
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Úvodní slovo předsedy 

 

 
Milí čtenáři, 
  v rukou držíte výročku, která shrnuje události v naší organizaci Hnutí Brontosaurus Jeseníky 
za rok 2010. Nabízí ale také ohlédnutí za uplynulým desetiletím, které jsme právě loni 
završili. Dalo by se popsat jako cesta od vzniku nenápadné neziskové organizace, přes sběr 
zkušeností a první částečnou profesionalizaci, až po současný stav regionálního centra. Když 
bych se na záběr naší současné činnosti podíval opět očima někdejšího zakládajícího člena, 
může mi ta škála činností, navíc s vědomím, že jsme na Jesenicku a že za námi nestála žádná 
finanční instituce, připadat trochu jako zázrak. Zázrak, ve který jsme ale od počátku věřili. 
Neznali jsme detaily, ale věděli jsme, že to má smysl: že má cenu vsadit na přátelství a 
důvěru, povaovat nadšení za hodnotu, a pokoušet se dělat to co se dnes málo nedělá.  
Při vstupu do druhého desetiletí naší existence nás láká pokračovak v započatém směru, ale 
provází jej také otázky. Hodláme nadále rozvíjet dobrovolnické a různé nadšenecké akce a 
kvalitní a vynalézavou péči o naše lokality. Druhé desetiletí však vnímáme jako čas zrání 
k úplné dospělosti organizace. Proto budeme také hledat také cesty, jak se vyhnout těžkým 
ekonomickým propadům. Možná to bude znamenat i částečné zavedení pro nás zcela nového 
odvětví, jakým je částečné podnikání v oblasti šetrné turistiky, které by se zařadilo vedle 
našich aktivit neziskových, a podporovalo by je ekonomicky. Je totiž možné, že to bude jedna 
z mála cest, jak naši košatou činnost na Jesenicku nadále udržet a rozvíjet.  
---- 
Pokud se to podaří, za pár let jistě přispějeme nemalým dílem k tomu, že Jesenicko bude 
regionem, kde bude žít řada vlídných a aktivních lidí, kde budou obnovené památky, o které 
se budou obyvatelé starat, kde probíhá řada kulturních akcí. 
 
I proto jsme byli schopni snášet řadu zkoušek, ekonomické nestability (velmi často i 
nedostatku financí na nejzákladnější nutné výdaje), někdy i uštěpačných poznámek 
nepřejících lidí – protože jsme věřili, že za tím vším bude řada pěkných výsledků, opravených 
památek, ochráněné přírody, hezkých kulturních akcí, ale také lidí, kteří se k nám připojili. 

 



 

 

O nás 
 

 

Poslání Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

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 a spousta skupin okolo … 
 

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Jeseníky (zkráceně RC HB 
Jeseníky nebo Hnutí Brontosaurus Jeseníky) podporuje rozvoj a činnost 

Hnutí Brontosaurus na Jesenicku To se skládá z regionálních center a 

základních článků se samostatnou právní subjektivitu a tvoří je někdy i dosti 

odlišné zaměřené skupiny lidí. 
V našem regionu poskytujeme zázemí pro 6 základních článků Hnutí 

Brontosaurus (ZČ HB), které spojuje zaměření na podporu aktivit mladých 

lidí a péči o jesenickou přírodu, krajinu a památky. Naší součástí je také 1 

Brontosauří dětský oddíl (zkráceně BRĎO) 

Při naší činnosti vyhledáváme a podporujeme a i další regionální 
dobrovolnické aktivity a spolupráci s organizacemi podporující děti, mládež 

anebo pečující o kulturní a přírodní dědictví 

 

 

 



 

 

Svoji práci odvozujeme od následujících principů: 

 

∗ Životní styl postavený na jiných, 
zdravějších hodnotách než je konzumní 
přístup – na tvořivosti, osobní iniciativě, 

pocitu sounáležitosti, hodnotách, které 

symbolizuje rodinný krb, aktivní a 

spolupracující (soucítící) jednotlivci, vztah 

k přírodě, aktivní trávení volného času 

 

 

∗ Rozvíjet „podporující“ a 
„otevřenou“ společnost – tzn. 
vědomí, že jsme především součástí 

celku, a proto naše radost či úspěch 

závisí na radosti a úspěchu druhých, 

zároveň je však každý zodpovědný 
sám za sebe 

∗  

 

∗ Rozvoj pro-aktivní občanské 
společnosti jako cesty ke 

skutečnému využití potenciálu 
demokracie a svobody, k rozvoji 

důvěry mezi lidmi a tím vlastně ke 

štěstí 

 

 

∗ Obnova přírodního a kulturního dědictví 
jako nástroje k vytváření zdravých vztahů v 
místní komunitě 

 



 

 

Z historie našeho vzniku: 
 

 
Hnutí Brontosaurus Jeseníky (HBJ) bylo založeno původně pod názvem 

Základní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr na jaře roku 2000 partou 

kamarádů v Mikulovicích. Na Jesenicku se tenkrát Brontosauří akce příliš 
nevyskytovaly, a ani tento pokus neměl situaci změnit. Hrstka nadšenců 

totiž měla v plánu něco úplně jiného: vytvořit zázemí pro řízení dvou 

celorepublikových programů, Akce Příroda a časopis Ještěr. A tak se stalo, 

že z malého panelákového bytu v Mikulovicích byly řízeny akce pod Lysou 

Horou v Beskydech, nebo na úplně jiných místech republiky. 

Zakladatel HBJ, Tomáš Hradil, na to vzpomíná: „Teprve postupem času 

jsme si uvědomili, že nebýt aktivní i v domácím kraji je škoda. Když se člověk 

někde narodí a celou dobu tam bydlí, tak krásu mnohdy ani nevidí. Někdy 

opravdu potřebuje, aby ho sama cvrnkla do nosu. To se stalo i mě.“ 

Program Akce Příroda dosahoval hezkých úspěchů. Na akce se hlásily 
desítky, stovky lidí z celé republiky. 

„Nevím, zda bylo větším impulsem pořádání lesoochranářských akcí v 

Muchovicích u Ostravice (kde si mnozí místní lidé podstatně více vážili svého 

krásného kraje, a své nadšení přenášeli i na nás), nebo zapůsobila návštěva 
Broumovska - chudé oblasti, kde se lidé zrovna začínali starat o své 

památky. Tyto věci mi postupně otevíraly oči. Napadlo mne, že by bylo dobré 

začít dělat něco podobného i u nás...“, pokračuje Tomáš Hradil a dodává: 

„Největším impulsem pro mě ale nejspíše bylo setkání s jedním místním 
horalem, kterého většina lidí ani nezná. Kdo ho však pozná, jen těžko 

zapomene. Zcela sám u nás v Jeseníkách po desetiletí kosil vstavačové louky 

pod Čertovými kameny , aby zachránil vzácné kytky... Jednou jsem měl to 

štěstí, že mě provázel po zdejších loukách, a ukazoval mi bohatství, které v 

nich máme. Když mluvil, dostávala se ke mně za jeho slovy ještě zcela jiná 
informace. Byla to jakási „ozva“ velice hlubokého vztahu místu, na němž 

jsme stáli a po kterém jsme procházeli. A já to pak ucítil také. Díky tomuto 

starému a na první pohled trochu podivínskému muži jsem začal vnímat 
Jesenicko úplně jinak. Jako bych prohlédl oponou, a na stejných místech 

jsem rázem viděl úplně jiné věci.“ 

 



 

 

K ukotvení Brontosaura na Jesenicku přispěla ještě další událost: 

„V někdejší čajovně u kostela v Jeseníku jsem jednou potkal dva studenty 

z místního gymnázia. Když jsme se dali do řeči, říkali mi, že se prý na 

Jesenicku skoro nic neděje. Tvrdili také, že by rádi jezdili na akce 

Brontosaura. Navrhl jsem jim, ať založí svůj základní článek Hnutí  

Brontosaurus, že bych jim s tím pomohl. Zdálo se jim to sice trochu 

odvážné, ale zároveň docela lákavé. Zrovna v té době se k nám souhrou 

náhod přidali i další místní studenti, a svůj základní článek nakonec 

skutečně založili. Podle malého silného stromku v “Malém princi“ mu dali 

jméno Baobab... 

Zapouštění kořínků v tvrdé půdě Jesenicka zpočátku nešlo Baobabu 

lehce. Zvláště v prvních letech s tím bylo mnoho starostí. Nakonec se ale 
přeci jen povedlo vše rozjet, a dnes pořádají řadu skvělých akcí. Jen v roce 

2005 kupříkladu prošlo jeho pobytovými dobrovolnicko - zážitkovými akcemi 

přes 160 lidí, a z toho mnozí vícekrát. A to je skutečně úspěch.“ 

shrnuje Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

 
Pár důležitých mezníků v naší historii 

 
2000 – vznik Základního článku Hnutí Brontosaurus Ještěr 
2001 – vznik ZČ HB Baobab – studentského základního článku, který pořádá 
většinu pracovně-zážitkových akcí na Jesenicku, a se kterým ZČ HB Ještěr 
úzce spolupracuje 
2002 - jsou opraveny první dva prameny a jeden kříž na Studničním Vrchu, 
poprvé se začal používat název programu “Cesta ke Kořenům“. 
2003 – získání první dotace z Evropské Unie 
2005 – přejmenování ze ZČ HB Ještěr na ZČ HB Jeseníky 
2005 – otevřeno první větší dílo Jesenických brontosaurů - Naučná Stezka 
Vincenze Priessnitze. 
2009 – získání statutu regionálního centra a přejmenování na Regionální 
centrum HB Jeseníky. Od tohoto okamžiku tvoří oficiálně zázemí pro dalších 
6 ZČ působících v Jesenickém regionu - nejstarší Baobab, dále Zeměchvály, 
Ardea, Touareg, Campanula barbata a Peregrini mundi. 
2010 – otevřeno druhé větší dílo Jesenických brontosaurů – Naučná stezka 
Živé vody neboli horský okruh Stezky Vincenze Priessnitze 
 
13.4.2010 – 10. výročí vzniku Hnutí Brontosaurus Jeseníky 
  



 

 

Lidé v HBJ 
 
 

 

Tomáš Hradil – předseda 
 
Předseda Hnutí Brontosaurus Jeseníky od jeho založení 
v roce 2000. V letech 2005 – 2010 předseda 
celorepublikového Hnutí Brontosaurus. Svou aktivitou a 
nápaditostí motivuje lidi k zapojení se do místního dění 
a vzájemné spolupráci. 

 
Mgr. Alena Bajerová – vedoucí kanceláře 
 
V HBJ od roku 2009 jako vedoucí kanceláře, od 
poloviny roku 2010 také ve funkci hospodáře. Kromě 
vedení kanceláře, administruje také některé projekty. 
Do HBJ vnáší sportovního ducha a klidnou 
atmosféru. 

 

 

 

Mgr. Hana Chasáková – účetní 
 
Účetní v HBJ od roku 2006. Kromě účetnictví pořádá 
každoročně pro děti z Jeseníku příměstský tábor, o 
který je vždy velký zájem. 

 
Mgr. Martin Dýma – projektový manažer 
 
S malou přestávkou je v HBJ od roku 2004. Nyní 
projektovým manažerem největšího projektu v HBJ. 
Jeho předností je velká pečlivost. 

 
 

 

Mgr. Martina Lešková – koordinátor prací v ochraně 
přírody 
 
V HBJ od roku 2008. Má na starosti koordinaci prací 
v terénu týkající se ochrany přírody a krajiny, 
především kosení chráněných luk na Jesenicku. 

 
Mgr. Jiří Glabazňa – redaktor Zpravodaje 
 
V HBJ téměř od počátku jeho založení. Redaktor 
Zpravodaje Cesty ke kořenům a autor mnoha 
novinových článků o naší činnosti. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

Mgr. Ivana Lundáková – lektor výukových programů 
 
V HBJ pracovala pouhý rok. Za tu dobu však po ní 
zůstaly krásně vyzdobené místnosti a spousta pěkných 
materiálů pro děti, které vždy dokázala nadchnout. 
Nyní na rodičovské dovolené. 

 
Mgr. Lenka Grygová – grafička 
 
V HBJ pracovala poprvé v roce 2005 a pak od roku 
2009. Vytvořila spoustu krásných plakátů. Vždy 
dokázala upozornit na skryté stránky určitého problému. 
Nyní na rodičovské dovolené.  

 

 

Mgr. Martina Brožková – organizátorka akcí 
 
V HBJ od počátku roku 2010. Výborná organizátorka 
akcí pro veřejnost. Do organizace vnáší nadhled nad 
různými situacemi. 

 
Kateřina Macháčková – administrativní pracovnice 
 
S HBJ spolupracuje již několik let, od konce roku 2010 
je stálým pracovníkem. Neocenitelná je její pečlivost při 
administrování projektu. Pro veřejnost pravidelně pořádá 
kurzy pletení z pedigu.  

 

 

Mgr. Ivana Horáková – grafička 
 
V HBJ od druhé poloviny roku 2010. Vyrábí originální 
plakátky a přání. Její neocenitelnou vlastností je 
systémový přístup k řešení různých problémů. 

 
Josef Sedláček – provozní technik 
 
V HBJ od počátku roku 2010. Kromě provádění prací 
v terénu jsme díky jeho práci schopni zajistit kvalitní 
zázemí pro akce. Jeho hlavní motto by mohlo být: 
Kvalitní práce všeho druhu.  

 
 
 

 



 

 

A plno dalších lidí okolo... 
 

Ladislav Šuška - vedoucí Brontosauřího dětského oddílu (dále jen Brďo) – 

Mladí Zálesáci 

Boženka Sedláčková – bez jejíž důkladné úklidové práce bychom nemohli 

v kanceláři pracovat  
Ondra Hanulík – pravidelně na začátku školního roku se svými kamarády ze 

ZČ HB Tuareg pořádá pro nastupující studenty jesenického gymnázia 

seznamovací zážitkovou akci GO! 

Filip Worm – jehož plakátky lákají veřejnost na vzdělávací přednášky do 

našeho Čajového klubu 

Honza Hanulík – plakáty na naše velké akce jsou především jeho dílo 

Pavel Masařík – který pravidelně vede bubenické večery 

Jarda Sedláček – bez něhož bychom práce v terénu jen stěží zvládli 

Jirka Bárta (zvaný Bartis) – který střeží jednu z našich nejcennějších lokalit 
– Zastávku 

Daniel Kukla – právník k nezaplacení 
 

Naši milí Správcové jesenických památek a Patroni Cesty ke kořenům. 

 

Lidé ze ZČ HB – Baobab Jeseník, Tuareg, Pelegrini Mundi, Ardea, 
Zeměchvály, Campanula Barbata, kteří každým rokem udělají s účastníky 
svých akcí spoustu užitečné práce na našich lokalitách 
 
A další lidé, bez nichž bychom nemohli dělat to, co děláme. 
 
 
 
 

 
 



 

 

Co se událo v roce 2010 
 

Otevření horského okruhu stezky Vincenze Priessnitze – 
Stezky Živé vody 

 
V sobotu 30. 10. 2010 v 10 hodin nadešel okamžik, ke kterému směřovalo 

úsilí mnoha předchozích týdnů, měsíců, ba i let. U Jitřního pramene na 

Studničním vrchu se sešlo několik desítek lidí na slavnostní otevření Stezky 

živé vody. Nový okruh propojil sedmnáct historických pramenů, představil 

dvanáct dřevěných soch pohádkových bytostí a na deseti panelech zajímavé 

informace o místních zdrojích vody. 

Na programu byla krátká návštěva místních skřítků, 

nezbytné proslovy a poděkování a nakonec slavnostní 

posvěcení stezky.  
Krátký duchovní obřad vedl otec Josef z Lipové, který 

také všechny přítomné pokropil posvěcenou vodou 
z Jitřního pramene. Pak už byly na řadě koláčky, teplý 

čaj a neformální zábava opět za zvuku afrických bubnů. 

První zájemci vyrazili individuálně na trasu okruhu a 

následovala je asi dvacetičlenná skupina s průvodcem.  

Příjemnou akci mohli návštěvníci zakončit na 
nedaleké chatě Maxovce, kde se úderem poledne začal podávat bramborový 

guláš. 

Na Studničním vrchu působíme od roku 2002, kdy byla zahájena série 

rekonstrukcí pramenů z 19. století. V roce 2005 byl otevřen „dolní“ okruh 
Priessnitzovy stezky, kterým od té doby prošly tisíce návštěvníků lázní a 

turistů. 

Vznik „horního“ okruhu Stezky živé vody v roce 2010 byl podpořen z fondu 

mikroprojektů Euroregionu Praděd, na kofinancování se podílely Lesy České 

republiky a Priessnitzovy léčebné lázně.  

 
Na zastaveních Stezky živé vody si můžete 

prohlédnout fotografie vodních krystalů, které vznikly 
z devíti odebraných vzorků vody z okolí města 

Jeseník (mezi nimi pět pramenů přímo po trase 

stezky). Fotografie vznikly v laboratoři společnosti 
Hado Life Europe v Lichtenštejnsku. Ta provádí tento 

druh zkoumání energetické kvality vody metodou, jež 

před několika lety objevil japonský badatel Masaru Emoto. Voda zmrzne, její 
molekuly se spojí a vytvoří krystalická jádra. Zkoumáním vody z různých 



 

 

míst bylo zjištěno, že nabývají odlišných forem. Z některých vzorků vody 

krystaly se netvoří, z jiných vzniknou náznaky, šestiúhelníky, či 

nepravidelné útvary. Z některých vyrůstají úchvatné obrazce. Krystaly, které 

jsou k vidění na Stezce živé vody, svědčí o tom, že voda z místních zdrojů je 

opravdu kvalitní – živá! 

 
Program Cesta ke kořenům 
 

Program Cesta ke kořenům je ústředním programem Hnutí Brontosaurus 

Jeseníky a zahrnuje všechny snahy o obnovení přírodního a kulturního 

bohatství na Jesenicku, o obnovu zdejších tradic. 

 

Veškeré aktivity, které děláme, mají za cíl naplňovat myšlenku tohoto 

programu. 

 
Program je finančně podporován drobnými dárci, tzv. Patrony. Patron je 

drobný dárce, který se rozhodl na obnovu drobných památek přispívat 
finančně. Na konci roku 2010 podporovalo program Cesty ke kořenům 

celkem 100 patronů.  Program patronů pomáhá Hnutí Brontosaurus 

Jeseníky zázemí pro programy Cesty ke kořenům, ale také zajišťovat finanční 

stabilitu organizace. 
 

Program Správcové jesenických památek 
 

Správce je člověk, který je ochoten si vzít na starost péči o nějakou 

památku. Spolu s památkou vytváří ducha místa - „genius loci“. Správce nad 
památkou přebírá správcovskou odpovědnost 

nebo rovněž i patronát.  
V uplynulém roce se o drobné památky 

staralo 8 správců, kteří mají certifikát správce. 
Starali se o tyto prameny: Čeňkův pramen, 
trojpramen Adéla, Flóra, Adolf, pramen 

Svornosti (Svatební pramen), Německý pramen, 

Boží muka na Holendrech, pramen Pokroku, 
Finský a Meklenburský pramen, pramen 

Přátelství. 

Díky programu správců mají projekty 
realizované Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

v rámci programu Cesty ke kořenům 

dlouhodobý výsledek. 



 

 

Každoročně Hnutí Brontosaurus Jeseníky pořádá setkání patronů a 

správců. Setkání, které proběhlo 2. prosince, se zúčastnilo 17 patronů a 

správců. 

 

Dobrovolnické akce  

 
Ve spolupráci s našimi dobrovolnickými brontosauřími základními články 

organizujeme víkendové a prázdninové akce.  

Akce, tzv. bronťárny, jsou pracovně-zážitkové. V rámci nich mladí 

dobrovolníci (nejčastěji ve věku 16-28 let) pracují na obnově přírodního 

kulturního dědictví Jesenicka (například opravují prameny v okolí Jeseníku-

lázní, ručně kosí chráněné luční rezervace, pomáhají při vytváření naučných 

stezek či obnovují staré sudetské sady). Součástí bronťáren je i zážitkově-

relaxační část, kde jsou připraveny různé hry (sportovní, sebepoznávací 

atd.), tvořivé aktivity, řemeslné dílny, vzdělávání či výlety do okolí. 
 

V roce 2010 proběhlo na Jesenicku celkem 8 
víkendových akcí, kterých se  zúčastnilo 98 dobrovolníků, 

5 prázdninových akcí v rámci celorepublikové akce 

„Prázdniny s Brontosaurem“ s názvy * Sluneční úsvit * O 

sadech a lidech * Čeření * Zastávka u konce světa * Alenka 

v říši divů *, kterých se zúčastnilo 89 účastníků. Proběhl 1 
příměstský tábor Africké dobrodružství, kterého se 

zúčastnilo 15 dětí. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 202 

účastníků. 

 

Kulturně-osvětové akce  
 
Rozezvučení Tančírny 

 
Tančírna v Račím údolí je krásná historická budova ze začátku 20. století 

postavená v secesním stylu, která v posledních desítkách let chátrala.  
5. června zde proběhl koncert skupiny Javory Hany a Petra Ulrychových 

pro příznivce programu Cesta ke 
kořenům nazvaný „Rozezvučení 

Tančírny“. Zúčastnilo se jej okolo 450 

lidí a akci hodnotíme jako velmi 
úspěšnou.  Povedlo se zviditelnit tuto 

cennou historickou stavbu a snahy 

konané pro její záchranu. 
 



 

 

 

 

Folklorní kosení 
 
Proběhl již 5. 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 byla doprovázena zpěvem 

folklórních písní a po práci bylo všem 

zúčastněným nabídnuto posezení u tradičního 

občerstvení.  

Folklórní kosení proběhlo v sobotu 10. července 

na loukách na Holendrech v Chebzí nad Písečnou. 

Sraz „šekáčů“ a „hraběnek“ byl již v 6 hodin ráno. 
Sešlo se okolo 50 účastníků a za jedno dopoledne 

se podařilo stihnout celou práci, tj. ručně pokosit 2,5 hektaru chráněných 
luk. 

 

Koncert Spirituál kvintetu na Muně 
 

 Na koncertě v bývalém vojenském 
areálu u obce Mikulovice vystoupila 23. 

září skupina Spirituál kvintet. Cílem 
koncertu bylo zviditelnit areál a 

představit široké veřejnosti ideje a 

možnosti jeho nového využití pro děti a 
mládež, ale i širokou veřejnost. Koncertu 

se zúčastnilo 328 návštěvníků. 
 

Otvírání Země – Vynášení Morany 
 

Byli jsme hlavním organizátorem 

Otvírání Země, které má v Jeseníku již 

dlouhou tradici. Konalo se 21. března na 
Smrtnou neděli.  Společně s dětmi a 

jejich rodiči jsme vynesli Moranu – Zimu 

a přivítali Jaro. U toho jsme si společně 
zazpívali písničky, které dříve lidé u této 

příležitosti zpívali. 

Akci navštívilo celkem 65 lidí. 



 

 

 

 

Bubenický minifestival na Tančírně 
 

Konal se 30. září na Tančírně v Račím údolí. Představili se na něm místní 

bubenické, ale i alternativní kapely a zpěváci. Na minifestival se přišlo 
podívat okolo stovky návštěvníků. 

 

Den Země  
 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi v 

Jeseníku jsme pořádali akci na oslavu naší 

planety, která se nesla ve velkém duchu. 

Dopoledne byla pro děti připravena soutěž 

v městském parku, kde si mohly vyzkoušet 
své znalosti z oblasti přírody, táboření a 

přežití v přírodě. Odpoledne následoval 
tvořivý program v areálu místní základní 

školy, kde si děti a jejich rodiče mohli 

vyzkoušet spoustu tvořivých aktivit.  Akce se zúčastnilo 300 lidí. 

 

Ekologická výchova 
 

Ekologické výukové programy tzv. ekoprogramy 
 

V březnu roku 2009 jsme se stali 

partnery města Jeseník a dalších 5 
základních škol na Jesenicku v projektu 

"Zvyšování kvality ve vzdělávání a 
zavádění evaluačních nástrojů". Přesně o 

rok později jsme společně s dalšími 5 
středisky ekologické výchovy v 
Olomouckém kraji rozjeli projekt 

Environmentální inspirace do škol 

(Přírodě OK2). V rámci  těchto projektů 
jsme poskytovali školám 20 témat 

výukových programů na ekologická a přírodovědná témata. Proběhlo celkem  

69 výukových programů, které navštívilo celkem 1903 dětí.  
 

 

 



 

 

Den Země v terénu 
 

Žáci čistili prameny ve Smetanových 

sadech v Jeseníku a pomáhali na úpravě 

Naučné stezky Vincenze Priessnitze. Práce 

„v terénu“ měla velký úspěch a již se počítá 
s opakováním této akce v příštích letech. 

Celkem proběhly 3 Dny Země v terénu, 

kterých se zúčastnilo celkem 10 tříd - 6. až 

9. tříd ZŠ Jeseník a jesenického gymnázia 

a první stupeň Základní školy ve Zlatých 

Horách.  Celkem se akce zúčastnilo 397 dětí. 
 

Ekosoutěž II. aneb Život, tradice a kořeny Jesenicka  
 

Hlavním cílem soutěže bylo 

seznámit děti z mateřských a 
základních škol v Jesenickém 

regionu, s přírodou a životním 

prostředím ve městě Jeseník, ale 

i dalších obcí na Jesenicku a 

probudit v nich zájem o dění kolem nás. V návaznosti na to je získat pro 
aktivní, případně nepřímou, ochranu přírody na Jesenicku. Zábavnou 

formou jsme dětem přiblížili rostliny a živočichy typické pro tento region, 

které utvářejí jeho charakter, ale také problémy životního prostředí, se 

kterými se mohou setkat přímo ve svém městě. Z prací dětí byl na závěr 
soutěže vytvořen sborníček. Pro vítězné kolektivy byly připraveny zážitkové 

ceny v podobě různých výletů. 

Do letošního ročníku se přihlásilo 310 dětí z 16 tříd z 8 základních škol a 

4 třídy mateřské školy z celého Jesenického regionu.  

 

Vzdělávání dospělých 
 

Přednášky pro veřejnost 
 

Pro laickou i odbornou veřejnost jsme celý rok pořádali přednášky - 

cestopisy a ekovečery. 

Cestopisy probíhaly vždy jeden čtvrtek v měsíci a těšily se velkému zájmu 
z řad široké veřejnosti. Proběhlo celkem 6 cestopisů na rozličná témata, jako 

například o Thajsku, Kongu, Sardínii, Novém Zélandě či Indonésii. Cestopisy 
navštěvovalo v průměru 13 lidí a za celý rok je navštívilo celkem 70 lidí.  



 

 

Ekovečery - přednášky s ekologickou tématikou, které byly u veřejnosti 

také velmi oblíbené. Konaly se jednak v Čajovém klubu, ale také v rámci 

jednotlivých táborů, které na Jesenicku probíhaly. Celkem proběhlo 19 

ekovečerů a navštívilo je celkem 303 lidí. 

 

Ekoporadna 
Od roku 2006 funguje v sídle Hnutí Brontosaurus Jeseníky ekoporadna. 

Slouží především dotazům laické veřejnosti a nabízí poradenství v oblasti 

ekologie, třídění odpadů, územních plánů, ekologicky šetrného chování 

k přírodě aj. Každým rokem zodpoví poradna přes 60 dotazů. 

 

Volnočasové aktivity pro děti a veřejnost 
 
Brďo  
 

Pod naší střechou se pravidelně schází chlapecký oddíl Mladí zálesáci, 

který vznikl v roce 2008, a pod vedením Ladislava Šušky se kluci učili 
nejrůznějším dovednostem, účastnili se různých přírodovědných soutěží, 

pořádali víkendové akce v přírodě. Kmenová základna se scházela pravidelně 

1x týdně a čítala 12 členů. Konalo se celkem 40 schůzek a 6 víkendových 

akcí. 

 
Magic 
 

Každý pátek probíhal v klubovně Brďo oddílu kroužek, ve kterém se hraje 

karetní hra Magic, každý týden se účastnilo okolo 20 dětí. Kroužek vedli 
mladí dobrovolníci. 1x za 2 měsíce se konal turnaj v této hře. 

 

Pletení košíků 
 

Každou středu probíhal pod vedením lektorky 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 příštím roce.  Do kurzu pravidelně chodilo 10 účastníků. 
 

Bubeníci – hra na africké bubny „Džembe“ 
 

V čajovém klubu Hnutí Brontosaurus Jeseníky měla své zázemí skupina 

bubeníků hrajících na africké bubny, která se zde scházela každý čtvrtek. 

Pravidelně takto skupina vystupovala i na různých kulturních akcích po 
Jesenicku. Skupinu vedl Pavel Masařík.  



 

 

Další významné události uplynulého roku: 
 

 

∗ Od obce Mikulovice jsme dostali darem přes 20 objektů v bývalém 
vojenském areálu a muničním skladu. Vznikla myšlenka vybudovat 

zde městečko neziskových organizací, které by společnými silami zde 
vybudovali zázemí pro aktivity dětí a mládeže, ale i pro širokou 

veřejnost. 

∗ Společně s účastníky našich prázdninových akcí jsme začali stavět 

alternativní domeček ze dřeva, slámy a hlíny v naší lokalitě na 

Zastávce u obce Uhelná 

∗ Ručně jsme pokosili 7 ha chráněných luk na Jesenicku (louky pod 
Smrčníkem, Vidnavské mokřiny, louky na Borovníku a Miroslavi, 

louky na Chebzí), vyčistili 2,5 km toku říčky Branné od naplavených 

odpadků  

∗ Rozjeli jsme trochu netradiční projekt na vzdělávání a podporu nových 
pracovních míst na Jesenicku s názvem Péčí o jesenickou krajinu 
k novému zaměstnání 

∗  Vytvořili jsme nový kabát našich webových stránek a 2 nové webové 
stránky – ke Stezce Živé vody (http://stezka.jeseniky-brontosaurus.cz) 

a k dobrovolnictví na Jesenicku (http://dobrovolnictvi.jeseniky-
brontosaurus.cz)   

∗  Vydali jsme dvě čísla Zpravodaje Cesty ke kořenům, z nichž jedno bylo 

věnováno výročí 10 let založení Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

∗  Získali jsme akreditaci vzdělávacího zařízení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 6602/2011-25 

∗  Dne 19. května proběhla Valná hromada RC HB Jeseníky, na niž byli 
zvoleni noví statutární zástupci – předsedou byl zvolen Tomáš Hradil, 
hospodářem Alča Bajerová 

 



 

 

Přehled projektů realizovaných v roce 
2010 

 
Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání (Nově s Jesenickem)  
 
Doba realizace: 2010-2012 

Cílem projektu je integrace vyloučených skupin na trh 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 je plně hrazen z prostředků 

ESF - OP LZZ (MPSV). 

 
Bolestná místa jesenicko-nyského pohraničí  
 

Doba realizace: 2010 
Cílem projektu je vytvořit zajímavé místo v místě bývalého vojenského 

tábora s informačními naučnými panely doprovázené dřevěnými sochami 

rozmanitých postav z pohádek a pověstí ve spolupráci s polským partnerem. 

Aktivity předkládaného projektu jsou určeny všem milovníkům historie a 

přírody jesenicko-nyského regionu. Místo by mělo navozovat dojem 
odpočinku a duševního obohacení, hravou a důstojnou formou se stát 

"památníkem" historických procesů. Projekt reg. 

č. CZ.3.22/3.3.07/10.02067 byl podpořen z fondu mikroprojektů 

Euroregionu Praděd z prostředků ERDF "Překračujeme hranice". 
 
Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(Přírodě OK+)  
 

Doba realizace: 2009-2011 

Od května 2009 jsme se stali partnery v projektu „Informační centra 
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty" (Přírodě OK+), který má za cíl 

udržet stávající síť ekoporadenských center, která byla vytvořena v letech 
2006 - 2008 v rámci projektu Informační centra environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty Přírodě Olomouckého kraje! 

V rámci tohoto projektu HBJ provozujeme ekoporadnu, pořádá kulturně-
osvětové akce pro veřejnost např. Den Země, Rozezvučení Tančírny, odborné 

přednášky, či je z něj financováno vydávání Zpravodaje Cesty ke kořenům a 
výstavy podněcující zájem laiků o témata životního prostředí a udržitelného 



 

 

rozvoje a ekologické vzdělávání dospělých. Projekt potrvá do dubna roku 

2011. Projekt je hrazen převážně ze zdrojů SFŽP (Národní programy). 

 
Partnerství v projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění 
evaluačních nástrojů  
 
Doba realizace: 2009-2011 

Od března 2009 jsme se stali partnery města Jeseník a 5 základních škol 

v projektu Zvyšování kvality vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů, v 

rámci kterého podporujeme Environmentální výchovu, vzdělání a osvětu na 

Jesenicku. V rámci projektu pořádáme pro partnerské základní školy 

výukové programy s přírodovědnou tématikou v učebnách, ale také v terénu. 

Projekt potrvá do června roku 2011. Je plně hrazen z prostředků ESF - OP 

VK (GG Olomouckého kraje). 

 
Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK2)   
 
Doba realizace: 2010-2012 

V roce 2009 jsme připravovali společně s dalšími 5 organizacemi 

z Olomouckého kraje projekt Environmentální inspirace do škol, jehož cílem 

je přispění k realizaci vzdělávací kurikulární reformy na území Olomouckého 

kraje. V rámci toho projektu se plánuje rozšířit nabídku výukových 
programů o další školy, vydání metodických materiálů pro učitele a pořádání 

vzdělávacích seminářů. Projekt je plně hrazen z prostředků ESF - OP VK (GG 
Olomouckého kraje). 

 
Kampaň Dobrovolníci pro přírodu a památky    
 

Doba realizace: 2010 
V rámci přípravy na Evropský rok dobrovolnictví jsme uspořádali 1 velkou 

akci propagující dobrovolnictví, vytvořili dobrovolnický web a vydali brožuru 
pro dobrovolníky. Projekt byl hrazen převážně z prostředků MŠMT. 
K projektu byly vytvořeny také webové stránky: 

 http://dobrovolnictvi.jeseniky-brontosaurus.cz 
 

Horskou stezkou Vincenze Priessnitze jesenicko-nyským pohraničím     
 
Doba realizace: 2010 

Připravovali jsme projekt Horskou stezkou Vincenze Priessnitze jesenicko-

nyským pohraničím - podstatou tohoto projektu je jednak stezku vybudovat, 
ale také hlavně získat pro její tvorbu obyvatele česko-polského pohraničí tak, 



 

 

aby to byla především "jejich stezka", ke které si vytvoří vztah. Horská stezka 

bude navazovat již na stávající stezku, která byla otevřena v roce 2005. 

Projekt reg. č. CZ.3.22/3.3.07/09.01357 byl podpořen z fondu 

mikroprojektů Euroregionu Praděd z prostředků ERDF "Překračujeme 

hranice". K projektu byly vytvořeny webové stránky: http://stezka.jeseniky-

brontosaurus.cz 
 
Etno napříč hranicí     
 

Doba realizace: 2010 

Cílem bylo prohloubit stávající spolupráci českopolských bubenických 

nadšenců a zapojit do zajímavých aktivit nové účastníky, občany a instituce 

v regionu. Malá "bubenická" tradice na Jesenicku již existovala pod názvem 

"Bubnování - hraní na africké bubny", avšak postrádala oficiální záštitu a 

kvalitní hudební zázemí. Základní myšlenkou projektu bylo připravit a 
zorganizovat komplexní nabídku hudebních aktivit, navazující na toto 

"bubnování", s přesahem na česko-polský folklor, tradice a zvyky v regionu. 

Projekt reg. č. CZ.3.22/3.3.07/10.01749 měl oslovit širokou veřejnost, 
pozvednout společenské dění v regionu a přispět tak k jeho propagaci a 

pozitivnímu rozvoji. Byl podpořen z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd 

z prostředků ERDF "Překračujeme hranice". 

 
Jesenicko bez odpadů 
 
Doba realizace: 2010 

V rámci projektu byly realizovány 2 aktivity. První z nich byla Ekosoutěž 
zaměřena na předcházení vzniku odpadů a odpovědné nakládání s již 

vzniklým odpadem. Druhou částí byly výukové programy.  Projekt byl 
podpořen z prostředků MŽP.  

 



 

 

Naše lokality 
 

∗ Muna 
Bývalý vojenský areál u obce Mikulovice vznikl v roce 1939, kdy jej začali 

stavět váleční zajatci, především polské, 

později ruské, anglické a francouzské 
národnosti. Po skončení II. světové 

války zde byl zřízen sběrný tábor pro 

německé obyvatelstvo, které bylo odtud 

deportováno do Německa. Poté areál 

převzala do své správy Československá 

armáda, která zde působila až do roku 

2006, kdy byly budovy a další 

technické vybavení areálu převedeny 

pod správu obce Mikulovice. Nyní je 
většina budov již ve vlastnictví 

soukromých subjektů, z nichž zhruba 
¼ tvoří neziskové organizace. Ty se 

společně rozhodly vdechnout areálu 

nový život a vytvořit zde tzv. Městečko 

neziskových organizací. Cílem je, aby 
v areálu vzniklo místo, které bude 

sloužit dětem, mládeži, rodinám s dětmi k aktivnímu trávení volného času.  

 

∗ Ovocné sady na Zastávce  
Zájmová lokalita se nachází na 

území zaniklé obce Zastávka 
(dříve  Stillstand), jež byla 

opuštěna v padesátých letech. Ta 

je součástí katastrálního území 
obce Uhelná (okres Jeseník), 

která se rozkládá cca 2 km níže. 

Nadmořská výška sadu je cca 
480–510 m n.m., bývalé zahrady 

v Hřibové sahají do nadmořské 

výšky cca 600 m n.m. 
Nalézají se zde převážně staré stromy jabloní a hrušní v počtu asi 80 ks. 

Vedle těchto ovocných druhů je vysázeno také několik stromů slivoní 

(pravděpodobně odrůda Domácí velkoplodá), třešní a nachází se zde také 
několik jedinců ořešáku královského. 

 



 

 

∗ Maxovka a Smrčník 
Lesní chaty, které využíváme jako zázemí pro víkendové akce s mládeží. 

Nachází se v okolí Jeseníku – Maxovka na Studničním vrchu, chata Smrčník 

na stejnojmenném kopci mezi obcemi Žulová a Lipová-lázně. 

 

∗ Chráněné louky na Jesenicku 
Pravidelně kosíme a udržujeme některé 

louky na Jesenicku. Jejich údržba je nutná 

pro zachování cenné biodiverzity, kvůli které 

jsou chráněny. 

Pravidelně pečujeme o tyto lokality: louky 

na Smrčníku, na Pomezí, na Miroslavi, 

Mlynářská louka, Bobrovník, Chebzí, 

Holendry, louka U Kapličky, Vidnavské 

mokřiny. 
 

Naše činnost však probíhá nepravidelně i na jiných místech na 
Jesenicku.  
 



 

 

Naše plány do budoucna 
 

 
∗ Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi vybudovat 

„Městečko neziskových organizací“ na Muně, které by sloužilo dětem, 

mládeži ale i dospělým lidem ke smysluplnému trávení volného času v 
přírodě 

∗ Vybudovat netradiční naučnou stezku v Muně, která bude sloužit 

nejen k poučení, ale také k estetickému zážitku a nebudou chybět ani 

relaxační prvky. 

∗ Společně s místními obyvateli a dobrovolníky opravit několik dalších 
drobných památek na Jesenicku – např. Beckmanův kříž aj. 

∗ Vybudovat ekovesničku v zaniklé osadě Zastávka 

∗ Vybudovat první brontosauří pramen věnovaný Tomáši Knoppovi (v 
době vydání výr. zprávy již zrealizováno) 

∗ Uspořádat první brontosauři hudební festival na Muně 

∗ Vydat knihu Zaniklé osady Jesenicka 

∗ Pořádat další kvalitní pracovně-zážitkové akce pro mladé lidi 

∗ Pokračovat v ekologické výchově dětí z mateřských, základních a 
středních škol 

∗ Rozšířit svou činnost na vzdělávání dospělých 
 

 



 

 

Poděkování 
 
Rádi bychom poděkovali za přízeň a podporu 
 

∗ Našim patronům - Ambrož Radek, Arztová Vlasta, Babula Pavel, 
Bačovská Leona a Rostislav, Bajerovi, Blišťanová Zdeňka, Mgr., 
Bodnárovi, Borečkovi, Boxanová Milena, Brejníková Marta a Martin, 

Brožková Alena, Bříza Jan, Cyrusová Ita, Davidová Dana, Dohnalovi 

Karel a Emilie, Dorničák Jan, Drastich Lukáš, Drgáčovi Pavel, MUDr. 

a Rafaela, Dvořák Jiří, Ing., Dvořák Karel, MUDr., Foldyna Radim, 

Gajdošová Jana, Gavelková Jarmila, Gregorovi, Güttner Miroslav, 

Hadwigerová Monika, Hajdová Františka, Hájek Tomáš, Hájková 

Renata, Halama Pavel Ondřej, Radka, Dora, Barbora, Haukeová Marie, 

Hedl Lubomír Ing. a Vladimíra, Horák Petr, Hradilová Irena, Hynková 

Sylvie, Ilík Antonín, MUDr., Indrová Marie, Ingrovi Ludmila, 
Jakubíková Vlasta, MUDr. a Josef, MUDr., Jezerská Libuše, Kabelík 

Petr, Kanaliková Marie, Kanalik Pavel, Klouparová Marie, Kostečková 
Dagmar, Kovaříková Zdeňka a Zdeněk, Kristynek Michal a Petra 

Malínková, Kuchejda Tadeusz Ing., Kupková Miluše, Kurzejová 

Naděžda, Lešková Marie, Losmanová Marie, Lyko Antonín, Masařík 

Pavel a Eva, Miková Michaela, Mgr. a Radomír, Motzke Radek, 

Musilová Alžběta, Nawarová Hana, Neuvirt Jan, Nový Antonín, Pálková 
Katka a Pavel Durčák, Pavlíková Alexandra, Petrušová Marie, Pňáček 

Josef, Pulkrtová Eva, Ing., Rajští, Reichovi Ondřej Bc. a Anna, Ritt 

Martin, Roubíkovi, Seitel Jaroslav, Ing., Schmidtová Naděžda, Schopf 

Jan, Skácelová Zuzana, Skypalová Ivana, Spáčilová Helena, 
Stalmachová Olga, Staňovi Jiří a Ludmila, Stejskal Pavel, Stejskalová 

Jitka, Stingl Tomáš, Stojánková Eliška, Sukupovi Vendula a Matěj, 

Svozilová Alexandra, Střasličková Ludmila, MUDr., Syptáková Jarmila, 

Šeděnková Petra, Šenbergerová Jana, Šístek Jan, Šmalec Bohumil, 

Švub Ivan, Temnákovi Anna, Peter, Temnák Petr, Tinzová Bohumila, 

Vašinková Halka, Vlčková Marie, Vokurka Karel, Začal Antonín, 
Zajíčkovi Alena a Tomáš, Zajíčkovi Kamil a Dana 

 

∗ Správcům drobných památek – manželé Čábelkovi, Jan Dorničák, 

Václav a Zdislava Dvořákovi, Anna Halfarová, Josef Hanulík, manželé 

Rajští, Petr Temnák, Jelena Veselá 
 

∗ Všem lidem, organizacím a obcím, kteří nám pomáhali a 
spolupracovali a námi v našich projektech, aktivitách a akcích 

 



 

 

- Lidé – Filip Worm, Ladislav Šuška, Boženka Sedláčková, Daniel Kukla, 

Petra Skácelová, Hadwigerovi 

- Základní články Hnutí Brontosaurus - Baobab, Tuarég, Pelegrini 

Mundi, Ardea, Zeměchvály, Campanula Barbata 
- Organizace - Sojka - společnost pro obnovu jesenické krajiny, Na 

Pomezí o.s., Vlčice o.s., Klub přátel Zlatých hor, Spolek pro rozvoj 
Rejvízu, Šermířský spolek Jeseník, Příznivci kamenických a 

sochařských děl na Jesenicku, Duha Jeseník Středisko volného času, 

Sdružení Lacerta Jeseník, Virtus o.s., Společnost Vincenze Priessnitze, 

Jesenická rozvojová o.p.s., Občanské sdružení Šoltýství Travná, Sons, 

o.s. Ester, Přátelé Vrbenska, Actea - společnost pro přírodu a krajinu, 

Zahrada 2000,  Silezika, obec Mikulovice, Městské kulturní zařízení 
Jeseník, Na Jedné lodi, město Jeseník, obec Uhelná, obec Vlčice (dávat 

to sem jmenovitě?) 

 
∗ Našim sponzorům 

 
 

           
 

           
   
 

               
 
 

                                                   
 

                                     
 

 



 

 

Hospodaření v roce 2010 
 
 
 

Spotřeba materiálu 1 102 353,20
Pořízení dlouhodobého majetku 248 959,00

Pracovní materiál 138 396,00

Kancelářský materiál 317 452,00

Materiál na akce 126 143,20

Potraviny pro dobrovolníky 14 721,00

Ak tualizace programů, sof tware 6 706,00

Propagační materiály 19 000,00

Zpravodaj Cesty ke kořenům 58 968,00

Provoz auto 106 239,00

Odborné publikace 52 318,00

Zboží Fair Trade 12 391,00

Ostatní materiál 1 060,00

Opravy a udržování 54 874,00
Cestovné 58 027,00
Služby 1 686 303,13

Internet a údržba stránek 35 309,00

Telefony 88 569,33

Poštovné, předplatné 20 292,00

Nájemné 175 140,00

Školení 109 377,00

Stavební a řemeslné práce 405 039,00

Grafické práce,  tisk, inzerce 82 733,80

účetní a daňové služby,  audit 86 000,00

Bankovní poplatky 12 338,00

Péče o chráněná území 355 296,00

Povinné ručení, parkovné 8 622,00

Ostatní služby 307 587,00

Mzdové náklady + zákonné pojištění 2 098 933,00
Daně a správní poplatky 24 252,00
Pojištění, ostatní poplatky, penále, úroky 27 250,00
Odpisy dlouhodobého majetku 382 133,00

Celkem 5 434 125,33

Náklady

 



 

 

 
 
 
 
 

Tržby z prodeje služeb 788 489,00
Tržby z projede publikací 19 606,00

Tržby za vlastní výrobky,  předplatné 4 022,00

Tržby za reklamy 16 000,00

Tržby za zbož í Fair Trade 7 156,00

Tržby za benef iční předměty 4 754,00

Semináře, vzdě lávácí programy 200,00

Pronájem vozidla 4 079,00

Práce v CHKO 712 932,00

Další  služby 19 740,00

Úroky z účtů 1 353,28
Přeúčtování nákladů 2 052,00
Účastnické poplatky táborů 93 321,00
J iné ostatní výnosy 35 587,00
Př ijaté dary a nadační příspěvky 1 515 095,00

Dary od soukromých subjektů 265 095,00

Dary f iremní 1 250 000,00

Př ijaté členské příspěvky 100,00
Př jaté dotace 2 804 578,46

Euroregion Praděd 627 609,10

OPVK – Přírodě OK2 504 911,23

SFŽP – Pří rodě OK+ 454 987,01

MPSV 63 150,12

MŽP 303 121,00

HB ČR - MŠMT 114 435,00

Město Jeseník 704 365,00

ÚP Olomouc 32 000,00

Celkem 5 240 575,74

Rozdíl -193 549,59

Výnosy

 
 
Dary firemní: 
 
Campanula Jeseník 1 000 000,00 Kč
Řetězárna Česká Ves 33 000,00 Kč
Lesy ČR 50 000,00 Kč
Priessnitzovy léčebné lázně 70 000,00 Kč
Nadační fond Kimex 80 000,00 Kč
ostatní 17 000,00 Kč

Celkem 1 250 000,00 Kč  
 
 



 

 

13.4.2010 - 10. výročí vzniku  

Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

 

Co se nám za tu dobu povedlo? 

Díky nám a našim dobrovolníkům, přátelům a podporovatelům jsme mohli 

zrealizovat dvě naučné stezky. První v roce  2005 věnována památce 

zakladateli místního lázeňství Vincenzi Priessnitzovi a druhů v roce 2010 

věnovaná hlavnímu léčebnému prvku nacházející se v Jeseníkách a to vodě. 

Drobných památek v krajině jsme opravili nesčítaně. Mezi nimi lze zmínit 

např. Trojramen Adéla, Flóra, Adolf, či Meklenburský pramen, ale bylo jich 
mnohem více, které jsme spolu s našimi dobrovolníky a místními opravili. 

Některé památky dokonce přilnuly lidem k srdci natolik, že se stali jejich 
správci. 

Naše prázdninové dobrovolnické akce pravidelně zavítají do míst jako je 

zaniklá osada Zastávka u obce Uhelná, kde jsme před několika lety díky 

našim přátelům objevili krásný, leč léta zanedbaný sad, který pomalu 
obnovujeme a pečujeme o něj, či na louky na Chebzí, které pravidelně každý 

rok ručně kosíme. 

Pro veřejnost jsme uspořádali několik popularizačních koncertů 
v krásném prostředí u pomalu chátrající krásné secesní Tančírny v Račím 

údolí – v roce 2008 koncert Tomáše Kočka, 2009 koncert skupiny Hradišťan 

s Jiřím Pavlicou a v roce 2010 skupina Javory s Hanou a Petrem 

Ulrychovými či koncert Spirituál kvintetu v bývalém vojenském areálu v 

Mikulovicích. Cílem těchto akcí bylo nejen obohatit kulturní dění na 
Jesenicku, ale také upozornit na chátrající památky a zapomenutá místa. 

Již několik let na loukách na Holendrech pořádáme tradiční akci Folklorní 

kosení, při níž se nejen snažíme o obnovu tradic, které zde v minulosti byly, 

ale také pokosíme kosami několik hektarů chráněných luk, pobavíme se a 
zasmějeme se s přáteli a strávíme tak krásné chvíle v přírodě s příjemnými 

lidmi. 

A že jsou u brontosaurů i zdatní spisovatelé o tom není pochyb. Již mezi 

lety 2000 – 2003 jsme vydávali pro celorepublikové Hnutí Brontosaurus 



 

 

časopis Ještěr. Od roku 2003 se podílíme na vydávání časopisu Jesen 

našeho ZČ HB Baobab a od roku 2007 vydáváme vlastní časopis Zpravodaj 

Cesty ke kořenům. 

Vydali jsme také několik vlastních publikací: První z nich byla v roce 2004 

kniha Předkládám na vědomí, dnes již zesnulého spisovatele a našeho 
kamaráda Tomáše Knoppa. O tři roky později jsme vydali dokonce tři knihy – 

Příběhy z pohraničí od Petra Procházky, Příběh pramenů od Jakuba Tolnera, 

který však nikdy nežil a Atlas jesenických pramenů zpracovaný Lukášem 

Abtem a Tomášem Knoppem. 

Uspořádali jsme celkem 9 ročníků Ekosoutěže, které se již od svého 

počátku těšila velké účasti místních škol. Soutěž probíhá ve městě Jeseník 

již od roku 2002. Původně byly hlavním organizátorem Technické služby 

Jeseník, a.s. Počínaje rokem 2006 se organizace soutěže ujala naše 
organizace, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, ve spolupráci s Technickými 

službami Jeseník, a.s.  

 



 

 

Prameny, drobné památky a stavby 
realizované Hnutím Brontosaurus 

v letech 2002 – 2010  
 
 
Prameny na Studničním vrchu - nad Lázněmi Jeseník 
 

1. Vorwärds Quelle - absolutní rekonstrukce (*2002) 

2. Finský pramen - absolutní rekonstrukce (*2002) 

3. Sourozenecký kříž - výměna dřevěné repliky (*2002) 

4. Německý pramen - absolutní rekonstrukce (*2003) 

5. Pramen přátelství (Freundschaft Quelle) - očištění a částečná 

rekonstrukce (*2003) 

6. Svatební pramen (Der Eintracht Quelle) - očištění a částečná 
rekonstrukce (*2003) 

7. Mecklenburský pramen - absolutní rekonstrukce (*2004) 
8. Trojpramen Adéla, Flóra, Adolf - částečná rekonstrukce (*2004) 

9. Pramen Tůňka - částečná rekonstrukce (*2005), samostatná práce 

studentů gymnázia po vedením L. Abta  

10. Čeňkův pramen (Vincenz Quelle) - částečná rekonstrukce (*2005), 

samostatná práce studentů gymnázia pod vedením L. Němčíka  
11. Štýrský pramen - částečná rekonstrukce (*2005), samostatná práce 

studentů gymnázia po vedením L. Abta  

12. Pražský pramen - částečná rekonstrukce (*2005) 

13. Polský pramen - částečná rekonstrukce (*2005) 
14. Viktorův kříž - výroba a vrácení na strom dle historické předlohy 

(*2005) 
15. otevření Stezky Vincenze Priessnitze (*2005) 
16. Vyřezávaný obraz „Mnich“ - výroba a vrácení na strom dle 

historické předlohy (*2005) 
17. Pramen Anna s okolím - částečná rekonstrukce (*2005 - 

v detailech a artefaktech ještě probíhá) 
18. Stavba dvou lesních dřevěných Priessnitzových sprch - dle 

historické předlohy (*2010) 

19. otevření Stezky Živé vody (volné pokračování Stezky Vincenze 

Priessnitze) - zabudování 10 dřevěných soch a 14 naučných panelů, 
vydání brožury (*2010) 



 

 

 

 
1. Vorwärds Quelle - absolutní rekonstrukce (*2002) 
 

 

 

2. Finský pramen - absolutní rekonstrukce (*2002) 

 
 



 

 

 
3. Sourozenecký kříž - výměna dřevěné repliky (*2002) 

 
     
 

 
   
 



 

 

 
4. Německý pramen - absolutní rekonstrukce (*2003)  
 

 
 
5. Pramen přátelství (Freundschaft Quelle) - očištění a částečná 

rekonstrukce (*2003) 
 



 

 

6. Svatební pramen (Der Eintracht Quelle) - očištění a částečná 
rekonstrukce (*2003) 

 

 
 

7. Mecklenburský pramen - absolutní rekonstrukce (*2004) 

 
 

 



 

 

8. Trojpramen Adéla, Flóra, Adolf - částečná rekonstrukce (*2004) 
 

 
 
9. Pramen Tůňka - částečná rekonstrukce (*2005), samostatná práce 

studentů gymnázia pod vedením L. Abta, zastřešená programem Cesta ke 
kořenům 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

10.  Čeňkův pramen (Vincenz Quelle) - částečná rekonstrukce (*2005), 
samostatná práce studentů gymnázia   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11. Štýrský pramen - částečná rekonstrukce (*2005), samostatná práce 

studentů gymnázia pod vedením L. Abta  
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. Pražský pramen - částečná rekonstrukce (*2005) 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Polský pramen - úplná rekonstrukce (*2005) 

  



 

 

 
14. Viktorův kříž - výroba a vrácení na strom dle historické předlohy 

(*2005) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. otevření Stezky Vincenze Priessnitze (*2005), účast okolo 1 000 lidí 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Vyřezávaný obraz „Mnich“ - výroba a vrácení na strom dle historické 

předlohy (*2005) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. Pramen Anna s okolím - částečná rekonstrukce ještě probíhá ( od 
*2006) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18. Stavba dvou lesních dřevěných Priessnitzových sprch - dle 

historické předlohy (*2010) - v reálu jde o menší dřevěné přístřešky 
s přívodem pramenité vody 

 



 

 

19. Stezka živé vody (volné pokračování Stezky Vincenze Priessnitze) - 
zabudování 10 dřevěných soch a 14 naučných panelů, vydání brožury 
(*2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sakrální památky na Jesenicku  

 
 

1. Boží muka na Holendrech (*2007) 

2. Kaple v polích v Bukové - dobrovolnická oprava střechy dřevem a 

lepenkou (*2007) 
3. okolí kříže „na Horovce“ Jeseník  - hrazení a zahradnická úprava 

(*2009) 

4. Pramen Ave Maria Quelle - pomoc s rozjezdovými iniciativami 
občanského sdružení v Mikulovicích 



 

 

1. Boží muka na Holendrech (*2007) 

 
 

2. Kaple v polích v Bukové - dobrovolnická oprava střechy dřevem a 
lepenkou (*2007) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. okolí kříže „na Horovce“ Jeseník  - hrazení a zahradnická úprava 
(*2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
4. Pramen Ave Maria Quelle - pomoc s rozjezdovými iniciativami 

občanského sdružení v Mikulovicích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PS: „Drobnosti“, jako podpora úprav a 
oprav drobných památek pod naší 
patronací našimi spolupracovníky, 
občasné očištění památky apod. ani 
nepočítáme.  
   Naopak za důležitý a trefný považujeme 
vytvořený systém Správců památek - seznamu konkrétních lidí, kteří se 
ujali některé památky a starají se o ni. 

 
 
Nejdůležitější složku 
činnosti Hnutí 
Brontosaurus však tvoří 
zážitkové a 
dobrovolnické akce pro 
mládež. Ty probíhají 
většinou pod hlavičkou 
jednotlivých základních 
článků. Regionální 
základní články 
zastřešuje Regionální 
centrum Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky, 
které jim zajišťuje 
zejména potřebné 
zázemí, morální podporu, 
i odborné vedení 
projektů.  

 
 



 

 

Základní články Hnutí Brontosaurus (ZČ HB) působící na Jesenicku 
začleněny pod HBJ:  
 

∗ ZČ HB Baobab Jeseník (*2001) - první a nejvýznamnější základní 
článek na Jesenicku, který založili svého času výhradně místní studenti 
s podporou HBJ. Dnes sdružuje okolo 30 studentů z celé republiky, kteří 
na Jesenicku pořádají pracovní a zážitkové akce. Většina obnov pramenů 
proběhla právě na jejich akcích. 

∗ ZČ HB Tuareg (*2009) -  článek, který se věnuje pořádání špičkových 
zážitkových akcí zaměřených na adaptaci nastupujících studentů 
gymnázia v novém prostředí a to formou zážitku a pobytu v přírodě. Jeho 
členové jsou výhradně z města Jeseníku, či Jesenicka. 

∗ ZČ HB Zeměchvály (*2006) - křesťansky zaměřený ZČ, který se na 
svých dobrovolnických akcích zaměřuje především na péči o přírodu. 

∗ ZČ HB Areda (*2009) - základní článek zaměřený především na práci 
s dětmi. Ačkoliv velká část jeho členů jsou studenti bydlící mimo 
Jesenicko, pořádá akce výhradně na Jesenicku, pro děti z tohoto 
regionu. 

∗ ZČ HB Peregrini Mundi (*2009) - tzv. „Poutnický článek“, jehož členové 
jsou zaměřeni na různé pouti a vandry nejen po vlastech českých. 
 

Podpora jiným občanským sdružením 
 

1. o.s. Vlčice - podpora při realizaci obnovy Božích muk ve Vlčicích (tzv. 
„medvěd“, *2008) a výstavby artefaktů v krajině - podpora finanční 
začleněním do většího programu jakožto partnera. 

2. o.s. Maria Quelle Mikulovice - impulz ke vzniku a spolupráce při 
obnově pramene Ave Maria Quelle 

3. o.s.: Klub přátel Jaroslava Foglara, Tábornická unie Šumperk, 
Zálesáci Přerov, Skaut Havířov, Lakros klub Kroměříž a další - 
podpora jejich činnosti přidělením objektu v bývalém voj. prostoru a 
začleněním do vznikajícího „Městečka neziskových organizací“ 

4. o.s. MC Krteček, o.s. Sdružení pro alternativní vzdělávání, - 
občasné zapůjčování vybavení, nástěnek, spolupořádání akcí, jako je 
Den Země, Vynášení Morany apod. 

5. o.s. Silezika, o.s. Ester - podpora při získání financí ze společného 
sociálního projektu „Péčí o Jesenickou krajinu k novému zaměstnání“, 
kde HBJ hraje roli hlavního realizátora a příjemce projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
Jmenovat by se dala hustá řada dalších méně popsatelných a 
neformálních kontaktů a impulzů vzájemné podpory s dalšími sdruženími. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní údaje: 
 

Název:  Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

Právní postavení:  občanské sdružení 

Adresa:  Průchodní 154/5, Jeseník 790 01 
Telefon/fax:  584 401 722 

Mobil:  603 231 624, 774 892 317 

IČO: 68911904 
E-mail:  jeseniky@brontosaurus.cz 

Internetová adresa:  http://www.jeseniky-brontosaurus.cz 

Statutární zástupce:  Tomáš Hradil, předseda 

 Alena Bajerová, hospodář 
 

Jeseník, 2011 


