
 

 

JARNÍ TOTOLAN WI 
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 

Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.            19.3.2007 
 

V dnešním Totolanu vám přinášíme malé ohlédnutí za některými akcemi kmene či klanů 
v uplynulých měsících. Také je tu přehled známých chystaných výprav a soutěží - tak si pěkně 

počtěte a plánujte … 
Máme za sebou pěkné Vánoce, zimu nezimu, výrobu a vyvěšování ptačích budek, sčítání 

vodního ptactva a kání, Myšáka Fouska  a nádherné dny v Merkurionu.  

Kmenový kalendář Jižní město 

letní tábor Pod Krkatou babou  

od 11. do 26. srpna 
Náš letní  kmenový tábor bude na stanové základně v údolí potoka Lubě, 

jižně od vesnice Lubě v okrese Blansko. 
Základna je vybavena  hospodářskou budovou, suchými wc, koupacím 

přístřeškem, přívodem pitné vody z brněnského vodovodu, je zde dostatek 
prostoru na hry. Stany budou postaveny 

na podlážce a vybaveny matracemi a dekami. 
Na tábor pojedeme zřejmě autobusem, kufry a batohy menším dětem od 

autobusu odveze auto. 
Program tábora bude motivován celotáborovou hrou a jistě zbude čas i na 

sport, tábornické a řemeslné dovednosti a přírodovědná bádání 
(ve skutečnosti se nastěhujeme do legendárního Jižního města známého 

z Letopisů Sedmi mocí, ale o tom se zde nelze příliš rozepisovat).  
Účast na táboře mají zajištěnu všichni správní kamarádi, ti, kdož znají a 

dodržují kmenové zákony … a občas vyrazí také na  výpravu do přírody se 
svým klanem nebo celým kmenem. 

Přihlášky prosíme odevzdávat co nejdříve, nejpozději do konce 
května. 

Akci pořádají v organizační a finanční  spolupráci Dům dětí a mládeže 
Olomouc a 71/02 ČSOP Upolín, proto každý  obdrží přihlášku DDM  i 
ČSOP . Prosíme o vyplnění obou. Ze stejných důvodů vás prosíme o 

pochopení rozdělené platby na dvě části.  
Cena tábora je celkem 2300 Kč (v ní počítáme již s dotací 360 Kč na dítě 

do 18 let od MŠMT ČR prostřednictvím SMOP ČSOP).  

  

  

V lesích obdivujeme 
voňavé lýkovce, záplavy 
sněženek a bledulí, 
ožívající tůně hledají 

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… Narozeniny mají 
Rosnatka, Glum, Číča,  Veverka, 

Trnka, Brhlík, Honza D a 
Nezmar 
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 
Narozeniny mají  Tomáš, Hejkal, 

Vojta, Honzík a Filip S 
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 … 
Narozeniny mají Katka, Bobr, Ratlík 

24.3. výprava *Ble a BzM 

31.3. jarní výprava s rodiči (Velký 

Kosíř a Vápenice*LMP   

5.4. Kuličkiáda a mlákiáda *LMP   
7.4.výprava *BlaMloMývSkl 

7.-9.4. velikonoční výprava Ble a BzM  

13.4. MK Zelené stezky  *LMP 
20.4. Den Země pro nejmenší *LMP  

21.4. výprava *Ble a BzM 

21.4. výprava *BlaMloMývSkl 
22.4.Mločí potok *Mloci 

27.-29.4. Hoštejn *MývMlo 

1.5. Ekojarmark *LMP  
4.-8.5. Podyjí *BlaMloMývSkl 

12.5. krajské kolo Zelené stezky 

(budeme tam?) 
13.5. výprava *BlaMloMývSkl 

18.-20.5. Mikulov *BleBzM+ 

27.5. Grygov *BlaMloMývSkl 
1.-3.6. Rusalka *Ble a BzM 

4.-10.6. národní kolo Zelené stezky 

(budeme tam ???)  
16.6. Chabičov *BlaMloMývSkl 

17.6. Hněvotín *BlaMloMývSkl 

8.-15.7. Orlické putování  
11.- 26.8. Velký tábor LMP 
 

OGAM 
TAJEMSTVÍ STROMŮ 

 kmenový sněm byl   
na jarním Ochoze: Mamba 

již také zná tajemství všech značek 
dávných druidů a krásné šátky svých 
klanů již mohou nosit Myšák, Brhlík, 

Pišťucha, Jana, Žralok, Katka, 
Nezmar, Vydrýsek, Kotě a Kulíšek!  

Další kmenový sněm bude po skončení 
mlákiády 

Orlické putování  

od 8. do 15. července 

  

  
Po několika letech jsme se rozhodli vrátit na břeh krásného potoka v Říčkách  

a putovat za krásami Orlických hor.  
Tábor je určený badatelům a turistům našeho kmene, každý den se vydáme na 

nějaké místo v okolí (rašeliniště, hřebeny, Deštná, Říčka, možná i bunkr Hanička 
aj.). 

Na tábor pojedeme vlakem a z Rokytnice v Orlických horách  
do Říček místním autobusem.  

Základna je tvořena upravenou chalupou (jídelna, kuchyň, spací podkroví), 
suchými wc. Stany budou postaveny na loučce přímo u chalupy a vybaveny 

matracemi a dekami. 
Cena tábora je 1000 Kč  

(v ní počítáme již s dotací MŠMT ČR prostřednictvím SMOP ČSOP). 
Akci pořádá 71/02 ČSOP Upolín, přihlášku obdržíte u Jaroslava Marxe. 

Přihlášky prosíme odevzdávat co nejdříve, nejpozději do 2.6.2007. 

  

ohlédnutí 
Fotografie z většiny našich akcí najdete na www.upolin.com  

( pro členy – LMP – kalendář) 

Kmenový sněm kouzelníků 
hůlku čarodějky Chvějky získal Tomáš z Blatoušů 

Vánoční besídky 
…koledy, zvyky, hry a držiteli Vánoček 2006 se stali Mamba, Míša, Radek a 

Bára, Tom, Kozel, Puštík, Vydra a Martin, Group Blešivec, Žíža a Kulíšek, 
T-Myš a Káťa, Kamzík a Kotě, Modří kocouři a Barevná peříčka 

Na tradičním turnaji Na stole a na stolečku se sešlo 10 soutěžících. 

Hrály se šachy, dáma, piškvorky, wari a jiné hry a nakonec se nejvíc dařilo 

Kubovi Š a Tomášovi F, těsně před Kohoutem, Tomem H a Kubou M.  

Výprava do Netopýří jeskyně 9.12.  
Z Pohořan jsme šli směrem k jeskyni. Šli jsme po cestě roubené smrky, až 

jsme dorazili na plácek u Dračího jezera, kde jsme hráli hry. Po další části 
namáhavé hry jsme dorazili k jeskyni, kde na nás čekal skřítek a chtěl, ať 

mu uděláme mohylu z kamenů z mohylového lesa. Po boji s kamenožrouty 
jsme vyrazili do jeskyně a hledali vrápence a netopýry. Netopýrů bylo dost, 

ale času nebylo nazbyt. Tak jsme spokojeně dorazili domů... T-Myš 

 

 
 

Chomoutovské jezero 13.1. 
Ráno v 8.40 v DDM se nás sešlo jen pár, pak jsme šli na zastávku a cestou 

v autobusu přistupovaly další děti. Dojeli jsme, jdeme k jezeru a cestou 

vidíme: kormorán velký 50x, kachna divoká 760x, 1xkáně lesní, 2xpoštolka 

obecná, 3x sojka, labuť velká 15x, 2x strnad obecný, 1x strakapoud velký,  
volavka bílá 12x, volavka popelavá 12x, pěnkava obecná a 2x racek bouřní. 

Cestou jsme si udělali přestávku, najedli jsme se zahráli hry....Šmudla 

 

 Nutrie v Neředíně 
Asi jako první ji chodili pozorovat Žralok 

se Šmudlem a Kozlík. 

 

Čištění budek v Lašťanech 
 V sobotu 24. února se Blešivci a 
Bzučíci vydali jako každý rok čistit budky 

na obvyklou trasu nad Lašťany. Tento rok 

přišla jen jedna malá změna, nebyl sníh, a 
tak byly budky o hodný kousek výš. Za celý den se nám podařilo vyčistit 

rekordních 50 budek a dalších 15 vlastní výroby jsme rozvěsili. Ke konci 

čištění jsme se rozdělili na dvě skupiny a ti kterým ještě zbývaly síly se 
s panem lesníkem vydali ke Šternberku, kde visí další budky, které jsme 

čistili naposledy asi před šesti lety… Bělka 

Vyvěšování a čištění  budek v Mariánském Údolí 
 V neděli 25.dne měsíce malých medvídků jsme se vydali na 
tradiční trasu mezi Mariánským Údolím a Posluchovem. Vyvěsili jsme 

deset budek a vyčistili kolem třiceti. V dubnu je pojedeme obhlédnout. 

  
 

  

novinky 

 

  
 

  
Klec a zebřičky, holoubky a křepelky nám věnoval pan 

Zitta. Moc děkujeme !!! 

 
 

a co je nového v našich klanech  
Mývali: Plšík je vedoucí a jde jí to moc dobře! Vrátil se k nám Chvosťa. 

Bzučiví medvídci:Vítáme Michala!  

Blatouši: Vítáme Kristýnu – Okouna a Vojtu! Ať se vám u nás líbí!!!! 

Blešivci: Přivítali také pár nováčků -  Michala, Ondru a Kristýnu! A Kristýna s námi 

hned  jela do bájného Merkurionu!  

Mloci: Jana je Šmudla a pavouci jdou nejlépe Kátě a Trysce.  

Sklípkani:Libor je Sysel. Přišel k nám Dik Dikův brácha Petr a je Zoubek. Budeme mít 

asi nové šátky … 

 

nabízíme, hledáme … 
 O dnech na Merkurionu by toho šlo opravdu dost napsat. Ale lepší bude – 

komu se tam líbilo, máte na co vzpomínat – povídejte o tom svým rodičům, 

kamarádům … a cédéčko se spoustou fotografií už chystáme. 

- 

Máme nové knihy – Atlas ryb České republiky, přehled nepůvodních druhů 

rostlin a živočichů  České republiky. Přijď se podívat ... 

- 
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. 

Hledáme  kuchaře nebo kuchařku 
Na táboře Pod Krkatou babou je dost dobře vybavená kuchyně a 

vůbec vše se daří připravovat. V těchto dnech však přišla nemilá 

zpráva – nemáme hlavního kuchaře. Pokud byste nám mohli pomoci, 

obraťte se, prosím, na mne.  
Jaroslav Marx 

 

poděkování 
**  panu Ivoši Šrámkovi za pomoc s přípravou tábora – jízdu na místo činu … 

** Tomášovi z Blatoušů za psaní do kroniky o sněmu kouzelníků 
**  Kristýně S, Tuleňovi, Žralokovi, Chenti …. za záchranu kočičky 
**  Července za tři krásné a chutné vánočky! 
 

 

  
 

 

 Příspěvky do Letního  Totolanu očekáváme 
do konce měsíce kvetoucích jabloní!  

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 ,   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,  

Bělozubka, Žralok a Tryskomyš 

 
 
 

 

CDM ČSOP: www.smop.cz  zde můžete najít dost zajímavostí o 
činnosti mopíků v celé České republice, na začátku každého 

měsíce vydávané JUVY – zpravodaj s radami, texty, fotkami ... 
občas se tam píše i o nás a vůbec 
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