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O Velikonocích zavítala na Olomoucko 11členná skupina Přátel přírody z jihoněmeckého 

Metzingenu, aby strávila společných pět dní s místními Přáteli přírody z klubu Malá 

liška. Cílem akce bylo poznat zajímavosti našeho regionu a to, jak se na střední Moravě 

žije, ale z jiného úhlu, než se nabízí běžným turistům.  

Akce Winds of Change byla příležitostí k navázání či prohloubení osobních kontaktů 

mezi lidmi podobného ražení, k odbourání předsudků a také ke zjištění, že pokud lidé 

chtějí, zkrátka se domluví, i když pořádně neovládají jazyk druhého.



 

    Prohlídka centra Olomouce začala u modelu města. Německý výklad vedl Miroslav Pečinka. 

  

Metzingenské a olomoucké Přátele přírody v obřadní síni 
radnice přivítala náměstkyně primátora Eva Machová. 

Ukázka typického švábského občerstvení z večera 
věnovaného našim regionům, Švábsku a Hané 



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 proběhlo o Velikonocích v okolí 

středomoravské Olomouce, druhé pak bude na konci září 

v údolí řeky Erms u jihoněmeckého Metzingenu.  

Během každoročních dvou setkání chceme na vlastní kůži 

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

nabízí obyčejnému turistovi. Zkrátka vystrčit nos za humna a 

být mile překvapen, že tam lidé nekoušou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Zvlášť v Rakousku, Německu a Švýcarsku, 

odkud se před 116 lety začaly zmíněné ideály šířit, je členství u 

Přátel přírody doslova životní styl a také většinou celý život 

vydrží. 

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. 

 

Program  
česko-německých Velikonoc  

Winds of Change 

Čtvrtek 5. dubna 

Příjezd německých 
účastníků do penzionu 
Fojtství, uvítání českou 

spojkou, společná vycházka 
k bazilice minor 

Pátek 6. dubna 

Přijetí náměstkyní 
primátora na olomoucké 

radnici, komentovaná 
prohlídka historického 

města. Večer na Fojtství – 
představení činnosti Přátel 

přírody z Metzingenu a 
z Olomouce 

Sobota 7. dubna 

Celodenní výlet na 
Bouzovsko: Javoříčské 
jeskyně, hrad Bouzov, 
centrum přírodního 

stavitelství Permalot. 
Moravsko-švábský večer na 

Fojtství. 

Neděle 8. dubna 

Odpolední vycházka ze Sv. 
Kopečka do Radíkova, 

prohlídka c. k. 
dělostřeleckého opevnění 
Fort II. Večerní posezení 

s představením programu 
podzimní společné akce ve 

Švábsku. 

Pondělí 9. dubna 

Celodenní výlet do 
Oderských vrchů: prohlídka 
městečka Potštát, pěší výlet 

do skalního města a 
okolních kopců. 

 
 

Přátelé přírody 
z Metzingenu odjížděli až 
ve čtvrtek 12. dubna ráno. 

Sami zvládli v úterý 
navštívit Litovel, Loštice, 
Šternberk a Uničov a ve 

středu zoo na Sv. Kopečku. 
Večer jsme se s nimi na 

Fojtství rozloučili. 
 



     

     
 

Každý Hanák vyrostl na knedlíkách a mase. Takhle je se špenátem dělali ve Fojtství. | Fajn atmosféra společných večerů při 
kytarách, kdy se k sobě lidé dostali nejblíž. | Penzion Fojtství na Sv. Kopečku | Pohled z olomoucké radniční věže.  



Winds of Change: Češi a Němci pospolu a rádi 

Hynek Pečinka 

 

Velikonoce jsou stále ještě považovány za 

rodinné svátky. Ale nemusí to vždy znamenat 

být spolu doma. Zajímavým obohacením je, že 

vezmete rodinu s sebou někam ven a společně 

budete dělat to, co vás baví. A když „někam 

ven“ je do sousedního státu a za podobně 

zblázněnými lidmi, máte na úspěch zaděláno. 

Takhle nějak vypadal základní kámen česko-

německých (nebo přesněji hanácko-švábských) 

Velikonoc, které v Olomouci a okolí společně 

uspořádali místní Přátelé přírody a jejich 

kolegové z jihoněmeckého města Metzingenu.  

 

Cílem akce s příznačným názvem „Winds of 

Change“ bylo poznat místní lidi i krajinu, zdejší 

životní styl a tak i odbourat případné předsudky 

a prohloubit si znalosti cizího jazyka a kultury. 

Takto nastavený rámec se nám osvědčil už loni, 

a tak nejméně do roku 2014 bude každoročně 

probíhat jedna delší společná akce u 

Olomouce, druhá u Metzingenu. Protože obě 

naše skupiny patří do celosvětového hnutí 

Přátel přírody, máme spoustu společného -  ale 

i něco odlišného. Podobné akce pomáhají 

obrousit hrany, nahlédnout pod pokličku a 

vyměnit si zkušenosti z toho, čemu se 

věnujeme. 

 

Metzingenští se rozhodli pobývat na Olomoucku 

celý týden, jehož středem bylo Velikonoční 

pondělí. Ubytováni byli v penzionu Fojtství na 

Sv. Kopečku, kde se konala i večerní posezení 

obou skupin. Společný program s olomouckým 

klubem Malá liška probíhal od pátku 5. dubna 

do pondělí 9. dubna včetně. To se k 11 

německým hostům připojilo 25 českých 

účastníků, z nichž více než polovina zde byla na 

téměř všechny aktivity.  

 

V pátek dopoledne po přijetí náměstkyní 

olomouckého primátora Evou Machovou 

v obřadní síni starobylé radnice proběhla 

komentovaná prohlídka historického centra 

Olomouce. Po volném odpoledni ve městě, 

které každý strávil po svém, jsme pomocí 

moderní techniky představili ideály a činnost 

hnutí Přátel přírody v Metzingenu a Olomouci. 

Téměř všichni také využili možnost vyzkoušet si 

drátkování velikonočních vajec. V sobotu byl 

program asi nejnáročnější – celodenní výlet na 

Bouzovsko, během kterého jsme viděli 

Javoříčské jeskyně, pěšky se přesunuli k hradu 

Bouzovu, někteří absolvovali prohlídku, a pak 

jsme všichni ještě zajeli do nedalekého centra 

přírodního stavitelství Permalot. Večer se stoly 

prohýbaly jídlem a pitím, konal se totiž 

Moravsko-švábský večer se zpěvy za doprovodu 

kytar. Velice se vydařil a místní se jen neradi 

loučili a litovali, že si na noc neobjednali ve 

Fojtství pokoj. Nedělní pěší výlet plánovaný do 

bývalých Sudet skončil vinou zimního 

nevlídného počasí dříve, došli jsme jen do 

Radíkova pod věž vysílače. Naštěstí je tam 

jednak dělostřelecká pevnost kdysi bránící 

Olomouc, jednak hospůdka hned vedle. Obojí 

jsme navštívili a výsledkem byla spokojenost. 

Večer jsme měli možnost seznámit se s místy, 

kam na podzim zavítáme. Pondělí patřilo výletu 

do Oderských vrchů – konkrétně městečku 

Potštát a okolí. Počasí zrovna vyšlo, a tak jsme 

si mohli vynahradit dosavadní plískanice. 

S kopce do kopce přes skalní město, ale všichni 

v pohodě a s dobrou náladou. 

 

Docela neplánovaně nás německá skupina 

navštívila na pravidelném setkání členů a 

příznivců klubu Malá liška v úterý 10. dubna 

v restauraci na olomouckém bazéně, ale bylo 

to hodně příjemné. Podobně neplánovaně 

dorazila česká skupina na rozloučení 

s německými Přáteli přírody ve středu večer na 

Fojtství. 

 

Celé česko-německé Velikonoce zaslouží ještě 

hlubší hodnocení. Už teď ale víme, že se jak 

našim, tak Němcům hodně líbilo, že navázali či 

prohloubili osobní kontakty a že stojí za to 

v této spolupráci pokračovat. Nyní víme, jak 

kdo vypadá, na podzim v Německu můžeme 

poznat, kdo si co myslí. Poznání, že jsme 

v podstatě stejní, si oba naše národy ještě 

dluží. My, Přátelé přírody z Olomouce a z 

Metzingenu už víme, že hodně podobní jsme, 

jen náš jazyk nás prozradí. 

 



   
 

Asi nejvíc budeme vzpomínat na společná večerní posezení v prostorách Fojtství. Během prvního jsme se naučili techniku 
drátkování velikonočních vajec a dozvěděli se něco o činnosti obou našich skupin. Moravsko-švábský večer představil 

regionální jídlo a pití a také oblíbené písničky. Potřetí jsme se sešli k pozvánce na podzimní setkání v Německu. 



Co se účastníkům líbilo?  
Výběr z hodnocení zaslaných účastníky po akci 

 
Poznávání lidí z jiných zemí a jejich života je pro mě vždy příjemná činnost, která mi dává 
alespoň z miniaturní části možnost nahlédnout do toho nezměrného oceánu životů a 
způsobů života lidí na naší modré planetě. Protože se mezinárodní setkání konalo u nás, 
bylo na první pohled zaměřeno spíše na náš způsob života, ale podíváme-li se blíže, 
současně vypovídalo i o tom, jak jsou naši hosté přizpůsobiví, jestli jsou schopni pojmout a 
pochopit náš styl života, vnímat a porozumět naší krajině a radovat se z krás přírody 
olomouckého regionu, který má rozhodně co nabídnout. 
 
Především Moravsko-švábský večer, legrace, 
hudba, zpívání, jídlo, pití. Taky lidi z naší 
„delegace“, ačkoliv se mohlo ukázat víc našich - 
Němci nekoušou a jazyková bariéra byla taky 
podružná. Vždyť nakonec se všichni nějak 
domluvili, jen mít chuť a krapet odvahy. 

Líbil se mi výběr lokality blízko Olomouce, 
přitom pro mě neznámá, 
zajímavá trasa, organizace 
výletu, přesun auty, 
příjemná společnost. 

Přijeli ti samí Němci 
(aspoň někteří), takže už 
jsme se znali a nemuseli 
jsme na sebe na začátku 
koukat, co že je to vlastně 
za pána. To pomohlo i 
tomu, že jsme se dokázali 
navzájem bavit Češi - 
Němci (hlavně večer, ale i 
během výletů, na kafi v 
Jeskyňce apod.) a nebyl to 
jen „takový nějaký výlet“. 
Líbila se mi i prohlídka 
města - i když jsem 
Olomoučák, pár věci jsem 
stále neznala nebo 
neviděla a mile mě to 
překvapilo. Přivítání a 
zahájení na radnici mělo to opravdu úroveň a 
vypadalo to skvěle - super nápad! Drátkování 
vajíček ve čtvrtek večer - jednoduchá věc, ale 
lidi to bavilo a sblížilo. Vůbec se mi líbilo, že 
večery byly lehce organizované a ne jen stylem 
„tak jsem tady a dám si pivo“. A moravsko-
švábský večer byl super, jako obvykle! 

Navázané vztahy jsou velmi pěkné, lze na tom 
stavět. Ubytování na Fojtství bylo také velice 
pěkné. 

Líbil se mi program. Umožnil získat kvalitní 
první dojem o místním kraji a lidech. Musím 

ocenit flexibilitu, suverenitu a ležérnost 
domácích, s jakou přistupovali k náhlým 
změnám, které se vyskytly. 

Otevřený a přátelský kontakt s českými Přáteli 
přírody. Líbilo se mi, že se v Česku očividně 
ještě zpívají písničky. To už se v Německu moc 
nevidí.  

Členové obou skupin se snažili navázat mezi 
sebou kontakt – a povedlo se jim to! Taky bylo 
fajn, že si mladí i starší účastníci byli schopní 
užívat společné chvilky.  

Ubytování mi vyhovovalo, jídlo bylo velmi 
dobré a procházky byly zajímavé. 

Bylo moc fajn, že spousta českých účastníků 
jevila opravdový zájem o naši skupinu Přátel 
přírody. Bylo znát, že výměnu s 
metzingenskými Přáteli přírody dělají opravdu 
od srdce.

 



 
 

         
Také výlety do okolí Olomouce byly oblíbené a až na jeden nám vždy vyšlo počasí. Kvůli mrazivé vánici jsme se nepodívali 
do Sudet v okolí Sv. Kopečka, skončili jsme jen na radíkovském fortu. Povedl se ale výlet na Bouzovsko s návštěvou hradu 
Bouzova, Javoříčka a okolí, a taky na Potštátsko. Na obou výletech jsme poznávali příběhy krajiny a lidí, kteří v ní žijí. 



A jaké další dojmy účastníci měli? 
Výběr z hodnocení zaslaných účastníky po akci 
 

Dokázali jsme předvést našim německým hostům, jak se zde kdysi žilo, žije, jak se 
dokážeme bavit i že zde máme přírodní krásy, které stojí za to chránit. Strávili jsme společný 
čas s lidmi z jiné země, z nichž jsme většinu neznali, dokázali jsme najít společnou řeč, 
společně se zasmát a pobavit a dát základ pokračování našeho vzájemného poznávání.  

 

Určitě si zaslouží pochvalu ti, co předjednali 
celou akci, kteří rámcově vypracovali program a 
pomohli tak zrodu Winds of Change.  

Byla jsem mile překvapena, že se Němci zapojili 
do výroby kraslic, neočekávala jsem takový 
zájem. Mám pocit, že tato činnost zpestřila 
program večera, a příště si ráda pro ně 
připravím další činnost. 

Myslím, že jsme otevřeli Němcům více oči, aby 
viděli, že Česko není 
jenom Praha, ale i na 
Olomoucku je pěkně. 

Celá akce byla super, jen 
tak dál. A já… já se 
nastartovala na 
intenzivnější studium, aby 
šel život i bez tlumočníků. 

Co se mi osobně povedlo? 
Myslím, že během sobotní 
procházky jsem se dovedl 
zapojit do komunikace s 
různými našimi hosty, s 
některými krátce, ale s 
některými i po delší čas. V 
rámci moravsko-
švábského večera jsem dal 
svým příkladem podnět k 
tomu, aby plánovaný 
přípitek vyvrcholil 
společným německo-
českým přiťuknutím, což přispělo k dobré 
atmosféře večera. 

Myslím, že se nám docela podařilo splnit 
myšlenku projektu tak, jak jsme si řekli na 
plánovacím víkendu: Stejní Němci u nás, ne „jen 
tak nějaký výlet“, ale je něco za tím. Program se 
podařil docela pestrý, takže každý si určitě našel 
něco svého a mně se podařilo odrátkovat 
vajíčko, ať už vypadalo jakkoliv! 

Jsem ráda, že se mi povedlo hrát veřejně na 
kytaru před tolika lidmi a vůbec se nestydět. 

Vy Češi jste prostě perfektní! S jakým velkým 
nasazením jste tuto akci dovedli k úspěchu. Pro 
mě to byl příklad týmové práce, v jejímž rámci 
bych některé lidi ještě vypíchnul (např. kvůli 
překládání). Oceňuji, jaká spousta lidí (z české 
strany) se s námi rozhodla přes nejrůznější 
omezení setkat na této akci. Poděkování tak 
patří celé Malé lišce. 

Doposud „oficiální“ kontakty jsme posunuli do 
osobní roviny. Už víme, jaké nápady pro další 

spolupráci bychom měli rozvíjet. 

Překonala jsem svůj blok a mluvím česky. 

Pochvala patří Hynkovu tátovi, který mi 
dokázal sdělit spoustu zajímavostí o vlasti mého 
tatínka. Blíže jsme poznali vaši vlast, váš spolek 
i vás osobně. 

Mám z toho naprosto úžasný pocit, ale i přesto 
vyplnit aspoň stručně tento dotazník pro mne 
znamenalo překonat sama sebe.

 



 

 
 

 



Kdo jsou Přátelé přírody a co dělají (nejen) v Metzingenu a v Olomouci 

Přátelé přírody jsou mezinárodní hnutí s více než 

500.000 členy ve 21 zemích světa, založené roku 

1895. Nikdy to nebyl jen turistický spolek, 

ústředními tématy vždy byly svoboda, rovnost a 

solidarita spojené s péčí o životní prostředí. 

Poslání, se kterým bylo hnutí založeno, je 

zajišťovat pracujícím lidem přístup do přírody, 

protože jen ten, kdo přírodu pozná a zamiluje si 

ji, ji také bude chránit. Odpovědné využívání 

přírody a její ochrana pro nás nejsou protiklady. 

Naopak – péče, využívání a ochrana naší krajiny 

k sobě patří.  

Nyní jsou Mezinárodní přátelé přírody jednou 

z největších světových turistických neziskových 

organizací. Základním principem činnosti Přátel 

přírody je názor, že příležitosti k rozvoji lidí jsou 

neoddělitelně spojeny s ochranou přírody a se 

zachováním přírodních zdrojů. Přátelé přírody se 

dnes angažují v návaznosti na svou stoletou 

tradici za realizaci principu udržitelného 

rozvoje, obzvláště za vyřešení ochrany životního 

prostředí bez ohledu na hranice a za sociálně 

a ekologicky únosný cestovní ruch. Nabízejí svým 

členům především ekologické možnosti cestování 

a vůbec trávení volného času a provozují přes 1 

000 Domů přátel přírody v Evropě i zámoří.  

Přátelé přírody se na místní úrovni organizují ve 

skupinách, v Česku si skupiny říkají kluby. Každá 

skupina je součástí živé sítě celosvětového hnutí, 

pracuje samostatně za respektování společných 

cílů hnutí. A co Přátelé přírody dělají? Sport 

v přírodě, pěší a cykloturistika, horolezectví, 

zimní sporty, ochrana přírody a krajiny, péče o 

vybrané biotopy, hlídky v přírodě, fotografování, 

politicky zaměřené a kulturní programy, práce 

s dětmi a mládeží… to vše má společné 

jmenovatele. Jsou jimi ochrana životního 

prostředí, turistika a kultura.  

Malá liška umí velké věci! Od konce listopadu 

2010 je na světě spolek pro všechny, kdo mají 

rádi aktivní a nepromarněný volný čas. Malá liška 

– klub přátel přírody vznikl v Olomouci, kde 

probíhá nejvíce aktivit, ale třeba ty turistické 

klub zavedly už na různá místa v Česku a 

rozhlédli jsme se i po okolním světě. Klub svým 

členům a příznivcům nabízí výlety do přírody, za 

památkami, za kulturou, příjemná posezení s 

amatérskými muzikanty a zpěváky, netradiční 

výtvarné dílny pro zručné i nešiky a české i 

mezinárodní akce se spřátelenými skupinami. 

V rámci klubu je aktivní Sekce pro mládež, 

Turistická sekce a Kulturní sekce, které se starají 

o to, aby téměř na každý týden byl zajímavý 

program. 

Naše činnost se v lednu 2011 pořádně rozběhla a 

každý, kdo chce být aktivní, si bez ohledu na svůj 

věk najde to svoje, co ho baví, anebo může 

připravit zajímavou akci pro ostatní. Na 

webu www.malaliska.cz průběžně uveřejňujeme 

nabídky akcí, do nichž se můžete zapojit. Jsou to 

akce a aktivity pro samostatné dospělé, pro 

mládež, rodiny s dětmi, aktivní seniory – 

prostě pro všechny fajn lidi. Přátelé přírody totiž 

nejsou omezení věkem, je to životní styl. 

Přímým zahraničním partnerem olomouckého 

klubu Malá liška je skupina Přátel přírody 

z Metzingenu. Ten leží v jižní části Německa, ve 

spolkové zemi Bádensko-Württembersko asi 30 

km od Stuttgartu. Má asi 20.000 obyvatel, z nichž 

téměř 200 jsou členy Přátel přírody. 

V Metzingenu byla skupina Přátel přírody 

založena před 80 lety a podniká zde spoustu 

zajímavých aktivit. Do jejich spektra patří výlety 

do přírody pro velké i malé, přednášky a besedy, 

společenské večery. Mají aktivní skupinu seniorů, 

která se pravidelně setkává na výletech a 

exkurzích. Skupina „Mladá rodina“ podniká kratší 

vycházky s dětmi, chodí grilovat, tráví společné 

víkendy v Domech Přátel přírody a užívají si 

volný čas s přáteli. Skupina dětí a mládeže je 

místem pro zážitky, poznávání nového a 

přejímání odpovědnosti za skupinu i za svět okolo 

člověka. Naši nejmenší se nenásilnou formou 

seznamují se svým nejbližším okolím, životním 

prostředím a dozvědí se spoustu zajímavého o 

přírodě, jiných kulturách, o společnosti. Na 

odpolední setkání se děti vždycky velmi těší. 

Skupina metzingenských Přátel přírody provozuje 

vlastní chatu Falkenberg nedaleko města, kde 

nabízí možnost ubytování, nebo jen občerstvení 

v příjemném zázemí hostince.  

Kde se dovědět víc: www.malaliska.cz, www.pratele-prirody.cz, www.naturfreunde-metzingen.de 

http://www.malaliska.cz/


Na přípravě a organizaci akce se podíleli – a patří jim velký dík: 

Zdeněk Beil, Pavla Dosedělová, Jana Grohmannová, Radek Hrachovec, Ivana Janošíková, David 

Mikulka, Iveta Palkovičová, Hynek Pečinka, Miroslav Pečinka, Lenka Pospíšilová, Štěpánka Štrajtová 
 

Vybrané fotky z akce jsou na http://mala-liska.rajce.idnes.cz/ 
 

Akce Winds of Change: česko-německé Velikonoce na Olomoucku se účastnili: 

Rainer Eppler, Shalin Eppler, Sylvie Eppler, Günter Fischer, Birgit Lewak, Horst Schreiber, Oli 

Schreiber, Rainer „Willy“ Wilhelm, Tim Wilhelm, David Yildirim, Sabine Yildirim, 

Břetislav Baroš, Irena Barošová, Zdeněk Beil, Eva Čečotková, Marcela Dosedělová, Pavla Dosedělová, 

Jiří Franta, Jana Grohmannová, Dagmar Hodúlová, Daniel Homola, Libor Homola, Radek Hrachovec, 

Květoslav Janošík, Jarmila Konečná, Kristýna Konečná, František Majda, Mirka Majdová, David Mikulka, 

Iveta Palkovičová, Hynek Pečinka, Miroslav Pečinka, Lenka Pospíšilová, Emilie Stránská, Robert 

Svitavský, Michal Štrajt, Štěpánka Štrajtová, Zdeněk Šupina, Jitka Zahálková, Věra Zatloukalová, 

Emílie Zicháčková 

 

Podzimní akce Change of Winds se uskuteční v termínu 26. – 30. 9. V regionu Metzingen, spolková země 

Bádensko-Württembersko, Německo. Velikonoční Winds of Change proběhne v roce 2013 na Olomoucku 

v termínu 28. 3. – 1. 4. 2013. Nebojte se přihlásit! 
 

 
 

Organizátoři děkují za vstřícnost k myšlenkám hnutí Přátel přírody a milé přijetí německých hostí 

v Olomouci náměstkyni primátora statutárního města Olomouce paní Mgr. Evě Machové. 

Poděkování za materiální podporu akce patří Olomouckému kraji a statutárnímu městu Olomouci. 
 

Pořadatel akce: 

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 

 
Texty: Hynek Pečinka, Sabine Yildirim 
Fotografie: Rainer Wilhelm, Sylvie Eppler, Zdeněk Šupina, Radek Hrachovec, Hynek Pečinka 

http://mala-liska.rajce.idnes.cz/

