
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚVODNÍ SLOVO 
 

 

zajímavé rodinné 

vycházky do přírody a ať zvládáte školu i takhle na dálku. Aspoň, že některé děti mohou do školy. 

Na našem webu najdete kromě jiného kalendář akcí, fotografie od roku 2006 a řadu dalších stránek. 

 

 

MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 

 

http://moplmp.cz/


   
 







 
Barevné, vkusné a bezpečné krmítko? Co třeba Finch od www.plastia.eu? 

Do krmítka patří kvalitní a různorodá potrava. Sýkory milují různé druhy semen, jako je například slunečnice, brhlíci 
sekané ořechy a kosi sušené i čerstvé ovoce. Sušené ovoce by mělo být neslazené – seženete v obchodech se zdravou 
výživou či si nasušíte sami. Do krmítka můžeme přidat i obilná zrna třeba pro vrabce a stehlíky – oves, proso a pšenici. 
Okolo krmítka můžeme rozvěsit i nosiče s lojovými koulemi či koláči. Ty mohou přilákat strakapoudy. Nikdy do krmítka 
nedáváme kuchyňské zbytky, připálené či solené potraviny. Některé druhy, třeba pěnkavy či červenky, dávají 
přednost zobání ze země – stačí nasypat část dobrot i pod krmítko. Směsi do krmítka můžete koupit již hotové, ty 
doma namíchané jsou ale většinou kvalitnější i levnější. (ČSO). 
 

https://olomoucky.denik.cz/ctenar-reporter/podivejte-se-na-vystavu-prirodovedneho-oddilu-lid-medvediho-potoka-20210110.html
https://www.birdlife.cz/zimni-prikrmovani-ptaku/
https://www.birdlife.cz/zimni-prikrmovani-ptaku/
http://www.plastia.eu/
https://www.plastia.eu/krmitko-finch-vinova-29277p


A v Ledovém měsíci některé rodinné skupiny vyrazily do přírody: 

   
 

 

  

MOUDRÁ MOUDRA 
 

 

➢ Kdo se bojí smrti, už přišel o život.                                          

 

➢ Ti, kteří přemýšlejí o nepohodlí povinnosti, jsou zbabělci. 

 

➢ Neptej se na věk, ptej se na zkušenosti. 

 

➢ Vosa bodne do uplakané tváře. 



 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
 

 

S dalším číslem vám opět přinášíme další tajemný výjev z přírody pro ty nejpozornější badatele. Poznáte, co 

je na fotce?  

Své tipy pište na mail priroda@ddmolomouc.cz 

 

 

 

 

 

řešení z minulého čísla: 

 

Co jen to může být? Podivné oči? Krystaly? Nebo snad 

hory? Ani jedno! Odpověď je možná jednodušší, než jste si 

mysleli, jedná se o žabí vajíčka. Těm, kteří 

poznali, o co se jedná, gratulujeme! 

A níže se můžete podívat, jak vypadá originální 

fotografie vcelku.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   skokan hnědý, foto: Ondřej Belfín 
 



 

CHVILKA PRO ZASMÁNÍ 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

                                                                                           Tohle je Pan Vajíčko 

 

Pan Vajíčko nesnáší ostatní Vajíčka, říká jim Tupounci. Tupounci se stále hloupě hihňají, neustále se na něco 

ptají, mají nepochopitelnou radost z nuzného života a hlavně se nemohou dočkat, až z nich lidi uvaří a stanou 

se součástí nějakého vybraného pokrmu. Pak Vajíčko nesnáší lidi a už vůbec nesnáší být součástí jejich 

pokrmů. Nesnáší, když se smaží na pánvi jako volské oko, nemá rád, když ho zamíchají společně 

s Tupounkama a pak hodí na zesklovatělou cibulku, aby si mohli vyrobit míchaná vejce, vadí mu, když se vaří 

ve vodě, aby mu pak ztvrdl žloutek i bílek a nejvíc nesnáší, když je zamíchán do česnečky, tu fakt nemá rád. 

Ale asi nejhorší je, když ho přidávají do pečení, jelikož v troubě je strašná nuda, a blbí Tupounci ne a ne 

zavřít svá hloupá ústa. 

Tupounci jsou všude kolem, ať už Pan Vajíčko leží na slámě v kurníku, ať už je v kartonovém platu 

v obchodě nebo v lednici, všude Tupounci, všude….všude!!!! A všude zní ten jejich protivný smích, pořád 

musí mluvit, jásat a halasit.  

Ale Pan Vajíčko je jiný než Tupounci. Má velký a ambiciózní sen. Nestačí mu pouze čekat, až si ho lidi 

vyberou, hanebně ho rozbijí, jeho skořápku pohodí jen tak ledabyle do koše a jeho vnitřek sežerou. Ne, to 

není nic pro něj.  

Jednoho dne by chtěl převzít vládu nad celým světem. Představuje si, jak by seděl na trůnu ze slámy, 

Tupounci by mu sloužili a vařili by mu pokrmy z lidí, které by Pan Vajíčko s chutí konzumoval. 

 



 
 

Ale jak už to většinou bývá, představy jsou často o dost jiné nežli skutečnost. A tak musí Pan Vajíčko i nadále 

snášet hloupost Tupounků a žravost lidí. 

 

 
 

Sami vidíte, že Pan Vajíčko to opravdu nemá jednoduché. My budeme bedlivě sledovat jeho život, jeho 

starosti, strasti a radosti a v každém čísle zpravodaje vám, čtenářům, přineseme ty nejpikantnější informace ze 

života Pana Vajíčka. 

 

 

 
 



 

 

ROZHOVOR se Žábou Katkou 

 

 
 

1.) V kolika letech si začala chodit do našeho oddílu a jak se o něm vůbec dozvěděla? 

Myslím, že jsem sem začala chodit v 10 letech a o kroužku jsem se dozvěděla od Vodního veverky, ten už pár 

let nechodí. 

 

2.) A který klan, či klany jsi navštěvovala? 

Srdcovka jsou Blatouši, ale chodila jsem i do Sklípkanů a Mývalů. 

 

3.) Pamatuješ si svou první výpravu? Jaká byla? 

Nejspíš budky na Svatém Kopečku. 

 

4.) Jak se často říká“ Zážitek nemusí být dobrý, stačí, když je silný. Vzpomeneš si na nějaký takový 

silný, avšak ne úplně dobrý zážitek z výpravy, z tábora či ze schůzky? 

Moc jich není, ale živě si pamatuju, jak Vranímu oku na mém prvním táboře zplesnivěl kufr…moc fajn. 

 

5.) O jaké zvířátko ses tehdy v DDM starala? 

O suchozemské želvy, které byly ve „výběhu“ pod agamami. 

 

6.) Dal ti oddíl něco přínosného do tvého budoucího života? 

Všechno. Předtím jsem byla hrozný asociál :D a o přírodě jsem nevěděla prakticky nic. Teď přírodu studuju a 

lidi z kroužku bych za nic nevyměnila. 

 

7.) A co vlastně kromě oddílu děláš teď? 

Teď se soustředím hlavně na školu, takže se učím a hraju si s chemikáliemi, ale když mám čas tak cvičím, 

kreslím, čtu … 

 

 
Lednový Totolan Wi 2021 pro Vás připravili Mamba a Jarda. 

Do Totolanu můžete přispívat i vy! Ano, je to tak. Stačí oslovit Mambu nebo Jardu a nabídnete jim 
své dílo či nápad! 

 
 

 

Dům dětí a mládeže Olomouc, l7. listopadu 47, 779 00 Olomouc 1 
tel: 585 223 233, e-mail: panda@ddmolomouc.cz, priroda@ddmolomouc.cz 

DDM: www.ddmolomouc.cz 
MOP Lid Medvědího potoka, Praskova 1, 779 00 Olomouc 9 

 

http://www.moplmp.cz/ 
 

 

 

Mladí ochránci přírody https://www.emop.cz/  zde můžete najít dost zajímavostí o činnosti 
mopíků v celé České republice, na začátku každého měsíce vydávané JUVY - zpravodaje s radami, 

texty, fotkami ... občas se tam píše i o nás a tak vůbec. 
 

mailto:panda@ddmolomouc.cz
mailto:priroda@ddmolomouc.cz
http://www.ddmolomouc.cz/
http://www.moplmp.cz/
https://www.emop.cz/

