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Pomáháme přírodě, 

památkám a lidem.



Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému

okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství

a společně o ně pečují.

Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace,

která se zaměřuje na ochranu životního

prostředí a volnočasové aktivity převážně

pro děti a mladé lidi. 

Propojujeme dobrovolnickou práci pro přírodu 

a památky, smysluplnou zábavu a vzdělávání s

důrazem na bezprostřední kontakt s přírodou,

rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce.

Naše vize



Milí čtenáři, milé čtenářky, 

zdá se to až docela neuvěřitelné. V únoru 2020 se na Valné hromadě Hnutí Brontosaurus 

v Oucmanicích sešlo přes padesát delegátů a hostů. Plánovalo se, diskutovalo, hodnotilo,

oceňovalo. Připravili jsme skvělou Vizi Brontosaurus 50. A za pár dní už bylo všechno jinak. 

Brontosaurus do značné míry přišel o možnost dělat, co je mu vlastní – přímé akce pro děti a

mládež. Jsme hrdí, že celý rok trvající situaci Hnutí Brontosaurus zvládlo. Jsme vděční 

za energii, kterou organizátoři i vedoucí oddílů dali do promýšlení nejrůznějších individuálních

aktivit, her, soutěží. Bylo úžasné, že lidé v základních článcích vymýšleli, jak 

i v době, kdy se nešlo setkávat, zajistit pomoc přírodě a péči o ni a také tuto péči realizovali.

Povzbudilo nás, kolik akcí se i operativně povedlo uspořádat v obdobích, kdy to šlo. Potěšující je

také to, že jsme zvládli přechod činnosti do on-line prostředí, přestože nám není moc vlastní. 

Díky vám všem za to. Nevzdali jsme se! 

A brzy přijde doba, kdy tuto výdrž zase budeme moci zúročit na našich akcích.

 

Přejeme všem na dálku pevné zdraví a dobrou mysl!

Úvodník

Mgr. Dalimil Toman
programový ředitel Hnutí Brontosaurus



Příběh Brontosaura
Svůj příběh začal Brontosaurus v roce 1974 u příležitosti celosvětového Roku životního prostředí díky zápalu a

vytrvalosti konkrétních lidí. Například redaktora časopisu Mladý svět Josefa Velka, ekologa Václava Petříčka či

kreslíře Vladimíra Jiránka. Od počátku se měl k světu. Motto „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své

možnosti – a co lidé?“ oslovilo tisíce lidí. Z jejich energie přerostla původně jednoletá 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 debat o environmentálních

tématech jako nová lanovka na Sněžku či budování vodních děl. Rozvíjelo ekologickou výchovu.

Po sametové revoluci stál Brontosaurus u vzniku mnoha zelených sdružení. Sám musel zvládnout proměnu z

neformálního hnutí v neziskovou organizaci. Povedlo se. Hnutí Brontosaurus i po 45 letech pokračuje v jedinečné

činnosti.

V roce 2019 přijelo na 350 členů, dobrovolníků a příznivců na zámek Veltrusy, aby spolu s veřejností oslavili 45 let

hnutí. Víkendový Dort pro Brontosaura byl jedinečným setkáním několika generací. Byla to příležitost ocenit

dobrovolníky, diskutovat, bavit se a udělat kus práce pro zámek. Hnutí Brontosaurus je otevřená, pestrá a moderní

organizace navazující na tradici, která u nás nemá obdoby.

V roce 2020 jsme pracovali v mimořádných podmínkách. Díky vynalézavosti a úsilí vedoucích a organizátorů se

povedlo najít mnoho alternativ běžné činnosti a zároveň počet klasických akcí neklesl více než o čtvrtinu. 



Hnutí Brontosaurus se věnuje převážně neformálnímu

vzdělávání a výchově dětí a mládeže. Nabízí však také aktivity

pro dospělé a rodiče s dětmi. Činnost je určena členům 

i nečlenům. Aktivity Hnutí Brontosaurus mají téměř 50 let

tradice pomoci přírodě a památkám. Jsou otevřené všem

zájemcům, pravidelné, celoroční a zakládají se na principech

zážitkové výchovy a dobrovolnictví.

Dobrovolníky jsou jak vedoucí a organizátoři pracující s dětmi 

a mládeží, tak účastníci našich akcí, kteří sází stromy, opravují

studánky, kosí louky, starají se o ohrožená zvířata, pečují 

o kulturní dědictví i historicky významné lokality a mnoho

dalšího. Dlouhodobě takto pomáháme na 150 místech 

po celé České republice. 

Naše činnosti



O naší činnosti
Činnost Hnutí Brontosaurus se nezastavila, ani v době pandemie Covid 19. Pojďme se podívat, co jsme v roce 2020 i přes těžkou

situaci dokázali.

 

V době příchodu pandemie Covid-19 i později se Hnutí Brontosaurus intenzivně věnovalo informování o opatřeních, o bezpečnostních

a hygienických opatřeních, vydávalo doporučení pro dobrovolnickou činnost, informovalo o možnostech pomáhat apod.

prostřednictvím článků na webu, statusů na FB, newsletteru a emailů. 

Na situaci, kdy nebylo možné realizovat standardní činnost, reagovalo Hnutí Brontosaurus také spuštěním několika nových výzev a

aktivity slučitelných s omezeními. Stěžejní byla výzva Na přírodu nekašlu, která soutěžní formou inspiruje veřejnost k drobným i

větším činům pro přírodu a nabízí pro ně na webu návody. Zapojily se do ní stovky lidí, tisíce lidí shlédli zveřejněné návody.

Oslovili jsme také potřebné lokality, vytvořili jejich přehled a vydali výzvu pro individuální dobrovolnickou pomoc na nich. 

Pro děti pak byla spuštěna speciální edice soutěží a aktivit pro poznávání a ochranu přírody Duhová výzva. Děti zaslaly přes 200

fotografií zachycujících jejich činnost poznávání přírody či péči o ni.

Mnoho distančních a online aktivit organizovali i lidé v základních článcích, klubech a regionálních centrech.

Jsme hrdým je držitelem titulu „Organizace uznaná Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy pro práci s dětmi a mládeží“.



O naší činnosti
O Hnutí Brontosaurus bylo i slyšet. Vyšly desítky článků, proběhlo několik rozhovorů na Českém rozhlase,

Česká televize vysílala několik reportáží z našich akcí, o letních akcích se vysílal i celý pořad Nedej se.

Brontosauří Ekostan v minulém roce zavítal na 15 festivalů a akcí.

Povedlo se nám oslovit několik desítek dárců z řad veřejnosti, aby s námi nadělili Dárek přírodě – budku,

strom, vyčištění studánky a hmyzí či ježčí domek. 

Pracujeme také na tom, aby Brontosaurus byl silnější, konkrétně usilujeme o podporu zapojování nových

dobrovolníků a dárců díky projektu Stronger roots. Realizovali jsme výzkum mapující možnosti, jak zapojit

nové lidi do organizace, pracujeme na systému péče o dárce, připravujeme nový rozcestník k zapojování,

apod.

Zapojili jsme se se také do velkoho zkoumání hodnot mladých lidí v ČR a SR.

Kvůli pandemii Covid muselo být zrušeno cca 90 víkendových akcí, 9 táborů a 234 jednodenních akcí.

Celkem 39 900 účastníků navštívilo v roce 2020 naše akce a programy. Konalo se 1 884 akcí a dalších aktivit.



87 dobrovolnických akcí pro přírodu

web výzva veřejnosti k péči o přírodu v dobe Covidu “Na přírodu nekašlu”

vykoupili jsme první pozemky v projektu Živá krajina

pořádali jsme kurz Klima startup

18 dobrovolnických akcí pro památky

44 táborů a letních akcí 

Potáborové setkání v Brtnici (150 účastníků)

odpracováno 16 076 člověkohodin na pomoc přírodě a památkám 

Soutěž Duhová výzva k individuálnímu poznávání a ochraně přírody v době Covidu 

120 dětí se zúčastnilo Jarního setkání

15 dětských kolektivů se zapojilo do soutěže Duhové střípky

rozšířená akreditaci mezinárodní hodobrovolnictví programu Evropského sboru solidarity

5 EVS a ESC dobrovolníků 

výměna mládeže Social change in regional towns 

Program Akce Příroda

Program Akce Památky

Program Prázdniny s Brontosaurem

Program Brontosauří dětské oddíly

Mezinárodní aktivity 

.

Dobrovolnické akce 2020



Organizátorské vzdělávaní 2020

REFRESH

online organizátorské setkání

Refresh se sto účastníky

aktualizovány obsahy 

nové online semináře

organizátorských kurzů

 

Kurzy 
a přednášky



Kde je o nás slyšet?
O Hnutí Brontosaurus a naší práci je slyšet mezi mladými

i širokou veřejností. Pro příznivce i členy vydáváme

elektronický newsletter a v roce 2020 jsme překonali

hranici 8 000 fanoušků na Facebooku, který společně s

Instagramem je stále roste pro rychlou komunikaci o

našich novinkách a zážitkových akcích.

V České televizi byl odvysílaný další díl pořadu Nedej se o

klubu Hnutí Brontosaurus na Podluží, kde se v

Mikulčickém luhu už desítky let staráme o krásnou a

vzácnou přírodu lužních lesů a nivních luk. 

Brontosauří příběhy a úspěchy obletěly skoro celé Česko

díky naší inspirativní výstavě Příběhy nadšení a

prezentaci naši činnosti a příležitostí na Ekostanech.

http://www.pribehy-nadseni.cz/


Rozjeli jsme novou kampaň: Na přírodu nekašlu

Užili jsme si Potáborový festival

Uspořádali jsme nové víkendovky a letní tábory

BRĎO jelo dál díky online setkávání a Duhové výzvě pro děti

Oživili jsme přírodu v polích v rámci projektu Živá krajina

Mámo nové místo pro život a přírodu na Žítkové

Dokázali jsme se spolu vzdělávat a setkávat online 

Vytvořili jsme nové weby základních článků

Novinky roku 2020



 

Brontosaurus 
 v roce 2020

1 884 akcí na pomoc 

přírodě a památkám 

pro děti a mládež se 

v minulém roce 

uskutečnilo

25. ročník 

výtvarné, literární 

a fotografické soutěže

Máme rádi přírodu

Vyzvali jsme veřejnost 

k ochraně přírody i době 

pandemie a to kampaní

 Na přírodu nekašlu

100 organizátorů 

se setkalo a inspirovalo 

na víkendovém online 

setkání Refresh

1300 členů se přihlásilo 

k cílům naší organizace

Přes 150 

dobrovolníků  přijelo 

na Potáborové setkání 

na zámek Brtnice

100 000 

dobrovolnických hodin 

jsme odpracovali 

pro přírodu, 

památky, děti 

a mládež



Naše hospodaření

H



Donátorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus 

MMinisterstvo školství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Magistrát města Brna,

Magistrát Hlavního města Prahy, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad městské části Brno-Sever

Evropská unie - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání, Nadace OSF, Státní fond

životního prostředí, Nadace Veronica, ČSOP, Erasmus+, Evropský sbor solidarity.

Příznivcům a dobrovolníkům

Děkujeme všem našim příznivcům. Velký dík patří také všem dobrovolníkům a dobrovolnicím – 

všem, kteří organizují, vedou oddíly, články, kluby, centra i celou organizaci. Děkujeme také

všem spolupracujícím subjektům. 

Podporují nás stovky příznivců, protože vědí, že to má smysl.  

DĚKUJEME

Poděkování za podporu



Děkujeme všem 

partnerům



Hnutí Brontosaurus

A: Hvězdová 10, Brno, 602 00

M: +420 774 976 407

E: hnuti@brontosaurus.cz

W: w ww.brontosaurus.cz

IČ: 0040 8328

č. ú.: 2100070590/2010

Líbí se vám,

co děláme?

Zapojte se na

Brontosaurus.cz

Dejte s námi

dárek sobě i přírodě:

Darkyprirode.cz

Sledujte nás

hnutibrontosaurus


