
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
ZČ HB Slunovrat
VÝROČNÍ SLOVO PŘEDSEDY
…a že každý rok je iný, o tom nie je pochyb. Hlavne tu
“u nás”, v živom a rozvíjajúcom sa organizme plnom ľudí, 
ktorým záleží na tom jakou cestou, či už filozofickou ale-
bo duchovnou, sa vydať. A o tom to je. O neustálom 

hladaní, objavovaní a hlavne zdieľaní. Skúsenosti 
nerozdávame, ale spolu je objavujeme. Poďte do tohto 
experimentu s nami!

Jakub Kurajda, predseda



Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat je jedním z mnoha článků, 
které tvoří základní kameny Hnutí Bronto saurus (HB), což je nestátní 
ne zisko vá organizace zabývající se dobro volnickou prací zaměřenou 
na pomoc pří ro dě a histo rickým památkám. Sdružuje mladé lidi, 
kteří mají chuť vlastní mi silami zlepšovat své životní prostředí, 
a nabízí alter na tivu k sou čas né mu 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 so čině, ve Zlínském kraji a v 
kraji Moravskoslezském.

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 stabilnízákladnu členů, 
účastníků iorganizátorů a v současné době má přes čtyřicet členů 
a pořádá každoročně řadu víkendových akcí, táborů a setkání.

Co je Slunovrat?



Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému 
přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a 
historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.

Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat jejich 
řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života.

Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní 
a zážitkové akce. Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy 
umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Rada Slunovratu je orgán zabývající se koordinací Slunovratu a 
vytvá ře ním potřebného zázemí pro jeho činnost. Práce v radě je 
rozdělena do něko lika sekcí, které mají na starost spolu související 
úkoly. Rada Sluno vra tu tak zajišťuje správné fungování článku, 
shání materiál, vede účetnictví, získá vá finanční prostředky, 
koordinuje projekty, stará se o propaga ci, vzdě lá vá ní organizá to rů, 
plánuje činnost článku atd. V roce 2015 měla rada kromě předsedy, 
místopředsedkyně a hospo dářky sedm volných členů, z nichž tři se v 
průběhu roku z rozličných důvodů své funkce vzdali.

Cíle Hnutí Brontosaurus
(a tedy i Slunovratu)

Rada Slunovratu



Sekcia koordinácia pod hlavičkou predsedy je skupinka ľudí v rade, ktorej 
cieľom je určovať smer Slunovratu a jeho cestu tak, aby bola v súdržnosti 
s hlavnými cieľmi Hnutia Brontosauru a taktiež  s víziami samotných 
členov zvolenej rady.

Svoju prácu sekcia koordinácia prioritne smeruje k :
-  podpore nových organizátorov pri realizácií prvých   
 akcií (výber lokality, pomoc s dejovou linkou, pomoc   
 priamo na akcií priradením skúseného organizátora,    
 propagácia akcie, finančné záležitosti)
-  vytváraniu príjemnej atmosféry na radných stretnutiach – 
 sme dobrovoľná nezisková organizácia, a tak by sme nemali do   
 ničoho nútiť
- začleneniu nových členov rady takým spôsobom, aby ich práca v rade 
 bola zmysluplná a motivujúca
-  výmene skúseností z akcií na radných stretnutiach medzi organizátormi
-  zaisťovaniu kvality táborov, víkendoviek či jednodenných stretnutí rôzneho typu

V uplynulom roku boli hlavnými cielami tejto sekcie propagácia akcí ZČ HB Slunovrat prostredníctvom webových 
stránok, Facebooku a rozosielaním informačných emailov členom článku. Vytvorili sa prvotné návrhy pre novú sériu 
propagačných materiálov. Ich realizácia je plánovaná pred záhajením letnej sezóny 2016. Zároveň je cielom tejto sekcie 
pre další rok kvalitnejšia propagácia skrz emaily (test nového klienta pre hromadné rozposielanie) a lokalizácia propagácie 
i na Prahu kedže nemalá časť členov a účastníkov je práve z Prahy.

Sekce Koordinace

Sekce propagace



Hlavním cílem sekce Činnost je koordinace pořádaných akcí, 
evidence a plánovaní jejich termínů. Dále také vymýšlení nových 
nápadů a zapojování dalších organizátorů. Před akcí pomoc 
s materiálem a vyhledáním lokality a po akci vyhodnocení 
jejího průběhu či sběr fotek.

Sekce činnost

S.O.S. volá les (17.-19. 4. 2015)
S.O.S. volá les je tradiční víkendová akce pro dospělé, kterou 
u příležitosti Dne Země každoročně pořádá cestovní kancelář 
Kudrna, letos ve spolupráci se Slunovratem. Akce je ryze nekomerční, 
účast je zdarma, odměnou účastníkům je dobrý pocit z práce pro přírodu v 
přátelském kolektivu podobně naladěných lidí, zajištěné zázemí a stravování. V roce 2015 se organizace ujali členové 
článku Sunovrat z Hnutí Brontosaurus (Jakub Kurajda, Bára Černošková, Zdeněk Bonk, Martin Křížek a Míša Poborská 
jako zástupce CK Kudrna). Krom jarních prací (čištění potoka a pramene, likvidace náletů, práce v sadu) v Žítkové 
v Bílých Karpatech byl pro zpestření přichystán zážitkový program s dějovou linkou vztahující se k ochraně přírody. 
Organizátoři se převtělili do rolí zvířat, rostlin a Pána Lesa a prostřednictvím vstupního rituálu umožnili účastníkům po 
dobu víkendu porozumět řeči zvířat i rostlin, navázat signál s přírodou a pochopit tak lépe její potřeby.

VÍKENDOVKY A TÁBORY 2015



Bylo to 22. -24. května, víkend, co provoněný byl květy,
kdy protkaly se na Žítkové dva kouzelné světy,
jeden člověčí a jeden včelí,
sladko kolem sebe i v sobě jsme se tehdy měli.

Chuť medu, medoviny, vůni voskových svíček,
co vyráběli jsme za zpěvu milých písniček,
a i když déšť nedovolil nám příliš mnoho práce,
do včelího světa rádi budeme se vracet.

Mnoho o včelkách teď totiž víme,
za jejich píli ještě více si jich ceníme,
zasvěceni do tajů včelaření,
obdivujeme ta pracovitá stvoření!

Další příjemná taneční víkendovka se konala na balónovém zámku v Radešíně. Večery jsme protancovali v sále a naučili 
jsme se spoustu kroků a figur do standardních i latinsko-amerických tanců. V sobotu dopoledne jsme pomáhali na 
zámku. Zvládli jsme pokosit trávu, vybourat kus zdi, uklidit na půdě, natřít trubky nebo vyzdobit sál krásnými závěsy. 
Počasí bylo příjemně jarní, takže zbyl čas také na slunění či vycházky po okolí.

Včelí medonosnění  (22.-24. 5. 2015)

Pozdní máj k tanci hraj! (29.-31. 5. 2015)



Den plný her, soutěží a zábavy nejen pro děti si v sobotu připravil ZČ HB Slunovrat 
na hradě Veveří. Už od brzkých dopoledních hodin mohly děti soutěžit například o 
trička či sladkou odměnu, případně si nechat na obličej namalovat zvířecí masku. 
V pravé poledne pak asi dvě desítky malých návštěvníků svedly bitvu o hrad 
Veveří. Municí jim byly papírové koule, před kterými se bránily štíty z kartonu. 
V závěru akce se zraky návštěvníků obrátily směrem k improvizované šermířské 
aréně, kde své umění boje s mečem či sekerou ukázala skupina historického 
šermu Šedí vlci.Akce však nesloužila jen pro zpestření prázdninového dne. Šlo i o 
symbolickou oslavu patnácti let od založení Slunovratu. Takže jsme spojili příjemné 
s užitečným.I díky slunečnému počasí zavítalo na akci několik stovek návštěvníků. 
Veškerý výtěžek z akce půjde na opravy hradu Veveří.

Den pro rodinu (11. 7. 2015)

Budík (25. 7. - 2. 8. 2015)
Probuzeni? Doufáme, že ano. Účastníci tábora se snažili sestavit budík, který rozprostře 

ve světě vlákna správného času. Tento budík pak společně vložili do spínadel v 
nejvyšším poschodí rozhledny Vartovny ve Vizovických vrších. A do světa vytryskl 
čas zbavený spěchu, stresu, neosobnosti, prokrastinace a dalších problémů, se 
kterými se v souvislosti s hodinkami v dnešní době často potýkáme. Prodlévání ve 
svahu pod Vartovnou se neslo i v pracovním duchu. Zaměřili jsme se na potřebné 
práce na statku, kde žije na dnešní dobu alternativně smýšlející rodinka. Zbourali 
jsme stodolu, opečovali jsme stromky, vyčistili jsme tůňku a pomohli jsme s 

aktuálními úkoly. Nasbírali jsme inspiraci od lidí, kteří se rozhodli pro domácí 
vzdělávání svých dětí a uvědoměle nakládají s produkty vlastního pěstování a chovu 

tak, že jsou do velké míry nezávislí na nabídce trhu. 



Hlavním cílem bylo najít lidi, co se zapojí do oprav a úprav hradu, obnovit po 
letech naši práci na Veveří. Sešel se dobrý 8členný tým s potenciálem spolupráce 
v budoucnosti, byť se počítalo s 3násobným počtem lidí. Nejspíš je odradilo 
počasí.

Každopádně jsme si i v malém počtu udělali dobrou reputaci u kastelánky a 
správců. Nepamatují si tak pracovitou skupinu už léta. Zvládli jsme vysekat caa 
500m křovin a stromů podél přístupové cesty od dřevěného můstku na cestě až po 
hrad.Jsme rádi, že se všem tato akce líbila a oběd, který jsme uvařili všem chutnal.

Akce Z… na pomoc hradu Veveří (17. 10. 2015)

Na táboře 2014 (Zkus to!) jsem se rozhodl, že bych mohl další rok jet jako 
organizátor. Zajímalo mě, jak to vlastně vypadá z toho druhého pohledu a 

navíc mi táhlo na 27, tak sem si říkal, že bych už asi měl být na té druhé frontě. 
Nicméně když došlo na věc, tak jsem nebyl ve stavu, že bych si lajznul jet jako 
plnohodnotný organizátor (začínal jsem v nové práci a neměl jsem prostor k 
vymýšlení programu), tak mibyla nabídnuta role pomocníka.
Moje náplň bylo být k ruce do programu, případně jezdit pro vodu, na nákup 

apod. Bylo to fajn, protože jsem nemusel řešit každodenní starosti s laděním 
programu (většinou dlouho do noci) a navíc jsem mohl být víc s učastníky. Prostě 

takový mezikrok. Doporučuji tuto roli těm, co si chtějí pěkně otrkat systém a 
kouknout pod pokličku.

Budík očima Martina Křížka



Tradičná víkendová akcia venovaná táborovým 
účastníkom se tento rok konala zo zázemím 

na loveckej chate Jelenice nedaleko Brna na 
južnom okraju národného parku Říčky v údolí 

Hostěnického potoka. Účastníci v hojnom 
počte a s nadšením i v daždivom počasí 
pomáhali spracovávať drevo sekaním, 
rezaním a uskladňovaním do kôlničky 
jako zásobu pre dalších príchodzích a do 
zimných období. Chata Jelenice je idálne 
miesto do 15 účastníkov v nerušenej krajine 
s možnostami nádherných vychádziek 
do okolia. Samozrejmosťou bol i program 
pre účastníkov, ktorý mimo poskytnutého 

priestoru pre zdielanie zážitkov po tábore 
poskytol v rámci hier pohľad na intuitívne 

hry pre rozvoj tela a mysli. Voľné chvíľky 
účastníci vyplňovali divokou hrou “šnek”, ktorá 

vypovedala len o tom, že sa na tábore našla skvelá 
parta! Perličkou zaiste bola alternatíva welcome 

drinku v podobe odšťavnenej repy. Ano, nebránim sa, 
že Slunovrat je alternatíva. K čomu? Príď a poznaj sám.

Předtáborovka (6. - 8. 11. 2015)



JEDNODENNÍ AKCE 2015
Minikurz masáží Shiatsu (12. 2. 2015) 
Dotek léčí, dotek je Shiatsu. Co to znamená se přišli 
přesvědčit 4 masážechtivci do Slunovratí čajovny 
v Kníničkách. Po příjemně prožité relaxaci s 
masážemi se pak ještě povídalo dlouho do 
noci. Z akce, která trvala od 17 hodin 
až do nepočítané hodiny noční, 
měli účastníci moc příjemný pocit 
a tak se ani organizátorce akce 
nechtělo z akce odcházet. A vy, co 
jste nemohli dorazit, nezoufejte, 
masážní večer rozhodně nebyl 
poslední!

Drakiáda (31. 10. 2015)
Ačkoli  ze začátku vypadalo, že díky 
nadšenému Kájovi Mazánkovi bude z 
drakiády obrovská mega akce, o které by se 
mluvilo i v rádiu, přišli jsme nakonec jenom 3 a bylo 
to super. Kromě toho, že nám vyšlo krásné počasí, svítilo 
sluníčko, bylo teplo, přestože ráno vypadalo, že mlžný opar 
přivolá déšť a zimu, foukal vítr, draci létali divoce a vysoko, 
tak jsme si také hezky popovídali a vzájemně se inspirovali. 
To vše se odehrálo jednoho krásného podzimního dne na 
Medláneckém kopci.

Pouť na Lutršték (6. 6. 2015)
Byl krásný slunný den a na zastávce ve Zbýšově u Slavkova 

jsme se sešli 3 poutníci – Káně, Lepid a Přemek. Naším 
cílem bylo poutní místo zvané Lutršték, kde se 

nachází pramen s původně léčivou vodou. 
Protože si bylo stále o čem povídat, utekla 

nám cesta ani nevíme jak a objevili 
jsme spoustu nových přírodních 
krás. A protože se slunce s námi 
opravdu příliš nemazlilo, šli jsme 
se ještě zpáteční cestou ve Slavkově 
zchladitna doušek Kofoly.

Slunovratí vánočnění (21.12. 2015)
Jaký by to byl předvánoční  čas bez pořádné 

slunovratí vánoční párty? Ale nebyla to jen tak 
ledajaká párty. Setkání uskutečněné ve Slunovratí čajovně 
v Kníničkách bylo laděné v tvořivém duchu. Každý měl za 
úkol nakreslit návrh slunovratního pf, ze kterého jsme pak 
vybrali jedno, které jsme umístili i na facebookové stránky 
Slunovratu. A kromě tvoření, povídání a pojídání dobrot 
byl na programu také Dixit.



Jóga v podání Slunovratu (23. 6. 2015)
Vůně vonné tyčinky, zastřené světlo, dotyk podložky a 
souznění hlasů v mantře óóóm.
To byly vjemy, které zapůsobily na smysly účastníků 
v počátku jógového večera. Pod vedením Kuby 
Černoška jsme zahřáli těla několika pozdravy slunce 
a pak vychutnávali protažení svalů v příjemných 
pozicích. Odvážnější z nás mohli vyzkoušet 
krkolomnější pozice a dokonce i stoj na hlavě. 
Překvapením večera pak byly balanční cviky pro 
dvojice.

Přednášky ve slunovratí čajovně
V průběhu roku se uskutečnilo ve Slunovratí 
klubovně několik přednášek na téma, které 
se obvykle týkalo snů, jejich výkladů a jejich 
chápání. O  své znalosti a zkušenosti se s účastníky 
podělil Karel Mazánek. Kromě tématu snů se některé 
přednášky týkaly také života bez jídla či přístupu k životu.



Sekce vzdělávání má na starosti podporovat rozvíjení 
našich členů. Vyhledává vzdělávací přednášky a kurzy se 
zaměřením na zážitkovou pedagogiku, enviromentální 
problematiku, zdravotníka na akcích apod. Stará se o 
podmínky, výši a proces proplácení těchto kurzů, a to 
zájemcům, kteří daný kurz využijí dále k organizaci. 
Mimo to vyhledává lektory, které by svými znalostmi 
a dovednostmi oživili naše akce. Tak vznikají potom 
např. minikurzy masáží nebo lekce jógy.
Pod vzdělávání spadá také Slunovratí knihovna 
v Kníničkách, její obsah a průběžné doplňování. 
Momentálně zde narazíte na knihy o zážitkové 
pedagogice, kulinářství a kreativitě. 

Sekce Vzdělávání

Sekce Personalistika
Sekce personalistika eviduje členskou základnu ZČ HB Slunovrat, oslovuje nové členy, zakládá registrační karty členů 
a komunikuje se členy nebo zájemci o člentví. Jejím úkolem je také aktualizovat data v Brontosauřím Informačním 
systému. V roce 2015 dosáhl Slunovrat počtu 23 členů, meziročně tak klesl o 22 členů. 



Sekce Hospodářství
V letošním roce, tak jako v loňském, jsme čerpali dotaci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dotaci Magistrátu 
města Brna, viz tabulka. V rámci dotace města Brna nám byla 
přidělena částka 16 000 Kč určená na provoz slunovratí klubovny. 
Do knihovny přibyly další deskové hry, část financí byla využita 

na reproduktor. Zbylá suma dotace MMB, 35 000 Kč, určená na 
činnost článku, byla využita především na nákup materiálu na 

víkendové akce a letní tábor. Dále pak na proplacení cestovních 
nákladů organizátorům a výdajů spojených s dopravou potřebného 

materiálu, na nákup různého spotřebního materiálu pro tvořivou činnost 
na akcích a propagaci článku. Významná položka hrazená z této dotace bylo 

Slunoskrat je slunovratí občasník, v roce 2015 vyšlo jedno číslo a to novoroční 
vydání. To bylo zdarma rozesláno všem členům Slunovratu a je taktéž 
umístěno v elektronické podobě na webu ZČ HB Slunovrat. Slunoskrat obvykle 
shrnuje zážitky z akcí a také slouží ke sdílení toho, co nás zajímá. Je dobrým 
prostředkem ke sdílení našich mimoslunovratích zájmů.

Sekce Slunoskrat



List1
Počáteční stav Koncový stav

Pokladna 19144 400
Bankovní účet 14861,17 73975,11

Materiál
Tisk
Odvod členských příspěvků HB
Školení
Vrácení úč. Poplatků
Celkový hospodářský výsledek

Stránka 1

List1
Příjmy Kč
Dotace z Magistrátu města Brna – činnost 35000
Dotace z Magistrátu města Brna – vybavení 16000
Dotace z MŠMT 14259
Příjmy z činnosti 3500
Účastnické poplatky 41060
Prodej propagačních materiálů 200
Členské příspěvky 3860
Dary 11700
Úroky 1,5
Půjčka hotovosti z důvodu nedostupnosti peněz z účtu 22000
Výdaje Kč
Bankovní poplatky 211
Služby 14818
Potraviny 31768
Cestovné, jízdné 17620
Materiál 31653
Tisk 4891
Odvod členských příspěvků HB 5144
Školení 100
Vrácení úč. Poplatků 800
Celkový hospodářský výsledek 40575,5
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vybavení polní kuchyně odpovídajícím vařičem a dalším 
kuchyňským náčinním, kterého se hojně využilo na letním 
táboře. I přes tradičně přísné podmínky vzhledem k cílové 
skupině účastníků se nám letos podařilo uspořádat několik 
víkendových akcí, které jsme finančně pokryli díky dotaci 
MŠMT. Velké podpory jsme se v letošním roce dočkali od 
přímých dárců. Významnou položkou v příjmech článku 
činilo vstupné na Den pro rodinu.
Hospodářský výsledek za rok 2015 je vysoký kvůli půjčce 
hotovosti z důvodu dočasné nedostupnosti peněz z běžného 
účtu. Z důvodu hospodářských výsledků v uplynulých dvou 
letech, velké materiálové základně článku a méně četné 
činnosti jsme se rozhodli, že v příštím roce nebudeme 
pobírat žádnou z výše zmíněných dotací.



Poděkování
Velice rádi bychom nyní 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, všem zajímavým jedincům, 
rodinám a organiczací, u kterých najdeme trochu 
smysluplné práce, inspiraci a střechu nad hlavou při 
našich akcích a samozřejmě také Radě Slunovratu, 
která se snaží pro článek budovat zázemí, bez něhož 
by nebylo možné akce uskutečnit.
V roce 2015 byli v Radě Slunovratu tito lidé: 
Jakub Kurajda (předseda),  Helena Vlčková 
(místopředsedkyně), Barbora Hladíková (hospodářka), 
Barbora Černošková, Jakub Černošek, Aneta Pokorná, 
Lea Káňová, Karel Mazánek, Manuel Elvír, Aneta Horáková.
Na konec, ale v neposlední řadě, děkujeme Magistrátu statu-
tární ho města Brna, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
všem dárcům a spo lu pracujícím organizacím, uskupením, ale 
i jednotlivcům za ne ma lou pomoc při šíření a usku tečňo vá ní myšlenek 
Slunovratu a Hnutí Bronto saurus.

Výroční zpráva ZČ HB Slunovrat 2015, 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
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