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Hnutí Brontosaurus je veřejně prospěšnou neziskovou organizací, zaměřenou na 
ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví, vyvíjející výchovně-vzdělávací činnost. 
Základní článek představuje organizační jednotku Hnutí s právním statutem poboč-
ného spolku. Náš základní článek vznikl v Českých Budějovicích v roce 1994 a dostal 
název „Forest“. 
Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest se zaměřuje na výchovně – vzdělávací 
činnost. Obohacuje činnost Hnutí soustavnou spoluprací se školami při rozvíjení en-
vironmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Za tímto účelem provozuje 
Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia. Cassiopeia uskutečňuje 
výukové programy pro školní kolektivy, dlouhodobé školní projekty, vzdělávací akce 
pro pedagogy, pořádá volnočasové akce pro děti i pro dospělé. Cassiopeiu tvoří tým 
lektorů, kteří pracují s environmentálními a jinými tématy v duchu úsloví „škola hrou“. 
V roce 2017 fungoval pod ZČ HB Forest oddíl Draci, který se věnuje volnočasovým akti-
vitám pro děti a mládež (výpravy, tábory, volnočasové kluby aj.)

O nás Škola hrou pro děti

Výukové programy pro školní kolektivy 

Cassiopeia spolupracuje více než 20 let se školami v Jihočeském kraji při rozvíjení 
environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejběžnější formou 
spolupráce je lektorování výukových programů pro kolektivy z mateřských, zá-

kladních i středních škol. Výukový program je promyšlený celek na sebe navazujících 
učebních aktivit, které vedou účastníky k osvojování konkrétních znalostí, dovedností 
či vhledů. Lektor(ka) při něm využívá rozmanité učební metody, které účastníky akti-
vizují, a naplňují úsloví „škola hrou“. Uvádí činnosti, pomáhá žákům s řešením úkolů, 
organizuje sdílení výsledků, diskusi, doplňuje informace. Dbá pestrost a  vyváženost 
programů střídáním aktivit přemýšlivých, prožitkových, tvořivých, hravých, soutěži-
vých a pohybových. Žáci se věnují připraveným činnostem individuálně, v malých sku-
pinách i společně. 

Výukové programy pomáhají pedagogům při naplňování cílů školních vzdělávacích 
programů, obohacují školní výuku po obsahové i  metodické stránce. Pedagogové je 
objednávají pro své třídy na základě nabídek, vydávaných v elektronické i tištěné po-
době. Výukové programy se odehrávají v  prostorách CEGV Cassiopeia, v  jihočeských 
školách, nebo na konkrétních místech v přírodě. Doba trvání se pohybuje od 1 hodiny 
(pro MŠ) po celý vyučovací den (programy v přírodě) až několik dnů (pobytové progra-
my). Vícedenní (pobytové) výukové programy nabízíme ve spolupráci s poskytovateli 
ubytování a  stravy na Třeboňsku, Novohradsku, v  Blanském lese a  v  České Kanadě. 
Program probíhá v terénu (pouze za nesnesitelného počasí lze zajistit náhradní pro-
gram v interiéru), je zaměřen na poznávání a prožitek přírody. Základní varianty jsou 
třídenní, lze však dohodnout kratší i delší program.

MŠ ZŠ SŠ celkem - denní 
programy 

pobytové 
programy (ZŠ)

počet programů 
v nabídce 25 70 9 83 5

uskutečněné programy 166 398 2 566 17

účastníci 3176 7941 39 11518 362

REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY  
V ROCE 2017: 
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V roce 2017 nabízela Cassiopeia více než 100 tematických programů pro různé věkové 
skupiny dětí. Nabídka zahrnovala vedle environmentálních témat také témata multi-
kulturní, osobnostní a sociální výchovy. Celkový počet účastníků přesáhl 11,5 tisíce.

V ROCE 2017 BYLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLNÍ 
KOLEKTIVY PODPOŘENA: 
* Státním fondem životního prostředí v rámci projektu „Škola hrou s Cassiopeiou“,
* Statutárním městem České Budějovice v rámci dlouhodobého projektu „Terminál“, 
* Jihočeským krajem prostřednictvím podpory činnosti Krajské sítě environmentál-

ních center Krasec. 

VÝUKOVÉ PROGRAMY JSOU ZPOPLATNĚNÉ, NEJDE VŠAK O VÝDĚLEČNOU ČINNOST. 

V roce 2017 jsme realizovali s podporou Ministerstva životního prostředí projekt 
„Přírodní architekti – seznámení s permakulturou“. Cílem projektu bylo vy-
užít stávající zkušenosti a zdroje k systematickému začlenění permakultury a je-

jích principů do environmentálních výukových programů pro žáky základních škol. 
Permakultura je vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s pří-

rodou. Uplatňování permakulturních principů a etiky vede k environmentálně odpo-
vědnému jednání a tím i k praktické ochraně životního prostředí. 

V rámci projektu jsme vyvinuli a pilotně odzkoušeli tři nové výukové programy k té-
matům permakultury a udržitelného rozvoje: 
* Až dojde ropa (neodpovědná spotřeba, ropný zlom – simulační hra v terénu o těžbě 

ropy a cestování lidí i zboží)
* Pozoruj a jednej (odpověď permakulturní etiky a principů na globální problémy – 

Péče o zemi, Péče o lidi, Spravedlivé dělení 
* Přírodní architekti (principy pro víc, než udržitelný život -permakulturní ekologic-

ky šetrná zahrada a dům).

Nově vyvinuté výukové programy jsou uzpůsobené k realizaci ve venkovním prostředí 
(školní zahrada, plochy sídelní zeleně v okolí škol apod.) Pilotních realizací se zúčastnili 
žáci ZŠ a  ZUŠ Bezdrevská z  Českých Budějovic a  ZŠ Olešnice. Náročná témata jsme 
dětem přiblížili hravou, srozumitelnou formou s nezbytným zjednodušením. Evaluace 
nově vyvinutých programů proběhla ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské 
univerzity v Č. Budějovicích. Ke všem programům jsme vytvořili podrobné metodiky 
a začlenili jsme je do naší nabídky pro školní rok 2017/18. 

Přírodní architekti 
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V roce 2017 jsme realizovali s pod-
porou Jihočeského kraje projekt 
„Rozmanité cesty k  přírodě“. 

Tento projekt vycházel z  našeho dlou-
hodobého záměru vytvářet příležitosti 
k  emocionálnímu i  rozumovému pro-
pojování dětí s přírodou, za tímto úče-
lem systematicky pracovat s podnětný-
mi přírodními lokalitami v Jihočeském 
kraji a  vytvářet „nástroje“ pro jejich 
efektivní využití. 

Součástí projektu byla tvorba a pi-
lotní realizace dvou výukových pro-
gramů v  terénu pro žáky základních 
škol na Strakonicku. Účastníci programů se hravě a badatelsky seznamují významný-
mi přírodními fenomény Strakonic a nejbližšího okolí. Výukový program „Za městem 
v divočině se odehrává na známé Zellerinově stráni nad řekou Otavou. Výukový pro-
gram „Voda nad zlato“ „těží“ z podnětného prostředí přírodní památky Tůně u Hajské. 
Pilotních realizací se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice. 

Zejména školám na Českobudějovicku slouží nově vyvinutý výukový program „Co 
je v parku od přírody“. Probíhá v českobudějovickém parku Čtyři Dvory, který je pří-
kladem ekologické obnovy s využitím spontánních přírodních dějů. Účastníci progra-
mu se hravě a badatelsky seznamují s osídlováním uvolněného prostoru živými orga-
nismy, s rozdílným vlivem pravidelné údržby a záměrného bezúdržbového režimu na 
vývoj ekosystému, uvědomují si rozmanité funkce veřejné zeleně. Pilotní realizace se 
zúčastnili žáci 3. tříd ZŠ Oskara Nedbala České Budějovice. 

Nabídku vícedenních pobytových programů pro základní školy jsme rozšířili 
o nový program Česká Kanada. Účastníci programu se hravě a badatelsky seznamují 
s významnými přírodními fenomény oblasti (originální žulová seskupení, vodní a lesní 
ekosystémy), jejich vývojem a ovlivněním lidskou činností. Pilotní realizace programu 
v září 2017 se zúčastnily dvě třídy ZŠ Komenského Dačice. 

Vzdělávací a  prožitkové programy na podnětných přírodních lokalitách pomáhají 
dětem propojovat se s přírodou a získávat o ní zájem. Vytvářejí příležitosti k soustavné-
mu zvyšování environmentální citlivosti a gramotnosti obyvatel regionu. 

V rámci projektu jsme pokračovali v tvorbě obrázkových pomůcek, vhodných pro 
pozorování a zkoumání přírody (nejen) během výukových programů. Na loni vytvo-
řenou pomůcku “Lesní byliny” jsme navázali podobně zpracovanou pomůckou “Byli-
ny na loukách a podél cest”. Pomůcky jsou kapesního formátu, ve tvaru rozevíracího 
vějíře, s  fotografiemi a  doprovodnými texty. Výběr druhů přizpůsobujeme potřebám 
terénní výuky v krajině jižních Čech.

Rozmanité cesty k přírodě

Vedle výukových programů realizujeme pro školní kolektivy akce u  příležitosti 
významných dnů v roce: 

U  příležitosti Evropského týdne mobility jsme ve spolupráci se Statutárním 
městem České Budějovice uspořádali akci „Den bez aut“. 

V den konání akce (22.9.2017) bylo uzavřeno náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 
Budějovicích autům a otevřeno aktivitám, které jsou prospěšné životnímu prostředí. 
V dopoledních hodinách probíhal program pro děti z mateřských, základních i speci-
álních škol. Na stanovištích rozmístěných po celém náměstí si děti vyzkoušely různé 
úkoly a hry zaměřené na dopravu a související témata (ovzduší, hluk, zeleň, pohyb, aj.) 
Programu se zúčastnilo cca 800 dětí, převážně z českobudějovických škol. Zejména pro 
dospělé byl připraven tradiční Ekotrh, jehož hlavním cílem byla osvěta v tématu eko-
logicky šetrného nakupování. Ekotrh organizovala společnost pro ekologické aktivity 
Rosa. 

Do programu Dne bez aut se dále zapojily tyto organizace: Dopravní podnik města 
České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU, HORIBA měřící vůz - Zdravotní Ústav 
se sídlem v Ústí nad Labem, OO Český svaz včelařů České Budějovice, ZOO Hluboká 
nad Vltavou, BESIP Ministerstva dopravy, Europe Direct České Budějovice a ERDV, EKO-
-SIGNET spol. s r.o. a k.s. EKOLAMP, Energy Centre České Budějovice, a Krajská síť envi-
ronmentálních center Krasec, z. s., Domovina z.s., Rekola, Autonapůl.

Den bez aut 
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Jednodenní 
vzdělávací akce

Cassiopeia organizuje každoročně 
semináře, konference, exkurze 
a  jiné akce v  rámci dalšího vzdě-

lávání pedagogů. Na tyto akce zve-
me zajímavé hosty z celé ČR, kteří se chtějí podělit o své znalosti, zkušenosti, nápady 
a metodické materiály (nejen) k environmentální výchově a vzdělávání. V Jihočeském 
kraji koordinujeme systematické poskytování služeb pedagogům prostřednictvím sítí 
M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro ZŠ a SŠ) a MRKVIČKA 
(pro MŠ). Tyto služby zahrnují zejména pravidelné rozesílky informačních a metodických 
materiálů do zapojených škol. Podrobné informace lze získat na webu sev-pavucina.cz. 

Cassiopeia je nositelem akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akre-
ditovaných pro účely zákona o pedagogických pracovnících. 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2017: 
* 2.5. seminář „Jak učit Poly“ - environmentální a polytechnická výchova v mateřské 

škole ruku v ruce (22 účastníků)
* 3.5. úvodní seminář pro pedagogy zapojené do projektu “Kolegiální podpora v síti 

Mrkvička” 
* 31.5. seminář “Školní zahrada v přírodním stylu – příležitost pro environmentální 

výchovu a vzdělávání” (20 účastníků)
* 3.10. seminář “Zelený ostrov” pro pedagogy 1. stupně základních škol a pedagogy 

mateřských škol: praktické seznámení s  inspirativními metodickými materiály ze 
stejnojmenného projektu Sluňákova - centra ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s., předání materiálů účastníkům (18 účastníků)

* 17.10. konference „Podzimní den environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ 
pro pedagogy mateřských škol v Jihočeském kraji (37 účastníků)

* 14.11. konference „Podzimní den environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ 
pro pedagogy základních škol v Jihočeském kraji (36 účastníků)

* 15.11. konference „Podzimní den environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ 
pro pedagogy středních škol v Jihočeském kraji (24 účastníků) 

Škola hrou pro  
pedagogy a studenty 

Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Vzdělávací akce pro pedagogy byly v  roce 2016 podpořeny Jihočeským krajem, 
Městem České Budějovice, Ministerstvem životního prostředí a  Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.

Od listopadu 2016 jsme zapojení do tříletého projektu „Kolegiální podpora v  síti 
Mrkvička“, který rozvíjí dosavadní fungování sítě mateřských škol se zájmem o envi-
ronmentální výchovu Mrkvička a přináší pedagogům nové možnosti vzdělávání. Cílem 
projektu je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol formou vzá-
jemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu 
zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží. Dvojice pedagogů při tom spolupra-
cují s konzultanty - zkušenými lektory environmentální výchovy. Hlavním realizátorem 
projektu je Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Cassiopeia působí jako jeden ze 
tří hlavních partnerů. Organizujeme aktivity projektu ve čtyřech krajích - Jihočeském, 
Plzeňském, Karlovarském a na Vysočině. Podrobnější informace o projektu najdete na 
webu pavucina – sev.cz. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Children In Permaculture

Od roku 2015 se podílíme na realizaci mezinárodního projektu „Children In Per-
maculture“ spolu s partnerskými organizacemi z Velké Británie, Itálie, Slovin-
ska a  Rumunska. Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

prostřednictvím tvorby metodických materiálů pro práci s dětmi od 3 do 12 let, spe-
cificky zaměřených na permakulturu. Hlavním realizátorem projektu je Permaculture 
Association (Velká Británie). 

Permakultura je založena na pozorování a  využívání přírodních koloběhů, vazeb 
a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce po-
travin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je 
vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Perma-
kultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky 
současné vědy (Eva Hauserová, Permakultura CS).

Během roku 2017 se české realizátorky Tereza Velehradská (CEGV Cassiopeia), Adéla 
Hrubá (CGECG Cassiopeia, Gengel o.p.s.) a Lenka Babáčková (Lipka) projektu podílely 
na psaní manuálu pro pedagogy s názvem „Péče o zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení 
ve vzdělávání – Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi“. Zajišťovaly také propagaci 
projektu směrem k učitelům a veřejnosti a začaly s přípravou mezinárodní konferen-
ce v Praze. Dále se účastnily tří týdenních setkání projektového týmu v lednu v Anglii 
(Leeds), v květnu Rumunsku (Moeciu de Jos) a v září ve Skotsku (Gatehouse of Fleet). 
Ve Skotsku proběhlo nejen mezinárodní setkání, ale také týdenní trénink všech členů 
týmu v místní základní škole a školce, kde měli možnost vyzkoušet vyvinuté aktivity 
určené do internetové databáze aktivit a při kterém byl natočen krátký film. Výstupy 
projektu lze prostudovat online a některé i stáhnout na webových stránkách projektu: 
www.childreninpermaculture.com.

Projekt je financován ze vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+.
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Další aktivity

Vedle přímých vzdělávacích akcí se věnujeme také tvorbě metodických materiá-
lů a výukových pomůcek. V roce 2017 jsme díky podpoře Lesů české republiky, 
s.p. nechali dotisknout 300 ks kapesních obrázkových klíčů „Lesní byliny“. Tato 

pomůcka slouží k pozorování a zkoumání přírody (nejen) se žáky základních škol. Vý-
běr druhů je přizpůsoben potřebám terénní výuky v prostředí podhorských, pahorka-
tinných a pánevních oblastí jižních Čech. Ke každému druhu náleží fotografie, dopro-
vodný text a ikony, vyjadřující vybrané vlastnosti a nároky na prostředí. 
CEGV Cassiopeia dlouhodobě spolupracuje s  Pedagogickou, Přírodovědeckou, Te-
ologickou a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích. Vytváříme pro studenty prostředí, kde mohou získávat informace a zkušenosti 
týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). V rámci spolupráce 
s Jihočeskou univerzitou poskytujeme tyto služby:
* exkurze a představení činnosti CEGV Cassiopeia
* konzultace, zapůjčování pomůcek a literatury pro studenty
* poradenství při zpracovávání diplomových a seminárních prací
* možnost absolvování praxí

Studenti Jihočeské univerzity nám pomáhají při zajištění a organizaci akcí pro ve-
řejnost nebo působí jako externí lektoři environmentálních výukových programů pro 
základní a mateřské školy. Naším hlavním cílem je u studentů vzbudit zájem o envi-
ronmentální výchovu a vytvořit případným zájemcům prostor pro seberealizaci.

Cassiopeia dlouhodobě spolupracuje na realizaci mezinárodního programu Eko-
škola. Tento program je založen na spolupráci všech aktérů vzdělávání (žáků, uči-
telů, vedení školy i místní komunity) na ekologizaci provozu školy a zlepšování 

jejího prostředí. Důraz je kladen zejména na to, aby hybateli pozitivních změn ve škole 
a obci byly děti. Metodika programu se opírá o 7 hlavních kroků (Ekotým, Analýza, Plán 
činností, Monitorování a  vyhodnocování, Informování a  spolupráce, EVVO ve výuce, 
Ekokodex). Těchto 7 kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a  své návyky. 
Zároveň při tom získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se 
mohou zapojit do demokratického rozhodování.

Škola hrou pro všechny aktéry  
vzdělávání 

Program Ekoškola probíhá v 64 státech světa. Hlavním koordinátorem v ČR je 
Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. CEGV Cassiopeia působí od roku 2009 jako koor-
dinátor programu v Jihočeském kraji. Propagujeme projekt mezi školami, posky-
tujeme konzultace zapojeným školám, podílíme se na auditech, souvisejících se 
získáváním prestižního mezinárodního titulu Ekoškola. 

V roce 2017 bylo v Jihočeském kraji v programu zapojeno čtrnáct škol z nichž 
osm je držitelem titulu Ekoškola.

V roce 2017 se koordinátorka Tereza Velehradská vykonala šest návštěv spoje-
ných s konzultacemi nebo s lektorováním výukového programu pro Ekotým (tým 
dětí, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří na škole program realizují) dle zá-
jmu aktivních zapojených škol.

Ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA proběhl 31. 10. 2016 Seminář 
dobré praxe pro zástupce Ekotýmů. Seminář se konal v prostorách ZŠ J. K. Tyla 
v Písku a sloužil především k výměně zkušeností mezi zapojenými školami z Ji-
hočeského kraje. 

Program Ekoškola probíhá v  posledních letech čím dál více i  v  mateřských 
školách. V rámci konference „Podzimní den environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a  osvěty“ pro pedagogy MŠ se pedagogům představila první jihočeská 
mateřská škola, která získala titul Ekoškola, MŠ Pohádka z  Plané nad Lužnicí. 
Považujeme program Ekoškola za velmi kvalitní a těšíme se, že v budoucnu se do 
něj v Jihočeském kraji zapojí více škol.

Více informací o projektu Ekoškola najdete na webu
ekoskola.cz. 
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Na volnočasových aktivitách ZČ HB Forest se v  roce 2017 podílel dětský oddíl Draci 
a CEGV Cassiopeia. Činnost oddílu Draci zahrnovala:

* Uspořádání akce „Den dětí – Dětský smích a radost nic nenahradí“. Akce proběh-
la 1.6.2017 na sídlišti Vltava v Č. Budějovicích. 

* Uspořádání letního pobytového tábora na základně Dálava u Benešova nad Čer-
nou (16.7. – 29.7.) Tradičního tábora v přírodě s táborovou hrou na motivy příběhů 
Harryho Pottera se zúčastnilo 68 osob.

* Pořádání víkendových akcí pro členy oddílu. 
 
Aktivity oddílu Draci v rámci ZČ HB Forest byly v roce 2016 podpořeny Hnutím Bronto-
saurus, Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY CEGV CASSIOPEIA: 
* Den dětí v přírodní zahradě (1.6.): Pro účastníky jsme připravili zábavně vzdělávací 

odpoledne plné her a badatelských aktivit, zaměřených na poznávání zahrady jako 
přírodního prostoru, v němž se ukrývá překvapivě mnoho živých tvorů, tajemství 
i dobrodružství. Akce se zúčastnilo 80 osob. Realizace Dne dětí byla podpořena Sta-
tutárním městem České Budějovice. 

* Letní příměstský tábor „Tajemná zahrada“ (24.-28.7.): Hlavním tématem tábora 
byl zdravý životní styl v několika podobách: zdravé vztahy, zdravé tělo a zdravé ži-
votní prostředí. Zúčastnilo se 18 dětí. Program se uskutečnil v našem centru, v pří-
rodní zahradě a na různých místech v přírodě poblíž Českých Budějovic. Realizace 
příměstského tábora byla podpořena Jihočeským krajem a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.

* Odpolední programy pro seniory a pro klienty Městské charity České Budějo-
vice (červen 2017): Na dva červnové termíny jsme připravili interaktivní prohlídku 
přírodní zahrady s ukázkami přírodě blízkých metod údržby, opatření na ochranu 
volně žijících živočichů, využití zahradních biotopů při práci s dětmi aj. Program byl 
spojen s relaxací v příjemném prostředí. Realizace těchto akcí byla podpořena Sta-
tutárním městem České Budějovice. 

Volnočasové  
aktivity 

Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu ve svém areálu na sídli-
šti Vltava. Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, ekologického pěsto-
vání rostlin, herní, prožitkové a vzdělávací prvky. 

Zahrada slouží k  uskutečňování en-
vironmentální výchovy, vzdělávání 
a  osvěty, k  ochraně volně žijících ži-
vočichů, k  relaxaci místních obyvatel 
a také jako inspirace pro vytváření škol-
ních i  soukromých přírodních zahrad. 
Probíhají zde výukové programy pro 
školní kolektivy, semináře pro pedago-
gy, příležitostné akce (např. Den dětí), 
v  době naší přítomnosti je zahrada 
volně přístupná veřejnosti. Je certifi-
kovaná jako Ukázková přírodní zahrada 
(www.prirodnizahrada.eu) i  jako poze-
mek s prvky trvalé udržitelnosti (www.
permakulturacs.cz). 

Ukázková přírodní  
zahrada 

V roce 2017 jsme s podporou Statutárního města města České Budějovice reali-
zovali projekt „Rok v přírodní zahradě – prožitky, vzdělávání a ochrana bio-
logické rozmanitosti“. Cílem projektu bylo soustavné zlepšování ekologických 
i  vzdělávacích funkcí přírodní zahrady při aktivním zapojení dětí i  dospělých 
osob. V  rámci projektu jsme vytvořili nové přírodní biotopy a  upravili stávající 
tak, aby byly co nejlépe přizpůsobené podmínkám prostředí. Aktualizovali a do-
plnili jsme informační systém zahrady pro návštěvníky. Zapojili jsme návštěvní-
ky do tvorby prezentační fotoknihy přírodní zahrady. Dva velké záhony v centru 
zahrady jsme vyčlenili pro žáky 3. ročníku ZŠ Máj I České Budějovice, kteří zde 
s naší pomocí pěstovali pestrou směs zeleniny a doprovodných rostlin v soula-
du s  principy přírodních zahrad a  permakultury. Třída absolvovala čtyři dopo-
lední akce v přírodní zahradě (plánovací, vysazovací, udržovací a sklízecí). Děti 
spolupracovaly ve čtyřech skupinách – každá skupina dostala přidělenou jednu 
čtvrtinu pěstební plochy, na které založila rostlinné společenstvo z několika užit-
kových druhů, kombinovaných s ohledem na růstové vlastnosti nad i pod zemí 
a předpokládaný vývoj v čase. Mezi nimi byly mj. staré a krajové odrůdy (rajčat, 
salátu hrachu), pěstované pro uchování genofondu Součástí programu byly též 
doprovodné aktivity v přírodní zahradě. Během závěrečné akce jednotlivé skupi-
ny vytvořily jednoduché prezentace na velké archy papíru. 
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Finanční zpráva 
Rozvaha

Označení AKTIVA
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav k posled.  
dni účetního 

období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem  
Součet A.I. až A.IV.

72531,60 67350,60

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 100599,60 100599,60

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

-28068,00 -33249,00

B. Krátkodobý majetek celkem  
Součet B.I. až B.IV.

199389,29 616603,81

B. I. Zásoby celkem 1501,00 1501,00

B. II. Pohledávky celkem 112333,15 284838,52

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 85555,14 330264,29

B. IV. Jiná aktiva celkem   

Aktiva celkem Součet A. až B. 271920,89 683954,41

Označení Celkem

A. Náklady  

  

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 1064464,56 

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace 1856534,00

A. III. Osobní náklady 1275,00

A. IV. Daně a poplatky 11378,84

A. V. Ostatní náklady 5181,00

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných položek  

A. VII. Poskytnuté příspěvky 18810,00

A. VIII. Daň z příjmů 2967383,40

 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII.  

B. Výnosy  

B. I. Provozní dotace 14396,00

B. II. Přijaté příspěvky 1693383,00

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 22,88

B. IV. Ostatní výnosy  

B. V. Tržby z prodeje majetku

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 3108173,68 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním  

D. Výsledek hospodaření po zdanění 140790,28 

Označení PASIVA
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav k posled.  
dni účetního 

období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. -100742,07 35385,21

A. I. Jmění celkem 75459,00 70796,00

A. II. Výsledek hospodaření celkem -176201,07 -35410,79

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 372662,96 648569,20

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem 370159,73 381324,27

B. IV. Jiná pasiva celkem 2503,23 267244,93

 Pasiva celkem Součet A. až B. 271920,89 683954,41

Výkaz zisku a ztráty



České Budějovice
Jizerská 4

370 11 České Budějovice
Tel.: 385 520 951, 725 515 994

email: info@cegv-cassiopeia.cz

Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest


