
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíční korálky 

Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a přízni       
                      Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola             6.1.2008 

                                                                                                                                                                    Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje. 

Od vydání letního Totolanu uteklo již dost vody - máme za sebou další měsíce z již 28. roku činnosti dávných mladých 
ochránců přírody. Byli jsme na velkém kmenovém táboře v Bojobrodu , putovali jsme po Orlických horách. Od měsíce 
velkých pavouků jsme bádali v Tovačově, Grygově , u Bystřičky……..k nejkrásnějším zážitkům patřily setkání se zmijemi, 
užovkami hladkými, kudlankami, puštíkem, potáplicemi, ledňáčky a netopýry …, zahájili jsme sčítání kání a pokračovali 
v pomoci lesům koudelováním jedliček, značením doupných stromů a čištěním budek. Uspořádali jsme další setkání pro 
malé děti a jejich rodiče – Sovu Bubu na podzim, našli se BooIste. Máme pěkná kmenová trika. Na dně Mořenemoře jsme 
objevili nová přátelství a  zrušili Krakenovu hostinu … V novém teráriu se nám zabydlel zelený dráček Godzik a ptáci mají 
menší voliéru. Hledáme tajemství Starého lesa, postupujeme svými stezkami nebo zaplňujeme květy. Zvolili jsme 
staronového arcimága a hezky oslavili Vánoce a už je tu nový rok … 

Soutěže 
 

od 17.1. 2. kmenová:otázky budou ze 
zoologie, botaniky, ekologie, astronomie, 

geologie a meteorologie  
 

Oznámení 
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 tábor v údolí Lubě  jedeme 28.6. 
a budeme tam do 12.7. 

 

 
 
 

Děkujeme 
Všem dárcům za to, že máme nyní krásný 

nový notebook a dataprojektor! 
 

Za letní péči o zvířata Vojtovi, Rosnatce, 
Chňapovi, Pišťuchovi, Tuleňovi  …   

 
Všem náčelníkům za Hluboký korál a zejména 

Plšíkovi, Bělce, Žížalce a Trnce za pomoc 
s přípravou a Kevinovi a Míše za bezva jídla.  

 
Rodině Křepelově a Zittově za holoubka 

diamantového a Vilíkovi za nové zebřičky.   
 

Rodině Šrámkově, Syslovi a Chňapovi za 
seno, piliny a krmivo. 

N e t o p ý ř í    j e s k y n ě 
V sobotu 15.12. jsme se sešli na naši poslední výpravu v tomto roce. Sraz byl na autobusovém 
nádraží v 9.10, což je taková vcelku ideální doba. Sešlo se nás 10, a to: já (Šmudl), Kohout, 
Lucinka, Tudleň a Rejsek pod vedením Peťuly, Fafrina, Šamší, Poli a Kevina. Po cestě 
autobusem, kde jsme potkali skupinku lidí ve středověkých hávech i „velmi milé“ důchodce, jsme 
se vydali zasněženou cestou vesnicí směrem k lesu. V půlce naší cesty se před námi objevil 
velmi, velmi starý lom. Pod ním byl rybníček nateklé vody s malým paloučkem. Na tomto 
paloučku většina z nás posvačila a zde jsme si také zahráli hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou, 
abychom se krapet zahřáli. Poté jsme se vydali dále přes hory a doly k Netopýří jeskyni, kam 
jsme celou dobu směřovali. Snad každý po cestě z kopce (i do kopce) nejméně jednou uklouzl. 
Já celkově asi třikrát. Sotva jsme dorazili k jeskyni, už si Kevin bral baterku,  a že to prý půjde 
předem prozkoumat. Na Polin návrh jsme se Kevovi schovali. Když jsme všichni vylezli (spíše 
slezli) sdělil nám, že každý půjdeme se svíčkou v ruce až nakonec jeskyně a tam se podepíšeme 
a napíšeme nějakou (jakoukoli větu) a podepíšeme se. Pokud někomu svíčka zhasla. musel 
připsat - zhasla mi. Do jeskyně jsme chodili jednotlivě a mezitím, než jsme prošli všichni jsme 
hráli hry, např. Mrkacího upíra, Rolničky, Pružinky, Hospodskou přestřelku aj. Cesta jeskyní byla 
pro některé z nás strašidelná, pro jiné klouzavá, ale pro všechny určitě zvláštní. Poslední šly 
Peťula s Šamší a zbytek lidí se po hodné chvíli vydal za nimi, s tím, že sledoval netopýry. 
Celkem jsme objevili okolo 8 netopýrů. 

Ohlédnutí 
 

Na našem webu nyní najdete fotografie 
z činnosti od roku 2006, info o akcích, 

táborech, hrách, kmenový žebříček ogamu, 
výsledky soutěží : www.upolin.com  

( pro členy – LMP – …) 
OGAM 

TAJEMSTVÍ STROMŮ 
 kmenový sněm byl   

ve Velké zévě na dně Mořenemoře a ten další 
bude již brzy – v zemi Íglů. 

 

Novinky  v klanech 
Mývali: Přivítali jsme Lukáše, Honzíka a Veroniku. Mamba s Ježkem oťukávají cestu mladšího náčelníka.Zvolili jsme mluvčí klanu: 
Ježka a Mambu. 
Blatouši: Kozel získal pod Orlickými horami blatouší šátek a Chňapík našel a daroval do našeho chovu krásnou želvu řeckou. Vojta 
je Jeliman. Vítáme mezi námi Báru, Honzíka Vodní veverku a Tomáše. Chňap a Puštík jsou naši mluvčí. 
Blešivci: Běláskovi mořská voda ve Velké zévě ovinula kolem krku zelenožlutý šátek a přivítali jsme nového Honzu. Mluvčí klanu je 
Rejsek. 
Bzučiví medvídci: Přivítali jsme Tomáše Č a M, Dominika, Marušku a Frantu a Zdenda se vydal po cestě mladšího náčelníka.  
Mloci: Vítáme mezi námi Lucku, Kuki, Káju, Ondřeje, Johanku, JItku  a Matěje.  Anička je Žabka a svět sportu mezi nás přivedl 
Kachnu Rejnoka. Tryskomyš a Červenka jsou mlo-mluvčí. 
Sklípkani:Přišli mezi nás Kristýnka Osmák, Liborek,Lucka a Zoubek,  Mazlik z Blešivců a Honza z Mývalů (škola někdy míchá 
kartami …) a Kachna uspořádala  malý mejdan a teď je Mlok. Mluvčí našeho klanu je Potápka a Veverka. Na vánoční besídce jsme 
si dali dárek. Budeme mít nové šátky! 

Celkem je nás 95 dětí a 14 vedoucích. 
 

Zpravodaj našeho kmene vycházel léta každý měsíc a později 4 – 5 x ročně. Nyní vzhledem k možnosti sledování 
aktuálních pozvánek, fotografií a informací na našem webu a prakticky žádnému zapojení lidu do tvorby papírového 

Totolanu budou zřejmě stačit občasné informační listy a pozvánky na akce.  

 

http://www.upolin.com/


Tento Totolan Wi pro vás připravili Jarda a Šmudl, foto Jarda a Píďa. 

 

MOP Lid Medvědího potoka : 71/02 ČSOP UPOLÍN, Skřivánčí 23, 
779 00  Olomouc  9, e-mail: upolin@upolin.com 

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 

 

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 

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

