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Vítej u Brontíka,
který vychází na začátku babího léta. Snad jsi zažila(a) skvělé prázdniny. Ráda bych se s tebou podělila o jeden svůj zážitek z nich. Na PsB Expedice QP jsme hráli Pralidi, kdy jsme se měli všichni obléknout do šatů z přírodních materiálů. Já jsem jako organizátorka svůj oblek již měla hotový, a tak jsem chvilku v táboře čekala, než se to podaří i děckám. A v tu chvíli jsem si představila, jaké by to bylo, kdyby mě viděla mamka – jak tak sedím polonahá na Pálavě – a vůbec jak se to nehodí k dnešní době – a musela jsem se strašně smát. A je to moc super se občas takhle vzdálit dnešnímu světu a právě o tom jsou také brontosauři.
Tento Brontík se posílá i lidem z našich táborů a taky zájemcům z Mohelničáku. Rádi bychom Vás pozvali na naše akce, a pokud budeš mít zájem, nabízíme předplatné Bron-tíka.
Přeji vydařený školní rok a bronto-saurům ať se daří jejich úsilí,
Radka
Předplatné Brontíka
Tímto číslem končí předplatné Brontíka. Je to smutné, ale naštěstí ne bezvýchodné. Neboť máš možnost si Brontíka znovu objednat. Uvítáme také nové čtenáře. Jak na to?
Pošli peníze za předplatné na adresu Radka Jarušková, Výstavní 26, 603 00 Brno. Pokud dáváš přednost osobnímu kontaktu, pak dej peníze Radce, Pavoukovi nebo Markétce Bártové přímo do ruky (kreditní karty neberem – případně pouze celé). Každopádně neopomeň napsat svoji trvalou a kontaktní adresu, e-mail, uvítáme i datum narození pro rubriku Slavíme.
Kolik činí předplatné? Tradičně: při posílání poštou 100,- Kč ročně, osob-ním odběrem 50,- Kč za 365 a 1/4 dne, přičemž k dispozici bude Brontík na přelomu měsíce (přesné datum bude rozesíláno e-mailem) na volejbale a organizátorském kursu v Brně.
Už vás dále nebudu zdržovat ve vašem vyplňování složenek a oblékání se na poštu. Na závěr bych ráda Brontíkovi popřála, ať je z něj skvělý časopis pro všechny brontíky a ať se vám dobře čte a pomáhá vám,
Radka
Drobky
Využívejte rubriku Drobky! Můžete sem psát inzerátky, drobná ozná-mení, vzkazy, postřehy, vtipy... Ať se nám nerozdrobí úplně...
Radka
Hlas Pálavy
příspěvek neznámého 
místního lidového vypravěče
Tedy, řeknu vám, to jsem ještě nezažil. Pravda, před pár lety už tu byli nějací dva, ale až k nám se nedostali, naštěstí. Ale těchhle bylo víc, mnohem víc, a vypadali odhodlaně už od začátku. Ale měli výhodu, že věděli, kudy jít. To ti před nimi, jé, to byla legrace...
Že nevíte, o čem je řeč? Tak to pardon. Samozřejmě mluvím o naší vlasti, o zemi QP, a o těch divných lidech, co sem k nám pronikli. A že nevíte, s kým máte tu čest? Tak to se ještě jednou omlouvám. Já jsem jenom obyčejný QéPéčťan, jakých po tomhle světě chodí mnoho.
Po pravdě řečeno nevím, jaké měli ti lidé informace, co o nás věděli nebo nevěděli, ale už od počátku se chovali hrozně divně. Objevili se blízko našich hranic uprostřed léta, uprostřed týdne někdy kolem oběda (s tím časem, víte, je u nás trošku veselo, a kdybych vám řekl, že byla neděle půl páté, stejně byste tomu nevěřili) a byli od začátku nápadní. Všichni měli vlajky nějaké cizí země na batozích a tvářili se zmateně. Nějaká ustaraná slečna jim dala starou knihu a oni se začali nenápadně trousit z nádraží, vždycky pěkně po dvou, aby je snad nikdo neviděl. (Já jsem tou dobou seděl u nás nahoře na skále a pěkně jsem to celé pozoroval. Od nás máte totiž celý svět jako na dlani, a možná proto se chtěli dostat právě sem.) Na cestu se ptali kdekoho, ale ti lidé z okolí se sem bojí, žádný z nich nikdy až k nám nedošel. Ale o naší zemi vědí, jedna tamní psycholožka si dokonce dělá výzkumy o členech přicházejících z výzkumných expedic. Tuhle expedici však nezastavila ani šílená psycholožka ani senilní převozník, nezahynuli ani hlady ani žízní, dokonce i noc přečkali bez úhony, ačkoliv tam lesy nejsou zrovna bezpečné. Musím říct, že bych to do nich neřekl, vždyť se na počátku navzájem vůbec neznali. Začal jsem jim možná trochu fandit, nebo jsem se na ně alespoň přestal dívat s takovou nedůvěrou (to víte, naše země je krásná a vzácná a jen tak někdo sem nesmí). Ale k těmhle se naši bohové Qatkis a Plata zády neotočili a nechali je přijít až k samým hranicím. Abyste si nemysleli, že se přes naše hranice dá přejít jen tak, jenom s nějakou listinou, tady hlídají hranice hadi, supi, mocné bouře a vysoké skály, a tak se sem bez hraničáře dostat vlastně nejde. A to si pište, že ten by k nám jen tak někoho nepustil. Těchhle dvanáct statečných a odhodlaných ale dovedl bez obav až za hranice.
Hned od začátku toužili se s námi nějak seznámit, zjišťovali slova našeho jazyka, podnikali výzkumné výpravy, ale místní na ně hleděli dosti s nedůvěrou. Není divu, nikdo nevěděl, co jsou zač a proč přišli, každý se o naši zemi možná i trochu bál. Ale ledy začaly tát hned následující den. V našem kalendáři bylo pondělí a na hodinách asi půl druhé, prostě časně zrána, a celá expedice byla už na nohou, vzali vidle, hrábě, plachty (jiní zase vařečky, hrnce a barely) a šli do práce. Místní se divili, nechápali, ale oni opravdu pracovali neúnavně už od brzkého rána. Hrabali seno, nakládali na plachty a po příkrých svazích, naší suchem a horkem zkoušené země, je vláčeli dolů a prázdné zas nahoru, až mi jich bylo líto. Ale nedělali to pod karabáčem, ve strachu, ale s nadše-ním. A to víte, že je naše QéPécké slunce nešetřilo. Záhy jsme je přestali podezírat a rychle si je oblíbili. Jenže my QéPéčťani nejsme upovídaní, u nás na slovech tolik nezáleží, a tak jsme jim nepotřásali na potkání rukama a neplácali je po ramenou. Myslím ale, že oni to moc dobře věděli, že jsou vítáni. 
To všechno ale neznamená, že jsme je začali chápat. Některé jejich zvyky, rituály, zábavy byly přinejmenším podivné a není tedy divu, že je někteří zdejší lidé považovali spíše za pomatené blázny. A to já zas ne. Čím podivnější byla jejich činnost, tím zábavnější pro mě bylo je od nás z výšky pozorovat. A že jsem viděl věci. 
Jednou k večeru si jeden z nich usmyslel, že by bylo třeba naši zemi elektrifikovat (kdo to kdy slyšel ?!), a tak rozmisťovali takové maličké destičky a tahali drátky. Elektřinu sice vyrobili, ale upřímně řečeno, k čemu by u nás v QP byla? 
I naši skřítkové si s touhle expedicí užili. Hned na začátku jim jenom tak z dlouhé chvíle vzali jídlo a nechali ty malé nešťastníky shánět ho u těch nejpodivnějších lidí. Od šamana na dvojku už jsem taky párkrát šel a řeknu vám, už bych tam nechtěl. 
Ale za tahle všechna malá příkoří se jim naše země řekl bych bohatě odměnila. Naši velcí bohové je tu nechali nerušeně poodkrývat mnohá tajemství QP. A nutno říci, že na to šli chytře, mnohem lépe než všichni před nimi. Jistě, pozorovat mohutné stromy, vysoké skály a horkem vyprahlou a přece tak krásnou a rozlehlou zemi očima je dobré a všem to dosud stačilo, kolik krásy je ale třeba ve starých pařezech nebo pod lístky mladých doubků, to zatím nikoho nenapadlo. Stejně jako vnímat les a louku jenom ušima, nosem, rukama. Že to nejde, že to neumíte? Já to taky neuměl, ale naučili mě takovou moc pěknou hru, Helenku Kellerovou (asi nějaká jejich známá...). Zahrajte si ji taky a poznáte, jak moc se dá poznat po hmatu, naučíte se vnímat sebe, lidi kolem, věci, stromy, květiny. A je-li vám to pořád málo, vezměte prostě ping-pongový míček a cvrnkejte a cvrnkejte.
Ale poznat celou naši zemi hmatem, sluchem, čichem, to by byl úkol nad síly téhle expedice, nad síly všech expedic, a tak se i tahle skupinka zvědavých čím dál tím víc osmělovala a podnikala čím dál tím delší a náročnější cesty (nejen za prací). Zprvu se spokojili se sbíráním moudrých nápisů na našich mohylách, pak ale zatoužili dostat se dál, a tak sestrojili balóny a snad chtěli létat, nebo co já vím. Rozhodli se dobýt i naše posvátné nejvyšší QPmísto, použili skutečně to nejmodernější vybavení, a uvázáni na provazech všeho druhu i tenhle kus země objevili.
Jenže přímo uprostřed jejich výzkumů zasáhla tábor těžká rána, bozi se rozhněvali a seslali na ně zlou chorobu. A tak místo obvyklé aktivity museli všichni pryč a čekat, až proběhne deratizace a desinfekce (jako kdyby snad nestačilo říct, že mají počkat, až se všechno spálí a zničí). Členové expedice ale i tenhle zdánlivě ztracený čas využili k intenzivnímu bádání a rozjeli se do všech koutů QP. Měli štěstí, my QéPéčťani jsme laskaví a pro poutníky, kteří si s sebou nesou jenom občanku a tužku, máme pochopení. Zjistili o nás leccos, ale všechno ne, to by snad ani nešlo.
Není divu, že po vyčerpávajícím putování a náročné expediční práci uléhali unavení a často vysílení. Naštěstí si ale alespoň někdo z nich vzpomněl na staré umění masáže. Čekal bych ledacos, masáž nohou, zad, znám i lidi, co umějí masírovat jenom slovně, ale tihle si masírovali obličeje. Chtěl jsem si k tomu ohni lehnout místo jednoho z nich a nechat přejíždět jemné dívčí prsty po své tváři, ale nepodařilo se mi vzbudit toho spáče, co ležel pod jejíma rukama.
Po celý dlouhý čas jim naše země poskytovala mnoho ze své krásy, překrásnými rozhledy je přímo zahlcovala (i na záchodě se po celý čas měli na co dívat), a tak snad, jak se říká, na revanž, chtěli i oni pochlubit něčím pěkným a rozhodli se zahrát divadlo. Ne pro pár diváků tam u nich dole v táboře, ale pro celou QP pěkně nahoře na hradě. A že se bylo na co dívat. Možná, že si myslí, že tam tehdy nebyl vůbec nikdo, že si hráli jen tak pro sebe. Nikdy se nedoví, že jsme tam seděli všichni, pěkně potichu a mlčky se dívali.
Ano, ano, nejen QP měla těmhle svým návštěvníkům co nabídnout, i oni ukázali mnohé nám. Ještě teď mám doma zbytek těch sušených lístků v krabičce, co stačí je v horké vodě namočit. A věřte mi, že je máčím ostošest. 
Snad jenom našim bohům se pořád tihle lidé nějak nelíbili. Myslel jsem, že i Qatkis s Platou tak jako bohové olympští zatoužili získat od těchto lidí nějaké opojné nápoje (čekali by marně), ale ukázalo se, že za tím vězelo něco jiného. Vždyť oni za celou tu dobu, co u nás pobývali, vůbec neuznávali tyhle naše milostivé bohy. A tak se Qatkis s Platou rozzlobili a pěkně celou tuhle slavnou výpravu uvrhli do doby temna, do časů dávno minulých. Naštěstí se ale této expedici podařilo božstvo udobřit, vyřezali jejich podobizny a vytrvale je uctívali. Bohové se smilovali a celou expedici navrátili do současnosti. Nic proti božímu úsudku, ale mohli ještě chvíli počkat, oblečky z jasanového listí začali na prudkém slunci usychat a to by rozhodně nebylo na škodu... Ale to sem nepatří.
Ten den ještě, snad na oslavu šťastného návratu do přítomnosti, pořádali slavnostní jarmark. Chtěl jsem si taky koupit náramek, nechat se ostříhat, tetovat, masírovat nebo svoje poslední QéPécké propít a projíst v místní kantýně, ale už bylo pozdě a to víte, co mám ženu, jsou mé dny kratší a kratší.
Co se dělo dál už vím jenom z doslechu. Svítalo a oni všichni (kdoví proč to dělali) šli tam, kam se touhle dobou žádný QéPéčťan neodváží. Stáli až úplně nahoře, zpívali, drželi se kolem ramen a vůbec se nebáli. Pak se otevřela brána a byli pryč. Sice se v QP nenarodili a možná, že se sem už nikdy nepodívají, ale už jsou z nich taky QéPéčťani. Tak kdybyste je někdy někde potkali, řekněte jim, že i tady u nás je jejich doma.
V QéPéckém tisku objevila
	Evča Šebková
Zpráva o setkání organizátorů
(6.-8.6. hrad Lipnice)
Další, v pořadí již čtvrté setkání organizátorů Akce Brontosaurus se uskutečnilo na hradě Lipnice. Zúčastnilo se celkem 16 organizátorů z více než 5 základních článků. Našimi hostiteli byli tentokrát profesoři čar a kouzel ze ZČ HB SUP. 
Naučili nás několika základním kouzlům a obraně proti kouzlům zakázaným, naskytla se i příležitost nabyté kouzelnické znalosti si ověřit při dobrodružné výpravě za ukra-deným Moudrým kloboukem. Zahráli jsme si famfrpál a zjistili, že létání na koštěti je skutečně náročná disciplína, která vám bere dech. Když k tomu přidám ještě koupání v lomu a Jerryho výbornou kuchyni, je každému jasné, že jsme se měli skvěle.
Sobotní dopoledne bylo věnováno diskusi o možnostech zlepšit fungo-vání brontosaurů, z jejíž závěrů redakce vybírá:
Dlouhodobá udržitelnost organizátorství 
aneb jak to udělat, aby staří méně odcházeli a mladší více přicházeli?
Nutno přiznat, že kolem tohoto tématu se poměrně rychle rozvinula vášnivá diskuze, v níž zaznívaly názory a zkušenosti často zcela protichůdné. Např.: Potřebujeme více kvalitních organizátorských kurzů. x Víkendovky pro organizátory jsou na nic.
Bouřlivá debata nakonec překva-pivě vyústila v 5 základních principů výchovy organizátorů:
organizátor potřebuje podporu a zázemí – to nachází jednak mezi organizátory (význam kurzů a setkání organizátorů), jednak v celém Hnutí (lépe se jedná, vystupuji-li jako zástupce HB, někdo za mnou stojí, účastníci akcí jsou automaticky pojištěni, rodiče nepustí svou dceru na akci, kterou pořádá nějaký neznámý člověk, ale s Brontosaurem ano…)
vzdělávání, organizátorské kurzy – ať už víkendové, či průběžné – jsou potřebné a užitečné, ale samy o sobě nestačí, nelze je přeceňovat. Jsou jakousi špičkou ledovce, vyvrcho-lením dlouhodobé přípravy orga-nizátora, která vede k získání oprávnění pořádat akce pod hlavičkou HB. Organizátor potřebuje řadu specifických znalostí, které může získat jen na těchto kurzech, kurzy samotné z něj však dobrého organizátora neudělají. Důležité je jejich načasování, přicházejí-li příliš brzo, pak mohou i nadějného organizátora odrazovat. Důležité je rozvíjet nejdřív nadšení a potom teprve odbornost. S tím souvisí další bod…
Postupné zapojování a vytipování nových nadějných organizátorů je všeobecně známým principem, o jehož platnosti a potřebě nikdo nepochybuje. Předmětem sporu zůstává, zda ho využíváme dostatečně. Vytipovat si mezi účastníky schopného člověka, který něco umí, umožnit mu, aby si zažil úspěch a dobrý pocit z organizování, přenášet na něj postupně více a více odpovědnosti, to je osvědčený postup, který obohacuje všechny zúčastněné. Zkušenější v týmu jednak čerpají uspokojení z toho, že mohou předávat své zkušenosti, jednak je celý tým přítomností nováčka obohacen. Začínající či budoucí organizátor postupně získává zkušenosti nejen po boku zkušenějších, ale i jako účastník dalších akcí. Objevuje se tu zajímavá souvislost s dalším bodem…
Kvalita akcí – na první pohled možná trochu překvapivě, ale i kvalita akcí je pevně propojena s výchovou organizátorů. Jednak kvalitní akce více nadchnou účastníky pro organizování (chtěli by něco takového také umět), jednak je nadchnou pro účast na dalších akcích, kde se mohou přiučit zase od jiných. Není pochyb o tom, že člověk, který jako účastník zažil tak mizernou víkendovku, že si řekl, že to dovede taky a začne organizovat, má horší výchozí pozici než člověk, který byl na několika skvělých akcích a chce něco podobného také zkusit. 
Pestrost a otevřenost – je zřejmé, že větší pestrost, více kvalitních akcí dává více možností učení a hledání vhodného místa k uplatnění. Je jistě otázkou míry, jak můžeme být otevření a hledání hranice, co ještě připustit jako akci pod naší hlavičkou je nekonečný proces. 
Nemusím asi připomínat, že ani tyto principy nejsou absolutně platné pro všechny.
Bahno chybí.
Co je a co není Akce Příroda? 
Akce Brontosaurus (= Akce Příroda) zahrnuje širokou škálu víkendovek, které se od sebe značně liší. Tato různorodost by měla být zachována i do budoucna. Podle čeho tedy stanovit, co ještě patří a co už ne do Akce Příroda? V klasické triádě zaměření aktivit HB – práce, hry, ekologická výchova – klade AB největší důraz právě na práci.
Práce musí splňovat 2 podmínky:
1. být smysluplná, tj. účastníci vědí co a proč dělají a získávají dobrý pocit z odvedené práce 
2. jde o pomoc přírodě, resp. dobrým lidem, kteří usilují o ekologické hospodaření (tradičně sem patří sázení stromků a vše co s tím souvisí, pomoc na biofarmách a úklid odpadků)
Program a hry – dobrá víkendovka AB může mít byť jen minimální program (procházku po okolí, zpívání u kytary). Ani kvalitní program náročný na přípravu se však s AB nevylučuje.
Ekologická výchova – je vždy přítomná, minimálně tím, že se účastníci dozvědí smysl vykonávané práce a širší souvislosti celého snažení.
Martin Suchánek
Smějete se málo, tak se zasmějte cizímu (mému) neštěstí
Včera byl den jako každý jiný. Ráno jsem jel do školy na zkoušku. Ta mi
skončila brzičko, a přesto že jsem měl v Ostravě ještě nějaké povinnosti,
rozhodl jsem se, že pojedu domů na oběd. Bydlím kousek od Ostravy a od té doby, co mi jezdí autobus přímo od školy, mi cesta domů trvá tak 20 min. Oproti původnímu času 90 min., jenž jsem cestoval vlakem a "šalinou".
Dojel jsem tedy domů, popapal dobrý obídek. A protože se teplota už řádně vyhoupla nad 28°C, tak jsem si dal takového správného zdravotního poobědního šlofíka. Aneb jak říká babička dvacku. Z takového toho slastného klimbání se po chvilce stal spánek, a tak jsem se probral až za hodinu a cosik. Bylo mi příšerné vedro. Co bych dal za osvěžující deštík nebo alespoň přeháňku. Pravda kolem Mokrých Lazců se šikovaly mraky, ale ze žádného né a né sprchnout. Já si mezitím skupil všechny věci a pomalinku se potácel do kopce na autobus. Ale co se nestalo. Autobus nejel a nejel. Bylo už tomu pět, deset a pak i patnáct minut. Co teď? No ještě že to spojení na Ostravu je u nás velice slušné. Tak jsem se tedy už rychlejší chůzí vydal na druhou stranu vesnice na nádraží. Po chvíli jsem minul máš dům, a když jsem od něho byl tak padesát metrů, začalo se vyplňovat to, co jsem si tak toužebně přál. Akurát ve špatnou dobu. Připadalo mi to, jako by se na mě valila vlna cunami. Strašně velkou rachlostí se ke mě přiblížila doslova dešťová stěna. Bez jakéhokoli varování. Žádné výstražné bouření či slabounký předdeštík. Prostě žuch a vypadal jsem jako vodník Česýlko. Tak jsem si to namířil zpět domů. Usušil se, převlékl se. A opětovně se vypravil na autobus. Tentokrát ale mé plány nezkazil hlas z hůry, ale blbost zevnitř. Přesně takhle by se dalo definovat to, když si špatně přečtete jízdní řád. Což, jak jste dobře usoudili, se mi stalo. Nezbylo nic jiného než jít opětovně na nádraží. 
Tentokráte bylo toho času do odjezdu vlaku více. A tak jsem se už cíleně zastavil doma. Po chvíli, už se značným předstihem, jsem pelášil na vlak. A představte si, co se nestalo. Vláček jel, a jel na čas. Tak jsem se pohodlně usadil, napsal SMSku, ve která jsem omluvil svůj pozdní příchod a byl jsem rád, že jsem se konečně, napočtvrté(!), pohnul směrem k Ostravě. Cesta pěkně ubíhala, krásně se dýchalo po tom slejváku a tak jsme minuli Lhotu a Háj ve Slezsku. V Háji přišel pan průvodčí. Automaticky jsem vytáhnul lístek, a hle! pan průvodčí nechtěl lístek. Ten měl na srdci něco úplně jiného. "Před Děhylovem spadly na trať stromy, tak tu budem delší dobu čekat", řekl na celý oddíl. A velký úžas u cestujících tím pravda nezpůsobil. Já jsem se začal jen usmívat. Taky jsem zavolal do Ostravy, že mi dnes není dopřáno se do Ostravy dopraviti. A tak jsem čekal a čekal a čekal. Zanedlouho přišel opětovně pan průvodčí: "Přestupte si do rychlíku, tento vlak pojede zpět do Opavy". Tak si tedy všichni cestující přestoupili z našeho vláčku, který měl šest vagónků do rychlíku, který měl jen tři. To udělali všichni až na jednoho človíčka, tedy mě. Já samotinký jsem se právě těmi šesti vagóny v pohodě dopravil zpět domů. Nevím, jak dlouho ještě museli ostatní čekat, než mohli pokračovat dál, ale při té vší smůle, co jsem ten den měl, mě to už moc nezajímalo.
Když si to tak člověk zesumíruje. Myslíte si že tolik náhod se může stát jen tak náhodou? Možná jo, ale i tak si myslím, že se včera tam nahoře někdo moc dobře bavil. A doufám, že mi to vše vynahradí ve čtvrtek u zkoušky. Tedy pokud se mi podaří dostat se do školy. Ta je sice na okraji, ale přeci jenom v Ostravě.
Tata
Brontosauři               na Mohelničáku
Letos na Mohelnickém dostavníku, folkovém festivalu na konci léta, brontosauři provozovali nejen Ekostan jako minulé ročníky, ale zároveň se podíleli na organizaci celého festivalu, když vybírali a dávali vracenky při vstupu a odchodu z místa.
Brontosaurů se na organizaci podílelo 20, z čehož 12 bylo v plném nasazení – přibližně polovinu doby stáli u bran. "Práce za volný lístek mi vyhovovala, trošku bylo špatný, že jsem musel být vzhůru dlouho do noci. Ale zase mi to vynahradila legrace, když jsem pozoroval opilce, jak se nemohou trefit do dvoumetrové brány. Lidé nosili vstupenky dost neviditelně, občas jsme je museli opravovat. Ale žádný problém jsem nezaznamenal," řekl Žblebt, jeden z aktivních pořadatelů. Dalších 5 lidí bylo v záloze a připraveno nastoupit, což nakonec moc potřeba nebylo. Hlavními organizátory celé akce byli Tom Hradil, Míša Nováková a Martin Perlík, přičemž druzí dva měli na starost Ekostan.
U tábořiště byl postavený hangár, u kterého byly vystaveny panely a fotky o brontosaurech. "Myslím, že Ekostan byl poměrně vyvážený a působil jako opravdová součást festivalu," řekl Tom Hradil. Propagace se podle něj zdařila – rozdalo se asi 200 plakátků Akce příroda. Dále byly nabízeny i celobrontosauří kalendáře, akce Slunovratu, Baobabu, Rozruchu a projektu 3 víkendy pro... . V sobotu proběhla přednáška o jesenické Cestě k pramenům, po ní hry, kterých se zúčastnilo asi 50 lidí. U hlavní scény stál Ekostánek, jehož výhodou byla právě poloha, kdy kolem něho procházelo hodně lidí.
"Myslím, že se brontosauři jako pořadatelé Dostavníku osvědčili. Aligátor, hlavní organizátor festivalu, mi volal, děkoval mi za pomoc a vzájemně jsme si slíbili spolupráci i do budoucna," uvedl Tom Hradil.
Radka
Bystřička aneb Nájemná háčkovražda
30.5 - 1.6.2003
Ach, jak slepý jsem byl hlupák! A přitom si stačilo uvědomit jen pár souvislostí. Všechno do sebe tak pěkně zapadalo…
Bystřička je velmi svérázná vodácká atrakce. Měří sice asi jen pět kilometrů, ty však ale stojí zato. Horní polovina se skládá výhradně z adrenalinových jezů, kterých je tolik, že úseky mezi nimi můžeme klidně zanedbat. Slouží jen k tomu, aby posádka aspoň trochu rozdýchala ten  předchozí jez. Druhá polovina toku se nese ve znamení velmi rychlého proudu, množství peřejí, zpestřených mnoha atrakcemi, jako jsou vrbičky přes celou řeku, dřevěné lávky pár decimetrů nad hladinou (pod jednou z nich je jez, který posádka musí sjet ležíc při tom na dně lodi) a množstvím menších (asi metrových) stupňů, které by na každé jiné řece byly výrazným zážitkem, ale tady, po té hrůze horního toku, je už nikdo ani neregistruje.
Jindy tiché a nenápadné údolí Bystřičky se první červnový víkend mění ve vodácký ráj. Množství všelikých plavidel letí dolů s proudem, ještě větší množství čumilů povzbuzuje a fandí ze břehů a mostů. V místech, kde říčka obtéká rekreační chatky, vynesou si chataři ke břehu plážová lehátka, pořádají piknik a vesele mávají na lodě.
Na soutoku s Bečvou vypuká nezřízené veselí. Rozjařené posádky, nadšené tím, že přežily, skáčou z lodí po hlavě do vln Bečvy, která je co do teploty v porovnání s ledovou Bystřičkou vyhřátým letním koupa-lištěm. Pak si vytáhnou lodě na břeh, ve stánku koupí čaj s rumem a nadšeně pokřikují na další a další plavidla plné vody, které prudký proud Bystřičky vyplivuje jedno za druhým daleko doprostřed líné Bečvy.

V pátek večer přijela do Valašského Meziříčí čtveřice odvážných – Lucíšek, Bob, Evča a Jupíčert, kteří se spolu s Míšou a se mnou pokusí zítra pokořit Bystřičku. Ještě jsme chvilku společně poseděli, popovídali si, plánovali program na víkend. Jupíčertovi velmi chutnal štrůdl, který Míša upekla.
V sobotu dopoledne jsme i my naházeli do vln pod výpustí přehrady tři lodě. Všechny posádky (Lucíšek s Bobem, Evča s Jupíčertem a Míša se mnou) nedočkavě hrabaly pádlem už ve vlaku z Valašského Meziříčí.  Plavba byla skvěla, obzvláště v tomto horkém letním počasí, voda stříkala proudem, adrenalin taky a polovina naší šestice, která jela Bystřičku poprvé, se nestačila divit.. Nikdo z nás se nepřevrátil, nikdo se nekoupal, nikdo si nerozbil hlavu… Pohoda. Na soutoku jsme odpočali, posvačili, opalovali se na rozpálených kamenech plochého říčního břehu, pak se vydali po Bečvě do Valašského Meziříčí a tam až do večera trénovali na cvičné peřeji. Moc příjemný den.
V tomto stručném popisu jsem vynechal jednu zanedbatelnou epizodu. Tak zanedbatelnou, že ani v reálu jsem ji (ke své škodě) nevěnoval velkou pozornost. Ve všeobecné euforii a odlehčené atmosféře na soutoku jsem chytil Míšu a hodil ji do hlubokých a teplých vod Bečvy. Nevinné laškování, řekli byste si. Míša se jen otřepala, vynadala mi a pak se na mě zkoumavě a přemýšlivě zadívala. Už ten pohled mě měl varovat. Nevaroval.
Sobotní večer (a podstatná část noci) příjemně uběhl při povídání, třech lahvích vína a společenských hrách. Jupíčertovi pořád chutnal Míšin štrůdl. Pak Míša chvilku Jupímu něco vysvětlovala, Jupíčert se při tom hrozně smál. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Po rozhovoru s Míšou dostal Jupíčert přidáno velké množství štrůdlů.
V neděli ráno jsme se probudili v bytě ve Valašském Meziříčí, za okny slabě pršelo, po včerejšku nás taky leckteré svaly docela bolely.  Otázka zněla – Bystřička se vypouští i dnes dopoledne, pojedeme ještě jednou? Nikomu se nechtělo přiznat lenost a tak jsme opět vyrazili. Překvapila Míša. Nejvíc agitovala pro dnešní sjezd a najednou řekla, že nepojede. Prý nechce riskovat po právě doléčené angíně. A mně, oslovi, vůbec nepřišlo divné, že včera se nadšeně v Bystřičce koupala angína neangína. Po krátkém tajném rozhovoru s Míšou odmítla dnešní plavbu i Evča. Evča, která je vždycky pro každou srandu. Ani to mi nepřišlo divné. A logika dané věci rozhodla – vytvoříme dnes s Jupí-čertem čistě pánskou posádku, kde já, jsa o pár kilo lehčí, budu dělat háčka.
Jupíčert je zkušený vodák. Má sice mezi přáteli vodáky přezdívku "Háčko-vrah", ale už dávno ji nenaplňuje. Včera předvedl na kormidle excelentní výkon, Evča se jako jeho háček ani nenamočila. Ale proč se dnes tak pečlivě šněruje do profesionální záchranné vesty? A proč si nasazuje přilbu? A proč se, hrome, tak potutelně pochechtává? Míša s Evčou nás budou doprovázet po břehu. Míša si vzala foťák, založila do něj nový film a viditelně se moc těší. Na co asi, přemýšlím.
V deset hodin na hrázi Bystřičky otočili kohoutkem, v podzemí štole to zadunělo a skrz železnou mříž vytryskl dravý proud do do té doby krotké říčky. Osm kubíků, to bude dneska hukot.
A je tu hned první jez. Dost vysoký, pod ním se loď propadá pěnou mezi vlnami do válce. Je třeba pořádně zabrat. Oba. Vlítli jsme do jezu, vlny mne zalily, chystám se zabrat co to půjde – a najednou hop, Jupíčert mi visí na zádech! Loď je plná vody, bezmocně se motá pod vodopádem jezu, voda ji zalívá z hora. Visím na pádle daleko z lodi, hulákám na Jupího, ať zabere… Dobře půl minuty jsme se přetahovali s válcem pod jezem.  "Co jsi to vyváděl?," ptám se Jupíčerta u břehu, kde jsme se s vypětím všech sil dohrabali. "Vyhodilo mě to ze sedačky," omlouvá se Jupíčert, jako já je skrz naskrz mokrý, ale oči mu spokojeně zářily. Na břehu jsem zaregistroval rozesmáté obličeje Míši a Evči.
Vylili jsme vody z lodi, vydechli, jedem dál.
A přišel vysoký, dvoustupňový jez. Ani nevím, jak se to semlelo. Už pod prvním stupněm jsem byl venku z lodi, ten druhý už jsem sjížděl po hlavě, voda mne trošku ostrouhala o dno a pak mne ještě přejela naše převrácená prázdná loď, které se z druhé strany držel jako vždy nadšený Jupíčert, široce se usmíval a div že neposílal davu diváků vzdušné polibky. Vytřel jsem vodu z očí, zaostřil na břeh – a opravdu.  Míša se naklání nad hladinu, jednou ruku obtočenou kolem kmene olše, a mačká spoušť fotoaparátu ostošest. Začalo ve mně klíčit jisté podezření. Jupíčert na Míšu gestikuluje, jako že je vše v pořádku a všechno jde podle plánu. Podezření zesílilo.
Na dalším jezu se to opakuje jak podle kopíráku. Šlapu vodu pod jezem, olizuju si odřené klouby na ruce a ohmatávám obličej, ošlehaný od vrbových větví. Diváci na břehu řvou nadšením.
S promočeným šatstvem, otřeseným sebevědomím a nadšeně zpívajícím kormidelníkem za zády projíždíme již bez úhony další jezy, pak kličkujeme v peřejích, podjíždíme lávky a máváme na povzbuzující domorodce. Jde to všechno nějak moc hladce. Jupíčert si přestal zpívat a asi nad něčím uvažuje. A pak to přišlo. Nenápadný, asi metrový stupeň, pod ním vlny, na Bystřičce fádní záležitost. Rutinně jsem zabral vší silou pádlem, abych vytáhl loď z pod jezu, stokrát jsem to takhle už dělal. Pravé koleno pořádně zapřít o bort, ať je záběr silnější. Ale kde je, k čertu ten pravý bort? Jako kouzlem mi zmizel pod nohou, já se vší silou zapřel o nic a vzápětí letěl elegantním kotrmelcem přes palubu a plácl sebou do vody.
Šlo o čistou háčkovraždu, tj. o situaci, kdy háček vypadne z lodi, zatímco kormidelník zůstane. Nechá-pavě se zvedám z vln, Jupíčert je na lodi zalomený smíchy. A já, po kolena v ledovém proudu, už se chechtám taky, protože mi nic jiného nezbývá. Diváci na břehu šílí nadšením.
Pak jsem nad tím přemýšlel. kdyby si kormidelník počkal na vhodný okamžik a v tu kritickou vteřinu stlačil boční válec trochu dolů, stačí pár centimetrů, pro háčka, který se o tento válec opírá, by to muselo mít fatální následky. Jupíčert se na moji akade-mickou otázku vedenou tímto směrem tváří naprosto nechápavě.
Na soutoku už na nás Míša zdálky volala: "Tak kolik?" Zvedl jsem ruku se třemi vztyčenými prsty a Míša dostala záchvat smíchu.
Když jsme se vrátili do bytu, dostal Jupíčert po obědě dvakrát přidáno, potom kopec nanukového dortu a výslužku na cestu do Brna. A já pořád přemýšlím, čím si to chlapec zasloužil…
Hadař
P.S.: Málem bych zapomněl na druhou naši nedělní posádku. Lucíšek s Bobem Bystřičku i podruhé elegantně a bez potíží sjeli. Jen nechápavě sledovali naši exhibici a obětavě lovili věci, které nám čas od času z lodi odplavaly. Obzvláště za ten klobouk jsem vám velice vděčný…
Vývěska Orchisu
Sháníme lidi, kteří by chtěli chodit na organizátorský kurs v Brně. Jedná se především o lidi, kteří už nějaký pátek na bronťárny jezdí, už třeba i něco organizovali, ale OHáBéčko jim chybí. Zdatní organizátoři, oslovte prosím lidi ze svých akcí! 
Zároveň Jupíčert shání několik lidí, kteří by mu s uspořádáním organizá-toráku pomohli. Šlo by o zajištování lektorů, pořádání doprovodných víkendovek a dalších aktivit. Vůbec to nemusí být někdo z Orchisu. Pokud bys do toho chtěl jít, přihlas se prosím na kalcik@lachema.cz. Díky moc.
O orchouší stránky se od června stará nový webmaster – Pepa Hladký. Už má zkušenosti s tvorbou stránek na své akce, takže jistě zvládne i článkovské. Děkujeme také Tonimu, že se o naši I-netovou prezentaci staral poslední rok a půl.
Rádi bychom letos pořádali Silvestr, ale chybí nám střecha nad hlavou. Nevíte někdo o nějaké chatce či jiném vhodném objektu, ideálně v horách, kde by se vešlo cca. 10–20 lidí? Žádný velký komfort není třeba, snad jen abychom nezmrzli. Díky. Ozývejte se prosím Radce (777 648 036).
Radka
Myšlenky
Tentokrát o… lásce

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.
Alfred Tennyson

Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak – ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.
André Maurois

Láska se nevyprosí ani nevyhrozí.
Božena Němcová

Láska není rybník, ve kterém pořád můžeme hledat svůj obraz. Má příliv a odliv. A jsou v něm vraky a potopená města a chobotnice a bouře a truhly se zlatem a perly. Ale perly, ty leží hluboko.
Remarque

Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí, i ten, co cválá.
William Shakespeare

Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná, že vůbec nepoznal lásku.
Josef Čapek

Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme.
Leonardo da Vinci

Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra.
La Rochefoucauld

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení. A trošku lásky. Chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.
André Maurois

Kdybychom čekali na  setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.
Pitigrilli

Láska bez žárlivosti je snad zrovna tak řídká jako růže bez trní.
M. A. Nexo

Dva milostné dopisy píšeme nejtíže: první a poslední.
Francesco Petrarca
Markétka
Mozek2
Nazdárek všichni!
Doufám, že jste si užili pěkné prázdniny a že se těšíte na nové hříčky či hádanky v této rubrice. Před prázdninami jste měli spočítat, kolik je v podivuhodném obrazci trojúhelníků. Mohu vám říci, že jich tam je 35.
Nyní vás seznámím se zadáním další úlohy, při které byste si měli procvičit své mozky a mozečky. 
"Dojeli jste na tajuplný ostrov a na něm jste nalezli tři bedny a na každé z nich je jeden nápis. Víte, že v jedné z nich je ukrytý poklad a v druhých dvou na vás čeká smrt. Máte tedy jenom jednu šanci na nalezení pokladu. Jako nápovědu vám řeknu, že aspoň jeden z nápisů je pravdivý a aspoň jeden je nepravdivý. V které bedně je poklad?
Železná bedna má na sobě psáno - poklad není v dřevěné bedně.
Dřevěná bedna má na sobě psáno - poklad není v této bedně.
Papírová bedna má na sobě psáno - poklad je v této bedně."
Takže přeji hodně štěstí při přemýšlení. 
Žiri
 Vtipy o národech
 V NEBI
Francouz je kuchařem,
Angličan policistou,
Němec mechanikem,
Ital milencem
a Švýcar bankéřem.

  V PEKLE
Vám vaří Angličan,
střeží vás Němec,
auto vám spravuje Francouz,
miluje vás Švýcar
a peníze máte u Itala.
Tři význačné osobnosti slovenského    života?
   Ĺudovít Štúr – vytvořil spisovný jazyk,
   Jozef Tiso – založil Slovenský štát,
   Gustáv Husák – připojil k němu Čechy a Moravu.
Jde si Žid Ábeles postěžovat Silbersteinovi: “No Silberstein, představěj si, co mě se stalo! Můj syn, můj jediný syn se dal v Praze na studiích pokřtít!” “No, mně to budou povídat! Co myslej, ten můj némlich to samý!” “Co budeme dělat? ” “No, jdou se mnou,  zeptáme se rabína.” “Rabíne, dej nám radu. Co máme dělat? Oba dva naši synové se dali pokřtít!” “No, mně to budou povídat! Ten můj udělal přesně to samý! Ale víte co, zeptáme se Hospodina.” “Hospodine, pomož nám. Co máme dělat? Naši jediní synové se dali pokřtít!” A shůry zahřmí mocný hlas: “NO A MNĚ TO BUDOU POVÍDAT...”
Radka
Mraveneček popleta
Vyšel si takhle mraveneček
hledat štěstí do světa,
vyšel si takhle mraveneček, 
přesto že byl popleta.
Hned jak slunce vyhouplo se, 
tak se vydal na cestu.
měl však pouze jedno přání, 
chtěl si najít nevěstu.

Jak tak chodí světem, 
od Beskyd až k Řípu,
nemůže se nikde dočkat 
Amorova šípu.
Vídal brouky, vídal cvrčky, 
ba i kruté dravce,
do hlavy mu ovšem vešlo, 
že chce za ženu savce.

Až tak jednou nečekaně 
za klecí hned u plotu,
spatřil tenhle mraveneček 
kus sloního chobotu.
To si ale ještě myslel, 
že vidí jenom hadici,
popošel však malý kousek 
a spatřil celou slonici.
Bylo to těžké s mravenečkem, 
já jsem mu to vysvětloval
však nikdo tomu nezabránil 
a on se do ní zamiloval.

Slonice se zalekla: 
"Co že to chceš drobečku,
byl jsi dlouho na sluníčku 
a máš z toho horečku.
Najdi si sobě rovného, 
nejsem pro tebe nevěsta,
jdi hledat broučka malého 
na tvých cestách necestách."

Smutný byl náš mraveneček, 
že dostal první kopačky,
a trápila ho jeho láska 
a srdce měl na dračky.
Tak nevšímal si mraveneček, 
že beruška se na něj smála,
že by mu ráda pomohla 
a srdíčko mu poskládala.
Trvalo to dlouhou dobu 
a mravenec už tuší,
že láska není na povrchu, 
že ukrývá se v duši.

Jak dopadla tahle storry 
mravenečka poplety,
no vzal si přece berušku 
a mají spolu pět dětí.
Všichni byli šťastni, 
to se jen tak nevidí,
jen aby to takhle krásně 
dopadlo i u lidí.
Tata
Slavíme
Legenda:
 …narozeniny
a …svátek

14.9. Radka 				a
22.9. Pavel Jirman 			  
         Dan Klimeš 			           
23.9. 	Marťas Kovařík			                  
25.9. Zlatka 				a
28.9. 	Polda	 				                     
29.9. 	Kleofáš, Polda, 
        Myšák, Gogo 			a        
30.9. 	Yaki 					                  
Markétka
Brontosauří kalendář
Orchouší akce
Volejbal
se v Brně hraje každé úterý od 18:30 do tmy na Kraví hoře na hřišti vedle konečné čtverky v Masarykově čtvrti. Podle nálady můžeme dát i ringo, frisbee a pétanque (pokud je vezmete). Zve Polda. Koná se, pokud nepadají trakaře!
Ohnivé volejbaly
Chtěli byste si zahrát volejbal, ringo... a v úterý nemůžete? Pak si odpočinout u ohně, zazpívat si a opékat špekáčky? Popovídat s přáteli a třeba i přespat pod širákem? Tak spojte příjemné s příjemným a choďte ve čtvrtky od 18:00 hodin na OHNIVÉ VOLEJBALY do Zamilovaného hájku v Řečkovicích (u ohniště vzadu na louce). Těší se Polda (608 271 026).
24.9. Pizza party 
alias Schůzka Orchisu
Naše pizzerie U Oraniště nabízí pizzy všech druhů, na které donesete suroviny. Základní těsto zajištěno z pekárny U Kačera. Otevírá se v 18 hodin u Jaruškových na Výstavní 26 na Starém Brně.
Budeš mít možnost podílet se na rozhodování o nové podobě orchisác-kých www stránek, zapojit se do přípravy akcí, ale hlavně uvidíš své kamarádky a kamarády. Určitě dones fotky z prázdnin. Těší se na tebe Radka, Honzík, Pavouk, Kolumbus, Pepa a Jura.
vlak
odj.
příj.
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Praha Masar. nádraží
16:43
17:23
Kralupy n. Vlt.
17:42
17:53
Zákolany (směr Kladno)

18:43
19:23

19:29
19:39

Máte-li pražskou „šalinkartu“ pro 3 pásma, nemusíte si kupovat lístek.
26.–28.9. Brigáda v Zákolanech 
Ahoj kamarádi,
v termínu 26.-28. září pořádáme pracovně-hravou víkendovku ve skromných prostorách našeho nového (sto let starého) domku v Trněném Újezdu u Zákolan (v Zákolanském údolí). Jste-li zvědaví a chcete nám pomoci s prací, ozvěte se nejlépe SMSkou na číslo 728 34 28 22. S sebou si vezměte spacák, karimatku, pracovní oblečení a rukavice, oblečení na převlečení (jak se to rýmuje), ešus, lžíci, šátek, kladivo a 10 dg dobré nálady a smíchu. Za vaši práci vás nakrmíme. 
SPytlem, Yaki a Kuba
10.–12.10. Story galerky ze Štatlu
"Mezi brněnskými čórkaři se šušká, že brzo se bude hrnót fáro se zásilkou diamantů určených pro smetánku z Oltecu. Několik grup krimošů hledá nové parťáky, aby se jim podařilo káru vylópit a uspět v neúprosné bóchačce brněnského podsvětí. Neváhej a přidej se k nám i ty!"
Brontosauří víkendovka na pomoc brněnské přírodě, s vypečenými hrami a novými kamarády.
Sraz: v pátek v 18 hodin v hale Hlavního nádraží v Brně
Poznávací znamení: (pa)klíč
S sebou: spacák, karimatku, pracovní oblečení a rukavice, ešus, lžíci, pistolku na vodu příp. velkou injekční stříkačku, propisku, papír, šátek, baterku, jídlo na 2 dny...
Práce: úklid odpadků v Národní přírodní rezervaci Červený kopec
Proplácí se jedno jízdné – schovej si lístek!
Info + přihlášky: fýrer Marťas Čechura – cechura@phil.muni.cz, Radka Jarušková – mob.: 777 648 036, tel.: 543 246 234, Lenka Kučerová, Marta Kadlecová a Míra Plaček
Pořádá Orchis  Slunovrat.
17.–19.10. Malý výlet do historie –  – jak daleko? Uvidíme
Pro větší požitek vám budeme informace uvádět po částech, popř. v šifrách. Buďte připraveni na vše. Kontaktní e-mail: jaja.n@centrum.cz, popř. zvonící krabička: 777 573 514.
31.10.–2.11. Pálavský podzim
Pomoc v biosférické rezervaci Pálava. 
Pavouk – petr.ledvina@centrum.cz, 776 057 637.
21.11.–23.11. Variace na renesanční téma
Pomoc při údržbě zámku v Rosicích
Jupíčert – kalcik@lachema.cz
Akce Hnutí Brontosaurus
26.–28.9. Sraz organizátorů
Prázdniny skončily a blíží se poprázdninové setkání organizátorů 
Brontosaura, které proběhne 26.-28.9. v Praze.
S čím se tam setkáte?
S fotkami a zajímavostmi z táborů, ostatními organizátory a Radou 
Brontosaura.
V pátek bude zasedat Rada a bude volnější večerní program, v sobotu dopoledne nás čeká něco o ekologii, životním prostředí a přírodě.
Odpoledne to bude blok o Hnutí Brontosaurus, jeho akcích, směřování, 
propagaci...
Večer pak zážitková část, hry, výměna zkušeností.
Účastnický poplatek činí 50 Kč a je v něm bydlení a strava na víkend.
Akci podporuje městská část Praha 2 a pořádají základní články KPL a Rozruch.
Přihlášení a informace u Martina na
astragoth@seznam.cz, 608 526 635.
Na viděnou na konci září
se těší Martin Perlík a spol.
17.–19.9.2004 Dort                      pro Brontosaura
Příští rok v Telči proběhne velké setkání brontosaurů, na němž oslavíme 30. narozeniny našeho praještěra. Zváni jsou i ti, kteří již aktivně nejezdí. 
Akce spřátelených základních článků
Každou středu Frisbee v Praze (na Letné, sraz v 18:00 na zast. Sparta, Martin Perlík – 608 526 635, Brloh)
Brlohy, ekovečery, organizátor-ský kurs (brontosauří večerní setkání v Praze, bližší informace se včas dozvíš na brloh.brontosaurus.cz, Brloh)
10.–12.10. Rozmarýnek (perma-kulturní zahrádka v Brně, Ježibaba – jezi@centrum.cz, 608 509 102, Svízel přítula)
17.–19.10. Duchovní víkend (Hela, Jožka – kratos@proglas.cz, 777 311 919, Slunovrat)
17.–19.10. TUČNÁK HLEDÁ FIALKU aneb Padej trochu doprava, pod námi jde výprava (Cimburk, lezecko nelezecká vík., Marťas a Žblebt: zblebt@vol.cz, 777 268 966, Slunovrat)
24.–26.10. Putování po valašských pověstech II (cyklovandr po severní Moravě, Tata – 604 427 956, Petr – petr.grygarek@vsb.cz, Slunovrat)
31.10.–2.11. Kolem Koukolem (cyklovandr v Podyjí, Hanka, Radek – Jirik@feec.vutbr.cz, 604 377 894, Slunovrat)
31.10–2.11. Jeskyňovíkend (Mo-ravský kras, Robert-Antonio – kaldy @matfyz.cz, 777 150 237, Svízel přítula)
14.–16.11. Spadané listí (Telč, Ája – zus.polanka@quick.cz, 732 103 894, Slunovrat)
21.–23.11. Ve třetině cesty II. (nejmenovaný zámek na jižní Moravě, 23–33 let, Paní Předsedkyně – pani.predsedkyne@mail.muni.cz, 608 865 107, Svízel přítula)
21.–23.11. Doba ledová je doba ledová (Cimburk, Marťas – cechura @phil.muni.cz, Rádio – 732 812 947, Slunovrat)
Další akce najdete na www.brontosaurus.cz a na stránkách jednotlivých základních článků.
Zajímavé akce 
jiných organizací
6.9. VII. Evropská noc pro netopýry (Moravský kras, mj. pozorování netopýrů v terénu, vstupné dobrovolné, tel.: 542 422 755, katrin.hromadkova@ecn.cz, Veronica)
15.9. Světluška (dobrovolníky při sbírce v Brně na pomoc zrakově postiženým hledá DDM Lužánky, katka@luzanky.cz)
14.–17.11. Celostátní vzájemná výměna zkušeností (Brno, www.cvvz2003.cz, Junák, ATOM, Pionýr…)


