MĚSÍC DLOUHÝCH NOCÍ * LEDOVÝ MĚSÍC* MĚSÍC MALÝCH MEDVÍDKŮ
Měsíční korálky
Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a příznivců kmene
Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola
3.12.2005
Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.
V dnešním Totolanu vám přinášíme malé ohlédnutí za některými akcemi kmene či klanů v uplynulých měsících.
Také je tu malý plán známých chystaných výprav a soutěží - tak si pěkně počtěte a zapište vše do diářů na rok 2006.

Vánoční svátky jsou již téměř za dveřmi a tak vám všem a vašim blízkým přejeme hlavně co nejvíce vánoční pohody a do příštího
roku trochu toho štěstíčka a radosti na každý den a hlavně pevné zdraví.
V lednu 1997 se oddíly FFNI, Šákimové a Mývali spojily do kmenového společenství
Lidu Medvědího potoka !
Na schůzkách v Ledovém měsíci budeme vyrábět ptačí budky. Dřevo nám věnovaly Lesy České republiky!

před námi
Na výpravě do hor můžeme ve sněhu najít stopy rysí
matky s mláďaty.
Přilétají sněhule, káně a další ptačí hosté. Začíná
období ozdobených stromů a kouzelného jmelí.
Jaký byl tento rok? A jaký bude ten další?

V přírodě můžeš spatřit hejna hýlů, čížků, strnadů,
zvonohlíků, čečetek a stehlíků. Ve sněhu jsou ukryté
chodbičky hrabošů. Začínají hnízdit křivky.
Ve svém lidském činění je dobré obrátit se k něčemu
lepšímu a držet se toho. Vyrábíme ptačí budky.

Letouni stále spí ve svých úkrytech. Můžeme spatřit
houbu ohnivec šarlatový a hejna mlynaříků, zvonků,
dlasků a prvních špačků.
Vyvěšujeme ptačí budky a stále přikrmujeme ptactvo.

NEEXISTUJE ŠPATNÉ POČASÍ, EXISTUJE JEN ŠPATNÉ OBLEČENÍ
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5.- 9.12. II. kmenová soutěž (astronomie, meteorologie, kameny)
15.- 21.12. vánoční besídky klanů
17.12. stromeček v lese * BleBzM
17.12. předvánoční úklid a hry (budeme natírat, čistit akvária, ale
určitě zbude čas i na nějakou dobrou stolní hru) 10 – 16 hod v PZČ
DDM
30.12. Na stole a na stolečku – turnaj ve stolních hrách(9.00 h)
14.1. Mezinárodní zimní sčítání vodního ptactva * BlaMývSklMlo
21.1. Veverka Čiperka v zimě
21.1. výroční sněm Upolínu, hodnocení loňska, příprava akcí na
celý rok 2006, volba výboru, zpráva hospodáře a revizora a potom
balónkový večírek …..
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. Hoštejn * Mloci
ano nebo ne? 13.5. krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu
(Svatý Kopeček – Mariánské Údolí)
27.-28.5. Bambiriáda * LMP
2.-4.6. Hoštejn * Bla a Skl
ano nebo ne? NK ZS ZL

30.6. – 2.6. stavba tábora
2. – 16.7. Hoštejn * LMP
30.7. – 12.8. expedice Slovenský ráj * společnost EOS 2004
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Další kmenový sněm
bude na jarním
Ochoze

Kdo si objednal u Pídi Diář
kamaráda přírody
na rok 2006 už má zpátky
3 Kč a do diáře si může
plánovat příští rok, a kdo jej
chce také, obraťte se co
nejdříve na Žužu!

V Ledovém měsíci je třeba odevzdat zápisné na
II. pololetí pro DDM Olomouc (350 Kč) a na celý
rok pro 71/02 ČSOP Upolín (150 Kč)
KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ JSOU TU PRO VÁS
seznam můžete získat v elektronické podobě
(lze poslat i mailem)

CD s fotografiemi a texty :
nové: Hluboké lesy Oukánie (spousta
fotografií, obrázky, písničky, Příroda Olomoucka +
aktualizace Bytosti Oukánie, výsledky bádání, iximské
písmo …) – objednávky u Jardy

a z archivu : CD s fotografiemi ze Zelené stezky
2005, Letní putování2005, Obrázky z Pálavy,
Obrázky z Gobanu ...
a chystáme: CD z Plyštejna

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??? Nebo vyrobit?
** soutěž Příroda Olomoucka má již čtyři aktualizace
(najdeš je na cd Hluboké lesy Oukánie nebo na adrese http://www.upolin.com/index.php?menu=9 )

OGAM – TAJEMSTVÍ STROMŮ
Další kmenový sněm bude na jarním Ochoze.

Letní tábor

Lidu Medvědího potoka bude v Hoštejně 2.-16.7.

na stanové základně se srubem (jídelna, kuchyň), suchými wc, koupacím přístřeškem, vlastní studnou a
hřištěm uprostřed lesů neznámé země. Cena bude kolem 2000 Kč, očekáváme opět podporu ČSOP, vařit
snad budou zase Medvěd a ještě se uvidí s kým! A jsme moc rádi, že s námi pojede zase paní Pavla jako
řidička zásobovacích vozů a Anička z Ústí nad Labem jako zdravotnice.

Vánoce
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes
v dálce tiše zaniká, dnes všechny struny
v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi, hned
střásá ledné křišťály, rampouch se střech
visí k zemi, jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil,
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v suši znějí, a s nimi jdou
sny jesliček,
kol hlavy mé, jak v závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
Ó vánoce, ó vánoce

Zamyšlení nejen vánoční
Možná, že o vánocích uslyšíte mnohem více slov o lásce
než předtím i jinde než v kostelech,
možná, že i vy budete mluvit o lásce,
možná, že dokonce vaše srdce začne na chvíli cítit lásku,
možná, že ji budete chtít vyzařovat, sdělovat.
Možná to bude dobré, možná to nebude dobré.
Možná se budete mýlit a bude to jen další výkyv vašeho srdce, které není stálé, možná to nebude výkyv a vy
budete mít štěstí. Jak na to však přijít?
Jak poznat, zda srdce cítí jen chvilkovou potřebu překonat samotu, či vyšlo druhému vstříc a jen to
netvrdíme druhým i sobě?
Čím více si budeme uvědomovat svou oddělenost,
čím více bude pro nás láska jen vztahem a ne věčnou milostí, čím více budeme chtít pouze pro sebe a ne
pro druhé,
tím méně umíme milovat.
Láska není vztah, i když je při ní vztah možný,
láska je stav je stav bytí.
Teprve tehdy, začne-li člověk milovat a probudí-li v srdci skutečnou lásku, začne dávat,začne zářit.
Rozkvete jako květina a vydává vůni.
Vůně přitahuje a vzniká vztah.
Zmýlíme-li si však vůni zralé květiny s nezralou, dává nám štěstí i bolest.
Volejme do svého srdce, aby se otevřelo
a prosme život život,aby nám umožnil dozrát,
ať se staneme květinami, které vydávají tu pravou vůni.
Pak se zcela jistě setkáme v tom jediném, věčném okamžiku lásky.
Lásky všeobjímající, všepřekračující,
lásky beze slov, stále dávající,
věčného štěstí sjednocení.
Jiří Mazánek

!

ohlédnutí
** 16.-18.9. jsme vyrazili do Bystřičky na putování po beskydských pralesích Salajka a Razula.
Do kroniky o tom napsala Terka z Mývalů.

** 24.9. proběhlo pracovní setkání členů Upolínu – vedoucích a instruktorů mop (bezpečnost a právní otázky
kolem práce s dětmi, akce LMP, vnitřní řád DDM aj.). Účastníci obdrželi pověření k práci s dětmi platné do
30.8.2006. A večer proběhlo Letní vzpomínání, účast byla dost velká … a většina lidí se druhý den ráno obětavě
rozjela na akce pěti klanů LMP.

** 25.9. byly tři výpravy. Navštívili jsme jeskyně v Teplicích nad Bečvou, prozkoumali opět Mločí potok
a navštívili krásný CHPV Na skále - O tom napsal Kačer: Ráno 25.9. jsme se sešli na autobusovém nádraží u
Tržnice a čekali až přijede náš autobus, který nás zavezl do Hněvotína. Tam jsme se podívali do mapy blízkého
okolí a šli jsme na skalnatý remízek jménem Na skále. Šli jsme mezi poli, kde kolem nás proběhl kůň. Pak jsme si
všimli, že se něco válí na poli vedle nás. Šli jsme se kouknout blíž a zjistili jsme, že to jsou brambory. Šli jsme
dál až jsme došli tam kam jsme chtěli. Vypadalo to moc pěkně. Hodně se to podobalo Vápenici. Po chvíli jsme
si dali rozchod abychom zjistili, co všechno tam žije. Bylo toho hodně....
Co jsme viděli: ještěrka obecná asi 50, vítod, hraboš, koroptev polní, hvězdnice chlumní
** 1.10. jsme se zúčastnili festivalu ptactva v Tovačově – Listonoh napsal: První říjnový den jsme se vydali
pozorovat ptáky do Tovačova. Z neobvyklé zastávky (to proto, že vždycky vystupujeme jinde) jsme se vydali
přímo k rybníkům. Jak jsme došli na konec rybníků, uviděla Píďa mrtvého hada ve vodě, kterého Sinice
vytáhla....Po svačině jsme šli na louku, kde jsme si zahráli hru. Po hře jsme šli dál a narazili na ornitologa
s pěnicí černohlavou v ruce. Jakmile jsme se vrátili na zastávku autobusu a zjistili, že máme čas, šli jsme na
blízký zámeček, ve kterém jsme si zahráli honěnou ... Účinkující zvířata na výpravě: kormorán, ledňáček,
volavka bílá a popelavá, čejka, lyska (jedna byla bíle kropenatá), pisík, užovka obojková ....
** 1.10. jsme společně s 6 dětmi ze ZŠ Kožušany - Tážaly jeli na Rešáky. Vystoupili jsme v Dlouhé Loučce,
odkud jsme 8,5 km tam i zpět pozorovali krásnou barevnou podzimní přírodu, různými hrami určovali plno
stromů, mechů, ptáčků a také se všelijak vyblbli. Rubika jsme bohužel nepřemohli, zato entomologů jsme občas
měli víc než roháčů...A protože bylo celý den nádherné teplé babí léto, vrátili jsme se domů až o půl sedmé.
Stálo to určitě za to.
Bzučiví medvídci
** 5. a 6.10. Tajemný svět Vikingů a Hluboké lesy Oukánie. To byla setkání s rodiči a kamarády, kdy jsme

zavzpomínali na tábory. Dík všem, kdož jste pomohli akce připravit, kdož jste přišli …
** 8.10. jsme vyšplhali na Bradlo
** 15.10. výprava do Třesína a na Chomoutovské jezero
** Oříšky veverky Čiperky- v Rozáriu jsme čekali na malé i trochu větší děti a dočkali jsme se. Přišlo kolem 70
a naše stanoviště se jim dost líbila.
** V I. kmenové (houby, mechorosty, kapraďorosty a dřeviny) se nejvíce dařilo Honzíkovi a Láďovi ze Bzučíků,
Puštíkovi, Kamzíkovi a Dominikovi, Ježkovi, Žížalce a Bobovi
** Vznikl zájmový spolek Poutníků a vede jej Fafrin
** 26.-30.10. jsme strávili pět krásných barevných dnů ve zdech starého Plyštejna. Tajemná truhlička (původně
plná stříbrňáků) nalezená ve sklepeních nakonec mamutkovi, méďovi, velrybě, oslíkovi, Telounkovi, žábě,
papouchovi, opici a sově smůlu nepřinesla, netopýr Fu zase našel svoje kamarády a Frogani utřeli …a více vám
připomenou stovky obrázků, které budou na novém cédu.
Sovička Uhu přiletěla z Plyštejna a bude bydlet vždy u držitele putovní ceny „Badatelského
kufříku“‚( teď se uhnízdila u Ježka) Díky Alíkovi !
** 4.-6.11. jsme prožívali kouzelný podzim v lesích mezi Břeclaví a Lednicí

Pro přírodu
5. , 12. a 26.11. jsme byli na brigádách – koudelovali jsme stromky, čistili přírodu, zatloukali berličky pro
dravce, bojovali s orobincem, čistili ptačí budky a zažili i kus legrace.
**19.11. jsme vyrazili obdivovat bílé volavky na Hodonínské rybníky a několik odvážných nadšenců na Rusalku
do Jeseníků (18.-20.11.) a výprava devíti starších zažila zajímavé dobrodružství na Vlčí mlze (25.-27.11.)
** naše malá činčilka už bydlí u Tryskomyši

odkazy na některé fotogalerie na našem webu
4.-6.11. Kouzelný podzim v Břeclavi (Břeclav, Lednice)
12.11. brigáda na Sluňákově
19.11. Hodonínské rybníky
26.11. lesní brigáda v Lošově

Zpráva z V. sněmu kouzelníků

Třetího dne měsíce dlouhých nocí jsme se tradičně sešli na kouzelnickém sněmu. Tentokrát se sešlo devět soutěžících a třikrát
tolik diváků, mezi nimiž nechyběli ani rodiče a další hosté (někteří slibovali, že příští rok vystoupí také ...!). A bylo o co
soutěžit!!! A tak jsme se do toho pustili. Po slibu se na jevišti objevil suverénní Košťoplach se svými kartami a mizející mincí a
následovala jej Bělozubka, která učila Síňu létat. Bob z Dálného východu má dokonale přečtený metr. Hejkal je již také protřelý
mág (a měl velkou podporu v divácích sedících na lóži pod okny) a jeho mince zmizela prakticky hned. Magie čísel mu také není
cizí. Venca Garc našel v pomeranči rajče a z roztrhaného kapesníčku udělal celý! Mravenec umí triky s kelímky a žádná karta se
před ní neschová. Červenka se karet také nebojí, ale diváky si získala nečekaným pinpongáčem ve své dlani. Kozlík si mezi
dlaněmi úspěšně vyfoukal malý šáteček a Tryskomyš patří také mezi karetní mistry a všechny nás pobavila svojí prstovou

sedmičkou. A pak už všichni rozdávali perličky z mořské lastury. Vše bylo spočítáno a nejen tři magické sedmy, které padly
v generátoru náhodných čísel , rozhodly, že

Bělozubka bude vládnout po dobu jednoho roku hůlkou čarodějky Chvějky
další fotografie si můžete prohlédnout na webu na adrese
http://www.upolin.com/download/5SK.mht
a co je nového v našich klanech
Mývali:Přivítali jsme Verču, Martinu, Katku a Mloky Gluma a Číču
Bzučiví medvídci: Přivítali jsme Pavla H., Lukáše, Ondru, Marušku, Laďu, Pavla V., Hanku a Filipa
Blatouši:Přivítali jsme Radima, Vencu, Káťu a Terku a Olda je Kozlík.
Blešivci: A my jsme přivítali Petra a od ledna nás povede Kevin.
Mloci:Vrátila se Kamzík a přivítali jsme Monču, Nikču, Janu, Johanku, Vrabčáka Áju a Šárku.
Sklípkani: rozloučili jsme se s Veverkou a Andym, v časoprostoru zmizel Ministr a přivítali jsme Katku, Davida a
Veverku Karolínu. Také mezi námi pobývala Kamzík z Mloků. Ve zdech starého Plyštejna získal Bobr čest a právo nosit
náš krásný zelený šátek!

Poděkování
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

panu Petru Procházkovi a Ježkovi za záchranu naší činčily Bobeše
Poutníkům za výrobu hracích špalíků …
Míšovi z Mývalů za obohacení kmenové sbírky jedním blátem vyplácaným ptačím domečkem …
všem, kdož pomohli tvořit výstavky z táborů
rodině Záhorových za piliny a švestky
Míša s Červem moc pěkně napsali kroniku o Tajemství země Vikingů
a Ledňáček a Žížalka o Hlubokých lesích Oukánie
Radimovi M z Blatoušů za pravidelný přísun krmiva pro morčátka a želvy
paní Janě Kudličkové za výrobu šachové figurky !!
Kozlíkovi za pěkné horniny a zkameněliny do kmenové sbírky !
Lid Medvědího potoka
Malá tajemství a zamyšlení
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin
Milovat rodiče je prvním zákonem přírody.
Valerius Maximus
Žádná hranice neláká tolik k pašování jako hranice věku. Robert Musil

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 a foto dodali Jarda, Píďa, Ája, Kevin a Peťula B, Listonoh, Kačer

na stránce Upolínu www.upolin.com chystáme i prostor pro náš kmen,
zatím tam naleznete informace o LMP a přehled akcí (u některých s odkazy na fotogalerie)
Příspěvky do Jarního Totolanu očekáváme do konce měsíce malých medvídků! Napíšete někdo
něco o výpravách, o zvířatech v naší minizoo …?
Kdo ztratil malý prstýnek z šedého kovu(nejspíš v místnosti č. 36 – Jeskyni), přijďte si pro něj... Jarda

