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Rada MOP LMP: 
V roce 2021 

Jaroslav Marx – statutární zástupce, tel.: 725 922 621 

Tomáš Mastík 

Klára Mičunková 

Michaela Ondráková 

Kateřina Ševčíková 

Jan Šrámek 
 
 

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

 V pondělí mají schůzky Mývali, v úterý Bzučiví medvídci, ve středu 
Blatouši a Blešivci, ve čtvrtek Mloci a v pátek Sklípkani. V rámci činnosti v 
DDM k nám také patří předškoláčci Plšíci a Zelené lístečky.  
 

http://www.moplmp.cz/
http://www.emop.cz/
http://www.emop.cz/
http://www.ddmolomouc.cz/
http://www.ddmolomouc.cz/


LMP V ROCE 2020 
 

V roce 2020 měl náš spolek 93 členů do 18 let vč. a 20 dospělých.   
V radě MOP LMP pracovali Jaroslav Marx (statutární zástupce), Tomáš Mastík, 
Klára Mičunková, Kateřina Ševčíková, Jana Skopalíková a Jan Šrámek. Kromě nich 
se naší činnosti věnovali Ondra Belfín, Míša Bystřická, Martin Cigánek, František 
Hastík, Barbora Kovalová, Kateřina Konečná, František Moupic, Míša Ondráková, 
Kateřina Polláková, Anna Sandnerová, Ivana Šrámková, Tereza Šilerová, Tina 
Weiermüllerová, Lukrécia Zemanová a instruktoři Tatiana Borunská, Štěpán Moupic, 
Ondřej Obrtlík, Václav Halamka, Barbora Hetová, Ema Krumniklová, Aneta 
Sikorová, Adriana Mocňáková, Julie Růžičková a Klára Spáčilová. 
Na akcích jsou s námi Eliška Brázdová, Kevin Tomáš Brázda, Adam Burďák,  
Petr Kovařík, Filip Nevřala, Bára Šímová, Šárka Sperottová, Majka Vyhlídalová, 
Šárka Marxová Kvochová a Zdeněk Trunečka. A Idefix od Áji Netušilové. 
Proběhlo  16   akcí pro přírodu a její poznávání, pro osvětu i zábavu, týdenní tábor 
v Mělčanech (+ jeden týden organizovaný DDM Olomouc), týdenní expedice do 
Srbska (CHKO Český Kras) a do CHKO Třeboňsko.  
Naše činnost byla nemálo ovlivněna tak jako většina života v naší republice 
koronavirovým omezením. Dva měsíce na jaře a od 3. října do konce listopadu … 
 
 
 

Pro přírodu 
Lesy – dřeviny a ptáci 
Na našich trasách v lesích spravovaných Lesy České republiky a.s., se staráme o 
přibližně 152 ptačích budek, některé jsme během roku vyměnili za nové. Na podzim 
jsme zakoupili hromadu dřeva a těšíme se, až budeme moci vyrobit další budky. Na 
některých trasách jich je třeba. 

 

 

 



28.11.2020 Budky v Mariánském Údolí 
Tak tuhle pěknou trasu letos mohli 
projít jen dva z nás. Většina budek byla 
obydlených, jedna byla opravena a 
jedna zmizela. Snad na druhou výpravu 
do Posluchova už vyrazíme v plné síle 

🙂 

 12.12.2020 
Povedlo se, minule jsme mohli jet jen 
dva (všichni víte proč), dnes jsme si to 
užili … budky (obydleny všechny), 
střevlík, žluťásek, Posluchov. Navzdory 
lesním trollům jsme oživili stromy Du 

Wan a vezeme si 19 luthů. Těšíme se na zářící kameny! 
 

 

Mezinárodní sčítání vodního ptactva a Akce Buteo  
V lednu jsme provedli sčítání na úseku řeky Moravy od 
Chomoutova přes Černovír do Nových Sadů a kolem 
Chomoutovského jezera. Celkem jsme pozorovali 20 druhů 
vodních ptáků a 30 dalších ptačích druhů. V lednu a v březnu  jsme 
provedli druhé a třetí sčítání kání v Chomoutově a v listopadu první 
na trase opět u Chomoutova, pozorováno celkem 17 kání lesních a 
další dravci. 

 

   
 

    
 

 

Sledování výskytu ptactva v Rozáriu a Botanické zahradě 
V areálu Rozária a botanické zahrady máme celkem 26 ptačích budek, většina 
slouží ke hnízdění hlavně sýkorek nebo aspoň jako nocoviště. 
 

http://moplmp.cz/aktuality/2020-11-28_budky-v-marianskem-udoli
http://moplmp.cz/2020-11-28_budky-v-marianskem-udoli-ii


    
 

Acrocephalus – kroužkování ptáků v CHKO Poodří 
V červenci a v srpnu jsme pomáhali při kroužkování ptáků u Bartošovických rybníků. 
Během akce bylo okroužkováno  3196  jedinců 51 druhů. 
 

Mapování velkých hnízd  
Na čtyřech trasách v lese Doubrava u Moravičan jsme hledali hnízda kání, krkavců 
a jiných ptáků.  

   
 

Boj o Ostrov 23.- 26.8.2020 

Tohoto léta jsme se vydali na ostrov v Chomoutovském jezeře, bojovat s našimi 
botanickými nepřáteli. Vytvořili jsme tímto vhodné podmínky pro vznik racčí kolonie, 
která odsud vymizela po přemnožení travin a keřů. Akce celkově trvala čtyři dny, 
kdy jsme se zabývali shrabáváním sena, prosekáváním tunelu a stavěním 
poloostrovů, na kterých budou moci hnízdit vodní ptáci. 
 

 



   
 

 
 

 

Pro veřejnost 
Během roku DDM Olomouc a náš oddíl připravovaly pro malé děti dvě přírodou 
motivované akce: Den Země pro nejmenší a Ještěrku Emču na podzim. Nakonec 
nemohl přijít nikdo … 

 

 

Zlatý list 
 

S přípravou na tuto soutěž jsme začali už na podzim 2019, v březnu se ukázalo, že 
ročník 2020 neproběhne. 

 

Za poznáním i zábavou 
 

Na podzim 2019 jsme zahájili ve Strejčkově lomu cestu do Drakonie. Následovaly 
Východní věže  a v únoru .Khaz Drakk Dur. Kibil Dur o tom napsal:  

A co stalo po příjezdu lidí z roku Umgi Ur? Pohleďte na fotky a tady je o tym 
par slov: Přijeli velkým vozem, osidlili volny bejvaky a šli hledat obrazy draku. Učili 
jsme je trpasličí runy a tajemstvi labyrintu. Runatar jim povidala o mytoseveru. 
Zpívali jsme všeci. Rano pomohli najit Trpasličí píseň. Pak je Freya učila robit 
ozdoby z koralku. Šli jsme najit runu pratura, byla u te letajici veverky. Pak jsme jim 
řikali vše, co vime o dracich, kouzlech kamenu a runach těch přerostlych s rohama 
na přilbach. Večer šli sbírat jeskynni houby, byli tam zas ti velci mravenci. Další den 
malovali draky. Maluji dobře. Kutali jsme kameny na večerni hračsky doupě.  



Potom šli do Azidovy štoly pisni … mucha! a dali spravne barvy bilym drakum. 
Další den našli v labyrintu stary roh a šli po stopach trolli paměti. Už vime, jak to 
bylo se zelim. V Temnych štolach … tam bylo kramu. Pak jsme šli všeci na vychod 
do Argonisovy jeskyně a osvobodili tak Stříbrného draka na večernich Sedm draku. 
Další den šli lidi na odvažnou vypravu přes elfi les, zlobruv kameň až na Duraz 
Konti, kde na dračim kameni seděla horda skřetu. Pro lidi to dopadlo dobře. Hrali 
zabavna divadla, večer zpivali a tančili a rano všeci odtahli. Pry směr Drakonia … 

 

 
 

   
 

   
 

Ochozy jsou báječné místo pro život, jsou to světy radosti a fantazie … 
 



 

V květnu jsme vyrazili na Mločí potok a 
koncem měsíce na Váté písky alias na 
Moravskou Saharu. 
 
Váté písky 30.5.2020 

Bzučiví medvídci a Blešivci v sobotu 
vyjeli na Moravskou saharu za zelenými 
draky,  poletujícími břehulemi a stepními 
rostlinami. 

 

 

 

24.5.2020 
Největší pouštní oblasti u nás jsou mezi Bzencem, Rohatcem a řekou 

Moravou. Žijí tam draci, malí rychlí hadi, spousta zajímavých ptáků a hmyzu a 
rostou květiny, které jen tak nenajdete. Proto tam rádi jezdíme. A drakodynamis 
dnes u hádavé ještěrky uhodla Leonka. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Na výpravě Za bruntálskými sopkami  a Za obeliskem 
 

  
 

       

Hledáme milotické opály 😊 

 



    
 

Poslední výprava v červnu vedla na dno hanáckého moře. V září: přes vápencové 
lomy na úpatí Košíře jsme se prošli až na Vápenici a Malý Kosíř. Cestou jsme viděli 
záplavu ocúnů a dalšího podzimního kvítí. Po soutěži na Malém Kosíři se nám zjevil 

magický artefakt i se svitkem. 
 

  

20.9.2020 Za ptáky do Poodří 
Před nádražím vytváříme mocný kruh, 

abychom se přesně spočítali. Pojedeme dnes 
celkem šesti vlaky a jsme zvědaví, co vše 
uvidíme. Obcházíme rybníky, vidíme všude 
volavky, čejky, poláky,  spousty labutí, 
Pěnkava pozoruje čírky a kulíky zlaté a tunel 
v kopřivách nás přivádí za ledňáčky.  Na 

hrázi jsou dvě postavy, říkají si Lia a Fail. Brána mezi nimi se otevírá po položení 
třiceti sestavených názvů místních živočichů a rostlin. Získáváme malý menhir a 
svitek s nějakým zaklínadlem. A k tomu sílu skoro třiceti luthů :). Zmrzlina na 
rozloučenou a jedeme domů. 

 

     
 
12.12.2020  Tovačov 

Po dlouhé době jsme se opět mohli vydat na výpravu, a tak v sobotu jeli 
Bzučíci a Blešivci navštívit tovačovské rybníky.  

 

 

 

                

http://moplmp.cz/aktuality/2020-11-28_budky-v-marianskem-udoli


Léto 
 

 

3.-17.7.2020 Drakonia 
V Měsíci velkých pavouků loňského roku jsme ve Strejčkově lomu získali Letopisy 
Drakonie. Zjistili jsme, že v této zemi již draci nejsou, ale že však nastal čas návratu a my 
máme schopnost jim k tomu pomoci. Ve Východních věžích nám bylo svěřeno pět dračích 
vajec. Pečujeme o ně podle dávného receptáře. Družiny všech našich klanů získávaly z 
alchymistrovy laboratoře moly materií a na výpravách draco dynamy potřebné k míchání 
oolemm, tolik nutných ke správnému vývoji dračích vajec. 
Další naše kroky vedly do Khaz Drakk Duru, tak, jak je psáno v Letopisech Drakonie. Zde 
jsme získali starodávné dračí sklo do inkubátoru v Jeskyni a v Argonisově jeskyni 
podrobnější popis účinků oolemm. 
Tak tomu bylo po deset měsíců a konečně třetího dne Měsíce bouří vyrážíme do Drakonie. 
Je to osada na břehu Zlatého potoka. Setkáváme se tu s rudou Hirgon a jejím drakem 

Gostirem. 
Čeká na legendární nové draky – v jižních lesích je 
ukryta Dračí síň Lugannon, která bude otevřena jen  
„úplným drakům“. Bránu do ní střeží denní Zelený 
drak a noční Černý drak. Cesta do brány vede přes 
různé překážky, zkoušky, naučné činnosti i 
nebezpečenství zobrazované na obraze Lennannon. 
Silou mocných man se vejce probouzejí hned první 
noc a na světle se objevují Igor, Alfa, Gran, Fridrych a 
Ono. Nesmíme zapomenout, že se k nám přidali také 
studenti z Urstenu s drakem Čumlanorem. Od draků 
jsme získali jejich schopnosti a my jim pomáháme na 
jejich cestě v obraze Lennannon. Proto jsme tu! 
Úspěšní draci pod vedením toho nejlepšího 
Čumlanora, Onoa a dalších vešli do Síně…aby v ní 
navždy zmizeli a zůstali už jen v legendách.   
 

 



 5.-11.8.2020 Výprava do Srbska 
za poznáním Českého Krasu 
 
Poznámky z deníčku: Vyjíždíme 
před devátou, dva rychlé vlaky a po 
poledni přecházíme přes Berounku. 
Jsme v Srbsku. Za hodinu jsme před 
Kubrychtovou boudou. Bez vody a 
elektřiny. Slyšeli jsme, že nás čeká 
plší komando. 
Přijíždí Bára s paní H, vodou, 
potravinami. Majka začíná žhavit 
kotel a badatelé vyrážejí na 
Bobovické  vodopády (voda  zmizela 
už před pár lety) a tajné jeskyně. 
Guláš, netopýři, puštíci, plší hlídka (takže zvěsti byly pravdivé), vosy útočí … 
Další den nás čekají Koněpruské jeskyně a nálezy zkamenělin, koupání v Berounce, plši a 
puštíci. 
V pátek Karlštejn (obdivujeme jeho majestátnost i umění starých mistrů) a Zadní Třebáň, 
koupání v Berounce, plši a puštíci. Nejkrásněji voní šalvěj lepkavá. 
V sobotu vyrážíme na Svatý Jan, čeká nás návštěva důlního tunelu a jízda mašinkou, 
která dříve vozila vápenec. Berounka, užovka podlamatá, ledňáček. 
V neděli Koda a Tetín s historií našich předků a Svatou Ludmilou. Užovka podplamatá a 
plši zase útočí. 
V pondělí nás čekají mocné vápencové lomy aneb Malá a Velká Amerika, Mexiko 
s poštolkami, Kanada, ještě jednou Karlštejn, bouřka a poslední koupání … a večer jako 
vždy sbor puštíků. V noci tradiční setkání s plší hlídkou. 
V úterý jedeme domů a Bára ještě pozoruje užovku podplamatou požírající rybu.  
 

  
 

8.-15.8.2020 Třeboňské putování 
 
Třeboň, Tábor, Chlum..to jsou jména měst která jsme prošli. Starý kancléř, Cep, Vizír.. 
všechny tyhle a ostatní rybníky známe. 8 dní křížem-krážem Třeboňskou pánví je za námi 

spolu se spoustou her, kilometrů a komárů 🙂 

 

http://moplmp.cz/2020-08-12_srbsko/


  
 
 

Náš web a propagace činnosti 
 

http://www.moplmp.cz/ Nové webové stránky vytvořil Ondra Belfín! 
 

    Během roku vznikly tři dvd z akcí mop LMP a jeden táborový zpěvník.   

    
   

Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů (která v roce 2020 obnášela 
asi 3450 hodin), finanční náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků, podpory MŠMT 

http://www.msmt.cz/ a projektů spolku Mladí ochránci přírody, z.s.,www.emop.cz. 
Ekologickou výchovu v našem oddíle finančně podpořila paní Jitka Weiermüllerová. 

 

Přehled hospodaření v roce 2020 
Výnosy Kč Náklady Kč 

účastnické poplatky na akce 146191 spotřební materiál 56345 

provozní dotace MOP,z.s. na činnost 
mop LMP  

65667 Potraviny na akce 51264 

členské příspěvky 23250 jízdné 32343 

dar na ekologickou výchovu mop LMP 3250 pronájmy tábořišť, ubytování 37465 

  ostatní služby: webhosting, pošta, 
vstupné, tisk 

14348 

  DOPP  36000 

  poskytnuté členské příspěvky 13300 

celkem 238358 celkem 241065 
 

  Fotografie z archivu MOP LMP. Obrázky Barbora Kovalová, Kateřina Ševčíková, Klára Mičunková, Dorka Šmalcová ad. 
Zpracoval J. Marx.   Olomouc  2.3.2021 

 

  
 

1980 – 2020 
Fotografie na našich stránkách a v propagačních materiálech slouží výhradně  

k propagaci činnosti našeho spolku a ochrany přírody.  

http://www.moplmp.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.emop.cz/
https://olomoucky.denik.cz/ctenar-reporter/podivejte-se-na-vystavu-prirodovedneho-oddilu-lid-medvediho-potoka-20210110.html
http://moplmp.cz/wp-content/uploads/2021/01/medvedivzpominky-1.pdf

