
Prázdniny s Brontosaurem  
„Český Banát aneb Cestou ke kořenům 2012“ 

 
DOTAZNÍK  JMÉNEM VŠETEČKA 
   Tábor Hnutí Brontosaurus pod názvem „Český Banát aneb Cestou ke kořenům 2012“ se uskuteční 
v rumunském Banátu na místě, kde před mnoha lety našlo domov tisíce krajanů z Čech. Co skrývá za krásy, 
moudro a tajemství toto místo, které si našlo jejich srdce? Pokud je chceš nalézt a odhalit, měl bys být člověk 
dobrý, člověk s čistou duší,, pevnou vůlí, bohatou fantazií, člověk skromný a nezištný. Zda bude otevřena 
brána k jejich poznání, záleží jen tobě. A možná i na tom, jak odpovíš na otázky tohoto dotazníku, jak 
necháš projevit svou fantazii a tvořivost. 

 

 
PRVNÍ ČÁST ZVANÁ SUCHAR 
Jméno a příjmení:      přezdívka:  
 
Věk:                  Rodné číslo:   
 
Telefon:        E-mail :          
    
Facebook (ICQ, Skype,…):   
 
Adresa trvalého bydliště:    
  
Adresa, kam vše posílat: 
 
Poslední informace (sraz, co s sebou atd.) nejpozději 14 dní před akcí chci zaslat prostřednictvím: ……… 
 
Studium (co), zaměstnání (kde, jako): ………………………………………………………………. 
 
Strava (např.vegan, vegetarián, makrobiotik, jiné omezení ve stravě, co nemám rád/a…): 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Zdravotní a psychické omezení (léky, brýle, klaustrofobie či jiné fobie, alergie…): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Byl jsem již v těchto zemích světa (uveď i jak dlouho): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ovládám tyto jazyky  (a prosím ohodnoť 1-5; 1 = kdysi jsem se ho učil(a); 5= používám ho jako rodilý 
mluvčí): …………………………………………………………………………………………. 
 
Pokud na tábor vyjde dotace, bude to bezva. Cena se velmi výrazně sníží. Pokud nevyjde, cena bude 
obdobná jako každý rok, tj. cca 3800 Kč + cestovné (pokud pojedeš s námi) cca do 2600 Kč.  
Na tábor pojedu i v případě, že dotace nevyjde (A/N) ……………………………………………….. 
 
Jsem schopen/a si dopravu zajistit sám/sama (A/N) …………………………………………………, 
případně dopravit i více účastníků (např. vezmu auto) (A/N)…………………………………………. 
 
Mám stan a mohu jej vzít s sebou (A/N) ………………. Je pro ……..osob.  
Podělím se o místo ve stanu (A/N) ………… 
 



 

 
DRUHÁ ČÁST ZVANÁ POTÍTKO 
Moje oblíbená kniha:     hudba: 
Můj oblíbený hrdina:      spisovatel: 
Můj oblíbený čaj :    způsob uvolnění (relaxu): 
 
Na akci vydržím bez (doplň A/N)  
alkoholu                                                                  mobilu     
kouření                                                                  manikury/pedikury   
jiných psychoaktivních látek                                   teplé vody      
maminky/tatínka                                                   splachovacího záchodu    
svého domácího mazlíčka                                       města   
počítače                                                                 chrousta/berušky     
 
Účastnil(a) jsem se již podobné akce, pobytovky, tábora (A/N; příp. co to bylo za akce)…………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Organizoval(a) jsem již akce cestovatelské/pro děti/dospělé (kdy, jaké, pro koho):……………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Hlásím se společně s kamarádem/kamarádkou (A/N) …………; jeho/její jméno je …………………… 

Pokud se hlásím společně s kamarádem/kamarádkou, jsem v případě potřeby  (např. nízkého počtu volných 
míst) ochoten(a) zúčastnit se této akce i bez něj/ní (A/N) …………………………………………… 
 
Moje největší koníčky (zájmy,záliby) jsou ……………………………………………….……… …  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hraji na hudební nástroj (A/N; příp. na který)……………………….vezmu ho s sebou (A/N)….….….. 
a jsem ochoten(a) jím přiložit, v případě zimy (A/N) ……… 
 
Ovládám tyto práce (např.zedničina, zemědělství, tesařina a práce se dřevem, kosení, kuchaření, drobné 
domácí kutilství, první pomoc atd.; a ohodnoť jak je zvládáš: 1 – úplný začátečník až 5 – mistr v daném 
oboru) : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Ovládám některá tradiční řemesla a jsem schopen/schopna předat toto umění ostatním (A/N)? (Např. 
výroba másla, tvarohu, sýra z domácího mléka, hrnčířství, kovářství, zpracování ovčí vlny, řezbářství, 
umění ševcovské, krejčovské, apod.) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pro dobrý spánek kamarádů večer (podtrhni nebo zvýrazni vybrané) 
a) povím pohádku   b) vylíčím horor    c) vysvětlím teorii relativity   d) zachrápu vždy na 
třetí dobu e) zuji své kanady   f) jim vlezu do spacáku    g) ……………………… 
 
 
Volný páteční večer trávím nejraději (podtrhni nebo zvýrazni vybrané) 
a) na lovu (zvěře, policistů, motýlů, žen / mužů)    b) v posteli s oblíbenou knihou   c) v lihu (ale to 
nevím přesně)    d) u ohně s přáteli   e) trsáním v rytmu disco    f) ……………….. 



 
 
Jsme ochoten(a) (podtrhni nebo zvýrazni vybrané):  plavat,   rozdělat oheň,   vzít 
někoho za ruku,   prospat celý den,  neprospat celou noc,  pohádat se za dobrou věc, 
zpívat si při práci,  nechat se od organizátorů bičovat,  utřít někomu slzy,  uvařit pro 20 
lidí,  uvařit pro sebe,    utřít někomu sliny,  malovat,  kosit,  jíst chrousty,  ujít 
… km denně s těžkým batohem,   koupat se,  koupat se –muži na Adama a ženy na Evu, 
sekat a řezat dřevo,  ohánět se krumpáčem (lopatou, hráběmi),   najít na nebi nejkrásnější 
hvězdu,  přijmout jiný názor, někoho pochválit,  nosit tričko naruby,  rychle ztrácet 
zábrany,  oběhnout okolo fousatého muže 10 kol a říci mu „bobr“,  pít vodu z dlaní,   
filozofovat,  řídit kolo-auto-koně, přespat uprostřed lesní mýtinky pod hvězdami, spát v dešti 
pod celtou,  stavět vejce na špičku,  naučit slepice polku, hrát divadlo, umýt se v korytě, ze 
kterého pijí koně, používat turecký záchod, hlídat tábor před vlky a medvědy,  
dýchnout koni do nozder, ………………………………………………………………… 
 
Dokážu se orientovat v mapě (A/N) …………………………………………………………….
  
 

 

 
TŘETÍ ČÁST ZVANÁ JÁ 
Doplň větu alespoň třemi slovy 
Jsem a tedy myslím………………….……………………………………………………………... 
Nenávidím ……………………………………………………………………………………….. 
Umím……………………………………………………………………………………………. 
Bojím se………………………………………………………………………………………….. 
Miluji…………………………………………………………………………………………….. 
Chci mít…………………………………………………………………………………………... 
Obdivuji…………………………………………………………………………………………. 
Pro ostatní……………………………………………………………………………………….. 
 
Vyjev svou záři a svůj stín. Co považuji za svůj největší klad, čeho si na sobě cením a případně co mi na 
mně vadí, či jaký(a) bych raději nebyl(a)? (rozepiš podrobněji):..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Svoji povahu bych popsal v 5-ti větách asi takto: 

…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
S ohledem na svůj duchovní rozvoj bych se charakterizoval/a takto: 
a) nic takového neuznávám a tato tematika mě vůbec neoslovuje 
b) teoreticky mě zajímají směry jako  ..………………………………………………………………. 
c) mám svůj směr, kterému věřím a plně se s ním ztotožňuji 
d) jsem duchovní guru  
e) ………………………………………………………………………………………………… 

 … žádný strach, akci organizují lidé celého napsaného spektra , každý je zaměřený úplně jinak, 
dle čehož bude postaven i program. 
 
 
 



A nyní chvilka pro sebe…  
 
Osud 
Zhasni všechna světla, klidně se posaď a představ si, že jsi sudička. Bytost moudrá, vidoucí do budoucnosti 
a hlavně starostlivá. Jako sudička chováš v náručí malé dítě. Spí a o kouzelné bytosti neví a nikdy se ani 
nedozví. Tvým úkolem je dát dítěti něco do vínku. Ale pozor, tím dítětem jsi ty, v době svého narození. Jako 
sudička mu pravdivě přiřkni, co ho čeká, jaké bude, o čem bude jeho životní cesta, koho na ní potká, co ho 
ovlivní…dej mu do vínku vlastnosti dobré i špatné. Až mu vše povíš, vezmi papír A4 a pero, sepiš osud 
dítěte, neboli tvůj osud, jako dopis tomu dítěti, jako dopis sobě. 
 
Jablko 
Jablko má slupku, dužinu a uzavřený pro jazyk ostrý jádřinec. Podle slupky poznáme barvu, tvar a druh 
jablka. Když ochutnáme dužinu, zjistíme, zda je plod sladký, kyselý, hořký, shnilý nebo nedozrálý. Ale to 
není vše – jablko má uvnitř jádřinec, pevně chráněný. Co je uvnitř, kdo ví? Snad zárodek nových jabloní, 
snad nic, možná plíseň, možná sladká jádra…Člověk je jako plod jabloně – nějak vypadá, jeho oči mají 
určitou barvu, je vysoký či malý, úzký nebo široký….Pro člověka je jablečnou dužinou jeho chování, jak 
mluví s lidmi, co studuje nebo kde pracuje, jak tráví volný čas. Slupka i dužina jsou pro okolí poznatelné a 
často odhadnutelné. Lidský tvor však také v sobě cosi skrývá, svůj jádřinec. Jsou v něm city, sny a přání, 
fantazie, osobní pravda, skrývá tam sám sebe, svou podstatu. Jaký jsi ty člověk uvnitř? Co je uzavřeno 
v tvém jádřinci? Zkus vzít do rukou barvy a namalovat svůj vnitřní svět, abstraktně či konkrétně, 
symbolicky nebo jen barvami…, nebo o něm slož báseň či píseň….Jaký druh umění zvolíš pro své vyjádření 
je jen na tobě, ale především tvoř pravdivě. 
 
 
 
 

Pokud se ti ještě stále zdá, že jsi o sobě v dotazníku něco podstatného nevyslovil(a), nebo budeš mít 
touhu se ještě výtvarně, hudebně, písemně či jinak vyjádřit, tak tě nijak neomezujeme. A co navíc, bude ti to 
přičteno k plusu při výběru účastníků na Český Banát aneb Cestou ke kořenům 2012.  
 
Plno zajímavých zážitků a dostatek vůle při vyplňování dotazníku ti přejí organizátoři Českého Banátu: 
Robby, Háňa, Tom a Ráďa. 


