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2. 
Podklady k jednání odborných sekcí 

 
Sekce Vzdělávání 
neděle 8:35 – 10:05 
povede: Míra Míkovec, Eva Pavlíková 
 
Navržená témata jednání: 
 
Důležité: 
• Volba vedoucího sekce - Míra v červnu na setkání sekce říkal, že končí. Bylo by dobré asi v 

nějakých podkladech a zprávách trochu připravit účastníky a členy sekce mentálně na to, 
že by se měl najít nový vedoucí sekce. 

• Vzdělávání organizátorů v zákonech o ochraně přírody a krajiny - KRK na podzim žádal 
VV, aby se na jednání sekce dostalo téma vstupu do NP, CHKO a NPR a to, jakým 
způsobem o tom vzděláváme organizátory. Respektive navrhovali i to, aby akce 
organizátorů, co na zákony v tomto ohledu kašlou byly vyřazeny z akcí pod HB. No, tak 
bychom se tam o tom asi měli pobavit, co s tím... 

• Výstupy ze setkání sekce Vzdělávání v červnu 2018 - Asi bychom měli představit, co se 
probíralo a k čemu jsme se dobrali na setkání v Pardubicích. K tomu (stále ještě) plánuju 
dotáhnout nějaký zápis, nebo zprávu, co by mohla být mezi podklady. A sypu si popel na 
hlavu, že není... Můžeme se pobavit i o tom, jestli ze zvláštních setkání sekce neudělat 
něco pravidelnějšího a jestli to letos zas nezopakovat.  + jak bychom mohli pracovat na 
metodice OHB kurzů (popisu produktu Kurz OHB) 

Další nápady: 
• Další organizátorské setkání a zhodnocení Refreshe - Pobavit se o tom, jak to dopadlo a 

jak dál + jestli někdo nemá zájem se toho chopit. 
• Popisy produktů - Myslím, že by mohl v podkladech být odkaz na sdílené dokumenty a výzva, 

aby se členové sekce na to podívali a začali připomínkovat. 
• Brontosauří laboratoř - Na Refreshi v rámci burzy nápadů se sešla skupinka lidí se zájmem 

udělat akci, kde by si organizátoři mohli nanečisto na ostatních organizátorech testovat 
nové hry, nebo uvádění složitějších her s tím, že by k tomu pak od účastnících se 
organizátorů dostali zpětnou vazbu. Domluva byla taková, že bychom to zkusili spáchat 
ještě letos, rád bych tam o tom informoval a zjistil zájem 

 
Zde je krátký zápis z loňské VH – zasedání Sekce Vzdělávání. 
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Sekce Brďo 
neděle 8:35 – 10:05 
povede: Ctibor Brančík, podklady zpracoval: Martin Kadala 
 
Program zasedání 2019: 

o Revize úkolu z minulé porady, nové úkoly  
o Zhodnocení Duháčů  
o Volba vedoucího sekce Brďo (někdo jiný než Kada)  
o Vzdělávání vedoucích a instruktorů Brdo, kurz Brďo. Dodržování vnitřního předpisu, 

 který definuje požadavky na vedoucí a instruktory Brďo.  
o Další témata k projednání  

  
Loňský zápis s komentáři 
BIS 
- hromadné přidávání lidí do akcí naklikáváním 
- řazení 
- kategorizace do oddílů 
- kontakty: chci, aby bylo u člena více kontaktů – na rodiče, prarodiče 
- zpětné zadávání akcí je u nás obvyklé, mělo by být umožněno 
- Místo konání akce – předvyplnění v profilu organizátora + další věci ? 
- lepší kategorizace typů akcí, šablony 
- problém pracovních akcí – může dělat BRĎO pracovní akce? 
- stavění tábora jako pracovní akce? 
Komentář: Bohužel z bisem se nepohnulo. Brďo muže dělat pracovní akce, např. brigády, vyvěšování budek, úklidy atd. Práce 
dětí však musí být přizpůsobena jejich věku a rodiče o tom musejí být informování, například v pozvánce na akci nebo 
v přihlášce. Děti nesmějí realizovat takové práce, při kterých by bylo ohroženo jejich zdraví. Práce musí být vykonávána pod 
dozorem vedoucího staršího 18 let. Práce by však neměla být více jak 4 hodiny, zaleží ale na věku dětí. Je to individuální.  
 
Máme rádi přírodu 
 
Duhové Střípky 
- letos neladí náplň podle ročních období, měl by to být průvodce rokem 
- pomůcka „Když nestíhám oddílovku připravit, využiju duháče.“ 
- inspirace skautskou stezkou, ale zaměřená na ochranu přírody 
- mít to hodně dopředu 
- vymyslet to na nějaké cykly 
- zajímavý systém hodnocení je potřeba, příliš jednoduchý systém děti nemotivuje 
- na webu chybějí zadání a vyhodnocení – archiv není kompletní 
- archivy ze Dne Země 
- jak řešit korespondenční formu 
- úkol pro koordinátora DS, aby svolal schůzku k dalšímu osudu DS 
- začít promýšlet i jiný způsob vyhodnocování BRĎáka roku – nápad je udělat to jako prestižní ocenění, kdy vedoucí mohou 
vybrat jednou za rok jednoho člověka z oddílu, který bude oceněn přede všemi 
Komentář: DS byly v novém ročníku pozměněna, systém úkolů byl pozměn. Bodování je stále poměrně jednoduché. Web byl 
aktualizován a je pravidelně udržován. Je plánování i s rozvojem DS na další roky. Byl podán projekt na  SFŽP, kde jsou DS 
významným výstupem. Hodnocení brďáka roku bylo překopáno, brďáky roku navrhují jednotlivé oddíly, články. Ocenění je 
realizováno na DZ v Mikulčicích. Každý článek může ocenit dvě děti, mladšího a staršího. V roce 2019 se počítá se stejným 
hodnocením.  
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Instruktorský kurz 
- lepší vyjednávání termínu 
 - stanovit datum před začátkem roku 
 - zjistit dopředu poptávku, nemusí být každý rok 
- Zdravokurz – využít OHB 
- informovat se navzájem o tom, na jaký kurz kdo jede a umožnit „přifaření“ 
- Baghíra má zájem o kurz jak propagovat oddílovou činnost 
Komentář: Kurz bohužel nebyl z důvodu nízké kapacity zrealizován. Pokud bude zájem, kurz můžeme opět v roce 2019 
uskutečnit. Je potřeba, aby kurz byl složen z organizátorů jednotlivých Brďo článku. Kurz musí být koncipován jako mezi oddílový 
ne jako akce ústředí nebo Vlkanů. V opačném případě nemá smysl takový kurz pořádat.  
  
Propagace oddílů 
- Baghíra hledá podporu pro pořádání příměstského tábora – metodiku i lidi na pomoc 
Komentář: Bohužel tábor se neuskutečnil, dle mého úsudku to smysl má, ale taková akce se musí začít plánovat nejpozději od 
března.  
 
Různé 
- založit archiv brďo programů – Hanka Ondráková 
Komentář: Archiv brďo programu existuje.  

 
Zelená Sekce 
neděle 8:35 – 10:05 
povede: Martin Rexa a Tereza Opravilová 
 
Témata k projednání 
Prioritní:  

• Přehled témat, která se řešila minulý rok, a jak to dopadlo (Martin) 10 min 
• Představení Metodiky environmentálního vzdělávání (Cody) 5 min 
• Diskuze k OP Environmentální provoz na Akcích Hnutí Brontosaurus (Terka, Martin) 30 

min 
• Materiál o zákonech o ochraně přírody (Tibor) 10 min 

 
Pokud zbyde čas:  

• Brontosaurus a netradiční ochrana přírody - příklad Beleca (Martin) 
• IUCN - výstup v 90. Letech, co dnes? (Pavel J., Tibor S.) 

 
Poznámka k bodu Diskuze k návrhu nového Organizačního pokynu: 
 
Na minulém zasedání sekce na Valné hromadě bylo dohodnuto, že by měly vzniknout určité 
zásady a doporučení pro ekologický provoz na celobrontosauřích akcích. Za tímto účelem byl 
vypracován dokument Organizačního pokynu, který by tato pravidla a doporučení ustanovoval. 
Na zasedání Zelené sekce bude vyhrazen prostor k diskuzi a finálním úpravám tohoto 
Organizačního pokynu, aby mohl být na nejbližším zasedání Výkonného výboru schválen.  
 
Dokument najdete na odkazu: 
https://docs.google.com/document/d/1eBg2gf127WEzQKhFnVDnqIw42bJKU-
SFKG6fz47VP8w/edit?usp=sharing 
Připomínky můžete psát už teď přímo do dokumentu formou komentářů. 
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Tematická skupina památky 
sobota 11:45 – 12:30 
povede: Marina Pavelková 
 
Tematická skupina Památky, která proběhne netradičně už v sobotu, bude letos řešit vzdělávání 
v tomto programu HB. Zaměříme se na vzdělávací kurzy pro organizátory - jaké kurzy byste vy 
chtěli, jak by měly probíhat a co by vás zajímalo.  
Dále se podíváme na vzdělávání účastníků (a organizátorů) na akcích v oblasti památkové péče. 
Co funguje teď, co by se dalo zlepšit, jak vzdělávat, abychom si z toho něco odnesli, ale aby nás 
to na akci (a při její přípravě) neobtěžovalo 


