
 

 

 

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

příroda a kultura pro lidi všech velikostí na listopad 2013 

 
 

 

Pátek 8. listopadu 

Deskohraní – stolní hry pro velké i malé hráče 

16:00 | Fox club (v prostorách klubu pro seniory), Javoříčská 2   

– u zastávky tram 1, 4, 6 Okresní soud 

Přijďte na setkání a posezení nad společenskými, deskovými i 

stolními hrami. Chcete si přijít jen tak zahrát nějakou hru, 

kterou znáte, s dalšími hráči? Chcete přinést a zahrát si nějakou 

hru, kterou máte doma? Přijďte si to vyzkoušet. Akci vede 

Michal Štrajt.  

Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč. 

Sobota 9. listopadu 

Do Šternberka za Prabábou a cestou časem 

8:30 | vlevo v hale hl. nádraží ČD v Olomouci, odjezd busem 

Ve Šternberku nás čeká půldenní program. S místní patriotkou si 

projdeme naučnou stezku Prabába (5 km). Otevírají se z ní 

překrásné výhledy na město i na část Hané. Zbude i dost času na 

návštěvu Expozice času v centru města. V Olomouci budeme 

zpět nejpozději v 15:15. Akci vede Eva Kráčmarová. 

Příspěvek na akci: členové klubu 30 Kč, hosté 50 Kč včetně 

dopravy a vstupného. Akci podpořilo město Olomouc. 

Úterý 12. listopadu  

Posed – setkání členů a příznivců 

18:00 | Fox club (v prostorách klubu pro seniory), Javoříčská 2   

– u zastávky tram 1, 4, 6 Okresní soud 

Posezení našich členů a příznivců, na kterém se můžete s námi 

lépe poznat. Lze přijít i odejít průběžně mezi 18. a 20. hodinou.  

 

 

Čtvrtek 21. listopadu  

Cestovatelský večer: Češi pomáhají v Ugandě 

18:00 | Fox club (v prostorách klubu pro seniory), Javoříčská 2   

– hned u zastávky tram 1, 4, 6 Okresní soud 

České sdružení Bwindi Orphans (Sirotci z Bwindi) pomáhá ve 

východoafrické Ugandě lidem z vesnice Bwindi, aby jejich život 

byl lepší. Jak se v Ugandě žije, jak dělají Češi rozvojovou pomoc 

a jaké má výsledky, bude vyprávět Libuše Dostálová. Na místě 

budete moci ochutnat ugandskou kávu a koupit si pěkné výrobky 

obyvatel vesnice Bwindi.  

Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč 

Úterý 26. listopadu  

Setkání s knížkou: Saint-Exupéry – člověk, co měl 

rád lidi 

18:00 | Fox club (v prostorách klubu pro seniory), Javoříčská 2   

– hned u zastávky tram 1, 4, 6 Okresní soud 

Antoine de Saint-Exupéry není neznámý autor. Jeho Malý princ, 

neprávem řazený mezi dětskou literaturu, je prostě jedno velké 

moudro. Stejně jako jeho další, už méně známé knížky. Pojďme 

poznat spisovatele a jeho dílo, které mnohým změnilo život. 

Těší se na vás Eva Sommerová.  

Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč 

www.malaliska.cz/news/listopad2013/ 

Akce pořádáme pro samostatné dospělé,  

mládež, rodiny i seniory. Pro každou  

věkovou skupinu máme pestrou nabídku.  

Vyzkoušejte, jak by se vám u nás líbilo

 

http://www.malaliska.cz/news/listopad2013/

