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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 jsme spolupracovali 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 v Domě dětí a mládeže v Olomouci, www.ddmolomouc.cz/,
17. listopadu 47, kde máme veškeré zázemí. Všechny 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 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.

LMP V ROCE 2021
V roce 2021 měl náš spolek 100 členů do 18 let vč. a 22 dospělých.
V radě MOP LMP pracovali Jaroslav Marx (statutární zástupce), Tomáš Mastík,
Klára Mičunková, Kateřina Ševčíková, Jan Šrámek. Kromě nich se naší činnosti
věnovali Ondra Belfín, Míša Bystřická, Martin Cigánek, František Hastík, Barbora
Kovalová, Kateřina Konečná, Kamila Minaříková, František Moupic, Míša
Ondráková, Kateřina Polláková, Anna Sandnerová, Aneta Sikorová, Štěpán Moupic,
Ondřej Obrtlík, Ivana Šrámková, Tereza Šilerová, Tina Weiermüllerová a instruktoři
Tatiana Borunská, Václav Halamka, Barbora Hetová, Ema Krumniklová, Adriana
Mocňáková, Julie Růžičková, Vojtěch Ondrák, Klára Spáčilová, Jakub Sittek, Tomáš
Angetter, Martin Losse.
Na akcích jsou s námi Eliška Brázdová, Kevin Tomáš Brázda, Adam Burďák,
Petr Kovařík, Filip Nevřala, Bára Šímová, Šárka Sperottová, Šárka Marxová
Kvochová a Zdeněk Trunečka. A Idefix od Áji Netušilové.
Proběhlo 29 akcí pro přírodu a její poznávání, pro osvětu i zábavu, týdenní tábor
v Mělčanech (+ jeden týden organizovaný DDM Olomouc), dvě týdenní expedice na
Šumavu a do CHKO Lužické hory.
V roce 2021 byla naše činnost do 3. května výrazně ovlivněna celostátním
koronavirovým omezením.

Pro přírodu
Lesy – dřeviny a ptáci
Na našich trasách v lesích spravovaných Lesy České republiky a.s., máme 173
ptačích budek, některé jsme během roku vyměnili za nové. Na podzim jsme vyrobili
60 nových ptačích budek.

spící plch - Vlčí hora

myšice a čištění budky - Svatý Kopeček

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 17
druhů vodních ptáků a 30 dalších ptačích druhů. V lednu a v březnu
jsme provedli druhé a třetí sčítání kání v Chomoutově na trase opět
u Chomoutova, pozorováno celkem 13 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.

Boj o Ostrov 28.- 29.8.
Tak jako loni jsme se letos vypravili na Chomoutovské jezero. Přepravili jsme se
na velký ostrov a pustili se do práce. Je tam hodně moc nadbytečných porostů a
možná i proto se rackové nechtějí vrátit. Stihli jsme i obdivovat různé dravé ptáky
(káně lesní, orel mořský a největší zážitek jsme měli s orlovcem říčním).

Pro veřejnost
V dubnu jsme chtěli pořádat Den Země pro nejmenší (tentokrát jako Paměť
kamenů). Nakonec stejně jako v roce 2020 nemohl přijít nikdo …

Zlatý list
Už na podzim bylo jasné, že ročník 2020/2021
neproběhne. Koncem května jsme se dozvěděli,
že bude aspoň nepostupové krajské kolo.
V Rozáriu proběhlo za účasti několika škol
a našeho kmene.

Za poznáním i zábavou
Během roku jsme jeli na 29 výprav do přírody, do května v rámci rodinných klanů a
náhodných setkání.

V lednu jsme si připomněli 40 let činnosti

Na výpravě do Terezského údolí

Na Mločím potoce

Bludiště v Kroměříži

Jaro pod Kosířem

Výprava na Sovinec

Stoupáme na Šerák Grygovský poklad – ještěrka zední Ve vodách Moravičanského jezera

Celoroční hru Ztracené příběhy jsme zahájili setkáním se Strážcem času
a získáním kouzelného svitku o slovanské dívce Tywen.

Výprava na Velký Kosíř a do NP Podyjí

Janov a nádherný květnatec Archerův

Nad Hranickou propastí

A po roce a půl konečně jedeme zas na Ochoz!

Dom v Bregu

27.-31.10.

Všechny naše klany přichází po stopách ztracené Tywen do staré kamenné
stavby, která slouží k ochraně franských kupců. Je zde kupec Adam. Zůstal sám
jen s malým Adamem, zbytek výpravy zmizel v bažinách, kde vládne královna
Juda a další bytosti. Z lesa plného Lešijů zachraňujeme nějaké zásoby. Sbíráme
Judiny oči a uši. Jedno oko patří Zaříkávači. Potkáváme cizokrajné obchodníky,
vyrábíme lesní strašidla. Anežka našla Kostějovu truhličku a vejce s životem.
Objevuje se duch Tywen. Bojíme se! V močále jsou bludičky! V budově šmejdí
Domovoj. Pořád. Jí nám jídlo … Juda se mstí, zachraňujeme Zaříkavače. Pařezy
v močále ví, kde se vynoří praželva Morlor. Labus nás zkouší ze znalosti
staroslověnštiny. Stezkou lesních duchů vyrážíme srdce močálů. Musíme získat
kouzelný plášť, prsten a kámen. Jen tak zlomíme moc královny Judy a
osvobodíme Tywen z močálu. Bláto čvachtá, jedovaté prašivky létají vzduchem a
po dlouhém boji klesa Juda do bažiny. Tywenina vrásčitá tvář se mění. Je krásná
a veselá…. Oh, co to? Juda se převaluje a zvedá z bažiny. Pryč! Pryč! Bereme
Tywen a utíkáme až do Domu. Zamykáme se na sto západů a Tywen vypráví a
má pro nás nějaké dárky ukryté v domě.
Tancujeme až do noci a ráno odcházíme s Tywen za jejím posláním. O jablkách
by mohli vědět byzantští kupci u řeky Danubius.

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

Výprava na Kelčský Javorník

a nakonec vánoční besídky

Léto
Lide Starého lesa!
Krušno nám je, neboť moc kouzelného nápoje ochabuje. Paměť draků přinesla do naší vesnice
zvěst o družinách Dračí srdce, Dracones, Křepelkách na tahu, Dramčatech, Lučavce královské
a dalších hrdinech. Vydejte se do Starého lesa a vyvolejte Lia Fail.
Kámen rozhodnutí bude vám přinášet po celý rok Runach clach – Zářící kameny. Však jen tomu,
kdo naplní jej silou deseti luthů. Silou, již získáte na cestách ve Starém lese, silou, již získáte také
v Talamhu, zemi našich bohů. Otevřte Geata talamh, bránu a síla bohů bude s vámi.
Panoramix

Naomh Clachan
letní tábor v Mělčanech u Dobrušky
2.-16.7.

Sedíme v autobuse. Co nás čeká letos na táboře u Zlatého potoka? Něco možná tušíme …
Objevuje se Idefix a přináší další Panoramixův dopis. Je důležitý a zde je jeho plné znění:
„Lide medvědí, bohové mi zjevili vaši nelehkou pouť za Runach Clach – Zářícími kameny.
Starý kámen přijal mnohé vaše luthy a vydal zářící kameny se znaky mistrů.
My, Galové, jsme pro vás vyčistili římský tábor.
Nezbyl tam nikdo, ani jeden.
Usaďte se v něm.
Vztyčte posvátné menhiry vašich klanů.
Prolomte barieru času, otevřete bránu mezi vámi a mým lidem.“

Po více než dvou hodinách vše může začít. Po dvou dnech má po páté zkoušce každý klan svého
ovata, druidova žáka. A my se o ně staráme, pomáháme jim na jejich cestě k tomu stát se
Panoramixovým nástupcem.

Nebude to úplně lehké, Římani jsou celkem bezzubí (i když
Julča Césarová by s tím nesouhlasila), ale je tu druid
modrých Piktů. A on chce být druidem všech Galů.
Jsou tu hladoví křečíci – vykradli zásobárny posvátného
obilí. Ale nakonec zakládáme políčka. Tvoříme houbovou
omeletku, hrajeme keltskou hru batio, zachraňujeme
Panoramixovu bylinkovou zahrádku. Od chodců
z Lavondyssu získáváme dřevo na druidské hole. Řešíme
problém s římskými potemníky a špehy. Střílíme z luků,
vyrábíme šperky, cvičíme jako druidové. Každé ráno lovíme
kance a radost přinášejí hlavně ti předbíhací a prasátko Pepa. Máme rádi poezii! Jdeme do
temných solných dolů a jeden večer trávíme v Brigitině háji moudrostí. Keltské pivo jsme uvařili
skvělé. Největší úspěch měl Rampušák. Pěnkava kroužkuje ptáky jako každý rok. Velkou radost
měla ze žluny zelené, leďnáčků, králíčka … Vracíme orgány, kam patří, stavíme svatyně, tvoříme
správné triády a šli jsme i do kina 😊
Vstoupili jsme do menhirového háje a hole budoucích druidů jsou již dostatečně mocné! Blíží se
den volby druidova nástupce. Když pomineme různé jiné překážky, musíme překonat šest bran.
Každý ovat má poslední možnost ukázat své schopnosti. A nakonec přichází velká radost i životní
výzva. Panoramixovým nástupcem bude dvojí druidka Lvíče a Natka!

Na památku si dělíme poklad modrého druida, keltské i římské mince a večer nás čeká poslední
vystoupení bardů, poslední oheň … jedeme domů.

Horská Kvilda – expedice do NP Šumava
25. – 31.7.
Šumava. Z antických dob Gabréta hylé (keltské gabro znamená kozorožec).
Později až do 16. století tuto jižní horskou bránu do Čech, do Hercynského lesa v okolních zemích
nazývají Lesem (Silvou) nebo Hvozdem. Až potom svět objevuje český název Šumava.
Po sedmi letech opět tam opět přijíždíme. Na nová zajímavá místa se těší družiny Zmijí, Tetřevů,
Vlků a Rysů. Naposledy jsme bydleli ve Stožci, na výpravách jsme lidi moc nepotkávali. Nebo
skoro vůbec. Teď tomu bude jinak. Ještě jsme objevovali místa, kde jsme byli sami nebo skoro

sami. Ale přístupná a turisticky lákavá místa, tak tam bylo celkem plno. A cyklisty často projíždějící
rychlostí splašeného koně jsme na lesních asfaltkách ani nepočítali. Nám těch 106 km pěšky
docela stačilo. Užíváme si nádherné louky, mechové lesy, potoky a Vydru.
Příroda krásná, však se koukněte na fotky. Z květin hořec panonský šumavský, oměj šalamounek,
mléčivec alpský, zvonečník černý, chlupáček oranžový, pcháč potoční, prha arnika, hruštička,
klikva, rosnatka okrouhlolistá, kyhanka sivolistá, brusnice vlochyně, prstnatec Fuchsův, kruštík
tmavočervený a mnoho dalších, ze stromů bříza zakrslá, borovice blatka, borovice rašelinná a
olše šedá. Obdivujeme spousty motýlů a jejich housenky (různé babočky, perleťovce, vřetenušky),
krasce měďáka a lesního, tesaříka velkého. Denně nás navštěvovali čížci, konopky, pozorujeme
krkavce, ořešníky. Dvakrát jsme potkali zmiji a jsme rádi, že vlky a jeleny jsme viděli aspoň
z pozorovatelny. Příští rok zase někam do hor 😊

Buk – expedice do Lužických hor
9. – 15. 8.
Týden plný výletů v Lužických horách uplynul Bzučíkům a Blešivcům jako voda. V úterý na skok
do národního parku České Švýcarsko a poté nás pohltily Lužické hory. Luž, Jedlová a Klíč jsou
kopce, na které budeme vzpomínat všichni. Pět dní výletů, her a městečka Palerma se nám
vydařilo na výbornou.

Náš web a propagace činnosti
http://www.moplmp.cz/ Nové webové stránky vytvořil Ondra Belfín
Během roku vznikly tři dvd z akcí mop LMP, táborový zpěvník a první Velký
zpěvník s výběrem přes 100 písní.

Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů (která v roce 2021 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 spolku finančně podpořila zaniklá ZO 7102 ČSOP Upolín.
Děkujeme také všem rodičům za podporu naší činnosti!

Přehled hospodaření v roce 2021
Výnosy
účastnické poplatky na akce
provozní dotace MOP, z.s. na činnost
členské příspěvky
dar na ekologickou výchovu mop LMP

celkem

Kč
211598
76349
24700
13557

Náklady
spotřební materiál
potraviny na akce
jízdné
energie
pronájmy tábořišť, ubytování
ostatní služby: webhosting, pošta,
vstupné, tisk
DOPP
poskytnuté členské příspěvky
326204
celkem

Kč
43626
58767
62491
3983
83040
8143
41800
14200
316050

Fotografie z archivu MOP LMP. Obrázky Klára Mičunková, Barbora Kovalová, Kateřina Ševčíková ad.
Zpracoval Jaroslav Marx.
V Olomouci 6.3.2022

Fotografie na našich stránkách a v propagačních materiálech slouží výhradně
k propagaci činnosti našeho spolku a ochrany přírody.

