
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhovor:Rozhovor:Rozhovor:Rozhovor: 
Rozhovor… Vedeme ho každý den, se všemi možnými lidmi, s kamarády, s kolegy, s rodiči… Zdá se, že je to 
jednoduchá věc, skoro automatická. Otázky a odpovědi, samozřejmě i nějaká ta nedorozumění. 
Až teď jsem ale přišla na to, jak je rozhovor složitý, když ho chcete někde prezentovat a učinit ho zajímavým, 
když se z rozhovoru má stát formální věc. 
Nicméně se o to pokusím. 

Je tu ale jeden háček. S kým mám ten rozhovor vlastně udělat? 
Bylo nemožné vybrat z celého našeho kmene jen jedinou osobu, a proto jsem si vybrala hned čtyři. Doufám, že 
i otázky se vám budou zdát zajímavé. Takže, tady ho máte, rozhovor… 
 
Vojto, co si myslíš o tom,  
že roku 2012 má být konec světa? 
Vojta: Nesmysl… 
Nesmysl? 
Vojta: Nesmysl! 
 
Ale kdyby k tomu přece jen došlo, co bys chtěl do té 
doby stihnout, než by nastala apokalypsa? 
Vojta: K tomu nedojde! 
Ale kdyby přece jen… 
Vojta: Chtěl bych si pořídit nějaký pořádný foťák a 
hmm, vyfotit apokalypsu. 
A poslední otázka, co se ti nejvíc líbilo na 
Jizerkách? 
Vojta: Počasí, protože bylo hezky. (Pozn. red.: Ale 
to ještě nevěděl, co nás čeká… Lijáky a silný vítr, 
kterému jsme nakonec neunikli stál opravdu zato…) 

 
Kachno, co si myslíš o tom, že roku 2012 má být 
konec světa? 
Kachna: (hlasem politika) Určitě to… nepopírám, 
ale třeba film 2012 mi přišel jako blbý důvod. Sice 
si nemyslím, že konec světa bude zrovna teď, roku 
2012, protože Maye přestalo bavit psát kalendář, ale 
myslím si, že někdy určitě konec světa bude.Věřím 
tomu, že ano. 
Co bys dělala, kdybys zjistila, že ti zbývají tři 
měsíce života? 
Kachna: Snažila bych se dohnat všechny věci, které 
ještě nemám udělané. (smích) 
Poslední otázka, do jaké země  
by ses chtěla podívat? 
Kachna: Na Velikonoční ostrovy. 



Ali, co si myslíš o tom, že roku 2012 má být konec 
světa? 
Ali: No, myslím si, že to může být pravda, protože 
svět se už hodně hroutí a lidé chtějí stále víc a víc. 
Jaké zvíře by jsi chtěl doma chovat? 
Ali: Asi psa.Velkého psa. 
A do třetice, jaké povolání bys 
 chtěl v budoucnu dělat? 
Ali: Tak já mám na výběr asi ze dvou 
povolání a to buď vědec nebo letec, 
protože mě zajímají letadla. 

Maty, co si myslíš o tom, že roku 2012 bude konec 
světa? 
Maty: Hmm, no, já nevím. Je to jistota, nejistota. 
Možná to bude, možná ne. 
Jaký zajímavý film si v poslední době viděl? 
Maty: Zajímavý film? Konec roku 2012. (smích) 
Kterou zemi by si chtěl navštívit? 
Maty: Japonsko nebo Norsko. 
 

 
 
 

Citáty:Citáty:Citáty:Citáty:     
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

    
Střípky vzpomínek…Střípky vzpomínek…Střípky vzpomínek…Střípky vzpomínek… 
 
 
 
 
1. DEN: Ráno jsme se všichni dostavili na hlavní nádraží v Olomouci, kde jsme zjistili, že vlak do Prahy má 
zpoždění, . tuším tak 25 minut a nestihli bychom přestup, vydali jsme se tedy 
přes Brno. Zajímavostí bylo, že pár mladých dívek z Gymnázia Jiřího Wolkera 
v Prostějově považovaly za kupé záchod, ale co už. Alespoň jsme se nenudili. V 
Brně jsme měli pár minut pauzu na přestup. Díval jsem se na tabulku s odjezdy, 
takže nemohu stoprocentně potvrdit co se dělo. Ve vlaku do Strakonic jsme si 
chvíli poseděli, ale vlak byl pohodlný až na jednu malou vadu. Nešla otevřít 
okna ale LMP to očividně přežilo. Ve Strakonicích nás čekalo zarážející 
překvapení. Ve vlaku už totiž několik osob bylo, a málo jich vážně nebylo. Také jsme to 
přežili. Tak jsme si to Šumavským couráčkem courali až do malé vesničky jménem Zátoň, 
kde jsme se následně ubytovali. Vyfasovali jsme horní chatky což znamená dál od 
jídelny. Chatky byly klasické po čtyřech. Já byl na chatce č.11 s Šimonem, Rosnatkou a 
Kachnou. Cenzurováno. Večeře mě, Štěpánku, Jardu a Boba mile překvapila, protože 
vegetariáni měli jídlo první. Ještě jsme si rozdělili exkurze a následovalo hají.  

 
2.DEN: Ráno, když už jsme se všichni vzbudili, nasnídali, umyli a vyfasovali sáčky 
s trochou jídla na svačinu, vyrazili jsme na exkurze. Po ukončení dopoledních exkurzí jsme dostali hodinu 

volno. V té hodině jsme se mohli připravovat na stezku, hrát hry, seznamovat s ostatními 
a plno jiných věcí. My jsme se šli přivítat se zmijemi. Pak následovaly odpolední exkurze 
a poté opět volno. Hráli jsme s Bílinskými sojkami na mrzáky anebo se učili. Potom už 
jsme se začali scházet na představování skupin. Někteří z toho udělali jako vždy divadlo, 
někteří cirkus, my jsme předvedli naši oblíbenou hru - cigánskou vybíjenou. Později po 

večeři se opět rozdělovaly exkurze na další den a poté následovala večerka a na svět přišlo KAMERON. 



3.DEN: Po snídani a exkurzích se konala schůzka vedoucích, starší se zatím, jako vždy, učili a mladší 
nacvičovali obhajobu, která je už brzy čekala. Ani nevím, kolik za ni dostali nakonec bodů, 
ale doufám, že dost. Rozhodně jim to stačilo na první místo, ale nepředbíhejme. Před 
večerkou se opět rozdělovaly exkurze. Naposled. Pak vyčistit zuby a do hajan. 
 
4.DEN: Dnes po exkurzích se už zápisníky zaplňují informacemi, propisky dopisují a 
ruce začínají bolet, a tak jsme vlastně rádi, že už jsou odborné exkurze za námi. Dnes se 
bude losovat pořadí na stezku. Krátké tenké nitky musíme svázat na co nejdelší 
šňůru. Jsou to docela nervy. „Bacha, ať to neroztrhneš.“-To je teď asi 
nejčastější věta. Po dvaceti minutách Kulík konečně ukončuje naši mravenčí 
práci. Teď už se to jen přeměří. Dopadli jsme celkem slušně. Po večeři ještě přednáška o 
Šumavě a dobrou noc. 
 
5.DEN: Pro mladší dnes nastává důležitý den - jdou na stezku. Starší až zítra, dnes jdou se staršími falkáči 
na výlet. Poslední loučení a slova na povzbuzení a starší vyráží vstříc rašelině. Mladší pokořují jedno stanoviště 
za druhým, zatímco starší se po kolena brodí bažinou. Konečně pevná půda 
pod nohama. A jde se na večeři. Ale starším jídlo moc nejede, protože se 
jim stahují žaludky při pomyšlení, že je za chvíli čeká veřejná obhajoba. 
Ještě si to párkrát nacvičit a jde se na plac. Všichni nervózní sedíme 
v jídelně, a zatímco ostatní obhajují svou činnost, my si v duchu 
opakujeme naše party. Povedlo se. 8,5 bodů je slušný výkon. 

Ještě se musíme rozloučit s Bobem, 
který musí předčasně odjet, kvůli 
oslavě narozenin jeho babičky. Mladší už v klidu mohou jít spát, ale starší se 
ještě dlouho do noci učí na zítřejší stezku. 
   

6. DEN: Když jsem se ráno probudil, všichni ostatní z naší chatky se už zase učili. To proto že 
ten den měli stezku starší. Po snídani přesně v 8:10 vystartovalo jejich…vlastně naše první družstvo za LMP – 
starší. Zanedlouho po tom se vydaly skupiny mladších za Falco a LMP směr 
rašeliniště…původně to měla být ta která den před tím navštívili starší, ale skončili 
jsme někde úplně jinde než se čekalo. Tedy samozřejmě 
jsme skončili v táboře akorát jsme došli do trochu 
jiného cíle. Trošku nám po cestě sprchlo ale nejsme z cukru 
že jo, ostatně když měli starší stezku tak jim tedy pršelo 
také. K večeru proběhlo vyhlášení výsledků jak mladších tak starších. Jak už asi 
víte, mladší skončili první…tramtaradá. A starší druzí…tramtaradádádááá. Jinak 
první místo u starších obsadil Kaštan atd. Bohužel to vyhlašování bylo trošku 
hlasitější, ale o tom někdy jindy protože by vás z toho bolely uši.  
   
7. DEN: Tak na tento den jsem se těšil nejméně. Den odjezdu. Jeli jsme 
vlakem ze Zátoně přes Strakonice, Plzeň, Prahu, Zábřeh na Moravě a skončili 
jsme kde jinde než v Olomouci. Pokud si to pamatuji správně, žádný přípoj 
nám neujel… juhů!  
  
 

Speciál - to jsem si musel nechat na konec  
No popravdě ten poslední den nebyl tak nezajímavý jak by se 
zdálo zejména jízda prvním vlakem byla zajímavým zážitkem. Já 
Pěnkava a několik krajanů z Prostějova jsme seděli ve voze 
vzadu. Přišlo nám podivné že se z vlaku kouří ale bylo to jen 
venku takže jsme to po čase začali ignorovat. Když nám kouř 
(který začal přicházet i zevnitř) zasmradil ,,předsíňku“ ve které 
jsme seděli otevřel jsem dveře kde seděli téměř všichni a sdělil 
jim aktuální stav. Otevřeli jsme všechna okna aby kouř proudil 
ven a my se neudusili a když dorazil průvodčí, otevřel dveře 
k technické místnosti, cosi zmáčkla a kouř přestal vycházet.  
A tak to naštěstí všechno dobře dopadlo. V dalších vlacích jsme již žádné větší problémy neměli. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bylo krásné pondělní červencové ráno a my, nadšení badatelé, jsme si trochu přivstali. Jeli jsme do 

Jizerských hor, a jelikož ty nejsou zrovna nejblíže, nějakou dobu jsme si ve vlaku poseděli/postáli. Po 
několikátém přestoupení jsme konečně stáli na železniční 
stanici Desná, kde na nás čekali dva pánové, kteří nám odvezli 
batohy a Matouše s Jardou. Na nás ostatní čekala cesta k chatám 
po svých. Po hodinové cestě s krátkou zastávkou u 
pana hasiče jsme konečně došli k chatám, dozvěděli se, co 
kde je, ubytovali se a znovu se sbalili a vyrazili na krátkou desetikilometrovou 
procházku do okolí. Když jsme se vrátili, rozdělili jsme se do tří skupin, ve 
kterých jsme vařili a soutěžili (Gemery, Pasgřivci, Nemame). Ačkoli toto byla převážně bádací výprava, 
nezapomněli vedoucí na naše soutěživé povahy a na naše sklony zachraňovat, pomáhat či jinak se starat o bájné 
stvůry i nestvůry. Dozvěděli jsme se, že někde v okolí chat žila babice Děsná, teda chci říci 

Desna, která vlastnila pohár Kameron, který se 
ovšem rozbil a naším úkolem je najít všechny střepy 
a znovu ho poskládat dohromady. Jako první pohár 
složili Nemame a po zavolání Kameron a objevu 
jejího pokladu získali právo vybírat si jako první. Na 
této akci rozdíly mezi krátkou a dlouhou výpravou 

byly opravdu minimální. Pokořili jsme druhý nejvyšší vrchol Jizerek – Jizeru (1122 m n. 
m.) a také Jelení stráň (1018m n. m.) a Pytlácké kameny (975m n. m.). Podívali jsme se také do PR Černá 

jezírka, Klečové louky (našli jsme tu Rosnatku okrouhlolistou - 
Drosera rotundifolia) atd.  
 
Jinak to byl prostě skvělý týden plný 
pozorování, bádání, chození do kopců, 
z kopců i po rovině, lovení medvědů, 
chřástalů, sýců a dytíků, kroužení v kruhu 
ogamu, koupání se v potoce, pití Birellů a 
hlavně super nálady, lidí a BORŮVEK!! =) 
 
 

 
 

      JaJaJaJakkkk jsme slavili jsme slavili jsme slavili jsme slavili          na hradě Veveřína hradě Veveřína hradě Veveřína hradě Veveří     

 
                              (Camzza, Jarda, Martin a Potty) 

 
 

Jeli jsme vlakem, tramvají a auto-busem. Dostali jsme 
modrý náramek a hned jsme si koupili rohy. Do jednoho 
Jarda mocně dul. Holky „trochu“ ulítávaly na špercích.  
Camzza přestává snít o bavlnkách ve vlasech. Pro-zkoumali jsme starý a 
nový hrad. Začaly hrát folkové a keltské skupiny. Romanika, Ořešák, Hele-
mese, Spálené sušenky, Roc´ Hann Potkali jsme Píďu. A nastal čas vytoužených 
Asonancí. Měly stejná trička jako Jarda. Havrani, Jestřáb, Káně... 
Čarodějnice. Byly skvělý, báječný, úžasný. Ohnivý jezdec měl málo ohně, 
bujného koně a hodně slov. Brzké ráno nás zastihlo na cestě do Brna. 



 

 
 

Dne 3. 8. 2010 se na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci nějakým způsobem 
sešel náš tým, složený z Jardy, Potápky, Pěnkavy, Ondry, Rosnatky a mé 
maličkosti. První vlak jsme stihli a… ostatní spoje nakonec taky. Než jsme došli 

na naši „stanici“, měli jsme již započítané poštolky, rehky či rorýse… Ornitologové nás 
přivítali, s Pěnkavou jsme postavili náš stan a než jsem se nadála, měla jsem obuté své černé 
gumáky. Po větě – „Je tu extrémě mnoho vody…“ mi sebevědomí podstatně kleslo, ale touha 
vidět nějakého toho rákosníka byla silnější. Ostatní (většinou) mají své obrovské rybářské 
kalhoty či podřiťáky. Sítě jsou na velkých kůlech a kůly jsou 
zapuštěny do vody, která vám místy sahá 20 cm nad kolena. 
Naštěstí tu máme lávky, které sice byly v horším stavu než 
minule (pokud vůbec byly), ale i tak to dost pomáhá, navíc je to 
o dost zajímavější. Nejdříve se jde podél sítí A, zhruba 

v polovině se nachází odnož B, mířící doleva. V sítích jsou podélné kapsy A, B, 
C, D a E. Takže pták většinou letí, potká síť a spadne do kapsy. Potom ho 
někdo od nás najde a snaží se ho vymotat. Sítě se kontrolují každou hodinu, takže ptáci mají občas dost času na 
to, aby se zamotali opravdu důkladně. Nejdřív se vymotají nožky, potom křídla a hlava. Pokud mezitím neuletí, 
opatrně ho strčíme do plátěného pytlíku a zavážeme. Na pytlíku je bíla nálepka a na ni se napíše číslo sítě, 
kapsa a směr odkud pták do sítě vletěl. Potom se jde i s ptáky na kroužkování, které probíhá 
v naší stanici. To už je úkol našich vyškolených kroužkovatelů. Dají se zjistit i různé zajímavé 
údaje, jako stáří, pohlaví, tučnost, váha a hlavně potvrdit rod a druh. To vše se zapíše i s číslem 
patřičné- ho kroužku. Na první kontrole jsme sice nic nenašli, ale na dalších už ano. Nejzajíma-
vější byl asi sedmihlásek, a chřástal kropenatý (viděli jsme i vodního a malého), kterého vlastně 

spíš chytil Ondra, nyní už Chřástal. Prokázalo se tak, že chřá-
stalové rádi ty dvě myšice temnopásé, které jsme našli mrtvé na 
cestě. Za stanem jsme měli rybník, takže jsme viděli i hvíz-
dáka, husy velké, potápky černokrké, malé a roháče, zrzo-
hlávky… A také puštíky. Nakonec nám moc nepršelo a byli jsme podle mě úspěšní, 
máme čtyři druhy rákosníků – Acrocephalus schoenobaenus (rákosník proužkovaný), 
Acrocephalus arundinaceus (rákosník velký), Acrocephalus scirpaceus (rákosník 
obecný) a Acrocephalus palustris(rákosník zpěvný). Komáři nás nesežrali, v bažině 
jsme se neutopili a 6. 8. jsme se šťastně vrátili domů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máme za sebou již čtvrtý pobyt na Krkaté babě. A náš letní tábor jsme si pořádně užili. Letošním tématem byl 
Pravěk.  První zmínky o něm byly již někdy v září loňského roku,  kdy jsme se setkali se skupinou Jukadža. 
 

Historií naší země se to táhlo i přes ochoz plný dinosaurů, ale pouze zde v Osadě pod Skalami jsme dosáhli 
úplného vyvrcholení plného šamanů, domorodců, uharaštů, morkožroutů, mamutů, ranních lovů a spousty 
zážitků. Podle mě byl tábor skvěle připraven, každé ráno jsme se probouzeli běháním si pro kořist a poté 
pokračovali do jeskyně, ve které se den co den objevoval nový výjev - většinou nám řekl, co se bude toho 
určeného dne dít. Následovalo programem (tedy hlavně bádacím) nabité dopoledne, které přerušil oběd 
společně s poledním klidem. Pořádně jsme vyřádit jsme se mohli hned potom, co nás navštívil někdo z místních 
obyvatel a vysvětlil, co se bude dít. 
Celkově teda trefně nasazené role a stylové obleky plus program udělaly obrovský dojem jak pro staré páky tak 
pro mladé začínající nováčky. Příští rok se sem třeba vrátíme, třeba ne, ale rozhodně se budeme těšit, co si zase 
na nás vymyslí nového. Tak Mamutům a generálovi Morkožroutovi třikrát Hip hip hurá!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(nejen) pro nová čky o kmeni Lidu Medv ědího potoka 

 
Náš kmen Lid Medvědího potoka vychází z tradic oddílu založeného 3.12.1980 na škole 

v Olomouci - Řepčíně (jako Ochránci přírody – od 1.9.1984 jsme byli FFNI).  
7.10.1989 se uskutečnila první výprava Chovatelů, 22.5.1992 tento oddíl našel jméno Šákimové.  

V oddílech pracují družiny Blatouši a Blešivci, Bzučiví medvídci a Sklípkani. 
8.9. 1996 se poprvé sešli Mývali. Po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího potoka 

v Huslenkách se všechny družiny a oddíly v lednu 1997 sloučily ve společenství kmene Lidu Medvědího 
potoka. Patříme pod DDM Olomouc a zároveň jsme oddílem mladých ochránců přírody  při 71/02 Českého 

svazu ochránců přírody Upolín v Olomouci. 
 

Zaměření a cíle našeho oddílu 
 

Učíme se poznávat přírodu a cítit s ní. Učíme se správnému pobytu v přírodě. Chceme, aby bylo 
samozřejmostí, že patříme mezi oddíly, kde se nikdo nevyhýbá  podílu na společné činnosti a  práci, kde se  

na akcích nekouří, mluví slušně, kde členové oddílu jsou k sobě ohleduplní a vnímají přírodu, kamarády nebo 
lesní ticho…kde na vícedenních výpravách nepotřebujeme  televizi, video ( vždyť kvůli tomu jsme přece  

do lesa nejeli…) Je docela normální, že nás nerozhodí nějaký ten kopec a trochu deště či jiné nepohody, že 
kdekdo je tu kouzelník, mág šam napištum a  že známe cesty do bájné Faerie a vrypy klínů a křivky tajemných 

Elefových run, dračích ryn, dévánágárí, alfavíty nebo složité obrázky Iximů 
 

Struktura kmene 
Náš kmen je tvořen šesti klany (oddíly), které se scházejí v jednom z těchto dnů: pondělí 15 – 17 h 
(Mývali), úterý 16 – 18 h (Bzučiví medvídci), středa 15 – 17 h (Blatouši  a Blešivci), čtvrtek 15.30 – 
17.30 h (Mloci) a pátek 15 – 17 h (Sklípkani). Asi osmdesát dětí vede 12 vedoucích a 7 instruktorů. 

 

Zákony Lidu Medv ědího potoka 
Buď ochránce přírody. 

Pomáhej lidem, buď ohleduplný a nikomu neubližuj. Neruš ostatní ve spánku. 
Mluv slušně a nepomlouvej. 

Mluv pravdu se svým bratrem a sestrou . 
Nepřivlastňuj si cizí majetek. Vracej zapůjčené věci včas a v pořádku. 

Hraj vždy čestně a pro radost ze hry. 
Nepohrdej žádným jídlem. 

Měj úctu k ohni a ke všem zákonům obydlí. 
Konzumní svět nechávej ve městě, na výpravy jezdíme za kamarády a za přírodou ... 

Na sněmu kmene či klanu v kruhu ogamu mluv vždy až na tebe přijde řada, měj úctu k náčelníkům 
a šamanům, chraň symboly a jméno kmene a svého klanu. 

 

Ochránce p řírody 
Váží si všeho živého, neboť ví, že každý jedinec je článkem řetězu udržujícího život na Zemi 

Nepoškozuje stromy a netrhá květiny pro zvadlou krásu 
Neruší klid živočichů a pokud je pojídá, děkuje jim za jejich život 

Je skromný, bere si od přírody jen tolik, kolik potřebuje 
Neznečišťuje odpadky půdu, vodu a ovzduší 

Do chráněných území vstupuje jen po značených cestách, netáboří mimo určených míst 
Upozorňuje na případy znečištění nebo poškození  přírody, 

pomáhá při její obnově 
Raduje se z krásy a zázraků přírody a vítá každý den ve svém životě 

 

Hlavní akce roku 2010 – 2011 
v září výstava Osada pod skalami,  v říjnu o podzimních prázdninách jedeme na Ochoz u Konice, 2.10. bude 

přírodovědná stezka Krtek Bořek na podzim, v prosinci X. sněm kouzelníků a vánoční besídky,  v lednu 
budeme vyrábět ptačí budky,  v únoru pojedeme na  jarní prázdniny na Ochoz, v dubnu bude MK Zelené 

stezky,  20.4. uspořádáme Den Země pro nejmenší a další výpravy do přírody, 1.5. Vítání ptačího zpěvu a 
potom možná pojedeme na  krajské kolo Zelené stezky  a pak třeba i na národní kolo,  v srpnu bude velký 

kmenový tábor –  v Lubě u Krkaté Baby  nebo v Nejdku u Bělotína … 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Schůzky 
Kromě svátků a prázdnin jsou vždy v určený den a probíhají v Pavilonu zájmové 

činnosti DDM Olomouc. Náplní schůzek je především přírodověda, hry, drobné soutěže 
a jiné aktivity  z oblasti dramatiky a estetiky. 

 

Výpravy 
Jsou zaměřeny na poznávání přírody zejména na Olomoucku a na Moravě. 

 

Ochrana p řírody 
Vyrábíme, vyvěšujeme a čistíme ptačí budky, mapujeme doupné stromy, vzácné 
rostliny a živočichy, čistíme lesy a pečujeme o malé stromky, pomáháme v péči  

o některá chráněná území ... 
 

Tábory 
Pravidelně jezdíváme na výpravy v době podzimních a jarních prázdnin, v létě 

pořádáme velký kmenový tábor a menší přírodovědnou expedici. 
 

Sout ěže 
Pravidelně se zúčastňujeme soutěže Zelená stezka - Zlatý list, ve které šestičlenná 

družstva prokazují znalosti v různých přírodovědných oborech  
a snaží se dostat do národního kola soutěže. Posledním největším úspěchem bylo 

historické vítězství našich mladších i starších Pod Templštýnem  
na Jihlavsku a loňské první místo mladších a druhé starších na Šumavě. 

 

Akce pro ve řejnost 
Připravujeme a zajišťujeme přírodovědné stezky pro malé děti, výtvarné  

a přírodovědné výstavy v Pavilonu zájmové činnosti DDM Olomouc, setkání  
ke Dni Země pro nejmenší a Vítání ptačího zpěvu. 

 

Minizoo v Pavilonu zájmové činnosti DDM 
Chováme různé druhy živočichů (např. želvy, činčily, agamy, ryby …) a děti 

o ně pečují na začátku každé schůzky.  Staráme se o ně i   v době všech prázdnin. 
 

Finance 
Členský příspěvek na pololetí  pro zú DDM je 450 Kč (platí se v září a v únoru)  

a pro oddíl mladých ochránců přírody ČSOP 150 Kč v lednu na celý rok. Na zajištění 
činnosti v PZČ DDM velkou mírou přispívá stát buď formou pravidelného 

příspěvku nebo dotací na projekty a to částkou až 800,- Kč na dítě za rok. Další 
projekty hrazené státem (výpravy, tábory, vybavení) uskutečňujeme v rámci činnosti 

ČSOP. 
 

Nováčci a p řijetí do klanu (oddílu) 
Obvykle do jednoho roku je každý nováček slavnostně přijat do svého klanu. Stává se 

tak na klanových nebo kmenových sněmech na táborech či větších výpravách. 
Nováček má od té chvíle právo nosit šátek barvy svého klanu. Je samozřejmostí, že se 
předtím podílí na oddílovém životě (psaní kroniky, deníků, pečuje o nástěnku, vede si 
osobní zápisník, má kápezetku, stará se o některé živočichy, snaží se mluvit slušně a 
kamarádsky se chovat, zúčastňuje se pravidelně schůzek a v rámci svých možností 

výprav do přírody. A po přijetí také…          

Do Totolanu m ůžete přispívat i vy! 
 Ano, je to tak. A nabízíme vám rovnou dva způsoby. První spočívá v tom, že se stanete součástí redaktorského 
týmu , občas se objevíte na schůzi, kde se budou rozdělovat témata, nějaký si vyberete a vzhůru na věc! Pokud si ale 
zoufáte, že nemáte tolik času, je pro vás jako stvořená druhá možnost. Někdy začátkem září se u nástěnky objeví krabice 
s nápisem „Ho ď to tam“ . Na kousek papírku napíšete nějakou poznámku, perli čku, inzerát  či cokoliv, co si přejete, aby 
se v Totolanu objevilo a dáte do krabice. Naše redaktorka Kachna ji čas od času vybere a sestaví z vašich příspěvků 
rubriku „A je to venku“ . 

Podzimní Totolan Wi  je první číslo zpracované novým týmem redaktorů ve složení: 
Krišna (šéfredaktor) 
Mamba (red. – rozhovor) 
Tryska (red. - citáty) 

Sitta (red. - Acrocephlus) 
Pišťouch (red. – ZS ZL) 
HgS (red. – ZS ZL) 
Rosnatka (red. - Jizerky) 
 

Kachna (red. – tábor, komiksy) 
Jarda (red. – Lugnasad, Chystáme, 
 grafická úprava) 
Potápka (red. – Chystáme, korektura, grafická úprava) 

              Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. l7. listopadu 47    
771 74 Olomouc 1   

tel: 585 223 233, e-mail:  panda@ddmolomouc.cz 
Jaroslav Marx           mobil: 737 41 88 16 

DDM:  www.ddmolomouc.cz 
ZO 71/02 ČSOP Upolín, Skřivánčí 23, 779 00 Olomouc 9 upolin@upolin.com 

Lid Medvědího potoka: www.upolin.com/LMP/lmp.htm 

 

 


