
 

Malá liška – klub přátel přírody pořádá pro veselé milovníky cestování výjezd 

18. – 22. 4. 2014 (pá – út) / Srbsko, okr. Beroun 

5 dní a 4 noci v srdci Českého krasu spolu s NaturFreunde Metzingen 
 

Jen pár desítek kilometrů jihozápadně od Prahy najdeme krajinu s rozmanitou a zároveň divokou přírodou, 
kterou by zde jen málokdo čekal. Řeka Berounka tu protéká mezi skalami s četnými vápencovými jeskyněmi. 
Rostou zde vzácné bylinky a jeskyně obývají netopýři. Je tu zkrátka krásně – proto Český kras. Na jeho území 
se nachází 9 přírodních rezervací a v nich okolo 700 druhů rostlin nebo 1.200 druhů motýlů. Můžeme zde najít 
i početné geologické výchozy se zkamenělinami trilobitů, hlavonožců, graptolitů a dalších obyvatel pravěkého 
moře. 

Dolů do hlubokého kaňonu Berounky zarytého do reliéfu krajiny bývají z turistických cest pěkné výhledy. Mezi 
oblíbený cíl poutníků patří lomy Velká a Malá Amerika, Koněpruské jeskyně či hrad Karlštejn. V malebné 
vesničce Svatý Jan pod Skalou to zase vypadá, jako by se zastavil čas. A všude jsou vápencové skály a skalky, 
které prosvěcují bohatými listnatými lesy. Zažijte s námi a našimi kamarády, Přáteli přírody z jihoněmeckého 
Metzingenu, jaro v Českém krasu. To se hned tak nevidí! 
 

 

Rámcový program (vše může být i jinak a po domluvě si lze zvolit i vlastní variantu) 

Pátek: Odjezd z Olomouce v 8:00hod. z plochy u tržnice, resp. po domluvě odjinud. Přejezd do Srbska – toho 
v Čechách, na místě bychom měli být zhruba v 13:00. Po ubytování se odpoledne projdeme obcí Srbsko, navštívíme 
přírodní rezervaci Koda, volně přístupné jeskyně, zříceninu hradu Tetína a zpět domů půjdeme kolem Berounky. 

Sobota: Středně náročný výlet kolem Berounky do Svatého Jana pod Skalou, kde se podíváme do údolí z docela velké 
výšky. Navštívíme skanzen těžby vápence Solvayovy lomy a Bubovické vodopády. 

Neděle: Ráno sedneme do aut a zajedeme do Berouna, kde jsou mimo jiné medvědi z večerníčku, slavná kostnice a 
geopark představující horniny a nerosty Českého krasu, židovský hřbitov a nad městem rozhledna Děd. Bude z čeho 
vybírat. Nenecháme si ujít Koněpruské jeskyně, kde se ve středověku ukrývali penězokazové, a okolí kopce Zlatý 
kůň.  

Alternativa pro zájemce – návštěva Prahy. Dostanou se tam pohodlně po půlhodinové jízdě vlakem přímo ze Srbska. 

Pondělí: Středně náročný výlet s objevováním krásy zatopených lomů. Velká a Malá Amerika, Mexiko, Kanada jsou 
větší a nelze je minout, ale mimo značku je v lese schovaný Liščí lom. A ten prostě musíme najít. Nemineme ani 
hrad Karlštejn a jeho podhradí, které hlídá papoušek jménem Vašíček. Z Karlštejna do Srbska se svezeme vlakem a 
ušetříme si tak síly na závěrečný večer. 

Úterý: Nikam nespěcháme, a tak se někdy dopoledne v poklidu rozjedeme směrem východním, i když ze začátku ne 
tak úplně. Čeká nás ještě hora Říp, kde se začaly psát obrázky z české historie. A pak už domů za pec! 

Přihlášky a další podrobnosti: www.malaliska.cz/ceskykras 

http://www.malaliska.cz/ceskykras


 
 

 

 

 

 

Ubytování a stravování: Bydlet budeme na základně organizace JEKA CS s názvem Lída přímo ve vesnici, 

dvoupatrový zděný objekt, spíme v několikalůžkových pokojích, patrové postele, společné sociální zařízení 
muži/ženy, velká plně vybavená kuchyň, velký sál jídelny, velká terasa. Účastníci si vezmou s sebou – ručníky, 
povlečení, přezůvky. 

Stravu necháváme na každém, jak se zařídí. Přímo na základně je plně vybavená kuchyň, ledničky a ve vsi několik 
obchodů. Můžete tedy zkoušet kuchařské umění samostatně nebo ve skupinkách dle domluvy. Línější z nás mohou 
využít služeb několika restaurací -  třeba U Berounky, U Kapličky nebo U Lva. 

Doprava: Zajišťujeme vlastními auty (nabídněte!), v každém pojedou 4 pasažéři. Vychází to levněji než vlak a 

jsme pěkně mobilní. 

Účastnický poplatek: 1.200 Kč člen / 1.400 Kč nečlen Přátel přírody  

(v ceně je 4x ubytování, cesta autem z Olomouce a zpět)  

Záloha: 400 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 140418. Teprve připsáním zálohy na náš účet je 
účastník přihlášen. Doplatek zaslat nejpozději do 30. 3. 2014. 

Storno podmínky: Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí storno poplatek 60% ceny, pokud účastník za sebe 
nesežene náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka. 

Přihlášky a další podrobnosti: www.malaliska.cz/ceskykras 
 

 

Zvláštnosti cestování s námi 

 Nejezdíme tam, co všichni. Naše akce se zaměřují na poznání příběhů krajiny a lidí, kteří v ní žijí. 

 Nejsme cestovní kancelář a akce pro nás není výdělečná a pro vás dotovaná. V podstatě vyjíždíme na akci jako parta, 
rozpočítáváme náklady a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jsme spolu rádi, neskupinkujeme se. 

 Během akce může každý účastník ovlivnit, co se bude dít, můžete přispět ke společné zábavě a dobré náladě. Počítáme  
s posezeními u kytar, společným grilováním apod. 

 Program se může měnit stejně jako počasí. Máme slabost pro zdravou improvizaci. 

 Není to ale chaos a anarchie. Účastníci by ale měli vědět, že se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí  
a budou respektovat pořadatele. 

 
 
Těší se na vás vedoucí akce Eva Kráčmarová, Hynek Pečinka a Marcela Moser. 

http://www.malaliska.cz/ceskykras
http://www.jeka-groupholidays.co.uk/images/destinations/houses/czechRepublic/large/lida1.jp
http://www.jeka-groupholidays.co.uk/images/destinations/houses/czechRepublic/large/lida6.jp
http://www.jeka-groupholidays.co.uk/images/destinations/houses/czechRepublic/large/lida8.jp

