
DUBEN – NA LIŠKU PŮJDEM! 

aktivity v přírodě a kultura pro lidi všech velikostí 
 

 

Sobota 13. dubna 

Deskohraní - stolní hry pro velké        

i malé hráče 

17:00, Fox club (prostory klubu pro seniory), Javoříčská 2     

- hned u zastávky tramvají 1, 4, 6 Okresní soud 

Není podmínkou být zkušeným hráčem, jde o zábavu. Chcete 

si přijít jen tak zahrát nějakou hru, kterou znáte, s dalšími 

(ne)zkušenými hráči? Chcete přinést a zahrát si nějakou hru, 

kterou máte doma? I to lze. Akci vede Michal Štrajt. 

Členové klubu: vstup zdarma, hosté 20 Kč. 

Úterý 16. dubna 

Cestovatelský večer: 70 DNÍ V BARMĚ 

NEJEN NA KOLE 

18:00, Fox club (prostory klubu pro seniory), Javoříčská 2     

- hned u zastávky tramvají 1, 4, 6 Okresní soud 

Hanácký dobrodruh, průvodce cykloexpedičních 

zájezdů Pavlík Vrbík Indián neformálně vypráví o Barmě ve 

dvou blocích. První je o jedinečnostech této asijské země, 

druhý o putování touto zemí na kole. 

Členové klubu: vstup 20 Kč, hosté 40 Kč. 

 

Sobota 20. dubna 

Za chrostíky na Bystřičku 

Hrubá Voda  Domašov nad Bystřicí 

9:20, sraz na hlavním nádraží ČD v Olomouci, vlevo v hale, 

předpokládaný návrat do 17:00  

Dubnový výlet nás zavede do údolí řeky Bystřice. Projdeme si 

ho po trase z Hrubé Vody do Domašova (13 km). Během cesty 

se několikrát zastavíme u vody, abychom zjistili co nejvíc o 

řece, živočiších, kteří v ní žijí, jak se řeka chová. Akcí se 

připojujeme k projektu "Voda základ života", který 

organizují Přátelé přírody v několika zemích Evropy.  

Akce, kterou vede Hynek Pečinka, je vhodná pro dospělé i 

děti v jejich doprovodu. 

Pro předem přihlášené na e-mail fox@malaliska.cz  je akce 

(program, materiál) včetně dopravy zcela zdarma. Ostatní si 

sami platí cestu vlakem. 

Čtvrtek 25. dubna 

Výtvarná dílna: Malování na kameny 

18:00, Fox club, Javoříčská 2 - tramvají 1, 4, 6 Okresní soud 

Dvě hodiny příjemného výtvarničení. Dejte průchod své 

fantazii a proměňte kámen na umělecké dílo. Kameny si 

můžete přinést vlastní, bude jich i dostatek zajištěn. Akci 

vede Marcela Moser a Eva Sommerová. 

Členové klubu: příspěvek 30 Kč, hosté 50 Kč 


