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Zpráva o činnosti 

rok 2008 

Hnutí Brontosaurus Jeseníky 
 
 

Hnutí Brontosaurus Jeseníky se věnuje obnově 
přírodního a kulturního bohatství Jesenicka. 

Spolupořádá pracovně-zážitkové akce, kde 
mladí dobrovolníci opravují prameny, vytváří 
naučnou stezku, kosí chráněné louky či 
obnovují staré sady.  

Důležitým principem této práce je zapojovat do 
těchto projektů i dospělou veřejnost. Dát jim 
možnost vyjádřit svůj názor, aktivně se zapojit.  

Tyto aktivity patří souhrnně pod program Cesta ke ko řenům. 

Dále fungují v rámci Hnutí Brontosaurus Jeseníky další programy, které toto hlavní 
poslání podporují – dětský oddíl Brďo, Čajový klub Na hoře, kurz Pleteme z proutí, 
cestopisné přednášky a mnoho dalšího. 

 

Jednotlivé aktivity v roce 2008 

Víkendovky a tábory  
Hnutí Brontosaurus Jeseníky organizuje ve spolupráci 
s dobrovolnickými brontosauřími základními články ZČ 
HB Baobab a ZČ HB Zeměchvály víkendové a 
prázdninové akce.  

Akce jsou pracovně-zážitkové. Mladí dobrovolníci 
(nejčastěji ve věku 16-28 let) na nich pracují na obnově 
přírodního kulturního dědictví Jesenicka (konkrétně 
například opravují prameny v okolí Jeseníku-lázní, kosí 
chráněné luční rezervace, pomáhají při vytváření naučných stezek či obnovují staré 
sudetské sady). Další program je pak tvořen zážitkově-
relaxační částí, kde jsou připraveny různé hry 
(sportovní, sebepoznávací atd.), tvořivé aktivity, 
řemeslné dílny, vzdělávání či výlety do okolí. 

V roce 2008 proběhlo na Jesenicku celkem 18 
víkendových akcí a 4 letní tábory, na které přijelo přes 
300 účastníků.  

 

Mladí dobrovolníci pracovali v letošním roce na těchto lokalitách: 

♣ Stezka Johanna Schrotha – vytváření nové naučné stezky, která 
povede krásným okolím obce Lipová-lázně. Konkrétně pročištění dvou 
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kilometrů trasy terénem, vybudování povalového mostku a zvelebení 
okolí stezky. 

♣ Stezka Vincenze Priessnitze – údržba již existujícího spodního okruhu 
stezky (dokončení obnovy pramene Anna a znovuvyznačení 4 
kilometrů okruhu značkou - kapkou turistkou) a budování plánovaného 
horního okruhu stezky (vytvoření 500 metrů chodníku, vybudování 
povalových mostků a kamenných chodníčků) 

♣ Staré sudetské sady – pravidelné čištění sadů od vysokých křovin a 
trávy, péče o ranné stromky, vytvoření pletivové ochrany, sklizeň 
starých odrůd a moštování 

♣ Tančírna v Račím údolí – údržba okolí, vyčištění stavby, příprava 
koncertu Rozezvučení Tančírny pro příznivce Cesty ke kořenům (účast 
150 lidí) 

♣ Kosení vzácných lučních rezervací na Chebzí a Holendrech – 
každoroční ruční nemotorové pokosení více jak 6 ha luk. 

♣ Sázení stromků v údolí říčky Branné – tradiční sázení olší do sestavy 
lužního háje před obcí Ostružná. 

♣ V rámci jednoho z letních táborů byl obnoven (letos objevený) pramen 
Johann Peter Quelle 

 

Výstupem letního tábora Poutníci po cestách jesenických je brožurka, kterou si 
připravili sami účastníci tábora. Brožurka zaznamenává příběhy poutníků, jejich 
úvahy a básně a jsou zde zmapovaná a vyfotografovaná místa na Jesenicku, která 
navštívili.  
 
Speciální víkendovky. 

Dvě z letošních víkendových akcí spojovalo jedno téma a to česko-polská 
spolupráce. V rámci projektu „Guidebook for Youth“ financovaného z České národní 
agentury Mládež se setkali mladí lidé z Jeseníku a Glucholaz a společně pracovali 
na vytvoření Průvodce pro mládež česko-polským pohraničím. Další dvě víkendovky 
proběhly v Glucholazech. Slavnostní křest vytvořeného průvodce proběhl 
v listopadu. 

Ještě jedna z víkendových akcí byla speciální. 8.-10.8. proběhla Víkendovka pro 
rodiče s dětmi na chatě Smrčník. Probíhal zde klasický brontosauří program (práce a 
následné hry a zážitkové aktivity) a akce se moc líbila. Doufáme, že se podaří 
zorganizovat další i v roce 2009.  

 

Program patron ů a správc ů 
Správce je jednotlivec z řad veřejnosti, který se 
zaváže pečovat o konkrétní, do té doby opuštěnou, 
památku, patron je ten, kdo na tyto aktivity přispívá 
finančně (patronem se stává každý dárce od částky 
500 Kč za rok).  

V tomto roce přibylo okolo pěti nových správců a 
zhruba desítka nových patronů. Program patronů 
nám pomáhá zajišťovat finanční stabilitu a díky 

správcům mají naše projekty dlouhodobý výsledek. 
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Cestopisné p řednášky a ekove čery  
Cestopisy probíhaly vždy jeden čtvrtek v měsíci a těšily se 
velkému zájmu z řad široké veřejnosti. Proběhlo například 
povídání o Maroku, Ugandě, Mexiku, Moskvě či Jeruzalému. 
Konalo se celkem 9 cestopisů, které navštívílo 108 lidí.  

Ekovečery - přednášky s ekologickou tématikou probíhaly 
v rámci projektu „Přírodě Olomouckého kraje!“, v němž bylo 
HBJ zapojeno spolu s 5 dalšími partnery – environmentálními 
neziskovými organizacemi z Olomouckého kraje. Projekt byl 
ukončen v srpnu 2008, ekovečery probíhaly do června. Celkem 
tedy proběhlo 6 ekovečerů s těmito tématy: ♣ Žáby, vážky, 
raci… ♣ Síla medu a krása včelařství ♣ Filcování aneb plstění 
♣ Ptačí říše zjara ♣ Domácí ekologie ♣ Sleva! Aneb zaostřeno 

na hypermarkety, již se zúčastnilo 84 návštěvníků. 

Čajové kluby 
Každé pondělí odpoledne probíhaly v prostorách HB Jeseníky programy pro 
středoškoláky vedené dobrovolníky. Začal také pravidelně fungovat Klub stolních 
her. Čajový klub byl otevřen celý rok, kromě července a sprna, kdy byly prázdniny. 
Týdně do čajového klubu chodilo v průměru 15 lidí. 

Pletení z proutí 
Každou středu probíhal pod vedení lektorky paní Kateřiny 
Macháčkové kurz Pletení z proutí, na kterém se mohli 
účastníci naučit základy pletení z pedigu. Kurz byl hojně 
navštěvován a počítáme s jeho pokračováním i v přístím 
roce.  Do kurzu pravidelně chodilo 10 účástníků. 

Kroužek Magic 
Každý pátek probíhá v klubovně Brďo oddílu kroužek, ve kterém se hraje karetní hra 
Magic, každý týden se účastní okolo 20 dětí. Kroužek vedou mladí dobrovolníci. 

 

Dětské oddíly Br ďo 
V roce 2008 probíhaly do prázdnin dva Brďo oddíly 
– Plameňáci (scházeli se každé úterý) a Dračí 
ochránci (scházeli se v neděle). V červnu oba 
oddíly činnost ukočily z důvodu změny vedoucích a 
po prázdninách začal fungovat nový Brďo oddíl 
Mladí zálesáci pod vedením pana učitele Ladislava 
Šušky. Oddíl se schází každé pondělí. 

V létě proběhl dětský pobytový tábor Dobrodružství 
v nové zemi (1.-8. srpna), kterého se zúčastnilo 24 dětí, a příměstský tábor 
Zachraňte Musuranu (28. červnce – 1. srpna), na který se přihlásilo 9 dětí.  

Otvírání Zem ě 
HB Jeseníky byl hlavní organizátor letošního Otvírání Země, které má v Jeseníku již 
dlouhou tradici. Dopolední vynášení Moreny, symbolu zimy a následný zábavný 
program je určen hlavně pro rodiny s dětmi a spolupracuje na něm mnoho dalších 
organizací a sdružení z Jesenicka. Celé akce se zúčastnilo 150 účastníků. 
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Rozezvu čení Tančírny 
Tančírna v Račím údolí je krásná historická budova 
postavená v secesním stylu, která v posledních 
desítkách let chátrala a díky snaze Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky a ostatních místních 
občanů se povedlo prodat ji letos novému 
vlastníkovi, který je ochoten spolupracovat a vyvíjet 
snahy na její záchranu.  

22. června proběhl v objektu Tančírny koncert Tomáše Kočka pro příznivce 
programu Cesta ke kořenům nazvaný Rozezvučení Tančírny. Zúčastnilo se okolo 
150 lidí a akce hodnotíme jako velmi úspěšnou. Povedlo se zviditelnit tuto cennou 
historickou stavbu a propagovat tak snahy na její záchranu. 

 

Folklórní kosení  
V roce 2008 proběhl již třetí ročník Folklórního 
kosení. Toto setkání si dává za cíl znovuobnovit 
vztah místních lidí ke zdejší krajině, připomenout a 
vyzkoušet si tradiční práci, 
která se zde po staletí 
vykonávala.  

Jednodenní akce je 
doprovázena zpěvem folklórních písní a po práci je všem 
zúčastněným nabídnuto posezení u tradiční občerstvení.  

Folklórní kosení proběhlo v sobotu 12. července a sraz 
„kosáků“ a „hraběnek“ byl již v 6 hodin ráno. Sešlo se okolo 
60 účastníků a za jedno dopoledne se podařilo stihnout 
celou práci, tj. ručně pokosit 2,5 hektaru chráněných luk. 

 

Ekosout ěž  
Ekosoutěž je tříměsíční 
soutěž třídních kolektivů ze 
základních škol v Jeseníku. 
Letos se jí zúčastnilo přes 
600 dětí ze. Na soutěži 
spolupracuje HB Jeseníky 
s Technickými službami 
Jeseník a hlavním 
tématem je třídění odpadů.  

 

Ekoporadna 
Celý rok byla v činnosti ekoporadna Hnutí Brontosaurus Jeseníky, která nabízela 
poradenství v oblasti ekologie, třídění odpadů, územních plánů, ekologicky šetrného 
chování k přírodě aj. 
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Ekoprogramy pro školy 
V letošním roce proběhl v rámci Dne Země 
program pro 9. třídy základních škol. 
Zúčastnilo se jej 27 dětí. 

Žáci pomáhali na úpravě Naučné stezky 
Vincenze Priessnitze. Práce „v terénu“ měla 
velký úspěch a již se počítá s opakováním 
této akce v příštích letech. 

Proběhl také ekoprogram o vodě pro 
základní školu ve Zlatých Horách a pro gymnázium Jeseník a ekoprogram o třídění 
odpadů pro mateřskou školku v Jeseníku. Celkem proběhlo 5 těchto ekoprogramů 
pro 77 dětí. 

Vytvo ření sekce UNO Dobromysl  
V letošním roce vznikla v Jeseníku sekce Unie nestátních neziskových organizací 
(UNO), která pod názvem Dobromysl spojuje tři jesenické neziskové organizace 
věnující se volnému času dětí a mládeže – HB Jeseníky, Sdružení pro alternativní 
vzdělávání a Mateřské centrum Krteček. Organizace tak získávají finanční podporu 
pro společné akce, propagaci atd. HB zajišťuje pro tuto sekci vedení účetnictví.  

Některé další aktivity 

♣ Letos jsme vydali díky příspěvku nadace NROS sadu pohlednic, která 
dokumentuje naši činnost na Jesenicku. 

♣ Proběhla veřejná projednávání našich projektů a to v obcích Lipová-lázně, 
Vápenná, Bernartice a Uhelná. 
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Přehled financí za rok 2008: 
 

Výdaje celkem celkem K č 
Spot řebované nákupy celkem    488 819,50 

  Spotřeba materiálu    479 969,50 

  Prodané zboží        8 850,00 

Služby celkem 1 169 316,34 

  Opravy a udržování      11 089,00 

  Cestovné      28 375,00 

  Ostatní služby 1 129 852,34 

Osobní náklady celkem 1 387 372,00 

  Mzdové náklady 1 075 269,00 

  Zákonné sociální pojištění    312 103,00 

Daně a poplatky celkem        7 061,00 

  Daň silniční        2 200,00 

  Ostatní daně a poplatky        4 861,00 

Náklady celkem 3 052 568,84  
  

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem    709 236,00 

  Tržby za vlastní výrobky    100 141,00 

  Tržby z prodeje služeb    599 779,00 

  Tržby za prodané zboží        9 316,00 

Ostatní výnosy celkem      39 803,83 

  Úroky           829,83 

  Jiné ostatní výnosy      38 974,00 

Přijaté p říspěvky celkem 2 543 517,91 

  Přijaté příspěvky (dary) 2 543 417,91 

  Přijaté členské příspěvky           100,00 

Provozní dotace celkem      37 545,00 

  Provozní dotace      37 545,00 

Výnosy celkem 3 330 102,74  
  

Výsledek hospoda ření před zdaněním    277 533,90 

Výsledek hospoda ření po zdan ění    277 533,90 

 


