
Donátorům
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský sociální fond a Ministerstvo životního pro-
středí ČR, EEA Grants Iceland, Lichtenstejn, Norway a EEA Grants Norway prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti, Ministerstvo vnitra ČR., Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, SSEV 
Pavučina, Nadace Veronica.

Individuálním dárcům
Rostislav Konůpka, Tomáš Hradil, Dalimil Toman, 
Tomáš Bartůšek, Miroslav Míkovec

Sponzorům
Státní tiskárna cenin, s.p., velký partner Hnutí Brontosaurus, 
Ecobat, s.r.o., G4 Security servise, Soukromá Moravská Směnárna, s.r.o.
Hlavním sponzorům soutěží Ekofór a Máme rádi přírodu: České dráhy a.s., Fotovo Praha, knihkupectví 
Dvořáková, Mgr. Zuzana Domesová, 

Spolupracujícím subjektům
SVĆ Bystrouška Brno, České dráhy, a.s., Ekologický Institut Veronica, festival Kutnohorské stříbření, 
CEV Dúbrava Hodonín, Hnutí DUHA, Nesehnutí, festival Mohelnický dostavník, město Telč, státní zá-
mek Telč, festival Prázdniny v Telči, Klub kultury Uherské Hradiště, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, festi-
val OAMF Trutnov, Jihomoravská rada dětí a mládeže, Rezekvítek, Společnost pro Fair Trade a rozvojo-
vé vzdělávání, o.s. Konopa, sdružení Calla, Arnika, Sluňákov, Česká unie Karikaturistů, Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání

Dále náš díky zasluhují
Radka Batelková, Ing. Zuzana Brzobohatá, Jana Drábková, Jarmila Dupejová, Filip Kalčík, Pavel Klo-
bása, Tomáš Kočko, Milan Kolář, Věra a Rostislav Konůpkovi, Jan Maděřič, Miroslav Míkovec, Pavel 
Aligátor Nenkovský, Bohumil Norek, František Novotný, Martin Perlík, Michal Polanský, Milan Zink…
pracovníci kanceláře Hnutí Brontosaurus: Dalimil Toman (vedoucí kanceláře), Katarína Potfajová (fun-
draising), Martin Koudelka (finanční ředitel), Hana Bártová (Prázdniny s Brontosauruem), Tomáš Blaha 
(dobrovolnické centrum), Ctibor Brančík (Brďo), Veronika Fišerová (Ekostan), Petr Jarušek (Akce příro-
da), Adéla Kulštrunková (Vzdělávání), Lenka Kaspříková., Zdeňka Solaříková (Akce památky a vedoucí 
pobočky Praha), Barbora Šlapáková (redakce webu), Anna Hežová (administrativa).

členové Rady Hnutí Brontosaurus: Tomáš Hradil (předseda), Zdenka Solaříková (místopředsedkyně), 
Miroslav Míkovec (místopředseda), Zuzana Brzobohatá, Petr Jarušek, Robert Káldy, Martin Perlík, Da-
limil Toman, Zuzana Vavrečková, Adéla Kulštrunková.
členové Kontrolní a revizní komise: Martin Dýma (předseda), Petr Stoklasa, Pavel Klobása.

A hlavně všechny základní články, jejich organizátoři i členové, dobrovolníci, účastníci našich akcí, …

  Hnutí Brontosaurus bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR jako organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží.

  Získali jsme akreditaci našich vzdělávacích kurzů pro vzdělávání pedagogů vol-
ného času a hlavních vedoucích dětských táborů.

  Ministerstvo vnitra akreditovalo Hnutí Brontosaurus jako dobrovolnickou orga-
nizaci pro vysílání i přijímání dobrovolníků.

  V Praze vznikla pobočka ústřední kanceláře, která má na starosti koordinaci ak-
tivit v Čechách a činnost regionálního dobrovolnického centra 

  Při brněnské kanceláři vzniklo dobrovolnické centrum nabízející dobrovolnické 
večery – besedy, přednášky, simulační hry apod., možnost zapojení se do koor-
dinačních skupin našich programů, knihovnu a další.

  Činnost zahájil nový program Akce památky zaměřený na dobrovolnickou čin-
nost na pomoc kulturnímu dědictví.

  V rámci programu Akce příroda zahájily činnost nové projekty: Zasaď si svůj 
strom (dobrovolnické akce na výsadbu dřevin) a Potravinová banka (nabídka 
potravin z Biofarem) 

  Výrazně pokročila rekonstrukce terénních základen Hnutí Brontosaurus – Smrč-
ník v Rychlebských Horách, Švýcárna v Moravském Krasu a Kristina v Bílých Kar-
patech.

  Vznikl nový informační systém Hnutí Brontosaurus, tzv. BIS.
  V roce 2007 vznikly nebo založení připravily čtyři nové základní články (Ze-

měchvály, Společná cesta, Fénix a Salamandr) a jeden nový klub (Makovice).

  Pod hlavičkou Brontosaura působilo 30 základních článků a 2 kluby. Z toho se 
8 základních článků a klubů věnovalo práci s dětmi (Brontosauří dětské oddíly).

  Hnutí Brontosaurus registrovalo 993 členů v základních článcích, 32 v klubech 
a 31 členů volných členů. Celkem 1061 členů.

  Skladba členské základny byla následující: děti a mládež do 18-ti let tvořily zhru-
ba 30 %, mládež do 26-ti let dalších 30% a dospělí nad 26 let 40% členů.

  Víkendových akcí se konalo 227, s celkem 4 043 účastníky. Jednodenních akcí 
proběhlo 157 s celkem 8 971 účastník. Dále jsme pořádali 39 velkých akcí pro 
veřejnost a ekostanů, které oslovili 28 492 lidé.

  Proběhlo 503 pravidelných schůzek Brďo s celkem 4 192 dětmi a 244 klubů s cel-
kem 2412 návštěvníky. Dále se konalo 98 přednášek a seminářů s 1 854 účastníky.

  Celkem 51 letními tábory prošlo na 1 162 dětí a mladých lidí.
  Ekocentra realizovala 1699 výukových programů pro celkem 31 571 dítě.
  Veřejnosti jsme nabídli celkem 19 výstav (Ekofór, Máme rádi přírodu, aj.), které 

shlédlo na 11 790 návštěvníků.
  Večerními, víkendovými a táborovými vzdělávacími kurzy prošlo celkem 358 zá-

jemců.
  Dobrovolníci na našich akcích odpracovali celkem 38 555 evidovaných hodin prá-

ce pro naši přírodu či památky (ve skutečnosti je to více).
  Článkem s největším počtem členů byl Klub přátel Lukova se 127 členy, nejvíce 

víkendových akcí pořádal základní článek Modrý kámen (celkem 32). 

O Hnutí Brontosaurus…
Hnutí Brontosaurus je občanské sdružení – nestátní nezisková organizace zaměřující se 
na výchovu k trvale udržitelnému způsobu života a odklonu od konzumní společnosti.
Cílem působení Hnutí Brontosaurus je především rozvoj osobnosti mladých lidí ve vzta-
hu k životnímu prostředí a přírodě. Hnutí Brontosaurus jim tímto už třicet čtyři let otevírá 
cestu za poznáním našeho přírodního a kulturního dědictví a především je vede k jeho 
aktivní ochraně.
Hnutí Brontosaurus je členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské rady dětí a mlá-
deže a Youth and Environment Europe.
Snažíme se, aby po našich akcích nezbyla jen spousta fotek a zážitků, ale i opravené 
hrady, zdravé stromy, louky, čisté studánky, a pocit, že je na světě zase o kousek lépe.

Zapojte se i Vy!
 účastí na akcích – víkendovkách či táborech.
  volným členstvím vhodným pro ty, kteří sdílejí naše cíle a hodnoty, ale nemají mno-

ho času – registruje je přímo ústřední kancelář.
  členstvím v jednotlivých základních článcích, které umožňuje se přímo podílet na 

jejich činnosti, projektech a akcích.
  děti pak členstvím v Brontosauřích dětských oddílech, na oddílových akcích, schůz-

kách, apod.
 zapojením do organizátorských týmů a pořádáním akcí.
 založením vlastního brontosauřího klubu či základního článku.

Podpořte činnost Hnutí Brontosaurus
  pomozte s propagací našich akcí – nabídněte pomoc s distribucí našich plakátků, 

umístěte náš banner, napište o nás…
  staňte se individuálním podporovatelem Hnutí Brontosaurus 
  podpořte naši činnost, konkrétní program či akci sponzorským darem

Kancelář Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, 602 00, tel. 544 215 585, 
mobil: 777 280 496, IČ: 00408428, číslo účtu: 1142450001/5500
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz, www.brontosaurus.cz
Brďocentrum, email: sekce.brdo@seznam.cz, web: brdo.brontosaurus.cz, Pobočka Praha, Senová- 
žná 8, Praha 1, 110 00, mobil: 774 976 407, email: praha@brontosaurus.cz, web: praha.brontosaurus.cz 



Na jedné straně tradiční, osvědčený, zkušený a zároveň na té druhé stále mladý, aktivní
i atraktivní, vstřícný novým nápadům a věcem. Tak bych si dovolil popsat Brontosaura 
v roce 2007.
O tradici a zkušenosti není třeba mluvit dlouze. Stovky akcí otevřených mladým lidem 
s propracovanou metodikou i programem, tisíce smysluplně odpracovaných hodin pro 
naši přírodu a památky, volnočasová environmentální výchova dětí i mládeže s pestrou 
škálou forem a typů aktivit – na tom stojí brontosauří činnost rok co rok.
O druhé stránce svědčí neutuchající zájem mladých lidí, množství mladých organizátorů 
i vznik nových základních článků. Nového toho bylo v roce 2007 dost. Jmenujme na-
příklad zahájení činnosti programu Akce památky, vznik dobrovolnického centra při 
kanceláři v Brně a jeho nové programy – večery pro veřejnost a pravidelné dobrovol-
nické schůzky. Nelze opomenout zahájení provozu pobočky ústředí - pražské kanceláře 
či nové projekty: Zasaď si svůj strom, Potravinová banka, víkendové kurzy Paratus,… 
Věřím, že Brontosaurus svůj rozvoj zvládne dobře a přes všechnu práci s administrací 
či agendou nezapomene na své ideály, roli brány vedoucí mladé lidi do světa přírody 
a přátelství a mostu spojujícího svět volného času a praktické ochrany přírody a památek.

 Mgr. Dalimil Toman, vedoucí kanceláře

V roce 2007 se počet hlavních programů rozrostl na pět. Programy 
zastřešují hlavní brontosauří činnosti, garantují jejich kvalitu, po-
skytují zázemí a servis.

Oslovujeme veřejnost: program Ekostan
- ekoporadna na cestách

Ekostan seznamuje veřejnost s činností Brontosaura i se součas-
nými problémy životního prostředí a možnostmi jejich řešení. 
V roce 2007 jsme realizovali 20 Ekostanů po celé České republi-
ce, které oslovily celkem zhruba 14 000 návštěvníků festivalů, Dnů 
Země apod. Pro návštěvníky byla připravena nabídka materiálů 
Brontosaura, informační servis o životním prostředí, výstavy, sou-
těže, ekohry pro děti. S Ekostany pomáhalo cca 50 dobrovolníků.

Organizujeme letní dobrovolnické tábory: 
program Prázdniny s Brontosaurem

V rámci programu pořádáme desítky akcí na pomoc přírodnímu 
a kulturnímu dědictví ČR. Účastníci kosili chráněné louky, budovali 
naučné stezky, pomáhali na stanicích pro handicapovaná zvířata, 
opravovali hrady,… Nejmladší pak si získávali vztah k přírodě a její 
ochraně na táborech pro děti a pro rodiče s dětmi.
V roce 2007 uspořádali organizátoři Hnutí Brontosaurus celkem 51 
letních akcí s celkem 1 162 účastníky.

Pomáháme památkám: program Akce památky
Akce památky se jako nový program rozběhl na podzim 2007. 
Program zastřešuje dobrovolnické víkendové akce na pomoc kul-
turnímu dědictví ČR. Navázal spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, kontaktoval desítky lokalit a realizoval celkem 10 víken-
dových akcí. Těch se zúčastnilo celkem 115 dobrovolníků a bylo 
odpracováno cca 600 dobrovolnických hodin.

Pracujeme s dětmi: program Brontosauří dětské oddíly
Program zastřešuje aktivity dětských oddílů věnujících se vol-
nočasové environmentální výchově. I v roce 2007 šlo hlavně 
o celoroční ekovýchovný program Duhové střípky, kterého se 
zúčastnilo celkem 12 dětských kolektivů a cca 100 dětí a dvě 
Setkání Brontosauřích dětských oddílů (jarní motivační a pod-
zimní s prací na přírodní památce). Díky kampani se aktivne 
zapojily dva nové kluby BRĎO – Templáři Čejkovice a Makovice 
v Novém  Boru.

Pomáháme přírodě: program Akce příroda
Víkendovky tohoto programu garantují kvalitní zážitkový pro-
gram, vzdělávání v oblasti ochrany přírody a především smyslu-
plnou práci pro přírodu.
Program upevnil spolupráci s  lokalitami k pořádání akcí, servis 
organizátorům i propagaci. Tomu napomohly novinky tohoto 
programu – akční skupinka dobrovolníků na dobrovolnickém 
centru, nové webové stránky, informační systém i nové projekty. 
Ke vzdělání organizátorů přispěl Environmentální kurz.
Základ činnosti tvořilo 53 tradičních víkendových akcí s celkem 
843 účastníky.

Vzděláváme organizátory: program Vzdělávání
Vzdělání organizátorů jsme stanovili jako jednu z priorit. 
Pro organizátory vznikly webové stránky. V rámci nového mo-
dulového systému, garantovaného akreditací Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR ke vzdělávání volnočasových 
vedoucích a hlavních vedoucích dětských táborů, proběhly dva 
letní prožitkové kurzy, dva večerní kurzy (Brno, Praha) a byl za-
hájen víkendový kurz Paratus. Celkem jsme kvalifikovali 30 or-
ganizátorů Brontosaura, 45 hlavních táborových vedoucích a 20 
pedagogů volného času.

Kancelář a dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus v Praze
Od září roku 2007 funguje v Senovážné ulici v Praze pobočka Hnutí Brontosaurus. 
Konají se zde kluby, organizátorské kurzy, schůzky programu Akce památky a je od-
sud řízen Ekofór.

Činnost dobrovolnického centra v Brně
Dobrovolnické centrum nabízelo od podzimu tzv. akční skupinky programů – schůz-
ky dobrovolníků (celkem 14 schůzek s 90 dobrovolníky) a večery pro veřejnost (cel-
kem 4 akce s 61 návštěvník), zajištěn byl provoz knihovny. Centrum koordinovalo 
akce v rámci dobrovolnické akreditace Ministerstva vnitra ČR.

Soutěže Hnutí Brontosaurus
Ekofór, aneb s humorem na přírodu
V roce 2007 se sešlo na 1 300 prací. Na hlavní téma „Zajíc“ malovali vtipy děti i do-
spělí ve třech kategoriích. Z vítězných prací bylo realizováno cca třicet výstav a in-
ternetová galerie. Ocenění vítězů proběhlo v Uherském Hradišti na festivalu Týká se 
to také tebe.
Máme rádi přírodu
Výtvarná, literární a fotografické soutěž Máme rádi přírodu měla v roce 2007 již tři-
náctý ročník. Na hlavní téma soutěže „Společná cesta člověka a přírody“ se sešlo 
na 1 300 prací od dětí, které soutěž tvořivou formou oslovila environmentálními 
tématy.

Víkendové akce
Tradiční brontosauří víkendovky nabízejí široké spektrum akcí pro mládež i pro děti 
zaměřených na pomoc přírodě, památkám, prožitkovou výchovu či vzdělávaní, kte-
ré dosud nebyly zahrnuty pod žádný z našich programů.

Střediska ekologické výchovy 
Jako základní články působila v roce 2007 tři centra ekologické výchovy: Toulcův 
dvůr v Praze, SEVER v Horním Maršově a Cassiopea v Českých Budějovicích. Jejich 
činnost se zaměřovala především na školní environmentální výchovu a vzdělávaní, 
akce pro veřejnost a vzdělávání pedagogické veřejnosti.

Stopy v lese – setkání dobrovolníků při festivalu Týká se to také tebe
Akce s workshopy, přednáškami, hrami i komponovaným večerním programem 
byla doprovodným programem festivalu  a motivačním setkáním organizátorů 
a účastníků brontosauřích akcí. Kromě veřejnosti se účastnilo 90 dobrovolníků.

Dobrovolnická ekoporadna
Ekoporadna kromě environmentálních dotazů zodpovídala především otázky na 
možnosti dobrovolnického zapojení do ochrany přírody a památek. Bylo zodpo-
vězeno téměř sto dotazů.

NÁKLADY

Materiálové náklady 436 477 Kč

Služby 1 683 418 Kč

Osobní náklady (včetně pojistného) 1 033 760 Kč

Ostatní náklady (převody projektů, poplatky apod.) 289 322 Kč

Odpisy 18 264 Kč

Poskytnuté příspěvky (přerozdělené dotace, aj.) 1 143 354 Kč

 4 604 595 Kč

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a zboží 422 160 Kč

Ostatní výnosy (převody projektů, úroky aj.) 200 727 Kč

Členské příspěvky 65 720 Kč

Dary 75 000 Kč

Dotace, granty, nadační příspěvky 3 844 424 Kč

 4 608 031 Kč

V roce 2007 došlo k výraznému zvýšení nákladů i výnosů oproti roku 2006. Poda-
řilo se získat větší programový grant, o něco se zvýšily běžné dotace a významný 
podíl má zejména investiční dotace na rekonstrukci objektů Smrčník a Švýcárna.


