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CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Vážení přátelé,

opět po čase přicházíme ze Zprávami, jež vás přehledně představí všechno důležité
dění v Hnutí Brontosaurus či aktuální nabídky pro základní články a organizátory,
informují, co se celkově v Brontosauru děje.
Aktuálně Vám přejeme zejména hodně zdraví a energie na zvládání současné situace
a úplně nejvíc pak krásné a pohodové Vánoce!

za ústředí HB
Cody (Dalimil Toman)

🍀 AKTUÁLNĚ KE COVIDU A BRONTOSAUŘÍ ČINNOSTI

Předně moc děkujeme všem lidem v Brontosauru, že za to, že i v nelehkých
podmínkách táhnou takové množství skvělých akcí!
Aktuální přehled současných opatření najdete na WEBU MOZEK Hnutí Brontosaurus.
Stručně řečeno: zatím je možná činnost pro pravidelné kolektivy a akce do 20 osob.
Nad 20 osob je možná účast pouze očkovaným a s proděláním nemoci.
Buďme prosím zodpovědní, doporučujeme např. očkovaným, aby si před akcí udělali
také PCR test, jež mají zdarma. Věříme, že dnešní situaci překonáme a to i ve
vzájemném respektu všech. Děkujeme!

🍀 FINANCOVÁNÍ AKCÍ A ČINNOSTI v roce 2022
Hnutí Brontosaurus obhájilo projektovou žádostí a na osobním pohovoru na MŠMT
žádost o titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží. To je dobrým
předpokladem, abychom měli zajištěny finance na činnost ZČ, RC a klubů s dětmi
a mládeží a ve vzdělávání organizátorů na rok 2022 a další.

Hnutí Brontosaurus získalo na rok 2022 projekt Státního 
fondu životního prostředí na podporu dobrovolnických 
víkendovek, táborů a jednodenních akcí. Čekáme ještě 
na výsledky dalších projektů (MV, MŽP aj.), ale už 
teď můžeme garantovat to, že v následujícím roce 
budou moci organizátoři jednoduchou cestou opět 
požádat o finance na své akce. 
Info o tom, jak žádosti fungují najdete na MOZKU.
Aktuálně lze stále průběžně žádat i na akce 2020.

http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/aktuality-1/dulezita-sdeleni/1194-aktualni-covid-opatreni
http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/financni-gramotnost/pro-organizatory


🍀 TERMÍNY

5. 12. 2021 
è prodloužený termín k zadání členů do 
BISu. Doplňte je prosím!
5. 1. 2022
è to určitě nezapomenete vyúčtovat 
všechny další finance z dotace MŠMT
15. 1. 2022
è do BISu nezapomeneme zadat 

všechny akce i akcičky za rok 2021
5. 2. 2022
è zadání víkendovek do BISu pro jarní 

vlnu propagace 
10. 3. 2022
è zadání letních akcí a táborů do BISu
pro propagaci

🍀 AKCE

14.-16.1. 2022
è Plánování vize 50 Kaprálův mlýn
19.1. 2022
è Start organizátorského kurzu Praha

25.-27.2. 2022
è Valná hromada Oucmanice
Březen 2022
è Organizátorský kurz Brďo

VYUŽIJTE, ZAPOJTE SE
🍀 NABÍZÍME FINANCE NA DOBROVOLNICKÉ AKCE

Aktuálně je otevřena průběžná možnost žádat finance na jednodenní dobrovolnické 
akce a víkendové dobrovolnické akce (max. 5 dnů) na tento rok i na začátek roku 2022.
Získat můžete proplacení nákladů akcí v limitech na účastníka a den (100-150 Kč na
osobu a den), a to nákladů na nákup materiálu, potravin, cestovné apod. – specificky
upřesněno dle jednotlivých zdrojů.
Žádosti lze podávat prostřednictvím FORMULÁŘE.

🍀 FOTOSOUTĚŽ BRONTOSAURUS ŽIJE

Přihlaste do soutěže vaši skvělou fotku či video
z víkendovky, tábora či jiné akce. Získejte tak pro vaši akci
a fotografické umění uznání a prestiž a vyhrajte fajn ceny
J. Kategorie: akce, volná tvorba, video.
Uzávěrka je 31. 12. 22
Nominace na zije.brontosaurus.cz

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k6idabDZiCjC2ITHZiIG1muQtfTKYdV3loW42JZzsM4/edit
https://forms.gle/Hz5X9RXAEHkmTcNc6
http://zije.brontosaurus.cz/


🍀 SBÍRÁME 50 PŘÍBĚHŮ NADŠENÍ K 50 LETŮM
Velké výročí i DORT se blíží! A my už makáme na přípravách oslav. 
Na Refreshi jsme plánovali, jak by měl být pojatý Dort 50. 
A už těď sbíráme příběhy úspěšných projektů, akcí činností z celé 
brontosauří historie. Těmi si chceme připomenout a oslavit výročí 
naší činnosti – hledáme tak 50 brontosauřích příběhů z oblasti ochrany 
přírody, enviro-vzdělávání, osvěty, péče o památky, práce s dobrovolníky, 
komunitou, veřejností apod. Pošlete nám je a inspirujte tak nové generace! 
Zveřejníme je na webu a FB az nejsilnějších vznikne sborník a výstava.
Nominujte ZDE na webu Brontosaura!

🍀 OPĚT NABÍZÍME TABULE LOKALIT

Jestli vaše lokalita, kde pomáháte, ještě nemá označení
“Zde pomáhá Brontosaurus” a info o vaší práci, tak to
honem pojďme napravit. Jak pěkně vyvedenou tabulku,
vyrobenou pro vás na zakázku a klidně zdarma, získat
najdete info ZDE.

🍀 E-SHOP BRONTOSAURA A DÁRKY PŘÍRODĚ
Chcete brontosauří a opravdu hezký Vánoční brontosauří dárek?
Nakupujte láhve, trička, hrnečky, tašky a mnohé jiné na brontosauřím e-shopu.
Chcete zároveň podpořit brontosauří práci pro přírodu? Kupte si Dárek přírodě.
Nebo o těchto možnostech dejte vědět do svého článku i širšího okolí J

🍀 ŠABLONY WEBŮ PRO ČLÁNKY I TRADIČNÍ AKCE
Chcete hezký nový web, který navíc nebude stát až tolik práce a bude ve vizuálním
stylu Hnutí Brontosaurus? Takový jako má např. ZČ HB Fénix, klub
Lišky, Potáborko, Organizátorský kurz, či ZČ Ardea Břeclav? Nebo ještě lepší? Napište
na marketing@brontosaurus.cz. Mates vám s tím rád pomůže.

🍀 INSPIRACE - NA PŘÍRODU NEKAŠLU A DUHOVÉ STŘÍPKY
Máme pro vás web plný návodů, jak můžete sami či akcích 
pomáhat přírodě. A to i v době covidových uzávěr. 
Mrkněte na naprirounekaslu.cz.
Máme pro vás spousty skvělých námětů pro činnost 
s dětmi v přírodě a pro přírodu - Duhové střípky. 

https://forms.gle/nR2JCSHFN3C2K52A8
https://docs.google.com/forms/d/16FTi4dB0SdyLbUjgDvzreKtE5oXtDhWMAU2ZkJbiSEM/edit
https://eshop.brontosaurus.cz/
https://darkyprirode.cz/kategorie-produktu/darky-prirode/
https://fenix.brontosaurus.cz/
https://lisky.brontosaurus.cz/
https://festival.brontosaurus.cz/
https://organizator.brontosaurus.cz/
https://ardeabreclav.brontosaurus.cz/
mailto:marketing@brontosaurus.cz
http://naprirodunekaslu.cz/
https://duhovestripky.brontosaurus.cz/


NA ČEM TEĎ PRACUJE ÚSTŘEDÍ

🍀 NOVÝ BIS VE VÝVOJI 
V rámci rozvoje a zajištění udržitelnosti Hnutí Brontosaurus stále pracujeme na nové
podobě Brontosauřího informačního systému BIS. O tom jsme vás informovali již loni. Je
dobré si důvody pro změnu a její podobu připomenout.
A kdy bude nový BIS spuštěn? Předpoklad byl v tomto roce, ale ukazuje se, že vzhledem ke
komplexnosti úkolu (např. propojení s mnoha weby, tvorbou nových funkcí apod.)
zvládneme do konce roku vytvořit pouze testovací verzi. Pokud se něco zásadního
nezadrhne, tak nový BIS představíme na Valné hromadě 2022.

Celou současnou databázi dobrovolnicky vytvořil Robert Káldy
v roce 2007 a za to Robertovi patří obrovské poděkování. 
BIS nám spoustu let skvěle sloužil a díky digitalizaci 
jsme začali být schopni dělat pro nás již tak 
samozřejmé věci jako je zadávání akcí na webové 
stránky Brontosaura, přihlašování se na tábory 
online a sledování počtů účastníků na akcích,  
což je nezbytné třeba pro získávání dotací. 
Bohužel současný BIS už není technicky možné 
dále rozvíjet  a proto jsme se po konzultaci 
s několika IT odborníky rozhodli 
pro vytvoření nového BISu.

🍀 PODPORA ZAPOJOVÁNÍ DO BRONTOSAURA
V rámci projektu Stronger roots finalizujeme několik výstupů, které podpoří dlouhodobější
zapojení dobrovolníků a organizátorů do činnosti Brontosaura a jeho základních článků a
klubů. Zkušebně byla zpuštěna první verze rozcestníku Přidej se , který účastníky akcí a další
zájemce nasměruje k poptávkám základních článků po dobrovolnících, k možnostem
organizování, ke konkrétním projektům či k možnostem založit si vlastní klub či článek.
Rozšířili jsme systém vnitřní podpory o nabídku služeb mentorů pro začínající týmy a
organizátory. Spustili jsme systém jednoduché fin. podpory nových akcí. V BISu
připravujeme členský přístup. Oslovujeme bývalé členy a účastníky, aby zůstali součástí naší
komunity a stali se pravidelnými dárci.
Info: Dalimil Toman, zapojovani@brontosaurus.cz

🍀 VAŠE GRAFIKA JEDNODUŠE V CANVĚ
Využijte online grafický editor Canva pro rychlé a snadné vytvoření pěkného vizuálu
přes náš sdílený přístup. Více na https://bit.ly/mozek-propagace
Info pro zájemce: Mates, marketing@brontosaurus.cz

https://brontosaurus.cz/pridej-se/
https://brontosaurus.cz/pridej-se
https://www.canva.com/
https://bit.ly/mozek-propagace


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

🍀 DALŠÍ NOVINKY
• Tento rok natáčíme dvě nová profi videa o Brontosaurovi, první bude

prezentovat naši téměř 50 letou činnost a druhé bude lákat nové účastníky.

• Právě zahajujeme novou výzvu směřující k podpoře Hnutí Brontosaurus do další
padesátky let činnosti. Cílem získat nové příznivce a pravidelné dárce.
Nejrůznější osobnosti Hnutí Brontosaurus s námi natáčí videa o svém příběhu v
Hnutí Brontosaurus a vyzývají dřívější účastníky svých akcí, ale i veřejnost, aby se
opět přidali do brontosauří komunity a podpořili stabilitu akcí i další rozvoj hnutí
do budoucnosti. Základní info bude postupně zveřejňeno ZDE a více se oslovení
dozví i v osobních dopisech.

🍀 REFERENČNÍ LOKALITA KRČE
V rámci vize Brontosaurus 50 vznikl na Valné hromadě záměr vybudovat ukázkovou,
referenční lokalitu. Našli jsme na ni díky ZČ HB Ardea Břeclav kouzelné místo, které je
domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Společně jsme se zde pustili do budování
Lužního parku Krče. Jeho cílem je vytvořit kus živé a rozmanité krajiny, které bude
místem pro přírodu a lidi.
V rámci fundraisingové kampaně se podařilo vybrat přes 333 tisíc na výkup pozemků.
208 tic. Kč dali drobní dárci, o 125 tis. Kč sbírku navýšila Nadace OSF. Aktuálně jednáme
s jejich majiteli o výkupech pozemků a těšíme se až s pomocí dobrovolníků pustíme do
práce s budováním lužního parku!

Nový Brontosauří systém ve frameworku Django nám programují vývojáři z AutoMatu, kteří
stojí za projektem Do práce na kole a poskytují interní databázi také dalším neziskovkám.
Nový BIS bude odpovídat současným požadavkům na bezpečnost dat a bude naprogramován
tak, že ho bude možné v budoucích letech dále rozvíjet a přidávat nové funkce, což v
současném BISu už nebylo možné. Ačkoliv se to možná na první pohled nezdá, náš BIS nabízí
opravdu hodně funkcí a je to poměrně rozsáhlá a složitá databáze, která slouží nejen
organizátorům, ale i základním článkům a ústředí. Jeho vývoj a zdokonalování bude tak
kontinuálně probíhat vlastně neustále, jak to u takovýchto komplexních systémů
zvykem.
Budeme rádi, pokud se počátkem příštího roku zapojíte do testování a i v ostrém provozu
nového BISu nám budete dávat zpětnou vazbu. Jen s vaší pomocí můžeme vytvořit systém,
který bude naplňovat naše potřeby a v kterém bude pro nás všechny radost pracovat. Věřím,
že nový BIS se vám bude líbit a spolu s námi se budete podílet na tom, aby usnadňoval
organizaci akcí a vy jste jeho funkce mohli naplno využívat. Přeju nám, aby nová databáze
byla neocenitelným pomocníkem při plánování každé brontosauří akce - ať už to bude
oddílovka, víkendovka, tábor nebo Dort pro Brontosaura.
Info: Hanka Rosová, bis@brontosaurus.cz

https://www.darujme.cz/projekt/525
https://osf.cz/


PŘÍŠTĚ SE TĚŠTE

V dalším zpravodaji vám dáme vědět o výstupech setkání Refresh,
o podrobnostech financování vašich akcí na rok 2022, o databázi
lokalit a budek pro vaše využití, o novinkách ve vzdělávání či o
nabídce spolupráce s EVS dobrovolníky a dobrovolnicemi a
zejména o mnoha aktualitách.

VYDÁVÁ HNUTÍ BRONTOSAURUS pro potřeby pobočných
spolků, klubů a organizátorů. Neprošlo jazykovou úpravou.
Text a sazba: Dalimil Toman


