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Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 

KDO JSME… 

Mala  lis ka – klub pr a tel pr í rody pu sobí  v historicke  metropoli Moravy. Jsme souc a stí  c eske  ve tve 

celosve tove ho hnutí  Pr a tel pr í rody (Naturefriends, Naturfreunde), ktere  uz  te me r  120 let propaguje socia lne  

dostupny  pohyb a pobyt v pr í rode , ale nejsme „jen“ turiste , velke  mí sto ma  u na s kultura souc asna  i minula . 

K nas im principu m patr í  tolerance, solidarita a demokracie, du raz na dobre  vztahy mezi lidmi navza jem, 

odpove dny  postoj c love ka k pr í rode  a budoucnosti planety Zeme . A tyto principy se promí tají  do vs eho, co 

de la me. 

Na s  klub byl zaloz en na konci listopadu 2010, první  akce probe hla v lednu na sledují cí ho roku. V roce 2012 

jsme sdruz ovali pr es 50 c lenu  a hla silo se k na m dals í ch asi 100 pr í znivcu . Jsme spojeni se spolkem de tí  a 

mla dez e Duha Velka  Medve dice, ktery  pu sobí  jako nas e „sekce pro mla dez “. Pro leps í  koordinaci sve  c innosti 

spolu ma me smlouvu o sdruz ení  a vza jemne  se podporujeme. 

Jsme take  zakla dají cí m c lenem Unie nesta tní ch neziskovy ch organizací  Olomoucke ho kraje, za jmove ho 

sdruz ení  pra vnicky ch osob. 

 
 

CO BYCHOM RÁDI… 

Nas imi hodnotami jsou pr í roda a kultura dostupne  pro kaz de ho za jemce – nas e akce stojí  jen nejnutne js í  

na klady, r ada z nich je zdarma a jsou v dostupne  vzda lenosti. Ra di se setka va me s lidmi s podobny m 

smy s lení m, jsme tolerantní  a komunikativní . 

Jak to oficiálním jazykem říkají 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. 
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CO DĚLÁME… 

Klub Mala  lis ka pravidelne  po cely  rok por a da  pro sve  c leny i za jemce z r ad ver ejnosti vy lety do pr í rody, 

kulturní  a tvor iva  setka ní . Jsou to pr eva z ne  jednodenní  akce, be hem roku se kona  ne kolik ví kendovy ch 

vy jezdu  a v le te  nejme ne  jedna ty denní  zahranic ní  akce. Dvakra t roc ne  se vidí me s partnery, Pr a teli pr í rody 

z Metzingenu. Pro mla dez  nabí zí me samostatny  specia lní  program – je to roc ne  6 ví kendovy ch vy letu  a v le te  

ty denní  aktivní  ta bor.  

Spolupracujeme s ostatní mi c esky mi organizacemi Pr a tel pr í rody, ma me (jak vy s e uvedeno) i pr í me ho 

zahranic ní ho partnera – Pr a tele pr í rody (NaturFreunde) z Metzingenu v jiz ní m Ne mecku. Setka va me se 

s neziskovy mi organizacemi a jiny mi subjekty na u zemí  me sta Olomouce i jinde. 

KDO NÁS PODPORUJE… 

Hned v první m roce nas í  fakticke  c innosti, tj. 2011 si na s zac alo vs í mat statuta rní  me sto Olomouc, ktere mu 

od te  doby vde c í me za uzna ní  nas ich aktivit jako prospe s ny ch pro olomouckou ver ejnost a take  za 

pravidelnou financ ní  podporu. Informace o na s a nas ich akcí ch uver ejn ují  zdarma ne ktera  olomoucka  i 

celosta tní  me dia, zejme na C esky  rozhlas Olomouc, periodika Kdy-kde-co v Olomouci, Olomoucky  dení k, 

Bulletin UNO, bulletin Pr a tele  pr í rody, 5+2dny, webove  stra nky Olomoucke.info, UNO-OK.cz. 

Podporuje na s ale vlastne  kaz dy , kdo na nas i akci pr ijde a da  ve de t, z e se mu lí bí  (nebo co zleps it), kdo si 

pozitivní  informace o na s nenecha  pro sebe a pode lí  se o ne , kdo upec e buchtu nebo pomu z e zorganizovat 

tr eba vy let, je u na s dobrovolne  aktivní  ve vedení  apod. Vs em te mto podporovatelu m de kujeme! 

KRÁTCE Z NAŠÍ HISTORIE… 

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 

jako místní klub asociace Přátelé přírody České 

republiky v Olomouci. 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 tak proběhly i dvě vícedenní 

akce (Zábřežsko, Jizerské hory) a dvě česko-

německá setkání (Železná, Metzingen). V říjnu 2011 vstoupila 50. členka. Konec roku patřil diskusím o 

potřebných pravidlech, které vyvrcholily valnou hromadou, která dosavadní zkušební rok uzavřela nastavením 

pravidel do budoucna, abychom zajistili, že nám klub dlouho vydrží. 

O tom, co probíhalo v roce 2012, se dozvíte z následujících stránek.  
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Ten de la  to a ta zas tohle 

Náš klub funguje na dobrovolné bázi, nemáme jediného zaměstnance a všechny aktivity organizujeme a chod 

klubu zajišťujeme ve svém volném čase. Nejmenovaný klasik kdysi prohlásil, že „dobrovolníky neplatíme, 

protože jsou k nezaplacení.“ Měl velkou pravdu a my děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu roku 2012 

v klubu Malá liška podíleli. 

Vnitřní poměry klubu se řídí Organizačním řádem, který jsme přijali na valné hromadě v roce 2011. V roce 

2012 jsme si tak mohli poprvé vyzkoušet, jak se nám funguje podle pravidel. 

VEDENÍ KLUBU 

Valna  hromada c lenu  klubu Mala  lis ka, ktera  se konala v prosinci 2011, zvolila na období  do prosince 2013 

orga ny klubu, ktery mi jsou rada a kontrolní  komise. Radu tvor í  5 c lenu , kter í  si mezi sebou zvolí  pr edsedu a 

dva mí stopr edsedy. Je to „vy konny  vy bor“, ktery  zodpoví da  za to, aby klub r a dne  fungoval. Rada klubu se 

scha zela nejme ne  jednou za me sí c spolu se c leny kontrolní  komise, ze setka ní  se por izovaly za pisy, ktere  

dosta vali e-mailem vs ichni c lenove  klubu. 

V roce 2012 zac ala rada klubu pracovat ve sloz ení  JUDr. Hynek Pečinka (pr edseda), Štěpánka Štrajtová a 

Mgr. Květoslav Richter (mí stopr edsedove ), Iveta Palkovičová a Mgr. Alžběta Tomanová.  

A. Tomanova  odstoupila 14. 5. 2012, rada pak fungovala jako c tyr c lenna , v c ervnu 2012 si na pomoc 

jmenovala tajemní kem Davida Mikulku. K. Richter a I. Palkovic ova  pak odstoupili dne 8. 12. 2012 a valna  

hromada v prosinci 2012 musela dovolit nove  c lenky rady – PaedDr. Evu Kráčmarovou, Marcelu Moser 

(zvolena mí stopr edsedkyní ) a Emilii Stránskou.   

Kontrolní  komise po cely  rok 2012 pracovala ve sloz ení : Lenka Pospíšilová (pr edsedkyne ), Radek 

Hrachovec, Ing. Květoslav Janošík. 

ORGANIZÁTOŘI AKTIVIT 

Por a da ní  jednotlivy ch akcí  se ve novala ve ts ina vy s e uvedeny ch c lenu  orga nu , dobrovolní ku  zapojeny ch do 

c innosti vs ak bylo jes te  ví ce. Pomohl na m zkra tka kaz dy , kdo ude lal sebemens í  ve c. Hlavne  se vs ak 

na organizova ní  klubovy ch aktivit v roce 2012 podí leli:  

Hynek Pečinka (turisticke  a mezina rodní  akce, akce pro mla dez , kancela r  klubu), Štěpánka Štrajtová (akce 

pro mla dez ), Radek Hrachovec (akce pro mla dez , Skotsky  vandr, Fotosemina r ), Pavla Dosedělová (akce 

pro mla dez ), Eva Sommerová (Setka ní  s kní z kou), Květoslav Richter (vy tvarne  dí lny, hudební  setka ní , 

Setka ní  s kní z kou), Iveta Palkovičová (vy tvarne  dí lny), Alžběta Tomanová (turisticke  akce, vy tvarne  

dí lny), Květoslav Janošík (hudební  setka ní ), David Mikulka (logistika), Michal Štrajt (akce pro mla dez , 

Deskohraní ), Emilie Stránská (turisticke  akce), Lenka Pospíšilová (c lenska  evidence), Libor Homola a 

Jana Grohmannová (turisticke  akce), Sabine Yildirim (Skotsky  vandr) a Lenka Vodáčková (u c etnictví ). 

Do specia lní ch akcí  pro mla dez  se zapojily take  Pavla Jahodová a Vendula Vojáková. 
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Co jsme v roce 2012 zaz ili 

OLOMOUČTÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY OSLAVILI DVA ROKY 

Ve str edu 28. listopadu 2012 uplynuly pr esne  dva roky od zaloz ení  olomoucke ho klubu pr a tel pr í rody Mala  

lis ka. Ten, navzdory sve mu na zvu, není  z a dnou de tskou organizací , ve ts ina z jeho 50 c lenu  jsou dospe la ci 

vs eho ve ku. Za relativne  kra tkou dobu sve ho trva ní  nabí dl olomoucke  ver ejnosti asi stovku jednodenní ch a 

ne kolik dels í ch akcí . Krome  tradic ní ch turisticky ch vy letu  do okolí  Olomouce, hudební ch vec eru  s 

amate rsky mi muzikanty a vy tvarny ch dí len je moz no pr ijí t i na posezení  milovní ku  dobre ho c tení . 

Ne kolikra t do roka por a da  klub i ví cedenní  vy jezdy za pozna ní m vzda lene js í ch mí st. 

Klub Mala  lis ka nava zal loni pr í mou spolupra ci s Pr a teli pr í rody z jihone mecke ho me sta Metzingenu, s nimiz  

se c lenove  klubu dvakra t za rok vza jemne  navs te vují . Na jar e vysadili c lenove  Male  lis ky dub v Rodinne m 

ha ji za C ernoví rem, v c ervenci vyjelo 18 lis a ku  na ví ce nez  ty denní  vlastní  za jezd do Skotska. 

„Je toho spousta, čím člověk může vyplnit svůj volný čas. Stačí jen chtít. My nabízíme příležitost těm, kdo chtějí 

poznat příběhy krajiny a lidí, kteří v ní žijí, a těm, kdo mají rádi zajímavé kulturní zážitky. Naše akce děláme 

vždy za rozumný peníz, aby byly dostupné všem zájemcům.“ uvedl pr edseda klubu Hynek Pec inka. 

Olomoucke  Pr a tele pr í rody mu z ete navs tí vit na ne ktere  z akcí , jejichz  pr ehled je na www.malaliska.cz. Pokud 

nejsou v lese, najdete je v prostora ch klubu pro seniory v Javor í c ske  ulici, i kdyz  jsou v pru me ru ve kem 

mlads í . „Za tuto možnost děkujeme městu Olomouci, které je vlastníkem prostor,“ doda va  Pec inka. 

Za dva roky toho klub Mala  lis ka doka zal docela dost a vypada  to, z e mu dosavadní  ela n vydrz í . Drz í me 

palce! 

Bulletin Přátelé přírody č. 12/2012  

HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2012 

» Uspor a dali jsme 52 akcí , ktere  zabraly celkem 90 dnu , a zu c astnilo se jich celkem 507 lidí  vs eho 

ve ku. (Pr itom u c ast na kaz dome sí c ní ch setka ní ch c lenu  „Posed“ nebyla v roce 2012 sledova na.) 

» Hla silo se k na m 53 c lenu , nejmlads í  11 let, nejstars í  71 let. Pr í znivcu , ktery m chodí  e-mailova  

rozesí lka, jsme evidovali dals í  stovku. 

» Nejvys s í  u c ast me l Hynek Pec inka (28 akcí ) 

» Nejda l vu bec jsme byli na poloostrove  Trotternish, ostrov Skye, severní  Skotsko (2.572 km od 

Olomouce) 

» Nejda l v ra mci C eska jsme byli na Kvilde  na S umave  (360 km od Olomouce) 

» O Velikonocí ch 2012 se uskutec nila první  na vs te va nas ich ne mecky ch partneru , Pr a tel pr í rody 

z Metzingenu v Olomouci a okolí . Akce se u c astnilo celkem 41 lidí .  

» Ve spolupra ci s odborem socia lní ch ve cí  Magistra tu me sta Olomouce jsme uspor a dali 6 specia lní ch 

ví kendu  pro mla dez  z pe stounsky ch rodin (evropsky  projekt Move It!), ktery ch se zu c astnilo 

dohromady cca 100 de tí . 
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A. Pr í roda a historie na jeden den 

Poznávání přírody a historie krajiny v okolí míst, kde bydlíme, se věnujeme od té doby, co jsme vznikli. V roce 

2012 jsme se snažili zachovat původní zaměření těchto akcí, tedy že nebudeme tupě hltat kilometry, ale vždy 

objevíme i něco navíc, abychom si z návštěvy cizích míst odnesli i něco jiného než jen bolavé nohy. Dařilo se nám 

přitáhnout docela dost příznivců takového typu turistiky, a tak nemusely skoro žádné akce rušit pro neúčast. A 

když, bylo na vině nepříjemné počasí. S tím se ale musí počítat. 

Jednodenní akce v přírodě byly v roce 2012 kromě příjemné procházky také příležitost, jak se přiučit něco 

nového: osvědčil se nápad uspořádat fotografický seminář u Tovačovských rybníků, na rodinné akci v zoo se 

soutěžilo ve znalostech o exotických zvířatech, u Chomoutova jsme zasadili svůj doubek a nezapomněli jsme se 

vrátit na Pivovarskou čtvrtku, které se už několik let účastníme. Kouzlo měla i mrazivá prohlídka Olomouce. 

Na turistické výlety s námi kromě členů pravidelně vyráželi i zájemci z řad veřejnosti, z nichž někteří už zůstali 

jako stabilní příznivci, kteří si na nás udělají čas a na něž se vždycky už těšíme. A to je moc fajn! 

Fotky z našich akcí: http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/ 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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CESTA Z MĚSTA TMOU AŽ K HRADU A PŘEKVAPENÍ NAVÍC 

20. ledna 2012 | Noc ní  pochod na hrad Helfs ty n | Lipní k nad Bec vou 

Uz  ne jakou dobu to chte lo ne co netradic ní ho. Vyuz ili jsme toho, z e v lednu probí ha  vec erní  pochod na hrad 

Helfs ty n z Lipní ka nad Bec vou, a pr idali jsme k tomu ne kolik vyleps ení . V pa tek 20. ledna odpoledne jsme 

vyjeli do Lipní ka a v poc tu 20 u c astní ku  jsme napr ed absolvovali kra tkou prohlí dku historicke ho centra 

me sta, ktere  mají  v jeho renesanc ní  podobe  na sve domí  Perns tejnove , a taky zde by vala z idovska  c tvrť. Pak 

jsme vyrazili na trasu pochodu sme rem k Ty nu nad Bec vou. Trasa me r ila ne co kolem c tyr  kilometru . V kopci 

pod hradem Helfs ty nem byl cí l pochodu. Zde jsme dostali c aj (za jemci i rum) a kdo si nezapomne l vzí t 

s peka c ek, mohl si ho ope ct na ohy nku. Spousta na s neodolala a vystoupala jes te  az  k mohutne  hradní  zdi. 

Pro u c astní ky pochodu bylo na sledne  pr ipraveno posezení  s country kapelou v restauraci Pod Hradem. 

Zhruba polovina nas ich u c astní ku  po kra tke m ohr a tí  a rychle  vec er i odjela autobusem v deve t sme rem 

Pr erov. Zbylí  vy letní ci pr espa vali v podkroví  ty nske  s koly, coz  jsme pr edem zajistili. Mohli si tak uz í t country 

rytmy a pr í jemnou atmosfe ru restaurace - a posle ze i pr ekvapive  myslivecke ho ba lu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRAZIVÁ SOBOTA V HISTORICKÉ OLOMOUCI 

4. u nora 2012 | Po stopa ch historie me sta Olomouce | Olomouc 

V podmí nka ch nejme ne  15stupn ove ho mrazu, ktery  panoval v sobotu 4. u nora ra no v Olomouci, se ses lo 17 

u c astní ku  na Z iz kove  na me stí , aby se vydali na prohlí dku me sta spojenou s poví da ní m o jeho historii. 

Zají mava  procha zka s jedinou pr esta vkou v teple restaurace Kamenny  mly n se prota hla na c tyr i hodiny. 

Sve ta (a Olomouce zvla s ť) znaly  Jirka Hamba lek na s sezna mil se zají mavy mi za koutí mi a jejich pr í be hy. Od 

by vale ho hotelu Pala c jsme se pr es parky pod hradbami dostali nahoru do me sta a pak pr es Dolní  a Horní  

na me stí  a Michalsky  vrs ek az  k Do mu sv. Va clava, kde nas e akce skonc ila. 
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V LESE U GRYGOVA SE PODAŘILO ULOVIT MEDVĚDA 

31. br ezna 2012 | Vy prava ke kra li dubu  | Grygov 

I pr es nepr í zen  poc así  poslední ho br eznove ho dne se sedm odva z ny ch vypravilo do lesa ulovit medve da a 

pozdravit kra le. A ne kra le ledajake ho, ny brz  samotne ho Kra le dubu . Tento pama tny  strom, dub letní , 

rostoucí  na vy chodní m okraji lesní ho komplexu zvane m Kra lovství , je c asty m cí lem  

Ten, kdo se vypraví  do lesa Kra lovství  nejle pe na konci br ezna a v me sí ci dubnu, je odme ne n jedinec nou 

pr í lez itostí  si cestou ulovit „medve da“, v nas em pr í pade  se jednalo o ochutna vku medve dí ho c esneku, zna me  

to jarní  le c ive  rostlinky… A z e na m chutnalo!  

 

JAK JSEM JE UČIL FOTIT - FOTOSEMINÁŘ V TOVAČOVĚ OČIMA LEKTORA 

8. kve tna 2012 | Fotograficky  semina r  v pr í rode  | Tovac ov 

V u tery  8. kve tna probe hl dals í  (a u spe s ny ) pokus klubu Mala  lis ka uspor a dat zas ne co jine ho, nezvykle ho - 

praktickou vy uku pro nads ence do fotografova ní . Akci, kterou jsme umí stili do 15 kilometru  od Olomouce 

vzda lene ho Tovac ova, si vzal na starost Radek 

Hrachovec, ktery  o ní  r í ka : 

Toho dne jsem nervo zne  pr echa zel po pokoji uz  

od s esti hodin ra no. Alfu do bras ny, moudre  

knihy do batohu, jes te  sebrat stare ho olympusa, 

jablko na cestu a spe cha m na autobus. Na 

zasta vce uz  c ekalo sedm osm lidí , coz  me  

pr í jemne  pr ekvapilo. Zac ali jsme s prezencí , a 

v Tovac ove  na autobusa ku se poc et na vs te vní ku  

rozrostl i s cyklisty na dvacet dva. 

Po kra tke m u vodní m bloude ní  mi cykliste  

poradili, jak se dostaneme do dubove  aleje. A 

tak jsme pros li za mkem, kde probí hala pouť, a 

zac ali s první  lekcí  na mostku pr es r eku. Vs ichni 

spra vne  ve de li, kde ma  jejich foťa k objektiv a 

spous ť, se spra vny m drz ení m to uz  bylo hors í , a 

kdyz  jsem zac al mluvit o rez imech, ne kter í  na 

me  koukali, jako bych na hle zac al mluvit 

s pane lsky. Nakonec jsme to ale dali dohromady. Mostek se naví c uka zal i jako skve le  cvic ne  mí sto, byla tu 

pr í roda, chodili tudy lide  se psy, s koc a rky… Na r ece byla naví c zlomena  ve tev, ktera  spolu s odrazem na 

hladine  da vala dokonaly  kosoc tverec. Ano, pr esne  tohle bylo jední m z te mat, ktera  me li vyfocena  vs ichni. 

V dubove  aleji jsme si dali zastavení  na vyhlí dce, kde se na m objevila tajemna  ví la. S ní  jsme si vyzkous eli 

fotit portre t, vnouc ata od Emilky na m pomohla s praktikem fotek zlate ho r ezu, a staroda vne  duby poskytly 

vynikají cí  materia l pro makra. 
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Kra tka  procha zka alejí  na s 

dovedla ke c tver ici rybní ku , kde 

obvykle sí dlí  pta ci, a kde jsme 

c ekali objevení  slavne ho kulí ka. 

Kulí k tu nebyl, zato hejno labutí  

ano. Tito vznes ení  tvorove  ovs em 

plavali dost daleko od br ehu, a 

nas e snahy nala kat je blí z  veskrze 

ignorovali. Uz  jsme chte li odejí t, 

kdyz  se jedna z labutí  umoudr ila a 

pr iplula na fotitelnou vzda lenost. 

V pe t hodin jsme byli v Olomouci, 

a podle nads eny ch vy razu  

v mnoha tva r í ch zu c astne ny ch snad mu z u slí bit pokrac ova ní . Tr eba barvy podzimu… 

 

STROM Č. 32 Z RODINNÉHO HÁJE JE UŽ JEN NÁŠ 

12. kve tna 2012 | Vycha zka z Hradiska k Hromovu dubu | okolí  Olomouce 

V sobotu 12. kve tna jsme vyuz ili nabí dku sdruz ení  Senior Activity, ktere  nedaleko Olomouce uz  ne jakou 

dobu spravuje Rodinny  ha j. V poc así , ktere  nechalo spoustu ba zlivy ch lidí  doma, c ekal nas i skupinu 

posí lenou o za jemce z r ad ver ejnosti pan Jir í  Kos í k ze jmenovane ho sdruz ení . Ten na s take  prova zel 

putova ní m od kla s tera Hradisko, dnes ní  olomouckou Vojenskou nemocnici az  k Hromovu dubu, kde se ha j 

nacha zí . 

Jak pan Kos í k uvedl, Hromu v dub je tu od 

roku 1577, kdy byla postavena hra z, její z  je 

souc a stí . Strom je to opravdu mohutny . A v 

jeho blí zkosti uz  je zasazeno spoustu dubu , 

jilmu , javoru , lip a habru , ktere  spolu tvor í  

Rodinny  ha j. Vrhli jsme se do sa zení  nas eho 

dubu. Postupne  skoro vs ichni se zapojili do 

kopa ní , vyhazova ní , nos ení  vody, hlí ny, 

mulc e, ovazova ní  pletivem, zakopa va ní  a 

povzbuzova ní  pracantu . De s ť nepolevoval. 

Vy sledkem nas eho snaz ení  byl doubek Pr a tel 

pr í rody (c . 32), ke ktere mu se budeme ra di 

vracet. Ve skupine  i sami, pe s ky c i na kolech, 

jen tak c i na piknik. Rozhodne  nezu stane 

opus te ny . 
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PŘÍJEMNÁ DVANÁCTKA V LESÍCH KOLEM HANUŠOVIC 

26. kve tna 2012 | Pochod Pivovarska  c tvrtka | Hanus ovice 

Pivovarska  c tvrtka je du vodem, proc  uz  pone kolika te  vz dy ke konci kve tna vyra z í me do Hanus ovic v Ní zke m 

Jesení ku. Tento turisticky  pochod ma  sve  kouzlo, za ktere  mu z e jednak pr í roda zdejs í ho kraje, jednak 

pr í jemní  lide  a take  pr í jemne  pivo, ktere  se v Hanus ovicí ch var í . A tomu vs emu jsme v sobotu 26. kve tna 

ope t pr ijeli vzda t hold. A trochu te  pr í jemne  atmosfe ry si ukrojit a pr ive zt domu . 

Bylo na s dnes 14, kdo jsme se ses li v Olomouci na na draz í . Letos jsme zvolili 12kilometrovou trasu, ktera  

vedla z pivovaru pr es celou 

de dinu do lesa a jes te  kus da l, 

kde na s na Za mec ku c ekala 

por a dna  pr esta vka.  

To uz  jsme me li za sebou 

polovinu trasy. Oproti lon sku 

jsme dodrz eli vyznac enou cestu 

a az  do konce se drz eli pla nku od 

organiza toru . V area lu pivovaru 

jsme se pr idali k mase 

na vs te vní ku  a po vyzvednutí  

cí love  odme ny, kterou byla ope t 

malovana  brous ena  sklenic ka s 

motivem Holby, jsme podlehli 

mastne mu obc erstvení , 

jiskrne mu pivu a druz ne  atmosfe r e. Mí sto k sezení  jsme vs ak nas li u rybní ka, takz e kdyz  jsme se otoc ili za dy 

k davu, ani jsme ty vs echny lidi nevní mali. Kdo tam jes te  nebyl, stihnul se podí vat i dovnitr  pivovaru.  

 

JAK JSME ZMOKLI NA „HANÁCKYM VÉŠLAPO“ A VŠECHNO UKONČILA VESELICE V 
TAJEMNÝCH ZÁKOUTÍCH HOLOMÓCKÉ VINÁRNE 

9. c ervna 2012 | Ve s lap na hana cke  Montblank, c ili Velke  Kosir  | z Drahanovic do Slatinic 

Ra no, asi kaz de ho z te ch, co chte li vyrazit na „Hana cke  ve s lap“, zarazilo v pr í prava ch na „te z ko  tu ru“ des tive  

poc así , ktere  neve stilo nic dobre ho pro celou Hanou. A tak ne kter í  rade ji zu stali doma v teply ch per ina ch a o 

ceste  na Hana cke  Mont Blanc si nechali jenom zda t. I sny by vají  kra sne  a plne  pr í slibu . My, ktere  poc así  

nikdy neodradí  od pevny ch rozhodnutí , jsme postupne  nastoupili do "Hana cke  str ele" a navzdory silne mu 

des ti vyrazili vstr í c dobrodruz ství , jez  se da  proz í t  jenom na u patí ch a vrcholu Velke ho Kosí r e. 

Hana cke  pacifik na s vyplivl na stanici v Drahanovicí ch. Tady jsme zjistili, z e statec ny ch nebylo jen sedm, ale 

mu z e by ti i jedena ct, tak jako na s. Sme r trasy byl jiz  pr edem napla novane , a tak jsme vyrazili. Kupodivu se 

nebe nad na mi slitovalo a de s ť pomalu usta val. V obci Drahanovice na s pr iví tala C erna  ve z  a v ní  jsme si 

vyslechli vzrus ují cí  vypra ve ní  o kruty ch S ve dech, co zde rabovali Moravu za tr icetilete  va lky. V hostinci na 
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u patí  Kosí r e se de ly prave  orgie. Zvla s te  da mska  c a st nas í  

vy pravy tí m byla tak velmi zaujata, az  se c a st muz ska  poc ala 

cí tit trocho nejiste . Vs e ale rychle pominulo na ceste  do C ech 

pod Kosí r em, kam na s vedla zelena  znac ka bokem Kosí r e, 

kolem obce Kní nic ky. U spe s ny  traverz na s dostal do vesnice, 

kterou proslavil Josef Ma nes, zde poby vají cí  u hrabe te Sylva-

Tarociho. Stvor il tu nejen kra sne  obrazy a kresby, krojovany ch 

Hana ku  a Hanac ek, ale take  kra snou dcerku Josefí nku, ovs em 

nemanz elskou.  V pr í jemne  Hospu dce “U Hrabe nky“ napadlo 

nas eho horske ho vu dce navs tí vit mí stní ho r ezba r e a 

hana cke ho barda, Miroslava Srostlí ka. V jeho dí lne  po te  zahra l 

na  cimba l hana cko  svatební  pí sen . 

Pokochali jsme se jeho ume ní m  a vyrazili zte ci Velke  Kosí r , tyc í cí  se ve vy s ce 442 m nad mor em.  De s ť  jiz  

zcela  ustal, a tak  vrcholu dosa hli vs ichni u c astní ci zdra vi a s ťastni. Pa r ve t, ktere  jme nem Male  lis ky byly 

vepsa ny do vrcholove  kní z ky, zu stane na nas i pama tku zachova no pro dals í  generace. V te to chví li se jiz  

u c astní ci expedice te s ili  na sestup z Velke ho Kosí r e, neboť cesta  zpe t by va  ne kdy smrtelna . Ale hlavne  na 

na s c ekal za kladní  ta bor na chalo pce ve Slatinicí ch, kde hospodar í  Lis tic ka s Lis a c kem, a ti vz dy umí  ne c í m 

pr ekvapit. 

Sestup nesta l kupodivu nikoho z ivot, a tak nas e te la spoc inula v malebne m aga tove m u dolí  na chalo pce 

nas ich hostitelu  Jany a Libora.  Pe c e o nas e zuboz ena  te la byla opravdu jako v la zní ch.  Pr í jemne  kla bosení  u 

ohy nku na s pr evedlo c asem az  k vec eru, kdy jsme se jiz  museli vydat na  autobus a vra tit se zpe t do dz ungle 

velkome sta, ale to je jina  kapitola. 

A ti, co zu stali sní t v per ina ch, na m jedena cti statec ny m mohou jenom za vide t. Takova  dobrodruz ství  se 

zaz í vají  na vy letech s Malou lis kou vz dy.  
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ZOO PLNÁ RODIČŮ A DĚTÍ NA AKCI S LIŠKOU 

17. listopadu 2012 | Z poha dky do poha dky za zví r a tky | Olomouc – Sv. Kopec ek 

V sobotu 17. listopadu se v olomoucke  zoologicke  zahrade  na Svate m Kopec ku konalo soute z ní  dopoledne 

pro rodic e s de tmi Z poha dky do poha dky za zví r a tky. Na za jemce, kter í  na akci pr is li, c ekala nejen zoo se 

zví r aty z nejru zne js í ch koutu  sve ta, ale take  list ota zek a u kolu  a pr islí bena  sladka  odme na za jejich splne ní . 

Vc etne  pa r opozdilcu , kter í  nestihli sraz, se za bra nu zoo vydalo te me r  70 lidí . Vs ichni se hned s nads ení m 

vrhnuli mezi zví r a tka a doslova se pr edha ne li o spra vne  odpove di. Komu nestac ily informac ní  cedulky u 

vy be hu , hledal znalosti na panelech s informacemi, pa r jedincu  zkous elo i kra tke  interview s z irafami a 

dikobrazem. 

Be hem sha ne ní  odpove dí  samozr ejme  zbyl c as i na prohlí dku zví r a tek, ktera  se pomalu ukla dají  k zimní mu 

spa nku. Vs ichni si s na roc ny m pracovní m listem nakonec hrave  poradili a mohli se tak vydat do cí le, kde uz  

na ne  c ekali organiza tor i z klubu Mala  lis ka se sladkou odme nou.  

   

DUB PŘÁTEL PŘÍRODY ÚSPĚŠNĚ VZDORUJE ZIMĚ 

22. prosince 2012 | Zimní  vycha zka k Dubu Pr a tel pr í rody | okolí  Olomouce 

V kve tnu jsme v Rodinne m ha ji na u Hromova dubu nedaleko Chomoutova doslova na dohled od Olomouce 

zasadili svu j stromek. Dubove  miminko se zatí m zabydlelo a nic mu nechybí . Pr esne  to jsme zjistili pr i 

vycha zce u pr í lez itosti zimní ho slunovratu, ktere  se v sobotu 22. prosince i pr es mrazive  teploty zu c astnilo 

15 za jemcu . 

Stejne  jako v kve tnu se k na m pr ipojil pan Jir í  Kos í k ze sdruz ení  Senior Activity, ktery  je duchovní m otcem 

rodinny ch ha ju  na Olomoucku. Zpestr il nas i vycha zku ne kolika zasta vkami s vy kladem k historii krajiny, jí z  

jsme procha zeli. Na konci asi 7kilometrove  trasy jsme se schovali do pohostinství , kde jsme u kloba sy, piva a 

c aju  vyhlí z eli autobus. 
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B. Pr í roda, sport a historie na ví kend a de le 

Dostat dospěláky na naše víkendové akce je tak trochu problém. Možná jim ostatní rodinní příslušníci 

„neschválí“ přespání mimo domov. Kdo ví? Takže těch vícedenních akcí na delší skok od Olomouce pořádáme jen 

několik za rok. Loni to bylo pět, každá byla trochu jiná, a tak všechny zaslouží, abychom se o nich zmínili 

podrobněji.  

V roce 2012 jsme objevovali nová místa – Štědrákovu Lhotu v Jeseníkách, šumavskou Kvildu a její okolí, nasávali 

jsme chalupářskou atmosféru na pomezí Čech a Moravy, zajeli jsme do Krnova potkat další Přátele přírody a na 

konci roku jsme objevili Štramberk jako místo, kam se chceme aspoň jednou za rok vrátit. 

Společným tématem našich víkendových akcí v roce 2012 bylo poznat různé druhy krajiny a zjistit, čím se liší. 

Zároveň jsme se zaměřili i na poznávání tradičních řemesel místních lidí. Třeba na Šumavě to bylo sklářství. 

Zkrátka, snažíme se cíl svého putování nejen poznat, ale trochu i pochopit souvislosti, které se k němu vážou. A 

tím jsou naše akce jiné. 

Fotky z našich akcí: http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/ 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/


MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2012 

15 

JAK NÁM BYLO NA SNĚHOVÍKENDU VE ŠTĚDRÁKOVĚ LHOTĚ 

16. – 19. u nora 2012 | Sne hoví kend v Jesení ka ch | S te dra kova Lhota 

Ve dnech 16. – 19. u nora probe hla lyz ar ska  akce „Sne hoví kend v Jesení ka ch“. Za jem mezi lidmi byl znac ny , 

podar ilo se na m domluvit navy s ení  kapacity ubytova ní , takz e nakonec bylo uspokojeno te me r  40 lidic ek 

touz í cí ch si zalyz ovat a stra vit v „dobre  

spolec nosti“ c tyr i dny. 

Program byl ru znorody , za kladem bylo lyz ova ní  

v tre ninkove m str edisku zna me ho s pic kove ho 

lyz ar e Ondr eje Banka ve S te dra kove  Lhote . 

Sne hu napadlo opravdu hodne , takz e lyz ar ske  

podmí nky byly luxusní . 

Poc etna  skupina vyrazila v sobotu i na be z ky, 

cí lem byla Severomoravska  chata. Cestou jsme 

se kra tce zastavili na ekofarme  zaby vají cí  se 

chovem hove zí ho dobytka. U chvatny  byl pohled 

na by ka Helmuta, ktery  dosahuje kolosa lní ch 

rozme ru  (ne jake  ne mecke  plemeno). Potkali 

jsme i majitele ekofarmy - je to u z asny  vyprave c , 

r vali jsme smí chy pr i jeho historka ch. Takovy  je 

on. 

Za z itky u plne  jine ho ra zu byly pr i country kapele, ktera  uz  tradic ne  podtrhuje vy bornou atmosfe ru 

spolec ne ho setka ní  ve spolec enske  mí stnosti zme ne ne  na jeden vec er na tanc í rnu. Probe hla i vy uka country 

tancu .   

 

MALÁ LIŠKA V KRAJI ROMÁNŮ KARLA KLOSTERMANNA 

27. dubna – 1. kve tna 2012 | Jarní  vy jezd na S umavu | Kvilda a okolí , S umava 

Druhy  ze se rie c tyr  prodlouz eny ch ví kendu  se uskutec nil pod taktovkou Bety Tomanove , Jany Grohmannove  

a Libora Homoly o poslední m dubnove m ví kendu na S umave . Sedmna ct u c astní ku  se v termí nu 27. dubna - 

1. kve tna vydalo objevovat kra sy S umavy. Ubytova ni byli v podhorske  vesnic ce Kvilda a program me li 

opravdu bohaty . 

Prochodili okolní  i vzda lene js í  pr í rodu (pramen Vltavy, Modrava, Boubí n), zajeli do pr ilehle ho pohranic í  do 

na rodní ho parku Bavorsky  les, kde navs tí vili centrum parku i divoke  skalní  me sto. Podí vali se i do male  

skla rny, ktera  pr ipomne la tradic ní  r emeslo, ktere  zde v hora ch ale uz  skoro vymizelo. Vec er probí halo 

aktivní  druz ení  mezi sebou i s mí stní mi. Akce splnila u c el - poznat mí stní  pr í rodu a take  lidi. A taky si 

"aktivne  odpoc inout."  
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1. den  V pa tek 27. dubna se 17 lidí  ve 4 autech neza visle na sobe  vydalo sme r Kvilda na S umave , kde jsme se 

vec er vs ichni ses li na lovecke  chate , v ktere  jsme byli ubytova ni po dobu 4 nocí . 

2. den: Vs ichni u c astní ci se vydali pe s ky na Jezerní  slať, kde je pru me rna  teplota 2 °C. Ti, co nezmrzli, tedy 

vs ichni, se pr esunuli do Zadova. Pr i odpoc inku v mí stní  cukra rne  s vy hledem na Kas perske  hory jsme potkali 

nas i olympijskou ví te zku Kater inu Neumannovou s dcerkou. Dals í  nas e kroky vedly zpe t do lesu  a pr es 

kopec Pr ilbu zpe t na Kvildu. 

3. den: Ra no jsme se vydali k nas im sousedu m do Ne mecka, kde jsme  ve me ste  Mauth navs tí vili skla rnu. 

Pr iví tal na s c esky  spolumajitel a mistr skla r , jez  na m objasnil celou vy robu. Ne kter í  z na s si  i sami vyfoukli 

obdivuhodne  koule. Zbytek dne jsme proz ili v C eske m lese na bavorske  strane , navs tí vili jsme nejdels í  

stezku korunami stromu  na sve te s jedinec nou 44 m vysokou stromovou ve z í . Ne kolik z na s se cestou zpe t 

domu  zastavilo ve Skalní m me ste . 

 

4. den: Navs tí vili jsme informac ní  centrum na Kvilde , kde jsme vyslechli  vy klad o historii a souc asne  situaci 

na S umave . Rozde lil se na dve  skupiny. Jedna se vydala na Modravu a okolí  r eky Vydry. Druha   vystoupala do 

Boubí nske ho pralesa a její  3 c lenove  dosa hli vrcholu a z rozhledny Boubí n shle dli celou S umavu. Pr i 

vec erní m setka ní  na s navs tí vila c arode jnice na kos te ti a kupodivu nebyla upa lena. Za ve r cele ho vec era 

ukonc ila hra na kytaru. 

5. den: Cestou domu  jsme se zastavili v rodis ti mistra Jana Husa, v Husinci. Navs tí vili jsme jedno 

z nejkra sne js í ch me st C R,  C esky  Krumlov, ktery  jsme spolu s uz asly mi japonsky mi turisty cely  pros li, 

poslední  spolec nou zasta vkou byl Kla s ter Zlata  koruna. Druha  skupina namí sto Krumlova pros la kus 

s umavsky ch hvozdu  a ma lem spadla do C ertova a posle ze i C erne ho jezera. Poslední  na s  u kol byl dostat se 

domu  a to se ve zdraví  vs em podar ilo.  
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JAK NÁM BYLO NA PŘÁTELSKÉ CHALUPĚ V MLADĚJOVĚ 

10. – 11. srpna 2012 | Letní  pr a telska  chalupa | Mlade jov na Morave  

V pa tek 10. srpna vyrazila lis c í  patrola „4 stany a 

pes“ do Mlade jova na Morave , kde na s c ekala 

romanticka  chalupa lis a ku  Zden ka Beila a Jitky 

Zaha lkove . Pru zkumna  c a st patroly (Ra ďa, S a rka, Br eťa 

a Peťa) dorazila jiz  v odpolední ch hodina ch a pomohla 

hostitelu m pr ipravit "pu du" na vec erní  ta bora k - 

posekat tra vu, doplnit dr evo, zajistit bur tmateria l, 

vyrobit provizorní  branku do vjezdu… 

Druha  c a st patroly (Bety, Robert, Ma c a, Honza a pes 

Daleko) dorazila takr ka k hotove mu. Po mile m uví ta ní  

mohl zac í t neopakovatelny  vec er. S ťavnate  bur ty, 

chlazene  pivko a pec ene  hostitelovy brambory v 

popelu vs em chutnaly. Ohy nek hr a l, Honza na kytaru 

hra l a zpí val snad kaz dy , protoz e… po tme  se nikdo 

nestydí . 

V sobotu na s c ekal vy let u zkorozchodnou dra hou s persona lem v dobovy ch kosty mech a vy s lap na „du lní  

ve z “. Zvla dli jsme i cca 12 km des te m provlhc enou procha zku zpe t na za kladnu, kde odme nou na m byl 

„segedgula s ek“ paní  hostitelky Jitky a S a rky. V odpolední ch hodina ch se Mlade jovem nesly zvuky historicke  

bitvy a my se odveleli zpe t do svy ch domovu … 

 

KRNOV HOSTIL PRVNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODY 

7. – 9. za r í  2012 | Setka ní  Pr a tel pr í rody | Krnov 

KRNOV – Do slezske ho me sta Krnova v pa tek 7. za r í  pr ijeli za stupci c lensky ch organizací  Pr a tel pr í rody 

C eske  republiky, aby spolec ne  proz ili ví kend nazvany  proste  Setka ní . V dnes ní  dobe  plne  reklamní ch sloganu  

totiz  zapomí na me, z e te me r  vs echno lze r í ct jednodus e. Jednoduchy  byl i cí l cele  akce – le pe se mezi sebou 

poznat a tak objevit, co jednotlive  souc a sti c esky ch Pr a tel pr í rody spojuje, aby se da l mohly (jak se moderne  

r í ka ) „sí ťovat“. Akci hostil krnovsky  klub Spolec enství  Seversky ch pa nu . 

Setka ní  Pr a tel pr í rody nabí dlo u c astní ku m neforma lní  diskuse, prohlí dku historicke ho me sta a exkurzi do 

vy robny varhan nebo vy let na rozhlednu na vrchu Cvilí n nad me stem. Na u vod akce nechybe la ani mala  

vernisa z  s vy stavou tr í  amate rsky ch, ale kvalitní ch ume lcu  z r ad pr í tomny ch. Spolu s polsky mi partnery, 

kter í  se pr ijeli na akci podí vat, pros li u c astní ci Setka ní  v sobotu take  centrem Krnova v improvizovane m 

pru vodu s historicky mi kosty my a zaujali tak nic netus í cí  ver ejnost. Oba spolec ne  vec ery pak patr ily 

posezení  s kytarou, prezentaci c innosti Pr a tel pr í rody v C esku i ve sve te , na padu m na dals í  c innost a 

vza jemny m pozva ní m do mí st, odkud jednotlive  delegace pr ijely. Ne ktera  z nich jiste  zvedne prapor 

por adatelu  Setka ní  i pr í s tí  rok. U c astní ci se totiz  shodli, z e urc ite  musí  probe hnout. 
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TAK JSME SE VRÁTILI ZE ŠTRAMBERKA... 

26. - 28. r í jna 2012 | Do S tramberka pro (d)us i | S tramberk 

Na s tramberske  na me stí  jsme pr ijeli v pa tek 26. r í jna. Nas e deví tic lenna  skupina se hned ubytovala 

v penzionu U Davidu . Me li jsme vs echno pohromade  – Me stsky  pivovar, muzeum Zden ka Buriana, cukra rnu i 

vy stavu akvarijní ch a terarijní ch zví r at. Na na me stí  se take  nacha zela mysticka  prodejna s tibetsky mi 

mí sami. Ale vezme me to po r ade .  

V pa tek vec er jsme ochutna vali v Me stske m pivovaru mimo jine  i specia lní  piva s vis n ovou nebo s vestkovou 

pr í chutí . Nakonec jsme si s chutí  zazpí vali s dals í m cizí m hostem, pr ic emz  se pr idal i mí stní  opilec. Pr ed 

odchodem na m mlady , sympaticky  c í s ní k r ekl: „Byl to pro me  pr í jemny  vec er, ra d jsem va s obsluhoval.“ a my 

koukali jako bla zni. 

Ra no prs elo jako z konve, takz e pr espolní  procha zka nepr icha zela v u vahu. Vydali jsme se tedy nejprve do 

Muzea Zden ka Buriana, ktere  bylo hned vedle penzionu. Za zaznamena ní  take  stojí  nas e 

na vs te va  tatrova cke ho muzea v Kopr ivnici. Vs ichni jsme byli unes ení  stary mi autí c ky. Uz  zpa tky ve 

S tramberku jsme navs tí vili malinkou peka rnu s trambersky ch us í  pana Sochy. Ten pec e z va lene ho te sta us i 

podle receptu sve  babic ky. Povykla dal, co ví  o pu vodu us í , o jejich vy robe , ale pr esny  svu j postup 

neprozradil. Vec er jsme si pak ude lali komorní  s hudbou a bohate  prostr eny m stolem z nas ich za sob.  

 Na s  první  pohled po probuzení  v nede li byl na u plne  zasne z ene  s tramberske  na me stí . My jsme si zvolili 

cestu na ve z , zvanou Tru ba. Pokrac ovali jsme „pohlavní  stezkou“, na ktere  byly busty nas ich na rodní ch 

velika nu . Take  jeskyne  S ipka s na lezy z prave ke ho osí dlení  na vrchu Kotouc  byla ve sne hu opravdu famo zní . 

Byla to podzimní  procha zka zasne z eny m lesem. Listy jes te  nestac ily opadat, a tak to byl zvla s tní  pohled. Na 

Bezruc ove  vyhlí dce na zasne z eny  S tramberk s Tru bou v pozadí  jsme si zazvonili pro s te stí  sve  i jiny ch.  

U obe da jsme se dohodli, z e jsme si ve S tramberku a okolí  jes te  vs echno neprohle dli, takz e chysta me 

ma jovou vy pravu za pozna ní m dals í ch kra s. 
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C. Podvec erní  kultura, pozna va ní  cizí ch zemí , vy hry i prohry 

Nejen příroda formovala člověka na jeho pouti dějinami. To, co je z nás teď a co nás odlišuje od jiných živočichů, 

je totiž kultura. Ta tvoří předivo vzájemných vztahů mezi lidmi a dělá vlastně z lidí lidi. Proto se i my z klubu 

Malá liška pravidelně snažíme kulturně žít. Ne každý zvlášť, ale pospolu. 

V roce 2011 jsme byli schopní téměř každý měsíc uspořádat kromě výletu ještě dvě kulturní akce – zpravidla 

jsme zvládli výtvarnou dílnu, ale i posezení s amatérskými muzikanty, kde se mohl projevit každý. Naproti tomu 

loňský rok nebyl na pravidelnou kulturu v tomto duchu až tak bohatý, nicméně zase tématy nebyl vůbec chudý. 

Prostě ani lepší, ani horší, ale jiný. 

Setkali jsme se na třech večerech věnovaných cestování do cizích zemí, z toho dvakrát s externími lektory, kteří 

si nás sami našli. Tyto večery zaznamenaly velkou návštěvnost přímo lidí „z ulice“. V komorním počtu probíhaly 

výtvarné dílny, zato hudební večery zvedaly účast. V roce 2012 jsme ale zavedli na základě iniciativy z řad 

našich členů vždy jednou měsíčně tzv. Setkání s knížkou, u jejichž zrodu stáli Eva Sommerová a Květoš Richter, a 

od podzimu také Deskohraní, aneb odpolední hernu stolních her pro malé i velké hráče pod vedením Michala 

Štrajta, který kvůli tomu dojíždí až z Liberce. Kultura u nás zkrátka neuvadá, jen kvete jinými květy než loni. 

Fotky z našich akcí: http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/ 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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NA SKOK DO TIBETU POMÁHAT POTŘEBNÝM 

10. ledna 2012 | Cestovatelsky  vec er: Na skok do Tibetu | Olomouc 

Ve spolupra ci s obc ansky m sdruz ení m M.O.S.T., ktere  

se zame r uje na pomoc Tibetu a tibetsky m uprchlí ku m 

v Indii a na pomoc maly m buddhisticky m mnichu m a 

mnis ka m v indicky ch Hima lají ch, jsme uspor a dali 

lednovy  Cestovatelsky  vec er.  

Tentokra t se ses lo ví ce nez  30 u c astní ku , pro ktere  

bylo pr í nosem poví da ní  Michala Majera o ceste  do 

Tibetu s posla ní m poma hat jedne  z mí stní ch 

kla s terní ch s kol, ktere  dopln ovala Karin Majerova . 

U c astní ci krome  fotografií  a kra tky ch filmu  mohli 

ochutnat tibetsky  c aj puerrh s ma slem a mle kem, 

vyrobit si modlitební  praporek s koní kem Lung'ta c i 

zakoupit si rukode lne  vy robky Tibeťanu . 

 

VEČER S KNÍŽKOU: KNIHY ALE VŮBEC NEVYCHÁZEJÍ Z MÓDY 

21. u nora 2012 | Setka ní  s kní z kou | Olomouc 

Neda vno jsme se na první m Posedu ve vinote ce U Barona Pla s ila smluvili ti lis a ci, kter í  o sobe  ví me, z e 

c teme knihy. Volne  zvolene  te ma mohlo zní t „Knihy nevycha zejí  z mo dy“ a pr í pravu si na starost vzala Eva 

Sommerova  a Krys tof Richter. V u tery  21. u nora vpodvec er na s pr is lo k Pla s ilovi asi 10 a kaz dy  me l s sebou 

knihu, kterou pra ve  c te, nebo ne jakou tu svoji z ivotní , oblí benou. U myslem bylo knihu ne jak ostatní m 

pr edstavit a doporuc it. Po 

kra sne m u vodu Krys tofa 

Richtera se dostavila dobra  

pohoda a my jsme se do toho 

pustili. 

Z a nry byly nejru zne js í , od 

Rudolfa II. (v souvislosti s 

neda vnou praz skou vy stavou) 

pr es sci-fi, Frantis ka Nepila, 

Loukotkovou, Sve ra ka atd. az  

po De ti z Bullerbynu. 

Pr edstavene  knihy jsme si 

ve ts inou zapisovali a mu z eme 
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se te s it pr í s te  na pr í padne  reakce. Hezke  opravdu bylo, z e sponta nne  debatovali vs ichni, te me r  jsme si 

ska kali do r ec i. Kaz dy  chte l sde lit, jaky  ma  ke c tení  pr í stup nebo syste m, bra no od de tství . V nejleps í m jsme 

museli pr estat, protoz e vina rna zaví rala. Proto se uz  te s í me na pr í s te , coz  bude pr edbe z ne  13. br ezna. 

Takto začala naše série Setkání s knížkou. S výjimkou prázdninových měsíců se Eva Sommerová a 

Kryštof Richter postarali o náplň jednoho setkání za měsíc, od září se k nim přidala i Marcela Moser. 

Nebyli na to sami – program setkání tvořili vždy i ti, co zrovna přišli. Ať už svým „referátem“, 

poznámkami nebo jen tichou přítomností. Cyklus se konal na několika místech, v hospůdkách, 

kavárnách i vinárničkách, než od září zakotvil ve Fox 

clubu na Javoříčské ulici. A byla to vždy setkání po všech 

stránkách milá. 

 

JARO PŘIŠLO DO OLOMOUCE ZA BLUESOVÝCH TÓNŮ 

20. br ezna 2012 | Male  lis c í  blues | Olomouc 

Zas o ne co ví ce lidí  ví , co je to blues. Nestac í  si pr ec í st definici, 

nebo si poslechnout pí snic ku v ra diu. Blues je stav dus e, proto 

nejde vymyslet. Proste  musí  nastat. Tady a teď. 

Blues je cesta starým vlakem, opuštěnou krajinou. Blues je spaní 

pod širákem s myšlenkama na jinou. Blues je touha stát se 

ptákem nad rozbouřenou hladinou. Blues je smutek čili hoře, 

gigantický závaží. Blues je hra na školním dvoře se spolužačkou 

pod paží. Blues je tichej šumot moře o půlnoci na pláži. 

Takhle o blues zpí va  uz  le ta kapela Bluesberry. A u c astní ci 

podvec era zasve cene ho tomuto hudební mu, ale i z ivotní mu stylu, por a dane ho klubem Mala  lis ka, jí  

stoprocentne  dají  za pravdu. Ne kolikahodinova  jam session bez pevne ho sce na r e se konala v olomoucke  

historicke  hospode  Citadela ve sklepení  600 let stare m. Perfektní  bylo prostr edí  i akustika, nasazení  

muzikantu  i recita toru , reakce posluchac u  i obsluha hospody. 

V u ryvcí ch z poezie Va clava Hrabe  a 

Lawrence Ferlinghettiho zazne ly hluboke  

z ivotní  proz itky, ktere  jsou za kladem 

blues. Uka zky z gramodesek pr iblí z ily 

poc a tky blues jako c ernos ske  muziky. 

Hlavní  za z itek si vs ak odnesli muzikanti i 

posluchac i z improvizovane ho hraní  kytar, 

baskytary, kontrabasu a foukací  

harmoniky, ktere  z alovalo na cely  sve t, ale 

za roven  pr ina s elo nade ji, z e zas bude lí p. 

Co dodat? Byla to proste  pecka. 
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V ARGENTINSKÝCH VELEHORÁCH NA VLASTNÍ KŮŽI 

15. kve tna 2012 | Cestovatelsky  vec er: Argentina – zeme  pr í rodní ch za zraku  | Olomouc 

Není  zrovna be z ne  sbalit se z u rodne  c eske  (ani moravske ) kotliny a odjet na tr i ty dny na druhy  konec sve ta. 

Moc lidí  z te ch, ktere  potka te na ulici, tohle nede la . My jsme v u tery  15. kve tna me li pr í lez itost poznat pra ve  

jednoho takove ho, co se takhle sbalil, ale nezapomne l se vra tit a o svy ch za z itcí ch na m pove de t. 

V sa le Nadac ní ho fondu OKNO na olomoucke m Dolní m na me stí  zavla dla hned chví li po zac a tku dals í ho 

Cestovatelske ho vec era pr í jemna  atmosfe ra pr iz ivovana  po dve  hodiny hlavní m protagonistou, ktery m byl 

Morava k Honza Zon a. Ten spolu s dve ma dals í mi dobrodruhy a jednou dobrodruhyní  v lon ske m roce vyrazil 

pokor it argentinske  s estitisí covky. O cele  amate rske  expedici natoc ili spoustu materia lu, ze ktere ho vznikl 

ví ce nez  hodinovy  ozvuc eny  film, ktery  naví c Honza komentoval. Vide li a slys eli jsme ne co jine ho nez  v 

televizní ch dokumentech o te to jihoamericke  zemi. Z civilizace toho byla opravdu jen trocha, ale o to ví c se 

Honza ve noval pr í rode  a z ivotu horolezcu  vu bec. Teď uz  doka z eme pochopit to vzrus ení  a blaho, kdyz  si do 

instantní  ovesne  kas e nastrouhali Studentskou pec eť. Be hem tr í  ty dnu , ktere  v drsne  pr í rode  argentinsky ch 

velehor stra vili, si docela sa hli na dno, ale urc ite  jim to dalo hodne  do dals í ho z ivota. V takovy ch chví lí ch, jak 

r í kal Honza, zjistí te, z e toho vlastne  k radosti ani moc nepotr ebujete. A pak se na sve t kolem sebe dí va te tak 

trochu jinak.    

 

ZPLNA HRDEL S KVĚTOŠEM A SPOL. 

5. c ervna 2012 | Zplna hrdel – bude… hudební  posezení  | Olomouc 

V u tery  5. c ervna probe hlo v prostora ch Nadac ní ho fondu OKNO na Dolní m na me stí  dals í  hudební  posezení , 

tentokra t s pracovní m na zvem "Z plna hrdel, bude…“. A tak se i stalo. 

Pa mbu dal a zjevil se i Ande l David, takz e Kve tos  Janos í k hra l i s nebesky m kytarovy m doprovodem. Vybra ny 

byly pí snic ky sviz ne , notoricky zna me , takz e se brzy sborove  hlasite  nesly z OKNA cely m Dolní m 

na me stí m. Atmosfe ra skve la , uvolne na , odpoví dají cí  radostne mu oc eka va ní  na stupu le ta a umocne na  

jihomoravsky m zpe vny m ví nem. Oficia lní  blok pí snic ek zakonc ili Slaví ci z Madridu, pak se hra lo na pr a ní  az  

do u plne ho rozpra s ení  osazenstva pr ivolany m klí c ní kem. Zpe vy se nesly po na me stí  da l na vs echny 

strany podle toho, kam ktera  skupinka mí r ila do noci. 
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JAK NÁM ŠLO PRVNÍ DESKOHRANÍ 

12. r í jna 2012 | Deskohraní  – stolní  hry pro kaz de ho | Olomouc 

V nas em klubu se nebojí me vyzkous et 

ne co nove ho, napr í klad vec er pro 

vs echny, kter í  se chte jí  pobavit u ví ce c i 

me ne  zna my ch stolní ch spolec ensky ch 

her. V pa tek 12. r í jna jsme se poprve  

ses li v nas em doupe ti (Klub pro seniory 

na Javor í c ske  ulici), abychom se ponor ili 

do hraní  deskovy ch, tedy stolní ch her. 

Ses lo se na s celkem 13, a tak se nakonec 

vyta hlo ví ce her nez  pu vodne  pla nova no. 

Vojta, Vojta, Tom a Stefanie si vybrali hru 

Evo. Nakonec se k nim pr idala i 

S te pa nka. Tahle hra me la ten vec er 

nejve ts í  u spe ch. Uz  pr i vysve tlova ní  

pravidel se i ostatní m, kter í  tuto hru 

nehra li, zalí bili mutanti a prodluz ovac e 

oca sku . Dokonce se i Ande l s Petrem a Katkou, pote  co dohra li svou hru Carcassonne, pr is li podí vat a hlavne  

poslouchat, jak se tato hra hraje a co z e vlastne  znamenají  ty hla s ky typu „Teď se rozmnoz ujeme a pak 

pr ez í va me“ a podobne , ktere  celou hru doprova zely. Tr etí , zatí m nejmenovanou, skupinku tvor ili Michal, 

Pavla, Jirka, Gabc a a Lenoc ka. Ti se ses li u hry Kra lovske  ros a dy.  

Kdyz  jsme dohra li toto první  kolo her, ve ts ina u c astní ku  zamí r ila do svy ch domovu , ovs em vytrvalí  hra c i 

jes te  zu stali u hry Scotland Yard a honila po hrací m pla nu Mistra X. Ten to vs ak vu bec neme l jednoduche  a 

nakonec byl chycen a detektivove  vyhra li. Cele  sezení  jsme ukonc ili jes te  karetní  hrou s fazolemi a pote  jiz  i ti 

nejvytrvalejs í  s li domu , aby se mohli jes te  te s it na pr í s tí  setka ní . 

 

 

„LISTOPADOVÝ PÍSNĚ OD LÉTA UŽ ZPÍVÁM…“ 

15. listopadu 2012 | C echo-moravske  lidove  | Olomouc 

Urc ite  jste poznali, z e cita t v nadpise patr í  Wabimu Dan kovi a je z pí sne  Listopad. Oslí m mu stkem se tak 

dosta va me k lis c í mu muzicí rova ní , ktere  probe hlo ve c tvrtek 15. listopadu vec er ve Fox clubu (v klubu pro 

seniory na Javor í c ske  ulici). Po ne jake  dobe  jsme se vra tili s hudební mi podvec ery a volba te matu na tento 

vec er se uka zala by t trefou do c erne ho, anebo ne kde te sne  kolem. 

Lidove  pí snic ky z C ech, Moravy, Slezska i Slovenska jsme si zazpí vali v první ch minuta ch jen tak bez 

na stroju . Pote  pr is ly na r adu kytary a fle tna, za ne z  se ti me ne  sme lí  mohli se svy m hlasem pohodlne  

schovat. Zahra li a zazpí vali jsme lidovky v pu vodní  u prave , jak jsme na ne  zvyklí  odmalic ka, na r adu pr is ly 



MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2012 

24 

ale i moderne js í  u pravy od kapel Fleret c i C echomor anebo od Jarka Nohavici. Staropraz sky  s raml se na m 

tam taky jaksi vloudil a vu bec to nebylo s patne . Dvací tka u c astní ku  spolu s muzikanty zkra tka vytvor ila fajn 

posezení . 

 

 

NAŠE VÝTVARNÉ DÍLNY ANEB ZÁBAVA PRO ŠIKOVNÉ I MÉNĚ ZRUČNÉ 

Vyrobit si ne co vlastní ma rukama je vz dycky leps í , nez  se na tute z  ve c dí vat v televizi nebo slys et od 

sousedu . I v roce 2012 jsme nabí dli Olomouc anu m moz nost realizovat se v oblasti keramiky s Kve tos em 

Richterem, v oblasti dekorac ní ch technik s Ivetou Palkovic ovou, ktere  poma hala dcera Michaela a chví li i 

Be tka Tomanova . Kdo se zu c astnil, mohl odejí t s odra tkovany m velikonoc ní m vejcem, nauc it se malovat na 

hedva bí , nebo odjet na pra zdniny s batikovany m tric kem, s a tkem nebo s a lou. V první m pololetí  roku 2012 

probí haly vy tvarne  dí lny v prostora ch YMCA na S afar í kove  ulici v Hodolanech a take  v Dome  de tí  a mla dez e 

na tr . 17. listopadu.  

Bohuz el po pra zdnina ch to uz  bylo s na vs te vností  hors í , holt lide  asi nechte jí  moc pla novat a nahlas ovat se 

na akci dopr edu. Co kdyby si to pak rozmysleli… Bohuz el, na vy tvarne  dí lny bylo potr eba nakupovat materia l 

a blokovat mí stnost, a tak v pr í pade  male ho za jmu projevene ho do uza ve rky nemohly probe hnout. V za r í  se 

povedlo uz  ve Fox clubu uspor a dat jes te  dí lnu na te ma dekupa z , poslední  vy tvarna  dí lna roku byla 

v listopadu a u c astní ci si vyr ezali plastiky z mastku. 
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D. Mezina rodní  spolupra ce a akce v zahranic í  

Přátelé přírody nikdy nekoukali jen na dvorek vlastního domu, už od počátků našeho hnutí byla důležitým 

principem provázanost s podobně smýšlejícími zahraničními partnery. My takové přímé partnery máme - 

skupinu Přátel přírody (Naturfreunde) v jihoněmeckém městě Metzingenu. V roce 2012 jsme tuto spolupráci 

posílili. Dali jsme jí pevný základ a domluvili jsme se na konkrétní podobě na léta 2012 - 2014. 

S Metzingenskými jsme v roce 2012 uspořádali dvě delší akce, na které se i po roce vzpomíná. Právě během 

uplynulého roku se z nás začala pomalu stávat jedna skupina a ne dva kolektivy, které pouze mají společný 

program. A to je velmi příjemné. 

Hlavní a největší zahraniční aktivitou našeho klubu ale v roce 2012 byl výjezd 18 členů a příznivců do dalekého 

Skotska, který jsme kompletně sami zorganizovali. Jako dopravní prostředek jsme zvolili minibusy a trajekt 

z Amsterdamu do severní Anglie, ubytování na místě jsme zjišťovali přes Internet, stejně jako denní program. 

Už to, že se nikomu nic nestalo a v pořádku jsme se vrátili zpět, je velký úspěch. Dokázali jsme si, že ani tak 

velké výzvy nás nepřekvapí, jsme schopní plánovat, improvizovat, domluvit se a všechno zvládnout s úsměvem. 

Více o Přátelích přírody z Metzingenu: http://www.naturfreunde-metzingen.de/ 

Fotky z našich akcí: http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/ 

http://www.naturfreunde-metzingen.de/
http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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SPOLUPRÁCE S PŘÁTELI PŘÍRODY Z METZINGENU BUDE PROBÍHAT I NADÁLE 
 

Ve dnech 27. - 30. ledna se 

uskutec nila cesta za stupcu  

klubu Mala  lis ka do jiz ní ho 

Ne mecka. Cí lem nas í  cesty 

bylo domluvit se na dals í  

spolupra ci Male  lis ky s Pr a teli 

pr í rody z Metzingenu. 

Z C eska jsme odjeli jako 

tr í c lenna  vy prava, na mí ste  se 

na m ve novala nas e stara  

zna ma  Sabine s kolegy Willym 

a Marcusem. Doposud se nas e 

spolupra ce ty kala akcí  

pr eva z ne  pro mla dez . Od roku 

2012 chceme jí t jes te  da l a 

zac í t budovat pevne js í  vztahy mezi c leny obou partneru  i k mí stu m, kde nas e organizace pu sobí . Proto jsme 

na rok 2012 napla novali dve  spolec ne  akce - první  o Velikonocí ch na Hane  a druhou na konci za r í  v regionu 

S va bsky  Alb, odkud nas i partner i pocha zí . V dals í ch letech by to me lo by t podobne . 

Setka ní  probí halo v Dome  Pr a tel pr í rody Falkenberg s pr í jemny m ubytova ní m, jí dlem i okolí m. Zde se take  

hned po nas em pr í jezdu, v pa tek uskutec nil Vzpomí nkovy  vec er na koncentrac ní  ta bor Buchenwald, ktere ho 

jsme se zu c astnili. De kujeme nas im ne mecky m partneru m za pohostinnost be hem cele ho pobytu - 

ocen ujeme ubytova ní  a stravu zdarma i pr ispe ní  na 

cestovní  na klady. Moc si toho va z í me.  

Cestou zpe t jsme navs tí vili jednoho z nas ich organiza toru  

Martina Haberleho, ktery  je na roc ní  sta z i Evropske  

dobrovolne  sluz by u neziskove  organizace v Mnichove . 

Spolek Buntkicktgut se ve nuje preventivní m programu m 

pro de ti a mla dez . Martinovy m u kolem je organizovat 

poulic ní  fotbalovou ligu pro kategorii stars í ch z a ku . 

Mimochodem, rozhovor s ní m jste si mohli pr ec í st 

v listopadove m bulletinu Pr a tel pr í rody. 

Be hem c tyr  dnu  jsme toho zvla dli docela hodne , ale to je 

teprve zac a tek spolupra ce. Velikonoc ní  akce je uz  zkraje 

dubna a my doufa me, z e si ude la te c as poznat ne mecke  

pr a tele a spolec ne  s nimi i kus str ední  Moravy. 
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WINDS OF CHANGE 2012: ČEŠI S NĚMCI POSPOLU A RÁDI 

5. – 9. dubna 2012 | Winds of Change: c esko-ne mecke  Velikonoce na Olomoucku | str ední  Morava 

Velikonoce jsou sta le jes te  povaz ova ny za rodinne  sva tky. Ale nemusí  to vz dy znamenat by t spolu doma. 

Zají mavy m obohacení m je, z e vezmete rodinu s sebou ne kam ven a spolec ne  budete de lat to, co va s baví . A 

kdyz  „ne kam ven“ je do sousední ho sta tu a za podobne  zbla zne ny mi lidmi, ma te na u spe ch zade la no. Takhle 

ne jak vypadal za kladní  ka men c esko-ne mecky ch (nebo pr esne ji hana cko-s va bsky ch) Velikonoc, ktere  

v Olomouci a okolí  spolec ne  uspor a dali mí stní  Pr a tele  pr í rody a jejich kolegove  z jihone mecke ho me sta 

Metzingenu. 

 

Cí lem akce s pr í znac ny m na zvem „Winds of Change“ bylo poznat mí stní  lidi i krajinu, zdejs í  z ivotní  styl a tak 

i odbourat pr í padne  pr edsudky a prohloubit si znalosti cizí ho jazyka a kultury. Takto nastaveny  ra mec se 

na m osve dc il uz  loni, a tak nejme ne  do roku 2014 bude kaz doroc ne  probí hat jedna dels í  spolec na  akce u 

Olomouce, druha  u Metzingenu. Protoz e obe  nas e skupiny patr í  do celosve tove ho hnutí  Pr a tel pr í rody, 

ma me spoustu spolec ne ho -  ale i ne co odlis ne ho. Podobne  akce poma hají  obrousit hrany, nahle dnout pod 

poklic ku a vyme nit si zkus enosti z toho, c emu se ve nujeme. 
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Metzingens tí  se rozhodli poby vat na Olomoucku cely  ty den, jehoz  str edem bylo Velikonoc ní  ponde lí . 

Ubytova ni byli v penzionu Fojtství  na Sv. Kopec ku, kde se konala i vec erní  posezení  obou skupin. Spolec ny  

program s olomoucky m klubem Mala  lis ka probí hal od pa tku 5. dubna do ponde lí  9. dubna vc etne . To se 

k 11 ne mecky m hostu m pr ipojilo 25 c esky ch u c astní ku , z nichz  ví ce nez  polovina zde byla na te me r  vs echny 

aktivity. 

V pa tek dopoledne po pr ijetí  na me stkyní  olomoucke ho prima tora Evou Machovou v obr adní  sí ni starobyle  

radnice probe hla komentovana  prohlí dka historicke ho centra Olomouce. Po volne m odpoledni ve me ste , 

ktere  kaz dy  stra vil po sve m, jsme pomocí  moderní  techniky pr edstavili idea ly a c innost hnutí  Pr a tel pr í rody 

v Metzingenu a Olomouci. Te me r  vs ichni take  vyuz ili moz nost vyzkous et si dra tkova ní  velikonoc ní ch vajec. 

V sobotu byl program asi nejna roc ne js í  – celodenní  vy let na Bouzovsko, be hem ktere ho jsme vide li 

Javor í c ske  jeskyne , pe s ky se pr esunuli k hradu Bouzovu, ne kter í  absolvovali prohlí dku, a pak jsme vs ichni 

jes te  zajeli do nedaleke ho centra pr í rodní ho stavitelství  Permalot. Vec er se stoly prohy baly jí dlem a pití m, 

konal se totiz  Moravsko-s va bsky  vec er se zpe vy za doprovodu kytar. Velice se vydar il a mí stní  se jen neradi 

louc ili a litovali, z e si na noc 

neobjednali ve Fojtství  pokoj. 

Nede lní  pe s í  vy let pla novany  do 

by valy ch Sudet skonc il vinou 

zimní ho nevlí dne ho poc así  dr í ve, 

dos li jsme jen do Radí kova pod 

ve z  vysí lac e. Nas te stí  je tam 

jednak de lostr elecka  pevnost 

kdysi bra ní cí  Olomouc, jednak 

hospu dka hned vedle. Obojí  jsme 

navs tí vili a vy sledkem byla 

spokojenost. Vec er na s hoste  

sezna mili s mí sty, kam na podzim 

pr i ceste  do Ne mecka zaví ta me. 

Ponde lí  patr ilo vy letu do Odersky ch vrchu  – konkre tne  me stec ku Pots ta t a okolí . Poc así  zrovna vys lo, a tak 

jsme si mohli vynahradit dosavadní  plí skanice. S kopce do kopce pr es skalní  me sto, ale vs ichni v pohode  a 

s dobrou na ladou. 

Mila  byla dopr edu nepla novana  na vs te va ne mecke  skupinky na pravidelne m setka ní  c lenu  a pr í znivcu  klubu 

Mala  lis ka v u tery  10. dubna v restauraci na olomoucke m baze ne . Podobne  nepla novane  dorazila c eska  

skupina na rozlouc ení  s ne mecky mi Pr a teli pr í rody ve str edu vec er na Fojtství . Obojí  pr ispe lo k jes te  ve ts í  

pohode  mezi vs emi zu c astne ny mi. 

Cele  c esko-ne mecke  Velikonoce zaslouz í  jes te  hlubs í  hodnocení . Uz  teď ale ví me, z e se jak nas im, tak 

Ne mcu m hodne  lí bilo, z e nava zali c i prohloubili osobní  kontakty a z e stojí  za to v te to spolupra ci pokrac ovat. 

Nyní  ví me, jak kdo vypada , na podzim v Ne mecku mu z eme poznat, kdo si co myslí . Pozna ní , z e jsme 

v podstate  stejní , si oba nas e na rody jes te  dluz í . My, Pr a tele  pr í rody z Olomouce a z Metzingenu uz  ví me, z e 

hodne  podobní  jsme, jen na s  jazyk na s prozradí . 
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SKOTSKÝ VANDR JE UŽ PRYČ, PYTLE PLNÉ FAJN DOJMŮ ALE ZŮSTANOU 

29. c ervna – 8. c ervence 2012 | Skotsky  vandr s dobrou partou | Velka  Brita nie 

Ne kdy na konci lon ske ho le ta vznikl nesme ly  pla n podí vat se s Malou lis kou do Skotska. Pla n nezapadl, 

naopak postupne  zí ska val kontury a na zac a tku c ervence se uskutec nil. U c astní ci 10denní ho Skotske ho 

vandru s dobrou partou, jak jsme vy jezd 18c lenne  skupiny ve dvou minibusech nazvali, odjeli plní  napjate ho 

oc eka va ní  ve c tvrtek 28. c ervna vec er z Olomouce a pr ijeli v ponde lí  9. c ervence v 1:30 zpe t k olomoucke mu 

Letadlu s dobrou na ladou a plní  

nepopsatelny ch dojmu .  

V te me r  dvoulete  historii klubu Mala  lis ka, 

ktery  „Skotsky  vandr s dobrou 

partou“ por a dal, se jednalo o nejve ts í  a 

nejvzda lene js í  akci. Na severu Britsky ch 

ostrovu  u c astní ci objevovali specifickou 

pr í rodu, seznamovali se s historií  kraju , 

ktery mi projí z de li, i s pr í ve tivou tva r í  

tamní ch obyvatel. Na pr í prave  akce 

pracovali c tyr i dobrovolní  organiza tor i 

prakticky pu l roku tak, aby vs echno vys lo a 

neobjevila se z a dna  nepr í jemna  

pr ekvapení . 

Skupina vyjela v podvec er 28. c ervna od 

olomoucke ho Letadla dve ma mikrobusy a na sledují cí  den v poledne se ocitla v nizozemske m Amsterdamu. 

Odtud pokrac ovala na za mor ske m trajektu DFDS King Seaways, aby se v sobotu 30. c ervna ra no vylodila 

v severoanglicke m pr í stavu Newcastle-upon-Tyne. Skotsko uz  bylo na dosah a ty denní  putova ní  po ne m 

mohlo zac í t. Be hem ne j se u c astní ci vandru podí vali na vy chodní  i za padní  pobr ez í  Skotska, vz dy dve  noci 

pobyli nedaleko Fort Williamu, na ostrove  Skye a ve me ste  Inverness. Poslední  noc na pevnine  stra vili 

v jihoskotske m Stirlingu. 

Kaz dy  den c ekal na olomoucke  Pr a tele pr í rody zají mavy  za z itek. Ať uz  to 

byla prohlí dka rus ne  Kra lovske  mí le v Edinburghu, objevení  90 metru  

vysoke ho vodopa du v u dolí  pod horou Ben Nevis, na vs te va palí rny whisky 

Glenfiddich, zdymadel Kaledonske ho kana lu, mohutny ch katedra l, jejichz  

sla vu pozna me nyní  uz  jen z ruin c i doslova uchvacují cí  kra sy ostrova Skye. 

A bylo toho mnohem ví ce, co na te me r  dvoutisí cikilometrove m putova ní  

Skotskem zaz ili. 

Zpe t na kontinent se u c astní ci, kter í  byli v rozmezí  od dvaca tní ku  po aktivní  

s edesa tní ky, vraceli po ty dnu ope t z Newcastlu, odkud je mlads í  sestra 

„Kra le mor sky ch cest“, DFDS Princess Seaways pr es noc bezpec ne  dopravila 
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do Amsterdamu. Zde se ocitli v nede li 8. 

c ervence ra no a cely  den pak jeli s ve trem 

v za dech tak, aby kolem pu lnoci stihli dorazit 

domu  do Olomouce. 

„Pla n podí vat se s Malou lis kou do Skotska 

vznikl ne kdy na konci lon ske ho le ta. Nezapadl, 

naopak postupne  zí ska val kontury a na 

zac a tku c ervence se uskutec nil,“ dopln uje 

souvislosti pr edseda klubu Hynek 

Pec inka. „Organiza toru m se podar ilo zajistit 

nutnou kostru a dals í  vy pln  uz  byla take  na 

u c astní cí ch, kter í  se postarali o fajn atmosfe ru 

a vycha zeli si vstr í c. Cha pali, z e pla ny se 

mohou me nit z minuty na minutu, a dobra  

na lada kolektivu nemizela, protoz e ji 

pru be z ne  vs ichni posilovali.“ 

 

MALÁ LIŠKA V METZINGENU: SPOLEČNÉ ZÁŽITKY S JIHONĚMECKÝMI PŘÁTELI PŘÍRODY 

26. – 30. za r í  2012 | Vs echny chute  S va bska | Metzingen a okolí , Ne mecko 

Uz  od lon sky ch Velikonoc se dvakra t roc ne  setka vají  Pr a tele  pr í rody z Olomouce a z me sta Metzingen v 

ne mecke  spolkove  zemi Ba densko-Wu rttembersko. Na jar e jezdí  Ne mci do okolí  Olomouce, na podzim jim 

Morava ci opla cejí  na vs te vu u nich doma. Cí lem je pozna vat mí stní  krajinu a pr í be hy v ní  zaklete , dostat se 

pod ku z i mí stní m lidem, rozví jet to, co oba na rody spojuje, a pr ekona vat, co je de lí . 

Pr a tele  pr í rody z Metzingenu svy m c esky m kolegu m ve dnech 26. - 30. za r í  nachystali pestry  program. Hned 

po pu ldenní  ceste  vlakem a ubytova ní  v Dome  Pr a tel pr í rody (Naturfreundehaus) Falkenberg se pr es vinice 

vydali do vesnic ky Kappisha usern a tady navs tí vili typickou selskou sednici, kde kaz dy  dostal kopec 

zabí jac kovy ch specialit doma cí  vy roby a k 

tomu korbel ví na. 

K neda vne  historii druhe  sve tove  va lky 

pr ic ichli ve c tvrtek dopoledne v 

Eckerwaldu, v mí ste , kde se v roce 1944 za 

pouz ití  stovek va lec ny ch zajatcu  budovala 

tova rna na br idlicovy  olej. Za z itky o pozna ní  

pozitivne js í  c ekaly ve staroslavne m me ste  

Tu bingen, jehoz  velkolepost vs echny 

nadchla. Po pr í jezdu k na draz í  v Metzingenu 

se hoste  z Olomouce rozde lili do tr í  
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ne mecky ch rodin (Epplerovi, Fischer-Lewakovi, Wilhelmovi) a stra vili s nimi spolec ny  vec er pr i jí dle, pití  a 

poví da ní . 

To byla ale teprve pu lka akce. Pa tec ní  ra no zastihlo u c astní ky ve vinicí ch nad Metzingenem, ktery mi pros li 

do vesnic ky Glems. Tady navs tí vili netradic ní  "muzeum" sadar ství , dozve de li se, jake  tradic ní  odru dy ovoce 

se v oblasti S va bske ho Albu pe stují  a pe stovaly, a ochutnali zdejs í  vy borny  mos t. S va bsky se mos t r ekne taky 

"mos t", ale na rozdí l od nas eho ma  zhruba 5 procent alkoholu. Kolem poledne jsme na chví li zapadli do 

zají mave ho loka lu u Hirsche v obci Neuhausen, ktery  provozuje i sve  internetove  ra dio. Na trase c ekala jes te  

rodinna  mos ta rna Reusch, kde byla pr í lez itost vide t cely  proces vy roby ovocne  s ťa vy. Ope t nechybe la 

ochutna vka.  

Pa tek byl docela hekticky . Pote , co unavení  

C es i sotva stihli na Falkenbergu vypí t ka vu, 

hned program pokrac oval. V pla nu byl 

workshop, dí ky ktere mu mohli nahle dnout 

do taju  s va bske  kuchyne . Uvar it mí stní  

speciality spa tzle, maultaschen a 

apfelkuchen se C echu m podar ilo za pomoci 

kuchar ske  sme ny Doris a Hanse, hoste  

Ne mcu m zase pr edvedli valas skou kyselici. 

Tu ocenil i prima tor me sta Metzingen 

Ulrich Fiedler, ktery  nejen z e va z il cestu na 

Falkenberg, aby pr iví tal c eske  Pr a tele 



MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2012 

32 

pr í rody ve sve m me ste , ale zapojil se i do var ení  "prima torsky ch spa tzlí ". Spolec ne  uvar ene  pokrmy 

doplne ne  o krajove  speciality z Moravy a S va bska byly sne de ny a zapity na spolec ne  slavnosti plne  vesele ho 

poví da ní  a zpí va ní . 

Pr edposlední m dnem spolec ne  akce byla 

sobota, stra vena  v pr í rode . S kloba sami na 

ope ka ní  v batu z cí ch vyrazili u c astní ci z obou 

skupin vlakem do Bad Urach a odtud pr es 

ska ly a vodopa dy na z lon ska zna my  cí l, 

Rohrauerovu chatu. Podzimní  pr í roda 

S va bske ho Albu opravdu vzala za srdce, 

vyhlí dka ze skal Rutschenfelsen to jen 

doplnila. Den konc il spolec nou vec er í  a 

posezení m. 

Jedlo se vu bec ne jak moc, asi to k obe ma 

na rodu m patr í . Snad proto zvolili na za ve r, na 

nede lní  ra no, spolec ny  "brunch" (sní dani + 

obe d v jednom). Pr i plne m talí r i dostal kaz dy  moz nost zhodnotit akci a navrhnout zme ny a zleps ení  pro 

pr í s te . To bude o Velikonocí ch, na konci br ezna v Olomouci. Snad to bez sebe toho pu l roku vydrz í me, i kdyz  

z reakcí  spousty ze zu c astne ny ch to vypada , z e by spolu byli nejrade ji por a d. Bez ohledu na jazykove  a 

zeme pisne  a kulturní  hranice. A to je moc fajn. Za ve rec na  spolec na  procha zka ulic kami Metzingenu to jen 

potvrdila. 

Na za ve r se slus í  pode kovat nejen 

vs em, co spolec ne  vytvor ili u z asnou 

atmosfe ru, tak moc u z asnou, z e to 

snad nikdo nec ekal. De kujeme rovne z  

C esko-ne mecke mu fondu budoucnosti 

za vy znamnou financ ní  podporu, ktera  

umoz nila nabí dnout u c astní ku m akci 

za pr í jemnou cenu. 

PS: C eska  tec ka za akcí  byla docela 

dobrodruz na . Po odjezdu z 

Metzingenu jsme po hodince museli 

jí zdu pr erus it ve Stuttgartu, kde vinou 

z eleznic ní ho nes te stí  v podstate  

vypadla vlakova  doprava. Vyjednali 

jsme ale pr enocova ní  v hotelu v centru me sta na na klady Deutsche Bahn, ne mecky ch drah, ktery m tí mto 

take  de kujeme za podporu a nakonec i solidní  pr í stup. Domu  jsme se tak mohli vra tit sice o den pozde ji, ale 

nikterak rozezleni. Noc ve Stuttgartu totiz   taky sta la za to! 
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E. Specia lní  programy pro mla dez  

Aktivity určené dětem a mládeži, tedy cílové skupině 12 – 20 let s možným přesahem na obou stranách, 

zajišťuje naše „Sekce pro mládež“. Ta funguje zároveň jako samostatný subjekt pod značkou Duha Velká 

Medvědice (IČO 70952191), naši mladí členové si tak své záležitosti organizují sami a učí se tak odpovědnosti. 

Pokud je třeba, klub jim poskytuje potřebnou oporu a dohromady koordinujeme svoji činnost. Tohle uspořádání 

je ostatně v hnutí Přátel přírody běžné a nejen u nás osvědčené. 

V roce 2012 se program pro mládež točil kolem evropského projektu „Move it“, který zastřešovali Mladí přátelé 

přírody (Naturfreundejugend Thüringen) z německého Duryňska, dalšími partnery nám byly organizace 

pracující s dětmi a mládeží a se zkušenostmi z mezinárodních výměn mládeže z Litvy, Francie a Maďarska. 

V každém státě probíhalo 5 víkendů pro skupinu 20 účastníků a několika organizátorů. Cílem je naučit se 

spolupracovat ve skupině lidí z různého prostředí, poznat nové kamarády a způsoby trávení volného času a 

zjistit, že řešení každého problému je jednodušší, není-li člověk sám a má kolem sebe více lidí.  

Kromě šesti víkendů v rámci projektu „Move It“ proběhl na jaře jeden speciální (Do buše/Do duše) a týdenní 

letní Expedice Bosko. Účastníky těchto akcí jsme vybírali za pomoci odboru sociálních věcí Magistrátu města 

Olomouce a doplnili jsme je našimi členy a dalšími zájemci. Vznikla tak dobrá parta, která za ten rok společné 

činnosti dokázala hodně. A co víc, má potenciál dál růst a rozvíjet se 

Fotky z aktivit pro mládež: http://www.velmed.duha.cz/Fotky/f2012.html 

Více o projektu Move It: http://www.velmed.duha.cz/moveit.html 

http://www.velmed.duha.cz/Fotky/f2012.html
http://www.velmed.duha.cz/moveit.html


MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2012 

34 

JAK ASTERIX A OBELIX MŮVITOVALI 

24. - 26. u nora 2012 | Move It 1: Dvana ct u kolu  pro Asterixe | Domas ov nad Bystr icí  

Poslední  u norovy  ty den zaz ila 

skautska  za kladna na 

Domas ove  ve ci, jake  jes te  

nezaz ila. Naste hovala se sem 

cela  galska  vesnice i se svy mi 

hrdiny, Asterixem, Obelixem, a 

Idefixem. Obelix byl moz na  

namalovany , Asterix, ktery  je v 

cele  galske  vesnici 

nejmazane js í , nejrychlejs í , a 

proste  po vs ech stra nka ch 

nejleps í , to byli tak trochu 

vs ichni, ale zato Idefixe jsme 

me li opravdove ho. Rads i slys el 

na jme no Fred, ale za bava s ní m 

byla jako s z a dny m jiny m 

pejskem. 

Samotny  Caesar se doslechl o nas í  nepr emoz itelne  galske  vesnici, a rozhodl se, z e na s otestuje. Uz  nechte l 

obe tovat sve  voja ky v pr edem prohrany ch bitva ch, a tak pr is el s ne c í m mnohem leps í m; nas e vesnice me la 

doka zat, z e jsme bohove ! Po vzoru mocne ho Herkula jsme dostali i my dvana ctero te z ky ch u kolu , ktere  by 

z a dny  obyc ejny  smrtelní k nedoka zal splnit. 

 

O SLAVNÉ MŮVIŤÁCKÉ CESTĚ DO VESMÍRU 

23. – 25. br ezna 2012 Bolatice | Move It 2: Tula ci po hve zda ch | Bolatice 

Koncem br ezna se pe tadvacet dobrodruhu , u c astní ku  projektu Move It!, podpor ene ho Evropskou unií , 

vydalo na skrytou vesmí rnou za kladnu do Bolatic u Kravar . Takovy  kosmonaut toho musí  ume t spoustu, co 

je ale nejdu lez ite js í  – spolupracovat s ostatní mi. Proto hned ne kolik u vodní ch her bylo zame r eno tak, 

abychom se doka zali navza jem poslouchat, abychom porozume li druhy m, a taky spolec ne  splnili cí l kaz de  

hry. Vec er pr í jemne  utekl, a nez  jsme se nada li, bylo ra no. 

Kapita n s naviga torem na s naha zeli do rakety, kterou pr edstavoval z luty  autobus, a za chví li jsme byli v 

Kravar í ch, me ste  s neobyc ejnou historií  i na dhernou architekturou. Tady jsme si dali rozchod nejen na 

prohlí dku mí stní  poute , ale i na obhlí dku me sta. Pru zkum me l samozr ejme  i sve  u koly, tr eba nechat si 

nakreslit od mí stní ch kra vu nebo zjistit jme no starosty obce. Sví c kova  na smetane  s brusinkami v mí stní  

restauraci byla tí m spra vny m rozlouc ení m s me stem. Zpa tky na za kladnu jsme s li pe s ky pr eva z ne  rezervací  

Koutske  a Za br ez ske  louky, na ceste  lukami a luz ní mi lesy sví tilo sluní c ko.  
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Na za kladne  na sledoval blok herní ch specialit, ktere  me ly ove r it psychickou odolnost pozems ťanu  v 

prostr edí , kde nemohli mluvit. Ticho jako ve vesmí ru, hromada lidí  v naproste m mlc ení  divoce gestikulují cí  

rukama, tak ne jak to vypadalo. Jako bonus na s c ekala noc ní  hra.  

V nede li jsme po ranní ch motivac ní ch hra ch u kostela jes te  uklí zeli, ve trali, vypln ovali dotazní ky a hodnotili. 

A pak uz  s up s up na vlak. 

 

MŮVIŤÁCI AKTIVNĚ RELAXOVALI NA RELAXE 

4. – 6. kve tna 2012 | Move It 3: Relax ví kend | Z ďa rsky  Potok 

Tr etí  ví kendovka v ra mci projektu Move It! se odehra la o ví kendu 4. - 6. kve tna poblí z  Ry mar ova v podhu r í  

Jesení ku , a sice v area lu Relaxa. Byl slí beny  adrenalin, a taky z e jo!  

Hned na u vod jsme se sezna mili se Simc ou, ktera  

na s cely  ví kend prova zela po lanovy ch atrakcí ch. 

Pak uz  c ekalo pa r her na rozehr a tí  pr ed akc ní  

sobotou.  

Sobotní  ra no bylo pro ne ktere  jako vsta va ní  do 

s koly. Budí c ek v sedm, rozcvic ka s Vendou na te ma 

zumby, kterou si ledaskdo vyzkous el poprve  (a 

naposled). První  za lez itost, kterou na na s Simc a 

upekla, byla horolezecka  ste na. Spousta lidí  

neve r ila, z e drobna  slec na doka z e jistit i te z s í  

va hy, ale kdyz  pak lezl Radek, uka zalo se, z e je to v 

pohode . Pa r lidem se sice nepovedlo vys plhat az  

nahoru, ono osm metru  je osm metru , ale ve ts ina z 

na s si to aspon  zkusila. 

Na bungee trampolí ne  jsme se vyblbli, kaz de mu se 

povedlo i ne jake  to salto, vybraní  jedinci zvla dli i 

dvojite , a nas li se i takoví , kter í  odmí tli sle zt dolu . 

Sen a se dokonce zkous el odra z et hlavou, ac koliv 

tato technika se neuka zala jako u plne  spolehliva . 

Hlavní  atrakcí , pr i ktere  adrenalin str í kal na vs echny strany, byly vysoke  lanove  pr eka z ky. Lana, zave s ena  

sedm metru  vysoko, tvor ila trať o osmi nejru zne js í ch pr eka z ka ch, ať uz  jen pr ele za ní  rovne ho lana, tak i 

houpac ky a na s lapy… Jen c tyr i lide  se vra tili, protoz e jim buď dos ly sí ly, nebo plne  neve r ili svy m 

schopnostem. Ale zkusili to, a to je na tom to nejhlavne js í , zu c astnit se.  

Nede le, to uz  na m zby valo jen rozlouc ení  a zhodnocení , ale nas el se i c as na diskuzi, a to o na vykovy ch 

la tka ch. Ne kdo obhajoval, ne kdo odsuzoval, snad si kaz dy  vzal ne co uz itec ne ho. Z dotazní ku, pro tentokra t 

vyleps ene ho, jsme se dozve de li, z e pes ma  pru me rne  4,3 prstu na kaz de  noze. 
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MEDVĚDÍ VÍKEND V BUŠI I V DUŠI 

18. – 20. kve tna 2012 | Do bus e/Do dus e | Ny znerov 

Tr etí  kve tnovy  ví kend por a dala Duha Velka  Medve dice spolec ne  s Malou Lis kou – klubem pr a tel pr í rody 

dals í  akci pro mla dez  s na zvem Do bus e/do dus e. Jak na zev akce napoví da , cí lem akce bylo nejen objevovat 

bus  Rychlebsky ch hor, ale take  vypadnout z me sta, trochu se zastavit a zamyslet. Chata Pavuc inka te me r  na 

konci sve ta u me stec ka Z ulova  k takove mu zamys lení  pr í mo vybí zí , takz e jsme vyjeli pra ve  tam. 

V pa tek vec er na s pr iví tala por a dna  horska  zima, a tak není  divu, z e uz  se na m nikam vyra z et nechte lo. Po 

spolec ne  vec er i na s c ekalo promí ta ní  filmu Na s  vu dce, ktery  urc ite  donutil vs echny zu c astne ne  k zamys lení  i 

na sledne  diskuzi. 

V sobotu uz  jsme nelenili a vyrazili ven. Kam? To uz  bylo ru zne . Jedna skupina dala pr ednost pr esunu m po 

svy ch a tak obula pohorky a vyrazila do lesa. Ac koli to pu vodne  nebylo v pla nu, za hadnou zkratkou se 

dostala az  do Horní  Lipove , coz  se nakonec uka zalo jako docela dobry  cí l, neboť na ten den se Horní  Lipova  

pr eme nila na Bí ly  Potok. A kdo z va s se mu z e pochlubit tí m, z e vide l Aloise Nebela grilovat kloba sy? 

Druha , o ne co me ne  poc etna  skupinka rade ji nastartovala kola a jala se honit kilometry pro sve  tachometry 

pr es cele  Rychlebske  hory. A tak jsme se dostali jak na za mek v Javorní ku, tak i do Polska i na spoustu dals í ch 

mí st. 

Na nede li na m krome  odjezdu zbylo objevit poslední  mí sto, a to Ny znerovske  vodopa dy. Protoz e kdo nebyl 

na Ny znerovsky ch vodopa dech, jako by nebyl nikde. I kdyz  na vodopa dy vede asfaltka, cesta zpe t mu z e ve st 

potokem i temnou bus í , takz e se ne kter í  vra tili pe kne  promoc ení , ale spokojení . 
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JÁSÓN A ARGONAUTI V DOMAŠOVĚ 

22. – 24. c ervna 2012 | Move It 4: Zlate  rouno | Domas ov nad Bystr icí  

O ví kendu 22. - 24. c ervna probe hla akce ve stylu stare ho R ecka, a sice z doby Ja so na a jeho hleda ní  zlate ho 

rouna. Na skautske  za kladne  v Domas ove  nad Bystr icí , kterou uz  ma me od u nora ozkous enou, jsme zakotvili 

s lodí  Argo. Krome  her a programu jsme take  hostili kolegu Lucase z ne mecke ho Duryn ska, za stupce 

hlavní ch organiza toru  projektu Move It.  

Velika  legrace zac ala uz  v sobotu ra no, kdy me l kaz dy  pr ijí t ke sní dani v to ze ude lane  z proste radla. Ne komu 

se dar ilo uva zat le pe, ne komu hu r e, ale nakonec za pomoci vedoucí ch vs ichni vypadali naprosto u z asne . Po 

absolvova ní  vy cviku za kladní ch dovedností  u horske ho kentaura, jako bylo visení  na ve tvi, pr etahovana , a 

lovení  drac í ho oca sku, jsme se vydali pr í mo na audienci ke kra li Peliovi. Lstivy  Pelias ovs em o tru n nechte l 

pr ijí t, tak na s poslal – na nas i vlastní  radu – hledat Zlate  rouno. 

Ja son si musel na loď vybrat 

por a dnou posa dku, takz e chte l 

po svy ch budoucí ch 

na mor ní cí ch, aby mu 

pr edvedli hod diskem, be h, 

obe tavost pr i hodu 

kamara dem do da lky, i 

statec nost v za pase. Nakonec 

si partu te ch nejtvrds í ch 

mor sky ch vlku  vybral a jelo se 

sme r Kolchida. Ta ovs em není  

na z a dny ch mapa ch, a tak na s 

c ekala kra tka  zasta vka u 

poní z ene ho kra le Finea, 

trpí cí ho pod kaz dodenní  

tyranií  divoky ch harpyjí . Fineovi jsme pomohli, a on na m za to uka zal cestu. Cestova ní  po mor i bylo dost 

nebezpec ne  – tr eba mezi plovoucí mi skalami nazy vany mi Symple ga dy. I to jsme zvla dli se ctí  a beze ztra t, 

kdyz  první  z na s zahle dli divoke  kolchidske  by ky poklidne  se pasoucí  na pobr ez í . Kra l Aie te s po na s chte l, 

abychom by ky pochytali, a taky z e ano!  

Pr ed bojem s drac í mi bojovní ky pr is la za Ja so nem kra lovska  dcera Me dea. Donesla mu kouzelnou mast, dí ky 

ktere  se stal na jeden den neporazitelny , a i my se cí tili neznic itelní . Tak jsme snadno porazili drac í  bojovní ky 

vype stovane  z drac í ch zubu . Ovs em poslední  u kol, dostat se k rounu, byl zatí m nejzapeklite js í  ze vs ech 

u kolu , ktere  jsme museli splnit. Na ne kolika stanovis tí ch c ekali drobne  pra cic ky, jejichz  vyr es ení  kolikra t 

trvalo i dvacet minut. Za spra vne  vykona ní  zí skal ty m indicii, dí ky ktere  pak nas el drac í  sluj, a v souboji na 

pr etahova ní  zvla dli vs ichni draka porazit a ukor istit Zlate  rouno! 

Pak uz  vec erní  ope ka ní  s peka c ku , v nede li pr ed odjezdem jsme si nakreslili domy nas ich snu  a nakonec 

podiskutovali, jak se na m to lí bilo. 
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ÚČASTNÍCI EXPEDICE BOSKO OBJEVILI KUS JIŽNÍ MORAVY I SAMI SEBE 

19. – 25. srpna 2012 | Expedice Bosko | Boskovice 

Pr edposlední  ty den pra zdnin jsme s klukama a holkama z Medve dice vyrazili na expedici do Boskovic. 

Krome  her a za bavy bylo hlavní m cí lem poznat okolí  tohoto male ho jihomoravske ho me stec ka. Proto jsme 

hned druhy  den vyrazili na vy let do Moravske ho krasu. Jen jsme mrkli na dno propasti Macochy a uz  jsme 

„po c ervene “ spe chali objevovat historii Sloupsko - s os u vsky ch jeskyní . Cestou jsme si samozr ejme  

neodpustili prohledat vs echny jeskyne , na ktere  jsme narazili. A z e jich bylo. 

Taky jsme se podí vali do Westernove ho me stec ka, ktere  je jen pa r set metru  od Boskovic. Vide li jsme 

kovboje, kter í  po sobe  str í leli pr í mo 

na na me stí  a taky dva india ny. Maly  

Pivo a Maly  pe ro (ktery  me l dlouhe  

nohy) na m uka zali, jak se ha zí  sekerou, 

jak se str í lí  z luku nebo jak se 

rozde la va  ohen  kr esadlem.  

Krom te chto vy letu  jsme si pros li 

zr í ceninu hradu, za meckou zahradu 

a z idovskou c tvrť. Tí mhle vs í m se 

totiz  mu z ou v Boskovicí ch 

pochlubit. Aby na m to objevova ní  

nelezlo krkem, me li jsme 

pr ipravenou i spoustu jine  

za bavy. Jeden den jsme stra vili na 

Olympia de . V ru zny ch 

sportovní ch disciplí na ch jsme 

se snaz ili pr ekonat sebe navza jem. 

Proti sobe  stojí cí  druz stva se jen 

velmi te sne  vyhnula celkove  

remí ze, takz e to byl napí navy  souboj. 

Bonbonie ra za odme nu potom 

chutnala o moc ví c. 

Jiny  den jsme stra vili zachran ova ní m postapokalypticke ho sve ta pr ed centra lní m poc í tac em. Zve dove  na m 

necha vali zas ifrovane  zpra vy, se ktery mi jsme si hrave  poradili a pak se vydali na vy pravu, na její mz  konci 

jsme centra lní  poc í tac  nechali vybouchnout. Za odme nu jsme navs tí vili mí stní  akvapark, kde na s trochu 

zklamali mí stní  domorodci, kter í  na m za za chranu sve ta vu bec nepode kovali. Jako by jim nedocha zelo, z e 

neby t na s, tak jsou zalezlí  ne kde v bunkrech a o pla ca ní  se v baze nu si mu z ou nechat zda t. 

A abychom pr ic ichli i ke kultur e, tak jsme si jednoho dne vyrobili loutky a zahra li divadlo. Cely  ty den jsme 

zavrs ili grilova ní m s pí zu  a za ve rec ny m plesem upí ru . Domu  se na m nechte lo, ale co se da  de lat, za ty den 

jdeme do s koly, tak se na to musí me pr ipravit. 
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MŮVIŤÁCI POKOŘILI PEVNOST BOYARD 

14. – 16. za r í  2012 | Move It 5: Pevnost Boyard | Rajnochovice 

S kola sotva zac ala, ani jsme se tam por a dne  neohr a li a uz  jsme vyrazili na dals í  Mu viťa cky  ví kend. Za kladnu 

na m tentokra t propu jc il Duha Klub Dlaz ka i se skve ly m ty mem kuchar u  a pomocní ku . (Za coz  jim patr í  velky  

dí k!) A tak jen stac ilo v pa tek nastoupit do vlaku a vyrazit sme r Rajnochovice. 

Krome  mile ho persona lu na s pr iví tala i prava  rajnochovicka  zima. Tou jsme se vs ak nedali zastras it, zatopili 

jsme v krbu a zac ali s programem, ktery  trval dí ky noc ní  hr e az  do pozdní ch hodin, takz e do postele s li 

vs ichni r a dne  unavení . 

V sobotu dopoledne se cely  area l za kladny prome nil v pevnost Boyard zna mou ze stejnojmenne  televizní  

soute z e. Soute z í cí , rozde lení  do 3 ty mu  na za kladne  vstupní ho testu, museli se svy m pru vodcem projí t 

jednotlive  cely a zí skat klí c e od pevnosti. Nebylo to vs ak jednoduche  - museli zdolat temny  labyrint, 

ukradnout klí c  z pevnostní  kuchyne , zapojit mozkove  bun ky v ha danka ch a testech otce Fourata, nají t klí c  na 

vysoke  hor e, projí t minove  pole nebo vykra st pevnostní  pokladnu. Vs echny ty my vs ak na strahy postupne  

zvla dli a dr í ve c i pozde ji se mohli vydat za matkou Furií  pro indicie, ktere  je dovedly k sladke mu pokladu. 

Odpoledne pro na s kolegove  z Dlaz ky pr ipravili netradic ní  sportovní  aktivity. U c astní ci si tak mohli 

vyzkous et ringo, frisbee, lakros a na sledne  se vyblbnout pr i Mí s iny ch „orva vac ka ch“. Cely  program byl 

na sledne  ukonc en za ve rec ny m ta bora kem s malou hostinou. 

V nede li byl na s  ví kend zakonc en poslední mi hrami, tentokra t v rez ii Pavly a Pavly. Skonc il tí m nejen tento 

ví kend, ale take  oficia lní  c a st projektu Move it. 

 

MŮVIŤÁCKÉ PODZIMKY V AKCI 

25. – 28. r í jna 2012 | Move It 6: Podzimní  pra zdniny |  Baldovec 

Na te to bonusove  akci se ses lo 16 u c astní ku  a c tyr i vedoucí , a tahle dvací tka si dala dohromady jedny 

z nejleps í ch podzimní ch pra zdnin vs ech dob. 

Tradic ne  jsme zac ali seznamovací mi a rozehr í vací mi hrami, abychom se poznali i s te mi, koho jsme jes te  

neznali. V pa tek ra no uz  byla pr ichysta na hra v lese, kdy se zí ska valo ringo. Boj byl kruty , pa r lidí  se i 

vyva lelo v mechu a jehlic í , ale nikomu se nic nestalo, a souboj te me r  skonc il remí zou. Odpoledne uz  byl 

nachystany  mí stní  persona l s paintballem, vs ichni si to zkusili, ledaskdo by hra l az  do tmy. A pak uz  na s ve 

vyhr a te  mí stnosti klubovny c ekaly kora lky a kora le, dra tky, ha c ky a na us nic ky, fimo… A za tmy noc ní  hra, za 

její z  u spe s ne  splne ní  c ekala odme na v podobe  oficia lní ho tric ka. 

Sobota byla ve znamení  vy letu a des tive ho poc así . To na s ovs em neodradilo od prozkouma ní  legenda rní  

pove sti o Rude m Kní z eti, ktery  stras í  na nedaleke  zr í cenine  a hlí da  si tam svu j us kudleny  poklad. Vec er uz  

c ekala Venda se svy mi specia lní mi hrami, ktere  de lají  proble m i dospe ly m, ale my je zvla dli levou zadní .  

Do ra na pr ekvapive  napadlo pe t centimetru  sne hu. Tak jsme se rozlouc ili s bí ly m Baldovcem a nez  jsme dos li 

do vsi na autobus, vysvitlo sluní c ko a po sne hu nebylo ani pama tky. 
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F. Co se jinam neves lo 

OD ZÁŘÍ MÁME SVOJI KLUBOVNU 

Nejen de ti jsou na zac a tku za r í  s ťastne , z e je potkalo ne co nove ho, a sice novy  s kolní  rok. Taky my z klubu 

Mala  lis ka ma me du vod k radosti. Ve spolupra ci se statuta rní m me stem Olomoucí  jsme dostali moz nost 

por a dat sve  aktivity a scha zet se v prostora ch Klubu pro seniory na Javor í c ske  ulici. Je to naprosto 

strategicke  mí sto - mezi Dra palem, Moritzem a vazební  ve znicí , 

tedy v centru me sta. Dostanete se k na m jednodus e pe s ky, pr í mo u 

klubu je zasta vka tramvají  c . 1, 4, 6 (Okresní  soud) sme rem do 

centra, na trz nici va m jede spousta autobusovy ch linek a da l je to 

co by kamenem dohodil a zbytek dos el. 

V u tery  11. za r í  probe hl v „nas ich“ novy ch prostora ch tradic ní  

Posed, na ne mz  se jednou me sí c ne  setka vají  c lenove  a pr í znivci 

nas eho klubu. Ten byl novy  nejen proto, z e jsme pr esí dlili z 

restaurace Na Baze ne  (kde na na s byli hodní ) do klubu na 

Javor í c skou. Pr ed c asem se Evic ka Sommerova  zmí nila, z e by si 

vzala pod palec zajis ťova ní  obc erstvení  na nas e akce, coz  nyní  

poprve  ve spolupra ci s Ve rkou Zatloukalovou a Marcelou Moser 

uskutec nily. Na stole se tak objevily chleby s tvaru z ky a s vejci, lahvove  pivo, ví no, ka va, c aj a take  

krkos krabky.   

Tentokra t se te me r  15 u c astní ku  domluvilo na zame r ení  akcí  na 

r í jen a ne kter í  slí bili pomoc s organizova ní m. Marcelka Moser 

taky pr ec etla svu j pla n na letní  vy jezd do rumunske ho Bana tu, 

kde bychom navs tí vili c eske  vesnice a dovezli jim c eske  kní z ky. 

Me la to rozpracovane  hodne  do detailu vc etne  toho, kde je ve 

vsi mobilní  signa l (samozr ejme  u kr í z ku, z e…). Hynek proto 

slí bil, z e akci hned zapojí  do projektu  Pr a tel pr í rody na rok 

2013, na ktery  budou z a dat sta tní  podporu. 

No proste  napoprve  to v novy ch prostora ch bylo moc fajn. Dí ky 

vs em za super atmosfe ru a nas im „hosteska m“ za spokojenost v 

z aludku. 

JSME ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY UNIE NEZISKOVEK V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Na jar e roku 2012 vzniklo sdruz ení  pra vnicky ch osob Unie nesta tní ch neziskovy ch organizací  Olomoucke ho 

kraje (UNO OK). Protoz e na m není  jedno, jak bude vypadat neziskovy  sektor nejen v nas em kraji (jsme 

jednou z mnoha neziskovy ch organizací  v C esku) a ra di ovlivn ujeme ve ci kolem sebe, stal se na s  klub jednou 

ze sedmi zakla dají cí ch organizací  Unie. V pr edsednictvu UNO OK na s reprezentuje Hynek Pec inka. 
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CESTOVNÍ DENÍK ZE SKOTSKÉHO VANDRU VYHRÁL SOUTĚŽ  

Spisovatelske  nada ní  a trocha zdrave  drzosti mu z e za to, z e cestovní  dení k nas í  c lenky Marcely Moser, ktera  

popisovala nas e za z itky z letní ho vy jezdu do Skotska, vyhra l soute z . A pr í mo evropskou, i kdyz  vlastne  

na rodní . Letní  soute z  „Cestuji, cestujes , cestujeme“ vyhla sila evropska  informac ní  str ediska Europe Direct v 

C eske  republice spolec ne  s praz sky m zastoupení m Evropske  komise.  

Zada ní  soute z e zne lo: „Popis te, vyfotografujte c i nakreslete svu j ojedine ly  za z itek z cestova ní  po zemí ch EU a 

vyhrajte.“ No a tak jsme uc inili a opravdu vyhra li, sice „jen“ olomoucke  kolo, ale pr ece. Po obdrz ení  ve cny ch 

cen postoupila Marcela a její  cestovní  dení k s na zvem Skot sem, Skot tam, nám už je to všechno jedno do 

celosta tní ho slosova ní  o videokameru. Tu si vs ak odnesl ne kdo jiny . 

Více o Europe Direct: http://www.europe-direct.cz/ 

Cestovní deník ke stažení zde: http://www.malaliska.cz/publikace/ 

 

NÁŠ ČLOVĚK NEJLEPŠÍM DOBROVOLNÍKEM V KRAJI 

Na s  kamara d a c len Radek Hrachovec (na fotce s bratrem Mate jem, Radek je vpravo) byl v sobotu 22. 

prosince 2012 ocene n jako nejleps í  dobrovolní k Olomoucke ho kraje v oblasti de ti, mla dez  a volny  c as. Na 

slavnosti spojene  s koncertem v chra mu sv. Mor ice dostal (a s 

ní m dals í ch 7 dobrovolní ku  v ru zny ch oblastech) cenu 

Kr esadlo. Ta se v nas em kraji ude lovala poprve  loni, letos tedy 

byla ocene na druha  va rka dobrovolní ku .  

Radek byl nominova n proto, z e jako koordina tor dal podobu 

c eske  c a sti mezina rodní ho projektu zame r ene ho na odboura ní  

nez a doucí ch trendu  v chova ní  de tí  a mla dez e "Move It", kdy 20 

de tí  z pe stounsky ch rodin absolvovalo ne kolik ví kendu , kde se 

formou za z itkove  pedagogiky uc ily vy hody spolupra ce, ume ní  

zdrave ho sebeprosazení  a principu m tolerance odlis ností  a 

jiny ch na zoru . 

Kr esadlo je pr itom celosta tní  iniciativa. Historii ocen ova ní  

dobrovolní ku  touto cenou pr iblí z il Jir í  Tos ner, ktery  na 

slavnost zaví tal z praz ske ho na rodní ho dobrovolnicke ho centra Hestia: „Mys lenka kaz doroc ní ho ocene ní  

dobrovolní ku  vznikla v ra mci Mezina rodní ho roku dobrovolní ku  v roce 2001. Je to ocene ní  pro obyc ejne  lidi, 

kter í  de lají  neobyc ejne  ve ci.“ 

Cely  proces od nominací  po slavnostní  vyhla s ení  zajis ťovala jako loni spolec nost Malte zska  pomoc, o. p. s. Ta 

take  zajistila vhodne  spojení  ocen ova ní  pod za s titou prima tora statuta rní ho me sta Olomouce pana Martina 

Novotne ho s prostr edí m chra mu sv. Mor ice a koncertu sboru Schola Gregoriana Pragensis. Take  na sledny  

raut na svatomor icke  far e dovolil vs em ocene ny m i jejich pr í znivcu m, aby se v pr edva noc ní m c ase odstr ihli 

od takr ka povinne  stresují cí  atmosfe ry, coz  se cení  dvojna sob. 

http://www.europe-direct.cz/
http://www.malaliska.cz/publikace/
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Pr ehled o hospodar ení  

A. Výkaz rozvahy ve zjednodušeném rozsahu: Malá liška – klub přátel přírody (IČO 2290 9893) 

Pozn.: V účetním období 2011 vedl klub jednoduché účetnictví, účetnictví je vedeno od 1. 1. 2012 
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B. Výkaz zisku a ztráty: Malá liška – klub přátel přírody (IČO 2290 9893) 

 



Kontaktní  u daje 

Malá liška – klub přátel přírody 

Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc 

Tel 602 431 149, 581 063 750 

E-mail fox@malaliska.cz 

Web www.malaliska.cz 

Facebook www.facebook.com/malaliska.cz 

 

Vs echno, co de la me, ma  za cí l leps í  vztahy lidí  k 

pr í rode  a k sobe  navza jem. Svy m c lenu m i ver ejnosti 

nabí zí me vy lety do pr í rody, pr í jemna  hudební  a 

cestovatelska  setka ní , netradic ní  vy tvarne  dí lny a 

dals í  akce. 

Akce por a da me pro samostatne  dospe le , mla dez , 

rodiny i seniory. Pro kaz dou ve kovou skupinu ma me 

pestrou nabí dku. 

Mu z ete se zu c astnit jednora zove  nebo na razove , 

pokud va s zaujmeme ví c, nabí zí me va m c lenství  s 

vy hodami. 

 

Duha Velká Medvědice 

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc 

Tel 723 335 585 

E-mail velka@medvedice.net 

Web www.medvedice.net 

Facebook www.facebook.com/duhavelmed 

 

Origina lní  spolek fajn lidí , ktery  pr ipravuje duhove  

barevne  programy pro aktivní  volny  c as de tí  a 

mla dez e - jednodenní  c i ví kendove  akce v pr í rode , 

doma i ve sve te  zame r ene  na turistiku, sporty a hry, 

amate rskou kulturu a mezina rodní  vy me ny mla dez e 

pro ve kovou skupinu teenageru  (tj. zhruba od 12 asi 

do 20 let, i pro stars í ch ve c ne  duchem mlade ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/malaliska.cz
https://www.facebook.com/duhavelmed

