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Ahoj vespolek,

léto je za námi a před námi krásný podzim, který bude naplněn pestrými akcemi (nejen) 
Slunovratu, takže ti nebude hrozit podzimní deprese a jiné tradiční neduhy 

Je čas na krátkou rekapitulaci uplynulého období, co se nám povedlo a co ne. Ale někdo nerad 
čte dlouhé maily, tak budeme struční 

Přes léto 3 tábory
Letos se konaly 3 tábory (PsB). Tady je jejich přehled:

• Tour de Telč (červenec, Telč) – mraky návštěv a překvapení, netradiční cyklo-tábor a 
práce na zámku a v zámecké zahradě pod dohledem p. kastelána Norka.

• Tam nejezdi! (červenec-srpen, Šimanov) – slunce, souboje, hrabání a kosení luk pro 
odbor životního prostředí magistrátu města Jihlavy.

• Kláro, stačí ti půl nebe a sob? (srpen, Sobíňov) – hrabání orchidejových luk, smích a 
čekání na modráska pod záštitou p. Daďourka se Sdružení krajina a NPR Niva 
Doubravy.

Společně jsme tak za léto odpracovali více než 2000 hodin na pomoc přírodě! Koukněte se do 
fotogalerií jednotlivých táborů, v brzké době k nim přibudou i originální videa.

Jiné akce
Také jsme se v hojném počtu zúčastnili Mohelnického dostavníku 2007, Třebovického koláče 
získali jsme nové členy našeho článku a momentálně máme za sebou i jednu potáborovku.

Víkendovky na podzim
Další akce, které nás čekají (a že jich je!), jsou uveřejněny na webu (www.slunovrat.info). 
Tento rok nás kromě nových víkendovek čekají i ty tradiční, jako např. Vánoční či konečně 
Tvořivá víkendovka. 

Vzdělávání (OHB)
Nezapomeňte taky na to, že startuje nový kurz OHB, tentokrát soustředěný do aktivních 
víkendů, které budou stát za to! Více na http://organizator.brontosaurus.cz.
A co víc by vás ještě mohlo zahřát? Vtip a humor na stránkách Ekofóru – hlasujte za svého 
favorita! Více na www.brontosaurus.cz.

Slunoskrat
Také chystáme další vydání našeho občasníku Slunoskrat – kdo máte na srdci nějaký článeček 
z táboru, či jiné akce, či jenom krátké (i poetické) zamyšlení nad nesmrtelností brouka, pište 
na slunoskrat@slunovrat.info. Vierik se těší, tak ho nezklamte!

Stopy v Lese 07
Stopy v Lese jsou velkým setkáním Brontosaurů z celé republiky a také příjemnou tečkou za 
rokem 2007. Máte-li čas, přijeďte načerpat nové síly, inspirovat se přednáškami, zahrát si 
netradiční hry, anebo pobýt s kamarády u šálku čaje. Více na http://www.akcepriroda.cz/

A na závěr… máme na „skladě“ dostatečný počet triček (barva modrá,  hnědá, červená 
s nejnovějším motivem, černá pánská, chystá se dotisk černých dámských)…
Hezký podzim a teplo u srdce vám přejí

Vierik, Zdenda, Žblebt a ostatní Slunovraťáci
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