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Prázdniny s Brontosaurem 2013 – jaké byly?

Sudetské hry
Z nejnižšího místa regionu (Bílá Voda) až na nejvyšší horu Rychlebských hor (Smrk) putovalo čtrnáct účastníku prožit-
kového kurzu, který byl inspirován knihou Karpatské hry od Miroslava Nevrlého. Cestou ošetřovali staré jabloně, natírali 
dřevěné sochy na Studničním vrchu a hlavně putovali krásnou krajinou Rychlebských hor a podhůří.

Tábor pro rodiče s dětmi na Smrčníku
Tábor pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let na chatě Smrčník, aneb i když se odrostlý brontosaurus stane rodičem, stejně 
pořád jezdí na tábory a organizuje je. Že organizovat tábor se dá i s malými dvojčaty, o tom může vyprávět hlavní orga-
nizátorka Bára. 

Nezhasínej
Ten prázdninový čas ale letí! A obzvlášť rychle utekl na letošním zeměchválím PsB „Nezhasínej!“. 
Na tábor dorazilo deset účastníků a šest vedoucích. Jejich cílem bylo podpořit vzácné vstavače na louce Mlynářce. Zbylé 
síly využívali v podvečer na různé aktivity, nejčastěji spojené s rozjímáním. Dějovou vlnou, na které se tábor nesl, bylo 
„451 stupňů Fahrenheita“ od Raye Bradburyho.

Hranice nepřekročitelna
Tábor s tímto názvem prožili jeho účastníci na Muně od 2. do 11. srpna. Šest z deseti účastníků se během tábora 
přihlásilo jako noví členové Hnutí Brontosaurus a chtějí se na Munu pravidelně vracet!  Hlavní část práce spočívala v 
dodělávání hliněných omítek v jedné z budov, výrobě dřevěných laviček a vnitřní střechy z rákosu a technického konopí. 
„Kromě práce jsme si užili i zábavu, ostatně, jak už 
to bývá u nás zvykem. Hlavně koupání, protože v 
době bronťárny panovala v ČR nejúmornější horka 
z celého léta.“

Workcamp na Muně 
V druhé půlce srpna proběhl na Muně mezinárod-
ní workcamp, pořádaný ve spolupráci s organizací 
INEX-SDA. Přijelo čtrnáct dobrovolníků z různých 
zemí - dva Češi, dva Poláci, dvě Španělky, dvě Fran-
couzky, dva Italové, dvě Rusky, děvče z jižní Koreje 
a Turek. Přes rozdílnost národních povah se kolektiv 
utvořil velmi záhy a fungovali jako dobrá parta. Bron-
tosaurus zde zajišťoval ubytování a práci. Na čem se 
pracovalo? Kromě hliněných omítek se dělalo dřevě-
né zábradlí a připravovala naučná stezka (vybudova-
ly se 4 mostky přes potůčky a prosekala se část cesty 
od džungle Muny :-) Stavba „vnitřního domku“ v bývalém vojenském skladu  na Muně.
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Folklorní kosení se vydařilo
V sobotu 20. července se na loukách u Chebzí uskutečnil již 8. 
ročník Folklorního kosení. Jeho cílem je ruční pokosení chráněných 
vstavačových luk, ale i návrat lidových tradic na Jesenicko.  Letos 
už poněkolikáté přijela zahrát kapela Kapric ze Svatobořic-Mistří-
na.
Kromě pěkných zážitků si čtyři desítky účastníků odnesly také dob-
rý pocit ze smysluplné práce. Kosení  luk je důležité  pro chráněné 
orchideje, jako je prstnatec bezový, a další cenné rostliny. Prospívá 
také některým druhům hmyzu, například v CHKO Jeseníky velmi 
vzácné saranči vrzavé.  
Když kosy utichly, konala se u kapličky na Holendrech tradiční mše 
pod širou oblohou, kterou sloužil jesenický a českoveský farář Pavel 
Schwarz. Pak už zůstal čas na popovídání u chutného občerstvení a cestu domů krásnou letní přírodou.  „Letošní ročník 
Folklorního kosení považuji za jeden z nejvydařenějších v celé osmileté historii,“ hodnotí akci Tomáš Hradil.

Festival na Muně byl letos zrušen
Na začátku července jsme se rozhodli zrušit připravovaný třetí ročník hudebně-tvořivého Festivalu na Muně. Důvodem 
byl nedostatek financí. Místo letní akce bude na konci října slavnostně otevřena přírodovědná stezka po lesním areálu 
bývalého muničního skladu. 
„Ano, je to tak, Festival na Muně se měl letos konat v sobotu 24.srpna. Rozhodli jsme se jej letos nepořádat. Důvodem 
je napjatý rozpočet organizace a snaha vyhnout se riziku finanční ztráty,“ uvedla místopředsedkyně Hnutí Brontosaurus 
Jeseníky Alena Bajerová.

Tom Hradil v projektu Učíme se příběhy
Náš předseda Tomáš Hradil je jedním z 25 lidí z celé ČR, kteří se stali protagonisty zajímavého vzdělávacího projektu. 
“Mapujeme pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní,” říkají autoři tohoto pro-
jektu.
Krátký dokument o Tomovi a rozhovor s ním najdete na těchto stránkách: 
http://www.ucimesepribehy.cz/pribehy/tomas-hradil/

Prodej budov na Muně
Nabízíme k prodeji nemovitosti v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice:
 
http://www.jeseniky-brontosaurus.cz/prodej
---
Novinky okolo Tančírny
Obec Bernartice ani potřetí neuspěla u Regionálního operačního programu Střední Morava se žádostí o dotaci na rekon-
strukci Tančírny. Podle úředníků a expertů ROPu „neprokázala jednoznačně využití v oblasti cestovního ruchu.“
Tančírna má nové internetové stránky a byla vyhlášena také veřejná sbírka na její obnovu:
http://www.tancirna.rychleby.cz

Pravidelné akce v našem Čajovém klubu:

Pletení z proutí - každé úterý od 17 hodin, cena 85 Kč za lekci
Etnobubnování - každý čtvrtek od 19 hodin 
Setkání přátel Knihy (Bible) - každý pátek od 17 hodin

Akce v čase blízkém:

26.10. Otevření přírodovědné stezky na Muně
Podobně jako v mnoha jiných bývalých vojenských prostorech se na Muně nachází zachovalé území s  řadou vzácných 
živočichů. Toto přírodní bohatství představí nový pěší chodník  lesem, mimo síť vojenských asfaltových cest. Součástí 
otevření bude i malá hudební slavnost.

Brontonovinky z Jeseníků - neoficiální newsletter k volnému šíření, v Jeseníku dne 4. září 2013 vydalo Regionální centrum Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky. Důležité upozornění: nevěřte bezmezně všemu, co se zde píše. A nejen zde!

www.jeseniky-brontosaurus.cz
tel. 584 401 722, e-mail: jeseniky(at)brontosaurus.cz


