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Malá liška – klub přátel 
přírody z Olomouce
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               779 00 Olomouc
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Lidé pro přírodu – příroda pro lidi

Všechno, co děláme, má za cíl lepší vztahy lidí k přírodě a k sobě 
navzájem. Svým členům i veřejnosti nabízíme výlety do přírody, 
příjemná hudební a cestovatelská setkání, netradiční výtvarné dílny 
a další akce. 

Akce pořádáme pro samostatné dospělé, mládež, rodiny i seniory.
Pro každou věkovou skupinu máme pestrou nabídku.



Pojďte s námi zažít malé 
věci, které hodně znamenají

… výlety do přírody

… kulturní a tvořivá setkání

… spolupráce s našimi i zahra-
   ničními skupinami

… speciální akce pro mládež

… to vše vždy s něčím navíc

Přátelé přírody – 
jedna velká rodina

… 500 tisíc lidí na všech světadílech, 
v Česku 4.500 členů

1.000 domů Přátel přírody 
s levným ubytováním v horách, 
u vody i ve městě

nepřerušená tradice od roku 1895 
(první skupina vznikla ve Vídni)

finančně dostupné aktivity: příroda 
a kultura pro lidi

přátelství bez ohledu na sociální, 
kulturní a jazykové bariéry

…

…

…

…

Pokud vám něco říká vůně lesa a město 
za zády, dobrý pocit z vlastnoručně vy-
tvořeného díla, pokud zpíváte třeba 
i špatně, ale především rádi, sem tam 
přečtete pár řádků textu a jste ochotní 
se někdy domluvit i jen rukama a no-
hama, pak jste u nás správně.

Každý týden v Olomouci, a někdy taky 
jinde, pořádáme aspoň jedno setkání 
nebo výlet. Rozhodně nejsme líní a ne-
sedíme doma. Paleta našich zájmů je 
široká, lze si z ní vybrat všechno, nebo 
třeba jen něco. Rádi uvítáme nové 
členy, našich akcí se ale můžete 
zúčastnit i nezávazně jako host. 

Naše aktivity jsou zaměřeny zejména 
na pohyb a pobyt v přírodě, ale nejsme 
ten typ turistů, co hltá kilometry. Rádi 
objevujeme příběhy krajiny a lidí, kteří 
v ní žijí. Má u nás místo i kultura ve 
všech svých podobách, především ta 
amatérská pro radost.

Máme co nabídnout aktivním dospělým 
všeho věku (klidně i s dětmi) včetně 
studentů, speciální programy máme 
i pro mládež. Přátelé přírody totiž 
nejsou omezeni věkem, je to životní 
styl. V Olomouci teprve od roku 2010, 
v západní Evropě už téměř 120 let. 

více na www.pratele-prirody.cz,
www.nf-int.org

Co s námi zažijete? Touláme se přírodou pěšky, na kole 

a na lyžích, hrajeme a zpíváme si pro radost, scházíme 

se nad knížkami a na výtvarných dílnách. Setkáváme 

se s přáteli z jiných spolků u nás i jinde v Evropě.

Malá liška – 
Přátelé přírody 
z Olomouce…
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