Ve Výkonném Výboru jsem byla druhým rokem a ráda bych v něm
pokračovala v práci na tématech, která se mě dotýkají. Zapojovala
jsem se do Zelené sekce a Demokratické skupinky, kde se snažím
podporovat Brontosaurus jako udržitelnou a klimaticky i sociálně
spravedlivou organizaci. Zapojila jsem se do projektu Živá krajina,
kde se snažíme oživit zemědělskou krajinu. Za úspěch považuji, že
jsem se konečně celkem zorientovala v některých dlouhodobých a
složitějších tématech a v procesních záležitostech Brontosaura.
Ráda bych tedy zachovala kontinuitu výkoňáku a tyto zkušenosti
postupně předávala dál. Zasedání VV mě baví, ráda se setkávám
s ostatními výkoňáky a jsem nadšená ze všech menších i větších
úspěchů, která se nám povedou. Snad se příští rok budeme moci
na zasedání potkávat osobně :)

V Brontosauru působím dlouhodobě hlavně na poli zahraničních aktivit (a
mou srdcovkou je od roku 2011 projekt podpory udržitelného turismu v
Zakarpatské Ukrajině), stále více však vidím nutnost věnovat se tématům,
která jsou nám lokálně blízká.
Vždy je pro mě podstatná otázka proč - ptám se často nejen co je pro nás
důležité, ale chci, abychom sami sobě i okolí uměli zodpovědět, proč něco
děláme a proč je to tak zásadní.
A jsem přesvědčená, že role Brontosaura je v dnešní uspěchané, na výkon
orientované době, klíčová. Drobné působení na utváření krajiny, ruka k
ruce, úsměv k úsměvu. Našimi činy spojenými s lidským příběhem se
podílíme na rozvoji a šíření pozitivních hodnot. Možná naší doménou nikdy
nebudou velké ekologické kampaně nebo schopnost rychle reagovat na
všechna společenská témata. Naší silou je však spojování lidí, propojování
se na základě hodnot, kterými jsou vztah k přírodě, ke krajině a místu, vztah
k lidem. Smysl pro humor.
Udržitelnost je základní esencí Brontosaura. Za všech okolností i situací tu
budou příběhy našení a příběhy nadšených, které ponesou štafetu inspirace
dál.
Všechny tyto hodnoty bych ráda i nadále podporovala v rámci svého
působení. Převzala jsem pozici předsedkyně po pečlivé a neúnavné práci
Šváry a ráda bych pokračovala ještě třetím rokem. Vážím si vaší důvěry a
podpory a doufám, že se mi podaří dobře plnit svou roli.

Ve výkonném výboru Hnutí Brontosaurus jsem i přes svůj věk
služebně nejmladší. Rok 2020 byl pro mě první v této funkci. A
vzhledem k okolnostem to byl v mnohých věcech pro ostatní také
rok s mnoha poprvé… Do VV HB jsem šel abych pomohl, něco se
dověděl, dal najevo svůj názor a nebo něco nového pomohl
prosadit. Přes mnohá omezení se nám dařilo celý rok držet HB
v chodu a postupně řešit dlouhodobé i pravidelné úkoly. Novinka,
kvůli které bych chtěl ve VV zůstat je připravovaná „referenční
lokalita“ kterou by se mohlo celé hnutí chlubit. Také bych chtěl i
nadále podporovat záměry, které vedou k přímé činnosti v přírodě
a krajině a k nim připravoval například výukové programy a
přednášky, které se mi bohužel nepodařilo prozatím dotáhnout do
konce. Kromě funkce člena VV HB jsem předseda základního článku
Ardea Břecalv, který má jen krátkou historii, ale již máme několik
tradičních a kvalitních akcí. Vystudoval jsem agroekologii a pracuji
jako inspektor na Státním zemědělském intervenčním fondu.
Příroda a krajina tedy provází celý můj život.

Ve VV jsem byl první rok. Můj cíl ve VV byl ,,jednoduchý”
zorientovat se, zjistit a pochopit co vše se řeší. Jelikož se toho řeší
opravdu hodně, tento cíl se mi nepodařilo úplně splnit a rád bych
tedy dostal další možnost. Hodně mě zaujal nápad propojování
BRĎA s hnutím. Určitě se na něm budu chtít podílet. Zasedání je
sice občas dlouhé, ale určitě je zábavné a zajímavé, i proto bych se
znova rád zapojil do VV. Doufám, že se budeme moct zase potkávat
osobně. Všem ro určitě zlepší náladu. :)
Jsem předseda článku 1. BRĎO Gingo Tišnov.

Mezi členy Výkonného výboru jsem jedním ze služebně nejstarších.
Letos jsem si opět položil otázku, jestli ještě kandidovat nebo ne.
Vždyť v Hnutí je tolik mladých a nadšených lidí, kteří mají větší
drive než já. Ale i přes své zdánlivé brontosauří stáří (odhadem 15
let) si stále myslím, že mé působení ve VV bude prospěšné a
obohacující nejen pro mě, ale i pro ostatní. Proto jsem se rozhodl
kandidovat i letos, bude to naposledy. A pokud budou ostatní chtít,
rád přijmu i roli místopředsedy. Na rovinu říkám, že už nezvládám
takové kvantum úkolů pro Brontosaura jako dřív. Většinu volného
času se totiž snažím být se svou ženou a naší malou Julií. Ale i
přesto věřím, že dokážu ukrojit kousek času i pro Brontosaura.
Mimo všechny tyto věci, jsem vzdáleně aktivní i na kanceláři
(administruju e-maily), v čejkovickém Brontosauru dělám archiváře
a v obci Čejkovice dokonce i zastupitele obce.

Loňský rok byl můj první ve výkoňáku. Zvládla jsem se (částečně)
rozkoukat v tom, jak to
uvnitř Brontosaura funguje, a nadchlo mě několik projektů, hlavně
těch zaměřených na
přírodu a BRĎO.
Největší radost mám z toho, že se nám i přes to, co nás v loňském
roce omezovalo, podařilo
neztratit (alespoň doufám) brontosauří nadšení. Zažili jsme
víkendovky, spoustu táborů,
skvělé potáborko, a když bylo nejhůř, setkávali jsme se alespoň u
online aktivit a sdílení
našich individuálních dobrovolnických činů.
Ráda bych se do činnosti výkonného výboru zapojila i příští rok a
moc nám všem přeju,
abychom se v něm mohli víc a víc potkávat nejen skrze obrazovky,
ale hlavně na živo :)

Mám za sebou druhý rok ve Výkonném výboru, který byl specifický
tím, že většina zasedání proběhla online. Přesto jsem se snažila
aktivně zapojovat do řešených témat, podílela jsem se na
rozdělování dotací, jsem součástí demokratické skupinky a zapojila
jsem se do strategického plánování a Vize 50.
Ve Výkonném výboru bych ráda pokračovala i třetí rok, mimo jiné i
proto, že v některých dlouhodobých tématech jsem získala určitý
přehled až nyní a ráda bych se následující rok více zapojila do jejich
řešení. Současně bych se ráda opět zapojila do demokratické
skupinky a strategického plánování.
Kromě toho, že jsem členka VV, také aktivně (pokud to situace
dovolí) organizuji víkendovky a tábory s Rozruchem.

Spolu s Pavlíkem jsem ve výkoňáku služebně nejstarší a poslední
dva roky zde zastávám roli místopředsedkyně. A tak jsem i já
zvažovala, jestli ještě pokračovat. Nakonec mě přesvědčilo, že by
bylo dobré dokončit to, co jsem začala nebo na čem jsem se
podílela, předat zkušenosti a návyky z fungování ve vv, podílet se
na nových projektech, které teď v Hnutí tvoříme a po
koronavirovém roce plném online jednání si trochu spravit chuť. ;-)
Chtěla bych se věnovat dotažení VIZE50 a snad letos konečně
vašeho zapojení do ní. Pokračovat budu také v zelených tématech
jako jsou Zelená sekce HB, Klimaskupina a ozeleňování akcí. Mám
radost z toho, že se můžu podílet na projektu Živá krajina a že se
intenzivně zabýváme naší další lokalitou – Biocentrem Krč.
Svoje působení ve VV teď propojuji s rolí koordinátorky programu
Akce příroda, zatím jsem ještě stále také předsedkyní Základního
článku Rozruch.
Moc si přeji, aby letošní rok byl k našim jednáním shovívavější a my
se mohli ve výkoňáku konečně zase osobně potkat na jednáních. A
abychom se mohli potkat i s vámi a uskutečnit ty naše už rok
připravované plány!

Když jsem pár let zpátky začala chodit na OHB, nenapadlo by mě,
jakým způsobem mi Brontosaurus vroste do života. Člověk jezdí na
akce, poznává nové lidi, kýve na spoluorganizování nejrůznějších
akcí a přitom nevědomky, ale úplně přirozeně prorůstá celou
organizací. A tak jsem vlastně i tady – mezi kandidáty do výkoňáku
– kdyby mě neoslovila Terka, asi by mě to nenapadlo! Každopádně
mě to láká z několika důvodů. Už teď jsem zapojená do pracovních
skupin, které pracují na vnitřním rozvoji a změnám k lepšímu uvnitř
Hnutí. Baví mě přemýšlet nad vzděláváním, nabízet smysluplné a
přínosné cesty, jak provést lidi k posunu – mimo to se vzdělávání
věnuju jak profesně, tak studijně. Zároveň jsem se nedávno zapojila
i do fundraisingového týmu, který se aktuálně snaží rozvíjet péči o
dárce. To jsou témata, kterým bych se ráda ve výkoňáku věnovala –
jsou mi blízká a myslím, že můžu Hnutí nabídnout vhled ze
zkušeností z jiných neziskovek a dalších vzdělávacích akcí.

