SPORTOVNĚ-PROŽITKOVÉ

Jde o akce s nepracovním programem zážitkového či sportovního
charakteru. Zážitkové akce bývají
různě tematicky zaměřené.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

je neziskovka s pestrou nabídkou zážitkových a dobrovolnických
akcí. Mladým lidem na nich nabízíme prostor pro seberealizaci
a přinášíme jim užitečné zkušenosti a dovednosti. Otevíráme jim
cestu nejen k dobrovolnictví v České republice a zahraničí,
ale také k novým zážitkům i přátelstvím.
Vezmi kamarády a pojeďte si s námi užít kus léta.
Brožurku s nabídkou akcí pak pošli dál,
aby si z ní mohl vybrat někdo další.

Děkujeme!

POST-APOKALYPTICKÝ SVĚT
NOVÁ NADĚJE
14. 8. 2016 – 26. 8. 2016

Chceš zažít netradiční prázdniny a netrávit je pouze doma? Tak jeď s námi na Airsoftový-vojenský-adrenalinový tábor.
místo: Zlín, Vlčková
kontakt: pavelkok@seznam.cz
web: www.salamandr.org
věk: 10-17 | cena: 3850 Kč

VODÁCKÝ PUŤÁK PILICA
17. 7. 2016 – 23. 7. 2016

Pohodové vodácké putování na kánoi
po krásné polské řece Pilica. Vítáni jsou
zejména rodiče s dětmi. Čistá voda, písek, koupání…
místo: Polsko – řeka Pilica
kontakt: delfin@brontosaurus.cz
web: delfin.brontosaurus.cz
věk: 3-80 | cena: 1400 Kč

PRO RODIČE S DĚTMI
DIVOTVORNÉ ÚDOLÍ IV.
21. 8. 2016 – 28. 8. 2016

Tvořivě odborný tábor pro rodiče s dětmi s přednáškami Mgr. Jany Bolekové
(uznávaná poradkyně pro těhulky, rodiče, děti) a s pomoci kreativity, arteterapie, divadla, léčivé síly přírody.
místo: EVC Švýcárna
kontakt: evc.svycarna@centrum.cz
web: svycarna.eu
věk: 0-99 | cena: od 1600 Kč

PRO DĚTI
DĚSIVÉ DĚJINY

4. 7. 2016 – 15. 7. 2016

Co se stane, když se poplete stroj času
a s ním se zblázní celá minulost? Z toho
by se mohly vyklubat opravdu děsivé
dějiny. Doufáme, že nám pomůžete dát
zase všechno do pořádku.
místo: Horní Lhotice
kontakt: ctibor.brancik@gmail.com
web: podluzi.brontosaurus.cz
věk: 6-12 | cena: 3500 Kč

KAŇKA DO LEGENDY
9. 7. 2016 – 17. 7. 2016

Podporují:

hnutibrontosaurus

Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, 602 00 Brno
tel.: +420 774 976 407
email: psb@brontosaurus.cz

WWW.BRONTOSAURUS.CZ

Vítejte na Lukově, vítejte v legendě!
Máš-li dost odvahy a bystrý rozum, pak
vítej mezi nás!
místo: hrad Lukov
kontakt: hanka.ondrakova@seznam.cz
věk: 8-16 | cena: 2800 Kč

INDIÁNSKÉ LÉTO U KONÍ
30. 7. 2016 – 5. 8. 2016

Pojďte zažít týden v přírodě jako praví
indiáni! Každý den budeme jezdit na koních bez sedla, objevovat krásy a zákony přírody. Budeme bydlet ve stanech
a týpí na louce hned u říčky Chvojnice.
místo: Horní Lhotice
kontakt: konicek@brontosaurus.cz
web: tabor-konicek.wbs.cz
věk: 7-14 | cena: 2500 Kč

NARNIE – ÚSVIT ZLATÉHO VĚKU
7. 8. 2016 – 17. 8. 2016

Co kdyby existoval jiný svět. Svět, kde
dávné báje ožívají, kde odvaha proudí
žilami. Svět, kde dobro a odvaha jsou tou
nejvyšší hodnotou. Bojoval bys o něj?
místo: základna Lísek u Oslova,
okres Písek
kontakt: divokytabor@seznam.cz
web: www.divokytabor.wgz.cz
věk: 7-14 | cena: 3700 Kč

CESTA DO FANTAZIE

14. 8. 2016 – 27. 8. 2016

Chceš spatřit svět, kde se plní všechna
tajná přání? Vydej se na Cestu do fantazie a nechť se splní i ta tvá!
místo: Měčín (okres Klatovy)
kontakt: bosky.tabor@gmail.com
web: bosky.wz.cz
věk: 7-15 | cena: 3500 Kč

VZDĚLÁVACÍ

Jedná se o zážitkové tábory, zaměřené na netradiční vzdělávání
v určité oblasti nebo vzdělávání
budoucích organizátorů.

CESTIČKY 2.0

18. 7. 2016 – 29. 7. 2016

Prožitkový organizátorský kurz. Cestičky, co ti OTEVŘOU cestu, po které
budeš moci vést druhé. Inspirace, motivace, seberozvoj. Otevři oči, mysl i srdce, a pak teprve vykroč.
místo: Horní Lhotice
kontakt: cesticky@brontosaurus.cz
web: www.cesticky.cz
věk: 17-28 | cena: 3200/3700 Kč

ZAHRANIČNÍ

Dobrovolnické tábory, odehrávající se v zahraničí. Bývají rovněž
pracovně-prožitkové, ačkoliv
poměr práce-zábava se může
od klasických PsB lišit.

UKRAJINA 2016

26. 6. 2016 – 10. 7. 2016

Značkařský tábor na ukrajinských horách, v kraji Nikoly Šuhaje Loupežníka
a na hranicích bývalého Československa.
místo: Ukrajina –Užanský NP
kontakt: karpatskou.stezkou@gmail.com
web: international.brontosaurus.cz
věk: 15-99 | cena: 3800-5000 Kč

MALÉ ČESKO ZA DUNAJEM
2. 7. 2016 – 14. 7. 2016

Pojďte se vcítit do českých krajanů,
kteří přišli osídlit malebnou krajinu
srbského Banátu počátkem 19. století.
Ozvěny starých časů máte na dosah!
místo: Česko Selo, Srbsko
kontakt: srbsky.banat@brontosaurus.cz
věk: 18-34 | cena: 3400 Kč

CHORVATSKEM PO PŘÍRODĚ
A LIDECH 2016
5. 8. 2016 – 14. 8. 2016

Budeme se ptát a zkusíme zažít, jak se
žije lidem s českými kořeny tisíce kilometrů na jih, jaké je to udržet si tradice
zvyky, co to znamená, když přes vás
přejde válečná fronta.
místo: Chorvatsko, Papuk
kontakt: gabka.rekova@gmail.cz
věk: 12-99 | cena: 3850 Kč

ČESKÝ BANÁT 2016

24. 8. 2016 – 4. 9. 2016

Drsná romantika rumunského Banátu.
Vzduch bude provoněn místní mystikou,
meditacemi, Jógou i AkroJógou, EKOtvořením, REIKI, Improdivadlem, dobrovolnictvím, touláním přírodou, hvězdami.
místo: Rumunsko, Český Banát
kontakt: CeskyBanat@centrum.cz
web: svycarna.eu
věk: 16-36 | cena: 3950 Kč

2016
OTEVŘI SI PRÁZDNINY!

PRACOVNĚ-PROŽITKOVÉ

DOBROVOLNICTVÍ
JAKO…
Prázdniny s Brontosaurem tě zavedou
na jedinečná místa, seznámí tě s novými
přáteli a umožní ti dozvědět se něco
nového o přírodě, kultuře a lidech.

…ZÁŽITEK
PŘÍLEŽITOS ,
DOBRODRU T,
ŽSTVÍ.

PRÁVĚ SI OTEVÍRÁŠ

cestu k novým zkušenostem!

Tábory zahrnují dobrovolnickou
práci pro přírodu nebo památky.
Alespoň 40 % dnů na akci je
pracovních, pracuje se alespoň
5 hodin denně. Děti do 15 let se
dobrovolnické práce neúčastní.
Součástí táborů je zážitkový nebo
vzdělávací program.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
RYCHLÁ ROTA 2016
1. 7. 2016 – 7. 7. 2016

Nevíš, co s volným prodlouženým víkendem? Přijeď pomoci přírodě!
místo: PR U Hájenky, Čáslavice, okr. Třebíč
kontakt: pavlakriz@seznam.cz
věk: 15–99 | cena: 0 Kč

BRÁNOU ČASU…

9. 7. 2016 – 17. 7. 2016

Odreaguj se, rozšiř si
obzory, realizuj se…
Vyjeď na Prázdniny
s Brontosaurem!
O tom, jak tábory probíhají
a jak se na ně přihlásit se
dovíš na webu

WWW.BRONTOSAURUS.CZ

Vydej se s námi Bránou času a zažij příběhy, které již dávno odvál čas. Ve skalách a lesích Moravského krasu nalézají
se místa, jež svým kouzlem a mystikou
ovlivnily mnoho lidských osudů…
místo: EVC Švýcárna
kontakt: hlucil.m@seznam.cz
web: svycarna.eu
věk: 15-36 | cena: od 900 Kč

ŽÍTKOVSKÝ SENOSBĚR 2016

EXPEDICE ZA SEDMERO HOR A ŘEK

PERMA KEMP

IN NOMINE SANGUINIS

KIMURI IX

ZASTÁVKA MIMO ČAS

PRÁDELNÍCI III

Zveme všechny dobrovolníky na letní
tábor zaměřený na kosení a sušení trávy do kraje, nad kterým bdí Žítkovské
bohyně. Mrkněte na facebook Žítkovský Senosběr 2016.
místo: Bílé Karpaty, Žítková, přírodní
rezervace Hutě
kontakt: ondrejxcerny@seznam.cz
věk: 18–65 | cena: 0 Kč

Vydejte se s námi na poznávací zájezd
do pohádkového světa, kde pečení holubi lítají přímo do huby, v peci je vždycky zatopeno, a kde všechno dobře dopadne… Anebo ne?
místo: Zákopy u Opatova
kontakt: zasedmerohor@gmail.com
web: zasedmerohor.cz
věk: 15-26 | cena: 500 Kč

Pojď se i ty na chvíli stát součástí živé
permakulturní zahrady! Je to o růstu a rostlinách. O zvířatech i o lidech.
O sdílení a pohybu. O různých podobách
„living lightly“.
místo: Růžďka, organizace Perma Net
kontakt: brontosaurus.uroboros@gmail.com
věk: 15-35 | cena: 850 Kč

Máte pozitivní vztah k masu? Běháte
v noci po lesích? Trápí vás občas blechy? Letní akce určená pro vlkodlaky!
Protože krev není voda…
místo: Lukov
kontakt: innominesanguinis@gmail.com
web: chudaksvist.cz/innominesanguinis
věk: 15-22 | cena: 900 Kč

Chceš pomoct handicapovaným zvířatům
na záchranné stanici? Seznámit se s novými lidmi? Prožít týden po kterém se
budeš ptát: Proč to nemohlo trvat dýl?“
Pak je tohle akce pro tebe. Vyraz s námi!“
místo: Záchranná stanice Pasíčka
kontakt: kimuri2@seznam.cz
web: kimuri.cz
věk: 15-26 | cena: 990 Kč

Pro líné rodiče i aktivní děti nabízíme
práci jako hru (a naopak). Ne nabitý
program od rána do večera, ale zastávka-přestávka, kdy se čas zastaví
a zkoumá sám sebe.
místo: Sudetské Sady
kontakt: zuza.kroca@gmail.com
věk: 3-99 | cena: 1 000 Kč

Pohodový týden pro rodiče s dětmi od 6
let ve vlastních stanech na samotě
Prádla pod zříceninou hradu. Pomoc při
opravě hradu, vaření na ohni, hry, skály,
rybník, výlety, táboráky…
místo: hrad Lukov
kontakt: drazil.jiri@seznam.cz
věk: 6-106 | cena: 600–800 Kč

10. 7. 2016 – 17. 7. 2016

X. BESKYDSKÉ ŘEMESLNÉ
SENOBRANÍ
14. 7. 2016 – 22. 7. 2016

Když něco končí, něco jiného začíná.
Ale my jsme zatím neskončili. A přesto
tábor začne… Zapomeň i ty na všechny začátky a konce a užij si přítomnost
na Kudlačeně.
místo: Kudlačena
kontakt: tomas.stec@gmail.com
web: kolovratek.brontosaurus.cz
věk: 16–99 | cena: 500 Kč

ZA TAJEMSTVÍM FILIPOVA
ÚDOLÍ V.
16. 7. 2016 – 23. 7. 2016

Podaří se na 5. ročníku tábora konečně
objevit tajemství Filipova údolí? Přijeď
strávit 7 dnů v tajuplném údolí na ještě
tajuplnější chatě Kristýně!
místo: Bílé Karpaty
kontakt: chata.kristyna@seznam.cz
web: www.chatakristyna.eu
věk: 13-26 | cena: 600-800 Kč

17. 7. – 30. 7. 2016

CESTA ZA OPONU

17. 7. 2016 – 27. 7. 2016

Za oponou jsou věci,
o kterých tolik nemluvíme,
za oponou jsou věci,
o kterých snad málo víme,
za oponou je cesta
do hlubin vlastních, lidí i ticha,
za oponou se skrývá pravá naděje
místo: Zaniklá horská osada + louky,
Jesenicko
kontakt: mariehradilova@post.cz
věk: 16-33 | cena: 800 Kč

ČAS NEPŘÍTOMNÝ

20. 7. 2016 – 31. 7. 2016

Nemáš čas? Přijeď! My ho vyrobit neumíme, ale když nám věnuješ kousek
svého, dostaneš zase trochu toho našeho. Nabitý pracovně-zážitkový tábor
v srdci Bílých Karpat!
místo: Kosénka
kontakt: cas.nepritomny@gmail.com
web: nepritomny.chudaksvist.cz
věk: 16-38 | cena: 1000 Kč

29. 7. 2016 – 7. 8. 2016

12. 8. 2016 – 20. 8. 2016

SLZY EPONY

NARUBY

Vracím se zpět s ranami na duši i těle.
Zastavuji, zvedám hlavu a sleduji havrana kroužícího nad oppidem. Dá-li
Taranis, přijde už brzy chvíle, kdy svůj
meč budu moci překovat zpátky v pluh.
místo: Templštejn
kontakt: slzy.epony@centrum.cz
web: slzy-epony.webnode.cz
věk: 15-26 | cena: 900 Kč

Nalaď se na hory, napni plachtu, naslouchej sobě, naber odvahu, naklepej
kosu, najdeme cestu.
místo: Horní Maršov a okolí
kontakt: prazdninyNaruby@gmail.com
web: rozruch.brontosaurus.cz/naruby
věk: 16–26 | cena: 1500 Kč

30. 7. 2016 – 12. 8. 2016

LES NIKDY NELŽE

4. 8. 2016 – 12. 8. 2016

Sám v noci v lese. V dobách minulých docela obvyklá situace. Dnes děsivý strašák
i pro kdejakého namakance. Jaká temná
tajemství les ale opravdu skrývá?
místo: Muna – tajuplný lesní areál, CHKO
Jeseníky
kontakt: lenka.uhlirova4@seznam.cz
web: muna.wz.cz
věk: 16-29 | cena: 1100 Kč

12. 8. 2016 – 21. 8. 2016

BEZ OBZORU

15. 8. 2016 – 28. 8. 2016

Povrch neobyvatelný. Život na vznášejících se ostrovech. Oblohu křižují lodě
a čluny. Nedostatek surovin a každodenní útoky nemrtvých. Kdo udrží meč, zná
trochu magie, hlásí se v cechu žoldáků.
místo: Orlík u Humpolce
kontakt: bezobzoru@gmail.com
web: bez-obzoru.webnode.cz
věk: 15-26 | cena: 900 Kč

21. 8. 2016 – 28. 8. 2016

ŠEST SLUNCÍ

21. 8. 2016 – 28. 8. 2016

Žijete na planetě Kalgaš. Na obloze se
střídá 6 sluncí. Na planetě je věčné
světlo, tmu znáte jen z pohádek pro děti
a pouťových atrakcí. Co se stane, když
nastane zatmění a přijde noc?
místo: Lukov
kontakt: rostislav.konupka@centrum.cz
web: lukov.brontosaurus.cz/tabory
věk: 15-26 | cena: 950 Kč

PRO RODIČE S DĚTMI
PRÁDELNÍCI I

1. 7. 2016 – 9. 7. 2016

Pohodový týden pro rodiče s dětmi od 6
let ve vlastních stanech na samotě
Prádla pod zříceninou hradu. Pomoc při
opravě hradu, vaření na ohni, hry, skály,
rybník, výlety, táboráky…
místo: hrad Lukov
kontakt: drazil.jiri@seznam.cz
věk: 6-106 | cena: 600–800 Kč

2. 7. 2016 – 9. 7. 2016

STILLSTAND JE KLID. NEBO NE?
9. 7. 2016 – 16. 7. 2016

Pro velký zájem ještě jeden týden pro
líné rodiče. Pro děti prostor k objevování, pro rodiče příležitost zastavit se,
pro všechny možnost relaxovat fyzickou prací.
místo: Sudetské Sady
kontakt: zuza.kroca@gmail.com
věk: 3-99 | cena: 1 000 Kč

16. 7. 2016 – 24. 7. 2016

EXPEDICE ZTRACENÝ
SKARABEUS

16. 7. 2016 – 23. 7. 2016

Co skrývá tajemný nápis? Víte, jak se
staví pyramida? V nádherném prostředí Vysočiny okusíme starý Egypt
na vlastní kůži.
místo: Lucký vrch na Vysočině
kontakt: bedlicka@centrum.cz
věk: 3-60 | cena: 2500 Kč

PRÁDELNÍCI II

VŠECHNO LÍTÁ, CO MÁ PEŘÍ

Pohodový týden pro rodiče s dětmi od 6
let ve vlastních stanech na samotě
Prádla pod zříceninou hradu. Pomoc při
opravě hradu, vaření na ohni, hry, skály,
rybník, výlety, táboráky…
místo: hrad Lukov
kontakt: drazil.jiri@seznam.cz
věk: 6-106 | cena: 600–800 Kč

Týden pro rodiče s dětmi na Záchranné stanici Pasíčka přímo mezi zvířecími obyvateli plný her, tvoření, výletů
a pohody.
místo: Záchranná stanice a ekocentrum
Pasíčka
kontakt: hanka.ondrakova@seznam.cz
věk: 6-60 | cena: 1500 Kč

9. 7. 2016 – 16. 7. 2016

31. 7. 2016 – 6. 8. 2016

TAJEMSTVÍ ČESKÝCH LUHŮ
A HÁJŮ
7. 8. 2016 – 13. 8. 2016

Spěcháte? Nemáte čas? Vemte své
děti a vyražte spolu s námi za klidem
přírody. Společně se ponoříme do hlubin tajemství lesa a louky. Prozkoumáme, co vše kolem nás roste.
místo: Jindřichohradecko
kontakt: tabor.zirafa@seznam.cz
věk: 0-99 | cena: 900 Kč

RADEŠÍNSKÝ HOKUS POKUS
14. 8. 2016 – 21. 8. 2016

Tábor pro malé i velké badatele,
na zámku Radešín, uprostřed Vysočiny.
místo: zámek Radešín
kontakt: hanka.ondrakova@seznam.cz
věk: 6-60 | cena: 900 Kč

