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4. 
Zápisy z jednání odborných sekcí 

 
Sekce Vzdělávání 
neděle 8:45 – 10:30 
	  
Schválení nových členů Sekce vzdělávání 
Schváleni tito nový členové Sekce Vzdělávání 

• Michal Šindler - mail k přidání do konference: soptik26@gmail.com 
• Olga Vaculů (roz. Bendová) - v nepřítomnosti (pražské OHB)  olgabendova@centrum.cz, 

olgavacula@centrum.cz 
• Julie Růžičková - v nepřítomnosti (na VH se účastnila v jiné sekci) blechafufa@gmail.com 

pro 7, proti 0, zdrželo se 0 
Povýšení na konzultanty 
Dušan Renát - potřeba zjistit podrobnosti – nehlasovalo se. 
 
Ája Romanovská 

pro 6, proti 0, zdrželo se 1 
 
Předsednictví Sekce vzdělávání  
Do jarní RHB zůstává předsedou sekci vzdělávání Mira Míkovec. 
 
Brněnské OHB 
Organizuje Orchis - v 2017//18 má na starosti hl. Dušan Renát, Lucka Lomičová se chce  
v budoucnu podílet na vylepšení kurzů OHB. 
 
Setkání Sekce Vzdělávání 
Mimo VH a RHB - víkend, jeden den - kde? Pozvat lidi z br. I praž. OHB (+ např. Aďa Závadová) 
 
Popisy produktů,  
Cíl - seznamovat lidi s tím, co je hlavní na akcích HB 
PRODUKT - kurz OHB - sjednotit časovou dotaci a obsah kurzů v Praze, Brně a na Cestičkách 
K diskuzi - forma lekci, změny v obsahu - důraz na zážitek x důraz na dobrovolnictví  
a environmentální výchovu. 
 
Výchozí podklady pro produkt “Kurz OHB”: 
– práce Lucky Lomičové 
– Akreditace HVDT 
– Cestičky 
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Zdravokurz 
Nápad spojit zdravokurz pro Brno a Prahu na Frodovu akci na Kaprálově mlýně 
 
Organizátorská konference 
Kvalifikačni nebo setkávací (propojování a motivováni) - spojovat nebo je oddělit dva cíle? 
Míra, Eva, Cody - oddělené akce - ve stylu fesťák, workshopy 
Jeffer - org. konference by se neměla opakovat v podobě r. 2017 - kdo nemá kvalifikaci a chce, 
ať si to domluví s konzultanty 
Eva - dopl. Kvalif - setkání víc lidi - bonus - 1000cest k organizování 
 
Termín: 23. - 25. 11. 2018 
Kolik lidí: 60  
Pracovní název: ORGASMUS -  ORG SEM MUSÍ! (Zorganizujeme orgasmus pro 60 lidí :-)) 
Místo:?  
Účastnický poplatek: v rozmezí 300 - 900 Kč, slevy pro mladé 
 
Kde udělat koordinační schůzku? Pardubice - Mira tam umí zajistit prostory 
Předtím poslat podklady 
Cílem Víkendovky - domluvit ORGASMUS 
	  
Sekce Brďo 
neděle 8:45 – 10:30 
zápis nedodán 

 
Zelená Sekce 
neděle 8:45 – 10:30 
Zelená sekce se sešla v počtu 7 lidí, z toho 5 členů, Zelená Sekce je tedy usnášeníschopná. 
 
Zpráva o činnosti za rok 2017 
Představení nového Statutu Zelené sekce. 
 
Volba Vedoucího Zelené sekce 
– kandidáti: Dominik Grohmann 

pro: 4, proti 0, zdržel se: 1 

Vedoucím Zelené sekce byl zvolen Dominik Grohmann počtem 4 hlasů. 
 
Podněty pro Zelenou sekci: 
Lenka – když se k něčemu připojíme, měli bychom pak zpětně informovat členy sekce a hnutí  
o výsledku 
Libor – mít měsíční reporty o tom, co se vyřešilo a která jsou aktuální témata, ale nechceme tím 
zatěžovat Dominika  
Dominik to vnímá tak, že když je podnět, tak se toho může kdokoliv chopit, oslovit odborníky  
a nějak to zpracovat 
Martin – má jako koordinátor víc sledovat podněty?  
Dominik – může se na to vyčlenit část úvazku a zadat podnět odborníkům, smyslem ale není 
aktivně hledat témata, témata nevytváříme  
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Libor – když se ZS sejde na VH, mohla by si stanovit téma, kterým by se v aktuálním roce chtěla 
zabývat (teď to tak je – řešíme momentálně ozeleňování akcí) 
 
Ozeleňování akcí  
Chceme, aby akce pod HB měly environmentální standart, chceme budovat zodpovědnost 
v lidech. 
Důležité je, když člověk přijede na akci, tak aby bylo deklarováno, že se na akci něco tak děje.  
Mohl by být podklad, který by se před akcí posílal organizátorům. 
SEVER má dobře zpracovaný materiál, mohli bychom se tím inspirovat.  
Mohla by být z naší strany možnost zařídit slevu v e-shopu se zdravou výživou.  
Je škoda, když se nezdůrazňuje na akcích, co lidi jí (když je to lokální). 
Bezobalové potraviny – udělat seznam obchodů. U někoho určitě už je, tak je potřeba se jenom 
domluvit. 
Nakupování v Konzumu nebo v Brněnce je environmentálně šetrné.  
Je potřeba posuzovat 3 hlediska: 
Lokální/zahraniční - Bio/nebio - Obalové/bezobalové  
 
Jak můžeme ozelenění dosáhnout? 
Libor - Nedělat databázi prodejců – je potřeba to vytvořit a udržovat, není kapacita  
Zpracovat, jak nám teď typicky probíhají akce (jak třídíme, jak a kde nakupujeme) – když 
uděláme systém, tak ti zajetí organizátoři to nezmění  
Výstupem by mohly být příklady dobré praxe (pro někoho by mohl být největším krokem změna) 
– každý se pak zamyslí a najde si svoji cestu  
Něco děláme automaticky, ale pro účastníky je potřeba to pojmenovat (uvědomování účastníků) 
– to je asi základní cíl, kterého chceme dosáhnout 
Martin – podělit se i o ty obtíže 
Lenka – otevřít diskuzi s účastníky 
I když organizátor udělá akci nedostatečně dobře, ale přemýšlí o tom, tak už to je ozeleňování. 
Prezentovat co máme dobře a co nemáme dobře  
Je potřeba také myslet na bezzásahový pobyt v přírodě 
Výstup – měli bychom se prezentovat (protože nechci auto, tak tolik nevadí, že mám jídlo 
z Tesca – je ale potřeba to říct) 
Sonda do ZČ – ať to někdo zjišťuje a ne ať se dělá dotazník 
Cody – návrh, ať velké akce jsou pohlídané, dát tomu diskuzi na Radě (celému plénu)  
Libor – ať je na akcích vsunutá zpětná vazba (např. vadilo mi, že tady bylo moc masa, tetrapaku 
atd.), aby účastník mohl říct, jak se na akci cítil 
Cody - 2 zadání: 
Doporučení – organizátoři velkých akcí, aby o tom přemýšleli 
ZS pohlídá, že k tomu proběhne diskuze na radě atd. – cílem by mohl být kodex, abychom se 
shodli, ž třeba na valný chceme jen vegetariánské jídlo, aby to bylo pevné 
Dominik ještě chtěl nadhodit propagační materiály HB – aby byly tisknuty jen na recyklovaném 
papíře  
Libor – na CVVZ se řeší, jak minimalizovat materiály 
Dominik – podle něj by se nemělo řešit, jestli jsou trička z biobavlny nebo ne, měl by to být 
standart. 
 


