
 

 

FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE 
 
1. Základní informace o akci 
 

Název akce:  
Dort pro Brontosaura 

Stručný popis akce: Předmětem předkládané žádosti je festival „Dort pro 
Brontosaura“ v Telči, organizovaný mladými dobrovolníky 
pro mladé aktivní dobrovolníky, zájemce o dobrovolnictví, 
NNO, regionální neformální komunity a širokou veřejnost.  

Posláním akce je popularizovat dobrovolnictví pro přírodní 
a kulturní dědictví, představit pestrost dobrovolnických 
příležitostí a poděkovat dlouholetým dobrovolníkům, kteří 
v České republice i v zahraničí pomáhají již desítky let.  

Jedná se o akci s mnohaletou tradicí, Dort pro 
Brontosaura se pořádá jednou za pět let při příležitosti 
výročí organizace Hnutí Brontosaurus. Letos se jedná o 
40. výročí Hnutí Brontosaurus.   

Cílem akce je navázat komunikaci s veřejností, zvýšit 
důvěryhodnost dobrovolnictví a oslovit potenciální mladé 
dobrovolníky a jejich sympatizanty s cílem zajímavou 
formou nabídnout široké možnosti dobrovolnické práce. 

Program festivalu zahrnuje prezentace neziskových 
organizací, workshopy, kreativní dílny, diskuse na témata 
dobrovolnictví pro přírodu a památky, informace o 
možnostech zapojení se do dobrovolnických programů, 
přímou dobrovolnickou práci a atraktivní kulturní program. 

Akce sleduje i odborný rozměr prostřednictvím kulatého 
stolu za účasti zástupců orgánů ochrany přírodního a 
kulturního dědictví, zástupců veřejné správy a NNO nad 
tématem kvalitní dobrovolnická práce mládeže v péči o 
přírodní a kulturní dědictví. 

 
Datum konání akce: 19. - 21. 9. 2014 

Místo konání akce: Telč, zámecká zahrada a okolí 
Organizátor akce (dále jen 

žadatel) 
1. Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů,  
2. Celá poštovní adresa,  
3. Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 
4. Kontaktní údaje  
a) tel. číslo, b) e-mailová adresa,  
c) poštovní adresa 

1. Hnutí Brontosaurus 

2. Hvězdová 306/10, Brno 612 00 

3. Vladimíra Regerová, předsedkyně Hnutí Brontosaurus 

    Ctibor Brančík, místopředseda Hnutí Brontosaurus 

    Michal Švarný, místopředseda Hnutí Brontosaurus 

4. a) mobil na koordinátorku akce: 776 837 160 

    b) dort@brontosaurus.cz 

    c) Hvězdová 10, Brno 61200 

 

jakoubkova
Textový rámeček
RK-25-2014-72, př. 1počet stran: 10



 

O podporu žádá (liší-li se od 

organizátora akce):  

1. Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů,  
2. Celá poštovní adresa,  
3. Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 
4. Kontaktní údaje  
a) tel. číslo, b) e-mailová adresa,  
c) poštovní adresa 

1.  

2.  

3. 

4. a) 

    b) 

    c) 

 

IČO:  
Právní subjektivita příjemce: 

0040 8328 

Bankovní ústav:  
Číslo bankovního účtu: 

Fio banka, 2100070590/2010 

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): 

dort.brontosaurus.cz 

 

CELKOVÝ rozpočet akce: vyplňte prosím položkovou rozvahu výdajů a příjmů, (pokud je 
rozpočet rozsáhlý, použijte zvláštní list) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Viz přiložená příloha č. 1 - Rozpočet akce celkový.



 

 

Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnících, 
jaká je jejich struktura – např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká 
veřejnost, minority, apod.) 

Publikum: 

Minulý ročník Dortu pro Brontosaura navštívilo 400 účastníků – nejvíce bylo zastoupeno dětí a 

mládeže. Dále se akce zúčastnily rodiny s dětmi buď na celou dobu akce, nebo na jeden den 

během víkendu. Během soboty prošla našimi aktivitami i široká veřejnost (jarmark 

neziskových organizací, kulatý stůl, odpoledne workshopů a dílen). 

Pro tento ročník počítáme s 450 až 500 účastníky festivalu, opět z větší části se bude jednat o 

děti a mládež, mladé lidi a rodiny s dětmi.  

 

Kdo převzal nad akcí záštitu:  

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  

- Ministerstvo životního prostředí, 

- hejtman Kraje Vysočina, pan Jiří Běhounek, 

- starosta města Telč, pan Roman Fabeš. 

 

Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti: 

Jiří Jakl - vedoucí ekologické platformy ČSSD Zvonečník 

Zuzana Brhobohatá - europoslankyně za ČSSD 

Martin Ander - místopředseda Strany zelených 

Libor Ambrozek - ministr životního prostředí 2002 – 2006 

Roman Fabeš – starosta města Telč 

          František Laudát - poslanec za ODS, v současnosti člen kandidátky TOP 09  

         Ivona Kristiánová  - odbor fondů EU Ministerstva životního prostředí 

Martin Kříž - člen představenstva České rady dětí a mládeže  

Roman Haken - člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

 

Jaká média přislíbila mediální partnerství:  

Právě probíhá jednání s mediálními partnery na lokální i celostátní úrovni. (týdenník Respekt, 
Česká televize, Český rozhlas, regionální deníky a periodika, redakce regionálních příloh 
celostátních deníků, internetová rádia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodní apod.) 

Jaký význam má akce pro kraj popř. pro obec, zájmovou skupinu, apod.? 
 
Festival Dort pro Brontosaura přináší pozitivní dopady v několika rovinách: 
 
Pro Kraj Vysočina: do unikátního historického města Telč zavítá v průběhu festivalu na 500 
návštěvníků festivalu, Kraj Vysočina se může prezentovat také jako sociálně a ekologicky 
zodpovědný správce přírody a památek. Festival poskytne Kraji Vysočina prostor na 
propagačních materiálech akce a v tiskových zprávách. 
 
Pro město Telč: žadatel spolupracuje s městem dlouhodobě, organizoval zde festivalový 
ročník 2004, každoročně se podílí na kulturním programu Folkových prázdnin v Telči. Hnutí 
Brontosaurus zorganizuje v průběhu festivalu rozsáhlou dobrovolnickou akci na pomoc 
přírodním a kulturním lokalitám města Telč.  
 
Pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví: festival se snaží vytvořit podmínky pro 
neformální komunikaci s cílovou skupinou, představit pestrost dobrovolnických aktivit, nabízí 
poradenství a konkrétní nabídky dobrovolnického zapojování. 
 
Pro návštěvníky festivalu z řad veřejnosti: mohou se dozvědět o dobrovolnických akcích na 
pomoc přírodnímu a kulturnímu dědictví, o dobrovolnických programech Hnutí Brontosaurus, o 
nabídce programu Prázdniny s Brontosaurem, mohou se zúčastnit řady řemeslných 
workshopů, celo-festivalových her, večerních táboráků a bohatého kulturního programu 
složeného z hudebních skupin či divadelních souborů. 
 
Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: 
Regionální zpravodajství České televize, Český rozhlas, regionální přílohy Lidových novin, 
internetová média, sociální sítě spřátelených organizací, webové stránky žadatele. 

 

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?) 

 
Jedná se o akci s mnohaletou tradicí, Dort pro Brontosaura se pořádá jednou za pět let při 
příležitosti výročí organizace Hnutí Brontosaurus od roku 1992. Hnutí Brontosaurus oslaví 
letos 40 výročí svojí existence. Tato akce je nově pojata jako festival dobrovolnictví pro 
veřejnost s cílem propagovat dobrovolnictví pro přírodu a památky a motivovat nové lidi k 
zapojení se do dobrovolnické pomoci.  
 

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje) 

Součástí festivalu je bohatý kulturní program (kapely, výstavy, tematické besedy), ale i 
zážitkový program nabízející zajímavé workshopy, hry. Nechybí ani dobrovolnická pomoc pro 
město a zámek Telč.  
Podrobný program najdete na stránkách akce. 
 

 

Propagace jména Kraje Vysočina – nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní 
prostor pro propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí – např. na propagačních 
materiálech spojených s akcí, plakátech, pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při 
samotné akci...) 

 
Prostor pro propagaci Kraje Vysočina nabízíme na webu akce, na tištěných materiálech 
spojených s akcí – jedná se o plakáty pro veřejnost, rozvěšované v městě Telč a okolí; online 
pozvánky pro členy a příznivce Hnutí Brontosaurus; vyvěšení loga na pódiu a na reklamních 
plochách na akci.  
 
 

http://dort.brontosaurus.cz/2014/program/


 

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?) 

 

Akce není zisková. Veškeré příjmy budou využity na náklady spojené s realizací festivalu 
dobrovolnictví – Dort pro Brontosaura.  
 
 
 

 



 

 

Žádali organizátoři o prostředky na tuto akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny?   

 
Ano – podpora jednorázovým kulturním akcím. 
 

Jaké jiné dotační tituly byly využity? (z Kraje Vysočina nebo i programů EU?) 

 
1) Lesy České republiky – nadační fond 
2) Nadace Vodafone „V pohybu“ 
3) E.ON -mimořádná dotace správní rady 
4) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
5) Příspěvek soukromé nadace rodiny Orlických 
6) Dotace Ministerstva kultury  
7) Drobné dary příznivců Hnutí Brontosaurus 
8) Vlastní podíl organizace včetně neplacené dobrovolnické práce 
 

 

V případě, že nebylo požádáno, proč? 

 
 
 

 

Žádali organizátoři akce o finanční dotaci (pomoc) od města (obce)?  
Pokud ano, v jaké výši?:  

Organizační tým žádal město Telč o finanční podporu ve výši cca 10 000 Kč na osobním 
jednání s panem starostou na jaře 2014. Ze strany města Telč není tato finanční dotace 
možná, ale je nahrazena formou spolupráce na místě a zajištěním zázemí pro akci v parku.  

 

 

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:  

 
 
 
 

 

 



 

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina 

Konkretizace části akce na kterou je dotace požadována 

Použití požadované dotace od Kraje Vysočina.  

V PRAVÉM sloupci uveďte výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo částečně hrazeny 

z dotace od Kraje Vysočina – uveďte název výdaje (aktivity) společně s jeho výší.  

V levém sloupci je uveden výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za neuznatelné 

v případné smlouvě o poskytnutí dotace. 

Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů: 

 mzdové náklady (výdaje) a ostatní 

osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

 náklady (výdaje) na pohoštění 

 běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ......) 

 náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce, 

 úhrada úvěrů a půjček 

 penále, pokuty 

 náhrady škod a manka 

 zálohové platby neuhrazené a 
nevyúčtované v době realizace akce 

 náklady (výdaje) na právní spory 

 náklady (výdaje) na publicitu 

 daně, dotace a dary 

 .... 
 

Název aktivity (výdaje)               výše výdaje 

 zajištění hlavního programu – tj. odměna a 
cestovné kapel  – 10 000 Kč 
 

 zajištění dobrovolnické práce v Telči a 
okolí – tj. nákup nářadí, pracovního 
materiálu (rukavice, pytle, …) – 5000 Kč  
 

 zajištění stravy pro dobrovolníky během 
přípravného týdne v Telči před akcí (16. -
19. 9.) - nákup potravin – 3000 Kč 
 

 ubytování dobrovolníků v době přípravy 
akce (16. -19. 9.) – 2000 Kč 

 

 

Řádek 
číslo 

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina (vyplňte prosím všechny položky v pravém 
sloupci tabulky) 

1. 
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

20 000 Kč 

2. 
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

400 000Kč  

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
5% z celkových nákladů na aktivity,  

které budete hradit (zcela nebo  
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

4. 

Podíl vlastních prostředků žadatele* 
na úhradě aktivit(y), které budete hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

380 000 Kč 

5. 

Podíl vlastních prostředků žadatele* 
na úhradě aktivit(y), které budete hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v % 

95% z celkových nákladů na aktivity,  
které budete hradit (zcela nebo 

 částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

*Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této žádosti myšleny jak vlastní zdroje 
žadatele, tak i ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, sponzoringu...  





Celkový rozpočet akce Dort pro Brontosaura 19.-21.9. 2014

Nákladová položka Celkové náklady na 

projekt **

Organizační zajištění zázemí - cestovné 3000

Organizační zajištění zázemí - telefony 2000

Přípravné plánovací schůzky - stravování 3000

Přípravný týden - stravování dobrovolníků 3000

Přípravný týden - ubytování dobrovolníků 2000

Přípravné plánovací schůzky - cestovné 3000

Přeprava materiálu na akci (vybavení, materiál, technické zázemí …) 9000

Inzerce v médiích 6000

Plakáty - tisk 2000

Plakáty - poštovmé 4000

Propagace - grafické práce 5000

Plakáty - výlepy 1000

Propagace - Brožura o historii Hnutí Brontosaurus 1000

Propagace - Brožura o Dortu 3000

Poštovné - rozesílka propagačních materiálů 2000

Propagační předměty - trička 25000

Propagační předměty - tužky 3500

Propagační předměty - samolepky 2000

Příprava webu 1000

Příprava akce celkem 80500

Pódium a zastřešení, ozvučení, osvětlení 40000

Strava pro účastníky, organizátory, dobrovolníky a hosty v průběhu akce 90000

Ubytování: dětské oddíly – 100 dětí 4000

Ubytování: rodiče s dětmi 4000

Ubytování: VIP hosté - kapely, technika, hosté kulatého stolu 6000

Toi - toi (pronájem) 8000

Ostatní technické zázemí - lékárnička 1000

Ostatní technické zázemí - pronájmy prostor 2000

Ostatní technické zázemí - fotodokumentace, videodokumentace 2000

Ostatní technické zázemí - materiál 1000

Ostatní technické zázemí - tonery, kancelářské potřeby 2000

Kulatý stůl - moderátor 3000

Kulatý stůl - cestovné 5000

Kulatý stůl - občerstvení 3000

Kulatýstůl - pronájem techniky 1000

Kulatý stůl - záznam a zpraoování 1000

Organizátorská výměna zkušeností - materiál 2000

Organizátorská výměna zkušeností - cestovné 2000

Jarmark neziskovek: cestovné zúčastněných NNO 2000

Jarmark neziskovek: kancelářský materiál 1000

Seminář památková péče a dobrovolnictví - lektorné 3000

Seminář památková péče a dobrovolnictví - cestovné 1000

Blok dílen a workshopů - materiál 4000

Blok dílen a workshopů - lektorné 3000

PŘÍPRAVA AKCE

PRŮBĚH AKCE



Blok dílen a workshopů - cestovné 1500

Ekostan: tisk A3 fotografií 2000

Ekostan: kancelářský a výtvarný materiál 1000

Ekostan: kopírování 1000

Hlavní ceremoniál: kulturní program – 4x koncert (honorář) 28000

Hlavní ceremoniál: kulturní program – 1x divadlo (honorář) 7000

Hlavní ceremoniál: kulturní program – 5x cestovné pro vystupující 8000

Hlavní ceremoniál: kulturní program - OSA 5000

Hlavní ceremoniál: dort pro brontosaura (rozdání „dortu“ 500 účastníkům) 12000

Hlavní ceremoniál: ceny a odměny v soutěži Brďák roku a Máme rádi přírodu, 

Cena HB

5000

Mezinárodní výměna zkušeností - lektoři 3000

Mezinárodní výměna zkušeností - cestovné 3000

materiál pro dobrovolnickou práci - pracovní nářadí, rukavice, pytle 5000

Závěrečný úklid (materiál, přistavení kontejnerů) 2000

Průběh akce celkem 274500

Kancelářský materiál (spotřební materiál, tonery, kopírování…) 7000

Poštovné 1000

Telefony, internet 3000

Pronájem prostor 13000

Mzdy a dohody o provedení práce 21000

Celkem režijní náklady 45000

Celkové náklady akce 400000

Režijní náklady kanceláře Hnutí Brontosaurus




