Kmenový kalendář
Na výpravě do hor můžeme ve sněhu najít stopy
rysí matky s mláďaty.
Přilétají sněhule, káně, brkoslavi a další ptačí
hosté. Začíná období ozdobených stromů a
kouzelného jmelí.Jaký byl tento rok? A jaký bude ten
další?Narozeniny mají Mat, Štěpánka, Vilík, Plšík,Jana R,
Katka Z, a Jirka Z
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. Narozeniny
mají Anička Ka, Zuzka N, Tuleň, Žužu,Kamzík, Kuba B,
Fafrin, Žížalka, Cvrček, Ježek
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.
Narozeniny mají Glum, Číča, Veverka, Trnka, Alina, Honza
D., Nezmar, Chenti

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
Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.
1.12.2006

OGAM
TAJEMSTVÍ STROMŮ
Další kmenový sněm bude na jarním
Ochoze

2.12.VI. sněm kouzelníků *LMP
8.-10.12. Bystřička *BleBzM
9.12. Netopýří jeskyně *BlaMloMývSkl
29.12. Na stole a na stolečku *LMP
6.1. bobovačka *BleBzMBla
13.1.Sčítání vodního ptactva a Akce Buteo*LMP
14.1.Sčítání vodního ptactva *LMP
20.1. Myšák Fousek v zimě *LMP
čištění a vyvěšování ptačích budek
10.-16.3. jarní prázdniny na Ochoze *LMP
17.3. Akce Buteo
31.3. jarní výprava s rodiči *LMP
5.4. Kuličkiáda a mlákiáda *LMP
7.4.výprava
13.4. MK Zelené stezky *LMP
14.4. výprava (21.4.)
15.4.Mločí potok (22.4.) *Mloci
20.4. Den Země pro nejmenší *LMP
27.-29.4. Hoštejn *
1.5. Ekojarmark *LMP
4.-8.5. Podyjí *
12.5. krajské kolo Zelené stezky (budeme tam?)
13.5. výprava *BlaMloMývSkl
18.-20.5. Mikulov *BleBzM+
26.,27.5. Bambiriáda
27.5. výprava *BlaMloMývSkl
9.6. Chabičov *BlaMloMývSkl
10.6. Hněvotín *BlaMloMývSkl
národní kolo Zelené stezky (budeme tam ???)
11.- 26.8. Velký tábor LMP

V Ledovém měsíci je třeba odevzdat zápisné na 2. pololetí pro DDM Olomouc (350 Kč) a na celý rok pro 71/02 ČSOP
Upolín (150 Kč)

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 2007.
Vánoce už klepou na dveře a tak vám všem a vašim blízkým přejeme především 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!

Letní tábor pod Krkatou babou
bude od 11. do 26. srpna na stanové základně se srubem (jídelna, kuchyň), suchými wc, koupacím
přístřeškem a zdrojem vody z brněnského vodovodu.Tábor stojí na louce u potoka a lesa, není
příliš daleko od Moravského krasu. Na webové stránce našeho kmene se můžete podívat na jeho
letecký snímek.Cena bude zřejmě do 2200 Kč, očekáváme opět podporu ČSOP, vařit nám přislíbil
Medvěd s Alíkem. A jsme moc rádi, že s námi pojede pan Ivo Šrámek jako řidič zásobovacích vozů
a Anička z Ústí nad Labem jako zdravotnice.

Oznámení, nabídky, otázky
Máme nové knihy. Přijď se podívat ...

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

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.

Komu Bělozubka předá hůlku čarodějky
Chvějky?
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

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 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
Výprava na Králický Sněžník
17.9. v sobotu vyrážíme z hlavního nádraží na Králický Sněžník. Přesedáme a jedeme malým osobáčkem
až na konečnou.Potom jdeme loukami a pastvinami a údolím a lesem až k nějakému chtohostinci. Pak už
přímo stoupáme na samotný vrchol. Po vyfocení nám naši alchymisté podávají modrý a dále červený
lektvar. Potom hledáme kouzelný Elefův váček. Když ho otevřeme, vyndáme z něj sedm kamenů. Jarda
řekl, že to jsou základní kameny Elefova hradu. Jdeme k prameni Moravy a na samotný vrchol. Vracíme
se a cestou hrajeme fazole. Fráňa
Den s Lesy České republiky
Dne 23.9. jsme se vydali na den s Lesy. Naší první povinností bylo zapsat se a vzít si registrační kartičky
s jojem. Potom jsme utvořili skupinky, ve kterých jsme chodili dělat různé aktivity, např. hod polenem,
poznávací soutěž, hod šiškou na cíl, poznatky věcí po slepu atd. A abych nezapomněla, každý měl za
povinnost vytáhnout si lístek do tomboly, ve které se vyhrávaly pěkné ceny. V ceně byly i kabanosy,
chleby, pitíčko, kečup a to nejlepší – jízda na koni. Nakonec nám začala hrát kapela Heřmánci a byla
možnost vyřešit jeden z nemálo lehkých hlavolamů. Až jsme dorazili do cíle, šli jsme do tomboly,kde jsme
se prokázali registrační kartou s číslem. Myslím, že se to všem moc líbilo a že potom to nebudeme ty lesy
ničit a né jenom my, ale úplně všichni. Děkujeme. Veverka

Na konci měsíce padajícího listí jsme byli čtyři dny na Ostrogu.
Nedá se stručně popsat co vše jsme zažili s místními strašidly, naše kouzlení, přemýšlení, plížení, boje,
malování a zábavu. Přivezli jsme dva další Elefovy kameny a těšíme
se na „jarní Ochoz“

Myšák Fousek
Bylo krásně a tak jsme se přišli spolu se spoustou dětí a rodičů
rozloučit s původní podobou Rozária. Naše („myšákovy“) hry a
soutěže se dětem moc líbily a tak už se těšíme na zimní setkání na
Svatém Kopečku.

nakonec slovo Elefovo ukryté ve
krkatce z Jihu vyfoukli Jana,
a Blatouš Jirka. Ale vyhráli
Kuba s Terkou vzpomínají: ….a
úkoly. Ale v tom nám překáželi
na odhánění krkatců. Když na nás
mu dát jedno kouzlo. Nejvíce se
městě. Po ukončení jsme se vrátili
hry.

Krkatci ve městě
Šli jsme jim po krku a
zvoničce všem ostatním i
Alina a Trilobit ze Sklípkanů
všichni !!!
vyrazili jsme do města plnit
krkatci. Každý měl dvě kouzla
krkatec ukázal, museli jsme
nám líbilo, že jsme lítali po
do DDM a hráli tam různé
Zprávy z Tovačova
Papuchalk ukrýval další Elefovo slovo .....a jako
první ho našli David z Mývalů a Martin z Blatoušů.
Potáplice severní, morčák velký, kachnička
mandarínská, drozd brávník, ledňáček …Úklid
odpadků
na hrázi jezera

pro přírodu
21.10., 4.,5. a 19.11. jsme byli na brigádách – sázeli a koudelovali jsme stromky, čistili přírodu a ptačí
budky a zažili i kus legrace.
Koudelování jedliček na Kartouzce
Stejně jako před 14 dny jsme byli pomoct panu lesníkovi, ale tentokrát ne na širokém kopečku, ale na
Kartouzce, kam jsme se dopravili autobusem. Po vystoupení a přidělení koudele jsme začali koudelovat
jedličky, aby je srnky neožíraly.Koudelují se stromky od 30 do 130 cm.První část jsme neustále stoupali
na kopec. Potom jsme si na chvíli odpočinuli a vyslechli výklad o výáskytu jedle v těchto lesích. Potom
jsme ještě koudelovali a pak jsme vyčistili ještě pár budek a jako tradičně jsme zavítali do cukrárny.
Rejsek

a co je nového v našich klanech
Mývali:Přišli nám říct pápá Domča a Chvosťa, ale do bájného „Jižního města“ prý s námi pojedou. Kvůli škole nám odešli
David s Filipem a přivítali jsme Mambu a vrátil se nám Hejkal a přišli Bára, Radek a David. Veverčák s Glumem jsou největší
borci na pavouky. Terka má chytré morče! Když nemůže dosáhnout na oblíbený pamlsek, přisune si misku a z ní už na pamlsek
dosáhne. To je, co?
Bzučiví medvídci: Přivítali jsme Kristýnky, Martinu a Zuzku.
Blatouši: Jsme parta kluků s Jájou (i když ta na mločí šátek nedá dopustit) a se Síňou. Přivítali jsme Davida a Filipa z Mývalů,
Kamzíka z Mloků a nedávno se k nim přidala Kristýna! V periodické tabulce se nám ztratil Bizmut. Ve světě pavouků se dobře
orientují Kamzík, Puštík a velký badatel Tomáš.
Blešivci: Přivítali jsme Matěje, Terku, Kubu a Michala.
Mloci: Ahoj Báro a Terko !!!! Bára je Kulíšek a Terka je Kotě.
Sklípkani: Je nás víc než loni (i když Jacek a Katka tak nějak zmizeli v časoprostoru a Tuleň je teď Bzučík – škoda, že nenašli
čas se s námi rozloučit) – a vítáme Libora, Alinu, Vilíka a Janu. Honzík je Pišťucha a David je Dikdik.

Poděkování
** Mambě za pěkné psaníčko o Waffoo do kmenové kroniky !!!
** Rodině Šrámkových za spoustu pilin a sena !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
** Myšákovi za přestěhování a úklid hromady prken na výrobu budek
pro ptáky !!!
** Všem , kdož jste pomáhali na našich brigádách pro přírodu a čistili a
stěhovali želvy čtyřprsté !!!

A ještě jsme byli v Brně, v Grygově, v Lednici a sčítali jsme káňata na
Chomoutovském jezeře …
Příspěvky do Jarního Totolanu očekáváme
do konce měsíce malých medvídků!
Napíšete někdo něco o výpravách, o zvířatech v naší minizoo …?

MOP Lid Medvědího potoka
71/02 ČSOP UPOLÍN, Skřivánčí 23, 779 00 Olomouc 9
e-mail: csopupolin@volny.cz , CDM ČSOP: www.smop.cz

náš web:

www.upolin.com
Oddělení přírodních věd DDM Olomouc:
Jaroslav Marx, Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu 47 , 771 74 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, fotili a psali Jarda, Peťula B, Veverka, Rejsek, Fráňa, Kuba a Terka

