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Rada MOP LMP: 
V roce 2020 

Jaroslav Marx – statutární zástupce, tel.: 725 922 621 
Tomáš Mastík 

Klára Mičunková 
Jana Skopalíková 
Kateřina Ševčíková 

Jan Šrámek 
 
 

Naše historie začíná oddílem založeným 3.12.1980 ve škole  v Olomouci - Řepčíně 
(jako Ochránci přírody, od 1.9.1984 jsme byli FFNI). 7.10.1989 se uskutečnila první 
výprava Chovatelů, 22.5.1992 tento oddíl našel jméno Šákimové. V oddílech pracují 
družiny Blatouši a Blešivci, Bzučiví medvídci a Sklípkani. 8.9. 1996 se poprvé sešli 
Mývali. Po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího 
potoka v Huslenkách se všechny družiny a oddíly v lednu 1997 sloučily  
ve společenství kmene Lidu Medvědího potoka. 
Od roku 1981 spolupracujeme se ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody 
Upolín, v roce 1990 přecházíme pod DDM Olomouc a v roce 2012 se stáváme 
oddílem ve spolku Mladí ochránci přírody www.emop.cz . 
Scházíme se tedy v Domě dětí a mládeže v Olomouci www.ddmolomouc.cz/ na tř. 
17. listopadu 47, kde máme veškeré zázemí. Schůzky a některé akce probíhají 
v rámci činnosti kroužku DDM Lid Medvědího potoka nebo ve spolupráci. Ty super 
nej jsou např. pobytovky na Ochoze, akce Den Země, letní tábory a expedice akce 
nebo péče o některé trasy s ptačími budkami. 

 V pondělí mají schůzky Mývali, v úterý Bzučiví medvídci, ve středu Blešivci, 
ve čtvrtek Mloci a v pátek Sklípkani. Patří k nám také předškoláčci Plšíci a Zelené 
lístečky.  
Fotografie na našich stránkách a v propagačních materiálech slouží výhradně  
k propagaci činnosti našeho spolku a ochrany přírody.  
 



LMP V ROCE 2019 
 

V roce 2019 měl náš oddíl 106 členů.   
V radě MOP LMP pracovali Jaroslav Marx (statutární zástupce), František Hastík, 
Tomáš Mastík, Klára Mičunková, Kamila Minaříková, Kateřina Ševčíková, Jana 
Skopalíková a Jan Šrámek. Kromě nich se naší činnosti věnovali Jan Antoš, Alina 
Antošová, Ondra Belfín, Míša Bystřická, Barbora Kovalová, Šimon Hrbek, Kateřina 
Konečná, František Moupic, Míša Ondráková, Hana Roubalíková, Anna Sand-
nerová, Šárka Sperottová, Ivana Šrámková, Tina Weiermüllerová a instruktoři 
Tatiana Borunská, Martin Cigánek, Štěpán Moupic, Ondřej Obrtlík, Matouš 
Olšanský, Kateřina Polláková, Tereza Šilerová, Lukrécia Zemanová.  
A dále naši kamarádi Eliška Brázdová, Kevin Tomáš Brázda, Adam Burďák,  
Petr Kovařík a Filip Nevřala. 
Proběhlo 41 akcí pro přírodu a její poznávání, pro osvětu i zábavu, týdenní tábor 
v Mělčanech (+ jeden týden organizovaný DDM Olomouc), týdenní Hadí expedice 
v NP Podyjí a šest dní na Lednicku.  
Družstva mladších a starších dětí pod hlavičkou DDM Olomouc získala v Národním 
kole Zlatého listu ve Vanově 7. a 2. místo. 
 
 

Pro přírodu 
Lesy – dřeviny a ptáci 
V roce 2019 jsme vyrobili 40 ptačích budek a 20 vyvěsili v lesích spravovaných Lesy 
České republiky a.s., dalších přibližně 150 vyčistili. Staráme se o přibližně 160 
ptačích budek.  

    
 

   
 

Mezinárodní sčítání vodního ptactva a Akce Buteo  
V lednu jsme provedli sčítání na úseku řeky Moravy od Chomoutova přes Černovír 
do Nových Sadů a kolem Chomoutovského jezera. Celkem jsme pozorovali 20 
druhů vodních ptáků a 30 dalších ptačích druhů. V lednu a v březnu  jsme provedli 
druhé a třetí sčítání kání v Chomoutově a v listopadu první na trase opět  
u Chomoutova, pozorováno celkem 6 kání lesních.  



  
 

  
 

 
 

Sledování výskytu ptactva v Rozáriu a Botanické zahradě 
V areálu Rozária a botanické zahrady máme celkem 27 ptačích budek, většina 
slouží ke hnízdění hlavně sýkorek nebo aspoň jako nocoviště. 
 

   
 

Čištění Bystřice ve Velké Bystřici 
V květnu jsme opět pomohli sbírat odpadky na březích i ve vodě krásné Bystřice. 

 

    



Acrocephalus – kroužkování ptáků v CHKO Poodří 
V červenci a v srpnu jsme pomáhali při kroužkování ptáků u Bartošovických rybníků. 
Během akce bylo okroužkováno 4833 jedinců 58 druhů. 

 

Pro veřejnost 
Během roku DDM Olomouc a náš oddíl připravily a zajistily pro malé děti dvě 
přírodou motivované akce: Den Země pro nejmenší a Pěnkava Katka na podzim. 
Celkem přišlo asi 450 návštěvníků. 

 
Den Země pro nejmenší 

 
Pěnkava Katka na podzim 

 
 

Zlatý list 

 
V Národním kole Zlatého listu ve Vanově jsme ve starších obhájili 2. místo a naši 
mladší obsadili 7. příčku. 
 

  



Za poznáním i zábavou 

   
V květnu jsme ze Zděchova vyrazili za orchidejemi na Galovské lúky. 

   
Na výpravách v Záhlinicích, Branné a v Modré… 

   

    
Ochozy jsou báječné místo pro život, jsou to světy radosti a fantazie … 

   



   
Cestu do Východních věží, Khaz Drakk Duru a Drakonie jsme zahájili ve Strejčkově lomu. 

   
                Za medůzkami ve Výklekách.                       Pod Kelčským Javorníkem. 

   
               V Hobitíně.             Kouzelné Vánoce a stromeček pro zvířátka.  

 

Léto 
Zachraňte Sítu!  Začátek prázdnin jsme strávili na okraji dávné říše, v osadě Attha 

Bháratíja. Přivezli jsme tam výsledky celoroční práce, ztracené perly princezny Síty, 
které padaly z nebe, když ji unášel obludný Rávana. ... postavili jsme pět chrámů  

a u toho Ganéšova se objevila Síta. Nebyla však krásná, jak praví historie.  
Zle se na ni podepsala Rávanova sestra, démonka Šurpanaka ... v bháratské 

divočině se nám podařilo získat potřebné součásti kouzelného lektvaru a na konec 
pod vedením samotného Rámy, velitelů vojska opic, medvědů a dalších jsme získali 
recept ... a Síta byla zase krásná. Odvezli jsme si darované stádo slonů, chutě jídel 

a melodie písní a vzpomínky na zvířenu a floru této krásné země. Namaste! 
 

 
 

 



    
 

 
 

Koncem července jsme vyrazili do bájné Hadí země v NP Podyjí. A protože se sešlo hodně 
nadšených badatelů, stálo to opravdu za to. Vytvořili jsme čtyři užovčí týmy a sbírali a vybarvovali 
jejich šupiny. Ty jsme získávali za naše objevy. Nejcennější byly užovky stromové a podplamaté, 
ale i hladké a obojkové potěšily :) Ale říši plazů vládli zelení draci, ty ještěrky na nás hleděly skoro 

z každého skaliska. Radost jsme měli i z mnoha druhů květin a dřevin, mezi hmyzem vládli 
žahalky, otakárci ovocní a perleťovci, pavouky moc neznáme, tak jsme pozorovali aspoň stepníky 

rudé a křižáky pruhované. A ptáci, o těch by vám mohla vyprávět Pěnkava, bylo jich aspoň 50 
druhů a nejvíc bylo slyšet Ptáka roku - hrdličku divokou.  

 

 
 

 
 

Jihomoravská expedice  vedla do Lednice a na další krásná místa. 
 

 
 
 
 

 



Náš web a propagace činnosti 
 

http://www.moplmp.cz/   
 

    Během roku vznikly čtyři dvd z akcí mop LMP.   

       

Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů (která v roce 2019 obnášela 
asi 3350 hodin), finanční náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků, podpory MŠMT 

http://www.msmt.cz/ a projektů spolku Mladí ochránci přírody, z.s.,www.emop.cz. 
Ekologickou výchovu v našem oddíle finančně výrazně podpořila firma ADTEC s.r.o. 

(jednatel pan Ivo Krumnikl) a dále paní Jitka Weiermüllerová a Jaroslav Marx. 
 

Přehled hospoda ření v roce 2019 
Výnosy Kč Náklady Kč 

účastnické poplatky na akce 139 580 spotřební materiál 30 928 
provozní dotace MOP,z.s. na činnost mop LMP  59 698 potraviny na akce 46 554 
členské příspěvky 17 850 potraviny na občerstvení  632 
dary na ekologickou výchovu mop LMP 22 150 drobný dlouhodobý materiál 18 996 
  jízdné hromadnou dopravou 39 275 
  pronájmy tábořišť, ubytování 44 219 
  ostatní služby 8 807 
  mzdové náklady 24 020 
  poskytnuté členské příspěvky 12 700 

celkem  239 278 celkem  226 131 
 

  Fotografie z archivu MOP LMP 
Obrázky Barbora Kovalová, Kateřina Ševčíková, Katka Havlická, Klára Mičunková ad. 

Zpracoval J. Marx              
 Olomouc  23.3.2020 
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