„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.

V ROCE 2011

LIDÉ V HNUTÍ BRONTOSAURUS JESENÍKY V ROCE 2011

Tomáš Hradil
předseda, ředitel

Mgr. Martina Lešková
koordinátor prací
v ochraně přírody

Mgr. Hana Chasáková
účetní (do sprna 2011)

Mgr. Alena Bajerová
hospodář, vedoucí
kanceláře

Eva Ruschková
účetní (od září 2011)

Mgr. Jiří Glabazňa
redaktor Zpravodaje
Cesty ke kořenům

Kamila Kalianková
administrativní
pracovnice, pokladní

Mgr. Martin Dýma
projektový manažer

Mgr. Ivana Horáková
grafička

Josef Sedláček
provozní technik,
skladník

Kateřina Macháčková
administrativní
pracovnice
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Mgr. Martina Brožková
organizátorka akcí,
lektorka

Jana Hnátková
skladnice

A plno dalších lidí okolo...
Ladislav Šuška - vedoucí Brontosauřího dětského oddílu (dále jen Brďo) – Mladí Zálesáci
Ondra Hanulík – pravidelně na začátku školního roku se svými kamarády ze ZČ HB Tuareg pořádá pro nastupující
studenty jesenického gymnázia seznamovací zážitkovou akci GO!
Honza Hanulík – plakáty na naše velké akce jsou především jeho dílo
Pavel Masařík – který pravidelně vede bubenické večery a se svou skupinou Wasa Wasa zpestřuje naše akce
Daniel Kukla – právník k nezaplacení
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

Naši milí Správcové jesenických památek a Patroni Cesty ke kořenům.
A další lidé, dobrovolníci, místní obyvatelé a organizace, bez jejichž pomoci a přízně bychom nemohli dělat
to, co děláme.

Dále bychom rádi poděkovali:
Společnost přátel ticha, o.s. (darovali nám budovu v Muně v Mikulovicích), Maria Quelle – Mikulovice, o.s. (darovali
nám budovy v Muně v Mikulovicích), Sdružení měst a obcí Jesenicka (příspěvek na Folklorní kosení), Optik
Horáček & syn, Optik studio, Lesy České republiky, s.p. (příspěvek na naučnou stezku Munou), CAMPA NET a.s.,
Řetězárna a.s., Studio 4, Hako a Enter v.o.s., Vojenské lesy a statky, s.p., obec MIkulovice

V roce 2011 jsme spolupracovali:
V rámci Městečka neziskových organizací - Občanské sdružení Sedm paprsků, Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Havířov, Lakros klub Kroměříž, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o.s., 36. přední hlídka Royal Rangers
v ČR, Asociace TOM ČR, TOM 19 199 FANTAN, Česká tábornická unie, velká rada jesenické oblasti.

NAŠE ČINNOST V UPLYNULÉM ROCE
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. V roce 2011 nás finančně podporovalo 93 Patronů z Jesenicka i mimo něj. Celkem nám drobní
dárci darovali 123 108,- Kč.








Dne 14.5.2011 jsme v dopoledních hodinách slavnostně otevřeli pramen
věnovaný našemu příteli a zemřelému spisovateli Tomáši Knoppovi († 2008).
Pramen byl otevřen na místě zvaném na Fučíku v Jeseníku.
Na podzim jsme zahájili rekonstrukci Beeckmanova kříže na ulici Otokara
Březiny v Jeseníku. Finance na rekonstrukci nám poskytla Kellnerova nadace.
Restaurátor, který opravu kamenného kříže bude realizovat je Tomáš Skalík
z o.s. Za Opavu z Opavy.
Vydali jsme 2 čísla Zpravodaje Cesty ke kořenům.
Dne 8.12.2011 jsme pořádali Setkání Patronů, kde jsme představili naší činnost,
projekty v roce 2011 a plány do dalšího roku.

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.

Dobrovolnické akce
Prázdniny s Brontosaurem
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
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část, kde jsou připraveny různé hry (sportovní, sebepoznávací atd.), tvořivé aktivity, řemeslné dílny, vzdělávání či výlety do
okolí.
V roce 2011 proběhlo na Jesenicku celkem 8 prázdninových akcí, kterých se zúčastnilo 75 dobrovolníků, a několik
víkendových akcí na lokalitách v Jeseníkách a Rychlebských horách (zaniklá osada Zastávka, bývalý vojenský areál
v Mikulovicích – Muna, stezky na Studničním vrchu nad lázněmi v Jeseníku).

Akce pro veřejnost
Festival na Muně - největší akce na propagaci záchran kulturního dědictví na Jesenicku
uplynulého roku. Konal se v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice ve dnech 23. –
25.9.2011. Vystupovali zde takové kapely jako Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Žalman a spol., Tomáš
Kočko a orchestr, šermíři, pro návštěvníky byly připraveny různé řemeslné workshopy. Akce byla
zároveň poprázdninovým setkáním dobrovolníků, kteří se v létě účastnili dobrovolnických
prázdninových akcí Prázdniny s Brontosaurem. Návštěvnost 628 lidí.
Stezka Munou – slavnostně byla otevřena 5.11.2011 v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice.
Stezka obsahuje patnáct panelů, umístěných v dřívějších protipožárních přístřešcích. Kromě historie
je možné se na panelech dovědět také základní informace o objektech, které jsou v lesním areálu
rozesety. Jako součást projektu vzniklo také dvanáct dřevěných soch, představujících bojovníky.
Jedná se o historické i fiktivní postavy od starověku až po současnost. Bojovník přitom neznamená
vždy voják nebo válečník, myslí se tím nejširší význam tohoto slova.
Folklorní kosení -Proběhl již 6. 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 16. 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.
Městečko neziskových organizací – dne 30.4.2011 bylo slavnostně založeno v bývalém vojenském areálu v Mikulovicích –
Muně Městečko neziskových organizací. Členy městečka se staly neziskové organizace, které vlastní v Muně objekt a zavázaly
se ke společné péči o objekty na Muně, společně pořádaným akcím a vzájemné pomoci, tak, aby se z Muny stal areál, který
bude sloužit dětem, mládeži a lidem obecně.
Praxe studentů ze Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště Rajhrad –
studenti strávili týden na Muně, kde na jedné z budov (konkrétně objekt č. 35) vytvářeli pilotní
projekt zelené střechy.
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Den Země v terénu pro veřejnost – pro veřejnost jsme uspořádali pracovní dopoledne na pramenech. Akce se uskutečnila
16.4. Kromě práce byl připraven také drobný kulturní program na chatě Maxovka.
Vydání knihy Zaniklé osady Jesenicka – kniha byla vydána v rámci projektu OK+ financovaného SFŽP. Představuje zaniklé
a téměř zaniklé osady Jesenického okresu, jejich historii i současnost.
Přednášky pro veřejnost – pořádali jsme pravidelně cestopisné a přírodovědné přednášky pro veřejnost na rozličná témata.
Putovní výstava Necháme to tak – spolupracovali jsme s několika organizacemi v rámci
putovní výstavy Necháme to tak, která je věnována osudům drobných památek a snahám
o jejich záchranu.
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. Včetně přípravných schůzek akci
navštívilo téměř 50 lidí.
Výchova a vzdělávání dětí
Výukové ekologické programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
Během celého roku jsme pořádali výukové programy pro děti z mateřských, základních a středních škol. 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 47 výukových programů, které
navštívilo celkem 1285 dětí. Jedním z těchto koprogramů byl také Den Země na pramenech, kde 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.
Ekosoutěž 2011: O lidech a památkách, Odpady nás nezahltí
V pátek 13. května 2011 se v prostorách Hnutí Brontosaurus konala závěrečná část
letošní Ekosoutěže, konference soutěžních prací. Ekosoutěže se zúčastnily se ji 4
základní školy a 1 škola mateřská. Děti měly na výběr ze dvou témat - Odpady nás
nezahltí a O lidech a památkách.
V prvním tématu o odpadech měly děti ve svém okolí zmapovat černé skládky a zamyslet
se nad tím, jak vznikají a jaké důvody lidi vedou k jejich tvorbě. Samy pak mohly
navrhnout, jak předcházet vytváření skládek ve svém okolí a příp. jak naložit s již
objevenými skládkami. Některé kolektivy dokonce vyrazily do terénu a tyto objevené
skládky vlastnoručně uklidily.
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Druhé téma bylo věnováno památkám. V něm měly děti ve svém okolí nalézt zajímavou památku, tu nafotit a zjistit o ní co
nejvíce informací.
Výsledky z obou témat zástupci soutěžních kolektivů prezentovali na konferenci. Ekosoutěž byla financována z prostředku
Ministerstva životního prostředí.
Metodické materiály pro ekologickou výchovu na ZŠ a SŠ
V rámci projektu Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK2) jsem v polovině roku vydali 3 metodické materiály
představující Jesenický region z různých úhlů: Specifika Rychlebských hor věnovaný zajímavým památkám na Jesenicku,
Chráněné louky na Jesenicku, Staré stezky na Jesenicku, která pojednává o stezkách na Studničním vrchu v Jeseníku a
celkově historii Jesenické oblasti. Součástí vydaných materiálů je Hra o Jesenicku, kde si děti mohou vyzkoušet své znalosti
z různých oblastí (botanika, zeměpis apod.) vztahující se k Jesenickému regionu. Učitelům byly tyto materiály představeny na
speciálních seminářích.
Oddíl 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.

Vnitřní záležitosti
 v září odešla Hanka Chasáková z pozice účetní
 získali jsme poslední budovy v Muně v Mikulovicích a naplno jsme tak rozjeli projekt Městečko neziskových organizací
 dostali jsme darem nábytek a stavební materiál do firem a lidí k opravě a zabydlení Muny
 získali jsme pozemky na Hřibové a založili jsme neoficiální Jesenicko-rychlebský pozemkový spolek
 pro Správu CHKO Jeseníky a AOPK ČR jsme prováděli management na 5 lokalitách na Jesenicku
 skončili nám téměř všech velké projekty a ocitli jsme se tak na křižovatce naší existence
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NAŠE LOKALITY
Naše činnost se v roce 2011 soustředila na naše 3 stěžejní lokality:
Zastávka – u obce Uhelná, kde plánujeme postavit malou ekovesničku, v roce 2011 jsme zde společně s dobrovolníky
na našich akcích postavili prototyp domečku ze dřeva, hlíny a slámy, který bude sloužit jako zázemí pro akce pořádané
na Zastávce a v jejím okolí.

Muna – bývalý vojenský areál u obce Mikulovice. V roce 2011 jsme zde otevření naučnou historickou stezku a založili
Městečko neziskových organizací a uspořádali 1. ročník folkovo-alternativního festivalu – Festivalu na Muně.

Studniční vrch – nad lázněmi v Jeseníku,
kde nyní pečujeme o námi vytvořené 2
naučné stezky propojující zhruba 30
pramenů.
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NAŠE VÝZNAMNÉ PROJEKTY V ROCE 2011
Ekosoutěž 2011 na téma „Odpady nás nezahltí a O lidech a památkách“. Finanční prostředky jsme získali z MŽP
v rámci Grantových výzev pro NNO na rok 2011. Získaná částka činila 163 247,- Kč.

Bolestná místa jesenicko-nysko pohraničí financovaném z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a Lesy ČR. V rámci
tohoto projektu jsme dne 5.11.2011 slavnostně otevřeli historickou naučnou Stezku Munou v bývalém vojenském
areálu u obce Mikulovice.

Festival na Muně – ve dnech 23.-25.9.2011 jsme v Muně uspořádali naši doposud největší akci folkový festival, jehož
hlavním cílem byla propagace kulturního a přírodního dědictví Jesenicka. Část nákladů festivalu byla hrazena
z prostředků Visegrad fundu. Získaná částka činila 231 128,- Kč.

Folklorní kosení – dne 16.7.2011 jsme uspořádali již 6. ročník tradiční folklorní akce na ruční kosení luk se zpěvem a
svatou mší. Prostředky na akci se nám podařilo získat z Olomouckého kraje (30 000,- Kč) a ze Sdružení měst a obcí
Jesenicka (5 000,- Kč).

Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě OK+) – projekt začal 1. května 2009 a byl
ukončen 30.dubna 201. V rámci tohoto projektu jsme realizovali akce pro veřejnost (koncerty, přírodovědné přednášky,
ekoporadnu) a víkendové akce pro dobrovolníky. Projekt byl financován Státním fondem životního prostředí.

Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů – v rámci tohoto projektu jsme byli partnerem města
Jeseník a 5 základních škol z Jesenicka, pro které jsme realizovali ekologické výukové programy s tématikou přírody a
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krajiny Jesenicka. Projekt byl ukončen v říjnu 2011. Celkem jsme za projekt realizovali 99 programů, které navštívilo
2100 žáků.

Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK2) – Jsme partneři Sluňákova a 4 dalších center ekologické výchovy
v Olomouckém kraji. Projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost začal v březnu
roku 2010. V rámci něho realizujeme pro základní a střední školy ekologické výukové programy a vydali jsme 3
metodické materiály o Jesenicku. OPVK, Březen 2010 – únor 2012

Péčí o jesenickou krajinu k novém zaměstnání – v rámci projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje.
Cílem projektu je integrace vyloučených skupin na trhu práce skrze vyškolení a následné zaměstnání v péči o životní
prostředí, veřejnou zeleň a permakulturní zahrady. Partnery v projektu jsou občanská sdružení Ester a Silezika.

Oprava Beeckmanova kříže – kříž se nachází na okraji města Jeseník a je věnován památce barona Beeckmana,
belgickému velvyslanci, který zahynul v Jeseníku při povodních v roce 1845. V současné době je již kříž v dílně
restaurátora Tomáše Skalíka v Opavě. Slavnostně by měl být veřejnosti představen v červnu 2012. Peníze na jeho
opravu poskytla THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.

V roce 2011 jsme získali také finanční prostředky od města Jeseník, které slouží k pokrytí části provozních nákladů
organizace a činností organizace.
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
NÁKLADY
materiál
materiál pracovní
materiál provozní, kancelářský, herní, na akce
potraviny
aktualizace programů, software
materiál propagační, náklady na publicitu
pohonné hmoty do auta
pohonné hmoty do pracovních nástrojů
nákup a tisk odborných publikací
pořízení DM
spotřeba energie
Bio potraviny, Fair Trade
opravy a udržování (včetně auta)

256 475,00
171 177,00
25 342,00
3 456,00
6 910,00
101 776,00
15 837,00
185 416,00
317 833,00
7 683,03
925,00
70 274,00

cestovné, přepravné

125 121,00

služby
internet, údržba stránek
poštovné, přepravné zásilek
telefony
nájemné (kanceláří, klubovna, chaty apod.)
účetní a daňové služby, audit
grafické a jiné umělecké práce
řemeslné práce
výlep plakátů, inzerce, reklama
vystoupení a ubytování hudebních skupin
školení, semináře
bankovní služby
péče o chráněná území
povinné ručení
dopravné
ostatní služby

12 214,00
39 018,00
106 781,67
257 880,00
32 560,00
135 673,00
137 500,00
117 788,20
296 473,00
194 715,00
15 195,55
6 080,00
12 746,00
37 973,00
467 756,20

mzdové náklady včetně odvodů
daně, správní poplatky
ostatní náklady

3 047 832,00

VÝNOSY
Tržby
tržby za publikace
semináře, vzdělávací programy
pronájmy
práce v CHKO
další služby
tržby za Fair Trade
tržby za benefiční předměty

41 045,00
15 682,00
9 635,00
227 057,00
23 506,00
4 163,00
2 125,00

Vstupné, úroky
úroky
účastnické poplatky, vstupné
ostatní výnosy

4 785,59
108 435,00
21 597,00

Dary, dotace
Dary od soukromých subjektů
dary firemní
Kellnerova nadace
SFŽP - Sluňákov - OK+
OP VK - OK2
SMOJ
Visegrad fund
Olomoucký kraj
Euroregion Praděd
členské příspěvky
MPSV
MŽP
HB ČR - MŠMT
ÚP Olomouc
Město Jeseník

317 556,00
1 108 100,00
74 950,00
265 839,40
284 193,00
5 000,00
231 128,40
20 000,00
526 142,11
1 000,00
2 139 139,64
207 207,00
7 647,00
288 000,00
386 527,60

CELKEM

6 320 460,74

7 646,00
384 770,43

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
CELKEM

6 598 827,08
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-278 366,34

Název:
Právní postavení:
Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:
IČO:
E-mail:
Internetová adresa:
Statutární zástupce:

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Jeseníky
občanské sdružení
Průchodní 154/5, Jeseník 790 01
584 401 722
603 231 624, 774 892 317
68911904
jeseniky@brontosaurus.cz
http://www.jeseniky-brontosaurus.cz
Tomáš Hradil, předseda
Mgr. Alena Bajerová, hospodář
Více na www.jeseniky-brontosaurus.cz
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