
 
                                                                                       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. 

 

 
událost měsíce, jak to vidí Kachna 

A co chystáme ještě v měsíci kvetoucích jabloní a v letních měsících?  
28.-30.5. po hřebeni Jeseníků * starší BlaMloMývSkl 
30.5.  Litovelskými luhy na Třesín * BlaMloSklMýv 
5.6. výprava * BleBzM 
od 7.6. proběhnou poslední schůzky v budově Pavilonu, 
budeme se fotit, zahrajeme oblíbené hry, od 13.6. z důvodu 
stavebních prací bude budova uzavřena – pouze přes 
tělocvičnu budeme chodit krmit zvířata a jinak budeme hrát 
hry za pavilonem 
14.-20.6. NK ZS ZL  
19.6. Štramberk * BleBzM 
25.- 27.6. Pulčín * BleBzM 

V létě se chystáme  
19.-25.7. na Jizerské hory 
3.-6.8. jedeme kroužkovat ptáky v CHKO Poodří (Akce 
Acrocephalus) 
a potom 14.-27.8. velký tábor v Lubě (Osada pod skalami)  
 
A samozřejmě nezapomeneme na zvířata v naší minizoo! 
Bližší informace k táborům, letním krmení a zahájení 
činnosti v září budeme rozdávat  od 31.5. 
 

 

V měsíci probuzení 
19.-21.3. jsme přivítali jaro s oddílem Falco, pak byla III. kmenová a nominace na místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu. 

  
28.3. jsme se vypravili do Grygova za květy Království a lomů 

30.3. jsme nakoukli do naší Bedny – puštík, jehož mládě jsme viděli v parku, ale vyhnízdil někde jinde 
 

 



V měsíci zelené trávy 
 

2.-4.4. jsme putovali Krajem kopců. Provázel 
nás havran Uhlík (trochu bojázlivý před 
ježidědkem Buchtou, který okradl místní 

ptactvo o jeho krásné barvy) a mlsali 
Potápčiny dobroty. Vytvořili jsme dalšího 

dinosaura a obdivovali krásy a vůně jarních 
květů, čolky horské, čápa černého, první 

motýly ... tak zase někdy na Hoštejn! 
 

3.-5.4. byla další naše parta slavit  
Velikonoce v Podomí 

 
 

 

6.4. opět v Rozáriu 10.4. na výpravě v Terezském údolí  - za ladoňkami, jaterníky ... 13.4. příprava Dne Země 
 

  

 

16.4. bylo v lesích na Svatém 
Kopečku místní kolo Zelené 

stezky – Zlatého listu 
Naší výpravě mladších i starších 
se dařilo a jsou v krajském kole! 

 
 

 

V sobotu 17.4. jsme se vypravili 
z Otrokovic do Záhlinic a stálo to 
za to.  Pozorovali jsme rosničky, 
listnonohy, žábronožky, motáky, 

volavky, kulíka  .... uctívali 
stromové velikány i krásné 

květiny 
a samozřejmě také tvořili  

(viz Sittu). 
 

 

 

 
18.4. 

jsme byli 
na výpravách 

za tajemným erlanem 
v Bludově (foto vlevo) 

 
a do rozkvetlé Doubravy 

v Moravičanech 

 

22.4. Posvátná zvířátka – to by l náš tradiční Den Země pro nejmenší, byla zima, ale zvládli jsme to.  
Přišlo nám přes 400 dětských návštěvníků ... 

 

 

 

 

 



 

V měsíci kvetoucích jabloní 
 

1.5. brzy ráno jsme se vydali  
na Vítání ptačího zpěvu. 

Pršelo, ale i tak jsme viděli 
nebo slyšeli 32 druhů ptáků 
(kukačky, slavíky, budníčky 
menší i větší, čejku, pěnice 

černohlavé ...) 
 

 

 

V sobotu 8.5. jsme se 
vypravili  na Rešovské 

vodopády  
a za přírodou v údolí 

Šumice. Viděli jsme desítky 
druhů květin, snědek 

chocholičnatý, ptačinec 
velkokvětý ... ještěrky, 

motýly, navštívili náměšťský 
hrad a bájný Rmiz, místo 

dávného osídlení. 

 

 

Vyhlašujeme soutěž  
o nejkrásnější pohádku 
O Moudivláčkovi Remiz 
Pendulinovi, ztracené 

jehle, romantickém 
setkání, prostě  

co tě napadne ....  
Cena: přátelství všech 

moudivláčků, zveřejnění 
na stránkách Totolanu  

a ještě něco 
 

 
 

V neděli 9.5. jsme bádali  
u Chomoutovského jezera, kde jsme 
obdivovali moudivláčky, rákosníky  
a pak jsme se vydali k mokřinám  
u koupaliště Poděbrady. Z našich 
objevů: larvy vážek, potápníků, 
žebratka, kuňky obecné, slavík, 

skokani skřehotaví ...vytvořili jsme 
dalšího dinosaura. 

 

  

 

 
 

11. a 15.5. 
jsme objevili 

v Rozáriu další 
druhy ptáků, 

pěvušku, 
budníčka 

většího, rehka 
zahradního, 

celkem je jich 
53 druhů! 

 

 

 

 

 

  
V sobotu 15.5. bylo krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu.Našim borcům 

se podařilo porazit výborné Prostějováky, z gymnázia Jiřího Wolkera  
a postoupit do národního kola. 

 

 



 

 

 

 

podmínky Medvěda umělce 0 splnily Rosnatka, Sitta a Delfa 

Medvěda lékaře 0 dostane Trilobit 

a Medvěda Zoologa 0 – teplokrevní živočichové Sitta 

a co ty ? 

 

 

Poděkování 
Pišťouchovi a Ondrovi Krišnovi za 

to, že rozjíždí rozšíření našeho 
zpravodaje Totolan Wi! 

 
Ivance, Ondrovi, Martinovi, 

Vodnímu veverkovi, Jezevcovi, 
Pišťouchovi a Nezmarovi 

v mladších a Pěnkavě, Šimonovi, 
Vojckovi, Štěpánce, Kachně a 

Rosnatce ve starších a všem, kdo 
se na tom podíleli - za postup  

do národního kola  
Zelené stezky – Zlatého listu 

 
Vraní oko  přinesla ukázat 

krásný pyrit 

Potápce, Kamze 
a Trysi  

za srdnatý boj 
v národním kole 

Ekologické 
olympiády a 

krásné minerály 
a horniny, které 

nasbíraly  
s Alíkem do naší 
kamenné sbírky 

 

V okresním kole biologické olympiády kategorie C obsadili Šimon  
a Vojcek krásné 2. a 3. místo, v Déčku byli Ondra B a Sitta 2. a 4.  

Blahopřejeme! 
 

            
 Toto všechno jsou novinky v naší knihovně (+ pastelky), které jsme získali v Zelené stezce  

nebo za přispění SMOP ČSOP Praha. 

         
 
 

 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 

 
 

obrázek reprezentantů vytvořila Kachna, fotky  kmenových autorů a texty sestavil Jarda 


