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Lid Medvědího potokaLid Medvědího potokaLid Medvědího potoka



  MEDVĚDÍ VZPOMÍNKY 

Naše historie začíná oddílem založeným 3. 12. 1980 ve 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 poto-
ka v Huslenkách se všechny družiny a oddíly v lednu 1997 sloučily ve společenství 
kmene Lidu Medvědího potoka. 

Od roku 1981 spolupracujeme se ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín, 
v roce 1990 přecházíme pod DDM Olomouc a v roce 2012 se stáváme oddílem ve 
spolku Mladí ochránci přírody. (emop.cz)

Scházíme se tedy v Domě dětí a mládeže v Olomouci (ddmolomouc.cz) na tř. 
17. listopadu 47, kde máme veškeré zázemí. Schůzky a některé akce probíhají v rám-
ci činnosti kroužku DDM Lid Medvědího potoka nebo ve spolupráci. Ty super nej 
jsou např. pobytovky na Ochoze, akce Den Země, letní tábory a expedice, akce nebo 
péče o některé trasy s ptačími budkami. 

V pondělí mají schůzky Mývali, v úterý Bzučiví medvídci, ve středu Blešivci, ve čtvr-
tek Mloci a v pátek Sklípkani. Patří k nám také předškoláčci Plšíci a Zelené lístečky. 

Fotogra� e na našich stránkách (moplmp.cz) a v propagačních materiálech slouží 
výhradně k propagaci činnosti našeho spolku a ochrany přírody.

Výstava fotogra� í a materiálů ze života našeho kmene se konala v DDM Olomouc 
3. 12. 2020–17. 1. 2021. Setkání veteránů, pamětníků a jejich přátel se uskutečnilo 
v sobotu 16.1. večer a v neděli 17.1. 2021. 

Naši činnost podporují: Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů, � nanční náklady jsou hrazeny 
z účastnických poplatků, podpory MŠMT a projektů spolku Mladí ochránci přírody, z.s. Ekologickou výchovu v našem oddíle 
� nančně výrazně podpořila � rma ADTEC s.r.o. (jednatel pan Ivo Krumnikl) a dále paní Jitka Weiermüllerová a Jaroslav Marx. 
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