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ZÁŽITKY
ZKUŠENOSTI

ZÁBAVA

JE TO I PRO MNE? Otevřeno mají všichni:
• nepotřebuješ žádné speciální zkušenosti
• budeš rovnocenným parťákem ostatních účastníků i organizátorů
• se vším tě seznámíme, zajistíme ti potřebné zázemí
• můžeš přijet i s kamarády, ale nemusíš
• míra zapojení je vždy na tobě
• uvedené akce jsou připraveny zejména pro ty, co jedou poprvé

hnutibrontosaurus

Akce podporuje:



RYTÍŘ A STÍN   23.–25. 3. 2018, Zámek Bučovice
„Pane kníže,” řekl astrolog, „vidím jen temnotu, krev 
a drápy.” Námluvy knížecí dcery nebudou žádná idyla.

SLOVANSKÉ VÍTÁNÍ JARA II.
13.–15. 4. 2018, Švýcárna
Oslava začátků jara, na které se prolínají slovanské jazyky, 
kuchyně a tradice.

ÚDOLÍ MISTRŮ   4.–6. 5. 2018, Švýcárna
Uprostřed Moravského krasu jsou místa, která již tisíce let slouží jako most 
mezi člověkem a přírodou. 

ZNAČKOVACÍ VÍKEND   12. 5. 2018, CHKO Moravský kras
Máš zájem se dozvědět něco více o turistickém značení a o těch, kdo se o něj 
starají? 

BOTANICKÁ VÍKENDOVKA   18.–20. 5. 2018, Žítková, PR Hutě
Poznej rostliny přírodní rezervaci Hutě v době květu velkého počtu rostlin-
ných druhů.

PET MORAVA   25.–27. 5. 2018, CHKO Litovelské Pomoraví
Akce PET je událost, kterou si užijí všichni, kdo mají rádi přírodu a zejména 
řeky.

PŘEDKOSÍCÍ VÍKENDOVKA   
8.–10. 6. 2O18, Žítková, PR Hutě
Víkendovka spojená se základním kurzem 
ručního kosení pod vedením zkušených 
lektorů. 

LUČNÍ SETKÁNÍ 2018   
22.–24. 6. 2018, Švýcárna
Dny i noci provoněné posečenou loukou, 

HNUTÍ BRONTOSAURUS je neziskovka s  pestrou 
nabídkou zážitkových a  dobrovolnických akcí. 
Mladým lidem na nich nabízíme prostor pro 
seberealizaci a přinášíme jim užitečné zku-
šenosti a dovednosti. Otevíráme jim cestu 
nejen k dobrovolnictví v České republice 
a zahraničí, ale také k novým zážitkům 
i přátelstvím.

CO ZAŽIJETE NA  VÍKENDOVCE? Do-
staneš se na zajímavá místa, seznámíš 
se se stejně zaměřenými vrstevníky i lidmi 
z neziskovek, při hrách a aktivitách si odpo-
čineš i zablbneš, rozvineš své dovednosti, na-
příklad v týmové spolupráci a přispěješ k ochraně 
naší přírody a péči o památky.

JAK TO PRAKTICKY PROBÍHÁ? Akce se konají v přírodních lokalitách 
nebo na hradech a zámcích vždy od pátečního večera do nedělního od-
poledne. Bývá na nich kolem 15 lidí převážně ve věku 15–22 let, někdy 
i starší. Na akci je zajištěn program (hry, exkurze, seberozvojové aktivi-
ty, seznámení se s neziskovkami…), v sobotu pravidelně 4–6 hodin po-
máháme dané lokalitě (oprava hradu, sázení stromů, aj.). Zabezpečeno 
je po celou dobu také kvalitní jídlo a ubytování ve spacácích.

JARNÍ
AKCE

JAK SE PŘIHLÁSIT? Je to snadné:
1. Podívej se na všeobecné informace 

o víkendovkách na  
otevrisi.brontosaurus.cz.

2. Vyber si konkrétní akci a pokud má 
svůj web, tak si jej projdi.

3. Vyplň předběžnou přihlášku u akce 
nebo na webu akce.


