
Zápis z 2. jednání VV HB
21.- 23. května 2021

Zápis z 2. jednání výkonného výboru

Hnutí Brontosaurus

21. - 23. května, Jezírko

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

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 5 hlasů pro.

Souhrn úkolů a pověření

Zápis

Úkoly z minula

Ocenění a poděkování (10 min)

Zprávy z ústředí (30 min)

Rozpočet HB na rok 2021 (15 min)

Modrý kámen

Nákup pozemku na Zastávce (a další věci z HBJ) + Rozluka HBJ

Dlouhodobá smlouva na Smrčníku

Rada HB

Referenční lokalita a projekt Živá krajina (45 min)

Podpora a fungování v rámci VV HB

Strategický plán - VIZE 50

BIS

Dary pro kampaň na referenční lokalitu

Manifest Nová dohoda

Potáborko

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VVHB)

Záznam hlasování mimo jednání VV HB

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých

Stanovisko VV k předloženým podkladům ZČ HB Modrý kámen
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Souhrn úkolů a pověření

● Josef Dvořáček - Zajistí sepsání smlouvy ohledně pronájmu Smrčníku

● Josef Dvořáček - Analýza výše nájmu v lokalitě Smrčníku

● Všichni - Přečíst si Manifest Nová dohoda během neděle, v pondělí vykopneme hlasování

Zápis

Úkoly z minula

● Všichni zápis do rejstříku, konverze + poslat Verče, (P a MP i rejstřík trestů) – Termín: co
nejdřív (vzhledem ke karanténám atp.) – SPLNĚNO, ale celkový zápis není.

● 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. – TRVÁ SPLNĚNO

● Josef Dvořáček získá vyjádření Petra Prágla tak, abychom měli věcný záměr smlouvy.
Smlouvu pak připraví Ctibor Brančík. Termín: do VH HB 2021. – SPLNĚNO

● Rozálie Jandová pošle doodle na setkání pracovní skupiny VV ke strategickému plánu,
Termín: do 15. 3. 2021. – SPLNĚNO - proběhlo, svoláno bez Rózi

● 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 - SPLNĚNO, je
zařazeno na zítra

● Dalimil Toman - příspěvek na FB HB s fotkami z Valné hromady SPLNĚNO
● Pavel Gal a Kristina Studená okomentují záměr dlouhodobé smlouvy. Termín: do

21.3.2021. TRVÁ SPLNĚNO
● Josef Dvořáček předloží VV HB návrh rozpočtu pro rok 2021. Termín: do 21. 3. 2021.

SPLNĚNO
● Josef Dvořáček od Pavla Nováka nechá vypracovat záměr nákupu pozemku pod sborem

na Zastávce - kdo by to využíval, na jaké akce apod. SPLNĚNO
● Dalimil Toman požádá Tomáše Hradila o zpracování záměru nákupu pozemků na

Johance. SPLNĚNO

Ocenění a poděkování (10 min)

Děkujeme za organizaci tohoto setkání.

Velké díky Karin Backové za táhnutí kampaně za Krče a všem za účast a intenzivní práci na
kampani - ocenění patří zejména Martinovi Václavíkovi, Tereze Opravilové, Daniele Syrovátkové,
Martinovi Rehušovi, Dalimilovi Tomanovi, Josefovi Dvořáčkovi a všem ostatním. Děkujeme za
všechny dary.

Díky Pavlovi Galovi za posouvání úkolů a přípravu podkladů.
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Oceňujeme velkou práci sekce Vzdělávání na sjednocení kurzů OHB a další novinky.

Díky všem na ústředí za propagaci letních akcí. Děkujeme za neutuchající práci na BISu a
Rozcestníku, které jsou velkými projekty.

Poděkování za realizaci úterní klubů včetně on-line přenosů.

Poděkování VV, Kristině Studené za konzultace a řešení průběžných věcí.

Zprávy z ústředí (30 min)

VV HB byl seznámen s aktuální činností ústředí HB, mimo jiné s tématy:

● Brontosaurus a Covid - individuální dobrovolnictví, Na přírodu nekašlu, online aktivity
● Projekty a finance - rozpočet má letos větší rezervu, projekty SFŽP, Šablony (neformální

vzdělávání), Stronger roots, Erasmus grant na tvorbu metodiky pro neformální vzdělávání v
oblasti památek

● Adopce Brontosaura - podzimní kampaň - oslovování bývalých členů, účelem je představit,
co HB dokázalo a kam směřuje, co bude dlouhodobým přispíváním podporováno

● Referenční lokalita Krče (kampaň) a Živá krajina
● BISu

○ Poděkování Robertu Kaldemu za dlouhodobou práci a správu BISu
● Zapojování - rozcestník (možnosti dlouhodobého zapojování), výzkumy
● Situace s RC Jeseníky - návrh stanov a Memoranda o spolupráci

○ Stanovit časový harmonogram
● Novinky Vzdělávání, Sekce Vzdělávání a BRĎO

○ koordinace obsahů všech kurzů
○ Představení nového mentorského programu
○ Vzdělávání - Klima startup, Refresh

● Prázdniny s Brontosaurem - hodně naplněné, motivace organizátorů k novým akcím
● Programy - Akce památky, Akce příroda - začínají probíhat víkendovky

- Středoškoláci - pozastaveno, revize programů
- International - 4 dobrovolníci na Ústředí
- Ekostan - putování výstava, domlouvání festivalů

● Systém podpory organizátorů a nový grantový systém
○ do konce května uzávěrka na letní akce

● Propagace - vlna propagace letních akcí
● Video návody pro nástroje, které Hnutí poskytuje

Rozpočet HB na rok 2021 (15 min)

VV HB bere na vědomí návrh rozpočtu HB na rok 2021.

Dlouhodobá smlouva na Smrčníku

Přednesení věcného záměru smlouvy.
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Modrý kámen

VV HB projednal situaci ZČ HB MK.

JESENICKO

Aktuální situace

● vzniklo Memorandum o spolupráci (věcný záměr) s novým spolkem Brontosaurus Slezsko
a jeho stanovy

● Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus projednal znění Memoranda

Jesenický fond

● vznikl z peněz, které Hnutí vybralo na záchranu RC Jeseníky, byla z toho zakoupena ⅓
budovy na Muně a pozemky na Zastávce

● po prodeji budovy byla ⅓ vrácena Hnutí – budou využity na podporu Brontosauří aktivity na
Jesenicku

Pozemkový spolek Rychleby (vlastní ¾ pozemku na Zastávce, ¼ má HB)

● Statutárem je Zdeněk Frohlich

Výstup:

Nechceme jít do podílnických nákupů (výhradním vlastníkem bude Hnutí Brontosaurus).

Na pozemcích by měla být vyvíjena činnost Hnutí.

VV souhlasí s rozdělením dané částky na nákup pozemků na Zastávce a na Johance.

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VV HB)

Návrh:

VV HB
schvaluje záměr koupě pozemku v oblasti Zastávky a Johanky financovaný z
„fondu Jeseníky“. Nákup pozemků bude realizován bez spoluvlastnických podílů.

PRO: 9 PROTI: 0

Zdrželi se: 9

Návrh byl přijat.
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Dary pro kampaň referenční lokalita

Pozemky MND na referenční lokalitě - etická komise navrhla pozemky koupit - budou osloveni

Dar od Mladí a Neklidní - zůstane bez reakce

Podnět: systémové řešení darů od politických hnutí na celostátní i lokální úrovni, problematických
firemních dárců

Rada HB

Program Rady:
Pátek
18:30-21:00 - jednání VV

Sobota
8:00-8:30 snídaně
8:30-9:30 jednání VV
8:30-9:30 příjezd delegátů, prezence
9:30-10:00 zahájení, úvod, program Rady
10:00-11:30 první blok - Zprávy z ústředí a VV
11:30-11:45 dopolední káva
11:45-13:15 druhý blok - Vize 50
13:15-14:15 pauza na oběd
14:15-15:45 třetí blok - Paralelní bloky: Vzdělávání, Zelená témata, Brďo
15:45-16:00 odpolední káva
16:00-17:30 čtvrtý blok - nabídky k účasti - Plán Oslav 50 let, Potáborko, další akce účastníků
17:30-18:00 oficiální závěr Rady
18:00-19:00 večeře
19:00-20:00 vyhlášení výsledků Brontosaurus Žije (u ohně)

jednací bloky:

● zasedání odborných sekcí HB - Zelená, Vzdělávání, Brďo
● jednání pracovních skupin -Demokratická
● plánování VIZE 50
● zasedání výkonného výboru

informační bloky:

● zprávy z ÚHB a VV
● novinky z ústředí - rozcestník, BIS, MKT kampaň atd.
● Referenční lokalita a Živá krajina

společenská a tmelící část:

● vyhlášení Brontosaurus žije
● motivace k účasti na akcích
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VP hospodaření ZČ (20 min)

Byl projednán návrh ustanovení VP podle videohovoru ze dne 21. 5. 2021:

Za čl. I.1.49 VP se vloží nové články:

I.1.50 ZČ HB, jehož průměrný obrat v pěti předchozích po sobě jdoucích účetních obdobích
přesáhl částku 250.000,- Kč, je povinen do 1 měsíce od podání přiznání k dani z příjmu
právnických osob informovat o této skutečnosti ÚHB s tím, že sdělí výši zjištěného průměrného
obratu dle tohoto ustanovení a dále je povinen zaslat ÚHB účetní rozvahu a výkaz zisků a ztrát za
poslední bezprostředně předcházející účetní období.

I.1.51 ZČ HB, který splňuje podmínky dle předchozího ustanovení, je povinen před uzavřením
smlouvy o zápůjčce, o úvěru nebo jiné obdobné smlouvy, v níž má postavení vydlužitele,
úvěrovaného nebo jiné obdobné postavení, požádat VV HB o souhlas s uzavřením takové smlouvy

a) pokud plnění jež má dle smlouvy ZČ HB obdržet, přesahuje 1/2 průměrného obratu v pěti
předchozích účetních obdobích nebo

b) každé takové smlouvy bez ohledu na výši obdrženého plnění, pokud celková výše dosud
nesplacených peněžitých dluhů ZČ HB přesahuje dvojnásobek průměrného ročního obratu v pěti
předchozích účetních obdobích.

VV HB má právo neudělit souhlas s uzavřením takové smlouvy, pokud by její uzavření bylo v
rozporu se stanovami HB, vnitřními předpisy HB nebo obecně závaznými právními předpisy, a to
zejména v rozporu s povinností vykonávat péči řádného hospodáře dle těchto předpisů.

Referenční lokalita

Probíhá kampaň – cíl je splněn během 14 dní, zbytek bude navíc

Na podzim proběhne další kampaň

Cíl – vytvořit databázi dárců

Cíl na letošní rok - Inventarizace lokality

Podpora a fungování v rámci VV HB

Mikrotýmy:

● Vize 50 a strategické plánování (i akční plán) - Tereza Opravilová, Kristina Studená
● Zelená témata (referenční lokalita, klima) - Tereza Opravilová, Hana Rosová (zejm Živá

krajina), Martin Václavík (zejm pozemky)
● BRĎO (propojování malí velcí) - Barbora Stolínová, Nelson Dufek - ČRDM
● Rozdělování dotací - Barbora Stolínová, Rozálie Jandová, Pavel Gal
● Demokratická skupina - Rozálie Jandová (+ další členové/členky)
● Vzdělávání - Daniela Syrovátková
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● Finance - Daniela Syrovátková (zejm individuální fundraising), Kristina Studená (rezerva,
krizový rozpočet ad.)

● Management VV (disk, úkoly, podklady) - Pavel Gal
● Zastupování v sítích - ČRDM - Barbora Stolínová, Zelený kruh - Tereza Opravilová

Strategický plán - VIZE 50

Příběh HB

- Zaměřit se na hlavní „profilovou“ činnost HB a tu hlavně prezentovat (práce v
přírodě a na památkách), nesnažit se prezentovat úplně všechny naše činnosti

- Ve vybraném ranku prezentovat příběhy, které jsou něčím specifické

- Zaměřit se na technickou stránku – abychom neměli krásné příběhy, ale
nedokázali je dostat mezi lidi správnými způsoby (využít třeba podcasty)

- Mediální školení – naučit všechny lidi, jak správně prezentovat HB v médiích,
aby se nezapomínal zmínit, aby to nebylo zkreslené – vytvořit šablonu pro
příběhy

- Příběhy šířit nejen ven, ale i dovnitř

- Příběhy lokalit, lidí i článků – a žádat je, ale nezapomínali svůj HB původ
zmiňovat

- Neumíme sbírat úspěchy a příběhy přímo z regionů – příběhy máme, ale často
se nedostanou k ústředí – aktivně je sbírat a vyhledávat

Referenční lokalita

4 části:

1. Koncepce
- Kdo bude pozemky vlastnit, od koho a jak budeme přijímat peníze, co se
bude na pozemcích dělat
- Stejně důležité jako pozemek vykoupit a něco udělat je se s ním chlubit
- Budou dotace na podporu sucha

2. Zapojování
- Zapojit lidi, kteří se to na tom naučí a potom to udělají někde jinde
- Spojit se s SŠ a VŠ (praxe, absolventské práce)
- Vytipovat zkušenější lidi, kteří by ty projekty dokázali vést
- Uvědomit si dlouhodobost projektu (povýsadbová péče, dostupnost..)
- Oslovení dalších organizací a subjektů (inspirovat spolky ve vesnicích, aby
dělali to samé a dát jim know-how
- Propojovat skupiny, které na lokalitě budou pomáhat – středoškoláci,
veřejnost…
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3. Metodická podpora
- Odborná pomoc, metodické pokyny, síť odborníků, koordinátorů

Podpora a péče o organizátory

· Stávající organizátoři

- Prezenční, synchronní, osobní

- Sdílení příkladů, nejen co se povedlo, ale i co se nepovedlo

- Na úrovni článků, ale i celého Hnutí, případně dalších skupinek

· Noví organizátoři

- Aby znali BIS, mozek, strukturu hnutí, seznam ZČ, mapu lokalit, možnosti
podpory v rámci článků, RC, ústředí, možnosti financování

- Aby existovalo místo, kde tyhle věci jsou přehledně

- Vědět, co se děje v Hnutí a ostatních článcích à usnadní domlouvání spolupráce
v rámci Hnutí

- Apelovat na zkušené organizátory, aby zapojovali absolventy

Manifest Nová dohoda

V rámci práce v organizaci Re-set v průběhu minulého roku organizovali kulaté stoly, kterých se
účastnilo široké spektrum lidí z různých oblastí od neziskových organizací přes akademickou sféru
až po odbory. Snažili se na nich společně definovat rámec nutné společensko-ekonomické
transformace, která by přinesla jak zmírnění klimatické krize tak lepší život pro všechny.

Po roce vznikl dokument s názvem Nová dohoda: program sociálně-ekologické transformace
pro Českou republiku, který obsahuje balík konkrétních politik, které je potřeba prosadit,
abychom mohli cíle lepšího života na prosperující planetě dosáhnout. Tyto politiky zasahují do
různých oblastí: práva na bydlení, ekonomické demokracie, lepší péče o sebe navzájem i o
přírodu, většího přístupu k rozhodování nebo dekarbonizace průmyslu.

Projednání jestli se HB chce k manifestu připojit.
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Potáborko

Návrh – Břeclav; Kančí obora (levné ubytování) – zázemí + spaní pro pár lidí; Dům dětí; možná

možnost pronajmout si tělocvičnu poblíž; náš mikro sad za sladovnou

Práce – zámecká zahrada; referenční lokalita, budky

Oslavy 50
● Dort bude vrcholem oslav
● Oslavy budou celý rok – začátek Konference Brontosaurus to nepřežil – budeme hledat

kořeny ochrany přírody, kam to má směřovat, oborová, řešila by aktuální témata, vize,
mohla by být mezinárodní, odkazovat se ke vzniku

● Témata úvodní Konference – práce s dětmi a mládeží,
● Akce v regionech
● Zopakovat akci Brontosaurs – pro širší veřejnost
● Výstava brontosauří příběhy, projekty
● Tip – před a po – jak se řešilo nějaké téma v roce 80 a jak dnes (smrkové monokultury)
● Zkusit oslovit partnersky ČT1 nebo jiná média,
● Propojit se s dalšími organizacemi, které se zabývají podobnými tématy
● Propagace, zpopularizovat HB

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VV HB)

Záměr koupě pozemku v oblasti Zastávky a Johanky.

Návrh:

VV HB
schvaluje záměr koupě pozemku v oblasti Zastávky a Johanky financovaný z
„fondu Jeseníky“. Nákup pozemků bude realizován bez spoluvlastnických podílů.

PRO: 9 PROTI: 0

Zdrželi se: 9

Návrh byl přijat.

Záznam hlasování mimo jednání VV HB

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých

Hlasování navrženo Terezou Opravilovou dne 9.4.2021 s termínem hlasování do 12.4.2021.
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Návrh:

Hnutí Brontosaurus se přihlašuje k politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých
nadace OSF.

Průběh hlasování:
PRO: 9 hlasů (Kristina Studená, Hana Rosová, Martin Václavík, Nelson Dufek, Pavel
Gal, Barbora Stolínová, Tereza Opravilová, Rozálie Jandová, Daniela Syrovátková).
PROTI: 0 hlasů.
Zdrželi se: 0 hlasů.

Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno 13.4.2021, návrh byl přijat.

Stanovisko VV k předloženým podkladům ZČ HB Modrý kámen

Hlasování navrženo Kristinou Studenou dne 11.4.2021 s uzavřením dne 14.4.2021.

Návrh:

Po předložení požadovaných podkladů k hospodaření ZČ HB Modrý kámen navrhuje Výkonný
výbor HB tento další postup :

● Jelikož z pohledu VV HB obsahují předložené podklady nesrovnatostli a rozpory, tak
VV HB předává věc k řešení Kontrolní a revizní komisi HB a dává jí tímto podnět ke
kontrole. Na základě výsledků kontroly budou podniknuty další kroky ve vztahu k
činnosti ZČ HB Modrý kámen.

● Do doby, než bude dokončena kontrola Kontrolní a revizní komisí, pozastavuje VV HB
čerpání veškerých dotací od Hnutí Brontosaurus.

● VV HB požaduje dále po ZČ HB Modrý kámen předložení dokladů o volbě současného
statutárního orgánu (min. předsedy a hospodáře) řádně svolanou Valnou hromadou
základního článku. Pokud tyto doklady (zápis z Valné hromady základního článku a
další náležitosti k valné hromadě) nebudou předloženy do 10 dní od doručení tohoto
rozhodnutí ZČ HB Modrý kámen, bude navrženo pozastavení činnosti ZČ HB Modrý
kámen.

Průběh hlasování:
PRO: 9 hlasů (Kristina Studená, Hana Rosová, Martin Václavík, Nelson Dufek, Pavel
Gal, Barbora Stolínová, Tereza Opravilová, Rozálie Jandová, Daniela Syrovátková).
PROTI: 0 hlasů.
Zdrželi se: 0 hlasů.

Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno 14.4.2021, návrh byl přijat.

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