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Slovo na úvod 
 
Vážení přátelé, 
zdá se to až docela neuvěřitelné, ale je to teprve rok, co se v Oucmanicích sešlo na Valné hromadě Hnutí 
Brontosaurus přes padesát delegátů a hostů. Plánovalo se, diskutovalo, hodnotilo, oceňovalo. Bavili jsme se. 
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 tuto už rok trvající situaci Hnutí 
Brontosaurus zvládá. Jsme vděční za energii, kterou organizátoři i vedoucí oddílů dávají do promýšlení 
nejrůznějších individuálních aktivit, her, soutěží. Je úžasné, že lidé v základních článcích vymýšlí, jak i v době, kdy 
se nelze setkávat, zajistit pomoc přírodě a péči o ni a také tuto péči realizují. Povzbudilo nás, kolik akcí se i 
operativně povedlo uspořádat v obdobích, kdy to šlo. Potěšující je také, že jsme zvládli také 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 
 

za ústředí Hnutí Brontosaurus 
Dalimil “Cody” Toman  

 

1. Řízení organizace a strategie 
1. 1. Hlavní témata roku 2021 
  
1.1.1 Pandemie Covid-19 
 
Reakce na pandemii 
 
V době příchodu pandemie Covid-19 i později se ústředí Hnutí Brontosaurus intenzivně věnovalo informování 
pobočných spolků i členů o vládních opatřeních, o bezpečnostních a hygienických opatřeních, vydávalo doporučení 
pro dobrovolnickou činnost, informovalo o možnostech pomáhat apod. To prostřednictvím článků na webu, 
statusů na FB, newsletteru a emailů. Zaměřovali jsme se také na posilování brontosauří komunity (např. FB skupina 
Brontosauří inspirace) a motivace lidí situaci zvládat. 
 
Nové aktivity a kampaně v době pandemie 
 
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. Výzvu sdílely nejrůznější organizace, národní parky, MŽP ad.  
Oslovili jsme také potřebné lokality, vytvořili jejich přehled a vydali výzvu pro individuální dobrovolnickou pomoc 
na nich. Individuální dobrovolnictví bylo podpořeno o  
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. 

 
1.1.2 Strategické činnosti a významné milníky 
 
Vize 50 a Akční plán ústředí HB 
Na Valné hromadě 2020 byla vypracována a schválena Vize Brontosaurus 50, která bude podkladem pro naše další 
strategické a jiné plány. Vize zachycuje naše sny a představy o HB, které transformuje v konkrétní kroky, které naše 
cíle pomohou naplnit (šíříme příběh HB,  referenční lokalita, péče o organizátory, apod.) Ústředí Hnutí 
Brontosaurus na základě Vize zpracovalo Akční plán, který řeší konkrétní úkoly roku v těchto oblastech: Zapojování 
(nových organizátorů a dobrovolníků), Marketing, Dárci a dárcovské kampaně, Vzdělávání (metodiky, mentoring, 
apod.) 
 
Rozjezd projektu Stronger roots 
Grant nadace OSF v programu Stronger roots je zaměřený na posílení vnitřních kapacit organizace. U nás 
konkrétně jde o podporu dlouhodobějšího zapojení lidí, kteří hnutím prochází (např. jako účastníci), a to ať už do 
dlouhodobého dobrovolnictví, organizování či pravidelného dárcovství. Projekt začal dvěma výzkumy ke 



 
zmapování motivací a postojů lidí v HB k zapojení, posílení vnitřní identity, prezentace výsledků činnosti organizace 
apod. Pokračuje rozvojem klubu příznivců a fundraisingových kampaní, vytvářením rozcestníku k zapojování, prací 
na novém BISu atd. 
 
Start projekty “Šablony” - podpora neformálního vzdělávání 
Hnutí Brontosaurus se pustilo do svého největšího projektu za poslední desetiletí. Několik zapojených základních 
článků bude po tři roky prostřednictvím tzv. vzdělávacích šablon rozvíjet své organizátory a vedoucí s cílem 
zkvalitnit neformální vzdělávání, které nabízejí naše akce. Budeme sdílet zkušenosti, rozvíjet nové metody, 
spouštět nové kluby pro mládež apod. 
 
Podpora petice Zachraňme Moravskou Amazonii 
Hnutí Brontosaurus podpořilo kampaň a petici za záchranu a ochranu lužních lesů na Soutoku Moravy a Dyje. 
Informace k tématu najdete na webu www.zachranmesoutok.cz. 
 
Systém komunikace a administrace projektů 
Vzhledem k vysokému nárůstu počtu administrovaných projektů i dalším narůstajícím nárokům (spolkový rejstřík, 
evidence pro donory apod.) v posledních letech docházelo častěji v komunikaci s pobočnými spolky k 
nedorozuměním a chybám. Ústředí tento stav reflektuje a na několika pracovních setkáních jsme pracovali na 
zlepšení – vznikl nový systém přidělování a administrace dotací, zavádíme nový systém kontroly sběru výstupů, 
proplácení, předávání dokumentů apod. Věříme, že to vše bude ku prospěchu hlavně článkům a organizátorům. 
 
Zahájeny přípravy “50 let Brontosaura” 
Výkonný výbor jmenoval přípravný výbor pro oslavy výročí, schválil základní vizi celoročních oslav (chceme 
prezentovat tradici HB v kontextu aktuálních enviro témat) a založil finanční fond pro realizaci oslav. 

1. 2. Výkonný výbor a Rada Hnutí Brontosaurus 
 

1. 2. 1. Zpráva o činnosti Výkonného výboru Hnutí Brontosaurus (VV HB) 

  
Výkonný výbor měl v uplynulém období 6 zasedání - 4 setkání proběhla online, 2 fyzicky (jarní na Kaprálově mlýně 
a podzimní na potáborovém festivalu v Brtnici). Přestože několikahodinová online jednání jsou neuvěřitelně 
vyčerpávající, podařilo se VV zapracovat na dlouhodobých i nových tématech. Noví členové a členky se nenechali 
komplikovanou situací odradit a kandidují znovu. Velký dík také patří místopředsedkyni Terce a Pavlíkovi za velkou 
podporu ve VV.  Stěžejní témata, kterými se na zasedáních, v pracovních skupinách i přes emailovou konferenci VV 
zabýval, byla tato: 
Záležitosti týkající se ZČ, Klubů, RC: 

• rozdělování dotací MŠMT 
• rozhodování o podpoře projektů na Investiční dotace MŠMT 
• příprava a uvedení do praxe nového konceptu minigrantů 
• dohoda se ZČ Modrý kámen ohledně finančních auditů a přijímání investičních dotací 
• řešení odluky Hnutí Brontosaurus Jeseníky, prodej podílu budovy na Muně, smlouva  

o budoucí spolupráci 
• schvalování nových klubů a článků 



 
Strategické a dlouhodobé oblasti HB 

• Vize 50 – debata o dalších možných krocích, plánování a vzniku nového strategického plánu 
• chata Smrčník - situace po požáru, vize dalšího rozvoje, dlouhodobá spolupráce 
• referenční lokality – podpora dlouhodobým strategickým projektům, které mají sloužit jako ukázka dobré 

praxe (Živá krajina, Biocentrum Krč) 
• finanční řízení HB 

Spolupráce s ústředím HB 

• Podpora pro ÚHB v konkrétních projektech – Stronger Roots, Šablony, Solidarity Corps 
• podíl na přípravě a realizaci potáborového festivalu v Brtnici, organizátorského setkání Refresh 
• Podpora ústředí při řešení BIS 2.0 a projektu Stronger Roots 
• podpora pro při řešení různorodých situací - výběrová řízení, personální situace, marketing, fin. řízení ad. 

Řešení aktuálních témat a akcí 

• Řešení aktuální situace kolem pandemie 
• Zapojení se do vzniku i realizace kampaně Na přírodu nekašlu 
• příprava a realizace Klima Start Upu 
• podpora petice na záchranu Moravské Amazonie 
• sledování dění v sítích a platformách, kde je HB členem – Zelený kruh, ČRDM, YEE, nef. platformy a skupiny 
• spolupráce s dalšími NNO a institucemi  
• Veřejná vyjádření k aktuálním tématům 

1. 2. 2. Členové Výkonného výboru a jejich témata 
  
předsedkyně: 

·     Kristina Studená – koordinace VV, koordinace s Ústředím HB, veřejná stanoviska, finanční řízení a dotace, 
spolupráce s dalšími organizacemi, řešení rozluky s RC HBJ, Vize 50, aktuální situace a témata 
  
místopředseda*kyně: 
Tereza Opravilová – Zelená sekce, ekologičnost akcí, klimaskupina, vzdělávání, Zelený kruh, ČRDM, Vize 50 
Pavel Gal – rozdělování dotací, procesní podpora VV, BRĎO, Smrčník 
  
členové a členky: 
Lucie Nádeníková – Akce památky, BRĎO, nástupnictví v ZČ 
Martina Pavelková – Akce památky, podpora pro nové členy VV, procesní řízení VV 
Martin Václavík – Zelená sekce, referenční lokality 
Nelson Dufek – BRĎO, nástupnictví v ZČ 
Barbora Stolínová – Zelená sekce, BRĎO 
Rozálie Jandová – rozdělování dotací, International 
Hana Rosová – Sekce Brďo, klimaskupina, demokratická skupina, rozdělování dotací 
Tomáš Vrabec (Basty) – Akce památky, rozdělování dotací 
Václav Kocur – projekt Stronger roots - Vašek v průběhu roku rezignoval na svou pozici ve VV 



 
1. 3. Kontrolní a revizní komise (KRK) 
KRK je kontrolním orgánem HB. Při své činnosti nezasahuje do pravomocí ostatních orgánů HB, řídí se Stanovami 
HB, Směrnicí Kontrolní a revizní komise a ostatními vnitřními předpisy HB. Členy KRKu volí Valná hromada HB. 

Složení KRK: Miroslav Míkovec, Pavla Srbová, Libor Baláček, Pavel Černý, Adam Dvořák, Ivana Richterová. 

1. 4. Další orgány HB 

1. 4. 1. Etická komise HB 
Členy Etické komise aktuálně jsou Pavel Pracný, Dominik Grohmann a Dalimil Toman. 

Etická komise dle org. pokynu posuzuje přijatelnost firemních a případně dalších dárců a donorů z hlediska etického 
kodexu a programových cílů, poslání a vize HB. Komise dále může vydávat stanoviska k vhodnosti i jiných forem 
spolupráce či partnerství. Stejně tak vydává na vyžádání stanoviska k aktuálním rozhodnutím orgánů HB (popř. i 
organizačních jednotek), které by mohly být v rozporu s ustanoveními etického kodexu. 

1. 4. 2. Sekce Hnutí Brontosaurus 

V roce 2020 pracovali tři oficiální odborné sekce. Jednalo se o: 

• Sekci Vzdělávání – vedoucí sekce Dalimil “Cody” Toman 
• Sekci pro práci s dětmi – vedoucí sekce Markéta Bulvová 
• Zelená sekce – vedoucí sekce Dominik Grohmann  

2. Hnutí Brontosaurus roku 2020 
2. 1. Členství ve střešních organizacích a sítích 
  

• Zelený kruh – asociace ekologických nevládních organizací 
• Česká rada dětí a mládeže  
• Koalice za snadné dárcovství  
• Jihomoravská rada dětí a mládeže  
• Youth and Environment Europe 
• Koalice proti palmovému oleji – statut příznivce  

2. 2. Akreditace 
• Titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží od MŠMT 
• „Quality label“ v rámci European Solidarity Corps s platností do roku 2020. Umožňuje realizaci stáží  

a podporu pracovních míst na ústředí Hnutí Brontosaurus. 
• Akreditace pro přijímání a vysílání dobrovolníků Evropské dobrovolné služby v rámci European Solidarity 

Corps s platností do roku 2020. 
• Hlavní vedoucí dětských táborů od MŠM T – pro organizátorské kurzy 
• Dobrovolnická organizace dle zákona o dobrovolnictví – Ministerstvo vnitra ČR pro programy Akce příroda, 

Prázdniny s Brontosaurem, Ekostan. 



 
2. 3. Členská základna 

Počet členů evidovaných v BISu za rok 2020 je 1 300, z toho volní členové: 41. 
 

 2.3.1. Vývoj členské základny 
  

 

2. 3. 2. Struktura členské základny                                                                      
Pokračuje trend v tom, že přibývají děti, dospělí členové se drží cca na stejné úrovní a mírně ubývá mládeže. Tento 
trend je dlouhodobý už několik let. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. 4. Organizační jednotky HB 
  
K 23. 2. 2020 splňuje podmínky registrace:  
  

36 základních článků 
(7 základních článků v procesu zániku) 
 

3 regionální centra 
                                                                             

10 klubů 
(1 klub nesplnil registraci) 

  
Nově vznikly kluby Čachrovníci a Poutníci.  
Registrační povinnosti nesplnily: Tam pod Ještědem, Nomisterion, Ardea – Babička Země, Rosnatka, Tuareg, Muna, 
Zeměchvály, klub Bosky. 
  

2. 5. Struktura ústředí HB 
  
Činnost ústředí realizují dvě samostatná oddělení řízena řediteli – finančním a programovým. 
  
Oddělení finanční a zázemí (Josef Dvořáček): 
finanční řízení, účetnictví – Josef Dvořáček, projektový fundraising (Eva Pavelová), individuální fundraising (Karin 
Backová), administrativní a technická podpora (Veronika Vlačuhová) a chata Smrčník. S provozními věcmi a běžnou 
agendou se je vhodné obracet na vedoucí kanceláře Veroniku Vlačuhovou, hnuti@brontosaurus.cz 
  
Oddělení programů a marketingu Hnutí Brontosaurus (Dalimil Toman): 
Programy Akce příroda, Akce památky, Ekostan, PsB, Brďo, International, Středoškoláci, Vzdělávání, Dobrovolnické 
centrum a oddělení marketingu a propagace (Martin Rehuš). Projekt na posílení kapacit organizace má na starost 
Vašek Kocur (zapojování@brontosaurs.cz). Komunikace se ZČ v oblasti realizace činnosti a akcí pak Dalimil Toman 
– dalimil.toman@brontosaurus.cz. 
  
Aktuálně na Ústředí Hnutí Brontosaurus pracuje 10 pracovníků na různou výši úvazků či dohody o provedení práce.  
  
Kromě toho zde působí tři zahraniční dobrovolníci. 

3. Finance a naše udržitelnost 
3. 1. Výsledky hospodaření ústředí Hnutí Brontosaurus 

Předběžný účet hospodaření 2020    



 

Náklady   Výnosy   

Spotřeba materiálu 750 120 Tržby z prodeje zboží a služeb 561 800 

Cestovné 40 272 Dary 262 509 

Spotřeba služeb 1 930 409 Členské příspěvky 221 100 

Mzdové náklady 2 439 798 Provozní dotace 4 242 580 

Odpisy 96 552    

Náklady Celkem 5 257 151 Výnosy celkem 5 287 989 

  Hospodářský výsledek 30 838 

 

Konečný účet hospodaření 2019    

Náklady   Výnosy   

Spotřeba materiálu 734 779 Tržby z prodeje zboží a služeb 521 522 

Cestovné 423 537 Dary 331 991 

Spotřeba služeb 2 566 277 Členské příspěvky 236 500 

Mzdové náklady 1 813 703 Provozní dotace 4 616 891 

Odpisy 97 000    

Náklady Celkem 5 635 296 Výnosy celkem 5 706 904 

  Hospodářský výsledek 71 608 

 



 

Přerozdělené prostředky na základní články  

2020 2 240 600 

2019 1 746 534 

2018 1 781 018 

2015 1 418 120 

 
 Josef Dvořáček, finance@brontosaurus.cz 

  

3. 2. Fundraising – žádosti o dotace, granty a firemní dary 
  

3.3.1. Získané a realizované projekty 2020 
 

ZDROJ PROJEKT ŽÁDANÁ ČÁSTKA ZÍSKANÁ/VYUŽITÁ ČÁSTKA 

MŠMT 
NEINVESTIČNÍ 

HNUTÍ BRONTOSAURUS PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PARTICIPACI A 
TVOŘIVOST MLÁDEŽE 

2 500 000 Kč 2 225 000 Kč 

MŠMT INVESTIČNÍ Teplo pro Smrčník 360 000 Kč 360 000 Kč 

Výměna hlavního kotle EVC Švýcárna 390 000 Kč 390 000 Kč 

MŽP Krajina sadů 248 500 Kč 248 500 Kč 

Dobrovolníkem pro přírodu 180 000 Kč 0 Kč 

MZV Krajanům blíž 147 000 Kč vráceno - nerealizováno 

MMB OŠMT Aktivity Hnutí Brontosaurus pro děti a mládež v Brně 2020 99 000 Kč 50 000 Kč 

MMB OŽP Hnutí Brontosaurus pro ekologickou výchovu v Brně 2020 100 500 Kč 80 000 Kč 

MHMP Dobrovolnické budkování 55 000 Kč 45 000 Kč 

Dobrovolníkem pro přírodu 63 000 Kč vráceno - nerealizováno 

MV APAM 170 000 Kč 85 000 Kč 

AP 130 050 Kč 60 000 Kč 



 
Ekostan 63 500 Kč 32 000 Kč 

PsB 188 700 Kč 85 000 Kč 

ÚMČ Brno Sever Celoroční provoz Dobrovolnického centra Hnutí Brontosaurus 30 000 Kč 6 000 Kč 

OP VVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Hnutí Brontosaurus 7 589 118 Kč víceletý probíhající projekt 2020-
2023 

OSF Stronger roots 779 976 Kč 779 976 Kč 

SFŽP Národní síť EVVO 92 500 Kč financování pro období 09/2020-
06/2022 

SFŽP Koordinace programu Akce příroda 1 746 529 Kč víceletý probíhající projekt 2019-
2021 

Nadace Veronica Dobrovolnictví v časech klimatické změny 25 000 Kč 25 000 Kč 

JMK v roce 2020 dotace nepřiděloval - 0 Kč 

ČSOP Budkování 2020 29 460 Kč 29 460 Kč 

Erasmus+ The way of Empathy, Compassion in action 1 120 000 Kč realizace 2021 

E. Solidarity Corps dokončení stáže Adam Schejbal, probíhá dobrovolnictví (2+4 osoby) projekty probíhající mimo 
roční cyklus 

  

 

 3.3.2. Žádosti na 2021 
  

ZDRO 
 

PROJEKT ŽÁDANÁ ČÁSTKA ZÍSKANÁ ČÁSTKA (tam, kde již známe 
výsledky) 

MŠMT - NEIINVEST HNUTÍ BRONTOSAURUS PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 
PARTICIPACI A TVOŘIVOST MLÁDEŽE 

2 475 000 Kč 2 250 000 Kč 

MŽP Dobrovolníkem pro přírodu 215 200 Kč 215 200 Kč 

MŽP Hnutí Brontosaurus pro udržitelný rozvoj krajiny 202 000 Kč 202 000 Kč 

MŽP Já, krajina a dopady změny klimatu 173 800 Kč 173 800 Kč 

MZV Krajanům blíž 218 750 Kč 0 Kč 

MMB OŠMT Aktivity Hnutí Brontosaurus pro děti a mládež v Brně 2020 90 000 Kč   

MMB OŽP Sucho ve městě 75 000 Kč   

MHMP Dobrovolnické budkování 55 000 Kč 0 Kč 

MV Dobrovolníkem pro přírodu 60 000 Kč 60 000 Kč 



 
MV APAM 170 000 Kč   

MV AP 130 050 Kč   

MV Ekostan 63 500 Kč   

MV PsB 188 700 Kč   

BRNO SEVER Celoroční provoz Dobrovolnického centra Hnutí Brontosaurus 18 000 Kč   

OP VVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Hnutí 
Brontosaurus 

celkem 7 589 118 Kč (čerpání dle 
aktivity) projekt do 08/2023 

OSF Stronger roots předpoklad čerpání v roce 2021 - 647 
700 projekt do 12/2021 

SFZP Národní síť EVVO předpoklad čerpání v roce 2021 - 62 
500 projekt do 06/2022 

SFŽP Koordinace programu Akce příroda předpoklad čerpání v roce 2021 - 620 
000 projekt do 12/2021 

NADACE VERONICA Dobrovolnictví v časech klimatické změny 25 000 Kč 25 000 Kč 

NADACE VERONICA Dobrovolnictví v časech klimatické změny 2021 43 500 Kč   

JMK EVVO v procesu přípravy -   

 JMK MTZ v procesu přípravy -   

ČSOP v procesu přípravy -   

NADACE PARTNERTSTVÍ v procesu přípravy -   

EERASMUS PLUS The way of Empathy, Compassion in action 1 120 000 Kč přepočteno z EUR grantu - realizace 2021 

E. SOLIDARITY CORP stáž Ester Kierová 196 000 Kč přepočteno z EUR grantu - realizace 2021 

DIAKONIIE Hnutí Brontosaurus pro udržitelný rozvoj 135 000 Kč 0 Kč 

 

4. Činnost 
4. 1. Stojí za zvláštní povšimnutí 
  
Akreditace Evropského sboru solidarity 
Máme novou rozšířenou akreditaci pro mezinárodní dobrovolnictví (individuální i skupinové), stáže a pracovní 
pozice pro mladé do 30 let pro program Evropského sboru solidarity Evropské komise.     

 
Nové kluby 



 
Za předchozí rok vznikly dva nové kluby Pellegrini – poutníci v Chlumíně a Čachrovníci v Čachrově. 

 
Výzkum o zapojování 
V roce 2020 proběhl výzkum mezi Brontosaury o motivacích a překážkách lidí v HB pro dlouhodobější zapojování a 
dárcovství pro HB. Při tvoření dotazníku jsme spolupracovali s externím profesionálním analytikem z Univerzity 
Palackého a v rámci příprav proběhla fokusní skupina s jedenácti účastníky. Zúčastnilo se 247 respondentů. Na 
analýze výsledků jsme spolupracovali také s analytikem společnosti Susto. Výsledky využíváme pro práci na rozvoji 
klubu příznivců, tvorbě rozcestníku pro zapojování, zpracování dobrovolnických rolí apod. Pro zájemce je 
prezentujeme na MOZKU. 
 
Výzkum hodnot mladých lidí 
V první polovině roku 2020 se Hnutí Brontosaurus zúčastnilo rozsáhlého výzkumu hodnot mladých lidí, který 
organizovala Česká rada dětí a mládeže. Výzkum proběhl v 18 organizacích v Česku a na Slovensku (celkově 3016 
respondentů). Data srovnával s výzkumem v běžné populaci. Zkoumal také dokumenty organizací (stanovy, vize, 
apod.) Výsledky prezentujeme na MOZKU. 

 
Tvorba nového Brontosauřího informačního systému 
Na konci roku 2020 byla dohodnuta spolupráce se společností AUTOMAT na tvorbě nového info systému. Důvodem 
je zastaralost starého BISu. Nový systém je teď ve vývoji, v dubnu přijde ovšem testování databáze a budeme 
potřebovat pomoc různých uživatelů, kteří otestují, zda je databáze funkční například pro zapisování akcí, přidávání 
členů atd. V červnu proběhnou školení, ať víte, jak se systémem zacházet. A když vše půjde dobře, tak ke konci 
prázdnin začneme používat nový systém. 

 
Online organizátorské setkání REFRESH 

Tradiční organizátorské setkání bylo převedeno do online formátu. Zúčastnilo se jej přes sto účastníků. 

 
Nákup pozemku pro Živou krajinu 
Úspěšná sbírka umožnila nákup prvního polního pozemku (1352 m2), kde chceme v rámci projektu Živá krajina vybudovat 
biocetrum (sad) a pomoci tak oživovat zdevastovanou krajinu velkých lánů. Pozemkem se nachází v Pracech u Vyškova a bude 
novou brontosauří lokalitou. 

 
Potáborko a Festival osobnostního rozvoje 

V létě se podařilo zorganizovat mini festival Potáborko na (staro)nové lokalitě zámku Brtnice. Přijelo na 100 
účastníků. Brontosaurus se připojil také k pořádání Festivalu osobnostního rozvoje u Křižanova. 

 
Chata Smrčník 

V roce 2020 došlo na chatě Smrčník k požáru kolem komínu. Škody hradí pojišťovna a aktuálně je chata částečně v 
provozu a poškozené části jsou z části už rekonstruovány. 

 



 
Registr skutečných vlastníků 

Ústředí Hnutí Brontosaurus provedlo zápis pobočných spolků do registru skutečných vlastníků. 

 
Brďo má nové Duhové střípky 

Na novém webu DuhoveStripky.Brontosaurus.cz lze najít spoustu námětů pro děti k poznávání a ochraně přírody. 
Program je otevřen i nebrontosauřím skupinám a jednotlivcům. 

 
Soutěž Máme rádi přírodu 

Do soutěže na téma Voda a život přišlo přes 800 krásných fotografií, výtvarných i literárních děl. 

 
Kurz Klima sturt up 

Konal se první ročník kurzu, který organizátory učí proč a jak dělat zážitkové-dobrovolnické akce na téma klimatické 
změny. V Porta Coeli se sešlo přes 20 účastníků kurzu. 

 

 



 
 

4. 1. Činnost Hnutí Brontosaurus v roce 2020 
  

4. 1. 1. Činnost v době Covidu 
 
Tradiční činnost (volnočasové  a dobrovolnické akce) Hnutí Brontosaurus mezi lety 2019 a 2020 v kontextu situace 
poklesla, ale možná méně, než jsme čekali (tak např. pro MSMT jsme vykazovali v roce 2019 79 jednodenních akcí 
pro 1 640 úč. v roce 2020 to bylo 64 akcí pro 1 206 úč., víkendovek pro mládež  však ubylo už více ze 107 na 63). V 
létě byl však zájem o naše akce zvýšený. To je velmi příjemná zpráva pro nemilou dobu. Horší situace byla 
samozřejmě například ohledně realizace výukových programů pro školy či množství tradičních oddílových schůzek.  
 
Ze šetření mezi pobočnými spolky vyplývá, že musely zrušit nebo přerušit přípravu: 

• 95 víkendových akcí (předpoklad účasti asi 1 850 úč.) 
• 9 táborů (předpoklad účasti asi 300 úč.) 
• 234 jednodenních akcí (předpoklad účasti asi 12 000 úč.) 

  

4. 1. 2. Akce 

Z Brontosauřího informační systému uvádíme tyto statistiky počtů realizovaných akcí: 

Počet akcí dle typů: 

o Dobrovolnické akce: 222 s 3 761 účastníky (2019: 216 s 3 268 účastníky) 
o Zážitkové akce: 174 s 4008 účastníky (2019: 201 s 3 984 účastníky)       
o Vzdělávací akce, kurzy OHB, vzdělávací kluby včetně on-line: 117 s s 2 788 účastníky a posluchači 
o Výukový program: 360 s 6 298 účastníky (2019: 650 s 13 390 účastníky) 
o Klub: 262 s 2 580 účastníky (2019: 371 s 3 686 účastníky) 
 

Počet akcí dle délky v roce 2020: 
 

• 218 jednodenních akcí 
• 183 víkendových akcí 
• 64 vícedenních akcí a táborů 

 

Vzdělávací dny 
Na poptávku MŠMT jsme realizovali tzv. vzdělávací dny, které mají pomoci dětem kompenzovat výpadky ve výuce. 
Konalo se celkem 78 vzdělávacích dnů s 698 účastníky. 

 
 

 



 
Šablony 
I přes nepřízeň Covidu-19 jsme zejména díky základním článkům realizovali na 29 vzdělávacích šablon pro 
pracovníky v neformálním vzdělávání - od sdílení zkušeností přes nové kluby a projektové dny až k zavádění nových 
metod a tandemovému vzdělávání. 

4. 5. Informace o programech Hnutí Brontosaurus 
 
 Prázdniny s Brontosaurem 
 
• 50 akcí se 1 418 účastníky 
• pro Covid- 19 zrušeny veškeré zahraniční akce a preventivně některé dětské tábory 
• V roku 2020 vzniklo díky velké poptávce několik nových dobr. táborů, téměř všechny byly plně obsazeny 
• závěr sezony patřil Potáborovému setkání v Brtnici 
 
Akce příroda 
 

• 35 víkendovek, 652 účastníků (víkendovky často nahrazovány jednodenními akcemi) 
• Individuální dobrovolnictví – dobrovolníci a dobrovolnice vyráželi na lokality pomáhat přírodě individuálně 

nebo  
v menších skupinkách na místa, kde to bylo aktuálně potřeba  

• Klima startup - víkendový kurz pro organizátory a dobrovolníky na téma klimatické změny, jak s ní můžeme 
na akcích pracovat a jak dobrovolnictvím proti ní bojovat 

• Výsadby – v minulém roce díky dobrovolníků a dobrovolnicím HB přibylo v naší krajině spoustu vysazených 
stromů. Budovali jsme aleje u Břeclavi, Mikulčic, Třebíče či Chocně. Sázeli jsme ve starých sadech v 
Rychlebských horách i na Žítkové a také u Habrova, Vracova a v Uhřicích. Formou rodinného sázení vznikl 
biokoridor s tisíci stromy a keři v Cholupicích u Vltavy. A stovky hodin jsme věnovali i údržbě dřívějších 
výsadeb.  

 
Vzdělávání  
 

• Vzděláváme online – i přes nepřízeň doby se snažíme vzdělávat, a to i v online prostředí. Organizátorský 
kurz Hnutí Brontosaurus se nepřerušil a pokračuje ve vzdělávání nových organizátorů, uskutečnilo se 
několik vzdělávacích webinářů a v online podobě jsme realizovali víkendové organizátorské setkání 
Refresh!  

• Máme nová organizátorská trička – uvědomujeme si, jak je v současné době důležité udržet si motivaci. 
Proto jsme před vánocemi udělali radost aktivním kvalifikovaným organizátorům v podobě nových triček 
pro organizátory HB! 

• Sekce vzdělávání zahájila spolupráci organizátorských kurzů, vypracovali jsme profil absolventa kurzu, 
revidujeme obsahy kurzů, pracujeme na nových metodikách a obsazích vzdělávacích bloků. 

• Konal se organizátorský kurz Cestičky, večerní kurz v Brně jarní i podzimní běh, jarní běh kurzu v Praze a 
několik jednodenních a víkendových seminářů pro organizátory HB 

 
 
 



 
Akce památky 
 

• 12 víkendovek, 179 účastníků 
• Proběhla aktualizace nabídky lokalit v databázi, zaběhla se nová lokalita Porta Coeli u Tišnova, na zámku 

Brtnice se konalo Potáborko. 
 
Brontosauří dětské oddíly 
 

• 17 oddílů 
• Alternativní činnosti – hledání pokladů, šifer a tajných symbolů, pro všechny co už nemohli být doma a 

online setkávání, oddílovky či kurzy pečení pro děti.  
• Úplně nově pojatý ekoprogram pro děti Duhové střípky s účastí 35 oddílů a dětských skupin z celé ČR 

 
 

 
Středoškoláci 
 

• Činnost programu byla z důvodu pandemie přerušena 
• Připravujeme nové výukové programy k aktuálním tématům ochrany ŽP 

 
International 
 

• Zrušeny musely být akce u krajanů v Srbsku a Rumunsku i  tábor na Ukrajině. 



 
• Výměna mládeže Social change in regional towns bola publikovaná v brožúre príkladov dobrej praxe Domu 

zahraničnej spolupráce v oblasti neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. 
• Na ústředí HB působí tři šikovní dobrovolníci, kteří vám rádi pomohou při vašich akcích :-) 

  

5. Marketing a propagace 
 
5. 1 Co se řeší v propagaci a marketingu 
V předchozím roce jsme pokračovali v nastaveném směru marketingu, podle strategického a marketingového 
plánu, v němž budeme pokračovat i příští rok.  
  
Kompletní propagace všech programů a akcí ze strany ústředí byla po většinu roku realizována marketingovým 
týmem, marketér Martin Rehuš, Lucie Nádeníková za redakci a Dalimil Toman – programový ředitel HB. 
Martin má na starosti řízení marketingového plánu HB, nastavování strategií, řízení propagační kampaně, 
dokončení a úpravy webu HB, přípravu tiskovin HB, vizuální a komunikační styl HB, rozvoj propagačních kanálů aj.  
Na pozici redaktorky webu je Lucie Nádeníková, která má kromě uvedeného na starost ještě přípravu 
elektronického magazínu HB, vydávání tiskových zpráv HB, textaci propagačních materiálů HB, komunikaci s 
organizátory ohledně propagace jejich akcí. K naplňování plánů a záměrů propagace probíhají každý týden 
koordinační schůzky. Větší kroky konzultujeme s marketingovými odborníky v dané oblasti.  
  
Marketingový plán 
Pro tento rok vytvořen nový marketingový plán, který vychází z revize a inovace předchozích let. Loni jsme pracovali 
zejména na aktualizaci webu HB, vytváření webů ZČ dle šablony HB, nové kampani Na přírodu nekašlu a posílení 
komunikační a vizuální kampaně BAV SE, UČ SE, POMÁHEJ.  
  
Komunikační a vizuální identita 
Loni jsme pokračovali v aplikaci našeho vizuálního stylu a podporu článků v jeho používání. Vzniklo několik nových 
šablon a vzorů (např.: šablona výroční zprávy, šablona cover fotky FB události, aj.), které ZČ najít na mozku a využít 
k propagaci. Nově je možné využít i šablony v online grafickém editoru Canva.com, který přináší jednoduchý způsob 
vytváření grafiky, to vše online a se spoustou inspirace z dalších návrhů pro tvorbu grafiky. 
   
Speciální (zaměření) propagace 
Na základě výstupů Programové konference, Strategického plánu HB a vytvořené Vize 50 je velké úsilí vkládáno do 
propagace stěžejních typických produktů (akcí) HB – konkrétně do víkendovek a táborů zaměřených na nové 
účastníky a cílovou skupinu mládeže (15 - 26 let). Těmto akcím je nabízen speciální servis: např. FB reklama, 
zveřejnění na speciálním webu, šablona plakátu a webu, po dohodě služby grafika, inzerce, aj. Strategie je mít tyto 
akce jako vlajkové lodi, tahouny aktivit HB. Nad rámec propagace zaměřené na nové účastníky se zaměřujeme v 
marketingu i na podporu dlouhodobého zapojování do Brontosaura a získávání dlouhodobých dárců. 
  
Marketingová kampaň 
 



 
Pro tento rok budeme pokračovat propagační v rozvoji kampaně BAV SE, UČ SE, POMÁHEJ. Pojetí kampaně vychází 
z porovnání analýzy potřeb současných mladých lidí (vycházím z obecně dostupných výzkumů), analýzy toho, co 
mladé lidi láká na akce HB (vycházíme ze strukturovaných rozhovorů s prvoúčastníky a výsledků dřívějších 
brontosauřích výzkumů mezi účastníky) a toho, co HB mladým lidem nabízí (v rámci svých cílů, zaměření akcí, 
apod.) 
  
Slogan BAV SE, UČ SE, POMÁHEJ symbolizuje základní tři pilíře aktivit HB, na který je kladen důraz během akcí HB. 
Zároveň reflektují klíčová slova, které rezonují s naší cílovou skupinou, a takto nabízí jednoduchý a přehledný 
návod, jak oslovit potenciálního účastníka. 
 

• BAV SE – Zážitky (zábava, přátelství, dobrodružství) 
• UČ SE – Vzdělání (příležitosti, seberozvoj, zkušenosti) 
• POMÁHEJ – Dobrovolnictví (pomoc, smysl, příroda, památky) 

  
Partnerství v propagaci, marketingové kanály 
V předešlém roce jsme nadále pokračovali v partnerství s internetovými servery: Dobrovolník.cz, Signály.cz, Pro 
středoškoláky, Mladí info, Naše příroda (www.nasepriroda.cz). Rozšířili jsme spolupráci se serverem 
PozitivniZpravy.cz, DC67 a Adam.cz.  Podařilo se nám zvýšit dosah, aktivitu a engagement na Instagramu. Dohodli 
jsme výměnu sdílení pozvánek s Katedrou environmentálních studií, spolkem Kalokagathia, Instruktory Brno, 
Hejhou campem aj. 
   
Aktualizace webu HB a vývoj webů ZČ dle šablony HB 
Stěžejní aktivita minulého roku byla postupná aktualizace hlavního webu HB, který vytváříme ve spolupráci s firmou 
GRIFART. Cílem nového webu je zjednodušit a zpřehlednit webovou prezentaci HB a také ji zatraktivnit. Již nebudou 
samostatné weby pro Prázdniny s Brontosaurem, pro Akci příroda a pro Akci památky nebo web Otevři si. Tyto 
weby byly zrušeny a přesměrovány na nový hlavní web. 
  
Zároveň jsme vytvořili šablonu webu pro základní články HB, která byla představena na minulé valné hromadě a 
již ji postupně využívána u více než 20 webů pro naše ZČ, soutěže a akce HB. Tato šablona je vytvořena ve 
WordPressu v našem vizuálním stylu a nabízí základní kategorie a funkce jako kronika, fotogalerie a další. Je možné 
si ji značně přizpůsobit dle svých potřeb přes jednoduchý editační systém.  
  
Vybrané marketingové a PR úspěchy HB 

• Máme nový design našeho eshopu a webu Dárky přírodě 
• Vytvořili jsme přes 20 nových webů dle šablony webů HB pro ZČ, RC, akce a soutěže HB 
• Rozběhli jsme úspěšnou novou kampaň #naPRIRODUnekaslu a individuální dobrovolnictví 
• Na Facebooku nás sleduje už téměř 8000 fanoušků na naší Facebookové stránce. Využívali jsme FB reklamy, grant 

Google Ads. 
• Prezentace našich úspěchů veřejnosti na Ekostanu HB na festivalech a výstavách  
• Výstava Příběhy nadšení inspiruje na festivalech a výstavách téměř po celé republice 
• Ve vánoční kampani Dárky přírodě jsme vybrali téměř dvakrát více než loni 

Bonus na závěr 
 
Na eshopu máme stále úžasná trička, tašky, placky, hrnky a další eko dárky. Brzy se můžete těšit na nové stylové 
notýsky, propisky, USB disky a lahve na pití s Brontosaurem 🦕 



 

 Kontakt na ústředí HB 
Kancelář Hnutí Brontosaurus 
Hvězdová 10, Brno, 602 00 (mapa) 
IČ: 0040 8328 
  

1974 – 1990 – 2021  

  

  

  
  

Hnutí Brontosaurus 2021 

neprošlo jazykovou úpravou  

MOZEK.BRONTOSAURUS.CZ 

WWW.BRONTOSAURUS.CZ 
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