Výroční zpráva

za rok 2011
Hnutí Brontosaurus Čejkovice
S úspěchy se člověk, zvláště v dnešní době, občas zapomene
ohlédnout zpět. Když už je ale událostmi zastaven a v běhu světa má
čas se otočit a prohlédnout si stopu, která po něm zůstává, můžeme se
my, čejkovičtí brontosauři, uznale poplácat po ramenou. Ne, že by v našem stojatém
potoku uteklo mnoho vody od okamžiku, kdy se brontosaurus rozhodl usadit
v hlavách a srdcích několika, v té době o pět let mladších, čejkovických nadšenců.
Ano, už pět let působí naše organizace na poli volnočasové pedagogiky, pořádá akce
pro veřejnost, pracuje pro životní prostředí a snaží se nasměrovat ostatní blíž přírodě.
Pro mnohé byl rok 2011 ve znamení nejistoty. Avšak naše nadšení žádné krize
neohrozí. Když se jako předseda zastavím a sleduji lidi, kteří ve svém volném čase
dobrovolně, nezištně a radostně vyrazí s dětmi do lesa nebo obětují nejeden večer, aby
ostatní pod jejich vedením mohli zažít něco neobvyklého, žasnu nad jejich zápalem.
Není to brontosaurus, kdo se tu kolem míhá a sází stromky, ale nadšená skupina
mladých lidí, kteří chtějí vybočit ze všednosti. Děkuji proto všem, kteří nám projevují
svou důvěru a svěřují nám své potomky, podporují naše akce nebo nám doma drží
palce.
Petr Novotný, předseda

ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ROCE 2011
V roce 2011 sdružovala organizace 47 členů, z toho:
do 15 let
15 - 17 let
18 - 25 let
nad 26 let
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Vývoj členské základny

Základní článek Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca Čejkovice je organizační
jednotkou neziskové organizace Hnutí Brontosaurus. To již téměř 38 let rozvíjí
osobnosti mladých lidí ve vztahu k aktivní ochraně přírodního i kulturního dědictví.
Programové cíle Hnutí Brontosaurus
1. Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života.
2. Vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně a tvorbě životního prostředí.
3. Mladým lidem pomáhat vytvářet kolektivy umožňující získání pocitu
sounáležitosti, uznání, seberealizace a vzájemné radosti.
4. Provádět nezávislou kontrolu a výzkumnou činnost, zajímat se o problémy
životního prostředí a aktivním způsobem se snažit podílet na jejich řešení.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
V roce 2011 jsme v rámci naší činnosti nabízeli pět pravidelných aktivit, které
pokračují i roce následujícím.
Oddíl Krahujci
Přírodovědný oddíl zaměřený na tábornictví, environmetální výchovu a vzdělávání
doplněné o netradiční hry a aktivity. Určen pro kluky a holky z 2. stupně ZŠ.
Schůzky v pátek od 16 od 18 hodin. Činnost provázána celoroční hrou.
Oddíl Prvoci
Přírodovědný oddíl nabízející nenásilné objevování přírody, rozmanité hry a cvičení
a výtvarné aktivity. Určen pro kluky a holky z 1. stupně ZŠ. Schůzky ve čtvrtek od
16 do 18 hodin. Činnost provázána celoroční hrou.
Herní klub
Pro všechny příznivce moderních deskových her. V nabídce téměř dvacítka
nejrůznějších postřehových, strategických i vědomostních her. Klub pořádá
pravidelné turnaje. Schůzky v pátek od 18 hodin.
Klub hráčů Dračího doupěte
Uskupení příznivců nepočítačových RPG her a fantasy. Jedinými potřebami hráče
jsou desetistěnná kostka a vlastní fantazie. Každý se může stát silným bojovníkem,
mocným mágem, obratným hobitem či jiným hrdinou. Dobrodružství v tajemném
světě probíhají každé úterý od 16 do 18 hodin.
Himálajský klub
Desetitýdenní cyklus relaxačního cvičení "Pět Tibetanů" doplněný přednáškami o
orientální kultuře a filosofii. Schůzky dle domluvy jednotlivých seminárních skupin.

Celkem proběhlo 146 oddílových schůzek a klubů, kterých se účastnilo 57 zájemců.

ÚSPĚCHY ODDÍLŮ

Oběma našim oddílům se podařilo zvítězit v celostátní korenspondenční soutěži
Duhové střípky. Soutěžní skupiny v ní po celý rok plní úkoly zaměřené na znalost
přírody a snaží se ji konkrétními činy chránit.
Oddíl Prvoků obsadil 1. místo v kategorii mladších.
Oddíl Krahujců obsadil 1. místo v kategorii starších.

PRÁCE PRO PŘÍRODU A OSVĚTOVÉ KAMPANĚ
Nechceme pouze mluvit o tom, že je třeba životní prostředí chránit, ale hledáme
možnosti, jak přírodě a lidem konkrétními činy pomoci. Usilujeme také o to, aby
každý, kdo pomáhá s námi, vždy věděl, v čem je význam naší práce.
Loni jsme tedy například:
Zlikvidovali několik černých skládek v okolí Čejkovic a k znovuzpracování
odevzdali přes 240 kilogramů odpadu.
Pomohli vysadit na 300 sazenic původních stromů a keřů.
Iniciovali vyvěšení tibetské vlajky k mezinárodnímu dni pro Tibet.

Práce pro přírodu je nedílnou součástí naší činnosti.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Snažíme se, aby nabídka našich akcí pro veřejnost byla pestrá. Proto jsme vedle
tradičního Dne Země, několika turnajů, výprav, exkurzí, soutěží či brigád mohli
letos nabídnout například divadelní představení.
S našimi oddíly a dalšími zájemci se také účastníme mnoha akcí v blízkém i
vzdáleném okolí, na jejichž organizaci často spolupracujeme.
V roce 2011 jsme tedy celkem uspořádali 20 akcí pro veřejnost, které zaujaly 997
účastníků. Spolupracovali jsme na dalších 8 akcích pořádaných v regionu.
Ve spolupráci s Brďo Vlkani jsme spolupořádali 2 letní tábory:
Záhada ztraceného chrámu aneb Expedice Myanmar (Horní Lhotice, 10.-20. 7. 2011)
Projekt Za zrcadlem (Horní Lhotice, 20.-29. 7. 2011)

RADA ORGANIZACE
V roce 2011 zasedala Rada v tomto složení:
Předseda: Petr Novotný
Hospodář: Petr Gal
Kontrolní a revizní komise: Ludvík Balát a Stanislav Kalužík
Správa klubovny: Petr Hájek
Přidružení členové: Pavel Gal

PRÁCE NA KLUBOVNĚ
Abychom podpořili rozvoj činností našich oddílů, kroužků a aktivit, snažíme se
dětem zajistit odpovídající prostředí, ať už v interiéru klubovny (bývalé jesle) či v
jejím okolí.
Významné události uplynulého roku
Bylo odpracováno několik brigád na klubovně i v jejím okolí.
Povedlo se nainstalovat nový plynový kotel a termostat ke snížení energetické
náročnosti budovy (zajistil OÚ Čejkovice), v budoucnu snad dojde také k výměně
oken a celkovému zateplení objektu.
Vytvořili jsme novou koncepci efektivnějšího využití místností, zřídili sklad nářadí,
započali renovaci čajovny.
Vymalovali jsme a nově uspořádali kuchyni, další výmalby budou pokračovat.
Okolí klubovny letos poprvé ozdobil živý plot z lískových keřů. Využitelná plocha
přilehlé zahrady byla zvětšena o pískoviště, které bylo zasypáno a v budoucnu
bude sloužit jako místo pro stálezelené týpí. Klidný kout zahrady je vytvořen pod
pergolou, kde byl vinné hlavě umožněn růst tak, aby mohla vytvořit celistvý
pokryv a tímto zastínit připravenou vydlážděnou verandu.
V širším okolí klubovny bude vybudováno ohniště.

PODĚKOVÁNÍ
Sponzorům a dárcům
Obec Čejkovice, Templářské sklepy, Sonnentor s.r.o., Zemědělská a.s. Čejkovice,
Cukrárna U Polášků, Domácí potřeby U Masaryka, Papírnictví Chlebíková,
Květinářství Kukulová - Těthalová, Řeznictví Rehák, paní Dufková,
rodina Opluštilova
Spolupracujícím organizacím
Kancelář Hnutí Brontosaurus, Brďo Vlkani, ZŠ T. G. Masaryka Čejkovice,
Ekocentrum Dúbrava Hodonín
Na závěr také děkujeme všem našim organizátorům, členům, podporovatelům a
kamarádům, díky jejichž podpoře je možné realizovat i zdánlivě nemožné věci.

INFORMACE O ORGANIZACI
Základní článek Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca Čejkovice
Vinařská 95, 696 15 Čejkovice
IČO 72025425 DIČ CZ72025425
e-mail: brdo.cejkovice@email.cz
www.podluzi.brontosaurus.cz
fotogalerie: brdoslovacko.rajce.idnes.cz
V této výroční zprávě byly použity ilustrace Evy Štefkové.

