
 

 

 

Výroční zpráva  

 
 
 

„Našim posláním je motivovat mladé lidi, ale také místní obyvatele, k 
posílení jejich vlastní tvořivé aktivity a k vytvoření hlubších vazeb k 
tomuto kraji.  
V kraji plném krás a bolestí, jakým Jesenicko je, pečujeme o přírodu, 
obnovujeme zanikající památky a s úctou k odkazu lidí, co zde žili před 
námi, hledáme nové cesty k trvale udržitelnému a radostnému životu.“  
 
 
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Jeseníky vzniklo na jaře roku 
2000 pod názvem Hnutí Brontosaurus Ještěr, kterou založila parta 
nadšenců v Mikulovicích. V roce 2004 jsme získali náš současný název 
Hnutí Brontosaurus Jeseníky. Nejprve jsme se věnovali 
celorepublikovým projektům - vydávání velkého brontosauřího 
časopisu Ještěr a koordinaci celorepublikového dobrovolnického 
programu Akce Příroda. Postupně jsme však svou činnost 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, jejichž cílem bylo a dosud je obnovovat drobné 
památky naší krajiny a starat se o přírodu. Dnes jsou za námi téměř dvě 
desítky opravených památek, několik hektarů zdravější přírody a také 
spousta lidí, mladých i dospělých, které tato práce obohatila o cenné 
zážitky a poznatky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Program Cesta ke kořenům 
 
Program Cesta ke kořenům je ústředním programem Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky. Zahrnuje aktivity vedoucí k obnovení 
přírodního a kulturního bohatství na Jesenicku, o obnovu zdejších 
tradic. Jeho cílem  je zachovat a obnovit kulturní a přírodní dědictví 
zdejšího regionu pro budoucí generace a prostřednictvím společné 
práce a zážitků v lidech probouzet vztah k památkám a přírodě.  
 
Hnutí Brontosaurus Jeseníky organizuje a podporuje dobrovolnické 
akce pro mladé (víkendové a prázdninové), které spojují práci a 
zážitkovou pedagogiku. Mladí dobrovolníci pracují právě na 
zmíněných lokalitách. V rámci Cesty ke kořenům vznikl i program 
Správců památek, do kterého se přihlašují zájemci z řad široké 
veřejnosti, kteří se zaváží pečovat o konkrétní drobnou památku. 
 
V současné době se Hnutí Brontosaurus Jeseníky zaměřuje na 
obnovu a péči o 3 hlavní lokality:  
 
a) Zaniklá osada Zastávka, kde zůstaly 
trosky původních domů a starý ovocný sad 
s původními odrůdami jabloní a hrušní. 
Cílem je postupně část osady obnovit a 
využívat ji pro výchovně-vzdělávací 
aktivity pro děti a mládež.  
 
b) Studniční vrch nad lázněmi Jeseník, kde 
jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi 
a s pomocí veřejnosti a mladých 
dobrovolníků opravili cca 20 pramenů z 
19. století a vybudovali 2 naučné stezky, o 
které spolu se správci pramenů z řad 
místních obyvatel pečujeme. 
 
c) Bývalý vojenský areál Muna u Mikulovic  - byl postaven za II. 
světové války Němci jako sklad munice, na stavbě se podíleli váleční 
zajatci, na konci války zde bylo zřízeno sběrné středisko pro odsun 
sudetských Němců, po válce až do r. 2006 zde pak působila 
československá a česká armáda. HBJ zde působí od konce roku 2009, 
kdy získalo od obce Mikulovice darem několik objektů (bývalé 
vojenské sklady). HBJ usiluje o nové využití Muny pro práci s dětmi a 
mládeží, spolu s dalšími neziskovkami zde založilo tzv. Městečko 
neziskových organizací, vytvořilo historickou naučnou stezku a 
uspořádalo 2 velké kulturní akce pro veřejnost (Festival na Muně). 
Kromě těchto 3 lokalit v rámci tohoto programu obnovuje drobné 
památky v krajině a s pomocí veřejnosti o ně pečuje. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Akce 

� Ve spolupráci s dalšími základní 
články Hnutí Brontosaurus jsme 
na našich jesenických lokalitách 
uspořádali celkem 6 táborů v 
rámci Prázdnin s Brontosaurem 
a 7 víkendových akcí. Zúčastnilo 
se jich 186 mladých lidí.  
Pečovalo se na nich o staré 
odrůdy ovocných stromů v sadech na Zastávce, stavěly se 
experimentální přírodní stavby na Zastávce a Muně a pečovalo o 
prameny a naučné stezky na Studničním vrchu. 

 
� O víkendu 7.-9.9. proběhl na Muně 2. ročník Festivalu na Muně. 

Hlavními kapelami byli skupina Traband a Spirituál kvintet. 
Festival navštívilo 350 lidí. 

 
� 7. ročník Folklorního kosení se uskutečníl 21.7. na loukách na 

Chebzí. Pokosilo se na něm kosami 2 ha chráněných luk, 
zazpívaly lidové písničky za doprovodu jihomoravské kapely 
Ryzlink, na závěr se sloužila Mše svatá u kapličky na Holendrech. 
Akce se zúčastnilo kolem 40 lidí. 

 
� 24. června jsme slavnostně 

vysvětili opravený Beeckmanův 
kříž na Březinově ulici v 
Jeseníku. Opravu finančně 
podpořila KELLNER FAMILY 
FOUNDATION. 

 
� V červnu se na Muně konala praxe studentů ze SOŠ zahradnické a 

SOU Rajhrad. Vzdělávali se v oboru přírodního stavitelství a 
pomáhali s experimentální stavbou přírodního domku v jedné z 
hal. 

 
� Pod hlavičkou HBJ fungoval celý rok také Dětský brontosauří 

oddíl (BRĎO) pod vedením Ladislava Šušky. 14 chlapců a dívek se 
na 38 jednodenních setkáních , 8 víkendových akcích a 1 táboře 
vzdělávalo v dovednostech přežití v přírodě a různých 
zručnostních akvitách. 

 
� Pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme realizovali ekoprogramy. Proběhlo jich 

celkem 16 a navštívilo je 319 žáků a studentů. 
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V roce 2012 jsme realizovali tyto projekty: 
 
 
2010-2012 - Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání 

(Nově s Jesenickem)  
Cílem projektu je integrace vyloučených skupin na trhu práce skrze 
vyškolení a následné zaměstnání v péči o životní prostředí, veřejnou 
zeleň a permakulturní zahrady. Společně s Hnutím Brontosaurus 
Jeseníky jako hlavním řešitelem na projektu spolupracují 2 neziskové 
organizace - Silezika a Ester. Projekt reg. č. CZ.1.04/3.3.05/56.00168 byl 
plně financován z prostředků Evropského sociální fondu skrze Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 
 
2012-2013 - Přátelé přírody Jesenicka 
Jádrem naší činnosti, které nám v regionu v průběhu minulých let, 
vytvořilo dobré jméno a největší podporu veřejnosti je environmentální 
výchova pomocí dobrovolnictví, zážitkové pedagogiky a inspirujícího 
prostředí na víkendových a prázdninových akcích. V návaznosti na tuto 
činnost se vytvořily některé další velice dobré programy a výsledky - 
podporovatelé - patroni Hnutí Brontosaurus Jeseníky, správcové 
pramenů, environmentální regionální Zpravodaj Cesty ke kořenům). A 
stejně jako u programů, i mezi místy, na kterých jsme v průběhu let 
působili a zanechali tam „svou stopu", se na Jesenicku vygenerovaly tři 
lokality, kde vnímáme silnou dlouhodobou perspektivu a potenciál. 
 Cílem projektu je rozvoj všech těchto 3 aktivit včetně zkvalitnění naší 
práce směřující k efektivnější a lépe koordinované práci, kvalitnějšímu 
působení na veřejnost. Sub-projekt č. 70-BG-072 je financován z 
Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace 
Partnerství. 

 

 

2012 - Setkání pod jesenickou jabloní 

„Setkání pod jesenickou jabloní" originálně kombinuje vzdělávání, 
praktickou péči o přírodu a krajinu, inspirující prostředí a tzv. 
„zážitkovou andragogiku". Na 7 podvečerních či jednodenních, 5 
víkendových a 2 prázdninových týdenních akcích přeneseme zkušenosti 
a metodiku environmentálně zážitkových akcí pro mládež do akcí pro 
dospělé. Na těchto akcích se mladí lidé a místní obyvatelé seznámí 
prakticky a v neformální atmosféře s různými environmentálními 
tématy a navštíví lokality zajímavé z hlediska trvale udržitelného života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svou prací a nápady také přispějí k rozvoji těchto lokalit, zejména 
starých sudetských  sadů. Hlavním  cílem  projektu  je skrze  
informování veřejnosti a vzdělávací aktivity, postavené na principech 
environmentálně zážitkové pedagogiky a andragogiky a přímém 
kontaktu s přírodou, prohlubovat vztah lidí k životnímu prostředí 
Jesenicka a motivovat je k životnímu stylu na principech udržitelného 
života a k angažovanosti v ochraně životního prostředí. Projekt je 
částečně financován Nadací OKD a je registrován pod č. 1231094. 

 

 
 
 
Činnost Hnutí Brontosaurus Jeseníky v roce 2012 
zajišťovali: 
Tomáš Hradil – předseda, Martin Dýma – hospodář,  Alena Bajerová – 
místopřesedkyně, Jiří Glabazňa, (Martina Brožková – do října 2012), 
Eva Ruschková, Kamila Kalianková, Josef Sedláček 
 
a mnoho dalších lidí okolo 
 
*Základní články Hnutí Brontosaurus,které působí na Jesenicku - ZČ 
HB Ardea, ZČ HB Baobab, ZČ HB Campanula Barbata, ZČ HB Pelegrini 
Mundi, ZČ HB Tuarég a ZČ HB Zeměchvály  

 
 
 
Za podporu v roce 2012 děkujeme: 
 
Městu Jeseník, Optik Horáček & syn, Řetězárna a.s., Stomix, Lesy ČR, 
Fenix Trading s.r.o. a našim patronům 
 
 

Hnutí Brontosaurus Jeseníky 
Průchodní 154, Jeseník, 790 01, IČ: 68911904 

http://jeseniky-brontosaurus.cz 
tel.: 584 401 722 

e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Výsledek hospodaření v roce 2012 (v tisících) 
      
Náklady     
      
Spotřebované nákupy celkem   439 

Spotřeba materiálu 415   
Spotřeba energie 24   

Služby celkem   2 405 
Opravy a udržování 33   
Cestovné 230   
Ostatní služby 2 142   

Osobní náklady celkem   3 838 
Mzdové náklady 2 928   
Zákonné sociální pojištění 910   

Daně a poplatky celkem 37   
Daň silniční 2   
Ostatní daně a poplatky 35   

Ostatní náklady celkem   2 087 
Ostatní pokuty a penále 7   
Úroky 35   
Jiné ostatní náklady 2 045   

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv    
36 

a opravných položek celkem   
Odpisy dlouhodobého nehmotného  

36 
  

a hmotného majetku   
      
Náklady celkem 8 842   
      
Výnosy     
      
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem    892 

Tržby za vlastní výrobky 65   
Tržby z prodeje služeb 815   
Tržby za prodané zboží 12   

Ostatní výnosy celkem   110 
Úroky 3   
Jiné ostatní výnosy 107   

Přijaté příspěvky celkem   4 104 
Přijaté příspěvky (dary) 4 102   
Přijaté členské příspěvky 2   

Provozní dotace celkem   3 630 
Provozní dotace 3 630   

      
Výnosy celkem 8 736   
      
Výsledek hospodaření -106   

 


