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Zápis z 3. jednání výkonného výboru 

Hnutí Brontosaurus 

13.9. 2020, Brtnice 
Přítomni: Kristina Studená, Tereza Opravilová, Tomáš Vrabec, Rozálie Jandová, Barbora 
Stolínová, Nelson Dufek, Lucie Nádeníková 
Hosté: Dalimil Toman 

Omluveni: Martina Pavelková, Pavel Gal, Hana Rosová, Martin Václavík 

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 4 hlasy pro, v případě schvalování 
vnitřních předpisů a organizačních pokynů 4 hlasy pro. 

Souhrn úkolů a pověření 

Zápis 

Úkoly z minula 

Zprávy z ústředí 

Prodej budovy č. 61 na MUNĚ 

Národní asociace dobrovolnictví 

Záznam hlasování mimo jednání VV HB 

Minigranty 

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VVHB) 

Záznam hlasování mimo jednání VV HB 

Téma návrhu 

Souhrn úkolů a pověření 
●    Josef Dvořáček - jednání o možnostech investic peněz z prodeje budovy na Muně na 

koupi pozemku na Jesenicku 

●    Rozálie Jandová ve spolupráci s Veronikou Vlačuhovou zpracují podmínky a přínosy 
členství v YEE – nejpozději do valné hromady. 

●     9. října – Dalimil a Josef – návštěva Jesenicka s cílem řešit smlouvu na chatě Smrčník 
a postup odluky RC HB Jeseníky. Kdo chce, může se přidat. 

●    Dalimil Toman svolá další schůzku demokratické skupiny - do konce roku 2020 

●    Kristina Studená + Tereza Opravilová vytvoří skupinu jak dotáhnout Vizi Brontosaurus 
50 
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●    Josef Dvořáček se spojí s Mírou Míkovcem a probere s ním zapojení KRKu do 
interního auditu účetnictví Modrého kamene 

● Dalimil Toman – pošle na VV informace ohledně právního využívání loga, návrh Martina 
Rehuše z jara se bude řešit na příštím jednání, Tereza Opravilová dodá podklady. 

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

●    ÚHB připraví strategické plánování v termín 16.-18. října – dle zadání od VV! 

● Josef Dvořáček dodá vyúčtování Dortu a Příběhů nadšení. 

● Josef Dvořáček pošle na konferenci VV účetní závěrku ke schválení. 

● Josef Dvořáček pošle výhled cashflow na rok 2020 na konferenci VV na rok 2020 a 
2021 – do dalšího jednání 

● Josef Dvořáček zahrne změny do návrhu rozpočtu na 2021 a pošle na VV konferenci. 

●    Dalimil Toman přidá  nabídku Smrčníku do služeb poskytovaných ZČ a pošle výzvu do 
HB. 

●    Kristína Studená - napsat pozvánku na radu a Refresh – co nejdřív, ale v rozestupu od 
pozvánky na strategické plánování (týden). 

● Josef Dvořáček - zjistit od Zdeňka Frélicha, jestli chtějí rozšiřovat pozemky na Zastávce a 
jak je koupě pozemku na Zastávce reálná. 

Zápis 

Zprávy z ústředí 
Dalimil Toman 

PSB – konalo se zhruba stejné množství táborů jako v předchozích letech - byl významně větší 
zájem a akce byly naplněné. Nekonaly se v zahraničí kvůli Coroně, ale zase byly nové PsB v ČR. 

Ekostan - za léto se jich konalo více než v předchozích letech - dohnal se tak jarní skluz daný 
Coronou. Velký úspěch měly na festivalech Příběhy nadšení. 

Středoškoláci - koná se minimum středoškolských programů - potíže s pandemií. 

Individuální fundraising – běží v udržovacím módu. Od roku 2021 je na něj nový větší úvazek z 
projektu Stronger roots. Je třeba řešit personální obsazení tohoto zvýšeného úvazku. 

Projekt Stronger Roots – realizovali jsme výzkum o hodnotách mládeže, proběhla fokusní skupina 
a běží dotazník směrem do Hnutí – motivace lidí k zapojování do činnosti a k podpoře. Pracuje se 
na novém BISu, začátkem příštího roku by měl být hotový, je třeba komunikovat, že se na tom 
pracuje, aby se těšili a nebyli pak naštvaní. 

Projekt Šablony – jsou připraveny vzory pro ZČ, cílem bude ZČ a kluby motivovat, aby se jejich 
šablony věnovaly věcem, které souvisí s činností HB. 
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HB v době koronaviru 
Proběhlo: 

● Úspěšné on-line kampaně: Duhová výzva a Na přírodu nekašlu.  
● Mimořádné dobrovolnictví - pouze v začátcích, pak přerušeno návratem ke klasické 

činnosti v létě. Připraveno na další využití. 
● Mimořádné akce - konaly se nové PsB reagující na zvýšenou poptávku. Námět: na 

Refreshi tyto akce představit jako úspěšný model - Tereza a Rozálie. 

Co teď: 

● Z ÚHB budou pro ZČ, RC, kluby chodit průběžně informace k pandemické situaci, 
aktualizovat je také na webu. 

● Bude vhodné zvážit, jak využít do budoucna kampaň a web Na přírodu nekašlu 
● Chceme zužitkovat příklad dobré praxe mimořádných akcí - ukázat, že se není 

třeba bát dělat akce i relativně za krátký čas, spontánně, že není nutné mít moc 
programu a pracovat spíše s místem, příběhy, atmosférou. 

● Kdyby se měly rušit víkendovky, tak by se zase vyzdvihlo individuální dobrovolnictví 
(ale až kdyby byly víkendovky plné nebo se nesměly dělat) 
 

Další jednání VV, strategické plánování a RHB 
Strategické plánování: 

Bude v termínu 16.-18. října, místo se řeší. 

Úkoly: 

-       Tereza a Kristína se sejdou a udělají plán programu 
-       Veronika - zajistí místo a ubytování 
-       Dalimil - rozešle pozvánku (safe the date) - na články, organizátori, účastníci VH. 

 

Rada na Refreshi: 

Délka 2 hodiny, aktuální témata, která se řeší (Vize, Živá krajine – Brontosaurus 
ekozemědělcem...) 

Úkol: Kristína udělá pozvánku. 

Modrý kámen 
Kristína, Dalimil a Josef Dvořáček se sešli s Robertem Kubáněm a probrali možnosti zkvalitnění              
vedení účetnictví ZČ HB Modrý kámen. Robert teď začíná pracovat s účetní firmou na              
požadavcích ze strany VV. 
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Rozluka RC Jeseníky a fond 
Rozluka: 

Aktuálně je třeba posunou situaci s rozlukou v kroku založení nového spolku ze strany Tomáše 
Hradila a následně posunout další společné kroky - smlouva o spolupráci, převody, apod. Bude 
řešit Dalimil Toman. 

Další postup se bude řešit na výjezdu do Jeseníku.  

ÚKOL: Kristína, Dalimil, Josef - do výjezdu znovu projít kroky a ujasnit, co chceme v tomto do 
konce roku realizovat. 

 

Požadavky na ředitele 
Připravujeme výběr nového programového ředitele – je třeba na něj ujasnit požadavky. Vyjádřit             
by se měli lidé na kanceláři, kteří s ním budou v kontaktu, ale i za celé Hnutí i VV HB. 
Je třeba stanovit harmonogram výběrového řízení a předání funkce do Valné hromady HB 2021. 
Pokud bude třeba vyhlásit výběrko než bude strategické plánování, tak zadání vytvoříme online. 

 Živá krajina 

Eva Krásenská předložila další návrh na nákup pozemku pro vytvoření ukázkové lokality u které              
však byla příliš vysoká cena a po reakci návrh stáhla. Pro dostatečnou míru operativnosti nákupů               
by bylo vhodné stanovit obecná pravidla, mantinely pro zástupce projektu Živá krajina a to              
zejména cenové. 
 
Úkol: Martin Václavík, Hanka Rosová – připraví návrh těchto pravidel – VV je probere a případně 
schválí na dalším jednání. 

 

Petice za záchranu Moravská Amazonie 
Dalimil Toman informoval o kampani a petici pro záchranu luýních lesů na soutoku Moravy a Dyje. 
K této kampani a petici se HB připojilo - viz elektronické hlasování. 
Dalimil Toman připraví scénář, jak se za HB více zapojit, sbírat podpisy (hlavně papírová petice z 
regionu). 
Připravíme info do newsletteru, rozhovor na web, info mail na články, facebookový status, 
rozeslání papírové petice, přednášku na klubu HB. 
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Záznam hlasování mimo jednání VV HB 

Živá krajina 

Hlasování navrženo Kristinou Studenou 26. 5. 2020 s termínem hlasování do 27. 5. 2020. 

Návrh: 

VV HB schvaluje klubu Spadlí z Hrušky záměr koupě pozemku č.2021 
v k.ú. Sokolnice o výměře 5 250 m2 v maximální výši 44 Kč za metr2, 
které budou financovány z prostředků na transparentním účtu klubu 
Spadlí z Hrušky v minimální výši 211 000 Kč, přičemž zbývající 
prostředky dofinancuje Hnutí Brontosaurus z vlastních zdrojů. 

 
Průběh hlasování:  
Pro: 7; Martin Václavík, Pavel Gal, Tomáš Vrabec, Rozálie Jandová, Barbora Stolínová, Hana 
Rosová, Kristina Studená 
Proti: 0 
Zdrželi se: 4; Martina Pavelková, Lucie Nádeníková, Tereza Opravilová, Nelson Dufek 
Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 11.6.2020, návrh byl přijat. 

Nový klub HB Čachrovníci 
Hlasování navrženo Pavlem Galem 4. 6. 2020 s termínem hlasování do 7. 6. 2020. 

Návrh: 

VV HB na základě předložených dokumentů schvaluje vznik Klubu HB 
Čachrovníci. 

  

Průběh hlasování: 

PRO: 8; Pavel Gal, Bára Stolínová, Lucie Nádeníková, Tomáš Vrabec, Tereza Opravilová, Rozálie 

Jandová, Hana Rosová, Martin Václavík 

PROTI: 0 

Zdrželi se: 3; Martina Pavelková, Kristina Studená, Nelson Dufek 

Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 8.6.2020, návrh byl přijat. 

 

Iniciativa Stop přehradám 

Hlasování navrženo Terezou Opravilovou 16. 8. 2020 s termínem hlasování do 17. 8. 2020. 

Návrh: 
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Hnutí Brontosaurus se připojuje k iniciativě Stop přehradám a k 
prohlášení Za systémová opatření proti suchu. 

 

Průběh hlasování: 

Pro: 11; Tereza Opravilová Lucie Nádeníková, Tomáš Vrabec, Pavel Gal, Hana Rosová, Nelson 
Dufek, Martina Pavelková, Martin Václavík, Barbora Stolínová, Kristina Studená, Rozálie Jandová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 17.6.2020, návrh byl přijat. 

 

Demonstrace proti suchu 

Hlasování navrženo Terezou Opravilovou 25. 6. 2020 s termínem hlasování do 26. 6. 2020. 

Návrh: 

Hnutí Brontosaurus se připojuje k demonstraci proti suchu (Nenechme 
se vyždímat!) iniciovanou hnutím Limity jsme my. 

 
Průběh hlasování: 
Pro: 9; Nelson Dufek, Hana Rosová, Tomáš Vrabec, Rozálie Jandová, Kristina Studená, Pavlel 
Gal, Lucie Nádeníková, Barbora Stolínová, Tereza Opravilová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2; Martina Pavelková, Martin Václavík 
Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 26.6.2020, návrh byl přijat. 
 
Nový klub HB Pellegríni-poutníci 
Hlasování navrženo Pavlem Galem 29. 6. 2020 s termínem hlasování do 2. 7. 2020. 

Návrh: 

VV HB na základě předložených dokumentů schvaluje vznik Klubu HB 
Pellegrini-poutníci. 

Průběh hlasování: 

PRO: 8 hlasů: Pavel Gal, Barbora Stolínová, Kristina Studená, Lucie Nádeníková, Martin 

Václavík, Tomáš Vrabec, Nelson Dufek, Rozálie Jandová. 

PROTI: 0 hlasů. 

Zdrželi se: 3 hlasy: Hana Rosová, Martina Pavelková, Tereza Opravilová. 
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Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 2.7.2020, návrh byl přijat. 
 

Žádost Modrého kamene o úpravu podmínek 

Hlasování navrženo Terezou Opravilovou 20. 8. 2020 s termínem hlasování do 24. 8. 2020. 

Návrh: 

VV HB schvaluje návrh, že ZČ HB Modrý kámen nechá realizovat 
kontrolu a zpřehlednění účetnictví za rok 2016 – 2018 od účetní firmy 
Pavla Trampoty. Do 15. října 2020 bude účetnictví předloženo Kontrolní 
a revizní komisi a ÚHB a bude proveden vnitřní audit, a to 
prostřednictvím odborného účetního v kooperaci s KRKem a ÚHB. 

  

Průběh hlasování: 

Pro: 9 hlasů: Tereza Opravilová, Rozálie Jandová, Hana Rosová, Nelson Dufek, Pavel 

Gal, Tomáš Vrabec, Martina Pavelková, Kristina Studená, Barbora Stolínová 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželi se: 2 hlasy: Lucie Nádeníková, Martin Václavík 

Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 25.8., návrh byl přijat. 

 

Podpora petice za záchranu Moravské Amazonie 
Hlasování navrženo Terezou Opravilovou 4. 9.2020 s termínem hlasování do 8.9.2020. 

Návrh: 

VV HB schvaluje připojení Hnutí Brontosaurus k petici Za záchranu 
Moravské Amazonie a šíření této kampaně mezi své členy. 

  

Průběh hlasování: 
PRO: 10 hlasů: Pavel Gal, Lucie Nádeníková, Bára Stolínová, Hana Rosová, Tomáš 
Vrabec, Martina Pavelková, Martin Václavík, Nelson Dufek, Rózi Jandová, Terka 
Opravilová, Kristina Studená, 

PROTI: 0 hlasů. 

ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno 8.9.2020, návrh byl přijat. 
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Zapsal(a): Dalimil Toman 

Ověřil(a): Rozálie Jandová 
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