
 
 

    
        
            MĚSÍC VONÍCÍCH LUK * MĚSÍC BOUŘÍ * MĚSÍC PADAJÍCÍCH HVĚZD   

                                                           Měsíční korálky  
       Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a příznivců kmene 
          Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola             6.6.2006                                                  

Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.    
   

 V dnešním Totolanu vám přinášíme přehled posledních chystaných výprav a malá ohlédnutí za bohatým 

a pestrým jarem. Všem žákům a studentům přejeme úspěšné zvládnutí školního finále. Budeme držet pěsti našim 

na národním kole Zelené stezky – Zlatého listu a  pak zamíříme na zelený Oocrán.  

Krásné prázdniny plné pohody a zajímavých zážitků a setkání vám přejí náčelníci kmene! 

 

V tomto Totolanu nenajdete fotografickou přílohu, ale mnohem více obrázků si můžete 

prohlédnout zde: http://www.upolin.com/LMP/lmp.htm v odkazu Kalendář. 

 

http://www.upolin.com/LMP/lmp.htm


před námi      
                                                                                            

   
Nad loukami poletují otakárci a spousta dalších 

motýlů. Začíná  čas koncertů rosniček a kuněk. 
Užovky a ještěrky kladou vajíčka a rodí se malí 

slepýšci a zmije…. Kvetou růže, hvozdíky, 

mateřídoušky, len, lilie a trávy. Dozrávají třešně a 
jahody. V hájích poletují zlatohlávci, roháči a ptačí 

mláďata … 

Příroda nabízí další dobroty – borůvky, maliny, 

meruňky…Objevujeme housenky lišajů, otakárků …a 
nad vodou poletují motýlice, vážky a šídla. Kvetou 

oměje, bramboříky, mečíky, náprstníky a u vody se 

vyhřívají mladé užovky a zelení skokani. Střídají se 
chladné dny a dny rozpálené sluncem.  

A škola je tak daleko 

Dozrávají ostružiny …, ale i rulíky, bodláky a pcháče. 

Lesní zákoutí zdobí hřiby, kozáci, holubinky, 
křemenáče a další houby. Nad hlavou se nám otvírá 

nekonečná a nádherná třpytivá hlubina … v tůních se 

ukrývají mladí mloci. V listí pod duby mizí majestátní 
roháči a pomalu končí vláda komárů… 
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Kmenový kalendář 
9.-11.6. Malá Morávka BleBzM 

12.-18.6. národní kolo Zelené stezky v Zátoni pod Boubínem 
21.6. velká porada (nejen) náčelníků LMP k přípravě příštího roku 

24.6. výprava Blešivců a Bzučíků 
25.6. Tučapská skalka a Hrdibořické rybníky* LMP 

30.6. – 2.6. stavba základny  

2. – 16.7. Oocrán  Hoštejn  
30.7. – 12.8.  expedice Slovenské hory   

 

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. 

   Nabízíme CD s fotografiemi a texty  Stanice , Stanice  Mloci a Mývali, Sklípkani a Blatouši, Zelená stezka 2006  
 

 
 

     Naše zvířata v DDM je třeba krmit i o letních prázdninách.  

Zkus si, prosím, najít někdy čas a přijď je nakrmit.  Bližší informace obdržíš na schůzce svého klanu.                          

 

Příspěvky do příštího Totolanu očekáváme do 2. dne měsíce velkých pavouků 
 

 

ohlédnutí   

     
4.-10.3. jarní prázdniny ve stanici  

18.3. Tovačov * BlaMloMývSk 

18.3. vyvěšování budek Lašťany * BzMBle 

19.3. vyvěšování ptačích budek M.Údolí* BlaMloMývSkl 

31.3. společenský večer v DDM 

2.4. Grygov * BlaMloMývSkl 

7.4. místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v Rozáriu 

8.4. Bradlo * BzMBle  

13.4. Kuličkiáda a Mlákiáda 

14.4. Laškovské údolí * BlaMloMývSkl 

15.-17.4. Střemeníčko * BleBzM 

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) 

14.5. Váté písky * BleBla 

27.5. Bambiriáda * LMP 

2.-4.6.  − Hoštejn * Bla a Skl 

 

 



Stanice  
 

Dneska jsme přijeli. Hned jsme byli seznámeni s nějakými pravidly.  

Pak jsme se vybalili v pokojích a šli na oběd. Pak se hrála bojovka s roboty  

a přišli jsme uříceni, pak bylo vyhodnocení a před tím ještě svačinka.  

Potom byly proslovy a představování. Potom jsme hráli pár hezkých her a byla večerka.  

Dobrou noc. Tuleň 

 

Dnes ráno zahájila rozcvička. Jen co jsme stačili doplnit žaludky snídaní a už jsme letěli do klubovny, 

abychom se později stali odpornými žlutými slizkými Zkomorohy, 

kteří loví bezbranné badatele. Fialový kapitány, oranžové navigátory a zelené techniky,  

abychom se mohli dostat z odporné zkomoroží planety. Za moment jsme se vrátili,  

abychom podstoupili výcvik v orientaci na mapě a v terénu, s vysílačkami  

(a akční příhodou, kde jsme pomocí vysílačky hledali Žužu) a s ochrankou  při náročné hře. 

Po rizotu jsme se opět sešli v klubovně na kreslení a "poznávačku" zmutovaných portrétů vedoucích.  

Dnešní den byl vážně zmutovaný, jelikož jsme poslouchali i zmutované písničky od Queen a tak podobně.  

Obohacení bylo i při poslechnutí hlasů Slunce a jiných satelitů.  

 Hezký a těžký den uzavřely již tradičně hry a večerka. Kamzík 

 

Sotva jsme se probudili, už polovina běžela s ochrankou k silnici. Po salámové pomazánce,  

která byla na snídani byla opět kolečka (tři). Pozorovali jsme a poslouchali ptactvo  

(sýkora parukářka, káně lesní, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý aj.), podstoupili  

výcvik ochranky (střelba na cíl + postřeh) a naučili základ tanců čača a jive.  

Pak jsme šili na oběd, po kterém měla služba radost - byla česnečka a čočka. Po odpoledním klidu  

jsme míchali lektvar proti epidemii TT21, přísady jsme si museli opatřit sami. Po rybičkové pomazánce 

(svačina).  

Do večeře jsme měli vymyslet literární dílo nebo hru na téma ufo (sci - fi).  

Šmudl a Lucka  

Po večeři jsme dostali ještě trochu času na dodělání našich děl.  

Po chvíli se začala šířit zpráva o útěku mutantů, které choval doktor Zoubek v kuchyni. 

Naštěstí jsme se dozvěděli, že mají radioaktivní exkrementy. Okamžitě jsme se vydali je hledat.  

Po chvíli jsme našli všechny tři, ale nejevili známky života. Doktoři se je sice pokusili oživit, ale marně.  

Jelikož byli mrtvi, rozhodli jsme se pro pitvu. Při pitvání jsme zjistili spoustu zajímavých věcí,  

které jsme napsali do našich patologických zpráv. Potom jsme uklidili pitevnu a šli spát.           

Antimon 

  

Hned po namáhavé rozcvičce jsme posnídali. Po rozdělení Delta týmu na dvě nadšené skupiny  

se první vydala na průzkum ptactva a ta druhá předvedla jak to umí na parketu. 

Potom proběhlo cvičení. Velitelé z bytelných boxů vypustili do lesa postupně dva predátory.  

Tyto činnosti nás zaměstnaly až do oběda. Po odpoledním klidu se každý pokoj rozdělil  

na dvě stejně silná družstva. Týmy se vydaly na nelehkou cestu vesmírem  

plnou strastí a překážek. Na cestě je čekalo nejedno překvapení.  

Musely zvládnout jízdu s robotickým autíčkem, nesení nukleárního odpadu, 

cestu v bludišti, záchranu pilota a let nadsvětelnou rychlostí. 

V neposlední řadě byly přizvány k mezigalaktické hostině, kterou bravurně zvládly.  

Hned po skvělé večeři byla prezentace našich her a literárních výtvorů.  

Na závěr byla soutěž Jeden proti Deltě.               

Medvěd a Myšák 

 
 
 
 

 



Ráno, když jsme se nasnídali, tak jsme si vzali svačiny a vyrazili na výlet.  

Šli jsme kus cesty po zasněžených pláních, kde jsme se vůbec nepropadali.  

Došli jsme k vesnici Hvozd a tam jsme blbli ve sněhu. Dělali jsme  

různé kotouly, přemety atd. Ve vesnici jsme vykoupili (skoro) místní Potraviny  

a udělali si zásoby kokin. Poté jsme se vydali do jeskyně. 

No, byly to spíše takové tři průchody skálou a tam jsme hledali znaky, 

ze kterých jsme později luštili větu. Zpátky jsme šli stejnou cestou  

a za nohy nás občas tahali sněžní krtci. Odpoledne jsme měli čas na výrobu masek  

na zítřejší večer. A pak večeře a kmenový sněm.  

Ledňa a Žíža  

 

 

Posunutý budíček nás vyhnal v 8.00 na povinnosti. Po snídani přišel čas skoncovat s agenty. 

Vyšlo najevo, že agenti jsou pod vlivem psychotonického čipu - čipu,  

který mírně ovládá naše chování. Dr. Gustav Zoubek nám představil  

přístroj na likvidaci čipů: Hatla Matla ...cosi. Poté přišla rada soudu.  

Vzali k sobě i Kubu Br. a Lucku. Slyšeli jsme mnoho obvinění. 

Dr. Zoubek dokonce tajně zahájil rozsáhlé pátrání,  

ale nakonec musel sám čelit mnohým obviněním. 

Soud nakonec obvinil Myšáka, Jacka, Chvostíka a Žížu. Agenti by se nepřiznali, 

ale po zničení čipů buďto zapomenou na pár týdnů zpět nebo  

ti nevinní začnou mírně blouznit. A tak si Myšák celý den broukal, 

zpíval a chechtal se úplně všemu (jak asi víte, on agent nebyl!). 

Potom jsme se rozdělili do trojic, abychom přes hradbu planet  

potkali své druhy a dostali se na Oocrán, kde žijí zvířata, která  

stojí za pozorování. Cestovat se mělo na raketoplánech jezdících  

po linkách jako vlaky s jízdním řádem. Na Oocránu nás sice lovila  

nepříjemná Ledová tříšť, ale nakonec všichni dostali své zvířátko.  

Odpoledne jsme měli čas na rozmyšlení a dokončení svých mimozemských obleků.  

Přehlídka se konala večer, kde jsme také dostali hodnosti Ochranka,  

Doktor, Spojovatel, Navigátor a Vědec. Také se hrála vydařená divadla.  

Následovala už jen tradiční pařba.  

Na příležitost se otvíral bufet, kde jste za deltáry (+ 20 deltonů : 4)  

kupovali občerstvení a koktejly. Nakonec už se jen rozdávalo a ještě něco zbylo!  

Tak tohle byl poslední celý (a pěkně užitý) den na stanici  .  

Uvědomujete si to vůbec?  

Kamzík 

 

 

Aby to  bylo kompletní, napíšu ještě poslední půlden. Ráno jsme měli vstávat v 8.30, ale znáte to. 

V devět ještě skoro všichni chrněli. U snídaně jsme dostali balíčky. 

Pak začalo trvalé dilema. Balit, balit,balit.  

Po tomto rituálu jsme se sešli v klubovně a zahráli pár jednoduchých her. 

Nakonec jsme se napakovali do autobusu a za veselí i smutků  

jsme po zbřečkaté silnici opustili stanici  a Ochoz .....  

Kamzík  

 
 
 
 
 
 
 

Brigáda v Lašťanech + velké sněhové radovánky 



V sobotu 12.3. se Blešivci, Bzučíci a pár kožušanských školáků vydalo pomoct panu lesníku 
Eichlerovi. Jako již čtvrtý rok jsme vyčistili obydlí našich okřídlených kamarádů a poškozené jsme 
vyměnili. Naštěstí na nikoho nespadla budka ani si nepřibil prstíčky, ale mohl se důkladně seznámit 
se sněhovými koulemi (obzvlášť obličej). Krásnou bílou pláň (okolo půl metru sněhu) jsme nemohli 
nechat beze stopy. Úžasně se vyjímali andělíčci, kotrmelce, řetězové pády … a jedna 
z nejzábavnějších věcí bylo úplné zahrabání pana lesníka a Peťuly (opravdu se nikomu nic nestalo). 
Poslední vyválení, vyčištění a hurá do tepla!  

Tovačov 18.3. 

V sobotu jsme jeli z autobusového nádraží do Tovačova. Došli jsme k rybníkům a nastartovali 
dalekohledy. Šli jsme až kus za hráz. Poté jsme hráli různé hry. Vydali jsme se do lesa a tam také 
bylo plno ptáků. Akorát jsme doufali, že uvidíme ledňáčka. Ale to se nestává, když jsem na výpravě 
já! V rybníku u lesa bylo plno mrtvých ryb a stopy volavek. Když jsme došli na zsatávku, měli jsme 
ještě přes hodinu čas a tak jsme šli na čaj. 
Pozorování: ťuhýk šedý, husa velká, polák chocholačka, polák velký, volavka popelavá, koroptev 
polní, kormorán velký, lyska černá, mlynařík dlouhoocasý, havranpolní, vrabec polní, špaček obecný, 
konipas bílý, poštolka obecná, zvonek zelený, brhlík lesní, strnad obecný, strakapoud velký, sýkora 
babka, žluna zelená ad. 

Ledňa 

Vyvěšování budek v Lašťanech. 
V sobotu 18.3.2006 se Blešivci a Bzučíci vydali jako každý rok na pomoc panu lesníkovi Eichlerovi. 

V okolí Lašťan jsme vyčistili asi 30 budek a sedmi novými naší vlastní výroby jsme nahradili ty, 

které byly zničené od strakapoudů. Počasí bylo skvělé, jen sněhu bylo přespříliš.                               

              Bělka 

Vyvěšování ptačích budek v Mariánském Údolí 
V neděli 19.3. se nepočetná skupina dobrých duší sešla v DDM, aby mohla donést ptáčkům bejváky. 
Naštěstí tu s námi byla paní Diana a vzala si s sebou pomocníka – škdodovku. Jinak řečeno – budky 
se do Mariánského Údolí vezly autem. Plni elánu jsme vylezli z vlaku a po mírně klouzavé cestičce 
jsme vyrazili strmě vzhůru do lesa. Po chvíli jsme dostali instrukce a šli zatloukat budky přes 
půlmetrový, i půlmetrákový sníh. Naštěstí hluboký sníh nepůsobil dojmem, že jsme hluboko na dně a 
hřebíky se tloukly tam, kam měly. Postupně jsme upevnili všech 15 budek na stromy, otočili jsme 
trasu a šli čistit loňské budky. Veverka si dělala naděje, že s námi půjde pes od jedné budovy, ale 
nakonec se plané myšlenky vzdala. Čištění budek bylo ještě zajímavější. Jinak jsme slyšeli 
zvonohlíka, sýkory, viděli káně a spóóóóóśty sněhu.                                                             Kamzík 

Grygov 2.4. 
Psala se neděle 2. dubna roku 2006 a někteří odvážlivci se toho krásného dne vydali do tajuplných 
lomů v Grygově. Po krátké jízdě vlakem jsme vyšli směrem k lomům. Prošli jsme kolem polobažin, 
kde nás přivítaly místo želvy opuštěná koroptví vajíčka. Pak jsme se vydali do lesa. Tam jsme objevili 
lebku a spoustu česneku medvědího. Pak jsme konečně dorazili do Strejčkova lomu, kde jsme našli 
tibetské vlajky a zahráli si krátkou hru. Jelikož čas běžel, pomalu jsme se vraceli na nádraží, cestou 
jsme narazili ještě na lebku zajíce, kterou jsme vzali do oddílové sbírky. Také jsme našli podivnou 
rouru bzučící ze země, ve které bylo, to radši nebudu popisovat ….nakonec jsme zvládli cestu domů, 
do Olomouce. Medvěd              
Bob ještě napsal: Želvu jsme neviděli, ale zato jsme viděli rozkvétající koniklece a krásnou samičku 
ještěrky obecné. 
 

HLEDÁNÍ  JARA 8. dubna  na BRADLE 

   Hned na začátku naší výpravy jsme viděli sněženky. Opodál rostl lýkovec. Po cestě jsme poté ochutnávali i 
šťavel kyselý a zdolávali větší dendrologickou poznávačku.  Při výstupu vzhůru jsme při  pozorování hráli také 
několik her v podobě skrývaček a  prošli jsme výcvikem trojic, kdy jsme zdolávali nesnadný  terén - 1 slepec + 

2 svázaní...Po těžkém výstupu na    Bradlo, který jsme ale lehce zvládli, jsme dostali vytouženou odměnu - 
krásný slunečný výhled na Jeseníky. Poté, co jsme se vydali dolů jsme objevovali a skrz naskrz prolezli "Tři 

kameny",kde to   bylo strašně SUPER!!!  
   A co jsme jako správní badatelé našli? Střevlíka fialového, žluťáska, babočku kopřivovou, káňata,    
makovky, larvu vážky v průzračné dešťové kaluži, spoustu mechů a samozřejmě aktivní mravence... 

   Při zpáteční cestě jsme si ještě poblíž nádraží pořádně zaváleli sudy a metali kotrmelce o 106. 
   A co na nás ještě čekalo? Byla to třešnička na dortu v podobě hodného pana strojvůdce, který  nás pustil na 



naší zpáteční cestě do své mašinkové kabiny, kde nám ukázal kromě nádherného  výhledu také spoustu  
zajímavých páček, čuplíků...apod.  Tato výprava se nám moc líbila, sluníčko nám na ni hezky svítilo a my se už 

těšíme na další.                 Tom (Blešivci)  a Markétka (Bzučiví medvídci) 
 

Kuličkiáda a mlákiáda 13.4. 
Jednoho hezkého dne se sešla kupa vedoucích, ale i dětí v Bezručových sadech. Všichni si 

přišli užít zábavua to s něčím tak prťavým jako jsou kuličky. Konečně jsme byli komplet (teda skoro) a 
mohlo se začít cvrnkat. Jenže předtím Jarda rozhodil fůru kuliček do hradeb, a my jsme je měli sbírat. 
K tomu nás honila Míša s Fafrinem, takže to nebylo jednoduché. Už tradičně mezi stanoviště patřil 
„hod na branku“ – indiánské kuličky, kterou měl „nečekaně“ Žbluňk. Antimonovi a Tomovi se podařilo 
několikrát vybrat bank. Tam nakonec Antimona porazil a stal se pánem Velké kuličky. Poté jsme se 
plni elánu přesunuli k DDM na turnaj v mlákiádě.                                                                        Bob 

Našli jsme si dvojice a rozdělili jsme se na mladší a starší. Mladší hráli na pravém hřišti a starší 
na levém. Jelikož jsme tuhle hru hráli mnozí poprvé, míčky nám celkem hodně padaly ...  

Ve starších vyhráli Medvěd a Bob a v mladších Tuleň a Fráňa.                                 Tryskomyš 
 

Velikonoce ve Střemeníčku 15.-17.4. 
Blešivci a Bzučíci již tradičně slaví velikonoce na víkendové výpravě, tentokrát bylo naším 

cílem Střemeníčko u Javoříčka.  
První den v sobotu jsem se vydali na meteorologickou stanici v Luké, kde jsme měli 

domluvenou exkurzi. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a už například víme, že cejlometrem 
se měří procento a výška oblačnosti. Náš výlet pak dále pokračoval přes lesy plné jaterníků na 
Špraněk, kde jsme narazili na kvetoucí lýkovec, hlístník hnízdák a bažanku vytrvalou. Zbytek dne 
jsme strávili sluněním na střeše chalupy. Večer jsme hráli stolní hry a Kevin nás naučil hrát Citadelu. 
Pak jsme již ulehli do postelí a dlouho do noci jsme si zpívali.  

Druhý den jsme si přispali. Dopoledne jsme navštívili Javoříčské jeskyně, odpoledne hrajeme 
drobné hry, holky barví vajíčka a kluci se vydali na výpravu za vrbovým proutím. Večer nám Kevin 
připravil hru, ve které jsme si zahráli na velikonoční zajíčky a sbírali jsme vajíčka. A Peťula nám 
připravila vajíčkovou úkolovku. Večer odjíždí Maruška a její rodiče nám dovezli na večeři dvě výborná 
velikonoční kuřata. Po večeři hrajeme Citadelu, Bang a Otázky a odpovědi. V postelích opět pějeme.  

V pondělí ráno, jsme prostřeli slavnostní snídani, měli jsme buchty, perník, piškot, roládu, 
bábovku a štrúdl a samozřejmě velikonočního zajíčka. Pak už začala bitka, neb kluci vytáhli tatary a 
spustili hody, hody doprovody… Před dvanáctou odcházíme do Hvozdečka na autobus a jedeme 
domů. 

Bělka 
 

22.4. je Den Země a my jsme pro malé děti vytvořili Kouzelný les. Počasí nám krásně 

vyšlo a tak 300 lidiček – dětí, Honzů a dalších pohádkových bytostí  mohlo naplno oslavit 
svátek Země – modré planety.  

Mločí potok 

V sobotu 29.4. jsme jeli na Mločí potok. Počasí bylo škaredé, takže jsme ještě na nádraží váhali, 

jestli vůbec jet. Nakonec to riskli. Hned na začátku jsem se trošku vykoupala v bahně. Tentokrát 

jsme nalezli dokonce i mloky! 

Byli fakt krásní. Potom jsme trochu bádali v potoce. Jarda nám řekl, že máme najít v lese mloky 

na papíře a ti nám prozradí, kam máme jít, abychom zjistili jméno bratra Spidermana a Batmana. 

Mloky jsme našli a zjistili, že máme jít na Prasečí pastviny. Tam nás čekala Lítá řež. To byl 

Žbluňk, který měl na zádech pergamena my jsme ho měli přečíst. Trvalo nám to celkem dlouho, 

ale nakonec jsme ho přečetli. Stálo tam „čoto“Po chvíli nás napadlo, že se to čte naopak. Tak 

jsme pergamen otočili a tam bylo napsané, ať řekneme jméno třetího bratra a jdem najít starou 

nádobu. Furt jsme na to jméno nemohli přijít, ale nakonec jsme na něj  přišli. Byl to Pergamen! 

Pak už nám zbývalo jen najít tu nádobu. Našli jsme ji a čekalo nás milé překvapení. Byly v ní totiž 

pralinky. Mňam!!! No, tak jsme je snědli a jeli celí mokří od deště domů … 



Pozorování: mokrýš střídavolistý, pryšec mandloňový, sasanka hajní, orsej, violka lesní, plicník 

lékařský, mlok skvrnitý, skokan hnědý, pěnkava obecná, holub hřivnáč, pěnice černohlavá, 

červenka obecná, brhlík lesní, sojka obecná, budníček menší a větší, zajíc a v Mločím potoce 

blešivci, chrostíci a jepice 
Ledňák 

Hoštejn – Stanice  

V pátek 5.5. byl sraz na HN pro ty, co se chtěli zúčastnit čtyřdenního pobytu ve stanici    
na Hoštejně. Sešlo se nás třináct. Bylo pěkné počasí, které naštěstí vydrželo až do pondělí. Cesta 
vlakem byla bez problému, až na pár červených očí, které nás sledovaly. Ale my po těch tolika 
výcvicích co jsme absolvovali jsme se tím nenechali rozhodit. Na cestě k táboru jsme se rozdělili do 
třech skupin a pak abychom neponechali nic náhodě, jsme se rozhodli obětovat Myšáka, Medvěda a 
Ježka a vyslali je na předběžný průzkum. Ti se za chvíli vrátili a řekli nám co se děje. Na dveřích byl 
speciální systém, který se nám po nějaké chvíli podařilo rozšifrovat. Vznikla hlava Oocrána (vlastně 
jenom obrázek jeho hlavy). No a pak nám otevřel klíčník a my mohli konečně vejít. Když jsme se 
vydali na podvečerní vycházku, určil se agent, abychom se udržovali stále ve střehu. Agent musel 
nenápadně odvést svou oběť a my ji museli do půl hodiny najít. V lese bylo hezky a na cestu krásně 
svítil Dogáček. Když jsme se vraceli, zmizel Myšák. Bohužel jsme ho do půl hodiny nenašli. A tak se 
první útok zdařil. Večer jsme hráli hry (beng). V sobotu jsme si trochu přispali a pak vyrazili na 
celodenní výlet na Lázek.  Hned na začátku byl určen další agent a každý taky dostal právo na jeden 
nálet. Takže pokud jste třeba v klidu jedli svačinu a někdo zakřičel „nálet!“, museli jste se schovat než 
napočítal do patnácti a nesměl vás pak ze svého místa najít. No a pak už jsme šli.  Hned na začátku 
jsme našli čolky horské. Byli na cestě v kaluži a občas kolem nich projel traktor a těsně ji minul. Tak 
jsme se rozhodli že neponecháme nic náhodě a čolky jsme přenesli o kousek dál.  Bylo to vážně za 
„pět minut dvanáct“. No a tak jsme stále šli a šli a šli a viděli spoustu zajímavých věcí a utíkali před 
náletem. A pak jsme zase došli zpátky do chaty.  Na večeři byly těstoviny. A pak přišla stezka odvahy. 
Každý šel po tmě lesem pro svou sondu. No někteří jak říkala Ledňáček na tom byli tak, že se jim víc 
než nechtělo. A tak byli nakonec rádi, když se mohli konečně zachumlat do spacáku a spát. V neděli 
dopoledne jsme udělali průzkum potoka. Hledali jsme mloka, kterého jsme sice nenašli, ale zase jsme 
se mohli kochat pohledem na malé vodopády a kvetoucí blatouchy. Pak jsme měli do dvou hodin čas 
na schování sondy. Tu si každý označil svým kódem, abychom věděli čí je která. Po druhé hodině 
jsme se snažili najít co nejvíc schovaných sond. Nejlíp si je schovali Jarda a Myšák, ale ostatní na 
tom nebyli taky špatně. Po obědě jsme šli do lesa hrát vybíjenou o stromy. Zdálo se, že snad ty 
stromy uhýbají. No prostě než jste si nabili tak to trvalo. Večer jsme si zapálili svíčky a hráli palermo. 
Když nás to přestalo bavit tak jsme si vyprávěli veselé i strašidelné  příběhy   (třeba o slepici a vejci 
nebo o šouravém dědku). Taky jsme se naučili sfoukávat svíčku. V pondělí ráno jsme si zabalili věci, 
uklidili všechno co se dalo, zahráli si na zoufalce, vyvolávku a pak hurá na vlak a domů. Žíža 
(agentka) 

Váté písky  14.5. 

Sraz jsme měli v 7.15 h na hlavním nádraží. Vlakem jsme jeli zhruba hodinu. Vystoupili jsme 
v Moravském Písku a vydali se na cestu. prošli jsme hustým lesem, kde bylo hodně komárů (když 
říkám hodně , tak hodně) a došěli jsme k pískovému lomu. V lomu se všichni pořádně vyřádili. Potom 
naše výprava  nabrala směr rezervace Váté písky. V přírodní rezervaci bylo k vidění mnoho 
vzácných, zajímavých a krásných živočichů a rostlin. Úspěšně každý z nás dorazil do města Rohatce, 
ve kterém jsme všichni nastoupili do vlaku, který mířil do Olomouce. 
Pozorování: divizna brunátná, mák, šeřík, pryšec chvojka, podražec křovištní, snědek, kavyl, cvrček, 
ohniváček černolemý, modrásek, nosorožík kapucínek, zlatohlávek, chrobák, ještěrka obecná, 
ještěrka zelená, slepýš křehký, skřivan lesní, dudek chocholatý, břehule říční, jiřička obecná, kukačka, 
žluva hajní 

Škeblík a Kozel 

Hoštejn – Stanice  Sklípkani a Blatouši 



V pátek 2.6. jsme se sešli na HN, ze kterého jsme se vydali do Hoštejna. Když jsme dorazili do 

Hoštejna, vyšli jsme do strmého kopce ke stanici . U   jsme se potýkali s obranným systémem, kde 

jsme asi 5x vybouchli. Když jsme se dostali do budovy, zjistili jsme, že je osídlena plchy. Zabydleli 

jsme se taky a začali pracovat na večeři. Po večeři jsme si zahráli Bang! a chodili do nočního lesa pro 

sondy. V sobotu po snídani jsme na naše sondy napsali kódy a ukryli je tak, aby snímali stanici  . 

Zahráli jsme si macháčka a šli hledat sondy. Potom jsme se vydali na výlet, kde někdo z nás ztratil 

bílou síťku. Po návratu jsme se najdeli a zahráli si bang! a Pepovu řezačku a teď píšeme deník. Večer 

jsme pekli jablka nad ohněm, hráli nálet a odhalovali agenty. V neděli pršelo a tak jsme hráli hry 

v chatě a poznávali stromy podle listů (nejlepší byl Bob). Sbalili jsme , uklidili a potom hurá domů!  

          Listonoh a Kuňk  

Ornitologický výzkum Rozária  probíhá už rok  a zaznamenali jsme výskyt 31 druhů ptáků, setkali 

se s kachňátky, víme, kde hnízdí mlynaříci a také se učíme poznávat stromy. Kromě ptáků je tu zajímavý také 

výskyt čtyř druhů žab.  

 

SOUTĚŽE 
V. kmenová soutěž obsahovala byla zaměřená zejména na botaniku a trochu i ochranu přírody a nejlépe si v ní vedli 

Ježek,  Kamzík, Bob, Žížalka, Puštík, Štěpánka a Nezmar. Uznání si zaslouží i další.….no, tak prostě byla to radost 

sestavit družstva Lidu na Zelenou stezku. 

Znát přírodu je moc dobře. A nejméně tak je třeba ji mít rád a chránit ji, něco pro ni dělat, umět se v ní chovat. 
 
 

Badatelský kufřík  je další putovní cena našeho kmene. Svůj přírodní objev 

do něj vloží Ladík, Puštík a Bob a kufřík budou  opatrovat až do dubna roku 2007. Protože byli ve svých 

kategoriích nejúspěšnější v kmenových přírodovědných soutěžích.  
. 

 

 
Místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu 

bylo 7.4. v Rozáriu. O postup do krajského kola úspěšně zabojovali Červenka, Katka a Štěpánka * Kamzík a Ladík 

v mladších a ve starších  Žížalka, Ježek a Medvěd * Bob, Ledňáček a Číča  

 

V DDM proběhla soutěž a  výstava Poznej a chraň - Vodní svět a úspěch sklidil ledňáček od Katky 

z Mloků. 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

v okresním kole kategorie C byl i náš Bob a obsadil pěkné 6. místo, v okresním kole kategorie D byl 
Filip N  a jen těsně mu uniklo 3. místo! Číča získala ještě krásné 8. místo 
 

Krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu  

bylo 13.5. v lese na Svatém Kopečku. O postup do národního  kola úspěšně zabojovali Puštík, Katka a Štěpánka * 

Kamzík, Červenka a Ladík v mladších a ve starších  Žížalka, Ježek a Medvěd * Bob, Ledňáček a Číča  

Tak ať se vám daří v národním kole! (Číča se ze sportovních důvodů nemůže zúčastnit a tak ji nahradí zkušený harcovník Sb) 

 

Na schůzkách klanů také proběhly náročné soutěže v poznávání ptačího zpěvu. Dobré uši na to mají 
hlavně Ježek, Katka, Puštík, Bob, Kamzík, Žížalka a Červenka a určitě nezůstanou sami. Také jsme 
se trochu zaměřili na stromy a ty jdou nejlépe Ježkovi, Puštíkovi a Katce. 

 

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 planety. Cena je 2000 Kč, akce je podporována ČSOP a propbíhá ve 

spolupráci DDM Olomouc a Upolínu. Vařit bude  zase Medvěd a pomáhat mu bude Kevin! A jsme moc 

rádi, že s námi pojede zase paní Pavla jako řidička zásobovacího modulu  a Anička jako zdravotnice.  

No a jinak vedoucí na tábor jedou skoro všichni. 



      ...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!“ 

Mnozí z nás se úspěšně zúčastnili výcviku na stanici  (a nenechali se odradit podezřelými agenty) a v simulační stanici . A tak už 

zbývá jen odlet na Oocrán ( na naší webové stránce můžeš dokonce najít pohled na základnu  z naší kosmické průzkumné sondy). 

 
Mimochodem, nemáte pocit, že už jsou opravdu tady? 

            
 
 

a co je nového v našich klanech  
 

Mývali:Rozloučili jsme se s Hejkalem 

Bzučiví medvídci:Vrátila se k nám Křeček a Markéta od Prahy zase jede na tábor! 

Blatouši: Přivítali jsme Hejkala a Martina, ať se vám mezi námi líbí! A náš člen z Hradce Králové, Jirka, s námi letí  

   na Oocrán (škoda, že Ti olomoučtí většinou ne) 

Blešivci:Přišla mezi nás Ivanka a je moc bezva! 

Mloci:Na Mločím potoce jsme konečně objevili mloky. A hned tři! Co dodat … 

Sklípkani: Vrátila se nám Veverka a vítáme mezi  námi nováčky Jarka,Honzíka, Terku, Lenku a Dana!A David si  

       přivede ještě jednoho kamaráda! 
Celkem je nás  92  ve věku do 18 let.…   

 

K Ondrovi doputoval Zelený březový lístek: za vše, co děláš pro přírodu, Bzučivé 
medvídky a celý kmen Lidu Medvědího potoka ! 

 

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

**  panu Petru Procházkovi za péči o králíka Ferdu. Děkujeme !!! 

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

**  kroniku psali Tryskomyš, Kamzík, Bob 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,Ledňák, Žížalka, Bob, Šmudl, Škeblík, 

Kozel, Listonoh, Kuňk, Peťula, Bělka, Medvěd, Kamzík, Antimon, Myšák, Lucka 

 
 

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

 
K zamyšlení 

Je velké umění nemluvit o věcech, kterým vůbec nerozumíme.    K.Adenauer 

 Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.    G.E. Lessing  

Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.  A.P.Čechov 

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


 

 
 

pozdrav od Rády z Berlína všemu Lidu Medvědího potoka 

 
a jeden od Pídi z malé badatelské výpravy za blatnicí 


