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Výroční zpráva ZČ HB Slunovrat 2010
Přátelé, kamarádi!

Rok se s rokem sešel a Vám se do rukou dostává Výroční zpráva za rok 
2010,  takové  malé  slunovratí  vysvědčení,  dalo  by  se  říci.  Pokud  tuto 
brožurku třímáte jako čerstvě registrovaní účastníci Valné Hromady 2011, 
vítejte, zprávu bedlivě pročtěte a zejména pak si užijte tento víkend, neb 
takový je jen jednou za rok! Pokud se Vám do spárů dostala dílem jiných 
okolností, též přeji příjemné počtení, dost možná na následujících stránkách 
naleznete zmínku i o některé z akcí, které jste se během uplynulého roku 
zúčastili.

No a jakou známku bychom tedy zasloužili  z takových předmětů, jako 
jsou například víkendovky, tábory, sleziny, grantová činnost či časopis Slu-
noskrat? To už necháme na Vás, laskavých čtenářích a našich vážených 
členech:-)

Zdraví a vše dobré přeje

Jarda Pilný, předseda

Kdo jsme?
Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat je jedním z mnoha článků, 

které tvoří základní kameny Hnutí Brontosaurus (HB), což je nestátní ne-
zisková organizace zabývající se dobrovolnickou prací zaměřenou na pomoc 
přírodě  a  historickým  památkám.  Sdružuje  mladé  lidi,  kteří  mají  chuť 
vlastními silami zlepšovat své životní prostředí, a nabízí alternativu k sou-
časnému trendu konzumní společnosti.

Důležitým prvkem akcí  Slunovratu  je  vzdělávání  a  výchova  účastníků 
i široké veřejnosti k udržitelnému způsobu života (viz. Obecné programové 
cíle Hnutí Brontosaurus).

V současnosti působí Slunovrat převážně v Jihomoravském kraji, na Vy-
sočině a v kraji Moravskoslezském.
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Historie Slunovratu
Slunovrat vznikl na počátku roku 2000 jako důsledek potřeby sjednotit 

akce několika nadšenců pod jednu organizaci. Jelikož všichni nadšenci byli 
sympatizanty Hnutí Brontosaurus, rozhodli se založit vlastní základní článek.

V  průběhu  několika  let  si  Slunovrat  vytvořil  stabilní  základnu  členů, 
účastníků i organizátorů a v současné době má přes šedesát členů a pořá-
dá řadu víkendových akcí, táborů a setkání.

Obecné programové cíle Hnutí Brontosaurus
Poněvadž je Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat součástí Hnutí 

Brontosaurus, mají  i  společné programové cíle,  které pro rok 2010 byly 
následující:

Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života a k přá-
telskému a aktivnímu přístupu ke společnosti i jejímu přírodnímu a kulturní-
mu dědictví. Uplatňovat výchovu zkušeností a prožitkem, zejména smyslu-
plnou  prací,  vlastním  příkladem,  hrou  a  bezprostředním  kontaktem 
s přírodou.

Pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Snažit se dávat si navzájem 
radost. Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit  
sounáležitosti,  uznání  a  seberealizace.  Vlastní  prací,  činem a  příkladem 
pomáhat při ochraně životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně  
přírodních, kulturních a historických památek.

Zajímat  se  o  problémy společnosti,  přírody  a  krajiny.  S  ohledem na  
potřeby a názory jiných lidí hledat společná řešení. Podporovat snahy o od-
klon od konzumního způsobu života. V tomto duchu působit na jednotlivce,  
jiné organizace i na celou společnost.

Rada Slunovratu
Rada  Slunovratu  je  orgán  zabývající  se  koordinací 

Slunovratu  a  vytvářením  potřebného  zázemí  pro  jeho 
činnost.  Práce  v radě  je  rozdělena  do  několika  sekcí, 
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které mají na starost spolusouvisející úkoly. Rada Slunovratu tak zajišťuje 
správné fungování článku, shání materiál, vede účetnictví, získává finanční 
prostředky, koordinuje projekty, stará se o propagaci, vzdělávání organizá-
torů, plánuje činnost článku atd.

V roce 2010 měla rada kromě předsedy, místopředsedkyně a hospodáře 
i osm volných členů.

Sekce Koordinace
Sekce koordinace si jakožto sekce zastřešující na uplynulý rok vytyčila 

mnohé cíle, mimo jiné zefektivnit činnost ostatních radních sekcí a lépe pro-
vázat jejich práci,  více zaměstnat sekci Činnost, oživit aktivity Paprsku – 
akční  skupiny  Slunovratu  a  zejména  potom  dohlížet  na  činnost  všech 
ostatních sekcí tak, aby vše klapalo, jak má. Ne vše se sice podařilo naplnit, 
tak, jak si sekce představovala, o to větší úsilí však do své práce vloží tento 
rok.

Sekce Propagace
Cíle a činnost Slunovratu byly propagovány na ekostanu v rámci festivalu 

Třebovický  koláč  v  září  2010.  Členové  Slunovratu  se  také  zúčastnili  na 
setkání na festivalu v Jimramově, kde se první zářijový víkend setkali orga-
nizátoři, účastníci a příznivci Hnutí Brontosarus. 

V roce 2010 Rada Slunovratu vyhlásila soutěž o nejlepší návrh nového 
vzhledu našich webových stránek. Vítězný návrh bude realizován v roce 
2011 a web Slunovratu radikálně změní svůj vzhled, na co se těšíme a dou-
fáme, že se všem bude líbit. 

Akce našeho ZČ jsme nově prezentovali o pomocí Facebooku, kde jsme 
založili  vlastní  stránku.  Dále  byly  akce  propagovány  přes  ústředí  Hnutí 
Brontosaurus,  v  brněnském  zpravodaji  (Brno-střed)  i  v  časopisu 
Gymnasion. Hlavní propagace akcí je na internetu a formou slovního pozvá-
ní.

V roce 2010 vyšlo 1 číslo článkovského časopisu Slunoskrat v nákladu 
přibližně  60  výtisků,  další  číslo  je  již  v  tisku  (únor  2011).  Pro  členy  je 
časopis  zdarma,  pro  ostatní  za  výrobní  náklady,  které  činí  10  Kč/kus. 
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V současnosti máme pořád k dispozici více barev, střihů a motivů propa-
gačních triček (modré, hnědé, černé a červené), dále propagační navští-
venky a záložky.

Sekce Činnost
Hlavním cílem sekce Činnost je koordinace pořádaných akcí, plánování 

jejich termínů, vyhodnocování průběhu, vyhledávání lokalit atd.

V roce 2010 bylo pod hlavičkou ZČ HB Slunovrat uspořádáno 5 táborů 
zahrnutých do programu Prázdniny s Brontosaurem (PsB), 12 víkendovek, 
několik  jednodenních  setkání  a  slezin.  Celkově se  tohoto  roku  akcí 
zúčastnilo přes 180 účastníků.

V uplynulém roce získal Slunovrat prostřednictvím táborů a víkendovek 
nové nadšené a hlavně mladé účastníky, které má v plánu dále sdružovat 
pomocí  různých setkání,  čímž  jim poskytne  zapojení  se  do  celého dění 
Slunovratu.  

ZČ HB Slunovrat plánuje rozšířit komunikaci i s dalšími články prostřed-
nictvím integrace nových kurzistu OHB (Organizátor  Hnutí  Brontosaurus) 
s cílem výměny zkušeností, vzdělávání organizátorů nebo rozšířeni lokalit. 

Sekce Činnost by chtěla umožnit prostřednictvím jednodenních setkaní 
v Brně  (sportovních,  kytarových,  diskuzních  nebo  třeba  labužnických) 
spolupráci  mladých  organizátorů,  kteří  do  svých  organizátorských  tymů 
hledají nové kolegy.

Následuje krátké shrnutí některých pořádaných akcí:

FOREVER – s vámi! (1.-3.10.2010, Předklášteří u Tišnova)

Víkendová  akce  se  konala  na  lokalitě  Ranč  Loučka,  kde  jsme  již 
několikrát byli pomáhat (včetně pomoci po požáru v r. 2008). Program byl 
zaměřen na starší cílovou skupinu účastníků, kteří si kromě tradiční práce 
kolem koní  a  ranče  mohli  vyzkoušet  strasti  a  slasti  rodinného  života  v 
připraveném programu. Počasí nám přálo a netradičně jsme rádi pracovali 
nejen v sobotu, ale i v neděli. Odměnou byl nejen dobrý pocit, ale i pozor-
nost a milé slovo domácích a závěrečná přehlídka kláštera Porta Coeli.
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Valná hromada ZČ Slunovrat (12.-14.3.2010, Lesní škola Jezírko)

Valná hromada našeho ZČ se konala v Brně-Soběšicích. Tradiční rokovací 
program byl  zpestřen  pomocí  lesní  škole  s  přípravou  dřeva a  drobnými 
hříčkami po rokování. Byla schválena zpráva o hospodaření, zvolena Rada 
Slunovratu pro rok 2010 a formou krátkých prezentací týkajících se našich 
současných i minulých členů jsme si připomenuli také 10 let od založení 
Slunovratu. Akce se zúčastnilo cca 30 členů a hostů.

Dračí srdce (19.-21.3.2010, Hrad Starý Jičín)

Dračí srdce byla víkendová pracovní akce na zřícenině hradu Starý Jičín. 
Tématem byl odvěkký souboj mezi silami dobra a zla, kdy si člověk není 
nikdy jistý, zda stojí na té správné straně.

V pracovní části  jsme pomáhali  panu kastelánu zvelebit zříceninu tak, 
aby se jevila přitažlivější pro po historii lačné návštěvníky. Práce spočívala 
v čištění strání hradu od náletových dřevin. Akce se zúčastnilo 16 mladých 
lidí.

Za 10 let (2.-5.4.2010, Oucmanice)

Cílem akce bylo uspořádat víkendovku, která se bude věnovat otázce, 
kde bude svět za 10 let. Vše proběhlo v Oucmanicích, účastníků bylo cca 
15. Na programu byla jak přednáška, tak řada diskusních her, ale také hry 
akční, které s programem mnoho společného neměly (vrcholem byla akce 
na  záchranu  plováku  Mitche  Bucanona,  kdy  účastníci  pobíhali  po 
Oucmanicích ve složité síti vztahů od Beverly Hills až po Sarumana z Pána 
prstenů).

Slunovratí Oheň (28.6.2010, PP Říčky u Moravského Krasu)

Slavnost Slunovratího Ohně patří  k tradičním akcím ZČ HB Slunovrat. 
Akce je určena pro neformální setkání členů Slunovratu. V roce 2010 bylo 
opět pro účastníky připraveno odpoledne plné her na téma řecké mytologie 
(báje o Pandořině skříňce). Také jsme pomohli při likvidaci náletu dřevin 
v okolí Hostěnického potoka.

Během několika let konání akce Slunovratího Ohně ve stejné lokalitě se 
nám podařilo navázat přátelské vztahy s místním Českým svazem ochránců 
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přírody  (jmenovitě  s  předsedou ČSOP Pozořice  p.  Zdeňkem Kohoutem), 
které nám poskytuje ubytování v ekostředisku Jelenice.

Jediné PsB na kolech! (10.-17.7.2010, Telč)

Kulaté kolo, kulatý svět,  pojďte ho s námi sjet. Cesta s kolem kolem 
světa  za  7  dní  do  kouzelných  míst,  kde  si  odpočineme  od  našich 
každodenních problémů.

Pomáhali  jsme s  prací  v  zámeckém parku,  což  bylo  například  čištění 
potoka či škrábání plotu a shrabali jsme jednu louku poblíž Šimanova, kam 
jsme se vypravili – jak jinak – na kolech. Byli jsme na prohlídce Telčského 
zámku a poznali jsme i jeho podzemí.

Podívali jsme se do Grónska, kde jsme lovili ryby, do Japonska, kde jsme 
ochutnali  sushi  a  naučili  se  sumo,  do  New  Orleans  mezi  mafiány,  do 
Amazonie, kde nás poštípali komáři, proti čemuž nám pomohlo se vykoupat 
v bažině a do Afriky, kde jsme málem padli do otroctví, abychom nakonec 
zjistili, že doma je přece jen doma.

Hic sunt leones (14.-24.7.2010, Šimanov, Vysočina)

Tábor Hic sunt leones se konal na Vysočině u obce Šimanov. Účastníci 
i organizátoři, jichž bylo dohromady 27, objevovali bílá místa na mapách, 
podle kterých se ubírá život každého z nás. Akce byla pořádána na „zelené 
louce“,  tudíž  pro  všechny  zúčastněné  bylo  výzvou  mimojiné  odolávání 
náladám drsného počasí, krocení živlů země, ohně a vody nebo například 
ztížené podmínky komunikace při sebeobjevovacích programech.

Práce na táboře spočívala v ručním kosení i motorizovaném sekání trav 
na loukách v přírodně cenné lokalitě – bez této každoroční úpravy by míra 
místní biodiverzity klesala. Celkem bylo odpracováno přes 1500 hodin za 
každého počasí.

Mámo, táto, pojeď si hrát! (2.-8.8.2010, Budišov nad Budišovkou)

První,  zatím  ale  neoficiální  tábor  pro  rodiny  s  dětmi  se  konal  první 
srpnový týden a předčil  očekávání všech v tom pozitivním slova smyslu. 
Akce se zúčastnilo 7 rodin s 1-3 dětmi a také 3 psy. Každý den byl pro děti 
připraven program zaměřený na rozvoj  pohybových schopností,  soutěže, 
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tvoření  a  hudební  hříčky.  Na  své  si  přišli  také  rodiče,  a  to  nejen  při 
večerním  programu  (promítání,  diskuze,  čajový  večer  apod.),  ale  také 
speciálně  tatínci  si  užili  „den  pro  muže“  a  maminky  zase  „dopoledne 
vyhrazeno pouze pro ženy“.

Vlněný svetr v krajině (8.-10.10.2010, Bohuslavice u Kyjova)

Podzimní  akce  Vlněný  svetr  v  krajině  byla  pracovně  zážitková 
víkendovka, na které se účastníci učili alternativnímu stavitelství – zateplo-
vání  přírodního  domku  nepranou  vlnou,  práci  se  dřevem  –  opracování 
třešňového  kmene.  Projekt  byl  veden  alternativním  stavitelem  Janem 
Pospíšilem s výkladem o alternativním stavitelství a využívání obnovitelných 
surovin při stavbě domu.

Byt v krajině (11.-15.8. 2010, Bohuslavice u Kyjova)

Byt v krajině byla pracovně prožitková  letní  akce v sadech a perma-
kulturní zahradě v Bohuslavicích u Kyjova.

Akce byla zaměřená na téma já v krajině, krajina, kde žiji a krajina, ve 
které chci žít. Zážitkové programy se skládaly z pohybových, smyslových, 
výtvarných  i  sebereflexivních  her,  hudební  improvizace,  výletů  do  okolí. 
Mimo jiné jsme pomáhali se stavbou přírodního domku.

Návrat 2010 (20.-30.8.2010, Zuberec, Roháče)

Tábor si kladl hned několik cílů: dozvědět se něco nového, poznat život 
před 100 lety ve starodávném skanzenu a také navštívit parádní vrcholky 
Roháčů.  Na  programu  byla  řada  odborných  přednášek  od  významných 
lektorů  (Klimeš,  Pelánek,  Bochníček  ...).  Kromě  toho  jsme  pozorovali 
hvězdy, zpívali s ukulele, viděli osobně prezidenta Obamu, soutěžili o len-
tilky, vyřešili pár hlavolamů a někteří dokonce postavili horkovzdušný balón. 
Akce byla podpořena Agenturou Mládež a tak jsme si mohli dopřát také 
dobrých pokrmů a jiných vymožeností. Příští rok se těšíme na repeté.

Co když... (24.-26.9.2010, PP Říčky u Moravského Krasu)

Tato  víkendová  akce  určená  pouze  účastníkům prázdninového  tábora 
Jediné PsB na kolech! se konala na chatě Jelenice v přírodním parku Říčky 
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u Moravského Krasu. Téma akce, kterým byla mnohobarevnost a rozma-
nitost,  bylo  vhodně  doplněno  počínajícím  podzimním  zbarvením  krajiny 
a také rozmanitostmi počasí, kdy se střídala jasná obloha s dešťem. Zázemí 
nám dobře známé chaty Jelenice jsme využili rovněž při práci v okolí – ko-
pání děr pro stromky podél cesty a chystání dřeva na zimu (ve spolupráci 
s místním sdružením ČSOP Pozořice), ale také při vrcholné barevné bitvě 
a večerním posezení u ohně. I přes nižší účast hodnotíme akci velmi pozi-
tivně.

Co se skrývá pod kiltem (22.-24.10.2010, Střemeníčko)

Naše skotská víkendovka proběhla na ekofarmě česko-izraelské rodiny 
ve Střemeníčku u Olomouce. Přijelo 8 účastníků a 3 organizátoři. Farma se 
zabývá převážně živočišnou výrobou a také pod ni spadá péče o obecní sad 
a  alej  podél  silnice  mezi  Slavětínem a Střemeníčkem. Pekli  jsme chléb, 
ochutnávali  sýr, dojili  krávu, spolupracovali  jsme se skotským statkářem, 
hráli skotský skalní golf. Náplní naší práce byla výsadba ovocných stromků 
podél již zmíněné silnice. Nejlepším pocitem pro nás bylo, že po nás na 
místě něco zůstalo a odjížděli  jsme s pocitem, že až se sem za pár let 
vrátíme, stromky tu najdeme v plné síle.

V tygřím s/z nění (28.-31.10.2010, Bílé Karpaty)

V srdci  vrchů Vizovických, tam u Vsetína,  na loukách pod rozhlednou 
Vartovna  se  nachází  statek,  který  nás  svou malebností  a  dobrými  lidmi 
v něm, učaroval.  Jedná se o  farmu,  malé hospodářství  rodiny,  která se 
snaží žít poněkud jinak než ostatní. Pomáhali jsme dojit kozy, stříhat ovce, 
zkrátka s prací kolem statku. Odměnou za to byl kozí sýr, mléko, střecha 
nad hlavou a především spousta inspirace, podzimních vyhlídek a zážitků…

Sekce Projekty
Sekce Projekty, jako jedna z osmi sekcí Rady ZČ HB Slunovrat, má na 

starost především hledání, výběr, koordinaci, samotnou realizaci a zhodno-
cení projektů. Většinou se jedná o projekty menšího rozsahu s dobou reali-
zace  do  jednoho  roku.  Projektovým  koordinátorem  bývá  vedoucí  této 
sekce,  ten  ovšem  může  pověřit  koordinací  i  jiného  člena  Rady.  Na 
projektech se zpravidla podílí více lidí, práce na nich bývá rozdělena dle 
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kompetencí,  zájmu, časových možností  atd.  Sekce je velice přizpůsobivá 
a pružně reaguje na nově vznikající podmínky tvorby nových projektů.

Jedná se kupříkladu o tyto (někdy značně různorodé) projekty: nabídky 
spřátelených organizací  ke  spolupráci,  hledání  nových lokalit  s  kvalitním 
zázemím, navazování  a udržování  regionálních vazeb článku, perspektivy 
rozvoje článku, politika financování článku (ve spolupráci se sekcí Hospo-
dářství) atp.

V  roce  2010  sekce  pokračovala  v  realizaci  již  rozběhnutých  projektů 
z předešlých  let,  které  dále  úspěšně  rozvíjela.  Soustředili  jsme  se  pře-
devším na  Bílé  Karpaty  (Bojkovsko)  a  okolí  Brna  (Jelenice),  na  lokalitu 
hradu Starý Jičín, či na tradiční pořádání Slunovratího ohně, který se koná 
již pravidelně v období letního slunovratu..

Sekce Vzdělávání
Hlavním posláním sekce Vzdělávání je informovat členy článku a účastní-

ky akcí o možnostech vzdělávání v oblasti ekologie, zážitkové pedagogiky, 
organizování  akcí.  Sekce  spolupracuje  s  programem  Vzdělávání  Hnutí 
Brontosaurus, sleduje termíny přednášek, kurzů a školení, které prohlubují 
lidské znalosti  a dovednosti a na kterých je možno získat osvědčení pro 
samostatný  a  kvalitní  výkon  funkce  organizátora  Hnutí  Brontosaurus: 
Organizátor  Hnutí  Brontosaurus (OHB), kvalifikace Hlavní vedoucí  letních 
táborů (HVLT), osvědčení pedagog volného času (PVČ), zdravotník zotavo-
vacích akcí.

Sekce Personalistika
Sekce Personalistika eviduje členskou základnu ZČ HB Slunovrat. 

V  roce  2010  ZČ  HB  Slunovrat  dosáhl  počtu  56  členů,  kteří  zaplatili 
členský příspěvek. Z celkového počtu členů byla nejpočetnější skupina lidí 
starších 26 let. V této věkové kategorii jsme evidovali 29 členů, ve věkové 
skupině 18-25 let 18 členů a do 15 let to byl počet členů roven devíti.

Sekce Personalistika má svůj mail (personalistika@slunovrat.info), kam 
se mohou lidé obracet se svými dotazy, týkající se jejich členství. 
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Sekce Fundraising
Fundraising  je  anglický  výraz  pro  činnost  související  se  získáváním 

finančních zdrojů.

Na  jaře  byly  článku  uděleny  dotační  příspěvky  z  rozpočtu  Magistrátu 
města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy.

Na podzim byly opět na Magistrát města Brna podány žádosti o dotace 
z rozpočtu města.

Sekce Hospodářství
Sekce Hospodářství  se  stará o  účetnictví  článku,  o  evidenci  a  správu 

majetku,  vyřizuje  bankovní  záležitosti,  vyúčtovává  finance,  připravuje 
Zprávu o hospodaření, kterou lze najít dále v tomto dokumentu.

Na konci roku 2010 došlo k dlouho očekávané a připravované údálosti: 
přesunu veškerého materiálu našeho článku na jediné centrální místo – do 
slunovratí čajovny na Rekreační ul. v Kníničkách. Toto místo nám poskytla 
rodina Jiříkova, za což jí velmi vděčíme. Dosavadní situace, kdy se materiál 
nacházel  neorganizovaně rozmístěn po celém Brně, značně komplikovala 
přípravu  akcí  organizátorům,  kdy  se  nezřídka  stávalo,  že  nebylo  možné 
určitý materiál vůbec dohledat.

Současné  řešení  zajišťuje  centralizaci  celého  systému  uskladnění, 
půjčování a vracení materiálu na jediném místě. Materiál je nyní přehledně 
utříděn,  pečlivě  popsán a uskladněn. Dále byl  vytvořen praktický,  lehce 
přenosný „organizátorský metodický kufr“, který obsahuje to nejpoužíva-
nější  a  nejzákladnější  materiálové  vybavení  (kancelářskými  potřebami 
počínaje a baterkami konče), které by mělo být přítomno na každé akci. 
V neposlední řadě bude na začátku letošního roku vystaven aktualizovaný 
soupis veškerého materiálu včetně fotografií kostýmů na webu Slunovratu. 
Tento soupis nahradí stávající zastaralou databázi. Věříme, že výše popsa-
né změny usnadní  organizítorům přípravu víkendovek a táborů,  a mate-
riálová základna se tak stane hojně využívaným pomocníkem při přípravě 
zase o něco kvalitnějších akcí.

● ● ●
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Co je to ta Slunovratí čajovna?
Je to klubovna Základního článku Hnutí Brontosaurus Slunovrat, která je 

díky Hance a Radovanu Jiříkovým k dispozici jako místo setkání kamarádů 
a také jako místo ke ztišení a obohacení se navzájem.

Co se v roce 2010 ve Slunovratí čajovně událo? Jak už to tak vypadá, 
hlavně se promítalo. Začali jsme na jaře fascinujícím dokumentem Architekt 
odpadů. Na něj záhy navazovala klasika Celestinske proroctví. Dále jsme 
uspořádali  večer  k  poctě  Ladislava  Smoljaka  s  promítnutím  divadelního 
kusu a včetně  nezbytného odborného  semináře.  Z  klenotů  Divadla  Járy 
Cimrmana jsme později vybrali nejnovější perlu – České nebe. 

Dále  s  námi  naši  kamarádi  cestovatelé  vysdíleli  své  fotky,  zážitky 
a nadšení z Rumunska. Druhý cestopisný večer o Číně využil  moderních 
technologií a spojil české Kníničky s francouzským Lille, odkud na nás skrz 
skype mluvili a promítali Peterlíkovi.

Před Vánoci  se brigádničilo  –  svezl  a sjednotil  se slunovratí  materiál, 
protřídil, zapsal, uklidil do regálů. A zakončila se zde i předvánoční besídka 
– hrou a zpěvem, povídáním.

Spolupráce
V roce 2010 pokračovala spolupráce se členy CHKO Moravský kras, ČSOP 

Margarita  v  Jihlavě,  Pozemkovým  spolkem  Gallinago,  se  Slezským 
souborem Heleny Salichové, s obcí Šimanov, s kastelánem hradu Starý Jičín 
a dalšími.

Dále článek spolupracuje s Kanceláří Hnutí Brontosaurus, Radou Hnutí 
Brontosaurus, resp. Výkonným Výborem Rady Hnutí Brontosaurus, dalšími 
základními články a Kontrolní a revizní komisí Hnutí Brontosaurus.
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Zpráva o hospodaření
Níže uvadíme přehled hospodaření ZČ HB Slunovrat v roce 2010.

Data v tabulce se vztahují k období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2010. Částky jsou zaokrouhleny na celé koruny a do termínu odevzdání 
přiznání k dani z příjmů se mohou ještě drobně měnit.

Rok  2010  jsme  zahajovali  se  zůstatkem  25 902 Kč  a  končíme  jej 
s 45 987 Kč,  máme  tedy  hospodářský  výsledek  20 085 Kč,  ovšem  na 
přelomu roku disponoval Slunovrat půjčkou, která mu usnadnila překonání 
krátkodobé  platební  neschopnosti  související  s  pozdějším  vyplacením 
dostací z Jihomoravského kraje (viz. tabulky).

Položky spotřební materiál, potraviny, cestovné pracovní akce a služby 
z větší části obsahují výdaje na víkendovky a tábory, ostatní položky souvisí 
více  s  běžnou  (administrativní)  činností  článku,  tedy  schůzemi  rady, 
administrativou spojenou s péčí o členskou základnu a hospodařením.

Největším výdajem uplynulého roku bylo zakoupení dvou nových stanů, 
které by měly výrazně zvýšit komfort účastníků našich táborů. Tyto stany 
byly zakoupeny za podpory Jihomoravského kraje.
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Příjmy Výdaje
Příjmy za práci a prodej trik Spotřební materiál
Dotace Magistrát Potraviny
Půjčky kvůli Cashflow Nákup stanů
Dotace MŠMT Cestovné pracovní akce
Dotace JMK Služby
Účastnické poplatky Vrácení půjček kvůli CashFlow
Dotace z SR Vzdělávání a startovné
Členské příspěvky Cestovné radní
Dary 600,00 Kč Odvedené čl. příspěvky
Úroky z běžného účtu 72,00 Kč Poštovné
Příjmy celkem Bankovní poplatky 667,00 Kč

Výdaje celkem

57 220,00 Kč 52 656,00 Kč
50 000,00 Kč 44 515,00 Kč
45 000,00 Kč 39 980,00 Kč
44 946,00 Kč 36 392,00 Kč
26 000,00 Kč 25 812,00 Kč
16 750,00 Kč 20 000,00 Kč
11 587,00 Kč 7 700,00 Kč
6 270,00 Kč 5 073,00 Kč

3 890,00 Kč
1 675,00 Kč

258 445,00 Kč
238 360,00 Kč
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Rozdělení příjmů
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Účastnické poplatky Dotace z SR Členské příspěvky Dary Úroky z běžného účtu



Poděkování

Rádi  bychom na  tomto  místě  poděkovali  řadě  lidí,  kteří  dělají 
mnohdy ne přímo viditelnou, ale o to užitečnější práci, a díky kterým 
by Slunovrat nebyl tím, čím dnes je.

Dík  patří  především  všem  organizátorům  víkendovek,  táborů 
a setkání,  všem účastníkům a  nadšencům,  kteří  přijíždí  ve  svém 
volném  čase  zadarmo  pracovat  a  pomáhat,  lidem,  kteří  svým 
členstvím vyjadřují podporu naší činnosti, a samozřejmě také Radě 
Slunovratu, která se snaží pro článek budovat zázemí, bez něhož by 
nebylo možné akce uskutečnit.

V  roce  2010 byli  v  Radě  Slunovratu  tito  lidé:  Jaroslav  Pilný 
(předseda), Viera Hrabčáková (místopředsedkyně), Jan Daniel Dole-
žal (hospodář), Jana Kurajdová, Jana Böhmová, Pavla Starůstková, 
Jana  Šašinková,  Jana  Zemánková,  Jakub  Kurajda,  Petr  Šašinka 
a Zdeněk Blaha.

Na konec, ale v neposlední řadě, děkujeme Magistrátu statutární-
ho města Brna, Jihomoravskému kraji, Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, všem dárcům a spolupracujícím organizacím za ne-
malou  pomoc  při  šíření  a  uskutečňování  myšlenek  Slunovratu 
a samotného Hnutí Brontosaurus.

Výroční zpráva ZČ HB Slunovrat 2010, vydal Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat, Hvězdová 10, 602 00 Brno 
informace o Hnutí Brontosaurus na www.brontosaurus.cz, o ZČ HB Slunovrat na www.slunovrat.info

email: info@slunovrat.info • Tel.: +420 776 188 289 • Fotografie: organizátoři a účastníci akcí
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