Poděkování

Brontosaurus 2005 v řeči čísel a faktů

spolupracujícím subjektům:
České dráhy a.s., Ekologický institut Veronica, CEV
Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí a mládeže, Zelený
kruh, Sdružení Krajina, město Telč, Státní zámek Telč,
Středisko volného času Bystrouška Brno, Mohelnický
dostavník ®, festival Prázdniny v Telči, Dům kultury Uherské Hradiště, Centrum volného času Lužánky, Cestovní
kancelář Kudrna Brno, všem knihovnám za pomoc
s propagací akcí a všem správám CHKO, kastelánům
a dalším institucím, organizacím a soukromníkům u nichž
probíhají akce základních článků
mediálním partnerům Ekofóru: rádio Proglas, rádio
Akropolis, Country rádio, Český rozhlas Olomouc, časopis Junák
za podporu děkujeme:
donátorům:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
sponzorům:

• Celkem po celé České republice vyvíjelo činnost 30
základních článků Hnutí Brontosaurus.

Lesy ČR, s. p.
velký partner Hnutí Brontosaurus
Ecobat, Jihomoravská plynárenská, Hewlett‑Packard
sponzorům Ekofóru: nakladatelství Portál, nakladatelství
Argo, Albi, Sonnentor, Fotovo
sponzorům Máme rádi přírodu: Soukromá Moravská
Směnárna, s.r.o., Mgr. Zuzana Domesová, Knihkupectví
Dvořáková
dále náš dík zasluhují:
Pavel Aligátor Nenkovský, Bohumil Norek, Věroš Kaplan,
Tomáš Neužil, František Novotný, Radka Kolková‑Batelková, Rada HB – Tomáš Hradil, Ing. Martin Perlík, Petr
Jarušek, Mgr. Dalimil Toman, Ing. Petr Ledvina, Veronika
Fojtová, Mgr. Miroslav Míkovec, Mgr. Dana Kalčíková,
Rostislav Konůpka, Kontrolní a revizní komise – Ing.
Tomáš Ondráček, Ing. Petr
Stoklasa, Věra Konůpková
Kancelář Hnutí Brontosau
rus – Lucie Nováková (vedoucí), Zdeněk Skříček, Dalimil
Toman, koordinátor Akce
příroda – Petr Jarušek
Především však děkujeme
organizátorům brontosau
řích akcí, základním člán
kům a všem dobrovolní
kům.

• Hnutí Brontosaurus v tomto roce evidovalo 927 členů v základních článcích a 21 volných členů. Dále se
k činnosti hnutí hlásí asi 1 500 příznivců.
• Počet členů (převážně organizátorů) zdaleka neodráží šíři brontosauři činnosti – našich akcí se zúčastnilo dle statistik ZČ 39 116 lidí. Kromě toho prošlo
výukovými programy Ekocenter 28 589 dětí.
• Víkendových akcí se konalo 227 s celkem 3 342
účastníky, jednodenních akcí bylo 142 s 5 225 účastníky a klubů bylo 132 s 1 511 účastníky. Tyto akce
jsou programově a metodicky velmi dobře propracované a účastníci zde mohou zažívat sounáležitost
s menším kolektivem.
• Dobrovolníci na akcích odpracovali minimálně 40 000
hodin smysluplné práce pro přírodu, památky i lidi
potřebující pomoc a mnoho hodin, jež statistiky nezachytily.

2005
Do činnosti Hnutí Brontosaurus se lze zapojit několi
ka způsoby:
a) účastí na akcích – informace o nich naleznete na
www.brontosaurus.cz
b) volným členstvím (evidence u kanceláře Hnutí Brontosaurus)
c) členstvím v některém ze základních článků nebo klubů
d) pro děti členstvím v Brontosauřích dětských oddílech
či zapojením do projektů Brďo
e) založením základního článku nebo klubu Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus Vám však bude vděčné za jakoukoliv jinou formu podpory našich aktivit od finančních
darů přes odbornou či dobrovolnickou spolupráci až
k pomoci s šířením propagačních materiálů.

• Mezi základními články působí 10 Brontosauřích dětských oddílů, které pravidelně navštěvuje 200 dětí.
• Nejvíce členů evidoval v roce 2005 ZČ Brďo Vlkani,
nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin pak
vykázal ZČ Slunovrat a celkově nejvíce víkendových
akcí měl ZČ Modrý kámen.

kontakt:

Struktura Hnutí Brontosaurus
Je v základu tvořena základními články (ZČ) s právní
subjektivitou a kluby spadajícími přímo pod ústředí.
Část základních článků má statut Brontosauřích dětských
oddílů.
Nejvýše v HB stojí Valná hromada, jež každoročně volí
Radu Hnutí Brontosaurus. Rada k zabezpečení činnosti
zřizuje Kancelář HB. Kontrolní činnost provádí Kontrolní
a revizní komise.

Kancelář Hnutí Brontosaurus
Orlí 5, 602 00 Brno
tel.: 544 215 585, mobil: 774 216 934
e‑mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408428
číslo účtu: 1142450001/2400
všechny další informace a kontakty na webu HB

www.brontosaurus.cz
Brontosauří dětské oddíly
tel.: 605 763 112
email: sekce.brdo@seznam.cz

www.brontosaurus.cz/brdo

Výroční zpráva
Hnutí Brontosaurus
hnutí pro ochranu přírody a aktivní volný čas

Brontosauří vykročení po třicítce…

Ústřední projekty Hnutí Brontosaurus

Pro Hnutí Brontosaurus byl rok 2005 především rokem
pravidelné, svědomité a cílevědomé práce. A právě
takováto práce přináší úspěchy, jak na úrovni činnosti
základních článků, tak v rozsahu celostátním.
Jako v celé více než třicetileté brontosauří historii proběhly i v roce 2006 desítky víkendových a prázdninových dobrovolnických akcí v oblasti ochrany přírody,
podpory biozemědělcům či obnovy místního kulturního
dědictví. A právě propojení prospěšné dobrovolnické
práce s prožitkovým programem a dalšími aktivitami
je specifikem a zároveň stále nejsilnější stránkou Hnutí
Brontosaurus. To se projevilo např. úspěšným rozvojem
programu dobrovolnických víkendovek „Akce příroda“
do celostátní podoby.
V roce 2005 jsme vzpomněli smutné patnácté výročí tragické smrti zakladatele brontosauřího hnutí,
neohroženého ochrance přírody, redaktora Josefa
Velka. Myslím, že s hrdostí můžeme říci, že se nám
daří úspěšně navazovat na jeho odkaz i na práci
všech dřívějších generací brontosaurů. A navazovat
moderně - akcemi a jejich atmosférou zaujmout mladou generaci, kvalitními vzdělávacími programy si
připravit nové organizátory a stále smělejšími krůčky
vyvést Brontosaura z „komnaty zapomnění“ u veřejnosti. Ekoporadna na cestách, soutěže Ekofór a Máme
rádi přírodu, spolupráce na propagaci s Českými
drahami, setkání na Mohelnickém dostavníku, zřízení
Ekoporadny… jsou toho důkazem. Poctivá, byť pro
média na první zdání nepřitažlivá, práce dobrovolníků
i organizátorů ze všech našich základních článků si
zaslouží, aby se o ní vědělo!

Akce příroda
Program ukazující mladým lidem smysl ochrany přírody prostřednictvím jejich zapojení do přímé práce.
Akce zde musí splňovat kritéria dobrovolnické práce
na pomoc přírodě, kvalitního programu a vzdělávání
v oblasti ochrany životního prostředí.
V roce 2005 proběhlo17 víkendovek, na nichž bylo
220 účastníků. Program zajišťuje cca 35 organizátorů
a koordinuje jej 15-ti členná koordinační rada.
Více na webu akce.brontosaurus.cz.

Dalimil Toman
vedoucí kanceláře Hnutí Brontosaurus

Z programových cílů Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus se ve své činnosti zaměřuje na
výchovu k trvale udržitelnému životu a odklonu od
konzumního způsobu života. Rozvíjí výchovu zkušeností
a prožitkem, a to zejména prací, hrou, příkladem
a bezprostředním kontaktem s přírodou. Cílem Brontosaura je pomáhat při ochraně a tvorbě životního
prostředí a krajiny, při ochraně přírodních, kulturních
a historických památek. Mladým lidem Brontosaurus
pomáhá vytvářet kolektivy umožňující získání pocitu
sounáležitosti, uznání a seberealizace. Cílem hnutí
je též snažit si dávat navzájem radost a příjemné
zážitky.
Hnutí Brontosaurus (dále HB) je celostátní nevládní
nezisková organizace registrovaná jako samostatné
občanské sdružení.

Zapojení do Sítě Environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Jihomoravského kraje
Díky tomuto projektu byla při kanceláři HB zřízena Ekoporadna. Ta je otevřena široké veřejnosti k osobní návštěvě i telefonickým či emailovým dotazům. Vedle široké
škály environmentálních témat se specializuje na tematiku dobrovolnictví v ochraně přírody. Slavnostní otevření
Ekoporadny a nové kanceláře proběhlo v rámci Setkání
dobrovolnických organizací v říjnu 2006. Brontosaurus je
v tomto projektu koordinátorem modulu dobrovolnictví.
V rámci projektu vydáváme dobrovolnický zpravodaj
„KAM s neziskovkami v kraji“.
Prázdniny s Brontosaurem
Patrně nejstarší projekt Hnutí Brontosaurus. Letní tábory
pro mládež jsou zaměřené převážně na dobrovolnickou
práci v chráněných územích, na hradech a zámcích či
na biofarmách a jiných místech. Dále pořádáme tábory
vzdělávací, sportovní, prožitkové a také pro děti a rodiče s dětmi.
Díky dobré společné propagaci se podařilo zaujmout
celkem 1073 účastníků na 51 letních táborech vedených
kvalifikovanými organizátory.
Ekoporadna na cestách
V roce 2005 se uskutečnilo 13 informačně - prezentačních akcí (Ekostanů) pro veřejnost po celé ČR (např. Brno,
Telč, Mohelnický dostavník, Kutná Hora aj.). Připraveny byly informace k problematice životního prostředí,
nabídka dobrovolnických akcí a projektů Brontosaura,
aktivity pro děti, praktické ukázky domácí ekologie
apod.
Ekofór
Druhý ročník soutěže ekologického kresleného a fotografického humoru. Z vybraných děl byla sestavena
putovní výstava, kterou mohli zhlédnout návštěvníci letních festivalů. V roce 2005 proběhlo 7 výstav Ekofóru.
Stránky soutěže jsou na webu ekofor.brontosaurus.cz.
Máme rádi přírodu
Jedenáctý ročník výtvarné, literární a fotografické soutěže pořádaly Brontosauří dětské oddíly
(dále Brďo) s tématem Kouzlo chvíle a místa. Do soutěže
se sešlo 1 350 prací z celé ČR, z nichž bylo oceněno

na 50 nejlepších. Z vítězných prací byly realizovány tři
výstavy. Více na www.brontosaurus.cz/brdo.

v národní přírodní památce Váté písky pořádaná Brďo
Vlkani a Gingo.

Brontosauří dětské oddíly
Jde o pravidelnou činnost deseti dětských oddílů – oddílové schůzky, výpravy, víkendové akce, brigády, soutěže,
celoroční programy, vše se zaměřením na ekologickou
výchovu.
Společné aktivity oddílů koordinuje Brďocentrum. Mezi
ně patří celoroční ekovýchovný program Duhové střípky, jehož se účastnilo 12 oddílů a cca 150 dětí. Dále
se jednalo o jarní a podzimní celostátní Setkání Brďo
(celkově na 250 účastníků), soutěž o Brďáka roku, udělování odznaků Duhový přírodovědec, informační servis,
organizátorský kurz Cestičky, drobnou publikační činnost
apod.

Organizátorské kurzy Hnutí Brontosaurus
Proběhly tři základní kurzy (dva večerní klubové – v Praze a Brně a jeden letní táborový – Cestičky u Náměště
nad Oslavou). Kurzy prošlo zhruba 55 účastníků. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pro školení hlavních vedoucích dětských
táborů.
Vzpomínka na Pepíka Velka
V rámci festivalu ekologických filmů TSTTT v Uherském
Hradišti připravila kancelář vzpomínku na duchovního
otce brontosauří myšlenky a tradice, novináře Josefa
Velka v podobě výstavy a připomenutí této osobnosti
ve večerním slavnostním programu.
Střediska ekologické výchovy
Celkem tři střediska ekologické výchovy pod HB
– Toulcův dvůr Praha, Cassiopeia České Budějovice
a SEVER Horní Maršov. Činnost zahrnuje výukové programy pro školy, vzdělávání pedagogů, akce pro veřejnost apod.
Kluby
Večerní otevřené kluby s různým zaměřením – cestopisná promítání, deskové hry, environmentální přednášky,
sportovní kluby.

Hospodaření ústředí Hnutí Brontosaurus
v roce 2005
Výsledovka k 31. 12. 2005

Další projekty a formy činnosti Brontosaura
Víkendovky
víkendové akce převážně pro středoškoláky a vysoko
školáky, ale i děti nabízející dobrovolnickou práci na
ochranu přírody či památek, prožitkovou pedagogikou,
netradiční sporty, hry, přednášky, poznávání přírody
apod.
Brontosaurus sobě
V duchu brontosauřích tradic proběhly dvě brigády
s cílem nejen pomoci přírodě, ale zároveň díky celkem
stu dobrovolníků vydělat prostředky pro organizaci.
V červnu proběhla akce u Louňovic pod Blaníkem pod
ZČ Slunovrat a SUP a v září akce Bermudy last minute

Náklady
Materiálové náklady (kanc. potřeby,
majetek do 40. tis. Kč)
Služby (telefony, poštovné, tisk, nájem
apod.)
Osobní náklady (včetně odvodů SP, ZP,
dohod o provedení práce, stravenky)
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté přispěvky
Hospodářský výsledek 2005
Náklady celkem

426 759 Kč
5 881 Kč
5 411 Kč
18 264 Kč
372 774 Kč
- 118 975 Kč
1 690 897 Kč

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky a služby
Ostatní výnosy – úrok
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

487 160 Kč
596 Kč
66 981 Kč
36 660 Kč
1 099 500 Kč
1 690 897 Kč

114 642 Kč
866 141 Kč

