  - peníze by zůstaly v regionu a my bychom tam měli nemovitost.  

● Bylo by dobré do budoucna vyřešit pozemek pod Hobitínem, který v současné době vlastní 
Obec Uhelná.  

● Úkol: Zjistit od Zdeňka Frélicha, jestli chtějí rozšiřovat pozemky na Zastávce a jak je koupě 
pozemku na Zastávce reálná. 

 

Návrh: 

VV HB schvaluje prodej čtvrtinového podílu budovy č. 61 v areálu Muna v Mikulovicích stojící na 
stavební parcele č. 1142 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka společnosti Meerkat reality s.r.o. 
zastoupené Ing. Vladanem Březinou za cenu 124 750 Kč.  

PRO: 8 PROTI: 0 
Zdrželi se: 0  

Návrh byl přijat. 

 

Návrh: 

VV HB pověřuje Josefa Dvořáčka k jednání o využití této částky k nákupu pozemku na 
Jesenicku. 

PRO: 8 PROTI: 0 
Zdrželi se: 0  

Návrh byl přijat. 

 

 

Minigranty 

Návrh na zvýšení limitu na akci na 3000 Kč na víkendovku a 8000 Kč na tábory: 

Návrh na zvýšení limitu na akci na 3000 Kč na víkendovou akci a 80000 Kč na tábory. 

VV HB navyšuje limit žádostí finanční podpory z Minigrantů na 3 000 Kč na víkendové akce a 8 
000 Kč na vícedenní akce. 

PRO: 8 PROTI: 0 
Zdrželi se: 0  

Návrh byl přijat. 
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Velké akce  

● Refresh 
○  27. - 29. listopadu - už je spuštěno přihlašování 
○ informace o stavu příprav 

● Potáborko 
○ 11. - 13. září 
○ hledají se organizátoři/koordinátor, pro 50 - 70 lidí  

 

Národní asociace dobrovolnictví 

Stránky asociace: https://www.nadobrovolnictvi.cz/. 

VV HB odkládá záměr vstupu do Asociace na neurčito.  

Úkol: Dalimil Toman napíše, jaký poskytují servis členům a zjistí, jaký přínos by to pro nás mělo - 
do podzimu. 

 

Rozdělování dotací  

● Sešla se pověřená skupina. 
● Problém se vzdělávacími akcemi, kterých bude málo → víc peněz šlo na osvětové 

náhradní akce během koronaviru. 
● Rušily se akce, které neproběhnou (RHB) → víc peněz na potáborové setkání. 
● Zahraniční akce - neví se, jestli budou, ale peníze na ně se nechaly. 
● U dotací rozdělených podle bodového systému se upravovala procenta, udělovaly se 

bonusové body i sankce. 

 

Živá krajina  

O co se jedná? 
Klub Spadlí z Hrušky má projekt Živá krajina.Stojí za ním Eva Krásenská, Dominik Grohmann a 
Zuzka Špaková, zapojeni jsou ale dobrovolníci, obyvatelé Hrušek, dobrovolní hasiči... Cílem 
projektu je tvořit pestrou a živou krajinu přetvářením orné půdy na sady a následná péče o ně. 
Nekultivují soukromé pozemky, ale ty, které jim svěří do péče starosta nebo které koupí. Všechny 
pozemky by měly zůstat přístupné veřejnosti, měl by jim být umožněn sběr ovoce, společné 
akce… 

Mezi akce, které už uspořádali, patří vysazení aleje v Hruškách spolu s místními obyvateli, 
momentálně připravují výsadbu komunitního sadu v Hruškách. 

 

Dalším plánem Spadlých z Hrušky je zakoupení vlastního pozemku, kde brzy vyprší pachtovní 
smlouva, aby se na něm mohlo začít hospodařit. Peníze na něj mají vlastní, které vybrali pomocí 
veřejné sbírky (200 000 Kč za rok). Nákup jim ale musí schválit HB, jelikož se jedná o klub, který 
nemá vlastní IČO. Pozemek tedy zakoupí HB, pečovat o něj bude klub Spadlí z Hrušky (ošetřit 
smlouvou). 
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● Úkol: V případě nákupu pozemku připraví Martin Václavík návrh smlouvy o zápůjčce mezi 
HB a klubem Spadlí z Hrušky (zanesena bude přenesená daňová povinnost, péče, atd.) 

Nyní se v dražbě objevil vhodný pozemek, který by se chtěli pokusit získat. Potřebují tedy 
schválení VV, že mohou jít do dražby. Po diskuzi bylo dále dohodnuto, že HB poskytne klubu 
“půjčku” na zaplacení provize a daně z nabytí nemovitosti. Zapůjčená částka bude následně 
získána skrze fundraisingovou kampaň. 

 

 

Návrh: 

VV HB schvaluje klubu Spadlí z Hrušky účast v dražbě o pomezek č.2021 v k.ú. Sokolnice a 
pověřuje Evu Krásenskou zastupování Hnutí Brontosaurus ve věci dražby na portálu Česká 
půda. 

PRO: 8 PROTI: 0 
Zdrželi se: 0  

Návrh byl přijat. 

 

VV HB pověřuje Evu Krásenskou, aby se do dražby o výše uvedený pozemek přihlásila za HB. 

 

Návrh: 

VV HB schvaluje klubu Spadlí z Hrušky záměr koupi pozemku č.2021 v k.ú. Sokolnice o výměře 
5 250 m2 v maximální výši 37 Kč za metr2, na které má v současné době klub Spadlí z Hrušky 
vybráno 201 000 Kč, přičemž zbývající prostředky dofinancuje Hnutí Brontosaurus z vlastních 
zdrojů. 

PRO: 8 PROTI: 0 
Zdrželi se: 0  

Návrh byl přijat. 

 

Dofinancování bude řešeno formou sbírky realizované HB ve spolupráci s klubem Spadlí z Hrušky.  

 

Další nápady: 
● O dalších pozemcích bude VV hlasovat vždy zvlášť. 
● Projekt živá krajina by se mohl do budoucna stát nosným projektem (podobně jako to má 

ČSOP) a příkladem dobré praxe v rámci celého hnutí. Mohli bychom vykupovat zničení 
pozemky a obnovovat je, mohli by na tom spolupracovat články, případně by HB mohlo být 
koordinátorem i pro spolky mimo HB a být nositelem a podporovatelem té myšlenky. 

● Možnost vytvořit systém pozemkových spolků v HB - mít majetek, princip správy. 
● Spadlí z Hrušky mají kapacitu pouze na okolí Hrušek, ale nebrání se tomu rozšířit projekt i 

jinam, pokud by byli lidé, co by se o lokalitu starali. 
● Bylo by vhodné zapracovat to do VIZE (referenční lokalita). 
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Smrčník  

● Stále se likvidují škody po požáru, povedlo se získat dotaci na výměnu kotle.  
● Pokud tam chceme čerpat dotace MŠMT, měla být tam probíhat nějaké naše přímé aktivity 

(nyní to tak není). 
● Je potřeba dojednat dlouhodobou smlouvu, nyní jsou smlouvy roční. Pokud budeme mít 

dlouhodobou smlouvu, může do toho investovat víc vlastních prostředků a energie. Zájem 
o dlouhodobou smlouvu je na obou stranách.  

● Úkol: Cody přidá  nabídku Smrčníku do služeb poskytovaných ZČ a pošle výzvu do HB. 
● Úkol: Josef Dvořáček a Kristina Studená uzavřou dlouhodobou smlouvu na Smrčníku - do 

konce srpna. 
●  

Vize 50 

● Další kroky proběhnou o víkendu strategického plánování 16.-18.října.  
● Sejde se skupinka k vizi i k strategickému plánu ÚHB - Kristina, Rózi, Terka, Cody - svolá 

Kristi do prázdnin. 

 

Demokratická skupinka 

● Úkol: Dalimil Toman svolá další schůzku demokratické skupiny - do prázdnin. 

 

Body na příště  

● propagace akcí  
● členství v YEE 

 

Záznam hlasování mimo jednání VV HB 

Minigranty 

Hlasování navrženo Pavlem Galem 17.4.2020 s termínem hlasování do 20.4.2020 do 8.00. 

Návrh:  

Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus schvaluje návrh na vyhlašování minigrantů Hnutí 
Brontosaurus na podporu víkendových akcí Akce příroda a Akce památky a letních akcí 
Prázdnin s Brontosaurem v předloženém znění. 

 

Průběh hlasování: 

PRO: 10 hlasů: Pavel Gal, Lucie Nádeníková, Bára Stolínová, Hana Rosová, Tomáš 
Vrabec, Martina Pavelková, Martin Václavík, Nelson Dufek, Rózi Jandová, Terka 
Opravilová 
PROTI: 0 hlasů. 
Zdrželi se: 2 hlasy: Kristina Studená, Václav Kocur 
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Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno 20.4.2020, návrh byl přijat. 
 

Minigranty HB 
jednoduchý zdroji financí na vaši činnost  

  
1. Aktivity, které lze realizovat, vykázat a fakturovat 
  

● víkendové dobrovolnické akce splňující kritéria programu Akce příroda a Akce památky 

● vícedenní (táborové) akce splňující kritéria programu Prázdniny s Brontosaurem 

  

Čerpat lze na akce, které se konají od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

  

2. Podmínky realizace 
  

● akce splňují kritéria uvedených programů - zejména zahrnují smysluplnou dobrovolnickou 
pomoc přírodním lokalitám a (neformální) vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí 
(EVVO) na akci. 

● akce splňují kritérium délky konání (víkendová akce = min. třídenní, delší akce = min. 
šestidenní) 

● akce musí mít min. 6 účastníků (lze zahrnout organizátory pokud jsou z cílové skupiny a 
zapojují se do dobrovolnické pomoci a programu) 

● při rozhodování mezi větším množství přihlášených zájemců budou upřednostněny akce (v 
daném pořadí): 

- pro cílovou skupinu 15 - 30 let 

- akce nové, neopakující se, akce s aktuálními tématy (sucho, ochrana biodiverzity, 
klima apod.) 

- akce, které nečerpají dotaci MŠMT 

  

Lze fakturovat i akce podpořené dotací MŠMT (stejně tak akce, které vám dotuje např. obec, 
město, kraj, atd., atd.) 

Podmínkou proplacení faktury je dodání prezenční listiny a fotodokumentace z akce. 

  

3. Co a kolik financí lze čerpat 
 

jednotková cena - příspěvek na osobu a den: 

dobrovolnické akce víkendové 100 Kč (limit na akci 1 500 Kč) 

dobrovolnické akce vícedenní 120 Kč (limit na akci 6 000 Kč) 
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Částku pouze fakturujete a na ústředí nevyúčtováváte (nedokládáte účetní doklady)! 

  

Z částky můžete uhradit jakékoliv náklady dle vašeho rozhodnutí. 

  

4. Postup žádosti o zařazení do projektu a uhrazení služby 
  

Podejte žádost o zařazení do projektu prostřednictvím tohoto formuláře - průběžně. (bude vytvořen 
formulář k žádání)  
  

Po zhodnocení do 14 dnů obdržíte od ústředí HB informaci o tom, zda byla žádost podpořena.  

  

Po akci dle informací vystavíte fakturu a spolu s kopií prezenční listiny a fotodokumentací z akce ji 
pošlete na Ústředí HB. 

  

Faktura vám bude do 30 dnů uhrazena. 

  
Další info – Josef Dvořáček – 737 034 230, finance@brontosaurus.cz 

 

5. Alokace prostředků 
Minigranty jsou udělovány do vyčerpání částky alokované v rozpočtu HB z Adopce Brontosaura, 
Dárků přírodě a dalších darů v daném kalendářním roce. O výši částky vyčleněné na Minigranty 
rozhoduje každoročně Výkonný výbor. 

 

6. Speciální podmínky pro léta 2020 - 2021 
Prioritně budou podporovány akce, které splňují výše uvedené podmínky, ale z nějakého důvodu 
nemohou být podpořeny z gantu SFŽP (např. akce na památkách) a naopak akce splňující kritéria 
grantu SFŽP budou prioritně řazeny do podpory z tohoto grantu. 

  

Informace ohledně programových akcí HB: 

http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/organizovani-akci/programove-akce-hb 

 

 

Zapsal(a): Tereza Opravilová 

Ověřil(a): Barbora Stolínová 
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