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Poslání klubu:  

kdo jsme a kam směřujeme 
 

Malá liška - klub přátel přírody je olomoucký základní 

článek národní neziskové organizace Přátelé přírody 

ČR, která je součástí celosvětového 

hnutí Přátel přírody. Malá liška navazuje díky svým 

zakladatelům i členům na dobré tradice olomouckých 

volnočasových organizací a chce přinášet nabídku 

aktivního volného času a seberealizace všem 

zájemcům s pozitivním vztahem k přírodě, a to bez 

ohledu na jejich věk. Své místo u nás najdou 

samostatní dospělí, rodiny s dětmi a děti a mládež od 

6 do 26 let.  

 

Naše hodnoty 

 setkávání se s lidmi s podobným smýšlením 

 příroda, tradice, trvale udržitelný rozvoj/život 

 tolerance 

 komunikativnost 

  

Vyjádřeno oficiálním jazykem… 

aneb jak to vidí naše stanovy: 

Posláním klubu je realizace volnočasových aktivit pro jeho členy všech věkových kategorií a 

veřejnost zaměřených zejména na propagaci a uskutečňování principů hnutí Přátel 

přírody: aktivní pohyb a pobyt v přírodě, tolerance, solidarita a demokracie, důraz na dobré 

vztahy mezi lidmi navzájem, odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země. 

Za tím účelem klub poskytuje svým členům i veřejnosti prostor pro seberealizaci a spolupracuje s 

orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými 

subjekty. 

  

Předmětem činnosti klubu je: 

a) pořádání turistických a kulturních akcí a aktivit 

b) ochrana a propagace přírodního a kulturního dědictví 

c) navazování partnerství a spolupráce 

d) vzdělávací a volnočasové aktivity 

e) propagace a využívání potenciálu dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit 

f) poskytování odborného i organizačního zázemí, především členům klubu 

 

 

Více zde: http://www.malaliska.cz/kdo-jsme-a-kam-jdeme/  

http://www.malaliska.cz/kdo-jsme-a-kam-jdeme/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.malaliska.cz%2Fkdo-jsme-a-kam-jdeme%2F
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Historie klubu 

V Olomouci chyběla nějaká 

platforma, v níž by se mohli 

potkávat „normální“ lidé, kteří 

mají rádi svůj kraj a baví je 

poznávat nové, kteří jsou rádi 

spolu a nejsou už úplně malí a 

zároveň úplně na odpis. Proto 

28. listopadu 2010 založili 

Štěpánka Štrajtová, Hynek 

Pečinka a Martin Haberle klub 

přátel přírody Malá liška. Činnost klubu, kam zprvu pozvali své dobré známé, se rozjela na konci 

ledna 2011, první akcí byl pochod Zmrzlé Hanák v okolí hradu Sovince. V únoru k turistickému 

zaměření přibyly další dvě „nohy“ - výtvarné dílny a hudební večery. Akce se nečekaně plnily 

zájemci o činnost. Na jaře a na podzim jsme kromě této pravidelné „trojnožky“ zařadili i dvě 

vícedenní akce (Zábřežsko, Jizerské hory) a dvě česko-německá setkání (Železná, Metzingen). V 

říjnu na posezení se členy v Blues baru Garch vstoupila 50. členka. Konec roku patřil diskusím o 

potřebných pravidlech, které vyvrcholily valnou hromadou, která přijala organizační řád klubu a 

zvolila jeho orgány. Jak vidno, byl rok 2011 fakticky prvním rokem činnosti klubu přátel přírody 

Malá liška. A právě tento rok podrobněji rozebereme na dalších stranách. 

O Přátelích přírody – českých i celosvětových 

Přátelé přírody ČR jsou národní nestátní nezisková organizace. Od září 2011 sdružují 11 

členských organizací a působí v celé České republice. Přátelé přírody nabízejí atraktivní a pestré 

možnosti využití volného času pro lidi všech věkových kategorií a pro celou rodinu - aktivity jsou 

zaměřeny zejména na pohyb a pobyt v přírodě, ale nejsou „jen“ turisté. K jejich principům patří 

tolerance, solidarita a demokracie, důraz na dobré vztahy mezi lidmi navzájem, odpovědný 

postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země.  Přátelé přírody ČR pořádají turistické 

pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i 

přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a 

vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší 

generaci. V současnosti je v Česku asi 4 500 členů Přátel přírody od 

předškoláků po aktivní důchodce. 

Na nadnárodní úrovni jsou součástí Mezinárodních přátel přírody 

(Naturefriends International), jedné ze 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. Celosvětově je 

Přátel přírody asi 500 tisíc na všech světadílech, pochopitelně kromě 

Antarktidy. 
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Struktura klubu: jak to, že to funguje 

Klub přátel přírody Malá liška má kolem padesátky členů a další asi stovku příznivců, kteří se 

víceméně pravidelně objevují. V roce 2011 uspořádal pro ně i pro další veřejnost přes 30 

jednodenních a 5 vícedenních akcí. A to už si zaslouží určitou koordinaci. 

Rok 2011 byl pro nás i z hlediska budování a usazování struktury takřka „zkušební“, nebo lépe 

řečeno pozorovací. Ke konci roku se zájemci z řad členů klubu na dvou setkáních zabývali méně 

viditelnými kategoriemi jako poslání, cílová skupina klubu a s tím související strukturou a 

odpovědnostmi, které musíme nastavit, aby činnost fungovala a klub nám dlouho vydržel.  

V období 28. 11. 2010 – 18. 12. 2011 fungoval přípravný výbor klubu v následujícím složení: 

Přípravný výbor   

Předsedkyně 

 

Štěpánka Štrajtová (*1991) 
studentka biochemie, Masarykova univerzita v Brně 

Místopředseda 

 

JUDr. Hynek Pečinka (*1979) 
právník, Statutární město Olomouc 

Hospodář 

 

Martin Haberle (*1992)  
dobrovolník Evropské dobrovolné služby, Mnichov (SRN) 

Tajemník 

 

David Mikulka (*1988) 
živnostník, Olomouc 

 

Valná hromada klubu, která se konala dne 18. prosince 2011, zvolila na funkční období dvou let 

radu klubu a kontrolní komisi. Členové rady si ze svého středu dle Organizačního řádu následně 

zvolili předsedu a dva místopředsedy, členové kontrolní komise si zvolili předsedu. Zanikl tak 

přípravný výbor a dál je řízení klubu na těch jeho členech, které si ostatní členové zvolili. 

Rada klubu: JUDr. Hynek Pečinka (předseda), Štěpánka Štrajtová a Mgr. Květoslav Richter 

(místopředsedové), Iveta Palkovičová a Mgr. Alžběta Tomanová 

Kontrolní komise: Lenka Pospíšilová (předsedkyně), Radek Hrachovec, Ing. Květoslav Janošík 

Podrobnosti ke členům obou orgánů si nechme na příští výroční zprávu, která zhodnotí jejich 

činnost. Ve 12 zbývajících dnech roku 2011 toho totiž moc zvládnout nedokázali.  



 

 

5 Zpráva o činnosti v roce 2011 

Malá liška – klub přátel přírody 

Činnost klubu Malá liška v roce 2011 

Původním záměrem, který byl v myslích zakladatelů, bylo mít sdružení o několika členech, kteří 

by šířili myšlenky Přátel přírody na Olomoucku. Pohledem z odstupu více než roku je zřejmé, že 

se jim záměr doslova vymknul z rukou. Na konci roku 2011 měl klub už přes 50 členů a za sebou 

téměř 40 akcí. Tedy až na výjimky téměř každý týden v roce jednu. 

Klub v roce 2011 pořádal akce ve třech odvětvích, kterým se pravidelně věnovali tito 

organizátoři. Uvádět další pomocníky, kteří se zasloužili o zdárný průběh akcí klubu, by vydalo na 

delší seznam. Což neznamená, že si nezaslouží veřejné poděkování. 

Turistické akce  Výtvarné dílny  Hudební (a jiná) posezení 

Miroslav Holica  Iveta Palkovičová  Hynek Pečinka 
David Mikulka  Květoslav Richter  Květoslav Janošík 
Hynek Pečinka    Květoslav Richter 

 

Zázemí klubu (kancelář) 

Hynek Pečinka 
David Mikulka 

 

V roce 2011 jsme organizovali aktivity otevřené pro aktivní zájemce ze všech věkových kategorií. 

Byly to jednodenní turistické výlety do přírody střední Moravy, vícedenní akce ve spolupráci s 

Duhou Velkou Medvědicí, výtvarné dílny s Ivetou a posezení s hudbou. O akce byl docela velký 

zájem.  

  

Turistické akce   

29. 1. Zmrzlé Hanák Újezd u Uničova 

12. 2. Pěší výlet na zimní Bradlo Libina - Nová Hradečná 

5. 3. Lehkým krokem za čuníkem Olomouc - Lhota nad Moravou 

16. 4. Za vodníkem od Bystřičky Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí 

21. - 22. 5. Na vandru je sranda Zábřežsko 

18. 6. Hanácké vélet za Fajermonem 
Terezské údolí (Laškov - Náměšť na 

Hané) 

10. 7. 
Pěšky či na kole krajem krále 

Ječmínka 
Kojetín - Tovačov 

17. 9. Jesenický výšlap železničářů Velké Losiny - Vikýřovice 

15. 10. Výlet pro celou rodinu Horka - Lhota nad Moravou 

12. 11. Za přerovským mamutem Předmostí u Přerova 

 

Akce pro mládež – spolupráce se sdružením Duha Velká Medvědice 

3. - 6. 2. Sněhojízda v Jizerkách Jablonec nad Nisou 

11. - 13. 3. VIP víkend Ostrava 

3. - 5. 6. Pálava kolmo i pěšmo Mikulov 
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Amatérské kulturní aktivity 

10. 2. Hudba pro (d)uši – písničky  Jarka Nohavici 

24. 2. Výtvarka pro šikuly i nešikuly: Keramika 

10. 3. Tučný Matuška plíhal na kytaru 

24. 3. Výtvarka pro (ne)šikuly: Keramika 
19. 4. Z rozmlácenýho kostela - s Karlem Krylem a Jaroslavem Hutkou 
28. 4. Výtvarka pro (ne)šikuly: Keramika 
9. 6. Výtvarka pro (ne)šikuly: Mozaika ze skla 
23. 6. Výtvarka pro (ne)šikuly: Mozaika ze skla II. 
21. 6. Folkomotiva - folk a bluegrass 
22. 9. Výtvarka pro (ne)šikuly: Indiánské korálky z keramiky 
4. 10. Africký večírek 
20. 10. Výtvarka pro (ne)šikuly: Batikované šátky 
15. 11. Hudba pro (d)uši 
24. 11. Výtvarka pro (ne)šikuly: Adventní věnce 
15. 12. Předvánoční výtvarná dílna 

 

Mezinárodní spolupráce – s Přáteli přírody Metzingen, Německo 

21. - 25. 4. Winds of Change Železná u Berouna 

28. 9. – 2. 10. Change of Winds Reutlingen, Německo 

 

Setkání členů klubu 

20. 3.   NF OKNO, Olomouc 

13. 10.  Blues Bar Garch 

18. 12. Valná hromada NF OKNO 

  

 

Jak je vidno, dokázali jsme přinést nejen naším členům, ale i zájemcům z řad veřejnosti kvalitní a 

pestrou náplň volného času. Pro představu, průměrná obsazenost turistických aktivit byla 15 

účastníků na akci, výtvarné aktivity navštívilo pokaždé v průměru 12 účastníků a hudební a jiná 

posezení měla pokaždé kolem 20 účastníků.  

Ukázalo se, že jsme kombinaci turistika – výtvarka – hudba opravdu dobře zvolili. Tyto tři „nohy“ 

jsou stabilní a další akce jsou doplňkové. V roce 2011 jsme se snažili, aby účastníci akcí 

jednotlivými akcemi jenom neproplouvali, ale zapojili se do pravidelné činnosti. Někteří se pak i 

stali členy klubu a ti, co zatím nabídku nevyužili, se většinou několikrát během roku objevili. 

Jednorázových návštěvníků našich aktivit tak máme málo, většinou se k nám vracejí. 

Mezinárodní spolupráce, které se také věnujeme, není náhodná. Potkávání a poznávání lidí 

z jiných kultur spojených společnou ideou totiž patří k základním myšlenkám hnutí Přátel 

přírody. Naším přímým partnerem v zahraničí je jihoněmecká skupina Přátel přírody 

(Naturfreunde) z města Metzingen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. 
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Turistické akce v roce 2011 

 

V prvním roce své činnosti jsme se zaměřili nejprve na poznávání bližšího okolí Olomouce a až na 

podzim jsme se odvážili do Jizerských hor, když jsme využili pozvání libereckého klubu Přátel 

přírody. Naše jednodenní turistické výlety se snaží nabídnout něco navíc. Není to jen šlapání po 

značené stezce, ale opravdové poznávání příběhu krajiny a lidí v ní usazených. Využíváme 

bohatou historii našeho kraje a přibližujeme ji zájemcům všech generací. Jen tak si do přírody 

může vyrazit každý, a proto to s Malou liškou musí být trochu jiné. 

 O turistické aktivity se v roce 2011 starali především Miroslav Holica, David Mikulka a Hynek 

Pečinka, často za vydatné pomoci ostatních členů klubu. 

 

29. 1. 2011 Zmrzlý Hanák a lišky v mlze 

 

V sobotu 29. ledna 2011 proběhla 

první liščí akce. Náš klub se zúčastnil 

pochodu "Zmrzlé Hanák", který 

připravil KČT - Klub Dobrý hospodář 

z Olomouce. Jde o tradiční akci s 

pravidelnou účastí kolem 200 

pochodujících. I letos tomu nebylo 

jinak a počasí se trefilo do názvu 

akce. V polích kolem Šternberka a 

Uničova, kudy pochod vedl, 

panovala hustá mlha, jemné 

mrholení a mráz asi 10 stupňů pod 

nulou. Přesto jsme absolvovali celou 

trasu a diplomy, které jsme převzali 

v cíli, byly zasloužené. 

Prvních pět našich odvážlivců se sešlo ráno v půl desáté na olomouckém hlavním nádraží a 

plným motorákem se přemístili do Újezda u Uničova. Zde se k nám přidali další dva a pes Asko 

opatřený oranžovým reflexním šátkem. Start i cíl všech tras byl ve škole v Újezdě u Uničova 

proměněné pro dnešní den v základnu, občerstvovnu a ohřívárnu účastníků pochodu. Místní si 

zato spokojeně hověli doma v teple a určitě si klepali na čelo, kdo jim to chodí v tomto nečase 

pod okny. My jsme ale hned po obdržení startovních listů s pořadím kolem 170 vyrazili na 

vybranou 15kilometrovou trasu přes Haukovice, Dlouhou Loučku a zastávku v pasecké restauraci 

Na Vyhlídce zase zpět do Újezda.  



 

 

8 Zpráva o činnosti v roce 2011 

Malá liška – klub přátel přírody 

Cesta vedla po asfaltu a ubíhala fádně, protože všude ležící mlha nedovolovala žádné vyhlídky. 

Moc nám to nevadilo, bylo o čem povídat, co jíst a co pít. Ke konci trasy už z nás byli opravdu 

zmrzlí Hanáci a Hanačky, jak pořadatelé zamýšleli. V cíli - škole - jsme ale získali původní 

tělesnou teplotu, diplom a odznak, dali si kafe a po chvíli odjeli domů. Už se ale těšíme na další 

pochody, kdy trasa povede lesem. Trasy přes pole moc pro nás nejsou. 

Účastnilo se sedm odvážných mužů a žen, kteří za svou odvahu získali nejen diplom a odznak 

pořadatelů pochodu, ale od nás i odznáček Přátel přírody, aby se napříště na tom světě širokém 

poznali s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. Byli s námi Zdeněk Beil, Silva Haplová, Mirek 

Holica, Mirka Langmannová, Hynek Pečinka, Hanka Poliánová, Jitka Zahálková a pes Asko. Čestné 

uznání za příchod do restaurace Porto na konci pochodu získávají Eva Sommerová a Matěj 

Příhoda. 

12. 2. 2011 Pěší výlet na Bradlo 

 

Zdálo by se, že není nic lepšího, než v 

zimě pořádně doma zatopit, uvařit si 

hrnek čaje, dochutit podle zvyku a 

užívat si pohodu domácího krbu. 

Příznivci a členové klubu přátel přírody 

Malá liška z Olomouce to viděli v 

sobotu 12. února trochu jinak. Vyrazili 

na pěší túru, na které zdolali vrchol 

"Moravského Blaníku" neboli Bradla. 

Tento úkol ležel před 28 účastníky 

přesně v polovině trasy, na kterou 

nastoupili v Libině na Šumpersku. 

Akce obsahovala všechno, co k výletu 

do přírody patří. Do Libiny jsme 

cestovali z Olomouce motoráčkem, 

který jsme slušně zaplnili. V Libině, kterou kroniky připomínají už v roce 1348, jsme akci zahájili. 

Účastníci se dozvěděli několik informací o klubu Malá liška a celosvětovém hnutí Přátel přírody, 

jehož je klub součástí. Pak se spočítali a došli ke kouzelnému číslu 28. Tolik nás na výletě ještě 

nebylo. 

Naše trasa vedla po modré značce nejprve do slušného kopce, který prověřil kondici každého 

včetně fenky Nory, která běhala do všech směrů. Asi po třech kilometrech jsme dorazili ke 

skalnímu útvaru Tři kameny, na který jsme se prostě všichni museli vydrápat. Zde se z docela 

slušného davu stalo několik skupinek, které se až do konce akce různě mísily, volily své tempo a 

směr pochodu a našly se až v hospůdce v Nové Hradečné. Ale nepředbíhejme. 

Ještě před Bradlem jsme si na ohni opekli špekáčky. Dostal i ten, kdo si nepřivezl, bylo jich dost. 

Vůbec po celou dobu výletu probíhala vzájemná výměna pevných i tekutých zásob. A pak přišel 
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vrchol Bradla s vyhlídkou do okolní krajiny, až na Praděd. Pro perfekcionisty nutno uvést, že 

Bradlo je tvořeno nejvíce kvarcitem, horninou s převahou křemene. Turisté sem chodí už od 19. 

století. Pokračovali jsme do Nové Hradečné, kam jsme došli asi po 4 kilometrech pozvolného 

kopce dolů. Poslední zastávkou byla hospůdka u nádraží, kde si všichni stihli dát aspoň něco, než 

nám jel vlak.  

Když to shrneme, bylo s námi tentokrát 28 účastníků, kteří si kromě letáku s pověstmi o Bradle 

odnesli dobrý pocit z dobře opečeného špekáčku, z krásně přátelské atmosféry výborného 

kolektivu a pohodu v duši. Na akci se objevili nejen členové Malé lišky, ale i klienti a pracovníci 

TyfloCentra, o. p. s. a členové šumperské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Nakonec 

jsme se všichni i přes bloudění našli a stálo to za to! 

5. 3. 2011 Lehkým krokem za 

čuníkem 

 

Březnový výlet Malé lišky - klubu 

přátel přírody do okolí Olomouce je 

za námi. Lákadlem, které přivedlo 

na tuto akci 35 zájemců od 

nejmladších po pokročilé, byla 

tentokrát nejen krásná předjarní 

příroda Litovelského Pomoraví, ale 

hlavně zabíjačkové speciality, živá 

kapela a pivko v cíli cesty. 

Netradičně jsme vyšli pěšky přímo z 

Olomouce, od Letadla, které ještě v 

půl desáté ráno žilo. Použili jsme cyklotrasu ve směru do Horky nad Moravou. Přes méně známé 

končiny svého města jsme se dostali na přírodní koupaliště Poděbrady, které bylo ještě pokryté 

docela silným ledem. Odtud to byl už jen kousek do Horky, kde jsme se rozhodli dát si v 

restauraci se zajímavým názvem "Autodemont" pauzu na kávu a jiné občerstvení.  

V Horce jsme si také prohlédli ekologické centrum Sluňákov, které stojí za návštěvu ať už jako 

stavba anebo prostor pro zajímavé aktivity přátelské k přírodě. Dále jsme šlapali rezervací přes 

lužní lesy Litovelského Pomoraví a po šesti kilometrech jsme byli v cíli akce: v hostinci ve Lhotě 

nad Moravou, kde na nás čekalo slíbené prasátko, tanečky a posezení.  

 

16. 4. 2011 Za vodníkem od Bystřičky 

 
Údolí řeky Bystřice, které nikdo z Olomoučáků neřekne jinak než Bystřička, zažilo v sobotu 16. 

dubna akci klubu přátel přírody Malá liška. Do jarní přírody se vydalo přes třicet členů a příznivců 

klubu a dva psi k tomu. Na 13kilometrové trase, která vedla podél meandrující řeky z Hrubé 
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Vody do Domašova nad Bystřicí, naše veselá skupina našla jarní přírodu i toho vodníka. Ten byl 

hned na začátku pochodu a pobaveně nás sledoval usazen u vlastního rybníčku a doplněn 

nezbytným čápem. 

Řeklo by se, cíl výletu splněn, ale my jsme pokračovali dál. Po cestě jsme vyzkoušeli načerpat 

energii z třísetletého javoru a podívali jsme se do pstruží líhně (kde příště využijeme možnost 

nechat si dopředu ryby připravit k zakousnutí). Také jsme vystoupali na skály Malého Rabštejna, 

nespadli dolů a po několika posledních krocích zakončili v hospůdce v Domašově nad Bystřicí. 

Počasí vyšlo dle objednávky nádherné, atmosféra byla opět milá a zase jsme se o něco víc 

poznali. A to je fajn. 

 

21. – 22. 5. 2011 Na vandru je vždycky sranda 

 

Čtrnáct účastníků se dvěma 

čtyřnohými společníky vyrazilo 

v sobotu 21. května ráno z Olomouce 

vlakem do Hanušovic. V areálu 

hanušovického pivovaru se všichni 

zaregistrovali a kromě mapky dostali 

tři kupóny na občerstvení. Někteří 

nedočkavci ochutnali hned po ránu 

z bohaté pivní nabídky desítku, 

jedenáctku, kvasnicové pivo nebo 

Šerák. Nealkoholici, ale těch byla 

výrazná menšina, si dali točenou 

kofolu. 

Pochod vedl okolními lesy z kopce do 

kopce, a tak se nelze divit, že na první 

zastávce na Zámečku padl další pivní kupón. Vyhlídka do údolí s řekou Moravou byla odměnou 

za propocená trička. Všichni jsme plnými doušky lokali jarní vzdoušek s vůní lesa a pastvin. 

Závěrečné kilometry byly pro ty méně zdatné plné potu a osobního přemáhání, ale přeháňka se 

silným bočním deštěm donutila i je pospíšit. V areálu pivovaru bylo za pokračujícího májového 

deštíku všechno, co bylo přikryté stanem nebo pod střechou pivovarských budov, tělo na tělo a 

k tomu vyhrávala rocková muzika. Exkurze do prostor produkujících zlatý mok nám připomněla 

umění a tradici vaření piva zdejšího pivovaru. Hanušovická Holba vyprodukuje ročně téměř půl 

milionu hektolitrů piva, které se pije ve více než tisíci hospůdkách v celé republice. Několik 

procent produkce putuje také do Evropské unie, kde posiluje věhlas moravského piva. 

Většina naší skupiny využila možnosti přespat v Zábřehu a měli ještě dostatek energie, aby si 

večer prodloužili do ranních hodin společným posezením se třemi kytarami a vínečkem z jižní 

Moravy. Dalším pochodem už pokračovala jen oslabená skupinka osmi „liščat“. 
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Ta se v neděli vydala na 33. ročník turistické akce „Putování za třebovským kohoutem“, ne nutně 

s dravčími úmysly vůči východočeské drůbeži. Rychlík věrný svému označení nás za slabou 

půlhodinku dovezl ze Zábřehu do České Třebové, odkud jsme vystoupali do okolních lesů stále 

ještě hýřících svěží jarní zelení. Příjemnou procházkou po vrstevnici jsme se v doprovodu tří 

místních turistek, které Anděl vizitkami pozval k další spolupráci s Malou liškou, dostali až 

k polím nad Vlčkovem. Znaveni palčivým sluncem v otevřené krajině jsme doufali ve vřelou 

náruč příjemné hospůdky, avšak Vlčkov nám útěchu neposkytl a poslal nás s nepořízenou do 

další dědiny na trase jménem Člupek. Ten se však ukázal jen malou místní částí obce Němčice, a 

tak jsme byli v popoledním horku nuceni udělat si po rozpálené silnici zacházku 1 300 m až za 

hlavní stan němčických radních. V restauraci Kulturní dům jsme usedli na zahrádku pod 

slunečník či se svalili na provizorní pódium ležící v milosrdném stínu stromů a s povděkem přijali 

dobře vychlazený pěnivý mok. 

Po dostatečném odpočinku jsme se na válečné poradě usnesli nechat třebovského kohouta jeho 

drůbežímu osudu a vypravili se zpět vlastní cestou. Za Člupkem naše kroky nejprve kopírovaly 

břeh potůčku tak drobného, že jeho jméno není zaneseno ani na běžných mapách, poté nás 

cesta zavedla stoupáním až do Svinné na okraji třebovských lesů a pak už nás pod ochranou 

korun mohutných jehličnanů 

naše již notně uondané nohy 

dovedly zpět do České Třebové. 

Měli jsme za sebou 22 

kilometrů! Po sobotní Pivovarské 

čtvrtce jsme si tak v neděli dali 

ještě trochu více do těla a završili 

v přírodě a dobré společnosti 

strávený společný liščí víkend. 

 

18. 6. 2011 Hanácké vélet 

za Fajermonem 

 

Hanácké vélet, keré proběhl v 

soboto 18. června, v nás zanechal nesmazatelny stope. Šak čtite dál... 

Na nádro v Holomóco sme se sece sešle enem štere, ale správně sme začale dófať, že zbeli 

nasednó na jinym nádraži, co má vlak po cestě. Pro jistoto Bětka zaběhla za cvakléstkem, že 

decke vevěsime našo vlajko z okna, abe nás ledi našle. Hynek nás na každy zastávce vefotil 

zvenko. Nakonec sme se šešle v "hojnym počto" sedmi ledi, ale věděle sme, že aji tak to bode 

dobry. 

Z nádraží v Náměšťo sme se vedale k prvnimu zastavení z jedenácti. Za chvilo sme složile bágle 

na Sommerovic haciendě, což je chata naší členke Evy. Dale sme si ranní kafe a šle dál. Cestó do 

Laškova nám biolog Radek okázal spóstu zajimavéch živéch tvoru, a tak nam to rechle oteklo. 
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Sece nám nevešla exkorza do vérobne vehlášenéch laškovskéch klobás, ale to nevadělo, protože 

sme narazele na dobró hospodo s eště lepšim personálem a te nám dale ochotnat jejich 

vlastnoročně verobeny domáci klobáske. Pomalo sme se vedale směrem dom Lodéřovskéma 

lesama plnéma jahod a skončele sme v Náměšťo na zámko. 

Pod hradem nás Radek opostěl s tym, že pré mosi doma hlédať teho jejich trhača a brácho. Zbeli 

sme se ož zase na haciendě opekle špekáčke a klobáse (bohužel ne laškovsky) a šle za zábavó do 

dědine. V hospodě o Sedláčka sme se zazpivale aji zatančele s kapeló. Až po setměni sme se 

vedale do chate pokračovat s vlastni zábavó s ketarama. Kdež sme v nedělo procházele Náměšťó 

na vlak, nikde už nebelo ani památke, že be se tade v noci něco dělo. Tož snad se nám to enem 

nezdálo. Pře pohledo do peněženke sme zistile, že nezdálo. Po přijezdo do Holomóca se každé 

vedal svojim směrem a orčitě spominal na oběhlé vikend. 

 

10. 7. 2011 Pěšky i na kole krajem krále Ječmínka 

 

Dávat si v létě pauzu v činnosti není vůbec moderní. Klub přátel přírody Malá liška z Olomouce 

proto vyrazil za podpory kolegů z Občanského sdružení krále Ječmínka na výlet a navzdory 

dovoleným měla akce 20 účastníků. Půlku na kolech, půlku pěších. Cyklisté vyrazili z Olomouce 

do Kojetína a dále přes Tovačov opět do Olomouce (asi 80 km), pěší to měli jednodušší - šli 

pouze z Kojetína do Tovačova (12 km), ale zase se plahočili sluncem zalitou hanáckou prérií. Obě 

skupiny se potkaly v Tovačově, kde probraly zážitky a dojmy a společně se občerstvily. Tentokrát 

přišlo 5 lidí, co s námi byli poprvé. Zvlášť o dovolených se to cení. A jak to prožívali členové obou 

skupin, si můžete přečíst dále. 

Desetičlenná skupinka pěších byla posílena čtyřnohou strážkyní Bonií, maskotem až nápadně 

podobným malé lišce. V Kojetíně jsme cestou od vlakového nádraží navštívili kostel Nanebevzetí 
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Panny Marie. Po malém exkurzu do historie města Kojetína jsme našli  opravdu malebné 

Masarykovo náměstí. Zde nás zaujal bývalý zájezdní hostinec U Zlatého křížku, v němž v únoru 

1849 Josef Mánes maloval hanácká děvčata, anebo mariánský sloup. Pokračovali jsme kolem 

Mlýnského náhonu k židovskému hřbitovu, který ale není přístupný veřejnosti a čeká se, až 

budou peníze na jeho opravu. 

Z města jsme se vydali po zelené značce, která se zčásti ztrácela ve vysokých kopřivách. To a taky 

sálající letní sluníčko přimělo naše turisty udělat odbočku do Uhřičic a uhasit žízeň v tamější 

hospůdce u hřiště. Přes lány zlatého ječmene jsme došli k obci Lobodice, u níž je podzemní 

zásobník zemního plynu. V dálce už jsme viděli Tovačovský zámek a kostel, když jsme míjeli 

známé rybníky. Koupání je však v této vodě zakázáno, proto jsme zamířili do restaurace u 

autobusového nádraží. Zde jsme se sešli s druhou, cyklistickou částí výpravy. Až se všichni 

posílili, zavzpomínali jsme na dobu, kdy se mezi lidem povídalo o králi Ječmínkovi. Na závěr 

vydařeného výletu jsme navštívili expozici Tovačovského zámku a věž s nádherným výhledem na 

všechny světové strany.“ 

„Pěšky nebo na kole? Toť otázka nedělního rána. Těžké dilema nakonec rozhodly za mě České 

dráhy, kvůli kterým se Anděl nemohl dostavit včas na sraz. A tak jsem se stala vedoucí celé 

cyklovýpravy necelou půlhodinu před vypuknutím akce. Naštěstí už na místě srazu na 

olomoucké tržnici jsme do čela pelotonu moudře zvolili Standu znalého všech zkratek a 

cyklostezek v okolí. I při jízdě na kole je třeba dbát na bezpečnost, a to především na dodržování 

pravidelných přestávek. Jaká náhoda, že první z nich nám vyšla u pole s hrachem, druhá u pole 

s kukuřicí, třetí u keře s mirabelkami a poslední u točené jedenáctky v Kojetíně! Někteří 

fajnšmekři navíc zařadili i místní specialitu – pád do kopřiv s telefonem. 

Z kojetínské zahrádky jsme si to namířili přímo do Tovačova. Vpřed nás hnala vidina brzkého 

jídla, které nakonec ale bylo velkým zklamáním. Po setkání s pěší skupinou a rychlém svlažením 

v jednom z rybníků jsme vyrazili směrem k domovu.  Do cesty se nám ještě postavily Charváty, a 

tak jsme vše zakončily kávou a sklenkou vína na houpačce u Janošíků na zahradě. 

Odtamtud jsme se unavení, spálení od sluníčka, ale naprosto spokojení a šťastní rozjeli do svých 

domovů. A aby nám některým nebylo líto, že jsme ani toho Ječmínka nepotkali, vzali jsme to 

zkratkou přes pole – byla to sice o něco delší, zato horší (nebo spíš žádná) cesta. Aneb nikdy 

nevěřte Andělovým zkratkám! 

 

17. 9. 2011 Jesenický výšlap železničářů 

 

V sobotu 17. září jsme se zúčastnili "Jesenického výšlapu železničářů". Trasa vedla z Velkých 

Losin do Vikýřovic a cestou bylo hodně věcí k vidění. Zprávu z trasy podal David "Anděl" Mikulka: 

„Tak jsme se v sobotu přidali ke spoustě lidí, co vyrazilo na vandr, organizovaný 

železničáři. Vybrali jsme si nenáročnou trasu z Velkých Losin do Vikýřovic. I přes brzký sraz na 

nádraží v Olomouci se nás sešlo celkem sedm. Objevili se tu jak staří známí, tak i nově příchozí 
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Emilka s vnoučaty. Po příjezdu do Velkých Losin jsme dostali od pořadatelů na posilněnou 

čokoládu a mapu a vydali se přes nejbližší občerstvení na trasu. Ze začátku byla cesta hodně do 

kopce, ale jak se říká, když jdeme nahoru, musíme někde slézt. Zastavili jsme se na první vyhlídce 

- Přední Bukový. Trochu nás zklamalo, že z vyhlídky bylo vidět jen na nejbližší stromy, a tak jsme 

aspoň udělali zápis do vrcholové knihy. 

Naše cesta pokračovala příjemnou lesní cestou do Rejchartic a bylo stále veselo. Další vrcholová 

kniha na nás čekala na Městských skalách a odtud to bylo jen kousek do cíle. Co by kamenem 

dohodil a zbytek došel. Když jsme konečně po 16 kilometrech dorazili do Vikýřovic, našli jsme 

restauraci Pomněnka s našimi železničáři. Dostali jsme lístky na gulášek s pivínkem nebo 

kofolou,  nabaštili se a 

vydali na cestu domů. 

No co Vám bodo 

vekládat. Zase jedna z 

povedenéch akcí.“ 

 

15. 10. 2011  

Litovelské Pomoraví 

 
Tam, kde je hezky, stojí za 

to se vrátit. Proto jsme se 

letos podruhé vydali do 

Litovelského Pomoraví a 

šli jsme dokonce téměř 

stejnou trasu jako na 

jarním pochodu za čuníkem, tentokrát ale kratší. V sobotu 15. října se nás z Horky nad Moravou 

po červené značce přes přírodní rezervaci vydalo 15 a pes. Cestou nám Hynek na několika 

zastaveních krátce povykládal o zajímavostech přírody a historie tohoto kraje. Šestičlenná 

skupinka kolegů z Tyflocentra ale s námi dlouho nevydržela. Hned kousek za ekocentrem 

Sluňákov, na jehož střechu jsme předtím vyšli za vyhlídkou, chytli jinou rychlost a zmizeli do 

hlubin lužních lesů plných bobrů, vyder, kuněk, žábronožek a jiných šelem a už jsme je 

nespatřili.  

Na Loveckou chatu za Horkou už jsme tedy dorazili v menším počtu, i tak byla ale obsluha 

zaskočena. Využili jsme určitě jednu z posledních možností posedět s kávou venku na zahrádce 

na sluníčku a po chvíli jsme pokračovali přes Hynkov do Lhoty nad Moravou, kde byla další 

zastávka v místním hostinci. Ten dnes sloužil jako start i cíl tras Pochodu Dobrých hospodářů, 

jehož 11kilometrovou trasu jsme vlastně šli. Pochutnali jsme si na dobrém pivku a uzeném s 

křenem a pak už jsme jen došli tři kilometry do Střeně, odkud nám jel za chvíli vlak do 

Olomouce. V nádražní restauraci jsme pak expedici ukončili. 
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12. 11. 2011 Výlet za přerovským mamutem 

 

I v listopadu se dá chodit krajinou. Zvláště pak, pokud je tak nádherný a prosluněný podzimní 

den, jako byl v sobotu dvanáctého. Kromě známých tváří navíc přišlo pár účastníků poprvé. Snad 

jsme je neodradili, protože tentokrát byl výlet zmatenější než obvykle. A kam jsme vůbec 

zamířili? 

Cílem akce byla stezka Předmostím po stopách mamutů. Jeli jsme tedy do Přerova, který jsme 

prošli po zelené značce, z níž jsme ale bohužel předčasně hrdě odbočili. Namísto absolvování 

jednotlivých zastavení stezky a nasávání informací z naučných cedulí jsme se brodili polem a 

roklí a nejprve viděli betonovou postavu mamuta Tomíka, který nás měl čekat až nakonec. 

Aspoň jsme ale věděli, kam teď jít - a naše kroky směřovaly do sídliště v Předmostí. Zde je ještě 

malý okruh po vykopávkách z pradávných dob, kdy tu žili lovci mamutů. Skupina A vedená 

historikem si okruh prošla a viděla i převis, kde pralidé dost dobře mohli bydlet. Zajímavé je, že 

se stezka vine mezi paneláky, které by pralidé patrně nepochopili. Skupina B zatím dováděla na 

hřišti. Už ne všichni jsme pak skončili ve vlaku do Olomouce. 

Dneska to bylo takové divoké, živelné, zvláštní. Umíme líp. No ale nakonec to nebylo nejhorší - 

cíl jsme nalezli a na to okolo se rychle zapomene. 
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17. – 19. 11. 2011 Podzim v Jizerských horách 

Už téměř rok pořádá klub přátel přírody Malá liška z Olomouce své netradiční turistické a 

poznávací akce. Netradiční byl i listopadový výjezd do Jizerských hor. Jenom opravdový recesista 

si totiž k objevování krás 

tamní zvlněné krajiny a 

nálad místních obyvatel 

vybere chmurný podzim 

charakterizovaný inverzí, 

mlhou a brzkým 

stmíváním. Skupina 12 

olomouckých cestovatelů, 

k nimž se v Liberci přidal 

třináctý, ale prokázala jak 

smysl pro recesi, tak 

značnou odolnost vůči 

rozmarům počasí. 

Smyslem zájezdu bylo 

oplatit libereckému klubu 

přátel přírody červnovou 

návštěvu v Olomouci, kdy jsme společně prošli historické centrum města s průvodcem a 

poseděli v kavárně. Jen to by nestačilo, proto byl připraven i půldenní výlet do Jizerských hor a 

další na dominantu zdejšího kraje Ještěd. Na tento program jsme vyrazili na tři dny počínaje 17. 

listopadem v počtu tří plných aut a ještě než jsme dosáhli Liberce, posilnili jsme se pověstnými 

klobásami na odpočívadle v lese kolem Hradce Králové. Cesta z Olomouce ostatně nebyla 

dlouhá, slabé čtyři hodinky. Vyplatila se ale autem, vlakové spojení není nejlepší. 

Ubytováni jsme byli v pseudorenesančním zámečku z roku 1897 ve Vratislavicích nad Nisou, 

které jsou dnes částí Liberce. Zvenku to byla impozantní stavba obklopená parkem, zevnitř jsou 

dojmy trochu méně veselé, ale odpovídající 150 korunám za noc v posteli s povlečením. Jeden 

z pokojů, které jsme dostali, byl dokonce v kuželovité věži. Zde jsme se scházeli všichni 

k podvečerním posezením a sídlil zde štáb akce. 

Čtvrteční odpoledne a podvečer jsme strávili s libereckými Přáteli přírody. Ti pro nás připravili 

fundovanou prohlídku města, které je na rozdíl od barokní Olomouce mladší, s budovami 

převážně secesními. Moc nás zaujalo. Počasí na nás bylo chladnější, ale uměli jsme se před ním 

schovat do kavárny i do restaurace s pečenou kachnou. To jsme ale neměli dělat, protože zbylí 

Liberečáci mezitím nachystali bohaté občerstvení v klubu Arabela, kde naše prohlídka končila. 

Následovalo příjemné povídání a zpívání u kytar, podařilo se vytvořit příjemnou atmosféru. 

Jednou z posledních tramvají jsme se přesouvali na náš zámek. 

Příští ráno jsme přímo ve Vratislavicích nad Nisou, kde jsme bydleli, jsme už sami navštívili 

pivovar a muzeum Ferdinanda Porsche, zdejšího rodáka, jehož automobily a další vynálezy 

používá celý svět. Kolem poledne jsme dorazili do Bedřichova, kde jsme měli naplánovaný asi 
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10kilometrový výšlap. Počasí bylo 

ale dosti chladné, tak to nebyl až 

takový zážitek. Vypadalo to, že 

každou chvíli už musí napadnout 

sníh a všechny doposud zavřené 

chalupy a chaty se promění 

v penziony naplněné milovníky 

lyžování. Stáhli jsme se proto do 

Vratislavic a užili si příjemný večer 

s přivezeným štěňátkem piva. 

Protože jsme nespěchali v sobotu 

na vlak (auto má své výhody), 

dovolili jsme si ještě zajet pod 

Ještěd, odtud vyjet lanovkou na vrchol pod vysílač. Inverze ale nedovolovala velké výhledy, i 

když semotam problesklo sluníčko a bylo vidět aspoň něco. Po občerstvení v útrobách zázraku 

techniky a důkladné prohlídce architektury zevnitř i zvenku jsme absolvovali sestup do údolí po 

turistické a naučné stezce přes Kozí skály. Společným obědem na úpatí hory jsme uzavřeli 

povedenou akci, která účastníky stmelila. Tentokrát jsme poznali kus pěkné přírody, ale také 

jsme objevili, že nezáleží na věku, pokud si má jeden s druhým co říct. 

Liberec je krásné historické město, zdejší specifická krajina Jizerských hor si nás získala a tamní 

Přátelé přírody jsou milí a inspirativní. Pro všechny tři důvody stojí za to se tam vrátit, třeba 

někdy na přelomu jara a léta. Navíc ty, co rádi lyžují, velice mrzí, že takovou vymoženost, jako 

dojet pomocí MHD až ke sjezdovkám, nemají i 

u nich doma… není to nějaká světová rarita?  

 

 

 

   

Propagační materiály: Vizitka se základními 

údaji a letáček na březnový turistický pochod. 
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Hudební a jiná posezení v roce 2011 

 

Příjemnou atmosféru neměly jen naše turistické akce. Klub přátel přírody Malá liška přinášel 

v roce 2011 radost a možnost se uvolnit v dobré společnosti také formou večerních posezení 

s amatérskými muzikanty anebo na besedách o zážitcích z cest našich členů a příznivců. Pro tyto 

akce jsme využívali převážně prostory Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových 

organizací (NF OKNO) na Dolním náměstí v Olomouci. Ty zažily rychlé i pomalé tempo kytar a 

jiných nástrojů, hlasitý i tichý zpěv účinkujících i publika, anebo také moudrá slova cestovatelů. A 

samozřejmě úsměvy a smích. 

 

Moc fotek z hudebních  akcí na rozdíl od těch turistických v této publikaci nenajdete. Ony totiž 

byly všechny tak trochu stejné. Všude rozezpívané publikum, jen žánry a účinkující se někdy 

měnili. Nejvíce se v čele sálu objevovali Kryštof Richter, Hynek Pečinka a Květoš Janošík, 

s nachystáním místnosti většinou pomáhali David Mikulka a Radek Hrachovec. Za úspěch 

hudebních a besedních akcí ale můžou všichni, kdo přišli a nezůstali jen tak sedět, ale vydali kus 

sebe ostatním. 
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10. 2. 2011 Hudba pro (d)uši 

 

Ve čtvrtek 10. února proběhlo první veřejné kytarohraní a zpívání pro každého, které chce Malá 

liška provozovat jednou za měsíc. Tématem večera byly písničky zpěváka, skladatele a textaře 

Jaromíra - Jarka - Nohavici. Jeho židle bohužel zůstala po celou dobu prázdná, ale třicítka lidí se i 

tak dobře bavila.  

Všichni zpívali a štěrchali o stošest a pomáhali tak tříčlenné kapele ve složení Květoš Richter, 

Hynek Pečinka a Přema Štrajt, aby dohromady vytvořili jedinečný zážitek. Zazněly písničky starší 

a novější, jen tak například Jacek, Až to se mnu sekne, Zatanči nebo Přítel. Potkali se zde lidé, co 

se dlouho neviděli a na takové akci se rozhodně nečekali, stejně jako kamarádi, co jsou spolu 

téměř pořád. Kromě více než dvaceti odzpívaných písní máme za sebou i úvod do Nohavicovy 

teorie alkoholického kopce a dozvěděli jsme se i některé zajímavé infomace z jeho života. 

Rozcházeli jsme se po více než třech hodinách plní nádherné atmosféry, kterou jsme společnými 

silami vytvořili. Setkali se tu totiž lidé, kteří měli chuť se bavit, a nechali na sebe působit hudbu, 

která pomáhá a léčí. Jarek by z nás jistě měl radost. 

 

10. 3. 2011 Tučný Matuška Plíhal na kytaru 

 

S probouzejícím se jarem se probouzejí i lidé, kteří po dlouhé zimě hledají nějaké duševní 

osvěžení. Jedno z nich uspořádal ve čtvrtek 10. března olomoucký klub přátel přírody Malá liška. 

Byl to další amatérský koncert, tentokrát s názvem "Tučný Matuška plíhal na kytaru". Po 

únorovém setkání nad písničkami Jarka Nohavici to byl další povedený počin, kterých má přijít 

ještě celá řada. Písně Michala Tučného, Waldemara Matušky a Karla Plíhala přilákaly do "domu 

neziskovek" na Dolním náměstí přes dvacet nadšených lidí všeho věku. A plíhali jsme o stošest. 

Nejen na kytary, ale i na banjo, basu, bonga a foukačky. 

Celá akce trvala něco přes tři hodiny a poté už ji museli muzikanti utnout, jinak by je návštěvníci 

nepustili domů. Zazněly písničky velmi i méně známé, ale zpívat mohl každý, protože byly k 

dispozici texty. Předneseny byly i zajímavosti ze života tří zmíněných osobností českého 

countryového nebe a současného folku. V bloku věnovaném Karlu Plíhalovi sál rozveselily jeho 

krátké veršovánky. 

Kdo mohl za příjemnou zábavu a atmosféru? Samozřejmě všichni zúčastnění na obou stranách 

sálu - muzikanti i účastníci, protože se snažili všichni a nikdo nebyl jen pasivní. Kapelu tento 

večer tvořili Květoš Janošík (6 kytara), František Chini (12 kytara), Hynek Pečinka (6 kytara), Jarda 

Jiřík (banjo), Franta Eichert (kontrabas) - oba z kapely Countryexpres, Vraťa Kratochvil (bonga) a 

Květoš Richter (harmonika). Akce proběhla s podporou Olomoucké sekce Unie nestátních 

neziskových organizací Olomouckého kraje. 

 



 

 

20 Zpráva o činnosti v roce 2011 

Malá liška – klub přátel přírody 

19. 4. 2011 Z rozmlácenýho kostela 

 

Dubnový hudební večer uspořádaný klubem přátel přírody Malá liška v Olomouci byl zasvěcen 

bardovi české písně, Karlu Krylovi. Nezůstalo jen u zpívání. Akci dramaturgicky připravil Květoš 

Richter (děkujeme) tak, že jsme se ze čteného rozhovoru s Karlem Krylem z knihy Půlkacíř 

dozvěděli pozadí jeho životních osudů, které ovlivňovaly jeho názory vyjádřené v písních. 

Vybrané písně pak byly řazeny chronologicky tak, jak vznikaly a odrážely Krylovy životní 

zkušenosti. Zazněly dobře známé (Lásko, Pár zbytků pro krysy, Veličenstvo kat), ale i méně 

známé (Zapření Petrovo, Demokracie), tentokrát jen v podání kytarovém, kdy se u nástrojů 

střídali Květošové Richter a Janošík a semtam Hynek Pečinka. 

Opět nás bylo ke třicítce a sál v domě neziskovek na Dolním náměstí byl zaplněný. Hezké bylo, že 

někteří příchozí napekli pro ostatní a přidali své výtvory k dobrému jihomoravskému vínu, které 

už tradičně podáváme. Téma večera, Karel Kryl, nebylo rozhodně pro všechny, Kryl neumí a ani 

nechce být veselý. Proto jsme nemohli uspokojit zájemce o rozjuchaný večer, to spíš někdy jindy. 

I tak to byl neobyčejný 

zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 5. 2011 Na skok do dálek: Cestovatelský večer 

 

První pokus uspořádat posezení, na které by si sami návštěvníci připravili své zážitky z cest, se 

klubu Malá liška docela povedl. Patnáct dospělých účastníků si poslechlo povídání o Kanadě, 

Tyrolsku, Norsku a Julských Alpách, Mont Saint Michel a Monaku. K povídání jsme promítali 

fotky, prohlíželi si propagační materiály a poslouchali místní hudbu. Dvě hodiny a kousek uběhly 

docela rychle, kdo chtěl, mohl ještě navázat v restauraci U Kašny na Dolním náměstí, kde jsme 

ještě chvíli poseděli. Děkujeme všem, kteří se nebáli aktivně vystoupit. Největší pochvalu 

zaslouží 83letá Andělova babička, která byla předloni nejdál z nás všech, v Kanadě. 
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21. 6. 2011 Folkomotiva 

 

Každý měsíc od začátku roku 2011 se na Dolním náměstí v Olomouci muzicíruje. Amatérské 

muzikanty najdete v sále nad Hanáckou restaurací na rohu Dolního náměstí a Lafayettovy ulice. 

Tentokrát členové a příznivci klubu přátel přírody Malá liška přišli na akci FOLKOMOTIVA, jejíž 

název i hloupému napovídá, že šlo o hraní folkových motivů. V úterý 21. června se sešly čtyři 

folkové kytary a jedny folkové housle. K tomu zhruba třicítka písniček a třicítka zpěváků. 

Původní nápad byl hrát v Čechových sadech, poblíž sochy Boženy Němcové. Jenže Medard letos 

nezklamal a opravdu se snaží dodržet pravidlo o 40 dnech deště. Naštěstí se lidi nezalekli, 

nezůstali doma a skrz dešťové kapky si proklestili cestu do náhradních prostor, které zaplnili 

nádhernou atmosférou. Děkujeme, děkujeme, díky! 

4. 10. 2011 Africký večírek 

 

Africké kostýmy, didjeridoo, bubny djembe, štěrchátka, hrkátka, fotky lemurů, rostlin i lidí z 

Madagaskaru, ukázka afrických předmětů denní potřeby, buráky, banány, čaj, koření masala, 

vůně ylang ylang. Tento úžasný mix chutí, vůní, barev a obrazů utvořil skvělou atmosféru 

Afrického večírku, který náš klub uspořádal v úterý 4. října v prostorách sdružení SPOLU na 

Dolním náměstí v Olomouci pro třicítku účastníků od nejmenších po starší a pokročilé. 

Na skvělé zábavě i poučení se podíleli Vraťa Kratochvíl a spol. hrou na africké nástroje, Jitka 

Vokurková povídáním s obrázky z její cesty po Madagaskaru za lemury, Monika Tichá ukázkou 

předmětů denní potřeby a uměleckých artefaktů doplněných zážitky z Keni. I ti nejmenší 

účastníci skvěle vnímali rytmy afrických nástrojů a hemžili se místností, starší pak zpovídali Jitku 

a Moniku a dozvěděli se detaily nad rámec jejich vyprávění. Na závěr jsme si připili pravým 

keňským čajem. To už ale byla 150. minuta od začátku akce (18:00 - 20:30) a v nejlepším se má 

přece skončit.  

Večerem provázel Květoš Kryštof 

Richter a Hynek Pečinka pak akci 

zakončil připomenutím, že 

Přátelé přírody, k nimž klub Malá 

liška patří, mají své členy i v 

několika zemích Afriky. Úsměvy 

a zasněné pohledy vyvolala 

přednesená nabídka Přátel 

přírody z Alžírska a Senegalu 

hostit za velmi výhodných 

podmínek kolegy z Česka. Třeba 

si v příštím roce pojedeme Afriku 

osahat, abychom si na ni 

nemuseli jenom hrát. 
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Výtvarné dílny v roce 2011 

 

Od prvních okamžiků existence klubu Malá liška jsme se zaměřili také na rukodělné techniky. Ty 

si takřka ihned našli své příznivce, z nichž někteří prošli iniciační technikou s hliněnou koulí. 

Ostatní, kteří se zapojili do našich výtvarných aktivit později, už kromě keramiky okusili obrábění 

skla, výrobu hedvábných šátků a další z mnoha způsobů, jimiž člověk umí ozdobit svůj zevnějšek i 

interiér svého příbytku. Výtvarka pro (ne)šikuly probíhala jednou měsíčně a během roku 2011 

jsme vyzkoušeli několik míst v Olomouci. Nejprve kulturní dům Žerotín, déle jsme pobyli v centru 

YMCA v Hodolanech a na závěr roku jsme přesídlili do prostor Domu dětí a mládeže na tř. 17. 

listopadu. O náplň a provedení výtvarných aktivit klubu přátel přírody Malá liška se starali 

Kryštof Richter a Iveta Palkovičová s dcerou Míšou. Následující články dokumentují, jak se 

povedly první tři lekce výtvarky. Důvodem, proč tu není článků víc, je, že lépe se ukazují hotové 

výrobky, než se poutavě píše o tom, co se na setkání amatérských výtvarníků dělo. Proto si 

najděte někoho z asi 15 účastníků každé lekce a nechte si ukázat, co vytvořil. 
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24. 2. 2012 Výtvarka pro (ne)šikulky: keramika 

 

Šikulové i nešikulové se sešli ve čtvrtek 24. února vpodvečer v prostorách olomouckého 

Žerotína, aby ve Studiu Experiment strávili dvě pohodové hodiny s keramikou. Desítka účastníků 

patřila mezi začátečníky, ale pod vedením lektorek Evy a Ivety to brzy nebylo znát. Nejprve jsme 

ladili formu nad časopisy s výtvory z keramické hlíny - zvířátky i dekoracemi. Kdo už měl trochu 

jasno, mohl začít tvořit. Vznikaly roztodivné pokusy a někteří napoprvé zůstali raději jen u misek, 

zatímco jiní dali průchod fantazii.  

Dvouhodinovka rychle utekla a účastníci se shodli, že chtějí v keramice a jiných rukodělkách 

rozhodně pokračovat. V rámci akcí klubu Malá liška k tomu budou mít příležitost. Dostalo se jim 

také pozvání od Studia Experiment, aby se připojili ke středečním kurzům pro dospělé. 

Tentokrát nás bylo jen do deseti kousků, ale na takovéhle akci se davy nečekají. Na začátku se v 

místnosti mihnuli i Zdeněk Beil a Květoš Richter, kteří si přišli ukrojit aspoň ždibec umělecké 

atmosféry, když už jim účast na akci nevyšla. I tak potěšili. Opět jsme přivítali nové tváře, které 

na Malou lišku a její akce narazily poprvé. Vypadá to, že ne naposled. A o to jde, bavit se musí 

člověk umět v každém věku a za každého ročního období i počasí. 

 

24. 3. 2011 Výtvarka pro (ne)šikulky: keramika 

 

Akce, kde si každý šikula i nešikula může uplácat z hlíny něco hezkého, pořádá klub přátel 

přírody Malá liška každý měsíc. Dvouhodinovka, která proběhla ve čtvrtek 24. března večer, byla 

ale poněkud zvláštní.  

Pod vedením Květoše Richtera a Ivety Palkovičové účastníci napřed pořádně prohnětli hlínu a 

vytvořili z ní kouli jako nejdokonalejší tvar v přírodě. Poté prošli s koulí v ruce a zavřenýma očima 

malou relaxací, při které se uvolnili, zbystřili svůj vnitřní zrak a vlastně úplně náhodou pak začali 

ze své koule tvořit něco hezkého. Nakonec dvouhodinovky se na stole sešly miska, hrníček či 

květník. Setkání hostily prostory YMCA v Olomouci - Hodolanech, kam se za měsíc rádi vrátíme. 

Netradiční pojetí akce hodnotili na závěr účastníci moc dobře. 

 

28. 4. 2011 Výtvarka pro (ne)šikulky 

 

Ve čtvrtek jsme se setkali  ve  výtvarné dílně. Ještě před tím, než jsme začali tvořit, seznámili 

jsme se s leguánem. No, někteří z nás ho znají již z minulé lekce, nicméně i ti se na něj znovu rádi 

podívali. Je to přece jen krásné zvířátko a předvedl se v plné parádě. A opice taky 

tentokrát  odchod na kutě odložily na pozdější dobu a po celé dvě hodiny nás pozorovaly. 

Přišli mezi nás noví přátelé a vyrobili si krásné misky. Moc se jim povedly. Dámy slíbily, že přijdou 

i příště.  Naše nejmenší kamarádky, Terezka a Verunka, přišly už s jasnou představou, co si 

z dnešní výtvarky odnesou. Terezka vymodelovala krásného ducha a sovu, Verunka motýla a 

labuť. Vlasatou labuť. Hodně vlasatou… Ostatní se inspirovali přímo na místě. 
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Akce pro mládež v roce 2011 

 

V oblasti akcí pro mládež náš klub velmi úzce spolupracuje se sdružením Duha Velká Medvědice, 

což je originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro aktivní volný čas 

pro věkovou skupinu teenagerů (tj. zhruba od 12 asi do 20 let) zaměřené na přírodu – sport a hry 

– amatérské umění – recesi umožňující si rozšířit obzory, seznámit se s dalšími lidmi a tyhle 

kontakty rozvíjet přinášející nejen zábavu, ale vždy i něco „za tím“.  

Poznáváme přírodní a historické památky, hrajeme míčové i jiné hry, pácháme umění a hlavně – 

dobře se bavíme. Tyto akce dávají i něco do života; říká se tomu zážitková pedagogika - zážitek 

nemusí být pozitivní, hlavně když je silný. Všechny aktivity v roce 2011 byly otevřené i pro 

zájemce bez povinného členství.  

Tři víkendové akce a jeden týdenní tábor trochu jinak připravili Štěpánka Štrajtová, Martin 

Haberle, Radek Hrachovec, David Mikulka, Hynek Pečinka, Michal Haberle, Pavla Dosedělová, 

Matěj Příhoda a Irena Barošová. Akce jsme dokázali obsadit lidmi, kteří do té doby s námi 

nejezdili. Což je v době, kdy se mládežníkům nabízí spousta lákadel, docela úspěch. 
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3. – 6. 2. 2011 Sněhovíkend v Jizerkách 

První letošní akci pro mládež uspořádala Duha Velká Medvědice ve spolupráci s Malou Liškou na 

svazích Jizerských hor nedaleko Jablonce nad Nisou. Hlavní náplní bylo lyžování či jízda na 

prknech, doplňkový program představovala prohlídka Jablonce s otázkami, návštěvy bazénu, 

drobné hry v ubytovně na seznámení a vyblbnutí. Po několika letech, co jsme se o to pokoušeli, 

máme za sebou bomba zimní akci. 

11. – 13. 3. 2011 V. I. P. víkend v Ostravě 

 

Jak proběhl letošní VIP víkend jako třetí v řadě? Po tom pražském (2009) a brněnském (2010) 

byla na řadě Ostrava a 

vše, co ji dělá zvláštní 

oproti zbytku Česka. K 

akci tak patřila 

návštěva dvou dolů 

(Michal a Landek), 

haldy vytěženého 

materiálu Ema se stále 

zuřícím podzemním 

požárem, nočním 

životem v casinu a 

ranním bowlingem v 

non-stop baru. Takto 

chutná Ostrava a takto 

chutnala i účastníkům 

akce, kterou 

uspořádala Duha Velká 

Medvědice ve 

spolupráci s Malou 

Liškou. Děkujeme všem účastníkům, organizátorům i trojici domorodých průvodců, kteří se 

spokojili s korálky, zrcátky a půlkou pizzy. 

 

3. – 5. 6. 2011 Pálava kolmo i pěšmo 

 

Víkend na Pálavě byl strašně krátký. To je první dojem z akce, kterou uspořádaly pro své členy a 

příznivce Duha Velká Medvědice a klub přátel přírody Malá liška v Mikulově a okolí. Příště 

musíme jet aspoň o den déle, ale i tak jsme zvládli spoustu aktivit: projít Pálavou z Mikulova do 

Dolních Věstonic, projet se kolem Novomlýnských nádrží na kolech, objevit židovskou čtvrť v 

Mikulově a místní zámek s výstavou vláčků, smočit se v akvacentru, pořádně si zahrát a zazpívat 

a taky se dobře najíst a napít. 
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6. – 13. 8. 2011 FREEKemp: tak trochu jiný tábor 

 

Pestrý koktejl zážitků čekal na každého, kdo se přihlásil na týdenní tak trochu jiný tábor 

s názvem FREEKemp. Ten ve druhém srpnovém týdnu společně pořádaly na duhové základně 

v Náchodě Duha Velká Medvědice a klub přátel přírody Malá liška. A protože druhá z organizací 

propagovala akci nejen v Česku, přivítali jsme kromě účastníků z Čech, Moravy a Slezska také 

čtyři Němce. Týden od 6. do 13. srpna jsme strávili objevováním zajímavostí náchodského 

výběžku a přilehlých polských krajů.  

Na programu, ze kterého si 24 účastníků mohlo poskládat svůj týden, byla pěší turistika 

i cykloturistika, výtvarné a hudební dílny, táboráky, koupání, divadlo, sportovní turnaje, hry 

i relax. Byli jsme prostě tak free, jak to jen na „kempu“ lze. Odtud název FREEKemp. A kde jsme 

všude byli a co jsme dělali?  

V Bludných skalách na polské straně výběžku jsme se sotva protáhli skalním labyrintem, 

v lázeňském městě Kudowa Zdrój jsme přečkali lijavec. Mohli jsme srovnat, jestli mají lepší skály 

v Adršpachu, nebo v Polsku (vyhrálo Polsko). Vyrobili jsme si sádrové masky, zabubnovali na 

hudební dílně, prošli náchodský zámek od střechy po sklepy. Uspořádali jsme summit zástupců 

různých světadílů včetně ochutnávek jejich kuchyně. Obdivovali jsme silné zdi obranných 

vojenských pevností v Dobrošově a na Březince. Odvážnější z nás se pokusili horolezit na Ostaši, 

kde jsou skály obzvláště strmé. Nikdo se neutopil při koupání ani nerozpustil při dešti. Sehráli 

jsme pohádkové divadlo ve vlastnoručně vyrobených kostýmech přímo v zámeckých zdech. Na 

Starém bělidle jsme utvořili živou sochu babičky s vnoučaty a ochutnali klobásy pana Proška. 

Sehráli jsme turnaj v kroketu, přehazované, badmintonu i bordelu. A jedli jsme jídla česká 

i mezinárodní a hodně hráli na kytary.  

Pro svůj záměr jsme zvolili přímo ideální místo pro objevování přírodních zajímavostí, ale 

i sportovní vyžití po 

příchodu – základnu Na 

Zámku, kterou vybudovala 

náchodská Duha Modrá 

Střelka. Každý ocenil 

zánovní chaty, zázemí 

i velké hřiště. Abychom 

nezapomínali, že jsme na 

„trochu jiném“ táboře, 

měli jsme to s výhledem 

na paneláky sídliště Plhov. 

Doporučujeme i vám ji 

vyzkoušet.  
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Mezinárodní spolupráce 

Přátele přírody lze najít v téměř všech evropských zemích a pak v několika dalších státech na 

všech světadílech kromě Antarktidy. V zemích kolem nás, Rakousku, Německu a Švýcarsku, 

působí Přátelé přírody (zde nazývaní Naturfreunde) už od začátku 20. století. My se od nich, i 

když jsme o hodně mladší, můžeme toho spoustu naučit, oni zase zjistit, jestli se jejich léty zažité 

věci nedají dělat jinak. Také (a nejen) proto spolupracuje náš klub s jihoněmeckými Přáteli 

přírody z města Metzingen ve spolkové zemi Bádensko-Württenbersko. Jak jsme se našli? Každá 

taková spolupráce vzniká ne na inzerát, ale tak, že se potká několik lidí většinou na úplně jiné 

akci. Tak se stalo i nám někdy v roce 2007, kdy jsme se ve Varšavě domluvili na společném táboře 

Olomoučáků a Mladých přátel přírody z Württemberska. Od té doby se spolupráce rozvíjela v 

oblasti akcí pro mládež a se založením klubu Malá liška se přehoupla do více „cílových skupin“. 

 

21. – 25. 4. 2011 Winds of Change: česko-německé Velikonoce 

 

Letos připadly Velikonoce až na 

konec dubna, tedy na dobu, kdy už 

se všechno nalévá a pučí anebo 

aspoň vylézá z děr a úkrytů. Navíc 

bývá kolem svátků delší volno, a tak 

právě 21. – 25. dubna proběhl 

v Českém krasu nedaleko Berouna 

již třetí ročník česko-německého 

setkání mládeže s názvem „Winds 

of Change“. Stejně jako ročníky 

minulé měly i tuto akci na svědomí 

mladí přátelé přírody z obou zemí, 

konkrétně Duha Velká Medvědice a 

NFJ Württemberg z jihu Německa. 

Zemi syslů, tedy Český kras, ale i 

sebe poznávali ze všech 

stránek. Akci uspořádali ve 

spolupráci s klubem přátel přírody Malá liška. 

Děti, mládež i dospělí z obou zemí dostali už potřetí možnost poznat nové kamarády a vidět 

znovu ty staré a společně s nimi se dozvědět zase něco nového o životě v sousední zemi, 

o zvycích a také typické kuchyni. Na akci Winds of Change, která i letos zůstala nedaleko Prahy (v 

obci Železná), se potkalo 30 účastníků a společně aktivně absolvovali pestrý program. Ten byl 

namíchán z výletů do okolí, a to jak pěších, tak za použití autobusu či aut, z programu u základny 

či společných večerů nebo prostě relaxu, který snad každý čas od času potřebuje. 
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Mezi nejoblíbenější části programu patřily návštěva sklárny, vyjížďka na koních, výlet do Prahy, 

na zatopené lomy kolem Mořiny, exkurze za medvědy do Berouna nebo do Koněprus a hrady 

Žebrák a Točník. Zapomenout nelze ani mezinárodní večer či závěrečné barbecue. Účast na 

veškerém programu byla vždy dobrovolná, ale i tak nikdo nezůstával stranou a všude bylo plno. 

Účastníci z Česka i Německa spolu strávili pět dnů plných úžasné atmosféry, kterou dotvářelo 

bydlení v areálu bývalého parního mlýna s pilou. Poznali kus středních Čech a získali nové 

zkušenosti ze spolužití s lidmi z jiného národa včetně ochutnávky tradičních kuchyňských 

specialit. Měli příležitost potkat se se starými známými a získat nové kamarády, což je jeden 

z principů mezinárodních výměn mládeže. 

 

Change of Winds: všechny chutě Švábska v pěti dnech 

 

 

Tradiční spolupráce mladých přátel přírody z jihu Německa a středu Moravy opět přinesla akci 

s mnoha různorodými dojmy. Pět dní strávených na konci září v neobvyklém švábském kraji 

umožnilo účastníkům vnímat místní přírodu a lidi všemi smysly. Účastníci prožili půlden na 

biofarmě, upekli si tradičním postupem vlastní slaný kynutý koláč, při návštěvě přečerpávací 

vodní elektrárny se seznámili s alternativními zdroji energie a ponořili se do umělé krajiny 

bývalého vojenského prostoru. Nechyběl celodenní výlet po stopách švábské geologické historie 

ani procházka současným městem. 

Tento pestrý program uspořádaly sdružení dětí a mládeže Duha Velká Medvědice a partnerský 

klub přátel přírody Malá liška společně se skupinou německých Přátel přírody z Metzingenu 

(spolková země Bádensko-Württembersko). Jako základna sloužil Falkenberg, zařízení 

německých hostitelů, které najdete nedaleko městečka Metzingen. Cílem projektu „Winds of 

Change/Change of Winds), na kterém se čeští a němečtí mladí Přátelé přírody už tři roky podílejí, 

je zjistit, zda jsou naši sousedé opravdu tak jiní, jak se někdy tvrdí, anebo ne, jak se taky někdy 

tvrdí. Program zářijového pětidenního setkání měl spojovací téma trvale udržitelný život. Co 
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můžeme ve svém životě změnit a co dělat jinak, abychom za sebou nechávali co nejmenší 

spoušť? A stojí vůbec za to chovat se šetrně k přírodě? 

Účastníci poznali zajímavé možnosti šetrného využití přírodních zdrojů a krajiny ovlivňované 

člověkem a také způsoby ohleduplné péče o hospodářská zvířata a smysluplného zapojování 

handicapovaných do pracovních aktivit. Po výletech a exkurzích účastníci z Německa i Česka 

využívali příležitost lépe se seznámit a popovídat si napříč národy nejen o sobě a o společných 

zážitcích z každého dne, ale probrat hlouběji i dojmy a názory a předat si zkušenosti na téma 

trvale udržitelný rozvoj v praxi. Závěrečné hodnocení účastníků ukázalo, že se organizátorům 

povedlo překonat očekávání. Už během akce bylo jasné, že se znovu uvidíme, prostě chceme 

a musíme, když nám to tak hezky vyšlo. 

 

Setkání členů klubu 

 

Hned zanedlouho po vzniku klubu, kdy se z návštěvníků akcí začali stávat první členové, vyvstala 

otázka, co nad rámec našich akcí děláme pro své členy. Kde je ten rozdíl mezi účastníkem a 

členem a proč. Na jaře jsme proto uspořádali první „pokec“, který neměl na programu nic jiného 

než zhodnotit dosavadní činnost a probrat nápady zúčastněných, aby činnost v následujících 

obdobích byla ještě lepší. Po prázdninách jsme pokračovali v dobré zkušenosti, sešli jsme se 

v září, v říjnu a pak v prosinci na valné hromadě. 

 

20. 3. 2011 V takové dobré společnosti: Střípky ze setkání příznivců Malé lišky 

Po nějaké době, co se nám daří lákat na naše akce nečekaně dost příjemných lidí, jsme se 

rozhodli je svolat a vyzpovídat, jak by si 

představovali činnost našeho klubu. Setkání 

členů, dobrovolníků a příznivců klubu přátel 

přírody Malá liška proběhlo v neděli 20. března, v 

posledním zimním dnu, už tradičně v 

Hauenschildově paláci na olomouckém Dolním 

náměstí. Tady jsou útržky myšlenek, které zazněly 

na setkání, či na jeho pokračování pod Limpou. 

Z prezentace, kterou nám představil Hynek, jsme 

chytřejší, pokud jde o to, co dělají a co 

chtějí Přátelé přírody jak na mezinárodní, tak na 

naší malé hezké české úrovni. Líbí se nám to a 

docela nás to inspiruje. Podívat se na prezentaci 

můžete i vy. Zjistíte z ní, že takováto organizace jako jsme my na našem "trhu" opravdu chyběla. 

A pak jsme přešli na jednotlivé nápady: 
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Depresivního Karla Kryla doplní v úterý 19. dubna Jaroslav Hutka, Květoš R. přiběhne po zahájení 

a okamžitě se zapojí do hraní. V květnu zkombinujeme kytarohraní s povídáním a 

vznikne cestovatelský večer doprovázený písničkami Žalmana a Nedvědů. V červnu si 

zahrajeme písničky od táboráku přímo u táboráku - využijeme zahradu Marcelky Dosedělové 

(která o tom ještě neví). Termíny na koncerty stačí domlouvat měsíc dopředu. 

Každý člověk čte, někteří i knihy, uvedla Evička Sommerová, a proto si vzala za úkol sehnat 

podobně založené lidi, kteří by se scházeli a systémem "každý měsíc jedna kniha" by si vzájemně 

představili, co právě čtou a popovídali si o tom. Scházeli by se třeba před hraním, anebo zvlášť. 

Ještě u nich uslyšíme. 

Naše umělecké a zároveň opoziční křídlo Iveta a Květoš R. nechce vlajku ani trička, ale chce dělat 

výtvarné aktivity třeba i ve středu a zapojit do nich i arteterapii, což je terapie uměním pro ty, 

kdo by nevěděli. Postupem večera opozice vlivem působení atmosféry Limpy zjihla a 

dobrovolně se rozpustila. 

Propagovat sebe a svoje aktivity se nám zatím docela daří. Zachováme proto systém letáčků na 

každou akci zvlášť. Dobrý je i "infokanál", který samovolně běží mezi spokojenými účastníky a 

dalšími, s nimiž se o svoji spokojenost podělí. Můžeme to ještě podpořit, že letáčky budeme 

pravidelně dodávat do informačních center na nádraží, v podloubí radnice, do vědecké i městské 

knihovny, do infocentra pro mládež. 

Ujasnili jsme si, že více než 3 různé akce v jednom měsíci pořádat nebudeme, jinak bychom se 

mohli brzo vysílit. V budoucnu zapojíme i cyklo a vodu, využijeme zkušenosti Ladi Kleina. Na 

konci září se nabízí pochod po Mutěnických vinohradech, tradiční akce pro vínomilce, zároveň 

bude na konci září akce v jižním Německu. Členský příspěvek na rok 2011 bude 100 Kč pro 

pracující, 50 Kč pro nepracující. Je třeba mít nějaký bank na hrazení společných potřeb, nejen 

spoléhat na to, co se vybere na akcích jako dobrovolné vstupné. 

Další nesouvislé nápady byly určitě tak svělé, že si je nikdo pořádně nepamatuje :-) Ale myslelo 

nám to, že?  

 

13. 10. 2011 Ani ne po roce je 

nás už padesát! 

Ve čtvrtek 13. října večer se konalo 

velmi neformální setkání členek a 

členů našeho klubu ve velmi 

neformálním prostředí Blues baru 

Garch na olomouckém Šibeníku. 

Dvacítka účastníků si našla čas na 

poznání ostatních malých lišek a 

lišáků, protože ne všichni chodí na 
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všechny akce (turistika, výtvarka, zpívánky) a neměli se tak příležitost zahlédnout. Během večera 

přistoupila do klubu jako náš 50. člen Mirka Němcová, nevystoupil nikdo.  

A co se vlastně dělo? Spontánní a neorganizovaná zábava sestávající ze scénky parodující Hynkův 

rozhovor pro Kdy-kde-co (Iveta, Betty), ochutnávka sýrových fondue - místní speciality (Mirka a 

spol.), kytarohraní (Světlana, Hynek, Anděl a další) a zpěvu a povídání (téměř všichni). Protože se 

setkání uskutečnilo přesně na den Andělových narozenin, dostal oslavenec i několik dárků. 

Hynek uvedl několik zásadních akcí, které nás v blízké budoucnosti čekají. Každý se myslím bavil 

skvěle, někdo poseděl chvíli, někdo déle a poslední vyklidili pole kolem půlnoci stylovým 

rozhozením vizitek Malé lišky mezi "cizí" osazenstvo baru se slovy "To abyste věděli, s kým jste 

tu dnes seděli." 

 

18. 12. 2011 Valná hromada klubu 

 

Po roce činnosti našeho klubu Malá liška si jeho členové našli čas sejít se v předvánoční době na 

valné hromadě. Účelem tříhodinového setkání členů proběhlého v neděli 18. prosince bylo 

probrat pochvalné komentáře a případné připomínky k činnosti klubu, nastavit pravidla jeho 

fungování a zvolit vedení klubu. 

Jak ten náš uplynulý rok vlastně vypadal? Po založení, u kterého 28. listopadu 2010 byli Štěpánka 

Štrajtová, Hynek Pečinka a Martin Haberle, jsme začali získávat sympatizanty. Činnost klubu se 

rozjela na konci ledna 2011, první akcí byl pochod Zmrzlé Hanák v okolí hradu Sovince. V únoru k 

turistickému zaměření přibyly další dvě "nohy" - výtvarné dílny a hudební večery. Na jaře a na 

podzim jsme kromě této pravidelné "trojnožky" zařadili i dvě vícedenní akce (Zábřežsko, Jizerské 

hory) a dvě česko-německá setkání (Železná, Metzingen). V říjnu na posezení se členy v Blues 

baru Garch vstoupila 50. členka. Konec roku patřil diskusím o potřebných pravidlech, které 

vyvrcholily právě valnou hromadou. 

Toto vše připomněl David "Anděl" Mikulka v úvodní prezentaci činnosti doprovázenou fotkami z 

akcí. Hynek Pečinka pak přítomné seznámil se závěry schůzek k nastavování pravidel fungování 

klubu a návrhem organizačního řádu, který z nich vychází. Přítomní se rádi zapojili a padlo ještě 

několik připomínek. Právě podle nového organizačního řádu ("malých stanov") jsme zvolili na 

dva roky pět členů rady klubu a tři členy kontrolní komise, volbu a veškeré hlasování vůbec 

sčítali Lenka "Lenočka" Pospíšilová a David Mikulka. Na obou orgánech teď je, aby si zvolily 

předsedu, a začaly pracovat. Souhlasili jsme i s těsnou spoluprací se sdružením dětí a mládeže 

Duha Velká Medvědice. Plán akcí pro mládež představili Štěpánka Štrajtová a Radek Hrachovec, 

další akce Hynek Pečinka, Květoš Janošík a Zdeněk Beil.  

Poslední adventní neděle nebyla pro valnou hromadu opravdu nejlepší termín, zvlášť naše ženy 

zůstávaly doma péct a uklízet. Sešlo ale přes pětadvacet hlasujících, což není málo. I tak bude asi 

lepší pořádat valné hromady dříve (blíže k výročí), a padl i nápad spojit je s oslavou či rovnou s 

tancovačkou.  
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Malá liška umí velké věci 
 

Tak to chodí, když člověk míní a 

Pánbůh mění. V listopadu 2010 

jsme si ve třech lidech říkali, že 

začneme pořádat akce pro 

dospěláky, především turistické a 

že bude jedno, kolik lidí se zúčastní. 

Vždyť jít do lesa se dá i ve dvou. Po 

roce, na konci roku 2011 je jasné, 

že jít do lesa ve dvou v Malé lišce nemůžeme. Museli bychom nechat spoustu zájemců před 

lesem, anebo losovat, kteří dva z lidí, co přišli na sraz, to budou - a to by asi neprošlo. Taky jsme 

nepočítali s tím, že by tolik lidí oslovilo brnkání na kytaru a možnost zazpívat si jinde než 

v putyce. A už vůbec ne s tím, že se u nás usadí alternativa starosvětského drhání peří a lidé se 

budou scházet ve výtvarných dílnách pořádaných tím klubem, který vznikal na půdorysu 

turistických akcí. A že po deseti měsících činnosti zapíšeme padesátého člena, tedy členku, to už 

by před rokem znělo jako dobrý vtip. 

Jsem rád, že přibližně stovku lidí z Olomouce i větší dálky, mladších i starších, oslovila nabídka 

aktivit pod hlavičkou Přátel přírody. Většina se nám během roku ještě několikrát vrátila, a proto 

můžu hrdě ohlásit zhruba čtyři sta účastí. Opět v listopadu 2010 nepředstavitelné numero. Chtěl 

bych jim všem na tomto místě poděkovat. A ještě víc těm, kteří pro ostatní dělají něco navíc – 

všichni zadarmo a dobrovolně. Účastníci a organizátoři aktivit pomáhají uskutečňovat a 

propagovat ideály Přátel přírody, hnutí, které je na světě už téměř 120 let – být blízko k přírodě, 

být blízko k lidem, být otevřený a tolerantní k ostatním, pro něco žít. Tak se snažíme vyplňovat 

v dnešní podivné době místo, kde tyto hodnoty byly a odkud nějak zmizely. Snad je zase všichni 

najdeme. 

 

Hynek Pečinka 

v roce 2011 místopředseda klubu 
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