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Přidejte se k desítkám našich příznivců: 
Adoptujte Brontosaura
Nemůžete se zapojit aktivně? Podpořte nás jinak. Staňte 
se drobným dárcem Hnutí Brontosaurus. Ani dobrovol-
nická práce není zadarmo. Ale podpořit ji stojí ZA TO!
adopce.brontosaurus.cz

Poděkování
Donátorům a sponzorům
Česká národní agentura Mládež, Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Purkyňova nadace, Statutární město Brno, Státní fond 
životního prostředí ČR, Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji: Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo 
životního prostředí a Jihomoravský kraj

Spolupracujícím subjektům
Archeoskanzen v Modré, Bacrie, o.s., festival Beltine, europoslankyně Zuzana Brzobohatá, Brněnské informační centrum, SVČ 
Bystrouška Brno, CEV Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí a mládeže, Ekologický Institut Veronica, Ekocentrum Paleta Oucmanice, 
Ethno rádio, festival OAMF Trutnov, festival Prázdniny v Telči, festival Třebovický koláč, Hnutí DUHA, Chaloupky, o.p.s., Jiho-
moravská rada dětí a mládeže, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor pro mládež, Nadace Partnerství, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, NESEHNUTÍ 
Brno , Petarda Production a.s., Rezekvítek, Městský úřad Telč, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Slovanské hradiště 
v Mikulčicích, Státní zámek Telč, Youth and Environment Europe, Zelený kruh.

Dobrovolníkům: výkonnému výboru, vedoucím základních článků, organizátorům, členům i účastníkům akcí!

Příznivcům Brontosaura, jejichž podpora je nesmírně důležitá, jak pro zajištění dobrovolnických akcí, tak 
pro motivaci aktivních dobrovolníků!

Dokázali jsme v roce 2011
  V roce 2011 jsme uspořádali 115 akcí pro veřejnost, 9 výstav 
a 225 vzdělávacích akcí. Proběhlo 41 dobrovolnických schůzek, 
611 klubů a přednášek, 413 oddílových schůzek. Na těchto akcích 
bylo 65 523 účastníků.

  Zorganizovali jsme 209 dobrovolnických akcí na pomoc 
přírodnímu a kulturnímu dědictví České republiky. O naše životní 
prostředí pečovalo 3 488 převážně mladých lidí.

  Připravili jsme 202 prožitkových a sportovních akcí určených 
zejména dětem a mládeži. Ty přilákaly 4 990 účastníků.

Za rok 2011 je to:
  124 jednodenních akcí

  245 víkendových akcí

  69 táborů a jiných vícedenních akcí

  a další stovky drobnějších aktivit

Za jediný rok je to také 40 753 hodin dobrovolnické činnosti pro 
přírodu a památky a další desítky tisíc dobrovolnických hodin při 
vedení dětských oddílů, organizování akcí, realizaci soutěží a projektů. 

Brontosaurus to je:
  39 základních článků, klubů a regionálních center po celé České 
republice.

  1 061 registrovaných členů

Kontakty
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel.: 544 215 585, 
mob.: 774 976 407
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408328
číslo účtu: 2100070590/2010

Přidejte se
Zúčastněte se našich akcí, staňte se členem, pomáhejte jako dobrovolník na našich dobrovolnických 
a regionálních centrech nebo přímo založte vlastní brontosauří klub či základní článek.

Regionální centrum Praha
Senovážná 8, Praha 1, 110 00
e-mail: praha@brontosaurus.cz
web: praha.brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Jeseníky
tel.: 584 401 722
e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz
web: www.jeseniky-brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Podluží
tel.: 605 763 112 
e-mail: podluzi@brontosaurus.cz
web: podluzi.brontosaurus.cz

O Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace, která se zaměřuje 
na ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity pro děti a mladé.

Hnutí Brontosaurus propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu 
a památky, smysluplnou zábavu a vzdělávání s důrazem na bezpro-
střední kontakt s přírodou, rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednot-
livce.

Hnutí Brontosaurus je členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské 
rady dětí a mládeže, Youth and Environment Europe a Zeleného kruhu.

Hnutí Brontosaurus je organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR 
pro oblast dobrovolnické služby.

Činnost Hnutí Brontosaurus byla v roce 2011 řízena výkonným výborem 
Rady Hnutí Brontosaurus v čele s předsedkyní Adélou Kulštrunkovou.



Dobrovolníci mění svět!
Vážení přátelé,

rok 2011 – Evropský rok dobrovolných činností – byl pro nás jedinečný. Povedlo se 
nám zrealizovat množství tradičních i nových aktivit v ochraně přírody, v péči o kul-
turní dědictví či v environmentální výchově. Cíleně jsme usilovali o to, aby se nezištné 
práci dobrovolníků dostalo náležité pozornosti, ocenění a kvalitních podmínek.

Díky obětavosti dobrovolníků a podpoře našich příznivců a donátorů jsme dokázali 
uspořádat stovky zážitkových akcí pro děti a mládež či zajistit celoroční činnost 

dětských oddílů. Díky vám jsme vysazovali aleje, kosili chráněné luky, budovali ekologickou zahradu, opra-
vovali památky, či vyvěšovali hnízdní budky pro ptactvo. Díky vám jsme mohli pomoci krajanům v Rumun-
sku či s budováním školy v indickém Ladakhu. 

Opět se ukázalo, kolik činností dobrovolníci zastávají a jak je jejich práce nezastupitelná. Odborné studie 
v oblasti dobrovolnictví pro životní prostředí prokázaly, že každá koruna vložená do těchto aktivit se 
společnosti mnohonásobě vrátí. K tomuto přínosu dobrovolnictví pak musíme přidat nevyčíslitelnou hodno-
tu toho, že si mladí lidé budují vztah ke svému životnímu prostředí, osobnostně rostou, připravují se na život 
a vzdělávají se.

Věříme, že čtenáři naší výroční zprávy právě tyto hodnoty, přinášející skutečnou kvalitu života, ocení.

Dalimil Toman
ředitel Hnutí Brontosaurus

Povedlo se nám ... 
  Dobrovolnice Hnutí Brontosaurus Veronika Fišerová získala ocenění 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za práci v oblasti komu-
nitního dobrovolnictví.

  Na prvním ročníku Festivalu na MUNĚ u Mikulovic, proběhlo setkání 
dobrovolníků z letních táborů. Festival navštívilo přes 600 lidí.

  Pomáhali jsme na několika desítkách přírodních a památkových 
lokalit – v chráněných krajinných oblastech, na ekocentrech, 
stanicích pro handicapované živočichy, biofarmách, na naučných 
stezkách, v parcích, na hradech, zámcích, ve skanzenech atd.

  Úspěšně proběhly další fáze rekonstrukcí chaty Smrčník a ekologi-
ckého volnočasového centra Švýcárna.

Povedlo se nám v rámci Evropského roku 
dobrovolnictví ...

  Hnutí Brontosaurus koordinovalo činnost expertní skupiny Dobro-
volnictví v životním prostředí, připomínkovali jsme návrh zákona 
o dobrovolnictví, propagovali naši činnost atd.

  Spolupracovali jsme na zpracování analýz a studií dobrovolnických 
aktivit pro životní prostředí. Ty ukazují rozsah činností dobrovolníků 
a prokazují úspory a bene� ty, které dobrovolnictví české společnosti 
přináší.

  Podíleli jsme se na přípravě výstavy Dobrovolně pro přírodu a jejích 
webových mutací, vydání sborníku příběhů dobrovolníků či od-
borného semináře Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí.

Povedlo se v regionech ...
  Oživili jsme bývalý vojenský areál MUNA v lesích u Miku-
lovic na Jesenicku – založili jsme městečko neziskových 
organizací, proběhly zde první akce a vznikla naučná 
stezka a galerie soch.

  V lužních lesích na Podluží jsme vyvěsili téměř sto 
nových budek pro ptactvo. Festival Pestrovečer podpořil 
budování naučné zahrady na Ekocentru v Hodoníně.

Povedlo se v zahraničí ...
  Projekt Společně pro školu v Himálajích opět podpořil 
vzdělávání dětí ve vesnici Mulbekh. Úspěchem roku 
2011 je audience u 14. Dalajlámy a jeho rozhodnutí 
školu � nančně podporovat. Za to mu předal poděkování 
Václav Havel. 

  Díky dárcům, sbírce v ulicích Brna a bene� čnímu kon-
certu jsme získali milion korun pro školu v Mulbekhu, 
díky čemuž jsme zahájili stavební práce nového ekolo-
gického školního internátu.

  Po dobu dvou měsíců působili Brontosauři v Ladakhu 
v Indii, kde na čtyřech školách realizovali výuku a work-
shopy pro žáky a učitele.

  Dobrovolníci již podruhé vyrazili pomáhat krajanům do 
rumunského Banátu.

Povedlo se na Prázdninách s Brontosaurem ...
  Na prázdninové akce s námi v roce 2011 vyrazilo 1 270 dětí 
a mladých lidí – to je o 10 procent více než v předchozím roce.

  Na 24 126 hodin věnovali dobrovolníci ochraně přírody a péči 
o památky. Kosili louky, obnovovali pastviny a staré sady, stavěli 
slaměný dům, pomáhali na stanici pro handicapovaná zvířata, 
vzdělávali se zážitky, věnovali se ekovýchově i řemeslům apod.

Povedlo se v Akci příroda ...
  Program Akce příroda nabídl 37 víkendových a jednodenních 
akcí se smysluplnou prací pro přírodu, zážitkovým programem 
a neformálním vzděláváním. Na více než 35 lokalit přijelo 925 
účastníků.

  Úspěšně proběhl kurz pro organizátory dobrovolnických akcí 
a kurz o pořádání akcí spojených s výsadbou zeleně.

  Rozpracovali jsme metodiku programů o dobrovolnictví pro 
střední školy a koncepci zapojování středoškoláků. Pilotních 
programů se zúčastnilo na 300 studentů.

  Od roku 2011 pracujeme na zprovoznění naučné audiostezky 
o významných stromech města Brna.

Povedlo se v Akci památky ...
  Dobrovolníci na 22 víkendových akcích se zážitkovým pro-
gramem odvedli 2 886 dobrovolnických hodin – stavěli keltský 
skanzen, opravovali hrady či pomáhali s údržbou zámků.

  V rámci nového projektu Putování za drobnou architekturou 
v krajině jsme v mikroregionu Bílý potok mapovali drobné 
sakrální památky a jejich stav.

Povedlo se na Ekostanech ...
  Třinácti tisícům lidí jsme nabídli pozvání na dobrovolnické akce, 
ekologické publikace, výstavy, soutěže a aktivity pro děti – to vše 
v rámci devatenácti ekostanů na festivalech a kulturních akcích.

Povedlo se nám s Brontosauřími dětskými oddíly ...
  Třináct oddílů po celý rok nabízelo oddílové schůzky, výpravy, 
tábory, soutěže a akce pro děti či rodiče s dětmi.

  Do výtvarné a literární soutěže Máme rádi přírodu s tématem I čápi 
žijí na komínech přišlo přes tisíc pět set krásných prací.

  Na tradičním setkání oddílů ke Dni Země jsme slavnostně ukončili 
desátý jubilejní ročník ekovýchovné korespondenční soutěže 
Duhové střípky.

Povedlo se nám ve vzdělávání a osvětě ...
  Zahájili jsme dlouhodobou kampaň Opravdu zelený tábor 
zaměřenou na ekologický provoz a program letních táborů. Infor-
mace naleznete na zelenytabor.brontosaurus.cz.

  Úspěšně proběhl mezinárodní vzdělávací kurz Volunteering a way 
to environmental education, kterého se zúčastnili zástupci orga-
nizací z Arménie, Řecka, Slovenska, Portugalska, Turecka, Srbska 
a České republiky.

  Střediska ekologické výchovy realizovala 1 745 ekologických 
výukových programů s účastí 32 232 dětí a 38 pobytových 
výukových programů s účastí 848 dětí.

  Na našich kurzech akreditovaných MŠMT získalo kvali� kaci 26 
nových hlavních vedoucích táborů a 40 pracovníků s dětmi 
a mládeží v oblasti volného času.
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Dobrovolníci mění svět!
Vážení přátelé,

rok 2011 – Evropský rok dobrovolných činností – byl pro nás jedinečný. Povedlo se 
nám zrealizovat množství tradičních i nových aktivit v ochraně přírody, v péči o kul-
turní dědictví či v environmentální výchově. Cíleně jsme usilovali o to, aby se nezištné 
práci dobrovolníků dostalo náležité pozornosti, ocenění a kvalitních podmínek.

Díky obětavosti dobrovolníků a podpoře našich příznivců a donátorů jsme dokázali 
uspořádat stovky zážitkových akcí pro děti a mládež či zajistit celoroční činnost 

dětských oddílů. Díky vám jsme vysazovali aleje, kosili chráněné luky, budovali ekologickou zahradu, opra-
vovali památky, či vyvěšovali hnízdní budky pro ptactvo. Díky vám jsme mohli pomoci krajanům v Rumun-
sku či s budováním školy v indickém Ladakhu. 

Opět se ukázalo, kolik činností dobrovolníci zastávají a jak je jejich práce nezastupitelná. Odborné studie 
v oblasti dobrovolnictví pro životní prostředí prokázaly, že každá koruna vložená do těchto aktivit se 
společnosti mnohonásobě vrátí. K tomuto přínosu dobrovolnictví pak musíme přidat nevyčíslitelnou hodno-
tu toho, že si mladí lidé budují vztah ke svému životnímu prostředí, osobnostně rostou, připravují se na život 
a vzdělávají se.

Věříme, že čtenáři naší výroční zprávy právě tyto hodnoty, přinášející skutečnou kvalitu života, ocení.

Dalimil Toman
ředitel Hnutí Brontosaurus

Povedlo se nám ... 
  Dobrovolnice Hnutí Brontosaurus Veronika Fišerová získala ocenění 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za práci v oblasti komu-
nitního dobrovolnictví.

  Na prvním ročníku Festivalu na MUNĚ u Mikulovic, proběhlo setkání 
dobrovolníků z letních táborů. Festival navštívilo přes 600 lidí.

  Pomáhali jsme na několika desítkách přírodních a památkových 
lokalit – v chráněných krajinných oblastech, na ekocentrech, 
stanicích pro handicapované živočichy, biofarmách, na naučných 
stezkách, v parcích, na hradech, zámcích, ve skanzenech atd.

  Úspěšně proběhly další fáze rekonstrukcí chaty Smrčník a ekologi-
ckého volnočasového centra Švýcárna.

Povedlo se nám v rámci Evropského roku 
dobrovolnictví ...

  Hnutí Brontosaurus koordinovalo činnost expertní skupiny Dobro-
volnictví v životním prostředí, připomínkovali jsme návrh zákona 
o dobrovolnictví, propagovali naši činnost atd.

  Spolupracovali jsme na zpracování analýz a studií dobrovolnických 
aktivit pro životní prostředí. Ty ukazují rozsah činností dobrovolníků 
a prokazují úspory a bene� ty, které dobrovolnictví české společnosti 
přináší.

  Podíleli jsme se na přípravě výstavy Dobrovolně pro přírodu a jejích 
webových mutací, vydání sborníku příběhů dobrovolníků či od-
borného semináře Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí.

Povedlo se v regionech ...
  Oživili jsme bývalý vojenský areál MUNA v lesích u Miku-
lovic na Jesenicku – založili jsme městečko neziskových 
organizací, proběhly zde první akce a vznikla naučná 
stezka a galerie soch.

  V lužních lesích na Podluží jsme vyvěsili téměř sto 
nových budek pro ptactvo. Festival Pestrovečer podpořil 
budování naučné zahrady na Ekocentru v Hodoníně.

Povedlo se v zahraničí ...
  Projekt Společně pro školu v Himálajích opět podpořil 
vzdělávání dětí ve vesnici Mulbekh. Úspěchem roku 
2011 je audience u 14. Dalajlámy a jeho rozhodnutí 
školu � nančně podporovat. Za to mu předal poděkování 
Václav Havel. 

  Díky dárcům, sbírce v ulicích Brna a bene� čnímu kon-
certu jsme získali milion korun pro školu v Mulbekhu, 
díky čemuž jsme zahájili stavební práce nového ekolo-
gického školního internátu.

  Po dobu dvou měsíců působili Brontosauři v Ladakhu 
v Indii, kde na čtyřech školách realizovali výuku a work-
shopy pro žáky a učitele.

  Dobrovolníci již podruhé vyrazili pomáhat krajanům do 
rumunského Banátu.

Povedlo se na Prázdninách s Brontosaurem ...
  Na prázdninové akce s námi v roce 2011 vyrazilo 1 270 dětí 
a mladých lidí – to je o 10 procent více než v předchozím roce.

  Na 24 126 hodin věnovali dobrovolníci ochraně přírody a péči 
o památky. Kosili louky, obnovovali pastviny a staré sady, stavěli 
slaměný dům, pomáhali na stanici pro handicapovaná zvířata, 
vzdělávali se zážitky, věnovali se ekovýchově i řemeslům apod.

Povedlo se v Akci příroda ...
  Program Akce příroda nabídl 37 víkendových a jednodenních 
akcí se smysluplnou prací pro přírodu, zážitkovým programem 
a neformálním vzděláváním. Na více než 35 lokalit přijelo 925 
účastníků.

  Úspěšně proběhl kurz pro organizátory dobrovolnických akcí 
a kurz o pořádání akcí spojených s výsadbou zeleně.

  Rozpracovali jsme metodiku programů o dobrovolnictví pro 
střední školy a koncepci zapojování středoškoláků. Pilotních 
programů se zúčastnilo na 300 studentů.

  Od roku 2011 pracujeme na zprovoznění naučné audiostezky 
o významných stromech města Brna.

Povedlo se v Akci památky ...
  Dobrovolníci na 22 víkendových akcích se zážitkovým pro-
gramem odvedli 2 886 dobrovolnických hodin – stavěli keltský 
skanzen, opravovali hrady či pomáhali s údržbou zámků.

  V rámci nového projektu Putování za drobnou architekturou 
v krajině jsme v mikroregionu Bílý potok mapovali drobné 
sakrální památky a jejich stav.

Povedlo se na Ekostanech ...
  Třinácti tisícům lidí jsme nabídli pozvání na dobrovolnické akce, 
ekologické publikace, výstavy, soutěže a aktivity pro děti – to vše 
v rámci devatenácti ekostanů na festivalech a kulturních akcích.

Povedlo se nám s Brontosauřími dětskými oddíly ...
  Třináct oddílů po celý rok nabízelo oddílové schůzky, výpravy, 
tábory, soutěže a akce pro děti či rodiče s dětmi.

  Do výtvarné a literární soutěže Máme rádi přírodu s tématem I čápi 
žijí na komínech přišlo přes tisíc pět set krásných prací.

  Na tradičním setkání oddílů ke Dni Země jsme slavnostně ukončili 
desátý jubilejní ročník ekovýchovné korespondenční soutěže 
Duhové střípky.

Povedlo se nám ve vzdělávání a osvětě ...
  Zahájili jsme dlouhodobou kampaň Opravdu zelený tábor 
zaměřenou na ekologický provoz a program letních táborů. Infor-
mace naleznete na zelenytabor.brontosaurus.cz.

  Úspěšně proběhl mezinárodní vzdělávací kurz Volunteering a way 
to environmental education, kterého se zúčastnili zástupci orga-
nizací z Arménie, Řecka, Slovenska, Portugalska, Turecka, Srbska 
a České republiky.

  Střediska ekologické výchovy realizovala 1 745 ekologických 
výukových programů s účastí 32 232 dětí a 38 pobytových 
výukových programů s účastí 848 dětí.

  Na našich kurzech akreditovaných MŠMT získalo kvali� kaci 26 
nových hlavních vedoucích táborů a 40 pracovníků s dětmi 
a mládeží v oblasti volného času.
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  V lužních lesích na Podluží jsme vyvěsili téměř sto 
nových budek pro ptactvo. Festival Pestrovečer podpořil 
budování naučné zahrady na Ekocentru v Hodoníně.

Povedlo se v zahraničí ...
  Projekt Společně pro školu v Himálajích opět podpořil 
vzdělávání dětí ve vesnici Mulbekh. Úspěchem roku 
2011 je audience u 14. Dalajlámy a jeho rozhodnutí 
školu � nančně podporovat. Za to mu předal poděkování 
Václav Havel. 

  Díky dárcům, sbírce v ulicích Brna a bene� čnímu kon-
certu jsme získali milion korun pro školu v Mulbekhu, 
díky čemuž jsme zahájili stavební práce nového ekolo-
gického školního internátu.

  Po dobu dvou měsíců působili Brontosauři v Ladakhu 
v Indii, kde na čtyřech školách realizovali výuku a work-
shopy pro žáky a učitele.

  Dobrovolníci již podruhé vyrazili pomáhat krajanům do 
rumunského Banátu.

Povedlo se na Prázdninách s Brontosaurem ...
  Na prázdninové akce s námi v roce 2011 vyrazilo 1 270 dětí 
a mladých lidí – to je o 10 procent více než v předchozím roce.

  Na 24 126 hodin věnovali dobrovolníci ochraně přírody a péči 
o památky. Kosili louky, obnovovali pastviny a staré sady, stavěli 
slaměný dům, pomáhali na stanici pro handicapovaná zvířata, 
vzdělávali se zážitky, věnovali se ekovýchově i řemeslům apod.

Povedlo se v Akci příroda ...
  Program Akce příroda nabídl 37 víkendových a jednodenních 
akcí se smysluplnou prací pro přírodu, zážitkovým programem 
a neformálním vzděláváním. Na více než 35 lokalit přijelo 925 
účastníků.

  Úspěšně proběhl kurz pro organizátory dobrovolnických akcí 
a kurz o pořádání akcí spojených s výsadbou zeleně.

  Rozpracovali jsme metodiku programů o dobrovolnictví pro 
střední školy a koncepci zapojování středoškoláků. Pilotních 
programů se zúčastnilo na 300 studentů.

  Od roku 2011 pracujeme na zprovoznění naučné audiostezky 
o významných stromech města Brna.

Povedlo se v Akci památky ...
  Dobrovolníci na 22 víkendových akcích se zážitkovým pro-
gramem odvedli 2 886 dobrovolnických hodin – stavěli keltský 
skanzen, opravovali hrady či pomáhali s údržbou zámků.

  V rámci nového projektu Putování za drobnou architekturou 
v krajině jsme v mikroregionu Bílý potok mapovali drobné 
sakrální památky a jejich stav.

Povedlo se na Ekostanech ...
  Třinácti tisícům lidí jsme nabídli pozvání na dobrovolnické akce, 
ekologické publikace, výstavy, soutěže a aktivity pro děti – to vše 
v rámci devatenácti ekostanů na festivalech a kulturních akcích.

Povedlo se nám s Brontosauřími dětskými oddíly ...
  Třináct oddílů po celý rok nabízelo oddílové schůzky, výpravy, 
tábory, soutěže a akce pro děti či rodiče s dětmi.

  Do výtvarné a literární soutěže Máme rádi přírodu s tématem I čápi 
žijí na komínech přišlo přes tisíc pět set krásných prací.

  Na tradičním setkání oddílů ke Dni Země jsme slavnostně ukončili 
desátý jubilejní ročník ekovýchovné korespondenční soutěže 
Duhové střípky.

Povedlo se nám ve vzdělávání a osvětě ...
  Zahájili jsme dlouhodobou kampaň Opravdu zelený tábor 
zaměřenou na ekologický provoz a program letních táborů. Infor-
mace naleznete na zelenytabor.brontosaurus.cz.

  Úspěšně proběhl mezinárodní vzdělávací kurz Volunteering a way 
to environmental education, kterého se zúčastnili zástupci orga-
nizací z Arménie, Řecka, Slovenska, Portugalska, Turecka, Srbska 
a České republiky.

  Střediska ekologické výchovy realizovala 1 745 ekologických 
výukových programů s účastí 32 232 dětí a 38 pobytových 
výukových programů s účastí 848 dětí.

  Na našich kurzech akreditovaných MŠMT získalo kvali� kaci 26 
nových hlavních vedoucích táborů a 40 pracovníků s dětmi 
a mládeží v oblasti volného času.
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Výroční zpráva

“Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní 
ke svému okolí, respektují a ctí přírodu 
a kulturní bohatství a společně o ně pečují.“
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Přidejte se k desítkám našich příznivců: 
Adoptujte Brontosaura
Nemůžete se zapojit aktivně? Podpořte nás jinak. Staňte 
se drobným dárcem Hnutí Brontosaurus. Ani dobrovol-
nická práce není zadarmo. Ale podpořit ji stojí ZA TO!
adopce.brontosaurus.cz

Poděkování
Donátorům a sponzorům
Česká národní agentura Mládež, Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Purkyňova nadace, Statutární město Brno, Státní fond 
životního prostředí ČR, Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji: Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo 
životního prostředí a Jihomoravský kraj

Spolupracujícím subjektům
Archeoskanzen v Modré, Bacrie, o.s., festival Beltine, europoslankyně Zuzana Brzobohatá, Brněnské informační centrum, SVČ 
Bystrouška Brno, CEV Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí a mládeže, Ekologický Institut Veronica, Ekocentrum Paleta Oucmanice, 
Ethno rádio, festival OAMF Trutnov, festival Prázdniny v Telči, festival Třebovický koláč, Hnutí DUHA, Chaloupky, o.p.s., Jiho-
moravská rada dětí a mládeže, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor pro mládež, Nadace Partnerství, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, NESEHNUTÍ 
Brno , Petarda Production a.s., Rezekvítek, Městský úřad Telč, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Slovanské hradiště 
v Mikulčicích, Státní zámek Telč, Youth and Environment Europe, Zelený kruh.

Dobrovolníkům: výkonnému výboru, vedoucím základních článků, organizátorům, členům i účastníkům akcí!

Příznivcům Brontosaura, jejichž podpora je nesmírně důležitá, jak pro zajištění dobrovolnických akcí, tak 
pro motivaci aktivních dobrovolníků!

Dokázali jsme v roce 2011
  V roce 2011 jsme uspořádali 115 akcí pro veřejnost, 9 výstav 
a 225 vzdělávacích akcí. Proběhlo 41 dobrovolnických schůzek, 
611 klubů a přednášek, 413 oddílových schůzek. Na těchto akcích 
bylo 65 523 účastníků.

  Zorganizovali jsme 209 dobrovolnických akcí na pomoc 
přírodnímu a kulturnímu dědictví České republiky. O naše životní 
prostředí pečovalo 3 488 převážně mladých lidí.

  Připravili jsme 202 prožitkových a sportovních akcí určených 
zejména dětem a mládeži. Ty přilákaly 4 990 účastníků.

Za rok 2011 je to:
  124 jednodenních akcí

  245 víkendových akcí

  69 táborů a jiných vícedenních akcí

  a další stovky drobnějších aktivit

Za jediný rok je to také 40 753 hodin dobrovolnické činnosti pro 
přírodu a památky a další desítky tisíc dobrovolnických hodin při 
vedení dětských oddílů, organizování akcí, realizaci soutěží a projektů. 

Brontosaurus to je:
  39 základních článků, klubů a regionálních center po celé České 
republice.

  1 061 registrovaných členů

Kontakty
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel.: 544 215 585, 
mob.: 774 976 407
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408328
číslo účtu: 2100070590/2010

Přidejte se
Zúčastněte se našich akcí, staňte se členem, pomáhejte jako dobrovolník na našich dobrovolnických 
a regionálních centrech nebo přímo založte vlastní brontosauří klub či základní článek.

Regionální centrum Praha
Senovážná 8, Praha 1, 110 00
e-mail: praha@brontosaurus.cz
web: praha.brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Jeseníky
tel.: 584 401 722
e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz
web: www.jeseniky-brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Podluží
tel.: 605 763 112 
e-mail: podluzi@brontosaurus.cz
web: podluzi.brontosaurus.cz

O Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace, která se zaměřuje 
na ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity pro děti a mladé.

Hnutí Brontosaurus propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu 
a památky, smysluplnou zábavu a vzdělávání s důrazem na bezpro-
střední kontakt s přírodou, rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednot-
livce.

Hnutí Brontosaurus je členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské 
rady dětí a mládeže, Youth and Environment Europe a Zeleného kruhu.

Hnutí Brontosaurus je organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR 
pro oblast dobrovolnické služby.

Činnost Hnutí Brontosaurus byla v roce 2011 řízena výkonným výborem 
Rady Hnutí Brontosaurus v čele s předsedkyní Adélou Kulštrunkovou.



Hnutí Brontosaurus 2011

Výroční zpráva

“Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní 
ke svému okolí, respektují a ctí přírodu 
a kulturní bohatství a společně o ně pečují.“

www. brontosau rus .cz

Výsledky hospodaření v roce 2011
Náklady (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy ...................................................................410
 materiál ....................................................................257
 energie .....................................................................153
Cestovné .............................................................................................147
Spotřebované služby .....................................................................943
Osobní náklady ............................................................................. 1093
Daně a poplatky ................................................................................. 11
Ostatní náklady .................................................................................. 11
Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek ............................ 79
Celkem .............................................................................................2694

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby .....................................................................................................472
 služby........................................................................453
 prodej zboží ............................................................. 19
Ostatní výnosy .................................................................................... 85
Přijaté příspěvky ..............................................................................105
 dary ............................................................................. 50
 členské příspěvky ................................................... 55
Provozní dotace ............................................................................ 2062
Celkem .............................................................................................2725
Hospodářský výsledek .................................................................31
Zdroj: Vlastní zpracování

Přidejte se k desítkám našich příznivců: 
Adoptujte Brontosaura
Nemůžete se zapojit aktivně? Podpořte nás jinak. Staňte 
se drobným dárcem Hnutí Brontosaurus. Ani dobrovol-
nická práce není zadarmo. Ale podpořit ji stojí ZA TO!
adopce.brontosaurus.cz

Poděkování
Donátorům a sponzorům
Česká národní agentura Mládež, Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Purkyňova nadace, Statutární město Brno, Státní fond 
životního prostředí ČR, Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji: Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo 
životního prostředí a Jihomoravský kraj

Spolupracujícím subjektům
Archeoskanzen v Modré, Bacrie, o.s., festival Beltine, europoslankyně Zuzana Brzobohatá, Brněnské informační centrum, SVČ 
Bystrouška Brno, CEV Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí a mládeže, Ekologický Institut Veronica, Ekocentrum Paleta Oucmanice, 
Ethno rádio, festival OAMF Trutnov, festival Prázdniny v Telči, festival Třebovický koláč, Hnutí DUHA, Chaloupky, o.p.s., Jiho-
moravská rada dětí a mládeže, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor pro mládež, Nadace Partnerství, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, NESEHNUTÍ 
Brno , Petarda Production a.s., Rezekvítek, Městský úřad Telč, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Slovanské hradiště 
v Mikulčicích, Státní zámek Telč, Youth and Environment Europe, Zelený kruh.

Dobrovolníkům: výkonnému výboru, vedoucím základních článků, organizátorům, členům i účastníkům akcí!

Příznivcům Brontosaura, jejichž podpora je nesmírně důležitá, jak pro zajištění dobrovolnických akcí, tak 
pro motivaci aktivních dobrovolníků!

Dokázali jsme v roce 2011
  V roce 2011 jsme uspořádali 115 akcí pro veřejnost, 9 výstav 
a 225 vzdělávacích akcí. Proběhlo 41 dobrovolnických schůzek, 
611 klubů a přednášek, 413 oddílových schůzek. Na těchto akcích 
bylo 65 523 účastníků.

  Zorganizovali jsme 209 dobrovolnických akcí na pomoc 
přírodnímu a kulturnímu dědictví České republiky. O naše životní 
prostředí pečovalo 3 488 převážně mladých lidí.

  Připravili jsme 202 prožitkových a sportovních akcí určených 
zejména dětem a mládeži. Ty přilákaly 4 990 účastníků.

Za rok 2011 je to:
  124 jednodenních akcí

  245 víkendových akcí

  69 táborů a jiných vícedenních akcí

  a další stovky drobnějších aktivit

Za jediný rok je to také 40 753 hodin dobrovolnické činnosti pro 
přírodu a památky a další desítky tisíc dobrovolnických hodin při 
vedení dětských oddílů, organizování akcí, realizaci soutěží a projektů. 

Brontosaurus to je:
  39 základních článků, klubů a regionálních center po celé České 
republice.

  1 061 registrovaných členů

Kontakty
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel.: 544 215 585, 
mob.: 774 976 407
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408328
číslo účtu: 2100070590/2010

Přidejte se
Zúčastněte se našich akcí, staňte se členem, pomáhejte jako dobrovolník na našich dobrovolnických 
a regionálních centrech nebo přímo založte vlastní brontosauří klub či základní článek.

Regionální centrum Praha
Senovážná 8, Praha 1, 110 00
e-mail: praha@brontosaurus.cz
web: praha.brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Jeseníky
tel.: 584 401 722
e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz
web: www.jeseniky-brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Podluží
tel.: 605 763 112 
e-mail: podluzi@brontosaurus.cz
web: podluzi.brontosaurus.cz

O Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace, která se zaměřuje 
na ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity pro děti a mladé.

Hnutí Brontosaurus propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu 
a památky, smysluplnou zábavu a vzdělávání s důrazem na bezpro-
střední kontakt s přírodou, rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednot-
livce.

Hnutí Brontosaurus je členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské 
rady dětí a mládeže, Youth and Environment Europe a Zeleného kruhu.

Hnutí Brontosaurus je organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR 
pro oblast dobrovolnické služby.

Činnost Hnutí Brontosaurus byla v roce 2011 řízena výkonným výborem 
Rady Hnutí Brontosaurus v čele s předsedkyní Adélou Kulštrunkovou.
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“Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní 
ke svému okolí, respektují a ctí přírodu 
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