
 
    MĚSÍC PROBUZENÍ * MĚSÍC ZELENÉ TRÁVY* MĚSÍC KVETOUCÍCH JABLONÍ   

 

  

                                                           Měsíční korálky  
                Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a příznivců kmene 
                  Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola       27.2.2006  

                                   Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.    
 

V dnešním Totolanu vám přinášíme malé ohlédnutí za některými akcemi kmene či klanů v zimních měsících.  

Také  tu naleznete malý přehled chystaných výprav a soutěží - tak si pěkně počtěte a zapište vše do diářů.Společně 

budeme prožívat krásy přicházejícího jara. Připravujeme se na   kuličkiádu a mlákiádu  (malý trénink předem 

neuškodí ...), Den Země pro nejmenší  (každý klan bude mít zase jedno až dvě vlastní stanoviště) a na olomoucké kolo 

Zelené stezky ! 

Také můžeš namalovat něco na výstavu Vodní svět (která bude od 18.4. do 12.5. v DDM) 

Nejbližší kmenový sněm bude ve stanici  a potom 13. dne měsíce zelené trávy po kuličkiádě a mlákiádě - Lidé 

Medvědího potoka  postoupí dále v poznávání tajemství stromů – v kruhu  ogamu. 

Příspěvky do Letního Totolanu  očekáváme do konce měsíce kvetoucích jabloní. 
 

  
 

V lesích obdivujeme voňavé lýkovce, záplavy sněženek 

a bledulí, ožívající tůně hledají první skokani a 
ropuchy a na sluníčku se můžeme setkat s ještěrkami 

nebo užovkami obojkovými. První motýl, kterého 

uvidíme bude určitě žluťásek řešetlákový nebo 
babočka paví oko,přilétají  čápi a další ptáci.  

Mravenčí teplonoši se vyhřívají na sluníčku. Loučíme 

se s havrany a brkoslavy… 

Koniklece a celé koberce dalších květin obracejí své 

tváře ke slunci. Vzduch je prosycen jejich vůní. 
Vyběhli střevlíci a v tůních se objevují další 

obojživelníci a letouni loví hmyz. Už jsou tu všichni 

špačci, vlaštovky, jiřičky a moudivláčci staví hnízda a 
larvy světlušek už zapálily lucerničky. V jarní pohodě 

myslíme více než jindy na naši krásnou modrou 

planetu …Vítáme ptačí zpěv. 

Ptačí mláďata se učí létat. Kvete šalvěj, mochna, 

pipla, kosatce, upolín i střevíčník pantoflíček… a 
mloci již dávno vylezli ze svých kamenných úkrytů. 

Nad ulicemi sviští rorýsi a kavky štěbetají o všem, co 

viděly. V noci houkají kalousi a puštíci. Přiletěly 
vzácné vlhy a pod májovým sluncem děvčata 

pomrkávají na chlapce … 

                                           

 



před námi 
 

 

Kmenový kalendář 

4.-10.3. Jarní prázdniny ve stanici  

18.3. Tovačov * BlaMloMývSk 

18.3. vyvěšování budek Bělkovice * BzMBle 

19.3. vyvěšování ptačích budek M.Údolí* BlaMloMývSkl 

31.3. společenský večer v DDM 

1.4. Bradlo * BzMBle 

2.4. Velký Roudný * BlaMloMývSkl 

7.4. místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v Rozáriu 

13.4. Kuličkiáda a Mlákiáda 

14.4. Laškovské údolí * BlaMloMývSkl 

21.4. Den Země pro nejmenší 

29.4. Mločí potok * Mloci 

1.5. Přijďte na Ekojarmark 

5.-8.5.  − Hoštejn * Mloci a Mývali 

13.5. krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu  

                                (Svatý Kopeček)- budeme tam? 

27.-28.5. Bambiriáda * LMP 

2.-4.6.  − Hoštejn * Bla a Skl 

12.-18.6. NK ZS ZL v Zátoni - budeme tam ??? 

příprava tábora * LMP 

30.6. – 2.6. stavba tábora 

2. – 16.7. Oocrán  Hoštejn *  LMP  

30.7. – 12.8.  expedice Slovenské hory  * společnost EOS  

 

Maruška 

Glum 

Číča 

Pavel V 

Anče K 

Trnka 

Chenti 

Irča 

Hejkal 

Listonoh 

Honzík S 

Filip S 

Fantom 

Bobr 

 

5 

6 

10 

14 

17 

18 

29 

2 

3 

4 

11 

24 

30 

24 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

 

 
 

OGAM – 

TAJEMSTVÍ 

STROMŮ 
Další kmenový sněm 

bude na stanici  
 

PŘIHLÁŠKY 

NA TÁBOR 

BUDOU  

OD 10.3. 
 

KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ JSOU TU PRO VÁS 

seznam můžete získat v elektronické podobě 

(lze poslat i mailem) 
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 v odkazu soutěže)  

   Tajemství ukryté v Bytostech Oukánie stále čeká na vás ! 
 

 

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 2000 Kč, očekáváme  opět podporu ČSOP, vařit bude   

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.  

No, ale všichni víme, že ve skutečnosti je to takto: 

 

EXPEDICE    TERRA    OOCRANIUS    STELLARIS 
 

Kdysi dávno, v létě 2004 jsme si ještě nepřipouštěli existenci mimozemských civilizací, veškerou tvorbu sci-fi jsme chápali prostě jako 

kulturní a komerční záležitost a  našli se i tací, kteří nevěřili ani v existenci pana Dänikena. Ale přesto nás zaujaly některé články, 

fotografie a jiná svědectví o výskytu podivných jevů – snad proto, že to bylo z oblasti, kam jsme se chystali jet stanovat. Vybavili jsme 

se patřičnými přístroji a pomůckami a s různými pocity vyrazili. Prožili jsme krásné dny ve skalách Českého ráje a Broumovska. A 

objevili jsme dost stop křičících do celého světa:  „Ano, jsou tu! Jsou tu a sledují nás!“ 

 

Koho zaujala tato úvodní část, dozvěděl se více na výstavě o výsledcích Expedice 
Oocranius Stellaris doplněné krátkým výkladem  někoho z těch, kdož byli u toho 

…………… 
Výstava byla umístěna v Jeskyni od 18. do 25. dne ledového měsíce tohoto roku a 

otevřena vždy od 16.30 do 17.00 hod. 
Ve  vývojových laboratořích DDM jsme vyvinuli přístroj - název a výrobní postup tajíme, 
důležité však je, že po vložení Krystalu se v produktivní části přístroje objevil obraz 
připomínající stavbu. Obraz byl složen z mnoha segmentů, ale nakonec se jej díky trpělivé 
práci celého týmu podařilo složit. 
 Při bližším studiu jsme zjistili, že obraz ukazuje nějaké vzdálené místo. Velice 
vzdálené místo.  
 

 

http://www.upolin.com/


 
Krystal (někteří V mu říkají Čipešek) jistě ukrývá koordináty planety a spoustu jiných informací. Nikdo se nemůže divit, že 
v dnešní době dokonalých kosmických plavidel i jiných způsobů mezigalaktického přesunu si pohráváme  s myšlenkou  
toto podivné místo navštívit. Do takového podniku se ale nemůžeme pustit bez pečlivé přípravy. Takže, kdo plánuje 
vyrazit na letní kmenový pobyt (loni jsme tomu říkali tábor)  a měl čas a chuť, mohl zahájit přípravu už nyní a přihlásil se       

na dobu jarních prázdnin (4.-10.3.) do střediska . 

ohlédnutí 
**  O sněmu kouzelníků (3.12.) jste se mohli vše dočíst v minulém Totolanu. Ve dnech 5.- 9.12. proběhla  II. 
kmenová soutěž (astronomie, meteorologie, kameny). Nejvíce se dařilo Katce z Mloků, Puštíkovi a Bobovi 
z Blatoušů, ale výborných výsledků dosáhli také Filip S.,Chvosťa, Žížalka, Honzík S., David Š., Anče, 
Štěpánka, Nikča, Ježek, Maruška, Filip N a Zdenda. 
** Od čtvrtka 15. dne měsíce dlouhých nocí jsme slavili v kruzích svých klanů Vánoce. Čekaly nás různé soutěže 
z tradiční Vánočky (tentokrát 2005). U Mloků se nejvíce dařilo v odkrývání vánočních tajemství Ledňákovi (má to na 
skříni), Tryskomyši, Mravenečkovi a Vrabčákovi, ale výborná vánočka paní Zapletalové a Vrabčáka chutnala moc všem! 
      Vánočku pro Sklípkany pekla Hanka a vyhráli Jacek, Kachna, Trilobit a Bobr, protože těsně vyhráli rozhodující mláku. 
** V sobotu 17. 12. se sešli v DDM Bob, Antimon, Tuleň, Tryskomyš, radka, Stefanie, Škeblík, Číča, Kozlík, Pája a Bobek, 
Míša a Riki. A zůstal po nich udělaný pěkný kousek práce – vyčistili hlodavce a králíka, akvária, některé židle jsou jako 
nové - s krásnými obrázky, nanosili hromadu prken na výrobu ptačích budek .... Blešivci a Bzučiví medvídci na Svatém 
Kopečku tradičně zdobili stromeček pro zvířata. 
** V pondělí měli týdny očekávanou vánoční besídku Mývali. Koledy nezpívali, ale zato turnaj ve vánoční mláce měl 
světovou úroveň. Nejlépe se dařilo Číče, Ježkovi a Chvosťovi a protože eskymácké špejle jim skoro nepadaly a ve 
vánoční kimovce jim toho uniklo nejméně, vyhráli  Vánočku 2005! A snědli jsme ji všichni. 
V úterý si zazpívali koledy a dárky rozdali Bzučiví medvídci a poslední vánoční besídka našeho kmene byla ve středu. 
Sešli se na ní tradičně Blatouši a Blešivci a zaznělo tu mnoho krásných písní …. dobře se vyznají ve vánočních koledách, 
hod botou na cíl za zády nebyl problém, bezem třásli také dobře a tak vánočku 2005 získali Puštík, Sáďa, Venca, Šimon a 
Fráňa - jenom o fous před Vydrýskovou skupinou (ti byli nejlepší v eskymáckých špejlích)....a pak už Ježíšek nadělil ty 
nejkrásnější dárky. Třeba ten pro Blešivce – modrou vlajku s největším blešivcem na světě! 

      
 

**  

            VÝSLEDKY VIII. turnaje Na stole a na stolečku 30.12.2005  
mladší piškvorky wari šachy dáma  

Kohout 4 5 4 5 18 

Cvrček 6 3 00 4 13 

Bizmut 00 3 3 6 12 

Šmudl 5 1 2 2 10 

Tryskomyš 3 00 5 1 9 

Tuleň 1 3 1 3 8 

Kachna 2 00 00 1 3 

                              
starší piškvorky wari šachy dáma  

Jacek 3 4 4 2 13 

Kuba M 2 2 4 1 9 

Antimon 1 2 2 3 8 

Vítek 4 2 1 00 7 

A jak dopadl boj o putovní Velkou Kostku?  
Na rok ji do společného  vlastnictví získali Kohout a Jacek! 

 

   
 
 



 

 

 
** Sokol o výpravě na Slunečnou 7.1.: Všechno v pohodě, 
vrchol dobyt, krásná zimní krajina, co víc si přát. A já 
dodávám: A navíc – když stopařka kočka dlouhosrstá zimní 
vycestovala až na vrchol Slunečné a zpět do Dětřichova 
(prozradím, že většinu cesty v Tuleňově batohu)! Jarda 

 

Kačerův velký objev a velká radost Sklípkanů! 
(Kačer přišel na schůzku a prostě řekl, že v parku viděl bobra. A že tam žere větvičky. Tak jsme se šli podívat …) 

 

      
 
** 14.1. Mezinárodní sčítání vodního ptactva 
Z Řepčína jsme došli k mostu v Černovíře. Už cestou tam jsme pozorovali několik strakapoudů a 
další ptáky. A u řeky to teprve začalo. Morava nebyla jen na několika málo místech zamrzlá a tam 
bylo na co se koukat. Pozorované druhy: potápka malá 3, kachna divoká 161 samců a 128 samic, lyska černá 16, slípka 

zelenonohá 1,1; labuť velká 40 a další: stehlík obecný 10, modřinky, koňadry, pěnkavy, poštolka, straka, kos černý, šoupálek, brhlík, vrabec polní, 
hrdlička zahradní 
Pochvalu zaslouží Peťula s Ledňáčkem a Luckou S., které ještě pokračovaly v pozorování na Nových Sadech. 

    

** Na běžkách do Pohořan 15.1. 2006 
V osm hodin se na olomouckém nádraží sešlo několik nadšenců, kteří se rozhodli zdolat na běžkách trasu 

Kopeček – Pohořany a zpět. Bylo docela chladno a sníh mírně podkluzoval, ale to nám nezabránilo zdolat trasu 

v rekordně rychlém čase. Asi nás hnala představa teplé polévky, kterou jsme si posléze doopravdy dali. Pak již 

bez komplikací absolvujeme cestu zpět. Výpravu zakončujeme v cukrárně na Kopečku. 

      

21.1. Veverka Čiperka v zimě 
šest lesních zastavení v lese na Svatém 

Kopečku pro děti a jejich  rodiče a učitele 
připravili Alík,Antimon, Bělozubka, Eva, 
Irča, Jarda, Ledňáček, Míša, Píďa, Plšík, 
Síňa, Šamší , Tryskomyš, Trilobit, Tuleň, 

Žbluňk a Žížalka. Měli jsme asi 80 
návštěvníků.   

 

** Pobyt na stanici Oocranius P3X7 Hoštejn 27. – 29.1. 2006   

Jedenáct dobrovolníků absolvovalo v těchto dnech všeobecný výcvik, který např. zahrnoval přežití v bojových 

podmínkách a nepříznivém počasí, jízdu na sněžných vozidlech, plížení a maskování v terénu, vytrvalostní běh 

sněhem nebo logické myšlení a diplomacii a další. Výcvik se obešel beze zranění a ztrát na životech. Všichni 

absolventi jsou plně připraveni pro pobyt na stanici .  

   
 

Toto je zpráva Gustava Zoubka a teď si přečtěte, co napsal Rejsek: 



I. den BLUDNÝ 

Výzkumná výprava neznámých stvoření (Ookrániů) se sešla dne 27.1. na hlavním nádraží. Něco málo po 16. 

hodině odjíždíme do výzkumového střediska P3X7, které se nachází prý kousek od Hoštejna. Po výstupu 

z vlaku jsme zahájili výstup ke středisku. Úvod byl po rovině. Těsně před prvním kopcem nás zastavil náš 

vedoucí a doktor Gustav Zoubek, oznamuje nám, že dřív než započneme výzkum musíme podstoupit výcvik. 

Začali jsme tedy, nastal výstup ke středisku P3X7. Asi po 400 metrech zastavujeme a zakládáme první výškový 

tábor. Po krátké pauze pokračujeme dál. Jde nám to pomalu. Doktor Zoubek nasadil zničující tempo. 

NESTAČÍME, zakládáme druhový výškový tábor a dozvídáme se, že jich bude asi pět. Ve třetím Gustav 

Zoubek nasazuje čelovku, čím dál více se stmívá, v pátém výškovém táboře nám Gustav Zoubek sděluje, že tam 

ještě nejsme, pokračuje se dál! V šestém výškovém táboře Gustav Zoubek ztrácí orientaci a my trpělivost, 

Zoubek odbíhá na průzkum , my čekáme. Když se Gustav Zoubek vrátil, oznámil nám, že jsme přešli odbočku 

ke středisku, tudíž jdeme špatně. „Vracíme se“ Po dalších 300 metrech  odbočujeme a rapidně klesáme, když už 

nebylo kam klesat, Gustav Zoubek opět odběhl. Po návratu nám oznámil, že se opět musíme vrátit. 

Mysleli jsme, že ho snad zaškrtíme. Na třetí pokus už se to Gustavu Zoubkovi povedlo.Po příchodu do střediska 

jsme pořádně rozhycovali kamna a po střeleckém výcviku (alias hra beng) odcházíme na další výcvik 

sebeovládání „ležet ve spacáku a nehýbat se“, když nás to unavovalo, tak jsme usnuli. 

 II. den VÝCVIKOVÝ 

Po probuzení ještě asi hodinu ve výcviku vesele pokračujeme. Evelína Vykulená a kolegyně Valentýna 

Važužlová to vzaly doslovně, zatímco naše dvě kolegyně vesele pokračovaly dál, my ostatní jsme pokračovali 

ve výcviku střelby.Poté odcházíme na jízdu pozemskými vozidly. Mezitím kolegyně Valentýna Važužlová nám 

připravila hru v labyrintu. Stěžoval nám to jejich kolega Edward Levoruký, který představoval honiče. Nakonec 

jeho první úkol rozluštili Evelína vykulený a Pepa alias Zdenda, byla to brokolice, kterou zde zanechali 

Ookráni. Nakonec jsme se rozhodli, že ji sníme na večeři. BYLA VÝTEČNÁ, ovšem jenom pro vedoucí. Po 

obědě cvičíme plížení, ve kterém jednoznačně panoval Gustav Zoubek. Večer opět trénujeme střelbu a poté 

následuje porada a spánek. 

 III. den ODJEZDOVÝ 

Ráno končíme výcvik a odjíždíme domů. Ovšem s tím místem jsme se prý neviděli NAPOSLED?!!? 

** Výprava do Netopýří jeskyně 28.1. 
V sobotu jsme se sešli na autobusovém nádraží v dosti malém počtu, bylo nás celkem šest. No, nicméně jsme vyrazili autobusem směr 

Pohořany, tam jsme vystoupili a šli jsme stezku v lese, na které jsme se propadávali do sněhu až po kolena. Šli jsme dál, až jsme došli 

k zamrzlému Dračímu jezeru. Tam jsme chvíli byli, někteří jedinci vytáhli čaje nebo jídlo. Když jsme dojedli, vydali jsme se lesem do 

Netopýří jeskyně. Když jsme tam došli, tak jsme vytáhli svoje baterky a hurá do jeskyně. Prvního netopýra uviděla Alík asi po  deseti 

metrech, potom se chodba docela různě větvila a my jsme cestou sbírali odpadky a nacházeli další netopýry. Když jsme to tam 

všechno vyfotili a prozkoumali, tak jsme se vrátili a v poslední chvíli Píďa objevila v malé škvíře tři netopýry černé. Když jsme vylezli 

z jeskyně, šli jsme do Bělkovic a jeli jsme domů. Chvosťa  

     
** III. kmenová (bezobratlí živočichové) přinesla zajímavé výsledky. A mezi nejlepší naše borce na měkkýše, 

korýše a hmyz patří Laďa B,Puštík ,Žížalka, Štěpánka, Červenka, Bob, Maruška, Chvosťa  a Číča! 

 
** Bystřička aneb Kokosy na sněhu    3.-5.2. 
Název nevznikl kvůli tomu, že by se snad této výpravy účastnili pouze členi Lidu Medvědího potoka, kteří jsou nejvíce 
podobní kokosovému ořechu,ale proto, že nás čekal víkend plný her na sněhu. 
 Po úmorné cestě jsme konečně dorazili do chalupy. Studené a nevlídné počasí nám znepříjemňovalo cestu, která 
už tak byla dost namáhavá. Po ubytování jsme vyrazili do zasněžené přírody, kde jsme objevili kopec vhodný pro 
bobování. Tam jsme se rozdělili do dvou soutěžních družstev a vymysleli pokřik. Náš byl: „Kokos, kokos, kokosák, 
dostanete přes zobák.“ a soupeřův „Kokos, slupka, dužina, to je naše družina!“ 
Následovaly tři dny zajímavých a zábavných her. Nesmím taky zapomenout na super bobování a ptačí pozorování: sýkora 
koňadra, sýkora  modřinka, sýkora babka, strakapoud velký, zvonek zelený, čížek lesní, pěnkava obecná a skorec vodní. 
V neděli, která přišla dřív než si všichni přáli, jsme se vrátili šťastně a bez úrazu domů. Tryskomyš 



    
** Brigáda na Sv.Kopečku 11.2. 
Jako každý rok, jsme neváhali a jeli pomoct panu lesníku Eichlerovi. Bylo nás sice poskromnu (+ Maruščina mamča), ale udělali jsme 

toho spoustu.Vyčistit asi 20 budek, jsme zvládli bez větších problémů a letošní novinkou bylo přikrmování zvěře. Do dvou krmelců 

jsme přinesli dobroty z domova (staré pečivo, jablka, seno,…). Také jsme provedli menší průzkum: pod jehličnany bylo 33,5 cm sněhu 

pod ,,listnáči“ 50 cm. A naše výprava se obohatila o skořápku vajíčka od sýkorky a brhlíka (mimo jiné i o promáčené kalhoty).  Šamší 

 

** Výprava do Tovačova  18.2. 
Dnes jsme měli vyvěšovat ptačí budky v Mariánském Údolí. Ale nakonec po domluvě s panem lesníkem bylo všechno 
jinak. S budkami vyrazíme až 19.3. A tak jsme dnes jeli do Tovačova. Bylo krásné počasí a užívali jsme si pozorování 
ledňáčků, volavek, ťuhýka šedého a dalších ptáků. 
 

    
 

            
 
 

a co je nového v našich klanech  

Bzučiví medvídci: Chystáme překvapení. Blatouši:Radim je Vydrýsek ... a bobra jsme viděli taky. 

Blešivci:  Přivítali jsme dva nováčky – Matěje a Jardu. Ať se vám u nás libí! A našimi vedoucími jsou nyní Kevin a  

Bělozubka. Mloci:Tryskomyš a Mraveneček mají pěkné zápisníky! 
Škeblík v měsíci velkých 

pavouků  přivezl šišky a 

semínka pinie. Zasadili 

jsme je a v těchto dnech 

konečně vyklíčily.  

A takhle to vypadá: 

 

 

    

 

Začátkem měsíce malých 

medvídků proběhlo bodování 

osobních zápisníků. Pár se jich 

našlo a je moc dobře, že si 

píšete o oddílovém životě a 

setkáních v přírodě ! A nejvíce 

faerinů získala Markéta  

ze Bzučíků. 

 

Poděkování 
**  rodině Šrámkově  za spoustu sena pro naše hlodavce a králíky. Děkujeme!!! 

**  Vydrýskovi z Blatoušů za pravidelný přísun krmiva pro morčátka a želvy 

**  kroniku psali Bizmut a Žížalka … 

                                                                                                                            Lid Medvědího potoka 

                                 
   

 

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, foto dodali či něco napsali Jarda, Píďa, Žbluňk,  Kevin , Tryskomyš, Šamší, 

Rejsek, Chvosťa a Bělozubka 

 
 

na stránce Upolínu  www.upolin.com najdete v oddělení PRO ČLENY připravované akce, něco o táboře a další věci 

 

Kdo ztratil malý prstýnek z šedého kovu(nejspíš v místnosti č. 36 – Jeskyni), přijďte si pro něj... Jarda 

mailto:csopupolin@volny.cz
http://www.volny.cz/csop
mailto:panda@ddmolomouc.cz
http://www.ddmolomouc.cz/
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