
Zápis ze 4. jednání VV HB
14.-16. 1. 2022

Zápis ze 4. jednání výkonného výboru

Hnutí Brontosaurus

14. - 16. ledna 2022, Kaprálův mlýn

Přítomni: Kristina Studená, Tereza Opravilová, Pavel Gal, Hana Rosová, Rozálie Jandová, Nelson
Dufek, Martin Václavík, Daniela Syrovátková, Barbora Stolínová
Hosté: Dalimil Toman, Josef Dvořáček
Omluveni:

Zapisovatel/ka: Tereza Opravilová

Ověřovatel/ka: Dalimil Toman

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 4 hlasů pro.

Zápis

Úkoly z minula

Zprávy z ústředí (60 min)

Modrý kámen (90 min)

Smrčník (20 min)

Rozluka HBJ (30 min)

Strategický plán - VIZE 50

Změna vnitřního předpisu (20 minut)

Referenční lokalita a projekt Živá krajina (20 min)

Pokračování VV a KRKu

VH HB 60 min

Členství v Klimatické koalici a dalších sítích 15 min

Zápis

Úkoly z minula

● Josef Dvořáček - Zajistit sepsání smlouvy ohledně dlouhodobého pronájmu Smrčníku
● Josef Dvořáček - Analýza výše nájmů v lokalitě Smrčníku
● Daniela Syrovátková - zeptá se na právní konzultaci Petra Víta
● Hanka Rosová se podívá na územní plán
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● Josef Dvořáček pošle příští týden návrh smlouvy ke Smrčníku do konference VV, proběhne
připomínkování a odsouhlasení

● Josef Dvořáček zjistí aktuální stav s  nákupem pozemků na Johance - návrh RC HB
Jeseníky.

● Josef Dvořáček se domluví s Martinem Václavíkem ohledně zpracování smluv, pak osloví
Viktora Procházku

Zprávy z ústředí (60 min)

Adopce a individuální fundraising

- dvojnásobný příjem z Dárků přírodě (80 tis)
- nový dárek přírodě - oživená krajina
- výzva na dlouhodobé dary a video k Akci příroda
- oslovování dlouhodobých dárců má zpoždění (dvě videa)
- návrh - více pracovat s dárci z kampaně ke Krčím
- otevřít debatu k IF s Dančou a Kájou

Stronger roots

- je potřeba udělat ukončení a uzavřít projekt
- výsledky jsou v procesu, i když řada věcí nebude ukončena (dlouhodobí dárci, BIS)

Vzdělávání

- proběhlo: Ministart-up pro organizátory, online školení - sebemotivace, jak pracovat se
stresem a strachem

- úkol pro ÚHB: dotáhnout věci na mozku
- nová koordinátorka - Terka Loučková
- Sekce OHB má většinu věcí dodělanou, chce dotáhnout změny do VH HB
- kurz BRĎO - odkládá se vzdělávací kurz už delší dobu, je potřeba jej zrealizovat

Finance

- vyúčtovávají se víkendovky, píší se ZZ a probíhá vyúčtování projektů

International

- v plánu dva workcampy organizované EVS dobrovolníky
- v únoru dorazí noví EVS dobrovolníci
- mezinárodní školení - Verča a Eva

Projekty

- MZV - projekt na Srbsko a Rumunsko
- SFŽP - schváleny dva nové projekty
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- MŽP a MV čekáme, MŠMT čeká na schválení rozpočtu (akreditovaná organizace na dva
roky obhájeno)

Po tornádu

- spolupráce se Zdenkou Pavkovou na Jižní Moravě, rozběh víkendovek na jaře, plánování
jarních výsadeb

- memorandum o spolupráci s MUNI pomáhá
- propagace dobrovolnických akcí přes MUNI pomáhá a magazín MUNI

Akce Příroda

- spousta víkendovek na podzim
- věšení budek a sázení stromků z dárků přírodě, budkování v Brně (15 lidí)
- zázemí - mapotic, informační servis pro organizátory
- video z výsadeb, celkem vysázeno na 500 stromů v krajině

Akce památky

- akcí je méně než bývalo
- jsme zapojení do spolupráce s Poláky, Slováky (Erasmus KA2) - jak dělat kulturní a

památkové akce pro mladé lidi, budeme hostovat konferenci pro 80 lidí

Dobrovolnické centrum

- propagování klubů, budkování
- péče o dobrovolníky
- převezme péči o volné členy

Středoškolské programy

- je potřeba dotáhnout dva středoškolské programy - Klima a Udržitelný život
- na podzim běžely workshopy na středních školách

Marketing

- dvě propagační videa
- nová příručka pro organizátory
- nové dárkové předměty, trička
- chystáme novou vlnu propagace na jaro a léto
- konzultace s někým, kdo pomůže nastavit spolupráci s médii (Česká TV, Rozhlas) - Tomáš

Kratochvíl (ČTV), Karolína Peřestá (Rozhlas), Radovan Kramář (HateFree), sestry
Kolovrátkovy

Oslavy 50

- máme zajištěn půl roku 0,5 úvazek na koordinátora akcí
- zahajovací konference v projektu
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Smrčník (20 min)

Návrh nové smlouvy - Josef Dvořáček poslal do mailu smlouvu, jsou tam zapracované všechny
požadavky (pohostinská činnost, odstoupení od smlouvy, zhodnocování nemovitosti atd atd)

ÚKOL: všichni si přečtou smlouvu a do 31. 1. 2022 pošlou Josefovi Dvořáčkovi, schválíme
distančně, do VH chceme uzavřít i s Petrem Práglem

ÚKOL: Josef Dvořáček poprosí Ctibora Brančíka, aby se na to podíval - do 31. 1. 2022

Situace - dodělávají se prostory po požáru, je potřeba dočerpat pojistku, Petr Prágl ještě dělá
rekonstrukce (interiéry, okna), zatím funkční, ale ne úplně dotažené

Rozluka s RC HB Jeseníky (90 min)

Co se týče převodu činnosti RC HB Jeseníky na nový spolek, tak aktuálně nová organizace ještě
založená není, dokumenty jsou podané znovu na soudě a do VH by to mělo být.

Návrh postupu

aktuálně:

● vzájemě si, připomenout původní cíl - založit novou organizaci, nevyvíjet novou činnost,
převádět aktivní projekty na nový subjekt

● pokud nedojde ke krokům, které byly schválené na VH 2020, bude se věcí zabývat KRK a v
případě, že by našel pochybení či neplnění daného postupu, bude nezbytné zrealizovat
likvidaci ze strany VV HB.

další postup:

● dotáhnout smlouvu o spolupráci, největší zádrhely - ne/využívání názvu Brontosaurus a
logo HB - VH by měla schválit využití/nevyužití loga HB.

● dát jasný signál RC HB Jeseníky - že pokud nebudou do nějakého data převedeny aktivní
věci - projekty, činnosti atd., tak bude RC zrušeno ze strany HB.

● na VH prezentovat už novou spolupráci a např. některý z aktuálních úspěšných projektů
● VV HB vyjadřuje souhlas s názvem Brontosaurus Slezsko pro nový spolek, ale vyzývá jeho

zakladatele, aby nevyužíval podobné logo HB, podobnou vizuální stránku HB - toto je třeba
zapsat to do memoranda o spolupráci

do budoucna:

● ošetřit, aby už RC HB Jeseníky dále nepokračovalo v projektech a převedlo je na nový
spolek - buď reálná likvidace, nebo nový statutáři od určitého období

ÚKOL pro ústředí - právník, který by navrhl postup pro likvidaci ZČ
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ÚKOL: paralelně s tím nastínit RC HB Jeseníky kroky, které plánujeme - pokud členové RC HB
Jeseníky nezaloží do VH novou organizaci, jak bylo dohodnuto, tak uloží VH Radě, aby Rada
zrušila ZČ

ÚKOL: K. Studená a D. Toman se potkají k dotažení memoranda o spolupráci, do VH HB finální
znění

ÚKOL: Hanka Rosová se potká s někým ze ZČ Zastávka za účelem motivace do další činnosti v
rámci HB

Stronger roots a BIS(20 minut)

V rámci realizace nového CRM systému se nestihly se naplnit všechny cíle projektu - něco se ještě
bude dokončovat v rámci plnění dodavatele po ukončení projektu, něco se bere jako vícepráce, je
zde možnost někomu celou tvorbu systému předat (měl by umět Python, případně Django).

BIS i celý systém je příliš složitý - mnoho druhů prezenček, mnoho druhů kvalifikací - možnost
probrat ve VV HB.

Pracuje se na části po organizátory, která bude hezká, články a ústředí budou mít pořád
administrativní rozhraní

Referenční lokalita a projekt Živá krajina (20 min)

Hanka Rosová představila možnost daru pozemku od pana Hájka. Pozemek je celkem v vesnici,
takže to pro Živou krajinu spíš vhodný nebude a je to pro nás taky trochu daleko tam pravidělně
dojíždět se o stromy starat. Nicméně by jsme ho mohli mít jen jako peněžitý dar pro HB (pokud by
s tím pan Hájek souhlasil).

Úkol: Hanka Rosová - zjistit, jakou má majitel představu, za jakým účelem nám chce pozemek
darovat a podívat na územní plán dotčené obce.

Krče

- přímo na lokalitě se v zimě nic neděje, administrativně se teď řeší smlouvy, pro bono
konzultace s právníkem (Jarda Janoušek) - je třeba upravit a vylepšit smlouvu o převodech.

- převody by měly proběhnout korespondenčně (přidat průvodní dopis, složenku, která
pokryje poštovné, návrh na vklad)

- rada města Břeclav přijala návrh na dlouhodobou výpůjčku pozemku (přelom ledna a
února)

- na jaře proběhla kampaň pro veřejnost, na podzim měla být zaměřena firmy, ale
neproběhla, ale přibyl jeden velký dar, jsou i možnosti využít na nákup dotační titul,
komunikuje se s vlastníky pozemků
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- na jaře budou na lokalitě další akce

VV HB oceňuje práci Martina Václavíka.

úkol: Martin zajistí pro Jardu Janouška (právníka) nějakou odměnu/poděkování.

Pokračování členů VV a KRKu ve výkonu funkcí

Členové VV HB vyjádřili své aktuální preference v zájmu či nezájmu kandidovat do dalšího
funkčního období.

Tipy na oslovení ke kandidatuře VV: Vrabčák, Alča Konečná, Martin Kadala, Roman Haken, Anička
Křenková, Ester Surovčík, Dan Farkač, Lucka Lomičová, Ondra Lomič, Pája Srbová, Eliška
Kadlecová.

Tip na oslovení ke kandidatuře KRK: Waxí, Zula Brzobohatá, Ctibor, Monča Hornová, Pája Srbová

VH HB 60 min

Je třeba poslat oznámení o konání a předtím zvolit, jakou to bude mít formu
(prezenčně/kombinovaně). Projednány návrhy na body jednání.

zapsala:

ověřil:
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