Hospodaření 2006:

Hnutí Brontosaurus
Jeseníky
Výroční zpráva
za rok
2006

H nu tí B r on t os a uru s
Jeseníyk
Husova 156/2a,
790 01 Jeseník
Telefon: 584 401 722
Mobil (sms): 604 347
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Jeseniky@brontosaurus.cz
Www.brontosaurus.cz

Někdy ke štěstí stačí docela málo: zapomenout na televizi, počítač, na
nudu města a na chvíli vypadnout do hor. Člověk se někdy až diví, jak
je svět najednou voňavý a barevnější, a kolik skvělých lidí najednou
okolo sebe má!

www:jeseniky.brontosaurus.cz

Základní článek Hnutí Brontosaurus Jeseníky vznikl
na počátku roku 2000. Nejprve se jmenoval Ještěr a věnoval se úplně něčemu jinému - vydávání časopisu se stejnojmenným názvem - Ještěr a koordinaci v té době nově
vzniklého celorepublikového dobrovolnického programu
Akce Příroda. Teprve postupně jsme si začali uvědomovat,
že je zvláštní, že pracujeme pro jiné lokality a nevěnujeme
se tomu, co máme přímo pod nosem, co je krásné a naši
aktivitu si žádá - o náš rodný kraj.

Stručné ohlédnutí, aneb - co je už za námi
+ podpora práce Baobabu - studentského článku
působícího na Jesenicku a jeho činnosti — desítky akcí pro
mladé lidi v přírodě
+ vybudování naučné Stezky Vincenze Priessnitze 7km dlouhý okruh po pozoruhodných památkách a
krásnou přírodou
+ obnova půl druhé desítky drobných památek v
krajině Jesenicka, pramenů a božích muk
+ desítky přednášek a besed pro studenty škol i pro
veřejnost, veřejná projednávání našich pracovních záměrů
+ práce pro ochranu přírody - sázení stromků, péče o
luční přírodní rezervace
+ rozhovory v médiích, články v tisku a spousta dalšího
Pro většinu našich aktivit platí, že je děláme ve spolupráci s
dalšími lidmi a organizacemi. Nejvíce práce v terénu se
udělá jednoznačně na dobrovolnických a zážitkových
akcích - tzv. bronťárnách, které pořádáme spolu se
základním článkem Hnutí Brontosaurus Baobab Jeseník.

Ekoporadna - denně poskytujeme veřejnosti bezplatné
informace o tom, co je zajímá
na téma ochrany životního
prostředí.
Diskusní a čajový klub Na hoře - oblíbený pořad poutavých přednášek a besed se zajímavými hosty.
BRĎO - Brontosauří dětský oddíl - pravidelná práce s
dětmi, poutavý program, výchova k férovosti, ale i ekologickému cítění. 2 oddíly, pro větší a menší děti.
Dále: péče o různé lokality: staré ovocné sady, přírodní
rezervace, budování dalších naučných stezek, projednávání našich záměrů s veřejností…
a našlo by se spousta dalšího.

Naše hlavní programy

A tak jsme se začali věnovat Jesenicku. Objevili jsme sílu
tohoto kraje a ten nás tak získal, že i název našeho základního článku jsme přejmenovali na Jeseníky. Začali jsme zde
pořádat akce pro mladé aktivní lidi, obnovovat prameny a
drobné památky v krajině.
Na začátku nás bylo pět, až na jednoho „civilkáře“ všichni
dobrovolníci, a nebyli jsme zde příliš známí. Dnes se
našich akcí účastní i stovky lidí ročně,
ročně, máme sedm zaměstnanců, lidé
z regionu nás už znají a věříme,
že i mají rádi.

Podpora aktivit a projektů mladých
lidí - zejména tzv. Bronťáren. Jde o
vynikající akce, které mladé lidi baví,
na kterých prožijí spoustu zážitků,
pracují pro přírodu, a mimo jiné i díky
zážitkové pedagogice se všestranně
osobnostně rozvíjí.
Cesta ke kořenům - obnova
kulturního a přírodního dědictví se
zapojením místních lidí. Jde o
program, jehož hlavním cílem je
obnova nejen památek, ale i vztahu
lidí k regionu, který ještě dnes nese
citelné následky odsunu původních
obyvatel.

Do budoucna budeme hledat cesty obnovy tradic. Jedna z myšlenek je i kosení
vzácných květnatých luk v lidovém stylu.
Něco podobného probíhá od roku 2006
při kosení luk Holendry.

