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Studniční vrch opět krásnější
V létě byla dokončena Nassauská stezka na Studničním vrchu (o její obnově jsme psali ve Zpravodaji Cesty ke kořenům 
1/2013), na obou koncích trasy jsou umístěny tabule se zajímavými historickými údaji. Investor Lesy ČR bohužel nebude 
pořádat (minimálně letos) její slavnostní otevření. 
Na místě donedávna stojící ruiny v sousedství pramene Adéla, Flora, Adolf byla také nově postavena přírodní sprcha 
Svornosti (Concordia Douche). Opět šlo o investici Lesů ČR a stejně jako v případě Nassauské stezky projekt stavbu 
realizovaly Ekostavby Brno pod vedením Ondry Trunečka. 
Slavnostní otevření Svornosti pořádají lesáci v pátek 18. října od 15.30. hod
K velké radosti všech místních patriotů tedy letos Studniční vrch „pookřál“ hned na třech lokalitách – Hydropatické skály, 
Nassauská stezka a sprcha Svornosti.

Zpravodaj Cesty ke kořenům
Připravuje se další číslo Zpravodaje Cesty ke kořenům, které bude věnováno areálu Muny u Mikulovic a Městečku 
neziskových organizací zde sídlícímu. Součástí bude aktualizovaná mapa Muny se všemi „obydlenými“ objekty a dalšími 
zajímavostmi v areálu, včetně obou stezek. Vyjít by mělo v průběhu listopadu. 

Dřevníky na Zastávce
U Hobitína v září vyrostly dřevníky, kde je možné skladovat a před vodou z nebes uchovat zásoby palivového dříví. Tím 
se opět zvýšil komfort pobytů v tomto experimentálním obydlí. V blízkém okolí pak kvete měsíček a další bylinky, takže 
k dokonalé podzimní idylce v této lokalitě mnoho neschází.

Mošt
O posledním zářijovém víkendu byl z letošní úrody jablek ze starých sudetských sadů na Zastávce vyroben mošt o 
celkovém objemu 120 litrů. Čtyřicet litrů  vypili organizátoři víken-
dovky (a rozdali účastníkům). Osmdesát litrů pak bylo v moštárně 
v Lipové pasterizováno do pětilitrových krabic. Mošt vydrží dlouho 
a je výborný!  Mošt se prodává za udržitelnou cenu 200 Kč, pro 
členy a patrony HB za 180 Kč. Krabice jsou ve vitrínce v čajovém 
klubu, jsou u nich instrukce a samoobslužná kasička, kam můžete 
dát peníze a mošt si vzít.

Kurz Go! na Muně
Na přelomu srpna a září se již tradičně uskutečnil Kurz Go! pro 
prváky jesenického gymnázia. Akce, jejímž cílem je stmelení nové-
ho kolektivu v neformálním prostředí mimo školní lavice a pomocí 
zážitkové pedagogiky, probíhala letos premiérově v areálu Muny. 
Akci vedl zkušený brontosauří instruktor Ondřej Hanulík.  

Momentka z kurzu Go!  na Muně.



Prodej budov na Muně
Nabízíme k prodeji nemovitosti v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice:
 
http://www.jeseniky-brontosaurus.cz/prodej
---

Pravidelné akce v našem Čajovém klubu:

Etnobubnování - každý čtvrtek od 19 hodin 

Akce v čase blízkém:

Otevření přírodovědné stezky na Muně
26.10. 14:30 - Muna - vojenský areál Mikulovice
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 14. října 2013 vydalo Regionální centrum Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky. Důležité upozornění: nevěřte bezmezně všemu, co se zde píše. A nejen zde!
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