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HNUTÍ BRONTOSAURUS  
JE ČESKÁ NEZISKOVÁ 

ORGANIZACE, KTERÁ SE 
ZAMĚŘUJE NA OCHRANU 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

PRO DĚTI A MLADÉ.

PROPOJUJEME 
DOBROVOLNICKOU PRÁCI 

PRO PŘÍRODU A PAMÁTKY, 
SMYSLUPLNOU ZÁBAVU 

A VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM 
NA BEZPROSTŘEDNÍ KONTAKT 

S PŘÍRODOU, ROZVOJ 
OSOBNOSTI A AKTIVNÍ ZAPOJENÍ 

JEDNOTLIVCE.



Vážení přátelé,
 
také vám připadne, že svět je už od svých počátků 
plný neobyčejných příběhů?

V roce 2014, u příležitosti čtyřicátého výročí 
činnosti Hnutí Brontosaurus, jsme se porozhlédli 
po příbězích, o kterých se často nemluví, které 
ale naše životy nesmírně obohacují – po příbězích 
nadšení.

Sešla se nám jich pestrá škála. Od lidí všech gene-
rací, kteří díky svému elánu a obětavosti dokázali 
opravdu hodně – zachránit orchideovou louku, 
opravit chátrající hrad, vybudovat centrum ekolo-
gické výchovy… motivovat a inspirovat ostatní.
 
Nejlepší zprávou však je, že těchto příběhů bude 
i díky Brontosauru na světě dále přibývat. Jen 
na výroční setkání – Dort pro Brontosaura – se sje-
lo více než 500 převážně mladých dobrovolníků, aby 
spolu plánovali, sdíleli zkušenosti a užili si jedinečné 
přátelské atmosféry.
 

BRONTOSAURUS PLNÝ PŘÍBĚHŮ

V předchozím roce brontosauři odvedli téměř sto 
tisíc dobrovolnických hodin pro přírodu či památky 
a při práci s dětmi a mládeží. Pomáhali jsme v sedmi 
zemích světa. Přibyly nám nové články, kluby 
i dětské oddíly.
 
Pro účastníky akcí a dobrovolníky jsme zajišťovali 
také kvalitní zázemí i vzdělávání. Ve společném úsilí 
nás podpořily stovky příznivců a mnoho donorů.
 
Jsem rád, že tolik lidí chce být u zrodu i pokračo-
vání nových příběhů nadšení. A děkuji všem, kteří 
se rozhodli nezištně přispívat k lepšímu světu 
kolem sebe.

Mgr. Dalimil Toman 

programový ředitel Hnutí Brontosaurus



40 LET 
SMYSLUPLNÉHO 

DOBROVOLNICTVÍ, 
ZÁŽITKŮ 

A RADOSTI

Svůj příběh začal Brontosaurus v roce 
1974 u příležitosti celosvětového 
Roku životního prostředí díky 
zápalu a vytrvalosti konkrét-
ních lidí. Například redaktora 
časopisu Mladý svět Josefa 
Velka, ekologa Václava Petříčka či 
kreslíře Vladimíra Jiránka. 

Od počátku se měl k světu. Motto „Bron-
tosaurus to nepřežil, protože přerostl 
své možnosti – a co lidé?“ oslovilo 
tisíce lidí. Z jejich energie 
přerostla původně jedno-
letá akce v celostátní 
hnutí. K víkendovým 
akcím přibyly tábory 
a k ochraně přírody 
péče o památky. 
Lidé našli možnost 
vyplnit svůj volný 
čas a vidět za sebou 
smysluplnou činnost.

Hnutí nabíralo odborné 
zkušenosti, vstupovalo do de-
bat o environmentálních tématech 
jako nová lanovka na Sněžku či budování 
vodních děl. Rozvíjelo ekologickou výchovu.

Po sametové revoluci stál 
Brontosaurus u vzniku 

mnoha zelených sdruže-
ní. Sám musel zvládnout 
proměnu z neformálního 
hnutí v neziskovou or-

ganizaci. Povedlo se. Hnutí 
Brontosaurus i po 40 letech 

pokračuje v jedinečné činnosti.

V roce 2014 přijelo na 500 členů, dobro-
volníků a příznivců do Telče, aby 

spolu s veřejností oslavili 40 
let hnutí. Víkendový Dort 

pro Brontosaura byl 
jedinečným setkáním 

několika generací.

Byla to příležitost 
ocenit dobrovol-
níky, diskutovat, 

bavit se a udělat 
kus práce pro město 

a zámek Telč.

Hnutí Brontosaurus je 
otevřená, pestrá a moderní 

organizace navazující na tradici, která 
u nás nemá obdoby.



„S dojetím vzpomínám na chvíli, kdy můj bratr Vladimír nakreslil ob-
rázek Brontosaura a tím dal jméno novému projektu. Spoustě lidí se 
nápad zalíbil. Mně to dávalo také smysl. Druhohornímu ještěrovi jsem 
proto až do roku 1991 věnoval veškerý volný čas. Jsem rád, že jsem 

součástí hnutí, které kladně ovlivňuje tolik lidí.“
Jiří Jiránek výzkumník, spoluzakladatel Hnutí Brontosaurus

„Od založení ušel Brontosaurus dlouhou cestu a každý jeho 
(k)rok mění svět. Občas ovlivní “jen” jednotlivce, jindy 

celou krajinu. To vše díky množství pozorných a nadše-
ných lidí, s nimiž pokračujeme ve smysluplné práci.“

Lukáš Linha pedagog, předseda Hnutí Brontosaurus



V Akci příroda každoročně pořádáme desítky 
víkendových akcí propojujících dobrovolnictví 
s neformálním vzděláváním a zážitkovým 
programem. Dobrovolníci sází stromy, 
opravují studánky, pečují o ohrože-
ná zvířata a mnoho dalšího.

V roce 2014 jsme rozmístili 180 
nových ptačích budek v Praze, 
Brně, Mikulčickém luhu a Zastávce 
v Rychlebských horách. V příštích 
letech budeme pokračovat. O stovky budek 
pečujeme. V Praze jsme vyčistili studánky a pro 
osvěžení postavili jednu v parku Divoká Šárka.

„Když jsme poprvé přišli do zaniklé sudetské osady Zastávka v Rychlebských 
horách, byla to okouzlující a zároveň pustnoucí krajina. Chtěli jsme zachrá-
nit tamní duch místa. Dosadili jsme proto sady založené dávnými němec-
kými obyvateli starými odrůdami. Tím začala nová etapa příběhu Zastávky, 

teď plné života a jedinečných akcí.“ Zdeněk Frélich krajinný architekt

„Vyvěšením ptačích 
budek se nám povedlo vrátit 

ohrožené pěvce do centra Brna. 
Brňané teď mohou poslouchat 

cvrlikání v Lužánkách, na Kraví hoře 
a v parku pod Špilberkem.“ 

Dominik Grohmann koordinátor projektu Budky pro Brno

AKCE PŘÍRODA 

DLOUHODOBĚ 
POMÁHÁME NA  
40 PŘÍRODNÍCH 

LOKALITÁCH  
PO CELÉM ČESKU.



„Začátky pomoci na hradě Lukov nebyly vůbec růžové. Náš tábor 
na jeho archeologický průzkum v roce 1983 rozehnala Státní bezpeč-
nost. Lukov získal na popularitě jako protirežimní symbol a díky tomu 

se na další akce hlásila spousta zájemců. V roce 2013 jsme oslavili třicet let 
pomoci hradu. Za tu dobu jsme z trosek zachránili významnou památku.“ 

Jiří Dražil pořadatel 30 ročníků táborů na Lukově

„Podzemí dvě stě let staré pevnosti i věž renesanč-
ního zámku. To všechno jsem poznala díky Akci 

památky. Když vidím, jak postupují opravy 
hradu Lukov nebo zámku Uherčice, tak vím, 

že dobrovolnictví má smysl.“ 
Martina Pavelková dobrovolnice a organizátorka

Akce památky pečuje o kulturní dědictví a historic-
ky významné lokality. Po celý rok pořádáme desítky 
víkendových akcí, které spojují pomoc památkám se 
vzděláváním a jedinečnými zážitky. 

Dobrovolníci Akce památky působí ve 30 lokalitách. 
Jejich práci můžete vidět třeba na hradě Templštýn, 
zámcích Bučovice, Veltrusy, Červená Řečice, v ar-
cheoskanzenu Nasavrky nebo pevnosti Josefov.

AKCE PAMÁTKY
Od roku 2014 
pracujeme na čty-
řech nových místech. 
Nově pomáháme na zám-
cích Stekník, Radešín, Třebešice 
a na hradě Valeč. Pro veřejnost 
připravujeme pražské a br-
něnské architektonické 
vycházky.



Stovky mladých lidí vyráží na naše tábory nejen 
za kamarády, dobrodružstvím a zážitky, ale také 
udělat kus užitečné práce. Opravujeme hrady, peču-
jeme o prameny, pomáháme, kde je třeba. Nabízíme 
i čistě prožitkové či putovní akce. Pořádáme tábory 
pro děti a rodiče s dětmi.

Novým trendem jsou 
dobrovolnické tábory pro 
rodiče s dětmi. Lákají ty, 
kdo chtějí prožívat léto 
plné zážitků a pomoci pří-
rodě spolu se svými rato-
lestmi. Akce nabízejí v Česku 
unikátní kombinaci prožitkového 
programu a dobrovolnictví na míru pro děti i rodiče.

„V roce 2006 byla Kudlačena zarostlá, neudržovaná louka. 
Stěží na ní přežívaly orchideje. Díky Brontosaurovi jsem 

našel motivaci uspořádat tam akci pro mladé lidi. 
Přijela jich stovka. Vykáceli jsme náletové dřeviny, 
kosili, hrabali. Zachránili jsme jednu z nejvzácněj-

ších luk v Beskydech a pečujeme o ni dodnes.“
Jan Křivonožka fyzik, učitel, kamnář

„Pořádání táborů spojuje 
pro mě několik důležitých 

věcí. Pomáhám přírodě, jsem 
se svými dobrými přáteli a při-
tom poznávám pořád nové a vždy se něco 

naučím. Doufám, že účastníkům to přinese 
do života tolik pozitivních změn jako mně.“

Tereza Opravilová organizátorka tábora Naruby

PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM 

O PRÁZDNINÁCH  
JSME ODPRACOVALI  

17 751 HODIN  
PRO PŘÍRODU  
A PAMÁTKY.

V ROCE 2014 
JSME POŘÁDALI 

59 TÁBORŮ.



„Tak dlouho jsem chodila 
po horách na Zakarpatské 

Ukrajině, až jsem tam 
začala vodit ostatní, 
abychom společně za-
chovali jejich krásu. Krok 

za krokem, kilometr za kilome-
trem měníme s Brontosaurem 

cesty v horách i cesty lidí.“ 
Kristina Studená koordinátorka  

mezinárodních projektů

„Hnutí Brontosaurus jsem si 
vybrala pro svou Evropskou 

dobrovolnou službu. Byl to dobrý 
rok. Přednášela jsem na středních 
školách, jezdila na akce a s dobrovolníky uspořádala 
první brontosauří víkendovku v angličtině.“ 

Katya Keretsman EVS dobrovolnice z Ukrajiny

Brontosauři vždy uměli pomoci přírodě 
a památkám doma. V posledních letech 
přenášíme zkušenosti do zahraničí. 
Pomáháme tam, kde to má smysl, 
v místech, kde výsledky naší práce 
zůstanou i poté, co odjedeme. 

Působíme v 7 zemích světa. Ote-
vřeli jsme školní internát v Himálajích. 
V Zakarpatské Ukrajině značíme s tamními 
obyvateli turistické stezky,  
kterými rozvíjíme šetrný turismus. Pomáháme 
krajanům v rumunském a srbském Banátu.

Brontosaury v Himálajích jako jedinou čes-
kou neziskovku podporuje Dalajláma, který 
požehnal otevření školní budovy a interná-
tu v tibetském Ladakhu.

INTERNATIONAL

V ROCE 2014  
JSME VYZNAČILI 
250 KILOMETRŮ 
UKRAJINSKÝCH 

STEZEK.



Brontosauří vzdělávání tvoří školní ekologické 
programy, neformální a zážitkové vzdělávání na ak-
cích i odborné semináře. V Praze a Brně pořádáme 
několikaměsíční kurz pro nové organizátory. Letní 
zážitkový organizátorský kurz Cestičky každoročně 
absolvuje 20 nadšených zájemců o vedení akcí. 
Školíme hlavní táborové vedoucí.

50 absolventů vzdělávacích kurzů 
získalo v roce 2014 osvědčení Orga-
nizátor Hnutí Brontosaurus a hlavní 
vedoucí dětských táborů.

Středisko ekologické výchovy SEVER 
zprovoznilo na faře v Horním Maršově 
výukové centrum Dotek, které získalo  
2. místo coby stavba roku Královehradeckého 
kraje. Na středních školách přednášíme, diskutuje-
me a popularizujeme dobrovolnictví. I v angličtině.

„Díky zkušenostem z brontosauřího organizátorského kurzu se 
naše první víkendová akce opravdu povedla. S absolven-

ty kurzu jsme vytvořili tým a teď děláme svoje akce. 
Snažíme se, aby nebyly jenom zábavné, ale měly 
vždy i něco navíc.“
Barbora Dedková absolventka kurzu

„V roce 1994 jsme pod Hnutím 
Brontosaurus založili v Krko-

noších ekocentrum SEVER. 
Jeho profesionalizace 
byla největší výzva mého 
brontosauřího života. 
Povedla se. Funguje už 

20 let. Vzděláváme školy, 
učitele i veřejnost. Každý 

rok to jsou tisíce lidí, tisíce 
drobných úspěchů.“

Jiří Kulich ředitel střediska ekologické výchovy

VZDĚLÁVÁNÍ 



„Brontosauři mi přinesli 
mnohé. Naučila jsem se 

organizovat akce a přijmout 
i nepříjemnou pravdu. Dali mi 
kamarádství a důvěru. Patřím 

do tišnovského oddílu Gingo, 
který mi nesčetněkrát pomáhal 

v hledání cesty k dospělosti.“ 
Zuzana Brzobohatá  

hospodářka Brďo Tišnov, poradkyně premiéra

„Do oddílu jsem přišel, 
protože jsem se 

chtěl naučit věci, 
o kterých jsem 

předtím jenom četl. 
Líbila se mi akce, ka-

marádi, příroda, zábava. 
Něco jsem zažil a teď to 
můžu jako instruktor předávat.“ 

Tomáš Koráb člen oddílu Krahujci

Brontosauří dětské oddíly (Brďo) nabízí zábavu, 
kamarádství a dobrodružství nejen při poznávání 
přírody. Děti pečují o naučné stezky, pomáhají 
v chráněných územích či třeba sází stromky. Netrá-
píme je odbornou činností, ale snažíme se jim pomoci 
vytvořit vlastní názor a postoje k řešení problémů. 
Jsme otevření. 

14 oddílů pořádalo v roce 2014 pravidelné schůzky. 
Při nich jejich členové i další skupiny dětí sbírali 
znalosti o přírodě, pomáhali jí a řešili zapeklité úkoly 
v ekovýchovné korespondenční soutěži Duhové 
střípky.

BRONTOSAUŘÍ DĚTSKÉ ODDÍLY 
Do druhého čtvrtstoletí existence vstoupil nejdéle 
působící Brďo oddíl – tišnovské Gingo. Za tu dobu 
zažili jeho členové přes 1 000 oddílových schůzek. 
Uspořádali jsme 20. ročník literární, výtvarné a fo-
tografické soutěže Máme rádi přírodu. 



Náklady Kč

Spotřeba materiálu 520 888

Spotřeba energie 144 483

Prodané zboží 29 418

Opravy a udržování 6 154

Cestovné 516 190

Ostatní služby 1 827 041

Mzdové náklady 1 060 511

Zákonné sociální pojištění 199 798

Ostatní daně a poplatky 19 791

Kurzové ztráty 219

Jiné ostatní náklady 5 181

Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 64 733

Náklady celkem 4 394 447

Výnosy Kč

Tržby za vlastní výrobky 2 050

Tržby z prodeje služeb 877 123

Tržby za prodané zboží 62 309

Úroky 59

Zúčtování fondů 64 777

Přijaté příspěvky (dary) 472 234

Přijaté členské příspěvky 142 365

Provozní dotace 2 850 284

Výnosy celkem 4 471 200

Hospodářský výsledek za rok 2014 76 753

Přerozdělené dotace  
pro nižší organizační složky 1 518 120

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

 76 753 KČ



Donátorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus 
Program Erasmus+, Hlavní město Praha, Jihomorav-
ský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Nadace Veronica, Rodina 
Orlických, Statutární město Brno.

Donátorům a sponzorům 40 let Hnutí Brontosaurus
BS Morava spol. s. r. o., Divý tvor, Dům pánů z Lipé, 
E.ON Energie a. s., K+L s.r.o., Kraj Vysočina, Lesy 
ČR s. p., Mindless, Ministerstvo kultury ČR, Nadace 
Vodafone, Prima Outdoor s. r. o., Roman Hřebecký, 
True design.

PODĚKOVÁNÍ
Příznivcům a dobrovolníkům
Děkujeme Pavlu Koudel-
kovi, Jiřímu Zouharovi, 
Tiboru Vansovi a dalším 116 
pravidelným dárcům. Velký 
dík patří také všem dobrovol-
níkům – organizátorům, vedoucím 
oddílů, vedení článků, klubů, center 
i celé organizace. Děkujeme i všem 
spolupracujícím subjektům.

DĚKUJEME!



JE O NÁS VĚDĚT
ČESKÁ TELEVIZE 

NATOČILA REPORTÁŽ 
KE 40 LETŮM HNUTÍ 

BRONTOSAURUS.

ČESKÝ ROZHLAS  
O NÁS ODVYSÍLAL 

NĚKOLIK REPORTÁŽÍ.

VYDALI JSME  
19 TISKOVÝCH  

ZPRÁV.

NA FACEBOOKU 
KOMUNIKUJEME  

S 2 800 FANOUŠKY.

SPUSTILI JSME KAMPAŇ 
PŘÍBĚHY NADŠENÍ. 

PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ 
OSUDY DOBROVOLNÍKŮ.  

12 NEJSILNĚJŠÍCH PŘÍBĚHŮ 
UKAZUJE PUTOVNÍ VÝSTAVA.

EKOSTAN VYRAZIL  
NA 22 FESTIVALŮ. 

PROPAGACÍ 
DOBROVOLNICTVÍ 

STRÁVIL  
CELKEM 38 DNÍ.

BRONTOSAURU  
SE VĚNOVAL  
JEDEN Z DÍLŮ  

POŘADU RETRO. 



DESET LET OSLAVIL 
PESTROVEČER – EKOBENEFIČNÍ 
FESTIVAL. ČTYŘEM STOVKÁM 

NÁVŠTĚVNÍKŮ NABÍDL 
DISKUZE, WORKSHOPY, 

DIVADLO, VÝSTAVY I HUDBU. 
INSPIROVAL K PÉČI O PŘÍRODNÍ 

I KULTURNÍ DĚDICTVÍ.
SPUSTILI JSME ON-LINE 

KAMPAŇ DÁRKY PŘÍRODĚ. 
DÁRCI PŘISPÍVAJÍ NA PTAČÍ 
BUDKY, STROMY ČI OPRAVU 

STUDÁNEK. JSME ČLENY 
KOALICE ZA SNADNÉ 

DÁRCOVSTVÍ.

DOKONČILI JSME 
REKONSTRUKCI CHATY 

KRISTÝNA V BÍLÝCH 
KARPATECH. SLOUŽÍ 

DĚTSKÝM ODDÍLŮM. PŘÍRODNÍ 
DŮM HOBITÍN OŽIVUJE 

ZANIKLOU OSADU ZASTÁVKA 
V JESENÍKÁCH. POKROČILY 

OPRAVY DALŠÍCH TERÉNNÍCH 
ZÁKLADEN.

BRONTOSAUŘI  
V HIMÁLAJÍCH DOKONČILI 

STAVBU EKOLOGICKÝCH TŘÍD 
A INTERNÁTU V INDICKÉM 

MULBEKHU. PODPORUJEME 
KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
TAMNÍ DĚTI A ZACHOVÁNÍ 

JEJICH KULTURNÍCH TRADIC 
I PROSTŘEDÍ.

OTEVŘELI JSME PRVNÍ 
PRAŽSKOU AUDIOSTEZKU 

PO PAMÁTNÝCH STROMECH. PŘI 
SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ JSME 

NABÍDLI PROGRAM S TEMATIKOU 
DŘEVIN. PŘILÁKAL STOVKY 

DĚTÍ I DOSPĚLÝCH.

UDÁLOSTI ROKU 2014



Nabízíme celoroční, pravidelné a všem otevřené 
aktivity. Organizaci demokraticky řídí Výkonný 
výbor, zvolený na Valné hromadě, a Rada Hnutí 
Brontosaurus. Činnost koordinuje profesionální 
ústředí v Brně. Na kvalitu dohlíží odborné Sekce, 
Etická komise a Kontrolní a revizní komise.

Jsme členy České rady dětí a mládeže, Zeleného 
kruhu, Jihomoravské rady dětí a mládeže, Youth 
and Environment Europe a Koalice za snadné 
dárcovství.

O HNUTÍ BRONTOSAURUS
Hnutí Brontosaurus je držitelem titulu Organizace 
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. 
Máme akreditace na odbornou přípravu hlavních 
vedoucích dětských táborů, pro dobrovolnickou 
službu v České republice a pro Evropskou dobrovol-
nou službu.

• 34 základních článků, 6 klubů, 3 regionální centra,  
1 dobrovolnické centrum

• 150 lokalit, kde jsme v poslední době pomohli  
přírodě či památkám



BRONTOSAURUS V ROCE 2014

99 800 LIDEM  
JSME UDĚLALI RADOST 

NA NAŠICH AKCÍCH 
A PROGRAMECH.119 DÁRCŮ 

PRAVIDELNĚ 
PODPORUJE 

BRONTOSAURA, 
PROTOŽE VÍ, ŽE TO, CO 
DĚLÁME, MÁ SMYSL.

PŘES 500 
DOBROVOLNÍKŮ 
PŘIJELO SLAVIT 

I POMÁHAT DO TELČE 
NA ČTYŘICETINY 
BRONTOSAURA.

O 30 PŘÍBĚHŮ 
OBĚTAVÝCH LIDÍ VŠECH 

GENERACÍ OBOHATIL 
VEŘEJNOST PROJEKT 

PŘÍBĚHY NADŠENÍ.

NA 2 650 AKCÍCH 
JSME SE VĚNOVALI 
DĚTEM ČI MLÁDEŽI, 

VZDĚLÁVALI 
DOSPĚLÉ, POMÁHALI 

PŘÍRODĚ…

1 098 ČLENŮ SE 
PŘIHLÁSILO K CÍLŮM 

NAŠÍ ORGANIZACE, 72 % 
JICH BYLO VE VĚKU  

DO 26 LET.

91 000 
DOBROVOLNICKÝCH 

HODIN JSME 
ODPRACOVALI PRO 

PŘÍRODU, PAMÁTKY, 
DĚTI A MLÁDEŽ.



SUMMARY 

The Brontosaurus Movement is a non-profit orga-
nization, a group of predominantly young people 
who are not indifferent to the world in which they 
live. Therefore, they combine meaningful work for 
nature, historic objects and people with unconven-
tional experiences and fun. They are independent 
and open to new ideas. Thousands of volunteers set 
out each year to mow orchid meadows, plant trees, 
repair castles, or build a school in the Himalayas, to 
name just a few of the activities. Brontosaurus was 
born in January 1974. 
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BRONTOSAURUS IN 2014

In 2014 we organized 2 650 
events which were attended 
by 99 800 participants. Our 
volunteers worked 91 000 
hours of meaningful work. 
In 2014 the Brontosaurus 
Movement had 1 098 members and 
celebrated 40 years to help nature, 
monuments and people.



LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME?  
PODPOŘTE NÁS NA 

ADOPCE.BRONTOSAURUS.CZ



WWW.BRONTOSAURUS.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/HNUTIBRONTOSAURUS


