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Přítomni: Kristina Studená, Martina Pavelková, Tereza Opravilová, Tomáš Vrabec, Pavel Gal,
Hana Rosová, Rozálie Jandová, Nelson Dufek, Lucie Nádeníková, Martin Václavík, Bára Stolínová
Hosté: Dalimil Toman, Josef Dvořáček
Omluveni: --VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je třeba 6 hlasů pro, v případě schvalování
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Souhrn úkolů a pověření
●

úkol: Terka Opravilová doladí způsob, jakým se bude hlasovat na VH. Hana Rosová zajistí
od kandidátů medailonky a fotky. Termín: do 24. února.

●

Skupina ve složení Kristina Studená, Lucie Nádeníková, Hana Rosová a Terka Opravilová
a ústředí jsou pověřeni organizací VH.

●

úkol: Rozálie Jandová udělá doodle na květen a červen s termíny pro VV. Termín: do 15.
února.

●

Skupina: Terka Opravilová a Kristína Studená jsou pověřeny přípravou Rady.

●

úkol: Josef Dvořáček - zjistit, jestli je obec Uhelná nakloněna prodeji pozemků na Zastávce
a domluvit se s Tomášem Hradilem - ten by mohl domlouvat podmínky s obcí. Termín: do
jarní Rady HB.

●

úkol: Dalimil Toman zapracuje připomínky RC HB Jeseníky do smlouvy o spolupráci.
Termín: do 27.2. 2021.

●

úkol: Josef Dvořáček získá vyjádření Petra Prágla tak, abychom měli věcný záměr smlouvy
do VH HB 2021.

●

úkol - Rozálie Jandová pošle doodle na setkání pracovní skupiny VV ke strategickému
plánu, do 28. 2. 2020.

Zápis
Úkoly z minula
●

ÚKOL (4. zasedání): Rozálie Jandová ve spolupráci s Veronikou Vlačuhovou zpracují
podmínky a přínosy členství v YEE – nejpozději do valné hromady. SPLNĚNO
= platí se poplatek 20 euro ročně a platí se na konci května. Nemusíme plnit žádné
závazky, jsme jediní z ČR a YEE nás prý propaguje. Zatím jsme se nerozhodli, jestli tam
setrváme.

●

Udělat seznam sítí a organizací, kterých jsme součástí a jestli to členství využíváme.
Dalimil Toman, termín: 26. 2. 2020 - TRVÁ
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●

ÚKOL (4. zasedání): Dalimil Toman svolá další schůzku demokratické skupiny - na VH
2021 - TRVÁ

●

ÚKOL (4. zasedání): Dalimil Toman - zařadit na RHB či Refresh diskuzi nad tématem
stárnutí členské základny x dotace MŠMT - vhodné na offline setkání - nechat na další VV
a na VH - budeme řešit v kontextu projektů řešících zapojování do HB

●

ÚKOL (4. zasedání): Josef Dvořáček zjistí od Zdeňka Frélicha, jestli chtějí rozšiřovat
pozemky na Zastávce a jak je koupě pozemku na Zastávce reálná pro využití Jesenického
fondu. Otázka je jestli se cestou koupi pozemku ubírat. -v řešení

●

ÚKOL (4. zasedání): Dalimil Toman a Josef Dvořáček připraví nástřel vyjádření pro KRK k
její zprávě a dopisu ve věci prodeje podílu na budově v areálu MUNA a nasdílí jej VV HB do 10.11. 2020 - SPLNĚNO. Kristina Studená pošle toto zpracované vyjádření Kontrolní a
revizní komisi. TRVÁ

●

ÚKOL (4. zasedání): Josef Dvořáček připraví body (věcný záměr smlouvy), které budou
součástí smlouvy o prodloužení pronájmu Smrčníku - do 31.10. 2020. V PROCESU - čeká
se na vyjádření Petra Prágla. Do VH 2021 mít ucelené vyjádření. Smlouvu pak připraví
Ctibor Brančík.

Zprávy z ústředí
Aktuální dění na ÚHB:
●

●
●

●

●
●
●

Ústředí Hnutí Brontosaurus v průběhu ledna sestavilo roční a průběžné zprávy k projektům
realizovaným v roce 2020. Zpracovali jsme také shrnutí dat z činnosti a úspěchy za minulý
rok.
Byl vytvořen akční plán činnosti ústředí na rok 2021 vycházející z Vize 50, požadavků
projektů a realizovaných výzkumů.
Na základě dalšího nárůstu realizovaných projektů připravilo ústředí HB návrh změny
způsobu rozdělování dotací a finanční podpory akcí, který množství nových projektů
reflektuje.
Rozvíjí se vzdělávací systém HB a spolupráce organizátorských kurzů. Vytvořili jsme profil
absolventa kurzu OHB. Rozvíjí se myšlenka mentoringu organizátorů, kteří (ještě) nemají
OHB.
Pokračujeme v rozvoji marketingové a PR strategie - vznikly nové šablony pro grafiku, nové
šablony pro weby článků, klubů a RC.
Je domluvená supervize/školení pro pracovníky ústředí HB
Proběhly drobné změny úvazků na ústředí - snížení u programu středoškoláci (není vhodná
doba na realizaci programů pro SŠ), navýšení u individuálního fundraisingu.
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Náměty k aktuální činnosti v rámci omezení v době
pandemie
●
●
●
●
●
●
●
●

zaměřit se na jednodenní dobrovolnické akce i na individuálně organizované
aktivity na stmelení komunity: řetězové posílání pohledů, dopisů
aktivity na stmelení komunity: řetězové sdílení fotek z první akce na FB
odkazová hra pro děti i dospělé
vytvořit krátká tutoringová videa pro organizátory
on-line kluby, podcasty z lokalit
rozšířit Na přírodu nekašlu o video návody
doporučení k přípravě akcí na léto

Žádost o půjčku ZČ HB Woodcraft
Dalimil Toman zjistil stav žádosti ZČ HB Woodcraft do Ladislava Šušky o podporu jejich projektu
“včelín”. O půjčku spíše už nemají zájem. Ladislav Šuška nám poslal jeho projekt, kde je záměr
zachycen a projevil zájem o případný fundraising na Darujme.cz.
úkol: Dalimil Toman odepíše Woodcraftu s dotazem, jestli mají o půjčku zájem a nebo zda jsou
schopni kooperovat při realizaci fundraisingové kampaně.

Valná hromada HB
Valná hromada byla svolána v on-line variantě prostřednictvím e-mailů odeslaných na základní
články, kluby a regionální centra. Tato on-line Valná hromada HB bude zaměřena pouze na volby
VV a KRK, poskytnutí základních informací pro delegáty o současném dětí a schválení nutných
zpráv.
Cílem je, aby se připojilo více zástupců než normálně. Využít toho, že se mohou zapojit i lidé, kteří
by přijet nemohli.
Je nutné vyřešit způsob, jakým se bude hlasovat. Například předvyplněná sdílená google tabulka,
můžeme se inspirovat ČRDM, které nám s tím pomůže.
Nominace do VV a KRKu proběhnou do 25.2. a informace o kandidátech se předem pošle
delegátům v podobě medailonků kandidátů.
úkol: Terka Opravilová doladí způsob, jakým se bude hlasovat. Hana Rosová zajistí od kandidátů
medailonky a fotky.
Skupina ve složení Kristina Studená, Lucie Nádeníková, Hana Rosová a Terka Opravilová a
ústředí jsou pověřeni organizací VH.
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Rada HB
Na jaro plánujeme velké setkání v podobě Rady Hnutí Brontosaurus, které v některých aspektech
bude kompenzovat chybějící osobní setkání na Valné hromadě HB. Je vhodné vybrat lokalitu
dostupnou i na jeden den. Pravděpodobně budeme muset jednat venku, takže je důležité zajistit i
bezpečné přespání, kde se nesetká moc lidí. V rámci Rady by měl by proběhnout galavečer s
vyhlášením výročních cen HB, březových lístků a kapelou.
úkol: Rozálie Jandová udělá doodle na květen a červen s termíny pro VV.
Skupina: Terka Opravilová a Kristina Studená jsou pověřeny přípravou Rady.

Referenční lokalita a projekt Živá krajina
●
●

Živá krajina: Povedl se nákup pozemků u Prace. Tereza Opravilová a Hana Rosová
převzaly projekt po Evě Krásenské.
Referenční lokalita u Břeclavi: Martin Václavík detailněji představil záměr lokality HB,
která by sloužila jako ukázková lokalita pro ochranu přírody. Je to podmáčené území u
města Břeclav pro výstavbu nezajímavé, ale pro ochranu prostředí skvělé. Zároveň spadá
do území Natury 2000 atd. Vhodné je i jako ukázka pro veřejnost, protože je dobře
dostupné. ZČ HB Ardea Břeclav nabízí, že zpracuje záměr managementu území (má k
tomu odborné kapacity), dojedná výkupy pozemků s vlastníky, zpracuje informace pro
případnou dárcovskou kampaň.

VV pověřuje skupinku ve složení Tereza Opravilová, Hana Rosová, Martin Václavík, Tomáš
Vrabec, Dalimil Toman a Kristina Studená zpracováním záměru vytvoření referenční lokality v
Břeclavi do 28.2.2021.
PRO: 11
Zdrželi se: 0

PROTI: 0

Návrh byl přijat

Modrý kámen
VV HB projednal žádost ZČ HB Modrý Kámen ohledně odpuštění 5 % provize z investičních dotací
MŠMT ČR za roky 2017/2018 a 2020 (v celkové výši 89 500 Kč).
Návrh:
VV HB zamítá žádost ZČ HB Modrý Kámen o prominutí provize z investičních dotací MŠMT.
Navrhuje však, že provize za rok 2020 bude mít prodlouženou splatnost do 31. 12. 2021.
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PRO: 11
Zdrželi se: 0

PROTI: 0

Návrh byl přijat.

Pokud by měl ZČ HB Modrý kámen zájem o překlenovací bezúročnou půjčku pro zvládnutí
lockdownu, VV nabízí možnost si o takovou půjčku žádat.

Nový systém rozdělování dotací
Výkonný výbor projednal návrh Ústředí Hnutí Brontosaurus na nový systém přidělování finanční
podpory na akce Hnutí Brontosaurus.
Nový systém rozděluje finanční podporu na
oblast žádanou od organizátorů akcí na
DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY A AKCE a na oblast žádanou základními články, kluby a
regionálními centry zejména na VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ a vzdělávání
vedoucích a organizátorů.
U finanční podpory dobrovolníků se stanovuje jednotný fin. limit ve výši 100 - 150 Kč na osobu a
den s tím, že pokud tento limit nebude celý hrazen z dotace, budeme rozdíl doplácet z fundraisingu
Adopce Brontosaura.
U dotací z MŠMT se navrhuje snížit počet kategorií ve kterých si ZČ, kluby a RC žádají podporu,
zejména pak sloučení kategorií pro organizovanou a neorganizovanou mládež.

Návrh:
VV HB schvaluje věcný záměr nového systému přerozdělování finančních prostředků z dotací.
Část finančních prostředků bude nabízena k přímému čerpání organizátorským týmům.
PRO: 9
PROTI: 0
Zdrželi se: 2 (nepřítomni)
Návrh byl přijat.

Návrh:
VV HB schvaluje věcný záměr zjednodušení přerozdělování dotací MŠMT.
PRO: 9
PROTI: 0
Zdrželi se: 2 (nepřítomni)
Návrh byl přijat.

Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno | hnuti@brontosaurus.cz | http://www.brontosaurus.cz

Zápis z 6. jednání VV HB
30.-31.1.2021

Odluka RC HB Jeseníky
Dalimil Toman informoval o postupu odluky RC HB Jeseníky od HB. Je připraven a aktuálně oběmi
stranami připomínkován věcný záměr smlouvy o budoucí spolupráci. Smlouvu by bylo dobré mít
připravenou do VH respektive Rady HB.

VV HB žádá o předložení zprávy o realizaci kroků směřujících k odluce HBJ před chystanou VH
HB. Zároveň žádá RC HB Jeseníky a ÚHB o předložení závazného harmonogramu budoucích
kroků, včetně kroků k založení nového spolku, který bude partnerem pro spolupráci s HB.
Proces je vzhledem k závazku k usnesení Valné hromady třeba posunout. V případě nekonání je
možné se obrátit na Kontrolní revizní komisi s žádostí o pomoc s řešením situace.
Zároveň se řeší využití fondu Jesenicka z prodeje budovy na MUNĚ. Navržena je možnost koupě
pozemku pod Hobitínem.
úkol: Josef Dvořáček - zjistit, jestli je tomu obec nakloněna a domluvit se s Tomášem Hradilem ten by mohl domlouvat podmínky s obcí
úkol: Dalimil Toman zapracuje připomínky RC HB Jeseníky do smlouvy o spolupráci.

Smrčník
Josef Dvořáček informoval o stavu příprav smlouvy k dlohodobému pronájmu chaty Smrčník.
Věcný záměr smlouvy o dlouhodobém pronájmu chaty Smrčník je nyní u Petra Prágla, který se k
návrhu má vyjádřit.
úkol: Josef Dvořáček získá vyjádření Petra Prágla tak, abychom měli věcný záměr smlouvy do VH.

Strategický plán a Vize 50
Přípravy strategického plánu jsou aktuálně pozastaveny. Ústředí HB zpracovalo svůj akční plán na
rok 2021, který vychází z Vize 50, minulého strategického plánu a projektových výstupů na rok
2021, zejména z projektu Stronger roots.
Záměr: vybrat 3-5 hlavních témat z Vize 50, ty rozpracujeme do podoby základu realizačního plánu
a necháme je online opřipomínkovat a pak se s nimi bude dál pracovat. Do Rady HB by se měla
sejít akční skupina, rozpracovat tyto témata a poslat je základním článkům na připomínky. Na
Radě HB se témata zpracují do podoby strategického plánu.
Akční skupina: Navrhne lidi, které přizveme na jednání o vizi, vymyslí, jaké budou výstupy a další
postupy. Skupina se sejde do VH, může to na VH odprezentovat.

VV pověřuje tuto skupinu řešením dalšího postupu tvorby strategického plánu HB: Kristina
Studená, Tereza Opravilová, Tomáš Vrabec, Rozálie Jandová, Dalimil Toman, Hana Rosová
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úkol - Rozálie Jandová pošle doodle na setkání pracovní skupiny VV ke strategickému plánu.

Pověření přípravného týmu “50 let HB”
Dalimil Toman a Tereza Opravilová představili záměr oslav 50 let HB a předložili žádosti o
pověření přípravného týmu a tvorby fondu na akce k výročí.
Návrh:
VV HB pověřuje organizátorský tým ve složení Libor Baláček, Tereza Opravilová, Dalimil Toman
k přípravám oslav ”50 let HB”.
PRO: 7
PROTI: 0
Zdrželi se: 4 (nepřítomni)
Návrh byl přijat.

Návrh:
VV HB schvaluje vyčlenění 20 000 ročně z rozpočtu HB na realizaci oslav 50 let Brontosaura.
PRO: 7
PROTI: 0
Zdrželi se: 4 (nepřítomni)
Návrh byl přijat.

Využití nové varianty loga
VV projednal žádost marketingu HB o změnu grafického manuálu týkající se možnosti otáčet logo
Hnutí Brontosaurus (Brontosaurus se může dívat do prava). Z právního hlediska je do dle naší
analýzi možné.
VV HB navrhuje využívání původní verze loga dle OP Grafický manuál HB a o změně nehlasoval.

Zapsal: Dalimil Toman
Ověřila: Tereza Opravilová
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