
 

 
 

   
 

MĚSÍC VELKÝCH PAVOUKŮ * MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ*BLÁTIVÝ MĚSÍC 

   Měsíční korálky  
       Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a příznivců kmene 
          Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola             13.9.2005  

                             

                        Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje. 
     

 V tomto  Totolanu se vrátíme k některým událostem v letních měsících. Také vám přinášíme přehled známých 

termínů akcí a výprav - tak si pěkně počtěte a všem přejeme úspěšné zahájení  plnění školních povinností  a všem, co měli 

nebo budou mít na podzim  svátek nebo narozeniny,  aby měli pořád z něčeho radost a lidé kolem nich také… 

Také bychom rádi připomenuli některá významná data kmenové historie: 8.9.1996 se sešli poprvé Mývali, 

17.9.1994 vznikli Blatouši a Blešivci,  12.10.2000  měli první schůzku zakladatelé Mloků a 27.10.1994 se objevili  Bzučiví 

medvídci a Sklípkani.  
 



 

před námi      
Mezi polštáři mechů , jehličí a trávy vykukují 

hlavičky muchomůrek a jiných hub. 

Kudlanky kladou vajíčka, hvězdnice a 

hořečky zdobí travnaté pahorky. 

V hlubokých lesích se do dálky nesou hrdé výzvy statných  

jelenů. Odlétají čápi, vlaštovky a další hejna ptáků. Šípky 

už jsou k nakousnutí, dozrávají dřínky, tis, kalina. 

Vzduchem se nesou vlákna malých pavoučků …  

Veverky a sojky nosí oříšky 

do svých úkrytů a vůbec všichni 

dokončují přípravu na zimu. 

Podzim maluje listy stromů  

do nejkrásnějších barev a pak jimi pokrývá 

zemi. Na cestě za sluncem už je většina tažných 

ptáků, objevují se první havrani.  

Je to čas podzimních plískanic, 

krásných dnů už  je málo. Sněhová 

peřina přichází nečekaně i do nížin. 

Objevují se další zimní hosté -  

rackové, kormoráni a orli od severních moří. 

Chystáme stromky na zimu a zahajujeme zimní 

přikrmování ptáků.  

 
 

přehled akcí – určitě se ještě něco dalšího objeví 
10.9. Tučapská skalka * Mýv 

10.9. Grygov * Mlo 

16.-18.9. Podzim na Bystřičce* malí LMP 

24.9. Jak dál a letní vzpomínání * náčelníci LMP 

25.9. Mločí potok * Mlo 

25.9. Teplice nad Bečvou * BleBzM 

 1.10. festival ptactva Tovačov * ornit. BlaMloMývSkl 

1. nebo 2.10. Rešovské vodopády * BleBzM 

 5.10. Vzpomínky na Vikingy * setkání s rodiči a přáteli 

6.10. Vzpomínky na Oukánii * setkání s rodiči a přáteli  

8.10. výprava * BlaMloMývSkl 

14.-16.10. Bílá Lhota * BleBzM  

15.10. výprava BlaMloMývSkl  

16.10. tvorba výstavy Příběhy stromů 

l. kmenová soutěž  houby – mechorosty – kapraďorosty - dřeviny 

22.10. Oříšky veverky Čiperky 

26. – 30.10. Podzimní prázdniny na Ochoze 

4.-6.11. Podzimní hejna (Břeclav, Lednice) * ornit. BlaMloMývSkl 

5.11. lesní brigáda * BleBzM 

18.-20.11. Rusalka nebo Muchovice * BleBzM 

19.11. exk. Tovačov nebo Záhlinice * ornit. BlaMloMývSkl 

25.-27.11. Vlčí mlha (nadšenci z LMP se nebojí a …) 

26.11. lesní brigáda *  BlaMloMývSkl 

3.12. V. kouzelnický sněm 

2. kmenová soutěž:  kameny -  -meteorologie- astronomie 

(14.) 16.- 22.12. vánoční besídky klanů 

17.12. stromeček v lese * BleBzM 

(14.) 16.- 22.12. vánoční besídky klanů 

30.12. Na stole a na stolečku 

21.1. Veverka Čiperka v zimě 

3.-5.2. Bystřička * Mývali 

11.2. vyvěšování ptačích budek 

18.2.vyvěšování ptačích budek 

4.-10.3. Jarní prázdniny na Ochoze 

7.4. místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu 

13.4. Kuličkiáda a Mlákiáda 

21.4. Den Země pro nejmenší 

23.4. Mločí potok * Mloci 

1.5. Přijďte na Ekojarmark 

5.-8.5. Oukánie * Mloci 

ano nebo ne? 13.5. krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu  

                                (Svatý Kopeček – Mariánské Údolí) 

27.-28.5. Bambiriáda * LMP 

2.-4.6. Oukánie * Bla a Skl 

ano nebo ne? NK ZS ZL  

Praha * BlaMloMývSkl 

expedice Slovenský ráj * společnost EOS … 

tábor * BleBzM 

tábor * BlaMloMývSkl 
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OGAM – 

TAJEMSTVÍ 

STROMŮ 
Další kmenový sněm 

bude na podzimním 

Ochoze 

 
Kdo má zájem o Diář 

kamaráda přírody na rok 

2006, ať do 11.listopadu 

odevzdá 18 Kč Pídě. 

Diáře se budou hromadně 

objednávat na CDM  

v Praze. 

KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ JSOU TU PRO VÁS 

seznam můžete získat v elektronické podobě 

(lze poslat mailem nebo si doneste disketu) 

CD s fotografiemi a texty : 

nové: Letní putování (náhledy ve dvou 

velikostech, všechny fotografie a videa, soutěž Příroda Olomoucka + 

všechny aktualizace, oblíbená písnička i s hrošíkem a pejskem, něco 

o nás) 

a z archivu : CD s fotografiemi  ze  Zelené stezky 

2005, Obrázky z Pálavy, Obrázky z Gobanu ... 

a chystáme:  velké CD z táborů, pracujeme na 

něm, ale času je málo … 
Ája začátkem října prodá za symbolickou cenu nebo 
daruje dvě 7.září narozená krásná morčátka, někomu 

kdo je nebude trápit a bude se o ně pěkně starat. Zatím 
se neví, jestli jsou to holky nebo kluci, ale to se časem 

zjistí. Mají po mamince modrou krev a čmeláčí kožíšek a 
po tatínkovi bílý flíček a smysl pro humor. 

+ 
Naše malá činčilka už také může brzy opustit svůj dům a 

ráda se přestěhuje k někomu, kdo pro ni vytvoří dobré 
zázemí . Cena pro člena LMP 150 Kč, pro cizího 300 Kč. 

KDO MÁTE ZÁJEM  O 

PRŮKAZKU  MLADÉHO OCHRÁNCE PŘÍRODY ČSOP  

doneste svoji  fotografii průkazové velikosti a 10,- Kč. 

Výhody: vstup do vybraných jeskyní, muzeí, zoo atp. často 

s výraznou slevou. 
 

Na loňském  táboře se ztratila šachová figurka 

STŘELCE. Nemáte někdo doma třeba staré 

nekompletní šachy a jednu tuto figurku, kterou byste 

mohli věnovat??? 

 
 

 

 

 
 



    

 

ohlédnutí 
       Pár řádků ani jedna kniha nemůže vypovědět, co cítí srdce a co zní v hlavě 
             a tak všichni kamarádi, všichni, co Tě, Jirko, znali – nezapomeneme  

                Tvá cesta měla správný cíl  

 

3.-5.6. jsme byli na výpravě v Beskydech. Spali jsme v krásné chaloupce rodiny Skopalovy nad Prostřední 

Bečvou a trochu jsme prozkoumali Radhošť. Viděli jsme pryskyřník omějolistý, prstnatec májový a vstavač 

mužský, otakárka fenyklového,kuňku žlutobřichou, užovku obojkovou, lindušky, budníčky …. 

11.6. jsme byli na velké výpravě v Litovelském Pomoraví. Navštívili jsme Kačení louku u Moravičan (kuňky, 

šišák, kýchavice …), u Nových Zámků jsme obdivovali prales pérovníků pštrosích a na Vrapači jsme málem 

zabloudili. V jeskyni  Podkova na Třesíně jsme zvítězili nad strachem a vysvobodili uvězněnou Žížalku a 

Ledňáčka … 

Výprava na Pálavu 10.-12.6.  

 V pátek jsme šli na Kozí hrádek, kde nás Ráda poučil o historii Mikulova, např. o mikulovském    trojúhelníku 

(Turold, Kozí hrádek, Svatý kopeček) a různých histor. rodech, které kdy byly v tomto    kraji...V sobotu jsme 

navštívili jeskyni Turold. Při prohlídce jsme byli 

upozorněni, abychom se   nepřibližovali k pravěkým kostem, ovšem Fráňa, známý badatetel, musel si kosti 

prohlídnout  z blízka...Můžete hádat, co se stalo...pipipipipipipipiipipipi y 10x. Venku jsme pak vyšplhali do     

kamenitého svahu na Turoldu a pozorovali jsme rozrazily klasnaté, rozchodníky, třemdavy... 

Pak nám už tolik počasí nepřálo. I přesto nechyběla super městská mikulovská hra se  sladkou odměnou na 

Svatém kopečku a v neděli návštěva židovského hřbitova...                            Zdenda, Anča (Bzučiví  medvídci) 
 

PÁLAVA(Blešivci, Bzučíci)        10. - 12. 6. 2005 
PROGRAM:  

Pátek – po příjezdu do Mikulova jsme se lehce zabydleli a šli se projít večerním městem na náměstí, zámek, 

Kozí hrádek a povídali jsme si o historicky významných Mikulovských stavbách a událostech, což se nám 

hodilo na sobotní velké městské hře…  
Sobota – ráno je nejlepší snídat čerstvé rohlíčky a tak jsme pro ně běželi a taky jsme nakoupili dobroty ze 

kterých se dá vyrobit pizza. Vyrazili jsme do přírody, naše první cesta směřovala na Turold, kde jsme si prošli 

naučnou stezku a pak nás spolkla jeskyně. I tady bylo dobré dávat při výkladu bedlivý pozor, protože jeden 

nikdy neví, co se může večer v soutěži objevit za otázky. Prošli jsme lomem, kde voněla spousta kytek a lítali 

okáči a dokonce i pestrokřídlec, a pak jsme šplhali kolmo vzhůru po strmých stezkách jako kamzíci a ještě 

stihli cestou najít zkameněliny měkkýšů. Na Kočičí skále jsme si udělali piknik a pozorovali chování 
záhadného hlodavce pobíhajícího v poli mezi slunečnicemi, který byl patrně lasička. Cestou na Stolovou horu 

náčelníci začali mluvit v tajemných hádankách a nebyla s nimi jiná řeč…. ale nahoře už byli zase v pořádku. 

To bylo poprvé, co se na nás široce usmálo sluníčko, takže jsme se od něj nechali prohřát do zásoby. Jako 

mávnutím kouzelného proutku se ale zhruba po dvaceti minutách setmělo, prudce ochladilo a fučel silný vítr. 

Než jsme došli na Sirotčí hrádek, spustil se lijavec, aneb výprava s opravdovým deštěm. Krčili jsme se pod 
skalními útesy, pod hustými korunami stromů nebo pod stříškou na věži a když se největší mračno vypršelo, 

sešli do Klentnice, kde jsme se usušili v místní hospůdce. Pak už naše kroky za stálého drobného deštíku 

mířili zpět do DDM, abychom si odpočinuli, dostali něco teplého do bříška a vyrazili za pokladem Františka 

Ditrichštejna. Byl to souboj vyslanců tří mikulovských ostrohů – Svatého Kopečka, Kozího hrádku a Zámku. 

Po trase značené křídovými šipkami na nás čekala spousta úkolů nejen z přírodovědy, ale i z historie a 

současnosti města Mikulova a na konci výšlap na Svatý Kopeček, kde už čekal sám hrabě s chotí a 
překvapením ukrytým v hrobce. 

Neděle – Když jsme si zabalili všechny svoje věci a uvedli DDM do původního stavu, vydali jsme se ještě přes 

zámek a zámeckou zahradu na židovský hřbitov a pak už jsme se pomalu přesouvali na nádraží (ale cestou 

jsme si ještě neodpustili dobrou zmrzku!).     

Pozorování: 
Třemdava bílá, úročník bolhoj, okáč luční, šalvěj přeslenitá, šalvěj vlnitá, černýš rolní, rozchodník ostrý, klokoč 
zpeřený, kakost krvavý, kakost smrdutý, borovice vejmutovka, rozrazil klasnatý, pestrokřídlec podražcový, len 
setý, mateřídouška, máta, zlatohlávek, ťuhýk šedý, stehlík obecný, racek chechtavý, náprstník velkokvětý, 
hadinec, kobylka zelená, liliovník tulipánokvětý, pavlovnie plstnatá, jeřáb břek, jeřáb muk, rakytník řešetlákový, 

hvozdík kartouzek, hluchavka skvrnitá, katalpa trubačovitá, ořešák královský, jasan ztepilý, tolice dětelová, 
hnojník obecný, břečťan, káně lesní, poštolka obecná, hrdlička zahradní, sojka obecná, pačmelák cizopasný, 
čmelák zemní, kněžice páskovaná, ruměnice pospolná, jestřábník velkokvětý, komonice lékařská, páskovka 
keřová, páskovka hajní, hlemýžď zahradní, plzák, lasice kolčava, drozd zpěvný, bažant obecný, volavka 
popelavá, dub šípák, skřivan polní, rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, lišejník zeměpisný… 

 

 

 

 

 



13.-19.6. bylo v Březové  u Třebíče národní kolo Zelené stezky – Zlatého listu , reprezentovali nás v mladších 

Ježek, Číča, Červenka* Cvrček, Puštík, Ledňáček v mladších a ve starších Síňa, Míša, Žížalka * Bob, Luďa a Antimon 

 
19.6.2005 Výprava do Štramberka (Ble +Bzm) 
nejprve jsme šli do Arboreta,kde jsme viděli v několika mokřadech kuňky  žlutobřiché, čolky horské, vstavače mužské... 

Potom jsme navštívili Národní sad se světoznámou jeskyní Šipka a zvoničkou.    O kousek dál jsme našli lilii zlatohlavou. 

A dokonce díky Fráňovi a jeho statečnosti v boji s OBŘÍMI  KOPŘIVAMI  jsme mohli na Kotouči pozorovat krásné 

JASONĚ ČERVENOOKÉ. Navštívili jsme i  muzeum Zdeňka Buriana a vylezli 153 schodů štramberské trúby. Odměnou 

nám byl nejen super  výhled, ale i tradiční dobrota - štramberské uši se šlehačkou... Mňam                                                   

                                                                       Markéta (Bzučiví medvídci) 

19.6.2005 Výprava do Travné – dlouhá cesta vláčky, kamenná katedrála, tajemná fara, noční stezka mezi stády, 

putování po Rychlebských horách, královské stolování … 

2.-7.7. 
… počátkem léta vypravili se do šesti krajů Starého lesa, aby, jak tradice káže, nalezli jako první magické obyvatele a umožnili jejich setkání na 
Kamenném ostrově ukrytém v příboji polí …                                ze Starých letopisů 

Rozhodli jsme jít po stopách  stopách neznámých badatelů a vše se nakonec povedlo …, kdo s námi putoval, ví, jak jsme kouzelným 
obyvatelům přírody Motýlovi, Ledňáčkovi, Užovce, Mlokovi, Rybě a Králíkovi umožnili setkání  na Kamenném ostrově a mocným 
zaklínadlem Oči žhnoucí otevřeli pokladnici pod kamenem… 
                                a  více si o cestách do Mločí rokle, k Velkému jezeru, po Řekách Komářího pralesa, na Kamenné proudy a Kamenné 
ostrovy (a možná i o večírku s hrošíkem) můžete přečíst v kmenové kronice. 

Tábor v Záchlumí  30.7. – 13.8. 
Když se vody světového oceánu vylily z břehů a neodvratně zaplavovaly svět, počali lidé stavět lodě a křižovat bezútěšný oceán. Mnoho 
lodí bylo potopeno děsivými bouřemi. Když počala voda opadat, zakotvila jedna z lodí, která unikla hněvu bohů, u břehů neznámé země 
kdesi na severu. A právě z posádky této lodi vzešly čtyři mocné rodiny, které začaly osidlovat novou zemi. Byli to Vděčně věční, Lapadadila, 
Jäsänövü nöhü a Ibosi. Krátce po přistání se v jejich nové osadě objevila mocná Pražena, jedna z nejstarších bytostí, která kdy chodila po 
zemi, a poodhalila novým obyvatelům temnou budoucnost na jejímž konci byl soumrak bohů. Stateční obyvatelé se však nezalekli a získali si 
přízeň severských bohů v čele s Odinem. I přesto nebyl jejich život jednoduchý,  museli se  vypořádat s nebezpečnou nákazou, obry, 
každoranním Törörunem, piráty, nebo třeba s Líticemi, ale hlavně s podlým bohem-obrem Lokim. Přes veškerou snahu rodin  vtrhli do 
tamního kraje jednoho dne Lokiho děti, děsivý had Midgarsorm, lstivá bohyně podsvětí Hel a krvežíznivý vlk Fenri a počali šířit hrůzu a 
štvát rodiny  proti sobě. A tak vyrazili mocní bojovníci všech rodin do boje, aby zabránili somraku bohů. Právě bohové jim věnovali mocné 
předměty. Freyova loď Skídblandi pomohla bojovníkům na moři, když bojovali s Midgarsormem, Hel zhynula mocným úderem Thorova 
kladiva, které třímal ve svých rukou statečný Bret a Fenriho tlama byla rozdrcena Vídarovou botou. Tak  byl zažehnán soumrak bohů, i 
když podle některých divadelních představení  to bylo trochu jinak…                                                        Berkana - Bělozubka 
 

 

 

Zprávy z Oukánie  



Do osady Kajal yaab Hem jasme přišli po jedné z mnoha cest v Hlubokých lesích. Jako badatelé šesti klanů  Ok Coc 

Urich, Kara – Ša, Che´ej Box, Maspokchan Kua, Arků a Yiblel Luum jsme očekávali poznávání místní krásné přírody a že 

se nám snad podaří najít ztracené kamarády. Ale od počátku se  tu děly  různé podivné události. Tak alespoň  pár řádků 

z expedičního deníku.  

**  Draco Grano donesli jako první Maspokchan Kua (oukánská děvčata nás naučila všem místním řečem) 

**  Síňa a Myšák objevila starouka Netabua 

**  Netabu nás přivedl k Ec Tunu a ukázal nám Pac Toteca. Prý je červený. 

**  Netabu šel spát na marodku. 

**  Po poledni tam Ok Coc Urich našli jeho vlasy, poncho a fousy a klobouk 

**  Do osady přiběhli dva vyplašení  Oukáni. Táhli s sebou nějakou bednu. Zelená oucká příšera je málem dostala. 

      V lese toho po nich moc nezůstalo. Ruka se zprávou Gbena pro náčelníka Dziba a nějaký zelený  hadry. A ta bedna.  

      Byla zamčená. 

** Klíč k bedně byl na bimbache  

** V bedně byl barevný obrázek nějaké oukánské slečny a čokozlato (snědli jsme je) 

** Přišli oukánští průzkumníci. Zjistili, že máme bednu (a že jsme snědli čokozlato – to prozradil hlavně Bizmut) 

** Prasouk zmizel z marodky (nejdřív proháněl oukánská děvčata a pak si získal srdce Kara Ša …) 

** Přišli Uhe s Tanit a bojovníky. Chtěli zpátky čokozlato (aby se Tanit mohla vdát za Dziba). Uspořádali jsme sbírky a  

     vše zachránili z vlastních zásob (nechceme potíže s Oukány). Tanit měla velikou radost. Na krku měla žlutého toteka.  

     Prý ho našla v jeskyni. Za bužičervíky jsme získali ho od ní vyměnili. Nejvíce bužičervíků v boji proti bužíroukům  

     získali Kara Ša.  

**  Tryskomyš a Křemča a další děvčata  objevily ztraceného Prasouka. Zabydlil se v kůlně. Teď bydlí u nich ve stanu. 

**  Dzibovi Oukáni unesli kuchaře. Vystopovali jsme je podle pytlíků od cukru, které Medvěd nenápadně trousil.  

      Nakonec domluva  s Dzibem: „ Já za Tanit dát váš kuchař.“  Šli jsme mezi vidouky a po značných ztrátách (ještě že  

      máme bibmache !) zvítězili.  

      Listonoh zavázal  Tanitoukovi oči šátkem a už ji vedli Dzibovi. Byli šťastní a my máme svého kuchaře (i když bez  

      nanukáčů). Dzib začal povídat něco o zelené mocné sošce, ale nakonec slastně usnul 

** David, Láďa, Honza a Vašek vyluštili Zamnovy nápisy (a získali poklad pod iximským dubem) 

** Trochu nečekaná návštěva. Dzib přišel na oběd (Tanit mu prý nevaří a nutí ho mýt nádobí …)Usnul v Kvakově stanu.  

** Probudili jsme ho. Do osady vběhl Oukán pronásledovaný štítouky. Žbluňk je zahnal bimbátkem strážce osady.  

** Šli jsme na ně -  magickými koulemi. Zasažený Ouk řekl, co věděl a tak jsme získali zeleného toteka (zase Kara Ša). 

** Objevili jsme nápis (který psala Imix). Ve Východním lese byla cesta k modrému totekovi. Iximské hieroglyfy bylo  

     třeba číst podle abecedy a skládat slova k nim připojená. Totek byl ukryt mezi diamanty na průsečíku spojnic mezi  

    Broukem a  Šídlem a mezi Smrdutými jámami a Bimbache. Toteka nakonec šťastně našla Křemča z Kara Ša.  

** Známe barvy a názvy toteků a tajemství Ahuových synů a dcer. Celá osada vyrazila k Ek Tunu, čtyři naši vyslanci měli  

    magické  ruce a vložili do dutiny ve skále ve správném pořadí Čtyři toteky. Ze skály povstal Xipetotec a vyvolal  

    pro nás ve Stříbrném lese bojové touteky. Skála Ec Tun promluvila. 

** Osvobodili jsme poslední napadená těla (nejtěžší to bylo se staroukem) a zahnali všechny ouky do Ec Tunu ( všechny?) 

 

O spoustě dalších událostí a úspěšném bádání se dočtete v kronice a na táborovém cédéčku. Oukánie se dotkla našich srdcí a určitě se 

tam zase někdy vypravíme! 

 

                                 soutěž PŘÍRODA OLOMOUCKA  

 KVĚTINY I Všech dvanáct květin správně pojmenovaly zatím jen Alík, Píďa a 

Cvrček... OBOJŽIVELNÍKY zatím zvládly Píďa a Alík a MOTÝLY jenom Píďa 
                                                    a co je nového v našich klanech: 

Mývali: Přivítali jsme Káťu, Terku a Filipa. Ať se vám u nás líbí ! 
Bzučiví medvídci: Honzík a Markétka už nosí také zelený šátek klanu 

Blatouši:V Oukánii vlála konečně již i vlajka s blatoušem !!!!(za což může šikovná Sýček). A máme další 

členku od Hradce Králové – je to Terka a náš šátek jí moc sluší! Už k nám nechodí Jestřáb, ale zato přišel 

Olda, Stefanie, Tomáš, Radka  a z Mývalů přišel Bob a chystá se k nám i Šimon se svým kamarádem. 

Blešivci: Štěpánka se ze země Vikingů vrátila se žlutozeleným šátkem   

Mloci: Tryskomyš se vrátila z Oukánie s krásným mločím šátkem … 

Sklípkani: Přivítali jsme Kačera, moc se mu u nás líbí … a Kachna potřásla slavnostně všemi sklípkaními nožkami a zelený šátek jí také 

moc sluší.  Píďa, Jarda a Cvrček vytvořili naši vlajku a byli jsme moc rádi, když vlála nad Kajal Yaab Hem. 

 
O Mločí výpravě do Grygova 10.9. 
Zdar, výprava proběhla velmi dobře. Bylo nás sice málo - přišel jen 

Glum, Erža, Žíža a Trnka, ale všichni si pochvalovali. Ulovili jjsme 

mládě prasouka... A taky jednu pěkně rostlou užovku hladkou. 

Holky z ní byly úplně na větvi.  

Mývali se v sobotu 10.9. vypravili na 

Tučapskou skalku. Viděli hvězdnice, 

vzácného luňáka červeného, ježka na titulní 

straně a zahráli si trochu her.  

 

     
 
 

Poděkování 

http://www.iglu.cz/soleak/upolin/index.php?menu=9


* Rosničce, Bělozubce, Červovi, Míše, Antimonovi, Ježkovi, Dominikovi, Bizmutovi, Sinic, Škeblíkovi, 

 Fráňovi, Štěpánce, Anči, Ministrovi, Ondrovi, Tuleňovi, Davidovi, Bobovi, Července, Mravencovi, 

 Kvakovi, Fafrinovi, Jaňule, Žužu, Pídě, Žbluňkovi, Mlokovi, Lence, Kevinovi, Peťule, Alíkovi, Aye, 

 Luďovi, Rikimu, Markétě a  Kachně za letní krmení a péči o zvířata ! 

* rodině Záhorových za jablečné přesnídávky na tábor a všem návštěvníkům Oukánie za přinesené poklady a  

 buchty, které jste obětavě donesli přes hory a doly … ! 
 

          Krásné pohledy z letních putování nám zaslali Terka Pikalová (Vodněna) a Bělozubka s Rejskem ! 
 

Malá tajemství  a zamyšlení 
 

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhého.        

  J.W.Goethe 

Kdo chce hýbat světem, pohne sám sebou.        

    Sókrates z Athén. 

Jedna dobrá matka vydá za sto učitelek. J-G.             

 Herder 

 

                  
 

                   
   

 

MOP Lid Medvědího potoka 
71/02 ČSOP UPOLÍN Mgr. Kateřina Čechová, Skřivánčí 23, 779 00  Olomouc 9 

                    e-mail: csopupolin@volny.cz ,  informace  CDM ČSOP: www.smop.cz  

Oddělení přírodních věd  DDM 
Jaroslav Marx, Dům dětí a mládeže, tř. 17. listopadu 47 , 771 00 Olomouc 1 

tel: 585 223 233, mobil: 737418816 e-mail:  panda@ddmolomouc.cz  

 informace o DDM:  www.ddmolomouc.cz  
tento Totolan Wi pro vás připravili Jarda, Píďa, Bělozubka, Markéta, Ája, Ledňák, Anče, Zdenda, Žbluňk 

 
 

Příspěvky do Zimního  Totolanu očekáváme do konce blátivého měsíce! 
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