Valná hromada
Hnutí Brontosaurus 2020
Zápisy z jednání odborných sekcí
Sekce Vzdělávání
Neděle 1.3.2020, 8:45 – 10:15
Vedl: Michal Švarný
Přítomno 6 členů Sekce Vzdělávání
1. Zájemci o členství v Sekci Vzdělávání.
Sekce hlasovala o přijetí těchto zájemců do Sekce Vzdělávání.
•
•
•
•
•
•

Dan Farkač
Petr Kus
Jan Strapek
Zuzana Marečková
Radka Sedláková
Zdeněk Benda
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Aktuální počet přítomných členů Sekce Vzdělávání: 8.
2. Zájemci o funkci/kvalifikaci Instruktor HB

Sekce hlasovala o schválení těchto lidí jako Instruktorů Hnutí Brontosaurus:
•
•
•

Jan Strapek
Zuzana Marečková
Radka Sedláková
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
3. Zájemci o funkci/kvalifikace konzultant HB

Sekce hlasovala o schválení těchto lidí jako Konzultantů Hnutí Brontosaurus:
•

Petr Kus
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
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•

Dan Farkač
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Příchod koordinátorky Vzdělávání Terezy Opravilové. Aktuální počet členů sekce: 9.
4. Prodloužení kvalifikace
Sekce hlasovala o prodloužení kvalifikací konzultantů Hnutí Brontosaurus:
Dalimil Toman, Lucie Lomičová, Věra Konůpková, Miroslav Míkovec, Adéla Závadová.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
5. Obnovení kvalifikace konzultant Hnutí Brontosaurus
Sekce hlasovala o obnovení kvalifikace konzultant Hnutí Brontosaurus:
•

Robert Kubáň
pro: 6, proti: 3, zdržel se: 0
6. Udělování organizátorské kvalifikace konzultací
Sekce Vzdělávání připomíná podmínky pro udělování kvalifikací OHB a OvHB formou konzultace zejména
doložení organizátorské praxe uchazeče o kvalifikaci.
7. Vedoucí Sekce Vzdělávání
Sekce Vzdělávání volila vedoucího Sekce Vzdělávání.
Kandiduje: Dalimil Toman
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
8. Sjednocování obsahu kurzů
Sekce Vzdělávání pověřuje vedoucího, aby se zabýval sjednocením základního obsahu vzdělávacích
organizátorských kurzů HB prostřednictvím společného plánování zástupců jednotlivých kurzů.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
9. Vzdělávací akce HB
Sekce probrala nabídku vzdělávacích akcí nabízených ústředí HB. fotoworkshop - např. Na Potáborku, klub v
Praze.
10. Zařazení témat ekoprovozu a ochrany ŽP do kurzů
Sekce probrala jakou formou dostat do obsahu kurzů - doporučuje se zejména do provozu a realizace
samotných kurzů jako dobrý příklad.
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11. Kontakty na absolventy kurzů
Zprostředkovat ZČ, klubům, RC kontakty na absolventy kurzů, aby je mohli zkusit zapojit do své činnosti.
Zapsal: Dalimil Toman

Zelená sekce
Neděle 1.3.2020, 8:45 – 10:15
Vedl: Adam Schejbal, Tereza Opravilová
1.

Informace o poslání, vzniku a činnosti Zelené sekce
Zelená sekce a klima skupina se člensky prolínají, na tomto jednání jsou tedy spojeny

2.

Informace o činnosti Zelené sekce a Klima skupiny v minulém roce

3.

Shrnutí o úspěšnosti implementace organizačního pokynu o Ekoprovozu na Akcích HB

4.

Diskuze o klimatické změně na akcích HB
• Zájem o sborník her s tematem klimatické krize a o přednášky odborníků a odbornic o
klimatické změně a ochraně krajiny
• Zeptat se Míry Míkovce, zda nemá možnost nám poskytnout vzdělávací akce na klima.
Středisko Sever má kapacity na vzdělávání a mohlo by školení a odborníky*ice poskytnout.
• Začít příkladem dobré akce s našimi organizátory*kami.
• Možnost jet na Klimakemp od Limity jsme my, kde jsou odborné přednášky. Oficiálně jako
Brontosaurus se s nimi spojit. Zároveň je tu obava, že by spojení HB s organizacemi typu Limity
jsme my a Extintion Rebellion mohlo být považováno za velmi kontroverzní.
• Zájem o akce s tématem klimatu v Hnutí je.
• Celkový zájem přítomných o školení pro organizátory*ky. Školení by mělo dvě části: Část
teoretická a část didaktická. Udělat to jako víkendové školení a z nich uchovat video nahrávky.
Delší, než víkendové školení by pro přítomnou většinu bylo už moc dlouhé. Lektor či lektorka
by měl*a školení přizpůsobit pro potřeby Brontosaura – tzn. především na informace a praxi,
kterou lze využít na akcích. Měly by být i nabídky práce, kterou můžeme dělat a reálné mají
dopad na adaptaci, nebo mitigaci klimatické změny.
• Fond ochrany přírody má hezká videa, která lze využít.
• Můžeme na klasické víkendovky a tábory vysílat člověka, který se postará o přednáškový či
herní blok zaměřený na klimatickou změnu. Takový odborník či odbornice na pozvání. Nebo
mít celou klima víkendovku!
• Postavit propagaci celého brontosaura na tom, že řešíme sucho, mokřady…. Což jsou témata,
která hýbou společností. Spolupracovat při akcích s místní komunitou.
• Organizátoři*rky by měli*y být alespoň základně vzdělaní*é v ekologii a problematice
klimatické změny, ať akce zaměřené na toto téma nedělají lidé, co o tom nic neví. To by potom
udělalo brontosaurovi špatné jméno.
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5.
Požadavek, aby ze zelené sekce chodily odkazy na jiné školení, přednášky a besedy od cizích
organizací. Aby byly pozvánky i na FB Organizuji s HB. Pouze pozvánky na akce, ne doporučení (abychom
se vyhnuli tomu, že ne všichni budou se všemi pozvánkami souhlasit)
6.
Spolupráce s univerzitami a jejich akcemi Recitox… Požádat je, aby nám zpřístupnili seznam
přednášek pro vysokoškoláky a my je mohli navštěvovat. Případně oslovit profesory a profesorky, ať
udělají přednášku pro nás.
7.
Bioprovoz na táborech a víkendovkách (biopotraviny, místní produkty…) jsou dost drahé. Bude se
to nějak zohledňovat v dotacích nebo jinak podporovat?
8.
Propagovat kuchařku vegetariánských a veganských jídel na akce od Marti Pavelkové – Adam
upraví a zpropaguje.
9.
Psát k popisu akce, proč je na akci vege strava. Dávat důraz na to, aby ta vege strava byla kvalitní a
chutná.
10.
Udělat vařící víkendovku pro organizátory*ky. V minulosti byla úspěšná. Jak zorganizovat vaření
na akci, jak udělat nákupy.

Sekce Brďo
Neděle 1.3.2020, 8:45 – 10:15
Vedla: Markéta Bulvová
Duhové střípky
Posílat úkoly čtrnáct dní dopředu. Zadání posílat emailem i poštou v jeden čas. Pro oddíly není důležité, že
jsou duhové střípky soutěž. Příští rok budou v Mikulčicích vystaveny projekty, obrázky a výtvory, které
oddíly vytvořili za celý rok.
Dárky přírodě
Pro oddíly nejsou dárky příliš zajímavé. Každý článek má dost svých zdrojů na stromy i budky. Líbilo by se
jim to, jen v případě, že by s tím neměly žádné papírování. =)
Web Brďo oddílů
Web o brďo oddílech není potřeba. Každý oddíl má svůj vlastní. Duhové střípky by mohly mít samostatný
web, kde by byly všechny důležité informace. Tyto stránky mohou sloužit i jako propagace brďo oddílů.
Vzdělávání
První víkend v říjnu se uskuteční vzdělávací víkend pro všechny brďo instruktory. Účastníci na konci
víkendu mohou získat kvalifikaci praktikant. Refresh nechceme propojovat s brďěm. Je to v listopadu, kdy
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je i CVVZ, která je pro oddíly zajímavější. Na CVVZ bychom chtěli mít pár bloků, zaměřené na činnost brďo
oddílů.

Tématická skupina Památky
Sobota 29.2.2020, 20:00 – 20:45
Vedly: Lucie Nádeníková, Martina Pavelková

Demokratická skupina
Sobota 29.2.2020, 20:00 – 20:45
Vedl: Dalimil Toman
Dalimil Toman představil dosavadní výstupy pracovní skupiny k Demokratickým principům a výstupy z tomuto
z Rady Hnutí Brontosaurus.
Skupina na VH ve vymezeném čase upřesnila zadání pro další práci pracovní skupiny:
1. Prioritě chceme dojít k vyjasnění toho, co pro Hnutí Brontosaurus znamená pojem apolitičnosti – v tomto vyjít ze
závěrů pracovní skupiny na Radě HB
Padly tyto náměty, co by toto mělo zahrnovat: dosáhnout diskuse a koncensu skrz celé HB a dopovědět si nejen na
otázku, jak to máme nastaveno, ale také PROČ to takto vidíme. Dále padly návrhy: brát v potaz komunální úroveň
naší činnosti, spolupráci se samosprávami, zachování otevřenosti HB pro lidi různé politické orientace, mít na zřeteli
náš cíl pracovat s environmentálními tématy a to dělat napříč politickým spektrem).
2. Chceme, aby HB mělo stanoveno hranici (co se musí stát, co musí být překročeno, které práva budou dotčeny,
apod.) u které vyzve své členy, příznivce a sympatizanty k nějaké aktivitě (ve smyslu aktivitě proti omezování
demokratických principů ve společnosti) či např. ke spolupráci s nějakým politickým hnutím (př. tipu Milion chvilek
pro demokracii). Stanovit kdo a zda vůbec někdo je v HB (který orgán) toto oprávněn udělat.
3. Chceme stanovit, kdy a zda vůbec se HB má oficiálně zapojovat do podpory „přímých akcí“ (př. blokády lesů v NP)
na ochranu životního prostředí, kdy a zda toto doporučovat členům a sympatizantům. Kdo, který orgán je o tom
oprávněn rozhodnout.
4. Další příklady potenciálních kontroverzních věcí, které je dobré mít vyřešeno:
- jak bude HB reagovat bude-li udělení některých dotací např. spojeno s omezením se vyjadřovat k některým
tématům nebo bude např. nerovné pro různé organizace dle jejich „vstřícnosti“ k politické orientaci donora.
- je v pořádku např. spolupráce s hnutími jako Extinction Rebbelion
- jak se profilovat z hlediska PR, marketingu – abychom byli přitažlivý a otevření pro široké spektrum lidí a zároveň
ne alibističtí
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Pracovní skupina International
Sobota 29.2.2020, 20:00 – 20:45
Vedla: Kristina Studená, Veronika Vlačuhová
Pracovná skupinka k medzinárodným aktivitám prebehla v komornej zostave a tak sme sa venovali
otázkam, ktoré sme vyhodnotili ako najpodstatnejšie.
International.brontosaurus.cz
Venovali sme sa webu o international aktivitách HB. Přítomných som informovala o tom, že dobrovoľníci
z ústredia na tom už pracujú a pomaly web aktualizujú. Čo im ale k práci chýba sú aktuálne výstupy, fotky
a správy z iných medzinárodných aktivít (ako ESC a EVS), ktoré HB má, například zahraničné tábory apod.
Na základe uvedeného sme si naplánovali schodzku s Kristi Studenou aby sme premysleli, ako
z organizátorov medzinárodných eventov a táborov dostaneme reporty.
Šírenie medzinárodných aktivít mimo HB
Propagácia medzinárodných aktivít by mohla byť lepšia – kontaktovať organizátorov, aby nám pravidelne
posielali novinky, plány, správy a fotografie z ich pripravovaných alebo už zrealizovaných akcí, aby sme
mohli international viac propagovať verejnosti.
Rumunsko
Tábor v Rumunsku visí na vlásku, pretože hlavný organizátor to už žiaľ nebude vedieť zaisťovať.
Hľadáme niekoho, kto by vedel Koudyho zaskočiť?
Vynecháme tábor v Rumunsku?
Pokúsime sa poslať výzvu na ZC, RC, Kluby a organizátorov, že hľadáme hlavného organizátora.

Velké akce
Sobota 29.2.2020, 20:00 – 20:45
Vedla: Tereza Opravilová
Potáborko
•

Setkání pro účastníky letních táborů a příznivců HB

Kdo ho bude v následujících letech pořádat?
2020: tým Pestrovečera?
2021:
2022: tady někde asi budou slavit Vlkani
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2023: Rozruch (20) + Fénix (15)
Další komentáře:
• organizátorské role pro účastníky PsB
• Aktuální témata: voda + sucho
• Do přihlášky : jsi prvoúčastník letošního léta - mít pro ně program
• (Zapojení Brďa)
Refresh
• Organizátorské setkání, 27.-29.11.2020
Cíle letošního refreshe:
• Budování vnitřní identity
• Organizátorský seberozvoj
• Nové projekty, refreshnout HB

Jaký program by vás na Refreshi lákal?
• Vzorový program - na aktuální témata, metodicky rozebrat tvorbu takového programu
• Víc prostoru na to si povídat
• Mentoringový program
• Přednášky od lidí z HB
• Psychohygiena, relaxační techniky
• Komunikační workshopy
• Fotoworkshop, videoworkshop
• Networkingový prostor, speeddating
• Čajovna - sdílení zkušeností
• Spíš workshopy než přednášky
Brďo
• Udělat na Refreshi setkání vedoucích Brďa

Dort 50
Bude se konat v termínu 20.-24.9.2024
Čím navázat na linku výstavy Příběhy nadšení?
• Základní články
• Myšlenky
• Činnosti
• HB jako zlom v životě
• Brďo vedoucí - víc propagovat brďo
Jaké akce by se do Dortu50 mohli odehrát?
• Refresh
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•
•
•
•
•

Jedna akce stejná pro HB v regionech - pak udělat jednu velkou, ve všech regionech 10/23, 05/24,
09/24
Brďo - Duhové střípky
Máme rádi přírodu - vyhlášení na Dortu
Den HB - veřejná akce, výzva pro veřejnost
Odpočítávání
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