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CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Vážení přátelé,

byli bychom rádi, aby vám neuniklo nic podstatného z brontosauřího dění a také
z příležitostí a služeb, co se vám nabízí. Proto Vám ty NEJ informace a nabídky
několikrát do roka shrneme do těchto ZPRÁV a pošleme. Snad Vám tato forma
pomůže se zorientovat a všimnou si všeho důležitého.
Aktuálně Vám přejeme zejména hodně zdraví a energie na zvládání současné situace!

za ústředí HB
Cody (Dalimil Toman)

🍀🍀 AKTUÁLNÍ COVID OPATŘENÍ

Začněme ztěžka, ať se to už jen lepší :-): Přehled současných opatření a dopadů na
Hnutí Brontosaurus najdete na WEBU Hnutí Brontosaurus. Stručně řečeno: všechny
přímé aktivity pro děti a mládež jsou přerušeny a konat se nemohou ani skupin lidí.
Říkáme to s lítostí, ale buďme zodpovědní a pojďme příkladem: omezme na nejhorší
období všechno brontosauří setkávání. Děkujeme!

🍀🍀 ZMĚNA VYUŽITÍ DOTACÍ MŠMT V SOUČASNÉ SITUACI

Dobrá zpráva: pokud musíte rušit akce a nevyčerpáte na ně přidělené dotace MŠMT,
tak vězte že je můžete využít i jinou formou a nemusíte je vázat přímo ke zrušeným
akcím. On-line schůzka, klub či přednáška se počítá jako běžná schůzka, klub či
přednáška. Stejně tak individuální hra po městě nebo jiné formy aktivit, které jsou
možné. Pořiďte si třeba technické vybavení na tyto formy činnosti - kameru,
předplatné zoomu či jiné dle vašich nápadů. Případně zkuste náklady přiřadit k akcím,
které proběhly v době, kdy to šlo.
Nevíte, jak na to, jak to vyřešit?
Pište na e-mail: dalimil.toman@brontosaurus.cz.
Pokud vám přes to vyjde, že dotaci nevyčerpáte
dejte nám prosím, co nejdříve vědět
prostřednictvím FORMULÁŘE.

https://www.brontosaurus.cz/co-je-noveho/news/36
https://forms.gle/LLvi5sSJHEhnQ5nJ9


🍀🍀 TERMÍNY

31. 10. 2020 
 se moc těšíme na všechny členy v 
BISu a věříme, že nás bude zase více než 
loni!
31. 10. 2020 
 nejzazší den, kdy se Verča těší na 
zaslané vyúčtování táborů z MŠMT
5. 1. 2021 
 to určitě nezapomenete vyúčtovat 
všechny další finance z dotace MŠMT
15. 1. 2021 
 do BISu nezapomeneme zadat 
všechny akce i akcičky za rok 2020

🍀🍀 AKCE

28. 11. (27. - 29. 11. 2020) 
 Organizátorsky REFRESH nebo SPÍŠE. 

on-line Refresh
8. - 10. 1. 2021
 kurz Akce památky – nový termín

26. - 28. 2. 2021 
 se snad všichni šťastně sejdeme na 
Valné hromadě HB

VYUŽIJTE, ZAPOJTE SE
🍀🍀 PODPORUJEME MIMOŘÁDNÉ DOBROVOLNICTVÍ

Máme tady fajnovou příležitost, jak se smysluplně realizovat v péči o přírodu i v době
Coronavirové. Brontosaurus v tom vaše dobrovolníky finančně podpoří!
Až pomine nejhorší nápor epidemie a bude to bezpečné, tak mohou vaši členové a
dobrovolníci v menších skupinkách vyrazit pomáhat na naše tradiční lokality i další
místa, kde je třeba aktuálně pomoci a my jim proplatíme jízdné, popř. stravu nebo
bydlení. Informace najdete ZDE, v druhé části textu.

🍀🍀 PODPORUJEME INDIVIDUÁLNÍ 
POMOC PŘÍRODĚ

Brontosaurus nabízí našim článkům, klubům a centrům
skvělou možnost čerpat finance na individuální pomoc
přírodě - vyvěšování budek, čištění studánek, výsadbu
stromů, budování ježčích domečků a hmyzích hotelů.
Formulář žádosti a info najdete ZDE. Žádejte nejlépe do 26.
října.

http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/aktuality-1/zpravy-vyzvy/1155-vyzva-individualni-a-mimoradna-pomoc-prirode
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel9rNFsmA6J6u23OHrYuCT0iyud7aqoBoMM9mwqt8mpMfvvw/viewform


🍀🍀 DALŠÍ SLUŽBY PRO ČLÁNKY, KLUBY A CENTRA

Novější články a kluby upozorňujeme na přehled základních služeb ústředí, který
najdete ZDE. A taky na to, že vaši členové mohou také čerpat členské slevy a výhody.
Chybí-li vám např. členské průkazky, tak se neváhejte ozvat Verči na e-mail
hnuti@brontosaurus.cz.

🍀🍀 ZAPŮJČÍME VÝSTAVY PŘÍBĚHY NADŠENÍ

Chtěli byste se někde u vás pochválit tím, co brontosauři
dokázali? Zkuste domluvit místo pro výstavu Příběhy nadšení,
jež představuje naši reprezentativní práci na lokalitách po celé
ČR. Nebo nám dejte tip na výstavní místo. Těšíme se na vaše
zprávy u Terky na e-mailu vzdelavani@brontosaurus.cz

🍀🍀 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.

🍀🍀 CHATA SMRČNÍK ZA REŽIJNÍ CENY

Víte, že v Rychlebkách je krásně? A víte, že tam
můžete využít brontosauří chatu za režijní ceny?
Pokud ne mrkněte SEM. Ceny pro Brontosaury jsou
ZDE. Líbí se? Můžete tam začít plánovat nějakou vaši
akci a ozvat správci Petru Práglovi s heslem
“brontosauři za režie” :) .

http://mozek.brontosaurus.cz/attachments/article/132/Vyhody_a_sluzby_pro_ZC_kluby_a_RC.pdf
https://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/clenstvi-v-hb/clenske-vyhody
http://www.pribehy-nadseni.cz/
https://docs.google.com/forms/d/16FTi4dB0SdyLbUjgDvzreKtE5oXtDhWMAU2ZkJbiSEM/edit
https://www.brontosaurus.cz/pronajmy%23horska-chata-smrcnik
http://mozek.brontosaurus.cz/attachments/article/149/Cenik_pronajmu_Smrcnik_pro_HB_140121_zverejnit.pdf


NA ČEM TEĎ PRACUJE ÚSTŘEDÍ
Je toho vícero, ale zajímat by vás mohlo zejména následující:

🍀🍀 TĚŠÍME SE NA NOVÝ BIS

S radostí oznamujeme, že makáme na tom ať co
nejdříve v příštím roce rozjedeme nový BIS! Měl
by umět spoustu nových věcí, co jste si přáli.

Co se týče technického provedení,
spolupracujeme s pražskou neziskovkou
AutoMat, se kterou právě finalizujeme podmínky
spolupráce. Klapne-li všechno jak má, v únoru
začneme ze starého systému přecházet na nový.
Uděláme všechno pro to, aby byl přechod na
nový systém pro všechny uživatele co nejhladší.
Tak se těšte s námi!
Info: Vašek, zapojovani@brontosaurus.cz

🍀🍀 ZKOUMÁME, ZJIŠŤUJEME, PTÁME SE

Na co? Na hodnoty, motivace a potřeby členů a příznivců HB. Prostřednictvím
fokusních skupin i odborně vedených dotazníkových šetření se stovkami respondentů.
A proč?
Abychom věděli, co lidi v Brontosauru motivuje k zapojení do organizace a co je
také odrazuje. Co jim chybí, co oceňují. Co by si přáli.

A to vše proto, abychom věděli, jak lépe upravit
Nabídku zapojení, jak lépe komunikovat
a co doplnit do našich služeb
a péče o dobrovolníky,
členy i dárce.

To řešíme v rámci projektu
Stronger roots.

Info: Vašek,
zapojovani@brontosaurus.cz



🍀🍀 ROZVÍJÍME VZDĚLÁVÁNÍ I PROJEKT ŠABLONY

Hnutí se pustilo do svého největšího projektu za poslední desetiletí. Několik
zapojených základních článků bude po tři roky prostřednictvím tzv. vzdělávacích
šablon rozvíjet své organizátory a vedoucí s cílem zkvalitnit neformální vzdělávání,
které nabízejí naše akce.
Budeme sdílet zkušenosti, rozvíjet nové metody, spouštět nové kluby pro mládež,
apod. A ruku v ruce s tím Sekce Vzdělávání reviduje a zpřehledňuje celý náš
vzdělávací systém organizátorů a efektivně propojuje naše kurzy do blízké a milé
spolupráce. Toto frčí!!!
Info pro zájemce: Terka, vzdelavani@brontosaurus.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
🍀🍀 KAMPAŇ „ZACHRAŇME 
MORAVSKOU AMAZONII”

Hnutí Brontosaurus podpořilo kampaň a petici za
záchranu a ochranu lužních lesů na Soutoku Moravy
a Dyje. Jedná se o přírodně nejbohatší lesy střední
Evropy, které jsou však dlouhodobě bez reálné
ochrany. Rezervace nezabírají ani 2% území, což je
méně než v Praze. Mnohé ohrožené druhy jsou na
pokraji vyhubení. Pestrý les se mění na plantáže na
dřevo. O ochraně přírody se léta letoucí jen mluví.
Informace k tématu najdete na webu
www.zachranmesoutok.cz. Petici pak ZDE.

🍀🍀 ŽIVÁ KRAJINA

Projekt klubu HB Spadlí z hrušky cílí na vznik
pestrých a živých míst v jinak monokulturní
krajině. Cílem je sázet ovocné vícedruhové sady,
aleje, živé ploty, zasévat louky, stavět bidýlka pro
dravce a vykupovat místa vhodnou zemědělskou
půdu. Všude tam, kde je příliš mnoho velkých polí
a v nich příliš málo života. A díky skvělým dárcům
se právě realizuje výkup prvního pozemku na
oživení u Prací na Moravě. Hřeje to u srdce, že
toto místo oživíme a budeme o něj pečovat.
Tešme se, že jich bude více.

http://www.zachranmesoutok.cz
http://bit.ly/zachranme-soutok
http://spadlizhrusky.brontosaurus.cz/


PŘÍŠTĚ SE TĚŠTE

V dalším zpravodaji vám dáme vědět o připravovaných
možnostech financování vašich akcí (např. z dotací SFŽP), o e-
shopu Hnutí Brontosaurus, databázi lokalit a budek pro vaše
využití, šablonách pro vaše weby, nabídce spolupráce s EVS
dobrovolníky a dobrovolnicích a zejména mnoha aktualitách.

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