
Tak trochu se kouknout za humna… 

Že jsou v Česku hezké holky a dobré pivo a že Němci jsou zase machři na spolehlivé      

a složité výrobky, to ví asi každý. Vědět jenom to nám rozhodně nestačí.  

Spolupráce mezi Přáteli přírody z Olomouce a Metzingenu začala v roce 2008, byly to 

především společné akce pro děti a mládež v Česku a Německu. V roce 2012 jsme se 

rozhodli jít ještě dál a budeme posilovat pevné a dobré vztahy i mezi členy našich klubů 

a také vztahy k místům, kde naši partneři žijí.  

První letošní setkání proběhne o Velikonocích v okolí středomoravské Olomouce, druhé 

pak na konci září v údolí řeky Erms u jihoněmeckého Metzingenu.  

Každoročně by tak měla probíhat dvě setkání, během kterých chceme na vlastní kůži 

poznávat kraj a lidi, zvyky a obyčeje i pod povrchem, který se nabízí obyčejnému 

turistovi. Zkrátka se tak trochu naučit podívat se za humna a zjistit, že tam lidé 

nekoušou. 
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Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

turistické pochody a víkendové akce v přírodě, amatérské kulturní akce 

Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc | tel. 602 431 149 | fox@malaliska.cz | 

www.malaliska.cz 

www.malaliska.cz/winds 

 pro každého něco, ideálně všechno ׀ 2012 .4 .9 – .5

 
  

O Velikonocích za námi zavítá asi 15 členů naší partnerské skupiny Přátel přírody 

z jihoněmeckého Metzingenu. Rádi bychom jim společně s vámi ukázali zajímavosti 

našeho regionu a pomohli jim poznat, jak se na střední Moravě žije. Některé z hostů už 

známe, s jinými se rádi seznámíme. Budeme se domlouvat anglicky, německy, rukama, 

nohama, program bude tlumočen.  

Na umoření únavy a hladu můžete využít pohostinnou atmosféru radíkovské Chaty Pod 

Věží po celou dobu akce, anebo jen na její část. Radikálové odsud mohou dojíždět 

pracovat a večer se vracet.  

Akce je vhodná pro dospělé všeho věku, děti v doprovodu dospělého. Můžete se 

zúčastnit třeba jen některých aktivit, které si vyberete. 

 

Je jedno, jestli v Olomouci, nebo v Metzingenu… 

Jako Přátelé přírody máme spoustu společného. Přátelé přírody jsou celosvětové 

hnutí s více než 500.000 členy ve více než 20 zemích světa. Naše aktivity jsou 

zaměřeny zejména na pohyb a pobyt v přírodě, ale nejsme "jen" turisté. K našim 

principům patří tolerance, solidarita a demokracie, důraz na dobré vztahy mezi lidmi 

navzájem, odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země. A tyto 

principy se promítají do všeho, co děláme. 

Důležitý aspekt Přátel přírody je porozumění a tolerance mezi jednotlivými lidmi, ale 

i mezi různými národy. Pokud si o ostatních jen čteme a nesnažíme se je blíže 

poznat, nestačí to. Akce jako Winds of Change mají pomoci k tomu, aby lidé zahodili 

vzájemné předsudky a místo toho, co je rozděluje, uvažovali, co je spojí. A toho je 

rozhodně víc. 

 



Winds of Change: česko-německé Velikonoce na Olomoucku 

Program na 5. – 9. duben 2012 ׀ pro každého něco, ideálně všechno 

O Velikonocích přijedou do Olomouce Přátelé přírody z jihoněmeckého Metzingenu na společnou akci se svými zdejšími partnery z klubu Malá liška. Ve městě Olomouci 

a jeho okolí nás dohromady čeká bohatý program: Více o historii města Olomouce se dozvíme na prohlídce s průvodcem. V centru Permalot na Bouzovsku jistíme, jak se 

žije ve stavbách z přírodních materiálů. Navštívíme hrad Bouzov, který kdysi patřil starobylému Řádu Německých rytířů a nemineme ani jeskyně v Javoříčku. Projdeme 

se i ve zdejších lesích. Další výlet nás zavede do krajiny bývalých Sudet a na Potštátsko a na obranný fort do Radíkova. Nedaleko něj budou po celou dobu akce 

účastníci ubytováni. 

Nezůstane jen u památek a turistiky. Cílem akce je více se navzájem poznat. Bude k tomu příležitost při doprovodném programu—jízdě na koních, návštěvě ZOO, 

večerních posezeních a speciálně na Moravsko-švábském večeru s ochutnávkami typických regionálních nápojů a jídel. 

 

 
Program bude za opravdu symbolickou cenu: výlety vás budou stát pouze dopravu (se slevou, protože nás bude skupina) a vstupné (opět se budeme snažit o slevu pro skupiny). 

Podrobnosti ke srazům a vybavení pošleme přihlášeným zájemcům v dostatečném předstihu. Pokud chcete organizátorům jakkoli pomoci (třeba i dobrým nápadem), pište na 

fox@malaliska.cz, nebo přijďte na Posed do vinotéky U Barona Plášila 8. března 2012 od 17:00 do 21:00 hod. Pomozte nám svojí účastí uspořádat příjemnou netradiční akci!

PROGRAM AKCE Dopoledne Odpoledne Večer 

5. 4. čtvrtek  
Příjezd účastníků na chatu Pod Věží 

Volitelně: Procházka na Sv. Kopeček, basilika 

Úvodní večer, seznámení s domácími i hosty 

(chata Pod Věží, Radikov) 

6. 4. pátek Prohlídka historické Olomouce s průvodcem 

Volitelný program ve městě: 

Muzeum umění, Arcidiecézní muzeum 

Plavecký bazén (Akvapark), Lanové centrum 

Jak to u nás chodí: představení činnosti Přátel 

přírody v Olomouci a Metzingenu (povídání 

s tlumočením, promítání fotek) 

7. 4. sobota 

Celodenní výlet na Bouzovsko: návštěva centra přírodního stavitelství Permalot a místní 

mateřské školky „s lesními prvky“, prohlídka hradu  Bouzova, bývalého sídla velmistra řádu 

Německých rytířů, odtud pěšky do Javoříčských jeskyní (do 10 km) 

Moravsko – švábský večer: ochutnávka 

tradičních nápojů a jídel a ukázky zvyků z míst, 

odkud obě skupiny pocházejí, doprovázené 

písničkami (a tanci?) 

8. 4. neděle 

Prohlídka tereziánského Fortu II v Radíkově 

pod Věží.  

Pro zájemce jízda na koních. 

Volitelný program na odpoledne: 

Pěší výlet do Sudet (Pohořany, Hlubočky…), 

ZOO na Sv. Kopečku 

Posezení s promítáním fotek z akce, 

ochutnávka společné akce plánované na září 

(Change of Winds v údolí Erms, jižní Německo) 

9. 4. pondělí 

Výlet do Oderských vrchů – prohlídka městečka Potštát (od r. 2003 památková zóna), 

turistika do skalního města, osvěžení ve formanské hospodě U Tlustého Jana u bývalé 

obchodní stezky, možnost vystoupat ke zřícenině skalního hradu Puchart ze 13. století 
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Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

Winds of Change: česko-německé Velikonoce na Olomoucku 

5. – 9. dubna 2012 

 

Přihláška*) 
 

Jméno a příjmení:  

Rok narození:   Tel.:   E-mail: 

Bydliště:  

 

Program (označte, na který se hlásíte) 

 Kompletní program akce  

 Čtvrtek: Úvodní večer 

 Pátek: Prohlídka historické Olomouce s průvodcem 

 Pátek: Program ve městě  

     Arcidiecézní muzeum, Muzeum umění 

     Plavecký stadion / Akvapark 

     Lanové centrum PROUD 

 Sobota: Celodenní výlet na Bouzovsko 

 Sobota: Moravsko-švábský večer 

 Neděle: Prohlídka Fortu II. Radikov 

 Neděle: Pěší výlet do Sudet  

 Neděle: ZOO Sv. Kopeček 

 Neděle: Večer s ochutnávkou podzimní akce 

 Pondělí: Výlet do Oderských vrchů 

 

Chci zajistit nocleh v Chatě Pod Věží (180 Kč/osoba ve 3 – 5lůžkovém pokoji)  

 čt  pá   so  ne 

 

Chci zajistit polopenzi (110 Kč/osoba/den) 

 čt – večeře,  pá,   so,   ne,  neděle – i oběd,   po – snídaně  

 

*) Přihlášku do 25. 3. 2012 předejte osobně, nebo pošlete na fox@malaliska.cz nebo na 

adresu klubu: Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc. Vyplňte ji prosím, i pokud 

nepožadujete ubytování a stravování, pomůžete nám plánovat program. Díky! 
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