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Statistiky 
aneb 

jesenický Brontosaurus v číslech

Akcí v přírodě bylo v roce 2005 uskutečněno celkem 
42, nejmenší z nich měla 5 účastníků (víkendovka 
na opravu Polského pramene) a největší okolo 
700 (slavnostní otevírání naučné Stezky Vincenze 
Priessnitze)

Přímých účastníků akcí bylo celkem 1.338 (hrubé číslo), 
mimo slavnostních otevírání, které proběhly v roce 
2005 třikrát (Pražského pramene, Polského pramene 
a naučné Stezky V.P.) je průměrný počet klasické akce 
okolo 15 účastníků.

Pokud by všechny akce uskutečněné v roce 2005 na sebe 
přesně navazovaly, vypadalo by to jako superakce o 
délce bezmála půl roku - součet dní všech našich akcí 
je 163. 

Kontakty

Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Husova 156/2a

Jeseník
790 01

Tel: 584 401 722
e-mail: jeseniky(zav)brontosaurus.cz

www.brontosaurus.jeseniky.org

IČ: 68911904
Číslo účtu: 277924783/0300

Číslo dárcovského účtu (transparentní účet e-banky):
2242 269 001/2400

Doporučujeme také stránky 
o dobrovolnických studentských akcích:

www.sweb.cz/brontosaurus.jeseniky

  



O nás

Naše nezisková organizace - základní článek Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky - vznikla na jaře roku 2000. 
Nejprve se věnovala celorepublikovým projektům - 
vydávání velkého brontosauřího časopisu a koordinaci 
celorepublikového dobrovolnického programu Akce 
Příroda. Postupně jsme činnost naší organizace stále 
více zaměřovali na Jesenicko. Na jaře 2001 jsme 
napomohli vzniku další jesenické skupinky Brontosaurů, 
studentskému základnímu článku Baobab Jeseník, a od 
roku 2002 jsme začali pořádat první akce pro mládež a 
pro Jesenicko - obnovovat drobné památky naší krajiny a 
starat se o přírodu. Naše příslušnost k regionu, ve kterém 
žijeme, zkušennosti a nasazení lidí i práce pro krásnou, 
avšak novodobými dějinami poznamenanou krajinu 
zapříčinily, že naše činnost dnes začala být známá. 

Naše poslání
Naše poslání lze stručně shrnout do dvou bodů :

1) Hnutí Brontosaurus Jeseníky podporuje aktivity 
mladých lidí, skrze které pomáhají svému okolí 

– životnímu prostředí i lidem, získávají vztah k přírodě 
i k Jesenicku a všestranně se osobnostně rozvíjí. (Důraz 

je kladen na klasické pracovně zážitkové akce, tzv. 
bronťárny, ale jde i o různé jiné projekty, v nichž je 

aktivita z velké části na mladých lidech.)

2) Hnutí Brontosaurus Jeseníky obnovuje přírodní 
a kulturní dědictví Jesenicka a podporuje vytváření 

dobrých vztahů lidí k jejich krajině i k sobě navzájem 
(např. spolková činnost).

Přehled fi nancí roku 2005Hlavní události roku 2005

V roce 2005 se podařilo uskutečnit několik projektů:

- V lednu byla vydána kniha Předkládám na vědomí 
autora Tomáše Knoppa o poválečných událostech na 
Jesenicku.

- O prázdninách se uskutečnilo 6 prázdninových 
dobrovolnických akcí, z nichž tři se věnovaly obnově 
pramenů a budování naučné Stezky Vincenze Priess-
nitze, další dvě péči o luční rezervace na Holendrech.

- Byly obnoveny drobné místní památky, Pražský pra-
men a Polský pramen.

- Po létech práce, jednání s úřady, ale také konzultací s 
veřejností byla na začátku října slavnostně otevřena 
naučná Stezka Vincenze Priessnitze. Je dlouhá asi 7 
km, má 9 zastavení a propojuje asi 15 památek. Jejího 
slavnostního otevírání se zúčastnilo okolo 700 lidí.

- Bylo realizováno nebo podáno celkem 12 projektů 
- žádostí o grant, z toho... úspěšných

- Konalo se několik dalších akcí - pomoc s organizací 
Dne Země v Jeseníku, Zahájení lázeňské turistické 
sezony a pořádali jsme několik přednášek a besed.

- Bylo uskutečněno neuvěřitelných více jak 30 víken-
dových dobrovolnických a zážitkových akcí, zejména 
pro mládež.

- Byly vydány 3 čísla časopisu Jesen - časopisu jesenic-
kých dobrovolníků - pestré i humorné čtení o akcích, 
projektech i pohledech na život, které si píší sami 
účastníci akcí.

- Na konci roku byl vyhlášen program Patronů Jesenic-
ka - podpory naší práce drobnými dárci.


