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Vážení přátelé,
dovolte, abych vám za všechny pracovníky a dobrovolníky Hnutí Brontosaurus poděkoval za vaši podporu v předchozím roce. Myslím, že pro Brontosaura to byl rok
úspěšný. Rostoucí podpora příznivců Hnutí Brontosaurus přispěla k rozjezdu nových
projektů i zvládnutí mnoha náročných úkolů, které jsme v předchozím roce řešili.
Ucelený přehled toho, čeho jsme společně dosáhli, nám přinese až výroční zpráva.
Ale již teď se můžeme radovat z toho, že v Praze nám vznikl nový dětský oddíl,
že Brontosaurus loni pomáhal v šesti zemích světa, že neutuchá zájem mladých
lidí o víkendovky a tábory. Nelze opomenout významné události: oslavy třiceti let
pomoci hradu Lukov, otevření ekocentra Dotek v Horním Maršově či dvacáté páté
výročí činnosti Brďo Gingo Tišnov.
V roce, který právě přichází, nás opět čekají nejen stovky akcí pro děti a mladé lidi,
tisíce hodin práce pro naši přírodu a památky či nové mezinárodní projekty, ale také
jedinečná a radostná událost – čtyřicetiny Brontosaura! Společně je oslavíme v září
na akci Dort pro Brontosaura v Telči. Podívejte se na pozvánku od naší předsedkyně
Adély Kulštrunkové.
Přeji vám do nového roku vše dobré, radost ze všech vašich činností, spokojenost v práci a štěstí a zdraví v osobním životě.
Dalimil Toman
ředitel Hnutí Brontosaurus

Václav Monty Kappel: Vést oddíl občas
bolí, ale také pomáhá plnit sny
Do tišnovského brontosauřího oddílu chodí děti už celé čtvrtstoletí. Za 25 let uspořádali lidé z Brďo Gingo přes 1 000 oddílových schůzek, na nichž se dnes potkávají
i děti prvních členů. O historii, motivaci i důvodech, proč brontosauři v Tišnově drží
pohromadě tolik let, mluví v rozhovoru předseda organizace Václav Monty Kappel.
Jak Brďo Gingo vzniklo?
První vedoucí, Sek a Zula, založili v září 1988 při Pionýrské Skupině Květnice oddíl
Brontosauři, který v roce 1990 přešel pod Hnutí Brontosaurus. Tak vznikl základní
článek 1. BRĎO Tišnov – Gingo. V něm realizovali svoji představu o oddílové činnosti,
především ve smíšení chlapců a dívek různého věku. Chtěli se vyhnout situaci, kdy
by vedli skupinu stejně starých dětí v deváté třídě. Pak totiž vše končí a začínáte
nanovo s jinými dětmi. Máme ideu, že mladší se učí od starších a starší se učí roli
velkých a zodpovědných.
Jak ses do oddílu dostal ty?
Já jsem tam poprvé přišel s obrovským nadšením v 1. třídě, kamarádka mamky dělala vedoucí. Dodnes si pamatuji první schůzku, přišel jsem v indiánské čelence s pery a starší kluci mi ji brali. Tento traumatický zážitek pak asi překonala spousta pozitivních dojmů, které si už přesně nepamatuji.
Na jakou činnost kladeš momentálně největší důraz?
Jsme hodně hravý oddíl, nejsou nám cizí přírodovědné ani environmentální programy. Většinu energie ale věnujeme (zvlášť na
táborech) zajímavým dlouhodobým hrám, kostýmům a rekvizitám, vytváříme bezpečný prostor pro realizaci dětí i vedoucích.
Proč se práci s dětmi tolik let věnuješ? Co tě motivuje?
Z velké části proto, že je to vlastně taková moje rodina, součást života. Baví mě s nimi realizovat nejrůznější sny, především na
táborech. Vnímám, že mám i jistý vliv na děti a vedoucí v oddíle a mohu tak předávat informace, zkušenosti, které považuji za
důležité. Neříkám, že to občas nebolí, ale vím, že to smysl má. Zvlášť když se při tomto výročí díváme zpět, o to víc je to cítit.
Jaký nejsilnější zážitek máš s oddílem spojený?
Našel jsem si tam ženu, lepší jinde neseženu.

Celý rozhovor si můžete přečíst na webu.

Tišnovští brontosauři drží pohromadě už 25 let
Přes 1 000 oddílových schůzek a 220 výprav za poznáním
i zábavou mají za minulé čtvrtstoletí na kontě tišnovské
brontosauří oddíly.

„Tábory, schůzky, zajímavá činnost i hry pro radost i poznání - to jsme my. Přijďte se podívat, co jsme za těch 25
let prožili,“ zve předseda 1. Brďo Gingo Václav Kappel na
výstavu věnovanou historii oddílu. Tu si návštěvníci můžou prohlédnout v Muzeu města Tišnova až do 26. ledna.
Výstavu pořádá při příležitosti Evropského roku aktivního
občanství Zuzana Brzobohatá, spoluzakladatelka oddílu a
poslankyně Evropského parlamentu.
Podívejte se na fotky z prosincové vernisáže.

Na podzim jsme vysadili 130 stromů
Dobrovolníci z Akce příroda, programu Hnutí Brontosaurus, se na podzim činili
a uspořádali čtyři víkendové akce. Na ty vyrazilo dohromady téměř 60 účastníků
a účastnic, díky nimž roste v Česku 130 nových stromů. A kde všude jsme sázeli?
V zaniklé osadě Zastávka v jesenických kopcích přibyly původní odrůdy jabloní
a hrušní. Ve Křtinách brontosauři vytvořili městskou alej z ovocných stromů. U obce
Solnice v Orlických horách se dobrovolníci zapojili do výsadby aleje u cesty a do
výsadby lesa, který je obhospodařován šetrným způsobem. A na přírodní zahradě ekocentra Dúbrava Hodonín, která slouží při výuce dětí, brontosauři vysadili 20
dřevin.
A co bude dál? „Na jaře se chystáme vyvěšovat hnízdní budky v lesích. Budou
nové domky pro ptačí rodinky,“ říká Dominik Grohmann, koordinátor programu
Akce příroda.

Lokalita HB > Studniční vrch nad Lázněmi Jeseník
Studniční vrch nad Lázněmi Jeseník překvapí množstvím studánek, pramenů
a drobných pomníčků. Drobné památky v krajině jsou pozůstatkem největšího rozkvětu lázní, kdy zde působil věhlasný Vincenz Priessnitz, jenž zavedl tzv. vodoléčbu.
Po druhé světové válce a odsunu původních obyvatel však mnoho památek začalo
chátrat a rozpadat se, některé prameny byly zaneseny, jiné zdevastovány těžbou
dřeva.
Až na několik znalců byla krása drobných památek v krajině u lázní zapomenuta.
To se změnilo po setkání Ondřeje Trunečka, jednoho z pramenových nadšenců, s Tomem Hradilem, kdy se do práce na pramenech pustili Jeseničtí Brontosauři. Psal se
rok 2002 a z jednoho tábora postupně vyrostl projekt Cesta ke kořenům. Každý rok
obnovili další prameny, kříže či boží muka; do svých plánů bohatě zapojovali i místní veřejnost. Za více než deset let Brontosauři opravili mimo jiné pramen Německý,
pramen Meklenburský, Pražský, Polský, Štýrský, trojpramen Adéla-Flóra-Adolf ... Na
podzim 2005 slavnostně otevřeli naučnou stezku Vincenze Priessnitze, na níž navázali stezkou Živé vody otevřenou v roce 2010.

„Uvědomili jsme si, že největší bohatství máme kolem sebe a musíme o něj pečovat, abychom ho neztratili,“ připomíná význam brontosauřího snažení Tom Hradil.

Osobnosti Brontosaura > rozhvor s EVS dobrovolnicemi
V brněnském brontosauřím ústředí je stále více slyšet angličtina, ale i ukrajinština a polština. Katya a Agniezska jsou dobrovolnice EVS (Evropské dobrovolné služby), které se rozhodly, že na rok odjedou do Česka a budou pracovat v Hnutí Brontosaurus.
A tak tu od října působí. Seznamte se.
Proč sis vybrala právě Hnutí Brontosaurus?
Katya: Ze začátku jsem neměla jasnou představu, kam chci jít. Pročetla jsem weby neziskovek zapojených v EVS a zaujalo mě, co
hnutí dělá. Kristina (koordinátorka zahraničních aktivit HB) mě přesvědčila, že tady se budu moci rozvíjet a být užitečná v tom,
co mě zajímá – třeba v projektovém managementu, propagaci nebo práci se studenty.
Agnieszka: Podívala jsem se na web, fotky a něco jsem si o hnutí přečetla. Napadlo mě: „Hm, to je to, co bych chtěla zkusit.“
Navíc jsem doma v Polsku dokončila práci, která mi připadala spíše jako ztráta času. Chtěla jsem změnu, pracovat na něčem
smysluplném. Zatím se zdá, že jsem takové místo našla.
Co tě v Česku nejvíc překvapuje?
Katya: Nečekala jsem, že lidé budou tak přátelští a že v Brně potkám tolik dobrovolníků z jiných zemí. Také mě překvapilo, jak je
hnutí veliké a zároveň dělá spoustu projektů i v zahraničí. V Česku má hodně lidí psa, dobře tu funguje veřejná doprava, knihovny, vše máte organizované. Přijde mi, že Česko reprezentuje celou Evropu, vnímám ho jako multikulturní společnost.
Agnieszka: To je těžké říct. Nejsem tak daleko od domova, abych mohla mluvit o kulturním šoku. Překvapilo mě, jak je v Česku
populární horská turistika. To jsem vůbec netušila. Budu si muset sehnat dobré boty, abych vypadala jako místní.
Na čem momentálně pracujete?
Katya: Pořádáme večerní kluby a různé akce pro mladé, nejlepší zatím byl polsko-ukrajinský večer. Snažíme se propagovat hnutí všude, kde jsme. Teď jsme začali
anglicky přednášet na středních školách o dobrovolnictví, což mě moc baví.
Agnieszka: To je těžké říct, žádný den není stejný. Chci tady být a dělat to, co hnutí pomůže. Ať už jde o středoškolské přednášky, večerní kluby, administrativu,
zkrášlování ústředí nebo aktualizaci webu.
Setkala ses s nějakým českým slovem, které ti zní legračně?
Katya: Je zvláštní, jak všichni stále říkají „určitě“. A taky „čerstvý“. V ukrajinštině
totiž tento přívlastek znamená přesný opak toho, co v češtině.
Agnieszka: Třeba „květen“. V polštině se úplně stejně říká dubnu, a to „kwiecień“.
To mě skutečně zmátlo.
Máš nějaký cíl, něco, co si chceš z EVS odnést?
Katya: Chtěla bych se naučit česky a zdokonalit v projektovém managementu, protože v budoucnu chci pracovat s lidmi.
Agnieszka: Až moje EVS skončí, chtěla bych, abych mohla říkat: „EVS je skvělá příležitost pro každého, jak úžasně strávit čas,
potkat spoustu krásných a inspirativních lidí a hodně se naučit.“ A chci, abych to skutečně mohla říct.
Holky každý měsíc píší o svých zážitcích. Sledujte jejich blog.

Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, 602 00 Brno
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hnuti@brontosaurus.cz
www.brontosaurus.cz

