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Zápis z 1. jednání Výkonného výboru
Hnutí Brontosaurus
3.-4.4. 2020
Přítomni: Kristina Studená, Martina Pavelková, Tereza Opravilová, Tomáš Vrabec, Pavel Gal, Hana
Rosová, Rozálie Jandová, Lucie Nádeníková, Nelson Dufek, Barbora Stolínová, Václav Kocur,
Martin
Václavík
Hosté:
Dalimil
Toman
Omluveni: Předsedající Kristína Studená konstatovala, že Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus (dále VV HB) je
usnášeníschopný.
Ke schválení návrhu je třeba 7 hlasů pro.
Souhrn úkolů a pověření
Zápis
Úkoly z minula
Zprávy z ústředí
Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VVHB)
Záznam hlasování mimo jednání VV HB
Téma návrhu

Souhrn úkolů a pověření
●

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

●

Rozálie Jandová založí FB skupinu pro výkoňák

●

Kristína Studená pošle rozdělení pracovních skupinek VV

●

Kristína Studená + Tereza Opravilová vytvoří skupinku jak dotáhnout Vizi Brontosaurus 50

●

Tereza Opravilová s Kristína Studený se pokusí namyslet, jak dotáhnout VIZI 50 a jak
uspořádat Radu v jiném termínu (a formě?).

●

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.

●

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

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

●

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

●

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

Zápis
Fungování VV HB v roce 2020 - rozdělení témat
VV HB diskutoval témata, kterým se mohou členové VV HB ve svém volebním období věnovat.
Jedná se o tyto okruhy. Uvádíme zájemce se tomuto tématu věnovat:
A)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Programy HB
Akce Památky (Apam) - Tomáš Vrabec, Lucie Nádeníková, Martina Pavelková
Akce příroda (AP) - Tereza Opravilová, Hana Rosová, Martin Václavík, Kristína Studená
Brďo - Hana Rosová, Barbora Stolínová, Nelson Dufek, (Tomáš Vrabec a Lucie
Nádeníková - propojování Brďat s HB)
Středoškoláci - Lucie Nádeníková (Václav Kocur, Tereza Opravilová)
Zahraničí - Hana Rosová, Rozálie Jandová, (Kristína Studená)
Vzdělávání - Tereza Opravilová, Kristína Studená, Rozálie Jandová
Prázdniny s Brontosaurem
Finance (+ grantový fundraising (GF), individuální fundraising (IF)) - Pavel Gal, Kristína
Studená
PR (+ Ekostan) - Kristína Studená
Projekt Stronger roots a téma zapojování - Kristína Studená, Tereza Opravilová

B) Jednotlivé složky ve struktuře HB
Struktura Hnutí Brontosaurus je uvedena v Organizačním pokynu (OP) 1.1, viz:
http://mozek.brontosaurus.cz/attachments/article/43/OP_1.1_Struktura_ustredi__HB_v.pdf
1. Střešní organizace
● ČRDM (Česká rada dětí a mládeže) - (Tereza Opravilová)
● Zelený kruh - (Tereza Opravilová), Kristína Studená

2. Sekce
- Brontosauří dětské oddíly (vedoucí Sekce pro činnost s dětmi je Markéta Bulvová)
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-

Zelená sekce (+ Klimaskupina) (vedoucí sekce je Dominik Grohmann) - Tereza Opravilová,
Hana Rosová
Sekce Vzdělávání (vedoucí sekce je Dalimil Toman)

3.
●
●
●

Pracovní skupiny HB
Klimaskupina HB - Terka, Hanka, Kristi
Demokratická skupina - Rózi, Kristi
Zahraničí/International - neustanovena dosu jako ofickální jako sekce

4.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Další okruhy témat
Komunikace ven z HB - Kristína Studená
Komunikace dovnitř HB
komunikace s KRKem - Kristína Studená, Tereza Opravilová
komunikace s vedením - Kristína Studená
Řízení uvnitř VV - Pavel Gal
správa hlasování + disku VV
Regionální centrum Jeseníky - Kristína Studená
Smrčník - Kristína Studená, Pavel Gal
Modrý kámen - Kristína Studená
Strategické řízení - Tereza Opravilová, Kristína Studená
hledání nových partnerství
komunikace se ZČ - Václav Kocur, Hana Rosová

Fungování VV HB v roce 2020 - čemu se chtějí členové
VV věnovat - osobní preference
Pavel Gal
-

řízení uvnitř VV, hlasování, vykopávání podkladů a reportů, správa disku
Smrčník
dotace

Zlepšit (posunout a zefektivnit) komunikaci v rámci VV.
Tereza Opravilová
-

zelená témata (AP, Zelená sekce, Klimaskupina, Zelený kruh)
ČRDM může mít, ale ráda předá
oceňování organizátorů, vnitřní podpora
vize a strategický plán
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Něco v souvislosti s vizí nebo Klimaskupinou - naplňování vize, konkrétní kroky. Zorganizovat kurz
ke klimatické změně. Podpořit vznik klima víkendovek a řešení tématu v HB - reálné akce.
Václav Kocur
-

komunikace se ZČ

Kontaktovat se se 3 články, zjistit, kdo jsou, jak fungují.
Hana Rosová
-

zelená témata, klimaskupinka
Zahraničí, případně BRĎO

Realizovat věci ze zelené sekce - vzdělávání organizátorů, členové vnímají HB jako ekologickou
organizaci (snažit se posunout).
Tomáš Vrabec
-

Akce Památky - vzdělávací kurz APAm
rozdělování dotací
zapojování odrostlého Brďa do HB

Nastartovat komunikaci o zapojování odrostlého Brďa.
Martin Václavík
-

Brontosaurus zemědělcem - šíření informací směr členi a ZČ, propojování a spolupráce
mezi zemědělci a “ochranáři”
Referenční lokalita
(přednáška/program pro SŠ o suchu - konzultace s Karin)

Zorganizování vzdělávací akce pro zájemce a případná kampaň ke členům.
Lucie Nádeníková
-

zapojování dětí z Brďa do HB - uspořádat pro ně akci
kurz k památkám
brožura k památkám
zjistit, které články by měly zájem o památkové lokality
téma středoškoláků

Začít komunikovat zapojování Brďa. Realizace vzdělávací akce k památkám, aby měla opravdu
dopad.
Nelson Dufek
-

Brďo + zapojení Brďa v rámci AP a APam + vzdělávání v rámci Brďa

Spolupořádat akci pro začínající instruktory. Vzdělávací kurz pro instruktory Brďo.
Rozálie Jandová
-

zahraničí - propojit se s lidmi z různých zahraničních projektů
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-

demokratická skupina
rozdělování MŠMT

Začít se scházet v rámci demokratické skupiny a začít ji aktivněji řešit - 4x se sejde, definovat
apolitičnost.
Barbora Stolínová
-

Brďo + zapojování Brďa do HB

Vytvořit soubor se znalostmi a aktivitami, na kterých se v oddílech pracuje.
Martina Pavelková
-

Akce památky
vnitřní předpisy

Projít vnitřní předpisy, sepsat a systematizovat organizační pokyny.
Kristína Studená
-

strategické věci - kroky k naplňování VIZE
aktuální témata - jak využívat současnou situaci, změnu klimatu, ohrožování demokracie
(jak se o tom dá na akcích bavit) - demokratická skupina, klimaskupina, krit - krizový štáb
komunikace ven z HB - směrem k veřejnosti, být víc vidět, zapojovat se, v souladu s tím,
jaké je HB
ZČ Modrý kámen, RC Jeseníky, Smrčník
komunikace s vedením ÚHB - finanční i personální věci, komunikace s KRKem
zahraničí - pomocná ruka, co se dělo v minulosti
Zelený kruh, síťování se zelenými organizacemi, komunikace s ostatními organizacemi

Uvést v chod věci z VIZE 50. (všichni z VV a z kanclu ví z hlavy dva hlavní cíle, teze z VIZE)

Zprávy z ústředí
●

●

Stav za Korona pandemie
○ činnost HB pozastavena (víkendovky, kluby)
○ zaměstnanci na ústředí mají home office
○ rozesláno doporučení základním článkům, zaslaný nový newsletter
■ info o tom, co se může dělat v dané situaci
■ vybízíme, aby se dále připravovaly letní akce
○ nová HB skupina na facebooku “Brontosauří inspirace a sdílení”
○ setkání krizového štábu HB kvůli Korona krizi
■ výstupy - oslovit zkušené lidi s jejich náhledem na to co se dá dělat v této
situaci
● jak se situace vyvine a jak k tomu přistupovat v budoucnu
Oddělení financí
○ rozpočet
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●

●

●

●

●

●

●

■ připravit rozpočet v různých variantách, kvůli Korona krizi
○ rozdělování šablon (finance na vzdělávání organizátorů)
■ původně HB bylo pod čarou a nedostalo podporu, ačkoliv bylo bodově
hodnoceno (téměř) nejlépe. Kvůli špatné informaci na školení o tom, zda
rozhoduje kvalita projektu nebo termín podání původně nedostalo HB
podporu. HB podalo odvolání, jež bylo kladně přijato. Takže je tady šance,
že podporu dostaneme.
○ rozdělování drobných podpor z dárcovských peněz
○ Smrčník - domluva, že se obnoví komunikace se správcem
○ tabulka výstupů projektů
■ projekty - Magistráty, JMK, MZV, MŠMT, MV, SFŽP, OSF a další
○ příprava podkladů ze ZČ o tom, které akce se nemohly uskutečnit a o tom, které
akce se ani nepřipravovaly kvůli opatřením vlády
○ dotace MŠMT, MV a SFŽP - je třeba jmenovat komisi, která projde žádosti ZČ a
rozdělí prostředky
○ MŠMT je největší zdroj pro HB. Pro příští rok není připravený systém pro
Organizace uznané MŠMT. Vypadá to, že se prodlouží ten systém, který
momentálně funguje.
○ Je třeba řešit likvidaci nefunkčních ZČ - byl osloven právník Ctibor Brančík
Programy - Marketing
○ jede se podle standardizovaného marketingového plánu
■ probíhají akční úpravy kvůli Korana krizi - nepropagují se jarní víkendovky
○ proběhla propagace v Roverském kmeni, vybraly se taky VIP tábory, které se
propagují přednostně
○ snaha komunikovat, že HB stále funguje i v krizi
○ půjde nabídka na ZČ, kluby RC, že si mohou požádat o tabuli na lokality (tabule
“Tady pomáhá Brontosaurus”)
Středoškoláci
○ některé programy se ruší, přesouvají
○ pracuje se na vzniku nových a revizi stávajících programů. Mají vznikat programy
na aktuální téma - sucho, klima. V druhé frontě odpady, zero waste.
Akce příroda
○ zpracovávají se nové lokality do Mapoticu
○ rýsuje se zajímavá lokalita, která by mohla být referenční - od Salamandru
Akce památky
○ nová koordinátorka - Ester. Stále se jí agenda ještě předává
○ Ester se zapojuje do řešení alternativních aktivit v době Korona krize
PsB
○ příprava na to, že budou PsB a že je možné, že tam bude nával, protože budou
zavřené hranice
○ vymýšlení nových cest, jak propagovat PsB - zejména on-line
International
○ řeší EVS - starost o 4 dobrovolníky, kteří jsou v Česku
○ hledá se další dobrovolník, ale momentálně nikdo nemůžu nastoupit
Vzdělávání
○ připravuje se Refresh
○ chystá se Klimastartup
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■

●

●

●

●

vzdělávací kurz akce příroda - jak zapracovat téma klimatické změny do akcí
HB
■ zatím posunuto na konec června
○ máme obavy z toho, že na podzim bude přemíra akcí
Dobrovolnictví
○ uzavřeno klubem s Jaroslavem Pavlíčkem, pak se vše zrušilo
○ kluby - přechod na online přednášky
○ brněnské i pražské OHB běží online
BRĎO
○ příprava Duhovských střípků na nový rok
○ Duhová výzva - úkoly pro děti zpracované na web - šiřte kde můžete
Co se chystá - program na nejbližší týdny, kterým by se HB zapojilo do dnešního dění.
○ byli osloveni Skauti, jestli se HB může zapojit do jejich systému pomoci seniorům.
○ v aktuální situaci budeme dále podporovat v drobné péči o přírodu. Vzniká web
nabídky různých aktivit, co může dnes člověk dělat. Tipy co a jak v době karantény
dělat. Forma soutěže, která má dvě komunikační linky:
■ uvědomit si, jak je příroda důležitá
■ uvažovat nad tím jak se chovat v přírodě k přírodě
Projekt Stronger Roots
○ projekt běží dobře, je tam nový koordinátor Václav Kocur
○ připravují se vstupy - momentálně analýza skupin, která bude sloužit k tomu, ať se
dokážeme zaměřit na ty správné skupiny
○ v rámci projektu má vzniknout nový BIS

Rozpočet HB na rok 2020
Finanční ředitel Josef Dvořáček představil VV předběžný rozpočet ústředí HB na rok 2020.
VV HB bere na vědomí předběžný návrh rozpočtu. VV HB žádá finančního ředitele o předložení
rozpočtu pro rok 2020 VV HB do konce dubna.
úkol: Josef Dvořáček poslat na VV upravený rozpočet pro rok 2020 do konce dubna

Komunikace uvnitř VV
●
●
●
●

●
●

Další jednání VV HB proběhne 22.-23. května
Pavel Gal bude pokračovat v odesílání Status reportů.
Do předmětu emailu do VV HB používáme štítky: HLASUJ, REAGUJ, ČTI
Hlasování probíhá na jednáních nebo elektronicky přes e-mailovou konferenci Výkonného
výboru HB. Minimální lhůta pro hlasování po e-mailu je 3 dny, v ojedinělých případech, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení, lze lhůtu zkrátit nejméně však na 24 hodin.
Pro pružnější komunikace bychom chtěli založit facebookovou skupinu pro VV - sdílení
nápadů, aktuálních úkolů a nabídek atd.
Buddies - dvojice ve VV - Barča + Basty, Nelson + Hanka, Lucie + Marťa, Vašek + Kristi,
Martin +Terka, Rózi + Hanka, Kristi + Pavlík + Terka
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-

●

možnost řešit úkoly s někým dalším, řešit podobná témata, operativnější
komunikace. Vytvoření pracovních skupinek.
Otázka jak dotáhnout Vizi Brontosaurus 50, pokud se zruší Rada HB.

úkol: Rozálie Jandová založí FB skupinu pro výkoňák
úkol: Kristína Studená pošle rozdělení pracovních skupinek VV
úkol: Kristína Studená + Tereza Opravilová vytvoří skupinku jak dotáhnout Vizi Brontosaurus 50

Rada HB
Je pravděpodobné, že nebude moci proběhnout. Určitě ale proběhne jednání VV HB, případně se
připojí KRK. Tereza Opravilová s Kristinou Studenou se pokusí namyslet, jak dotáhnout VIZI 50 a
jak uspořádat Radu v jiném termínu (a formě?).

Rozdělování dotací
VV HB rozhoduje jakým způsobem se rozdělí dotace od MŠMT mezi ZČ na podporu jejich činnosti.
VV HB pověřuje pracovní skupinu ve složení Rozálie Jandová, Pavel Gal, Tomáš Vrabec,
Martina Pavelková, Barbora Stolínová přerozdělením dotací MŠMT, MV, SFŽP na rok 2020.
PRO: 12
Zdrželi se: 0

PROTI: 0

Návrh byl přijat

Ostatní
●
●

●

HB připravuje kampaň, která apeluje na veřejnost aby se i v době nouzového stavu zapojila
do ochrany ŽP.
HB založila skupinu KRIT. To je skupina, která zapojí především starší členy HB a odborníky,
kteří se pokusí najít příležitosti HB v době nouzového stavu. Zaměří se především na
dlouhodobé vize.
VV by se mělo více vyjadřovat k tomu, co HB může dělat v době koronaviru. Na rozdíl od
KRITu by jsme se měli více operativně vyjadřovat, reagovat, psát členům k tématům, která
jsou aktuální. Dobré by bylo využití FB skupiny. Být ve střehu a obecně sledovat všeobecné
dění, ať jsme v obraze.

ZČ Modrý Kámen
Shrnutí situace: VV HB schválil (dne 22.11.2019), že ZČ HB Modrý kámen může čerpat investiční
dotaci MŠMT na nový kotel pouze pokud do 30.9. 2020 předložení audit o řádném vedení účetnictví
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a splnění dotačních podmínek za roky 2016, 2017 a 2018. V případě, že ZČ HB Modrý kámen audit
nepředloží nebo audit bude s negativním výsledkem, nebude dotace poskytnuta a bude vrácena
donorovi.
úkol: VV HB pověřuje Kristínu Studenou, Josefa Dvořáčka, Pavla Gala k průběžnému jednání s ZČ
HB Modrý Kámen vedoucí k dodání kompletních podkladů pro udělení investiční dotace do
30.9.2020.

RC HB Jeseníky
Práce na rozluce RC HB Jeseníky a HB stále trvají. Dalimil Toman a Kristína Studená začnou
pracovat na smlouvě o rozluce RC HB Jeseníky a HB, která by měla být hotová do léta.
úkol: Dalimil Toman se do dalšího jednání VV spojí s Tomášem Hradilem a zjistí současnou
situaci.

Klimaskupinka
Další jednání Klimaskupinky proběhne na podzim.

Návrh na změnu loga
Autorská práva máme pouze k logu Brontosaura od Jiránka. Programový ředitel schválí formou
organizačního pokynu použití nového písma spolu s logem.
Na některých marketingových materiálech se používá logo Brontosaura zrcadlově Je to varianta
loga nebo už se to jako logo HB nepovažuje. VV HB by měl schválit, že je logo dovolené otáčet.
Je možnost změnit celé logo HB (což by byl velký zásah do fungování ZČ) nebo schválit možnost
ho pro účely marketingu používat v původní i otočené variantě. Je třeba zjistit jak je to po právní
stránce, jestli i otočené logo se považuje za registrované.
úkol: Martin Rehuš a Dalimil Toman zjistí do dalšího jednání VV jaké jsou právní podmínky pro
používání loga.

Minigranty
VV HB projednal stav interního systému podpory pro akce - Minigrantů.
úkol: Dalimil Toman pošle Pavlovi Galovi finální znění Mingrantů. Pavel Gal to pak pošle ke
schválení VV HB po e-mailu.

Směřování HB ve vztahu k MŠMT
Loni jsme měli hůře hodnocený projekt podávaný na MŠMT. MŠMT podporuje aktivity pro mládež
což splňujeme stále na hraně, protože nám průběžně stárne členská i účastnická základna. Buď
začneme postupně MŠMT opouštět a snižovat žádanou částku dotací se všemi důsledky a
necháme členskou základnu postupně zestárnout nebo se jako celé HB budeme snažit
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členskou základnu omladit. I při snaze zapojit mladé lidi máme méně akcí, které podmínky MŠMT
splňují - měli bychom tedy už začít žádat méně peněz a hledat jiné formy finanční podpory, pokud
vývoj nedokážeme zvrátit. Je to na diskuzi v průběhu celého roku, jakým směrem by se HB mělo
ubírat. Pokud nebude Rada HB projednáme to na Refreshi.
úkol: Dalimil Toman - zařadit na RHB či Refresh diskuzi nad tématem stárnutí členské základny x
dotace MŠMT.

Ústředí personálně v 2020
Zatím zůstávají zaměstnanci v kanceláři bez změn. Případné změny se budou komunikovat
průběžně.

Odměny
úkol: Kristina Studená, Pavel Gal a Tomáš Vrabec vymyslí způsob jakým se budou ředitelům
udělovat odměny - formou hodnocení členů VV nebo sebehodnotícím dotazníkem.
Předsedkyně/předseda od roku 2018 dostávají odměnu za práci.
Návrh:
VV HB schvaluje odměnu předsedkyni Kristině Studené a pověřuje finančního ředitele sjednáním
této odměny.
PRO: 11
Zdrželi se: 1

PROTI:

Návrh byl přijat

Akce HB
Zvážit, které akce by HB mělo podporovat.

Zapsal(a): Dalimil Toman
Ověřil(a): Rozálie Jandová
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