MĚSÍC VELKÝCH PAVOUKŮ * MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ*BLÁTIVÝ MĚSÍC

Měsíční korálky
Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a přízni Wowapiska Oyate
Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola
1.9.2006
Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.

V tomto Totolanu se vrátíme k některým událostem v letních měsících. Na planetě Waffoo
zavládla spokojenost a meziplanetární společnost Broxonů ztratila zájem o brokolici … Vítáme
nováčky v našem kmeni (ať mezi námi naleznete mnoho kamarádů!) a jsme zvědavi, jak to půjde
novým mladším náčelníkům. Přinášíme vám 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 …
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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 je už
většina tažných ptáků, objevují se první
havrani.
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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.
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Kmenový kalendář
17.9. Kralický Sněžník *LMP
23.9. Lesy pro nás *LMP
29.9. - 1.10. Brno *BleBzM
6.-8.10.Jak na to a hry na Pavučince - náčelníci

20.1. Myšák Fousek v zimě *LMP
čištění a vyvěšování ptačích budek *klany
10.-16.3. jarní prázdniny na Ochoze*LMP
31.3. jarní výprava s rodiči *LMP
LMP
5.4. Kuličkiáda a mlákiáda *LMP
14.10. Myšák Fousek v Rozáriu *LMP
7.4. výprava Grygov *BlaMloMývSkl
15.10. Grygov *BleBzM
13.4. MK Zelené stezky *LMP
26.-29.10. podzimní prázdniny na Ochoze*LMP 14.4. Litovelské Pomoraví (Záhlinice)
Velká městská hra *LMP
15.4. Mločí potok *Mlo
brigáda v SEV Sluňákov*LMP
20.4. Den Země pro nejmenší *LMP
lesní brigády *klany
27.-29.4. Hoštejn *MývMlo
2.12.VI. sněm kouzelníků *LMP
1.5. Ekojarmark *LMP
Podomí *BleBzM
4.-8.5. Podyjí *badatelé BlaMloMývSkl
Netopýří jeskyně *BlaMloMývSkl
12.5. krajské kolo Zelené stezky (budeme tam?) *LMP
30.12.Na stole a na stolečku*LMP
Chabičov *BlaMloMývSkl
1.1. bobovačka *BleBzMBla
národní kolo Zelené stezky (budeme tam???) *LMP
13.1.Sčítání vodního ptactva *klany
Hněvotín *BlaMloMývSkl
PRÁZDNINY 26.-27.10. podzimní prázdniny, 23.12. – 2.1. vánoční prázdniny, 2.2. pololetní
prázdniny,12.- 18.3. jarní prázdniny, 5.-6.4. velikonoční prázdniny, 2.7. – 2.9. letní prázdniny

OGAM – TAJEMSTVÍ STROMŮ
Další kmenový sněm bude na podzimním Ochoze

Soutěže
Kmenové soutěže budou letos jinak. Všechny budou komplexní – tedy zaměřené na většinu
našeho přírodozpytu …První bude začátkem blátivého měsíce, další v ledovém měsíci a poslední
v měsíci probuzení.

Oznámení

Cena pro člena LMP 200
Kč, pro cizího 300 Kč
(prodej jednotlivě)

Naše malé činčilky už
mohou brzy opustit svůj
dům a rády se přestěhují
k někomu, kdo pro ně
vytvoří dobré zázemí .

Kdo má zájem o Diář
kamaráda přírody na rok
2007, ať do 11.listopadu
odevzdá 18 Kč Pídě.
Diáře se budou hromadně
objednávat na CDM

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.

z báječné planety
Waffoo
20,- Kč
Objednávky u Jardy

Nabízíme CD
Příspěvky do Zimního Totolanu očekáváme do 28. dne blátivého měsíce

ohlédnutí
9.-11.6. Malá Morávka BleBzM
12.-18.6. NK ZS ZL v Zátoni pod Boubínem

24.6. výprava Blešivců a Bzučíků do Tovačova
25.6. Tučapská skalka a Hrdibořické rybníky* LMP
30.6. – 16.7. pobyt na Waffoo
30.7. – 10.8. expedice Slovenské hory

Národní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v Zátoni na Šumavě
Reprezentovali nás Puštík, Kamzík, Červenka, Štěpánka, Katka a Ladík v mladších a ve starších Bob, Mamba, Antimon,
Žížalka, Ježek a Medvěd.. Puštík usedl do kruhu na malém kmenovém sněmu na krásném břehu Teplé Vltavy .... a konečně má
již také šátek svého klanu. Užívali jsme si krásné přírody, objevů „berušek“ a na soutěžní stezce to také bylo vynikající: starší se
oproti loňsku posunuli na 4. místo a mladší po deseti letech získali pro náš kmen ve své kategorii prvenství !!!

24.6. výprava Blešivců a Bzučíků do Tovačova a 25.6. Tučapská skalka a Hrdibořické rybníky

Koncem měsíce vonících luk proběhly poslední schůzky klanů. Vyfotili jsme se, pojedli, zahráli hry (turnaj
v mláce vyhráli Kuba s Chvosťou a jen těsně za nimi skončili Glum s Ježkem, u Mloků se nejvíce dařilo Myšákovi s Káťou a
Medvědovi s Trnkou) a hurá na Waffoo ...

Waffoo 2006
Na letošní tábor jsme se dost těšili. I když měl být trochu jiný než ty ostatní - na jiné planetě, což
často neděláme. A také byl hned od začátku prázdnin.
.....................
Teď už jsme zpátky a mnoho z toho, co jsme na Waffoo viděli a zažili najdete
na stránkách našeho deníku:
Hvězdné datum 30062006
V tento den vyráží z Olomouce výprava o deseti členech, letíme na Oocran stavět základnu Ω. V šest hodin jsme
byli na místě, ihned jsme započali se stavbou základny. Byla to tvrdá a vyčerpávající práce, která trvala až do půl desáté.
Poté upadáme do mdlobného spánku v horku zdejší planety.
Hvězdné datum 01072006
Asi jsme pozorováni, zahlédli jsme bílou postavu na okraji lesa, okamžitě jsme věděli o koho jde: Oocranius!
Stavba základny pokročila. Během celého dne se nic nestalo. Večer trávíme u ohně. Jíme místní specialitu, podobá se to
našim makrelám. A pak to přišlo, spousta bílého světla a zvláštní hlasy. Táhnou nás do lesa. Proč? Pokoušíme se vysílat
nouzové volání Om Wankovi, který se veselí u ohně nezúčastnil. Ztrácíme signál. A pak už jen ten nekonečný výslech,
prý jsme pašeráci brokolice…
Hvězdné datum 02072006
Ležíme paralyzováni v lese, hlídá nás jediný Oocranius. Naše naděje se upínají k našim ostronautům.
Vilemína Světloplachá
Hned co jsme dorazili do stanice Ω, přehrál nám Om Wank volání o pomoc některých členů naší výpravy. Vydali
jsme se je hledat, když jsme je našli, byl u nich jeden Oocranius, který nám vysvětlil, že mají důvodné podezření, že
pašujeme brokolin, který je pro Oocrany něco jako extáze. (Tento fakt byl podpořen obzvláště tím, že u velitelů byla
nalezena pirátská verze Čipešku a tato verze je právě používána pašeráky brokolice tzv. Broxony) Nakonec jsme ale
přesvědčili Oocrania, že nejsme pašeráci, ale badatelé. Poté propustil rukojmí a slíbil nám, že nás večer navštíví. Večer se
doopravdy objevil a uzavřel s námi dohodu, my budeme pomáhat Oocrániům a oni nám. (Dozvěděli jsme se taky, že místní
obyvatelé si říkají Waffooni, slovo Oocranius je pro ně nepřípustné) Toto spojenectví potvrdil tím, že nám vrátil Čipešek a
dal nám do začátku broly, což jsou jejich peníze. Naučil nás také Čipešek používat. (Funguje to jako televize) Takže ode
dneška můžeme sledovat živé vysílání Oovize, zprávy se slečnou Modlanou Pjeknou a hlavně nejlepší seriál ve vesmíru –
Mirandu. Po Mirandě jsme u ohně zpívali pozemské písně.
Hvězdné datum 03072006
Hned po budíčku jsme běželi hledat známky, skoro všichni nějaké našli. Poté jsme měli chvíli čas a po snídani
jsme vyrazili bádat. Tři skupiny šly prozkoumat řeku a tři místní ptactvo. Po bádání jsme dávali dohromady naše poznatky
z okolí a tvořili podrobné mapy. Pak byl oběd. Pak následoval polední klid. No a pak jsme se vydali na hon za brokolicí.
(Dozvěděli jsme se, že Broxoni jsou stvoření všech možných ras, jsou mezi nimi například i lidé nebo Waffooni. Této
organizaci velí neznámý kápo. Broxoni využívají toho, že Waffooni nejsou proti brokolinu odolní a snadno si na něm
vytvoří závislost, lidé ne. Proto je brokolin na Waffoo zakázán, ač býval posvátný. Broxoni pěstují brokolici po celém
vesmíru, některé planety prý přeměnili celé na plantáže. Na zemi se jim to naštěstí nepodařilo. Ale brokolici pěstují
v malém i na Waffoo ve formě malých brokolicových políček, právě tyto plíčka jsme se vydali hledat. Tato mise byla
úspěšná). Po akci jsme se občerstvili a dali se do vyrábění sond, které by mohly na Waffoo dopravit křehké předměty.
Terka z Antibrocku
Hvězdné datum 04072006
Budíček byl v 7:50, po snídani se prohodily badatelské týmy, kdo bádal u řeky šel dnes pozorovat ptáky. Bádali
jsme až do poledního guláše. V poledním klidu začali velitelé chystat provazy na supergalaktickou hru indická přebíhaná.
Kapitánky týmů bojovaly spolu se svými kamarády. Nejlépe si vedl tým Tuleně a spol. Po indické přebíhané jsme se
vydali na cestu k černé díře, abychom zničili broxonskou brokolici. (Naházet brokolici do černé díry je totiž jediný
přípustný způsob jak se jí zbavit, ať má účinky jakékoliv, na Waffoo je holt posvátná) Bohužel se o této akci doslechli
Broxoni a už na nás u černé díry čekali, aby nám ve zničení brokolice zabránili. Naštěstí nás bylo víc a nedali jsme se
odradit. Večer jsme všichni zasedli k Mirandě.
Kamzík a Tryskomyš z Fidloprčiček

Deník pokračuje na cd o naší expedici na Waffoo, najdete tam i celou
Mirandu, známky a spoustu fotografií …
Ztráty a nálezy dovezené z Waffoo
modrá plstěná mikina /zip u krku a na kapsách, malá/ * šedá mikina s červeným
proužkem kolem krku * šedé kraťasy s modrými proužky, Nike? * béžové triko
s obrázky /tři okénka s rybkou/ * kraťasy „homme“ * ponožky šedé, ponožky bílé
Naige
ručník světle zelený s bílým motivem * šedé kalhoty RVC sportswear, velikost S *
zelené kalhoty DU8SRTER
kšiltovka modrá, kšiltovka černá s bílým a červeným motivem, plecháček, nůžky
s modrou ručkou, malý příborový nůž, březový šampón

Po Slovenských horách
30.7. Olomouc - vlak - Poprad. Slovenský Raj - Podlesok. Suchá Belá. Velký Sokol. Prielom Hornáda.
Kláštorksá dolina. Kláštorisko. Stredná Piecka. Dedinky. Dobšinská l´adová jaskyňa. Brezno.
Nízké Tatry – Od Trangošky přes Ďumbier, Chopok, Chabenec, Vel´kú Chochul´u, obešli jsme Kozí Chrbát a skončili
v Donovalech. Banská Bystrica. Žilina. Přes Slnečné skaly jsme se vydali na hrad Lietavu a potom 10.8. domů.

A co je nového v našich klanech:
Mývali:Veverčáka Glum si odvezil z Waffoo mývalí šátek.
Bzučiví medvídci: a Rosnatka zase zelený bzučíčí a trochu se nám rozrostlo vedení: Riki, Fafrin, Ondra, Peťula a
mladší náčelnice Chenti , na Waffoo poprvé zavlála naše nová vlajka, uvítáme Tuleně
Blatouši: přijali jsme Škeblíka a Bob již také budou na výpravách zářit barvami lesa a slunce ...a Bob si vyzkouší jaké je
to být mladším náčelníkem
Blešivci: Tom F také v kruhu kmene řekl své ano a tak jako Škeblík a Bob ...
Mloci:náš krásný šátek bude nyní také nosit Jája a Káťa a Medvěd se Žížalkou také vstupují do řad náčelníků
Sklípkani: šťastná Veverka už se také konečně může na výpravách pyšnit naším zeleným šátkem ... přijde se s námi
rozloučit Tuleň a Trnka s Myšákem z Mloků jsou teď našimi mladšími náčelníky!

Poděkování
* za to, že ve svém prázdninovém čase našli i okénko na naše zvířata a svědomitě o ně pečovali: Vydrýskovi,
Terce z Mývalů, Honzíkovi a Alině, Rosnatce, Terce ze Sklípkanů, Antimonovi, Bobovi, Tuleňovi, Myšákovi,
Trilobitovi, Ježkovi, Žížalce, Glumovi, Rejskovi, Fráňovi, Ivance, Bizmutovi, Vráně…………a všem
náčelníkům kmene
* paní Katce a Petrovi Pospíšilovým za odvoz batohů na Waffoo a zpět a za všechny náklady, které s tím měli,
všem velitelům, ostronautům a panu Ivoši Šrámkovi za stavbu základny na planetě
Waffoo a všem
návštěvníkům za přinesené poklady a buchty, se kterými jste obětavě přiletěli až z naší planety !
* Kátě z Mloků za krásný šátek pro malého Lumpíka
* panu Pustinovi za spoustu ogamových koleček !!!!!!!!!
* a Mambě - napsala do kroniky o naší skvělé výpravě na Zlaťák

Letní pozdravy

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

DDM Olomouc
Jaroslav Marx, OPřV, 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, Mamba, Bělozubka, Kevin, Plšík, Píďa

na stránce Upolínu www.upolin.com najdete v oddělení PRO ČLENY připravované akce, něco o táboře a další věci
více fotografií si můžete prohlédnout zde: http://www.upolin.com/LMP/lmp.htm v odkazu Kalendář

K zamyšlení
Není možné, aby člověk žil šťastně, nežije-li rozumně.
V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a
vlka.
Dobro činiti je nejenom krásnější, ale i slastnější než dobro zakoušeti.
Epikuros

