
 
                                                                                       Měsíční korálky 

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

V měsíci vonící trávy V měsíci bouří 
Naše výprava se 
z národního kola Zelené 
stezky – Zlatého listu 
vrátila s historickým 
úspěchem. V obou 
kategoriích získala 1. 
místo v České republice! 

  
 
Koncem měsíce jsme se vypravili  
na botanickou exkurzi do Grygova. 
A všichni jsme se naučili spoustu 
nových květin, obdivovali jsme len 
žlutý, bračku, bělozářku, lišaje …. 

Sedm dní jsme bádali v okolí krásného Mikulova,  
na Pálavě, Na Křivém jezeru, v Lednici a stálo to zato! 
Viděli jsme orla mořského, volavky stříbřité, kvakoše, 

užovku, ještěrky zelené, otakárky a hodně různých květin. 
Bobule a zkameněliny měly úspěch! 

Další výprava byla za jasoněm do Štramberka.  
 

Skoro šest hodin  
po proudu Moravy  

a Mlýnského potoka  
(někteří i v proudu),  
v říční mlze a dešti,  

to byla aspoň výprava! 
  

  

V měsíci padajících hvězd 
se chystáme na velký tábor, baťochy a kufry, náčelníci se 
schází, vymýšlí a vyrábí …  Jedeme do Dračího údolí, kam 

jinam bychom měli odvézt svěřená vejce, že … 

  
přeložili jsme pro vás Derniina proroctví: 

Čtyři dny jsme kroužkovali ptáky v CHKO Poodří. Co říct, 
máme spoustu nových poznatků, nové kamarády  

a o komárech a bahně si myslíme svoje. 

 
jednoho 
dne se 
v nasi 

vsi 
objevila 
podivna 
postava, 

jednoho dne se v naší vsi objevila podivná postava,   
starší žena s mladýma o čima 
říká si Dernie, prý je na cest ě do Dra čího údolí v zemi Nizmaj 
lidé ve vsi ji p řijali a s úsm ěvem naslouchali jejímu vypráv ění 
nakonec jsem já, Kalaman, rychtá řův písa ř 
zapsal její slova  

Proroctví Dernie 
Tak říkám já, kdož znala jsem Olka, 

draka ze skal 
Odletěl na sever a sopku mohutnou zahubil 

Však při té bitvě ztratil sílu svou 
a cesty do dračích říší zavál čas. 

Kdo vypije z Uwaly doušek ohnivky  
a na draka pomyslí, 

každým krokem bude blíž.  
Kdo nalezne Zrcadlový sál, 

každým krokem pustinu v ráj promění,  
kdo vydá se dál, 

ten draky v naši zemi  navrátí. 
 

Myslím, že mysl té neš ťastné dívky  
je zatm ělá a povídání o Dra čím údolí jsou jen pohádky pro malé d ěti 
Však ostane ta dívka u nás 
 
Kalaman, písar obecní 

 

 
Dernie říká 
 

Olkas 
 

v Nizmaj žil prastarý drak, 
na severu byly říše šesti mocných dračic 

Olkas, jako každý mocný drak má oblíbenkyni 
Jsem to já, Dernie, dívka z rodu lesních pánů 
Jednoho dne draka probudilo temné dunění 

ze severu 
Zvedl se, pohledem se se mnou rozloučil, 

vrhl stín na skalní hrad a zmizel za obzorem 
Již nikdy se nevrátil,  

žádný drak nepřiletěl na opuštěný hrad 
Bylo mi smutno, přesmutno a jednoho dne  

jsem se vydala na sever 
Najít pána Dračího údolí – země Nizmaj. 

 
 
 
 
Dá se tomu v ěřit? 
 
Kalaman, písa ř obecní 

 

Dernie u mne stále pobývá 
a tolik vypráví, tak p řesvědčivě, že věřím již jejímu Proroctví, 
věřím jejím slov ům a vše zaznamenávám 
 

Druhé proroctví 
Mocným kouzlem vládnou 

hrdinové, jež Zrcadlový sál  opustí 
Již kráčejí kol řek, lesem  hlubokým. 
A v jejich rukou  ožívají dávné ryny, 

 zář krystalů Khazadolu rozehřívá srdce 
dračí. 

V sídlech mocných dračic dostanou pak 
to nejcennějsí. 

Kráčejí kol jezer, lesů a skal, 
  do Nizmaj vrátí dračí svět!  

Budu čekat tam, kde Olkas spal 
budu čekat, kde jeho dech mne v zimě 

hřál 
Kdo probudí mne v Ristvak´baen, 

podá mi dračí oči a naleje Draumr kópa , 
ten z poháru Anwa poté ochutná. 

Atra gülai un ilian tauthr ono un atra 
ono waíse skölir frá rauthr 

V měsíci velkých pavouků začínají schůzky: 2.9. Blatouši a Blešivci,3.9. Mloci, 4.-6.9. jedou Sklípkani na Jumanji II, 
Mývali začínají 7.9. a Bzučíci 8.9. a 25.-28.9. jedeme do NP Podyjí 

Máme v oddíle slečnu, která našla pěkný mobil – a 
představte si, nenechala si ho . Majitelka z Pardubic 
měla díky ní radost a ví, že poctiví lidé stále existují 

 
Děkujeme všem, moc,  
kdož chodíte pečovat o naše 
zvířátka 
 

Děkujeme panu Karlu 
Hubáčkovi a společnosti 
SMART Capital a.s.  
za finančí podporu  mop 
LMP ! 

Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje. 



                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 

 


