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Zápis z 3. jednání výkonného výboru 

Hnutí Brontosaurus  
7.-9.10.2022, klubovna Moravská Nová Ves  

Přítomni: Rozálie Jandová, Barbora Stolínová, Kristina Studená (8.10.), Tereza Opravilová, 

Daniela Syrovátková, Martin Kadala, Martin Hájek, Hana Rosová 

Hosté: Dalimil Toman, Josef Dvořáček 

Omluveni:  Nelson Dufek, Veronika Scholzová 

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

Souhrn úkolů a pověření 

Zápis 

Úkoly z minula 

Poděkování 

Zprávy z ústředí 

BIS 

Oslavy 50 let HB 

Změny vnitřních předpisů 

Hodnocení a odměny ředitelů 

Dlouhodobá smlouva o pronájmu chaty Smrčník 

Strategický plán 

Souhrn úkolů a pověření 

● Alena Konečná připraví podklady k setkání VV a Rady HB na Refreshi, bude 

komunikovat s Dalimilem T. ohledně pozvání na Radu a přípravy informačního bodu (bude 

třeba něco od VV?), promyslí skupinky (ano/ne, jiné body, Dalimil, Kristi, Alča/Hanka) 

● Josef Dvořáček udělá přehled toho, v jakém stavu jsou zápisy do rejstříku pro letošní rok 

● Josef Dvořáček připraví na poradu tabulku průběžného plnění rozpočtu. 

● Martin Kadala a Hana Rosová vypracují upravené znění VP sekce vzdělávání a Brďo 

kvalifikací. 

 

● Tereza Opravilová vypracuje formuláře dotazníků pro hodnocení ředitelů 

(sebehodnocení ředitelů, zpětná vazba od zaměstnanců). 

● Daniela Syrovátková vypracuje strukturu hodnotícího rozhovoru pro hodnocená 

ředitelů. 
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● Hana Rosová zajistí data o prvoúčastnících, nových pravidelných dárcích atd. 

(konkrétní počty) za posledních několik let (pro revizi strategického plánu). 

 

● Dalimil Toman svolá schůzku s Verčou k zhodnocení práce s tématem mezinárodna. 

 

● Tereza Opravilová vytvoří doodle na termín lednového zasedání. 

Zápis 

Úkoly z minula 

● KDO? - Co? - Do kdy? - SPLNĚNO / TRVÁ 

 

● Josef Dvořáček uzavře dodatek ke smlouvě o nájmu chaty Smrčník o navýšení o 50 % 

a pošle finální verzi výkonnému výboru. TRVÁ 

● Tereza Opravilová pošle online navržení hlasování o dodatku ke smlouvě o nájmu chaty 
Smrčník výkonnému výboru. TRVÁ 

● Tereza Opravilová podpíše smlouvu o nájmu chaty Smrčník. TRVÁ 

● Členové skupinky pro fundraising pod vedením Danči budou diskutovat o cílové částce 
pro fundraising a dále o tom, jak docílit změny pro využívání peněz na úrovni článků. 
TRVÁ 

● Tereza Opravilová ověří, zda byly vyplaceny mimořádné odměny Josefem Dvořáčkem. 

SPLNĚNO 

● Alena Konečná vytáhne ze zápisu základní informace, které zveřejní v organizátorské 
skupině na facebooku. TRVÁ 

● Tereza Opravilová, Alena Konečná, Rozálie Jandová, Kristina Studená a Daniela 
Syrovátková zajistí domluvení termínu pro setkání pracovních skupin do příštího setkání 
výkonného výboru. TRVÁ 

● Dalimil Toman uveřejnění OP 4.10 na mozku. SPLNĚNO 

● Daniela Syrovátková - zeptá se na právní konzultaci Petra Víta SPLNĚNO 
 

● skupina Tereza Opravilová, Kristina Studená, Alena Konečná a Daniela Syrovátková 
probere proces hodnocení ředitelů. SPLNĚNO 

● Tereza Opravilová pošle VV online hlasování o memorandu a smlouvě k převodu RC 
Jeseníky. SPLNĚNO 
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Poděkování  

● Terka členům VV, že se sešli v hojném počtu a Kaďovi za přípravu a zázemí pro jednání 

● Terka kanclu a Dalimilovi za organizaci jarní rady a zvládnutí letního provozu HB a 

rozjezdu po prázdninách 

● Terka Estě, Alče a Muchovi za organizaci Potáborového festivalu v Čejkovicích 

● Terka skupince k hodnocení a odměnám ředitelů, která se v červnu sešla a představí 

výstupy 

● Danča Terce za poklady k tomuto jednání a za přípravu Potáborového festivalu 

● Kaďa Terce Loučkové za koordinaci Brďa a úspěšný kurz, propojení Vlkanů a Ginga 

Zprávy z ústředí  

● Personální - stabilní sestava, posila Jana Švaříčková - projekt OSF Dobrovolnictví v době 

klimatické krize, bude se vypisovat výběrko na koordinaci PSB (0.3/DPP), Hanka Rosová 

místo Terky Loučkové bude dělat šablony, Mates Rehuš bude působit míň (marketing mu 

zůstává), Vojta Jochim - redaktor, sociální sítě, 2 EVS dobrovolníci 

● Finanční situace - stabilizovaná, hodně velkých projektů, ale za 2 roky skončí -> práce 

na fundraisingu, běží grantování akcí článkům 

● PR a marketing - BRĎO kurz, tábory i brněnské OHB dobře naplněné, problém odřeknutí 

na poslední chvíli (lze předejít lepší komunikací, placením dopředu) 

● Aktuální témata 

○ vzdělávání - poděkování celé sekci - během covidu příprava dokumentů, které se 

teď hodně uplatňují, naplněný kurz BRĎO, brněnské OHB, bude kurz výsadeb, 

budou večerní online semináře 

○ Akce příroda a Akce památky - akce i servis běží, rozdělování dotací 

○ Středoškoláci - stagnuje, program klima, vzniká nový vyukový program Lifestyle 

○ International - byly 2 workcampy, dobrovolníci EVS fungují, Ukrajina - Pepa 

Ferenc - výjezd zrušen, proběhla sbírka, bude výjezd do Srbska s cimbálkou - 

prezentace o spolupráci HB s krajany 

○ BIS - vlastní bod 

○ Memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou - MUNI pomáhá - 

potornádová spolupráce doznívá → bude spolupráce na dalších akcích 

○ Zelený kruh - setkání s ministrem ŽP - zúčastní se pravděpodobně Dalimil 

○ Dalimil převzal darované auto pro HB 

BIS 

● Tři části 

○ Pro kancelář a ZČ - probíhají poslední úpravy, spuštění na začátku ledna 

○ Pro organizátory - spouštění pravděpodobně také na začátku ledna 

○ Pro všechny členy - možnost podívat se, na jaké akci jsem byl… 
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● Proběhla diskuze, co bude s BISem do budoucna 

● Ukončena spolupráce s Auto*Mat, z. s. (probíhá diskuze, zda bude HB nárokovat 

zaplacené finance za neuskutečněnou či nekvalitně odvedenou práci), aktuálně práce 

provádějí externí spolupracovníci HB 

 

VV HB bere na vědomí ukončení smluvní spolupráce s Auto*Mat, z. s. 

 

Oslavy 50 let HB  

● Proběhlo setkání - Výbor oslav, marketing a fundraising, vedoucí jednotlivých témat 

● Plán oslav: 

○ Dort = Festival dobrovolnictví otevřený veřejnosti, rozšíření cílové skupiny → 

naplňování cílů 

○ Konference - “odborná”, řeší se místo 

○ Příběhy nadšení - bude zpracován ukázkový příběh, shání se další (neměly by 

být o lidech ani o místech, ale o celých projektech), cílem je 50 příběhů, vybere se 

12 na Cenu Brontosaura 

○ Akce v regionech - na jaře 2024 (ke Dni Země), pro články i další skupinky lidí 

kolem HB, budou na to “šablony”, akce se zveřejní na webu, je třeba vytvořit tým 

○ Retroakce - vede Pepa Ferenc, Ekofór i další akce 

○ Web a rozcestník - tématické Duhové střípky, Máme rádi přírodu… 

● Aktuálně se řeší: místo Dortu, produkční tým, tým pro akce v regionech, plán marketingu, 

fundraisingu, komunikovat do hnutí “co se chystá” 

Změny vnitřních předpisů 

VV prodiskutoval úpravy vnitřních předpisů ve vzdělávání a Brďo kvalifikacích. 

Hodnocení a odměny ředitelů 

Sešla se pracovní skupina, která navrhla proces hodnocení a odměňování ředitelů.   

 

Navržen proces hodnocení a sběru zpětné vazby. 

Terka vypracuje formuláře dotazníků (sebehodnocení ředitelů, zpětná vazba od zaměstnanců). 

Danča vypracuje strukturu hodnotícího rozhovoru. 

 

Dotazníky plánujeme rozeslat v říjnu/listopadu, hodnotící rozhovory proběhnou v lednu. V lednu 

by VV pak schválil odměny ředitelům. 
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Dlouhodobá smlouva o pronájmu chaty Smrčník 

VV aktuálně čeká na zaslání smlouvy. Bude vypuštěn schvalovaný dodatek o hostinské 

činnosti, kterou Petr Prágl nebude provozovat. 

Probíhá řešení pojistné události (požár).  

Strategický plán 

● Proběhla diskuze, zda je třeba aktuální dokument revidovat → bude revidován a ujasněn 

4. Cíl (budování komunity), který není dostatečně specifický. 

● Ostatní cíle - každý cíl má svého garanta, dále byl určen pro každý cíl člen VV, který bude 

s garantem spolupracovat. 

○ 1. Cíl (identita HB) - garantem je Cody, za VV Barča Stolínová 

○ 2. Cíl (povědomí o HB u veřejnosti) - garantem je Mates, za VV pravděpodobně 

Kaďa 

○ 3. Cíl (podpora a zapojování organizátorů) - garantem je Terka Opravilová, za VV 

Alča Konečná 

  

Mezinárodno 
● Sešla se tematická pracovní skupina 

● Proběhla diskuze - co vlastně patří do této oblasti (EVS/workcampy/čeští účastníci a 

zahraniční akce) a jak bychom chtěli, aby to vypadalo dál - podporovat/utlumovat? Kdo 

by se tomu měl věnovat a v jaké míře? Jak využít EVS dobrovolníky? 

● Zhodnocení workcampů, které proběhly v letošním roce a jak funguje práce s 

mezinárodními tématy ze strany Verči. 

● Dalimil bude s Verčou mít schůzku k hodnocení proběhlých akcí a ke koordinaci EVS 

dobrovolníků, dále proběhne koncepční schůzka skupinky (svolá následně Alča). 

 

Rozluka HBJ  
 

Tom Hradil zažádal o změnu názvu spolku. 

 

VV HB je znepokojený pomalým postupem RC Jeseníky v procesu odluky od HB a neplněním 

časového harmonogramu odluky dohodnutého mezi HB a RC HB Jeseníky. Nedojde-li ke 

zlepšení situace, bude VV zvažovat pověření KRKu přezkoumáním plnění postupu odluky.  

 

VV HB projednal návrh smlouvy o spolupráci s novým subjektem Brontosarusu Slezsko, z.s. 

 

Návrh: 
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VV HB schvaluje Smlouvu o spolupráci Hnutí Brontosaurus a Brontosaurus Slezsko z.s. 

PRO: 9 PROTI: 0 

Zdrželi se:  0 

Návrh byl přijat. 

 

VV pověřuje Terezu Opravilovou k podpisu smlouvy. 

 

Individuální a firemní fundraising a udržitelnost HB  

Proběhla diskuze o možnostech individuálního a firemního fundraisingu v HB. 

Témata z této diskuze: 

● Jak zviditelnit individuální fundraising 

● Ocenění povedených kampaní (na konrétní projekty) 

● Stagnuje pravidelné dárcovství (možnosti podpory: víc propagovat směrem do Hnutí, 

zkoušet nové cesty, nejen dlouhodobé plány, udržení kontaktu s členy a bývalými členy, 

propagovat mezi organizátory…) 

● Zlepšit kontrolu úspěšnosti kampaní 

● Zapojit fundraising do pravidelných porad 

● Možnosti firemního fundraisingu - jak využít výročí k propagaci FF, možnosti zapojení 

odborníka na FF, vytvoření plánu… 

● Měla by se sejít pracovní skupinka fundraisingu a část kanclu (minimálně Danča, Vojta, 

Mates, Joška, Dalimil a Karin)  

Další zasedání VV HB 

Příští zasedání VV proběhne na Refreshi (2.-4. prosince) společně se setkáním Rady HB. Na 

Radě se budou diskutovat aktuální témata (např. Mezinárodno, Demokratická skupina, 

Dobrovolnictví pro krajinu…). 

 

V lednu proběhne revize Strategického plánu společně se zasedáním VV HB. 

 

Zapsala: Barbora Stolínová, Rozálie Jandová 

Ověřil: Martin Hájek 

 

mailto:hnuti@brontosaurus.cz
http://www.brontosaurus.cz/

