
 

 

 

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

příroda a kultura pro lidi všech velikostí na srpen 2014

  … a to jsme si říkali, že přes léto zvolníme, že 

 

Pátek 8. srpna: Deskohraní – stolní hry pro velké i malé hráče 
16:00 | Restaurace U Puškaře, Vídeňská ul. 

Přijďte na setkání a posezení nad společenskými, deskovými i stolními hrami. Zrovna jsme nakoupili nové 

kousky! 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 

  

So - ne 9. - 17. srpna: Labas Lietuva / Cześć Mazury 

výjezd do Litvy přes sever Polska - více na www.malaliska.cz/litva 

  

Sobota 23. srpna: Liškostřelecký turnaj 

od 14:00 | Wellnerova 17 u Matějků (v blízkosti plaveckého stadionu) 

Dovolujeme si Vás pozvat na přátelské setkání na zahradě blízko centra Olomouce, kde je ale klid a 

pohoda. Zasoutěžíme si ve střelbě ze vzduchovky a v elektronických šipkách, eventuálně i dalších 

kratochvílích, opečeme u ohýnku špekáčky, podělíme se o letní zážitky a v neposlední řadě zapějeme ty 

naše oblíbené. Vítány jsou vlastní střelné zbraně a hudební nástroje, dobrá nálada je nutná. Přihlášení do 

20. srpna na i.matejka@seznam.cz  

  

Úterý 26. srpna: Setkání s knížkou 
18:00 | Klub pro seniory Jiráskova 9, Hodolany – tramvají č. 4 na zast. Hodolanská nebo pěšky podchodem 

od hl. nádraží ČD 

Umíte číst? Čtete knihy? Pokud ano, navštivte kroužek stejně postižených a vezměte svoji oblíbenou knihu 

za nimi. I v srpnu máme volné téma, to znamená, že se bude mluvit o tom, s čím kdo přijde. Akci vede Eva 

Sommerová 

  

So + ne 30. a 31. srpna: Na chalupu do Mladějova 
Mladějov na Moravě 

Přijmete-li pozvání Zdeňka a Jitky na jejich chalupu, poznáte kouzelný kraj, tajuplné lesy, 

úzkorozchodnou mladějovskou dráhu. Naše adresa: Mladějov na Moravě 24. Nejlepší vlakové spojení je 

přes Českou Třebovou k nám do Mladějova na Moravě. Autem se dostanete až k chalupě. Přivezte si s 

sebou stany, spacáky, špekáčky, příspěvek na společný stůl a dobrou náladu. Přihlaste se online na naší 

prázdninové stránce!  

 

Podrobnosti, letáky k akcím a online přihlašovadlo je na www.malaliska.cz/news/prazdniny2014 

Novinky z našeho projektu Do přírody ve městě sledujte na www.prirodavemeste.cz 
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