
PRÁZDNINOVÁ POHODA S MALOU LIŠKOU 

aktivity v přírodě a kultura pro lidi všech velikostí 
 

LIDÉ PRO PŘÍRODU – PŘÍRODA PRO LIDI 

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

T: 602 431 149 | fox@malaliska.cz | www.malaliska.cz 

 

Pátek 26. července (s možností zůstat do soboty)  

Grilování na Zapletalově gruntě 

od 16:30 | Zapletalův grunt v Krčmani, 10 km od Olomouce 

Na návsi v Krčmani, vesnici mezi Olomoucí a Přerovem, stojí 

stoletý hanácký grunt s číslem 8. Strávíme zde odpoledne a 

večer u grilu, kytar, zábavy (pétanque, kroket)  

Do středy 24. 7. včetně nahlaste účast na e-mail 

fox@malaliska.cz nebo tel. 602 431 149: jméno účastníka, 

maso: vepřo/kuře, nebo zelenina, pivo/víno/nealko, spím: 

ano/ne.  

Zájemci spí pod střechou, potřebují svůj spacák. Kdo vydrží 

do soboty, může se projít k bývalým lomům v okolí vesnice a 

vykoupat se na pískovně. Akci vede Hynek Pečinka 

Jak se dostat tam a zpět? Sami (autem, na kole, vlakem), 

nebo bus směr Přerov - jede z autobusového nádraží v 15:29, 

16:25, 16:30, 17:25 a 18:55. Poslední bus do Olomouce jede 

21:04, pak až ráno.  

Úterý 13. srpna Posed s vůní buřtů 
od 16:30 | Pamatováček, Karafiátová 5 (u zastávky busu č. 

10, 16, 19 „Karafiátová“) 

Vždy druhé úterý v měsíci se naši členové a příznivci scházejí 

na tzv. Posedu. Setkání, kde se povídá, plánuje, seznamuje… 

V srpnu nevynecháme, naopak zpestříme. Mimořádně se 

sejdeme na zahradě v areálu Pamatováčku na Tabulovém 

vrchu u ohně s možností opéci si přinesené dobroty. Rádi vás 

mezi sebou uvidíme. Na místě si můžete koupit nealko nebo 

pivo/víno. 

Pokud nás nebudete moci najít, volejte Hynka Pečinku na 

tel. 602 431 149 

Víkend 16. – 18. srpna (možno i jen na část akce) 

Za Kelty do drahanských kopců 

Malá liška jede do přírody na pomezí Olomouckého a 

Jihomoravského kraje, do kouzelných končin Drahanské 

vrchoviny. Přidáte se? 

Ubytování: Turistická ubytovna uprostřed obce Drahany  

http://www.drahany.wz.cz/ubytovna: dvoulůžkové pokoje, 

společné soc. zařízení, kuchyňka, nádobí, mikrovlnka. 

V ceně jsou lůžkoviny. 

V pátek táborák s kytarami a opékáním, v sobotu výlet na 

keltské oppidum na Malém Hradisku, večer třeba družba 

s Drahanskými. V neděli houbařská procházka lesem do 

Nových Sadů a přes Otinoves do Drahan. Zájemcům „hrozí“ 

také míčové hry, líný tenis, badminton, pétanque, kroket a 

další. 

Sraz v pátek: 15:45 na autobusovém nádraží v Olomouci. 

Návrat v neděli: odjezd z Drahan v 16:13, v Olomouci 

budeme v 18:00 hod. Nebo po domluvě individuální příjezd 

i odjezd busem nebo autem. 

Cena: ubytování 180 Kč/noc, bus pátek 54 Kč, bus neděle 69 

Kč; strava vlastní; člen klubu: sleva 50 Kč. 

Akci vede Marcela Moser. 

Ubytování rezervujte do 8. 8. u vedoucí akce na e-mailu 

marcela.moser@seznam.cz nebo na tel. 728 750 821 

 

 

 

Akce pořádá Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce, součást celostátní organizace Přátelé přírody ČR. Jsou to výlety do přírody, 

příjemná hudební a cestovatelská setkání, české i mezinárodní akce se spřátelenými skupinami. Akce pořádáme pro samostatné 

dospělé, mládež, rodiny i seniory. Více na www.malaliska.cz 
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