ZÁPIS O JEDNÁNÍ NA QUO VADIS 2015
23. – 25. 1. 2015
Přítomni: Vladimír Babirád – Dědeček Guru, Libor Baláček – Mr. Jouda, Tomáš Bartoň – Kuchtík,
Martin Benák, Jan Burda – Tatanka, Lenka Burdová – Venci, Milan Hankovec – Henky, Miroslav
Hrabinec – Nemo, Kristýna Klementová – Angi, Jakub Matoušek – Kuba, Jan Navrátil – Betmen,
Martin Paclík – Coody, Kateřina Palová – Katóba, Olga Palová – Oliška, Kateřina Plasová – Katka,
Ludmila Pohanková – Kolčava, Jiří Řeháček – Bílý Riki, Jiří Snihota – Snížek, Lukáš Tlapák – Kašík,
Michal Truhlář – Mealtiner, Petr Vaníček, Matě –RaDaR, Kateřina Zelenková – Kačaba, Matěj Zelinka Worky
Moderují: Jan Burda – Tatanka, Ludmila Pohanková – Kolčava, Petr Vaníček – Matěj, Tomáš Bartoň –
Kuchtík
Zapisuje: Kateřina Palová - Katóba
Program:
1. Pátek večer
a. strážci pyramid
b. pravidla udělování BL
2. Sobota dopoledne
a. historie
b. strážci pyramid
3. Sobota odpoledne
a. vztah fondu a VVZ
4. Neděle dopoledne
a. web CVVZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 23.1.
Tatanka s Kolčavou přivítali všechny přítomné a na základě očekávání účastníků navrhli výše zmíněný
program, s nímž všichni souhlasili.
Prioritní témata:
● Strážci pyramid a práce s nimi (v rámci pravidel udělování BL)
● Co lidi čekají od GNF
● Archiv CVVZ
● Vztah CVVZ a GNF
Strážci pyramid (začátek jednání)
Tatanka s Kolčavou uvedli diskuzi zaměřenou na strážce pyramid a očekávání od nich. Z debaty
vyplynulo následující:
● „strážce pyramid“ se bude nadále používat pouze pro označení lidí, kteří se starají o menší
(většinou oddílové) pyramidy
o funkce regionálního strážce pyramid zůstane zachována pouze v regionech, kde už je
tento systém zajetý (jen pár v republice)
● místo „regionálních strážců pyramid“ nově vzniknou kontaktní osoby, jejichž úkolem nebude
kontrola jednotlivých pyramid v regionu, ale pouze komunikace s jednotlivými strážci,
distribuce materiálů, prodej odznaků a pomoc novým udělovatelům

Očekávání od kontaktních osob:
● aktivně se podílí ve volnočasovém hnutí
● distribuce letáků, samolepek atp.
● poskytování zpětné vazby pro SR
Zajištění distribuce odznaků
Dědeček Guru zmínil finanční náročnost pro regionální distributory odznaků. Kolčava navrhla
vytvoření několika „distribučních skladů“. V případě problémů s nákupem více kusů odznaků by SR
jednala o možnosti komisního prodeje pro daného „distributora“. SR souhlasila, že tento návrh
projedná.
ÚKOL pro SR: Vytvořit pravidla pro práci kontaktních osob a zavést tento systém do hnutí
ÚKOL pro SR: Projednat otázku komisního prodeje odznaků
BL na vojenských uniformách
Snížek informoval zbývající účastníky QuoVadis o své snaze získat povolení k nošení odznaků BL na
vojenských uniformách. Jeho žádost byla zamítnuta s vysvětlením, že nelze nosit odznak, který
neuděluje žádná konkrétní organizace ale hnutí.
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Sobota 24.1.
Strážci pyramid (pokračování z pátku)
Pravidla pro strážce pyramid
● Strážce přebírá zodpovědnost za udělování BL ve své pyramidě, vzdělává oceněného
● Strážce je povinen hlásit do celostátní pyramidy každé udělení BL
● Strážce pyramidy je povinen vzdělávat navrhovatele
Kvalita udělování BL
Účastníci QuoVadis upozornili na problém s nedodržováním pravidel udělování. Z debaty vyplynuly
následující závěry:
● více dbát na kvalitu udělování než na kvantitu (masové udělování na VVZkách)
● klíčovým slovem je ODPOVĚDNOST -> za svou pyramidu, za prodané BL
● nutnost při šíření a prodeji BL vždy myslet i na edukaci udělovatele (poskytnout mu základní
informace + pravidla udělování)
● SR by měla neustále komunikovat s kontaktními osobami a společně hlídat kvalitu udělování
ÚKOL pro SR: Upravit pravidla udělování a zdůraznit, že BL nelze udělit za jednorázovou akci, neboť se
jedná o ocenění dlouhodobé práce s dětmi.
Fundraising:
● na co peníze potřebujeme? -> brainstorming:
o Výroba BL (+ případné zlevnění)
o Dostatek propagačních materiálů1
o Distribuce materiálů
o Weby
o Oživení spolupráce
▪ Obnovení "míst přátelství", případně dalších věcí z minulosti
1

tučně zvýrazněné nápady byly účastníky QuoVadis označené jako prioritní

o Mikrogranty (podpora organizací)
o Podpora setkávání otců zakladatelů (např. podpora účasti na CVVZ)
o Podpora Galénů v nás (propagační výjezdy)
● možné zdroje financí:
o granty
▪ jako nadační fond máme v tomhle smyslu značně omezené možnosti
▪ možnost vytvoření spolku (ale a) chybí nám historie, b) chybí nám finanční
obrat)
o možnost propojení s oceněním Křesadlo
o zvýšení ceny odznaků jakožto jediného současného zdroje příjmů
o prodej (věcí, služeb)
▪ vzdělávání, koučink – kdo by to dělal?
▪ reklama – problematické
▪ trička
● Snížek nabízí, že osloví svého známého výrobce
● vytvoření grafického návrhu možno zadat nějaké škole jako projekt
● oslovit Hryzala
▪ samolepky
o individuální fundraising
▪ pravidelná měsíční podpora ze strany nositelů
o podpora ze strany CVVZ – možnosti:
▪ přímý dar od organizátorů
▪ výroba propagačních materiálů za peníze CVVZ s výdělkem pro GNF
▪ web CVVZ
o Erasmus – mezinárodní seminář
Propagace
● nutnost přesně definovat barvy BL v kódu CMYK
● materiální:
o bannery – jak je dostat na regionální akce?
o letáky
▪ při prodej odznaků
▪ regionální akce
● nemateriální:
o webové stránky
o Facebook
▪ možnost placené propagace některých příspěvků
▪ co tam dávat?
● každý měsíc info o jednom stupni BL
● „jak to nedělat“ – jak neudělovat BL
● myšlenka celoročních novin CVVZ
▪ lidskost! -> fotky, diskuze atp.
o propojení s jinými weby
ÚKOL pro GNF: Vytvořit plán regionálních akcí, na kterých by bylo možné GNF propagovat.
Úkol pro GNF: Zvážit vyrobení několika dalších sad rol-upů, které by u sebe měly regionální kontaktní
osoby
Historie hnutí
Kolčava informuje všechny přítomné o vytvoření archivu CVVZ. Henky v návaznosti na Kolčavu
předává informace o aktuální situaci.
Několik otázek a myšlenky k nim:
● Chce se hnutí svou historií zabývat?

●

●
●
●

○ Archiv jako důležitý zdroj informací pro budoucí generace
Jak archivovat?
○ Elektronicky i papírové?
○ vydáni almanachu
○ Web a vyhledávání události
○ Potřeba vytvořit návod pro archivaci
Pokud se materiály shromáždí, jak s nimi dále pracovat? Jak je zveřejňovat?
○ Pouze zajímavosti
Co vše by mělo v archivu být?
Otázka tlusté čáry a kde ji udělat
○ Hlásit se k odkazu myšlenky, ne osobnosti
○ SR dále nebude zasahovat do diskusí o minulosti. Minulost považuje za uzavřenou.
Bude se věnovat archivaci, aby umožnil zájemcům do historie nahlížet a odkývat ji,
nebude však historii nijak interpretovat. Jako zlomový historický bod GNF určuje rok
2007. SR nebude žádné události před tímto rokem nadále nijak interpretovat nebo se
zapojovat do diskusí o nich.

Hodnocení CVVZky
Problémy:
● Komunikace – snaha spojit dobrovolníky napříč organizacemi
● Chybějící záštity významných zástupců města a kraje (především v důsledku voleb)
● Přehnaná ochranka
● QuoVadis - dopředu s moderátorem domluvit, jak by to mělo probíhat
● označení místností – zajímavé, ale nepřehledné
Obecně:
● Dobrý pocit organizátorů
● Pozitivní atmosféra
Poznámky, nápady:
● více se zaměřit na momenty, kdy se lidé potkávají (např. koncert)
○ koncert jako místo na pokec X bomba koncert?
○ dobrý moderátor, společný zážitek
● Vice se zaměřit na networking, burza nápadů
● Otevřená registrace i v noci
● Zveřejnění kompletního dotazníku potenciálních organizátorů v CVVZkových novinách
● Prostor setkání potenciálních organizátorů s kolegiem náčelníků v průběhu CVVZ
Vztah GNF a CVVZ
Účastníci jednali o problematickém vytyčení vztahů mezi GNF a CVVZ. CVVZ by měla být do jisté míry
nezávislá. Je ovšem potřeba si uvědomit, že v případě průšvihu organizátoři vrhají špatný stín na celé
hnutí a ohrožují další ročníky. Je nutné si s organizátory vždy vyjasnit vztahy, informovat je o hnutí a
společně se domluvit na základních zásadách.
Pravidla CVVZ:
● Termín: nejbližší víkend k 17. listopadu
● Česká a slovenská hymna
● Web + databáze se předává a využívá
● Nepolitičnost
● Nekomerce
● Prohibice všech návykových látek
● Pod 18 let s garantem, dolní hranice nestanovena
● Forma: vzdělávací akce
● Cílová skupina: vedoucí a instruktoři

●
●
●

Žádost o dotaci MŠMT
Přistoupení k chartě CVVZ – základní dokument CVVZ zveřejněný na webu CVVZ
Vyplnění přihlašovacího formuláře a účast na "grilování"

ÚKOL pro SR: Připravit „čistou“ verzi pravidel a zajistit její předání organizátorům CVVZ (doplnění do
kandidátského dotazníku).
Systém vybírání budoucích organizátorů
Účastnici projednali možnosti změny vybírání budoucích organizátorů. Hlavním argumentem pro
změnu je iracionalita voleb. Účastnici se shodli na tom, že by bylo vhodné v pátek večer provést
diskuzi se zájemci o pořádání, na které by se účastníci CVVZ mohli s kandidáty seznámit.
ÚKOL pro SR: Kontaktovat Šumperáky ohledně jejich kandidatury.
ÚKOL pro SR: Oslovit loňské účastníky CVVZ s připomenutím možnosti kandidatury.
BL na CVVZ
Udělování BL
● Na rituálu udělování vyšších stupňů nebo vedoucím, kteří už pracují s dětmi dlouho
● Hromadné udělování na závěrečném ceremoniálu v kroužcích jednotlivých skupin
(podkreslení hudbou)
Jiné
● BL na jmenovce (+ přezdívka + město)
● Stánek BL (VIP místo)
○ + dílna o udělování či s tvorbou dekretů
● Debata v rámci místa pro síťování
● Promluva o BL na ceremoniálech (ideálně i spojení BL přímo s rituálem)
● Fotokoutek
● Orientační běh po škole s hledáním kartiček
● Výměna kartiček BL -> interakce!
● Článek o BL na web CVVZ
● Dekrety s motivem CVVZ
● Pyramida/banner s podpisy - poprosit Barvu o nakreslení (Kuchtik)
● Placky
● CVVZková hra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 25.1.
Web CVVZ – co by měl umět
Z pohledu účastníka
● výběr ubytování (možnost rezervace pouze na ID konkrétních lidí)
● registrace – návaznost údajů z minulých let
● mapa bydliště účastníků
● požadavky na materiál pro prezentaci na samostatném formuláři – nikoli jako součást
registrace
● uložení fotky do profilu
● automatická zpětná vazba – přihlášení, změny, platba…
● e-shop – trička…
● kontaktní formulář
● diskuse u programů – automatický mail

●
●
●
●
●

hlídací pes
hledání a filtrování programů
u všech účastníků mít veřejně programy, na které je přihlášen
tiskové sestavy
štítky u programů – usnadnění výběru

Z pohledu lektora
● diskuse u programů – automatický mail
● u programu viditelný seznam přihlášených
● co lektoruje, má vidět ve svém programu
● nabídka programů on-line – editovatelná do schválení
● zadání velkosti trička
● dostupnévlastní hodnocení z minulých let
Z pohledu organizátora
● možnost nastavit oprávnění správcům webu
● editace všeho co mohou účastníci a lektoři (program, ubytování, jídlo…)
● statistiky všeho
● možnost manuální registrace lektorů
● tiskové sestavy
● export dat
● záznam z logu u účastníků
● mailing – možnost rozesílání jednotlivým skupinám
● editace textových stránek a hlaviček dalších stránek
● loga pratnerů
Web CVVZ – doporučení a návrhy na zvážení
● jídla jsou program – záleží na velikosti jídelny a možnostech organizátorů
● v registraci uvádět IČ organizace – zvážit
● rozvoj mobilní aplikace
● automatické přihlášení na rituál – zvážit
● zvážit možnosti automatického propojení na banku

