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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 2013 

jsme sdruz ovali pr es 50 c lenu  a hla silo se k na m dals í ch asi 200 pr í znivcu . 

Jsme 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 2013, 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, a v roce následujícím jsme v tom 

pokračovali. 

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 2013 rada klubu pracovala ve sloz ení  JUDr. Hynek Pečinka (pr edseda), Bc. Štěpánka Štrajtová a 

Marcela Moser (mí stopr edsedove ), PaedDr. Eva Kráčmarová a Emilie Stránská.  

Valna  hromada konana  30. 11. 2013 zvolila novy mi c leny rady klubu JUDr. Hynka Pec inku, Radka Hrachovce, 

PaedDr. Evu Kra c marovou, Marcelu Moser a Mgr. Zden ka S upinu. 

Kontrolní  komise po cely  rok 2013 pracovala ve sloz ení : Lenka Pospíšilová (pr edsedkyne ), Radek 

Hrachovec, Ing. Květoslav Janošík. Zmí ne na  valna  hromada zvolila novou kontrolní  komisi ve sloz ení  

Lenka Pospí s ilova , Ing. Kve toslav Janos í k, Bc. S te pa nka S trajtova . 

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 2013 podí leli:  

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

mla dez ), Radek Hrachovec (akce pro mla dez , kulturní  akce), Pavla Dosedělová (akce pro mla dez ), Eva 

Sommerová (Setka ní  s kní z kou), Květoslav Richter (vy tvarne  dí lny), Květoslav Janošík (hudební  setka ní ), 

Michal Štrajt (akce pro mla dez , Deskohraní ), Emilie Stránská a Eva Kráčmarová (turisticke  akce) a 

Marcela Moser (kulturní  a turisticke  akce). 
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Co jsme v roce 2013 zaz ili 

KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY MALÁ LIŠKA OSLAVIL TŘI ROKY 

Na konci roku 2010, pr esne  28. 

listopadu, byl zaloz en olomoucky  

klub pr a tel pr í rody s na zvem Mala  

lis ka. Hned od poc a tku me l za cí l 

nabí zet pestry  program zame r eny  

na pr í rodu a kulturu ve vs ech 

smyslech te chto slov, a to pro lidi 

vs ech velikostí  - tedy pro dospe le  

vs eho ve ku, ale i pro mla dez . A dar í  

se mu to uz  tr i roky. 

Vz dy kolem tohoto data zmí ne nou 

uda lost slaví me, protoz e si zaslouz í  

pr ipomenout. Jsme souc a stí  dnes uz  

celosve tove ho hnutí , ktere  vzniklo v 

rakouske  Ví dni te me r  pr ed 120 lety, 

a ne ktere  z první ch skupin jsou sta le c inne .  

 

HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2013 

» Uspor a dali jsme 66 akcí , od odpolední ch pr es jednodenní , ví kendove  i ví ce nez  ty denní , ktery ch se 

zu c astnilo pr es 800 lidí  vs eho ve ku. 

» Hla silo se k na m 47 c lenu , nejmlads í  13 let, nejstars í  69 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 (44 akcí ) 

» Nejda l vu bec jsme byli v Marseille (1.572 km od Olomouce) 

» Nejda l v ra mci C eska jsme byli v Praze (250 km od Olomouce) 

» Zapojili jsme se do mezina rodní ho projektu Pr a tel pr í rody „Water:Trails“, ktery  me l za cí l pr iblí z it 

ver ejnosti du lez itost vodní ch toku  a ploch pro kvalitu z ivota c love ka. V C esku jsme spolu s dals í mi 

dve ma skupinami realizovali projekt pod na zvem „Voda za klad z ivota“ 

» Pokrac ovali jsme ve spolupra ci s jihone mecky mi NaturFreunde Metzingen, pr ijeli za na mi a my 

jsme jeli do Metzingenu 

» U c astnili jsme se celosta tní ho Setka ní  Pr a tel pr í rody v Praze a pr ijeli k na m jablonec tí  kolegove  

» Na dubnove m ty denní m vy jezdu c esky ch Pr a tel pr í rody do s vy carske  Basileje na zaha jení  kampane  

Krajina roku – U dolí  horní ho Ry na jsme me li docela velke  zastoupení  
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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 

2013 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 2013 kromě příjemné procházky také příležitost, jak se přiučit něco 

nového. Na následujících stránkách najdete ty nejoriginálnější nebo jinak zajímavé turistické a přírodovědné 

akce, které jsme uspořádali. 

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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NA BĚŽKÁCH NEBO PĚŠKY ZIMNÍ PŘÍRODOU 

Neděle 24. února: Běžky/Pěšky, z Hrubé Vody na Svatý Kopeček 

My, c lenove  Male  lis ky – klubu 

pr a tel pr í rody z Olomouce a jejich 

pr a tele , kter í  nechte li tra vit zimní  

nede li doma v teple a 

nicnede la ní m, jsme si vyrazili uz í t 

kra s zimní  pr í rody. 

Po stras live  pa tec ní  sne hove  

vichr ici a na sledne  obleve , trochu 

nejiste , jak bude vypadat cesta 

z Hrube  Vody pr es Pohor any na Sv. 

Kopec ek, pr ece jen vyra z ela za 

bezve tr í  a v pome rne  teple m 

poc así  na trasu dlouhou 13 

kilometru  vy prava c tyr  be z kar u  a 

10 pe s a ku . A protoz e jsme parta 

pr a tel pr í rody a lidí , kter í  jsou spolu ra di, tak my na be z ka ch i ti rychlejs í  pe s a ci jsme vz dycky po urc ite m 

u seku zastavili, posilnili se doma cí m chutny mi za sobami a poc kali na zbytek vy pravy.      

Celou cestu na m poc así  vydrz elo bez des te  a bez sluní c ka. V momente , kdy jsme dojeli a dos li do cí le, ktery m 

byla svatokopecka  restaurace U Macku , se spustil drobny , ale studeny  de s ť, ktery  znamenal v mnohy ch 

mí stech i konec sne hu. Zas na m to vys lo!  V pr í rode  je s dobrou partou lidí  skve le kdykoli a v jake mkoli 

roc ní m období . 

Eva Kráčmarová, spokojená účastnice 

 

PO ROCE OPĚT NA NETRADIČNÍ FOTOSEMINÁŘ, NYNÍ DO ČELECHOVIC 

Středa 8. května: Fotografický seminář v přírodě, Čelechovice na Hané 

Letos ní  fotosemina r , druhy  po lon ske  premie r e v Tovac ove , probe hl ve str edu 8. kve tna. Vyuz ili jsme volno - 

sta tní  sva tek. Kolem jedena cte  jsme se dostali do C elechovic na Hane  a na tamní  obdobe  na me stí  jsme si pod 

lí pou pove de li, jak se spra vne  drz í  fotoapara t, aby si c love k nestí nil blesk, pr í padne  objektiv, k c emu jsou 

nejru zne js í  c udlí ky na zadní  strane  a jake  jsou kde rez imy na focení  – tradic ne  Auto, Portre t, Krajina, Makro, 

Noc ní . Pak jsme, za asistence mí stní ch, vyrazili k Ru z ic kovu lomu. 
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Ru z ic ku v lom je chra ne ne  u zemí , jedna z vy znamny ch archeologicky ch lokalit na Morave . Ac koliv trilobiti 

jsou ze zdejs í ho va pence vesme s vysbí raní , obc as se da  nají t otisk ne jake  rostliny nebo mus lic ky.  My tento 

opus te ny  lom pouz ili jako zdroj 

kra sny ch panoramat. Vy hled na 

c elechovicky  cukrovar a kostelecky  

kostel s popr edí m z lute  r epky je 

proste  okouzlují cí .  

Sme rem k na draz í  jsme se jes te  

zastavili na kozí  farme  Rozinka u 

pr í jemne  paní  Zelenkove , ktera  

na m nejen uka zala bezrohe  kozy 

v ohrade , ale i nabí dla ochutna vku 

mle ka. Kaz dy  si na pama tku koupil 

kousek sy ra nebo lahev mle ka, a 

pote  jsme fotosemina r  zakonc ili 

v mí stní  hospu dce kra tkou diskuzí  

o fotograficke  etice. 

Ve r í m, z e vs ech sedmna ct u c astní ku  se bavilo jako ja , z e se nauc ili ne co nove ho nebo si osve z ili ve domosti od 

lon ska, a z e se uvidí me na dals í ch akcí ch Male  lis ky! Tr eba na dals í m pokrac ova ní  fotosemina r e… 

Radek Hrachovec 

 

LIŠČÍ GRILOVÁNÍ NA ZAPLETALOVĚ GRUNTU OBLAŽILO VŠECHNY SMYSLY 

Pátek 26. července: Grilování na Zapletalově gruntě, Krčmaň 

Po ty denní m putova ní  po francouzske  

Provence se nas i c lenove  a pr a tele  

ses li na grilova ní  na Zapletalove  gruntu 

v Krc mani. Klasik by pronesl: "Tento 

zpu sob le ta zda  se mi pone kud 

podivny ", neb na s "suz ují " neví dana  

vedra. To vs ak nezabra nilo v setka ní  25 

pr a tel u dobre ho piva a jiny ch moku  a 

grilova ní  masovy ch specialit. Pr í jemne  

odpolední  zastavení  se pr i to nech kytar 

a zpe vu zna my ch i me ne  zna my ch pí sní , 

promí ta ní  fotografií  z Provence a jiny ch 

nas ich akcí  a sde lova ní  si 
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vza jemny ch za z itku  z nich prota hlo az  do ranní ch hodin. 

Ne kter í  v podvec er svlaz ili sva  te la v mí stní  pí skovne . Za z itek byl tak pr í jemny  a osve z ují cí , z e jsme jej ti, 

kter í  v Krc mani zu stali na noc, zopakovali i v sobotu po sní dani. Takto osve z eni jsme se rozlouc ili a s pla ny 

dals í ch lis c í ch setka ní  rozjeli do svy ch domovu . 

Eva Kra c marova  

PODZIMNÍ SLUNÍČKO A PŘÍJEMNÉ DOJMY Z HANÁCKÉHO ZÁHOŘÍ 

Neděle 29. září: Výlet do hanáckého Záhoří, Dřevohostice a Bystřice pod Hostýnem 

Ma lokdo dnes uz  ví , z e domovina Hana ku  saha  az  pod valas ske  kopce. Oblasti mezi Pr erovem a Bystr icí  pod 

Hosty nem se asi podle nich r í ka  Za hor í , a pra ve  tam sme r oval v nede li 29. za r í  první  podzimní  vy let 

olomoucky ch Pr a tel pr í rody. Pr esne ji do me stysu Dr evohostice a jiz  zmí ne ne  Bystr ice. 

V Dr evohosticí ch pu sobí  Vlastive dna  spolec nost Z erotí n, kterou vede pan Zdene k Smir icky . Ten pro desí tku 

u c astní ku  vy letu pr ipravil poutavy  program sloz eny  z exkurze nejprve v jeho rodis ti a da le v Bystr ici, kde uz  

to s lo bez ne j, ale pr esne  podle jeho pokynu . 

Be hem dopoledne jsme si pros li 

zají mava  za koutí  

Dr evohostic, jejichz  atmosfe ra na s 

vyloz ene  nadchla. Netus ili 

jsme, jake  hezke  me stec ko 

ma me hodinu cesty od sve ho 

bydlis te . Pak jsme v obr adní  

sí ni zdejs í ho za mku vyslechli 

poví da ní  o dr evohosticke m 

roda kovi z poc a tku 18. století , 

barokní m skladateli Josefu 

Schreierovi, ktery  byl i se svy m 

dí lem pro dals í  generace te me r  zapomenut. Poví da ní  doprovodil pan Smir icky  uka zkami Schreierovy 

pasty r ske  ms e s ryze moravskou melodikou, ktera  vycha zí  z valas ske ho lidove ho prostr edí . Jakuba Jana 

Rybu zna me dodnes, moravske ho skladatela z te z e doby Schreiera ale bohuz el ne. 

V Bystr ici pod Hosty nem, kam jsme dojeli autobusovou linkou, jsme napr ed zahnali deficit kofeinu a cukru v 

cukra rne  na na me stí . Po pu lhodince vyplne ne  ka vou, ve trní kem a jiny mi za kusky jsme navs tí vili mí stní  

za mek, kde je kra sna  expozice keramiky z okolí  Bystr ice. Za ve r pobytu v Bystr ici patr il horke  c esnec ce v 

restauraci U Hanus a, kde na s mimor a dne  uchva tilo prostr edí  - byla vyzdobena na ste nny mi reprodukcemi 

mistra Hanus e Schwaigera, roda ka, ktery  pu sobil pr ed sto lety. 

Tí m skonc ily nas e dnes ní  kulturní  hody, ktere  jsme si nenechali zkazit ani zpa tec ní  cestou pr ecpany mi vlaky. 

A z e to taky byl za z itek!         Hynek Pec inka 
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DO ŠTERNBERKA ZA PRABÁBOU A CESTOU ČASEM  

Sobota 9. listopadu: Do Šternberka za Prabábou a cestou časem, Šternberk 

V sobotu 9. listopadu jsme se vypravili na 

pozna vací  vycha zku do S ternberka. Akci 

vedla Evka Kra c marova . S li jsme me stem a 

potom vzhu ru kolem domu Vincentina. Na 

zac a tku slavne ho za vodu Ecce Homo 

zkous eli Trpaslí k a Kve tos  start z pokleku, i 

kdyz  ve skutec ne m za vode  tam hlavne  jezdí  

auta. 

Pak uz  jsme se pros li Zelenou stezkou 

Praba ba. Je to vycha zka lesem a na panelech 

jsou zobrazena ru zna  te mata – kve tiny, 

stromy a zví r ata. Z vrcholu je vide t jak 

S ternberk, tak i Hornomoravsky  u val. 

Podzimní  pr í roda ma  take  sve  kouzlo. 

Trochu jsme zmokli, ale nikomu to nevadilo. A po vy borne m obe de  jsme zamí r ili do Expozice c asu. 

Nakonec se na s ses lo 10 a pokrac ovali jsme dovnitr  budovy. Je to velmi zají mava  prohlí dka, spousta hodin od 

sví c ky se stupnicí  az  po Cesiove  vodotryskove  atomove  hodiny z Kra lovske  observator e v Greenwichi. Mohli 

jsme si ve slucha tka ch poslechnout zvony a zvonkohry z ru zny ch mí st republiky. Take  tam byl sa l 

Astronomie, kde byl zobrazen fascinují cí  vesmí r – obrovske  Slunce, nas e Zeme  i slunec ní  soustava. A po 

prohlí dce jsme se odme nili ka vou a za kuskem v mí stní  cukra rne . Hezky  den to byl. 

Marcela Moser 

VYCHÁZKY K DUBU PŘÁTEL PŘÍRODY 

Od kve tna 2012 vyru sta  v Rodinne m ha ji mezi olomoucky mi 

c a stmi Chomoutov a C ernoví r na s  dub, ktery  chodí me navs te vovat. 

Kra tkou pu ldenní  vycha zku si jednou za c as, zpravidla kolem 

slunovratu , nemu z eme odpustit, aby nebylo nas emu 

„chlapec kovi“ smutno. Touhle cestou de kujeme vs em, kdo s na mi 

dodrz ují  tradici a na vs te va dubu pro ne  není  jen jednora zovou 

za lez itostí . 

 Nede le 31. br ezna: Do pr í rody za me stem – jarní  vycha zka 

 Sobota 22. c ervna: Do pr í rody za me stem – letní  vycha zka 

 Sobota 21. prosince: Do pr í rody za me stem – zimní  

vycha zka 
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B. Pr í roda, kamara di a historie na ví kend a de le 

Čas od času prostřelíme naše jednodenní aktivity víkendem stráveným mimo domácí prostředí. Snažíme se cíl 

svého putování nejen poznat, ale trochu i pochopit souvislosti, které se k němu vážou. A tím jsou naše akce jiné. 

V roce 2013 jsme neměli specifické téma, které by naše víkendové aktivity spojovalo. Částečně jsme se – 

v podobě Štramberka – vrátili na místa, kde nám bylo dobře, ale především jsme objevovali pro nás doposud ne 

moc známé kouty v bližším i vzdáleném okolí Olomouce. 

Hlavním rozdílem, který si chválí účastníci víkendovek oproti těm, kdo se účastní jen odpoledních nebo 

jednodenních akcí, je, že na sebe mají lidé více času. Neabsolvují spolu jen připravený program, ale mají 

příležitost si popovídat o tom, co je pro ně důležité, a více se seznámit. Vznikají tak pevnější pouta, na kterých 

lze stavět. Chce to zkrátka vyzkoušet a nebát se vyjet s námi. Zatím zapadl opravdu každý. 

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

 

 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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PODRUHÉ VE ŠTRAMBERKU A ZASE TROCHU JINAK 

Víkend 3. - 5. května: Do Štramberka nejen pro uši, Štramberk 

Uz  je to pu lrok, co jsme poprve  vyzkous eli kouzelnou atmosfe ru podbeskydske ho me stec ka S tramberka a 

jeho okolí . Tenkra t, na konci r í jna, jsme se teprve rozkouka vali. Ten pravy  za z itek pr is el az  o první m 

kve tnove m ví kendu. Mu z e za to pr edevs í m poc así , ktere  bylo te me r  letní . Sloz ení  posa dky se trochu 

obme nilo, k za kladní mu pu dorysu Evka, Macek, Hynek a Zdenda, kter í  uz  mají  za sebou podzimní  verzi, 

tentokra t pr ibyli Teta Eva, Milos , Mí la a Robert.  

Pa tek patr il Me stske mu pivovaru, kde na s uví tal na s  oblí beny  vrchní . Vyzkous eli jsme mí stní  speciality z 

kuchyne  i z pí py, do zpe vu na m bylo pr i 

harmonika r ovy ch pí snic ka ch. V penzionu pak 

jes te  pr is la ke slovu Hynkova kytara. 

Sobotní  program me la na starost Mí la, ktera  

pr ipravila vy s lap lesoparkem s dan ky a muflony 

az  na hrad Hukvaldy. Poc así  pr a lo, a tak ma me 

naprosto skve le  fotky rozkvetle  pr í rody, nas ich 

vesely ch postav, ale i opravdicke  male  lis ky, její z  

doupe  jsme objevili. Ve vsi pod hradem jsme 

navs tí vili expozici exoticky ch zví r at a rostlin, 

dozve de li jsme se, z c eho se de la  latte  a pak jsme 

se na hrade  ponor ili do str edove ke  atmosfe ry 

umocne ne  s ermí r i. Vec er jsme zase na chví li 

skoc ili do pivova rku a pak lehce brnkli do kytary 

a taky na Zdendovo ukulele. 

Protoz e jsme byli od Olomouce relativne  kousek, 

mohli jsme si dovolit v nede li nespe chat a 

stra vit ve S tramberku a okolí  jes te  te me r  cely  

den. Vys la pli jsme si nejprve na Tru bu, kterou 

tak ope t Hana ci obsadili. Pokrac ovali jsme na 

Bí lou horu, kde je rozhledna, a odtud nauc nou 

stezkou pr es lomy a arboretum k jeskyni S ipce. 

Tady jsme se napojili na svoji zna mou "Pohlavní  

stezku", trasu okolo vysochany ch hlav nas ich na rodní ch kapacit. Vy let jsme zakonc ili posezení m u ka vy na 

na me stí . Na ne koho zbyly i plne ne  us i s ovocem a zmrzlinou. Na sledoval obe d a pak uz  sbalení  a odjezd 

domu . V Olomouci jsme byli ne co po pa te  hodine . 

Ví kend stras ne  rychle utekl, byl moc fajn a ja  uz  se te s í m, jak si ho nejpozde ji za pu l roku zopakujeme. Jak 

totiz  r í kal "na s " vrchní  v pivovaru: "Proc  sem jezdí te tak ma lo, kdyz  to ma te taky  ku sek?" A me l recht! 

Hynek Pec inka 
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V DRAHANECH A OKOLÍ BYLO PROSTĚ BOŽSKY 

Víkend 16. – 18. srpna: Za Kelty do drahanských kopců, Drahany 

O ví kendu 16. – 18. srpna jsme jeli pozna vat zblí zka krajinu Drahanske  vrchoviny. Ne kter í  zde stra vili jeden 

pu lden nebo vec er, ne kter í  cely  ví kend. Dohromady na s bylo dvana ct. Stabilní  skupinu tvor ili Evka, Milos , 

Hynek, Trpaslí k a ja  a bydleli jsme na turisticke  ubytovne  ve vsi Drahany. 

V pa tek pr ijel i Ande l s Lenoc kou a se Zuzkou. Takz e se hra lo na kytaru (Hynek), na dvana ctistrunku (Ande l) 

a „pan Kulel“ (Zdenda) hra l na ukulele. Pr idala se i Lenoc ka s trianglem a k te to nezvykle  formaci jsme se 

pr ipojili my ostatní  a zpí vali c i broukali dlouho do noci. Kamara dka Majka na m pr ipravila vynikají cí  makrely, 

takz e nas e z aludky nas te stí  mlc ely. 

Ra no divoce sví tilo sluní c ko a my jsme se vydali za Kelty na Male  Hradisko. By valo tam kdysi ve 2. – 1. stol. 

pr . n. l. keltske  oppidum. Dnes uz  nic nepr ipomí na  pr í tomnost Keltu  v te to oblasti, jen jeden velky  ka men a 

nauc ne  cedule. (To jsme ale zjistili az  na mí ste  po 10 kilometrech.) V Male m Hradisku z ije a tvor í  r ezba r  

Michal Pataki a na obecní m u r ade  ma  velkou vy stavu dr eve ny ch figurek. Je tam kra sny  betle m a kolem ne j 

mnoho dr eve ny ch zví r a tek 

(160) a lidic ek (260). Je to 

obdivuhodna  vy stavka a 

pan Pataki ji sta le 

rozs ir uje. 

Pokrac ovali jsme da le do 

Protivanova. Cestou jsme 

mí jeli kombajny a koukali 

zblí zka, jak vlastne  ty z ne  

vypadají . A vypadaly 

podobne  jako ve stare m 

seria lu Plechova  kavalerie. 

Pozdní  odpoledne jsme stra vili v blí zkosti Drahan u Nebeske ho rybní ka. Koupali jsme se (ne ktere  na Evu) a 

pozorovali volavky s ede , ktere  u prote js í ho br ehu hledaly potravu. Voda byla pr í jemne  chladiva  a osve z ují cí . 

Vec er byl ope t hudební  u ohy nku se s peka c ky. Takove  vec ery bych si chte la schovat a proz í vat je znovu 

v dobe , kdy bude venku zima a plí skanice. Bylo teplo, nad hlavou miliony hve zd a Hynek hra l na kytaru a my 

zpí vali……. 

V nede li nas e cesta vedla lesem do male  obce Nove  Sady a da l do Otinovsi. Tam se vyra bí  zna my  pikantní  sy r 

Niva. Dr í ve pry  zra ly bochní ky tohoto sy ra v blí zke  obci Niva v mí stní  jeskyni. 

Byl to pro me  velmi pr í jemny  ví kend. Houby jsme ani nehledali, protoz e v Drahanech a okolí  uz  dva me sí ce 

neprs elo a houby jsou pr ece de ti vlhka. Zato jsem byla s kamara dy, me li jsme c as si popoví dat, zazpí vat a 

zase o ne co blí z e se poznat. 

Marcela Moser 
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VE ZLATÝCH HORÁCH JSME VZDOROVALI POČASÍ I ZMĚNÁM PLÁNU 

Víkend 13. – 15. září: Zlatokopecký víkend, Zlaté Hory 

Deve t u c astní ku  z nas eho klubu 

vyjelo o ví kendu 13. - 15. za r í  do 

Zlaty ch Hor, kde se zu c astnili tzv. 

integrac ní ho pobytu, ktery  

pr ipravila nas e c lenka a za roven  

s e fka obc anske ho sdruz ení  ECCE 

HOMO S ternberk Eva Kra c marova . 

Integrac ní  byl pobyt v tom, z e jsme 

me li be hem ví kendu c a stec ne  

spolec ny  program s klienty 

Domova pro osoby se zdravotní m 

postiz ení m ze severoc esky ch Kytlic, 

kter í  do Zlaty ch Hor s Evou jezdí  uz  

tradic ne . 

Na ví kend ve Zlaty ch Hora ch jsme 

se opravdu te s ili. Jenz e, jak uz  to v 

za r í  by va , mu z e docela s karede  prs et, a to se na m pr ihodilo. Jenz e to bychom nebyli my, abychom nevydrz eli 

venku i za des te  a neprosadili navzdory poc así  pu vodní  program. 

V sobotu dopoledne jsme tedy navs tí vili me stske  muzeum na docela s iroke  ulici, ktera  nese oznac ení  

Na me stí . Tady jsme uz asli, z e ve ci, ktere  ne kter í  z na s pouz í vali v de tství  (a nejsou az  tak ve kem ses lí ) nebo 

sta le mají  na chate , tu vystavují  jako muzejní  expona ty z babic c iny sve tnic ky. Zají mave  za z itky jsme me li i z 

expozice c arode jnicky ch procesu . S li jsme se proto rade ji pote s it do cukra rny hned vedle. Pr í jemne  ceny, ne 

moc sladke  za kusky, dobra  ka va. 

Doporuc ujeme! 

A to uz  byl c as na obe d v Hotelu Prade d a po 

ne m jsme se vydali na Rejví z. Velke  mechove  

jezí rko bylo v mlze proste  u chvatne , a kdyz  

c love k promokne na ku z i, doka z e vní mat 

pr í rodu jaksi intenzivne ji a uz  mu to ani 

nevadí  a s u sme vem v lese hleda  houby. 

Uschnuli a ohr a li jsme se v roubence, ktera  

uz  ví c nez  sto let slouz í  jako hospoda a jsou v 

ní  zna me  z idle s ope radly s vyr ezany mi 

portre ty první ch s tamgastu . Vec er jsme po 

horke  sprs e nakra jeli pochutiny, vyta hli 

kytaru a taky dia r e na pr í s tí  rok a v drsne  
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pracovní  atmosfe r e ukotvili za sadní  ví cedenní  akce nas eho klubu na rok 2014. Ví me tr eba, kdy budeme v 

Litve  nebo na Ostas i.  

V nede li ra no na s vzbudilo sluní c ko a vyleps ilo si tak pove st zkaz enou jeho chova ní m v pa tek a sobotu. Hned 

jsme toho vyuz ili a vyjeli "lanovkou", ktera  je v zime  lyz ar sky m vlekem, na kopec nad me sto. Tady jsme se 

kochali vy hledem dolu  do u dolí  se Zlaty mi Horami i na okolní  kopce. Zbytek dopoledne patr il na vs te ve  

zlatokopecke ho skanzenu, ktery m na s provedl mistr sve ta v ry z ova ní . Vs e bylo korunova no poctivy m 

gula s em ope t v hotelu, ktery m jsme se rozlouc ili. 

Auto B (Ivanka, Macek, Kve tos , Hynek) pak pokrac ovalo jes te  do polske ho Prudniku, ktery  zaloz il c esky  kra l 

Pr emysl Otakar II. Na docela hezky opravene m napu l historicke m na me stí  jsme si dali tr eba vy bornou ka vu 

"po wieden sku". Auto A (Jitka, Alice, Jarek) jelo sme rem na Malou Mora vku na houby a nas li jich kotel. Takz e 

co se za z itku  ty ka , bylo i pr es ve ts inovou nepr í zen  poc así  moc fajn. Jak se zpí va  "Jaky  si to ude la s , takovy  to 

ma s …“ 

Nerozhodily na s ani neusta le  zme ny pla nu, ktery mi nas i odolnost proti stresu testovala Evka, vedoucí  akce. 

Za takove ho poc así  a takove ho nesourode ho sloz ení  u c astní ku  se s nimi musí  poc í tat. Sice jsme obc as 

neve de li, jestli sní da me, co sní da me a kde sní da me, ale to jsou drobnosti. Zkra tka zna mka za akci je myslí m 

ope t za jedna.  

Hynek Pec inka 

PŘÁTELÉ PŘÍRODY NA SRAZU OBJEVOVALI JINÉ TVÁŘE PRAHY I TY SVOJE 

Víkend 18. - 20. října: Setkání Přátel přírody, Praha  

O ví kendu 18. - 20. za r í  odjelo 9 nas ich c lenu  a pr í znivcu  do Prahy na Setka ní  Pr a tel pr í rody. Pokud si 

vzpomí na te, na Setka ní  jsme byli i loni v za r í , kdyz  se konalo ve slezske m me ste  Krnove . Tentokra t jsme 

objevovali hlavní  me sto, setkali se se stary mi zna my mi i novy mi tva r emi, pr edstavili svoji c innost a 

dozve de li se, co de lají  ostatní  Pr a tele  pr í rody v C esku. Zkra tka, ví kend me l mnoho podob, a ty shrnuje 

na sledují cí  zpra va: 

Přátelé přírody na srazu objevovali jiné 

tváře Prahy i ty svoje 

PRAHA – O pra ve  uplynule m ví kendu 

probe hl v Praze celosta tní  sraz c lenu  

asociace Pr a tele  pr í rody C R, jehoz  jední m 

z cí lu  bylo uka zat hlavní  me sto C eska 

v jine m sve tle, nez  jak ho vidí  be z ny  turista. 

U c astní ci poznali Prahu jako docela dost 

zelene  me sto, zaujaly je pama tky v noc ní m 

nasve tlení , zají mava  byla i nede lní  hra, kdy 

objevovali zají mava  za koutí  Nuselske ho 

http://www.malaliska.cz/news/krnov-hostil-prvni-setkani-pratel-prirody/
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u dolí . A krome  toho akce nabí dla padesa tce za stupcu  c eske  ve tve Pr a tel pr í rody, aby se mezi sebou zas o 

ne co ví ce poznali a pochlubili se aktua lní mi u spe chy svy ch skupin. 

Ví kendove  naprosto neforma lní  Setka ní  

Pr a tel pr í rody, ktere  probe hlo 18. – 20. r í jna, 

nava zalo na lon skou akci se stejny m 

na zvempor a danou ve slezske m Krnove . 

Oproti minule mu roku pr ijelo do Prahy zase 

o ne co ví ce u c astní ku  a zastoupeno bylo 9 

z 12 skupin c esky ch Pr a tel pr í rody, kter í  

jsou souc a stí  celosve tove ho socia lne  

environmenta lní ho hnutí  s celkem 500 tisí ci 

c leny. Na praz ske m Setka ní  se potkaly 

vs echny generace, nejmlads í mu u c astní kovi 

byly te me r  dva roky, nejstars í mu te sne  pr es 

70 let. 

V pa tek po u vodní m rautu z regiona lní ch 

potravin spolu absolvovali az  za tmy pe s í  exkurzi od pankra cke ho „Central parku“ na Vys ehrad, zakonc enou 

posezení m v osve z ovne  na vltavske  na plavce. V sobotu probe hla vy me na zkus eností  a dobry ch tipu  spojena  

s pr edstavení m c innosti zu c astne ny ch skupin Pr a tel pr í rody. Mnohe  

z nich si pr ipravily i improvizovane  „informac ní  kiosky“ s materia ly 

k rozebra ní . Zbytek dne patr il objevova ní  pr í rody ve me ste  – procha zka 

rezervací  Meandry Botic e konc ila exkurzí  v ekocentru Toulcu v dvu r, jina  

skupina se ve novala tradic ní m pama tka m netradic ní m pohledem 

s domorody m pru vodcem. Vybraní  za jemci pak jes te  vec er navs tí vili 

moderní  pr edstavení  v Laterne  Magice, jiní  posede li na doma cí  pu de  

Klubu Amfora s kytarou a pí snic kami. 

Nede lní  dopoledne stra vila ve ts ina u c astní ku  v ulicí ch pod Nuselsky m 

mostem. Pr ipravena totiz  byla hra s u koly, ktera  je zavedla do mí st, ktera  

be z ny  turista mí jí . Mezití m zasedla rada asociace, ktera  krome  

aktua lní ch ve cí  a statuta rní ch za lez itostí  domluvila mí sto a termí n 

pr í s tí ho celosta tní ho srazu. 

„Za rok v r í jnu pojedeme do Jizersky ch hor, kde jiz  tr etí  Setka ní  Pr a tel 

pr í rody pr ipraví  nas e jablonecka  organizace. Krome  te to akce chysta me 

na br ezen spolec ne  ty denní  lyz ova ní  v Rakousku. V roce 2014 Pr a tele  pr í rody take  oslaví  uz  20 let novodobe  

c innosti v C esku, coz  nas e skupiny pr ipomenou svy mi akcemi.“ uvedl prezident asociace Miroslav Prokes . 

Tuto aktivitu Pr a tel pr í rody C R podpor ilo Ministerstvo s kolství , mla dez e a te lovy chovy.  

Tisková zpráva Přátel přírody ČR 
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C. Voda za klad z ivota 

Projekt Přátel přírody ČR s názvem "Voda základ života" je součástí dlouhodobé kampaně Water:Trails (česky 

nejlépe asi "Cesty vody") Mezinárodních Přátel přírody (Naturefriends International). Ta probíhá v několika 

zemích Evropy, např. v Německu, Rakousku nebo Řecku - a nyní i v Česku - ale také v Africe. Jedním z cílů 

kampaně je ukázat především rodinám s dětmi přírodu jako levný zdroj zábavy a poučení pro volný čas a jako 

místo, kam se lze z města jednoduše a dostat veřejnou dopravou. 

Cílem projektu „Voda základ života“ je přispět k vyššímu povědomí veřejnosti o zvláštním významu tekoucích i 

stojatých vod a okolních biotopů s jejich živočichy a rostlinstvem a také k odpovědnějšímu využívání těchto 

pozoruhodných území pro volný čas člověka. Klíčovými pojmy jsou odpovědné využití těchto lokalit pro volný 

čas a odpočinek člověka v souladu s potřebami místní flóry a fauny a praktická ukázka aktivit vhodných pro 

volný čas v přírodě, které přírodu člověku přibližují, aniž by ji nadměrně zatěžoval. Projekt svým nenáročným 

zaměřením na finance zúčastněné veřejnosti podporuje sociální turistiku. 

Ví ce o projektu: http://www.pratele-prirody.cz/voda-zaklad-zivota 

 

http://www.pratele-prirody.cz/voda-zaklad-zivota
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V ŘECE BYSTŘICI JE KVALITNÍ VODA, ZJISTILI PŘÁTELÉ PŘÍRODY 

Sobota 20. dubna: Za chrostíky na Bystřičku, Hrubá Voda 

OLOMOUC - Pr a tele  pr í rody letos v ne kolika zemí ch Evropy i Afriky chodí  k vode  pozorovat, co v ní  z ije a co 

kolem roste. Ani my z klubu Mala  lis ka v Olomouci nezu sta va me pozadu. Vyrazili jsme v nede li 21. 

dubna 2013 do slunec ne ho dne na r eku Bystr ici, s sebou "Vodní  batoh" (Water:Bag) plny  sí te k, do z, lahvic ek, 

urc ovací ch klí c u , her a broz urek ty kají cí ch se vody a z ivota v ní . 

Vlak na s zavezl be hem chvilky z olomoucke ho hlavní ho na draz í  do Hrube  Vody, její z  na draz í  svojí  velikostí  

vzpomí na  na c asy, kdy se na ne  sjí z de li lide  ze samot a osad rozesety ch v okolní ch kopcí ch. Nyní  je u dolí  

mezi Hrubou Vodou a Domas ovem nad Bystr icí , ktery m jsme se po modre  znac ce vydali, docela opus te ne . Az  

na pa r mí st, kde vyrostly chaty a chalupy, ve ktery ch tra ví  ví kendy "na plavy" odjinud. 

Po vydatny ch des tí ch poslední ch dvou dnu  byla r eka Bystr ice (jí z  ve ts ina nejen mí stní ch r í ka  Bystr ic ka nebo 

proste  Bynda) docela rozvodne na  a kalna . Pro sve  pozorova ní  jsme si ale rychle nas li boc ní  pr í tok - potu c ek, 

ktery  ste kal z kopce zarostle ho smí s eny m lesem. Na potu c ku byly pruds í , ale i hodne  klidne  u seky. Vrhli jsme 

se na ne j se svy mi sí ťkami, lz ic kami a do zami. V tu chví li bylo jedno, kolik je komu let, protoz e vs ichni me li 

ten stejny  lovecky  za pal v oc í ch. 

Podar ilo se na m objevit spoustu vodní ch breberek, urc it je a zar adit a podle toho jsme na stupnici z ivoc ichu , 

vyz adují cí ch to ktere  prostr edí  k z ivotu, zjistili, z e je voda na tomto pr í toku Bystr ice hodne  kvalitní . Sve  
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pozorova ní  jsme zopakovali jes te  jednou na Smilove , kde 

jsme nas li ume le vyhloubeny  "rybní k". Tady, ve stojate  vode  

se vyskytovali zase u plne  jiní  z ivoc ichove  nez  na prudke m 

potu c ku.  

Pak uz  na s stezka vedla pr es les kolem velky ch javoru , ktere  

sta ly za obejmutí , na ska ly Male ho Rabs tejna a da le do 

Domas ova. Na vlak domu  jsme c ekali na zahra dce zdejs í ho 

pohostinství , hezky opa lení  a pr í jemne  unavení  po cele m 

dni pohybu na c erstve m vzduchu. 

 

 

VE STOJATÝCH VODÁCH ZA OLOMOUCÍ BYDLÍ 
VÍRNÍK A VODNÍ BERUŠKA 

Sobota 22. června: Letní vycházka k Dubu Přátel přírody, 

Olomouc 

OLOMOUC - Pr a tele  pr í rody z olomoucke ho klubu Mala  lis ka 

se v sobotu 22. c ervna vydali na tradic ní  obhlí dku dubu, 

ktery  vysadili loni v kve tnu v tzv. Rodinne m ha ji ve stí nu 

Hromova dubu. Ten se nacha zí  mezi olomoucky mi c a stmi 

Chomoutov a C ernoví r a v roce 2010 obdrz el titul Strom 

roku. 

Dnes ní  vycha zka do pr í rody hned za me sto me la ale jes te  jeden cí l: Prozkoumat, jak zabydlene  jsou stojate  

vody nacha zejí cí  se v remí zcí ch mezi rozlehly mi obilny mi la ny. Jeden takovy  na dohled kr iz ovatky cest od 

Chomoutova a pode l Trusovicke ho potoka jsme si vybrali k prozkouma ní . Vlhky  biotop stí ne ny  vzrostly mi 

listna c i s baz inaty m jezí rkem poskytuje prostor nejen vodní m organismu m. To se na m potvrdilo, kdyz  jsme 

svy m pr í chodem vyplas ili hejno kachen. 

Za pomoci na stroju  z Vodní ho batohu jsme nas li a urc ili 

napr í klad ví rní ka a vodní  berus ku, ne kolik plz u  a pota pní ky. 

Pra ve  tyto druhy dokazují , z e jde o vodu bez chemicke ho 

znec is te ní , coz  se doslova kousek od polí  ve ts inou 

hnojeny ch ume ly mi hnojivy nechce ani ve r it. 

Za roven  jsme byli nads ení , jaky  kousek divoc iny ma me 

hned na dohled od me sta v zeme de lske  krajine  utva r ene  

c love kem. Na pr í s tí  ceste  k dubu se do objevene ho ha jku 

urc ite  nezapomeneme podí vat.   

http://www.pratele-prirody.cz/userFiles/voda/dub_leto027.jpg
http://www.pratele-prirody.cz/userFiles/voda/dub_leto027.jpg
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D. Podvec erní  kultura, pozna va ní  cizí ch zemí , vy hry i prohry 

Členové klubu Malá liška se setkávali v roce 2013 nejen v přírodě, ale i při kulturních akcích. Vždyť kulturní 

člověk potřebuje nejen pobyt v přírodě, ale i aktivity podporující jeho činorodou mysl. Velmi oblíbené byly 

večery s deskovými hrami, nazývané Deskohraní, jak říkáme každoměsíčnímu setkání velkých i malých hráčů u 

roztodivných stolních her. Z těchto setkání se již stala oblíbená tradice, která bude pokračovat i v dalším roce. 

Už více než rok také dodržujeme pravidelnost v datech Posedů, neformálních setkání členů a příznivců našeho 

klubu. Je to vždy druhé úterý v měsíci, kdy si povídáme „jen tak…“.  Pro tvořivé ruce byly určeny výtvarné dílny s 

Monikou Tichou. Věnovali jsme se africké keramice, miskám, vytvářeli jsme i keramické korále. 

Také Setkání s knížkou byla velmi oblíbená. Dvě jsme připravili jako komponovaný večer. Jeden byl věnován 

autorovi Malého prince a dalších zajímavých knih Antoinovi de Saint –Exupérymu,  další jsme věnovali 

velikánovi naší literatury, Bohumilu Hrabalovi. Příprava těchto setkání byla náročná a vždy se na nich podílelo 

více členů, ale výsledek stál za to. Jak je vidět, Malá liška umí dělat malé věci, které hodně znamenají. 

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

 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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KERAMIKA Z AFRICKÉ SAVANY 

Čtvrtek 17. ledna: Výtvarná dílna – Africká keramika, YMCA Hodolany 

První  letos ní  vy tvarna  dí lna byla první  z tr í dí lne ho cyklu Africka  keramika. Konala se v prostora ch YMCA 

v Hodolanech a lektorkou byla Monika Ticha . 

Ses lo se na s osm a atmosfe ra byla mila  a tvu rc í . Monika na m uka zala spoustu drobny ch i ve ts í ch pr edme tu  

z Afriky - misky a plody ru zny ch stromu  a rostlin, take  kra sne  motivy na la tka ch i origina lní  kora le. A my 

jsme si vytvor ili svoje kora le a misky.  Je to moc pr í jemne , pracovat s hlí nou. 

 

NA SKOK POD STŘECHU SVĚTA ANEB TIBET NEJEN TEORETICKY 

Čtvrtek 24. ledna: Tibet – novinky ze střechy světa, Fox club 

Svoboda je za klad vs eho. To si uve domují  i lis ky. Proto jsme po roce ope t mezi sebou ve Fox Clubu uví tali 

kolegy ze sdruz ení  M.O.S.T., kter í  si ve c tvrtek 24. ledna vpodvec er pr ipravili pa smo poví da ní  a promí ta ní  o 

z ivote  v Tibetu a aktua lní ch proble mech. To vs e bylo doplne no moz ností  ochutnat tibetsky  slany  c aj s 

ma slem a na sledne  ho zapí t punc em. Podobna  setka ní  jsou pro na s, Pr a tele pr í rody, opravdu du lez ita . 

Dozví da me se na nich ví c, nez  se be z ne  pí s e v novina ch c i na Internetu. Za roven  na m da vají  moz nost 

nahle dnout na jine  zpu soby z ivota jinde na Zemi - a moz na  si z nich ne co vzí t pro ten na s  z ivot. A potvrdit si, 

z e vs ude je chleba o dvou ku rka ch. 

 

ANI CHVILKA ZA BŘEZNOVÝMI KAMNY: DESKOHRANÍ A NEPLÁNOVANÝ NORDIC WALKING 

V pa tek 8. br ezna se uskutec nilo dals í  Deskohraní . Ses lo se na s 14. První  u c astní ci si hned na zac a tek vyta hli 

svoji vlastní  hru Jungle speed, ale jak se zac ali scha zet u c astní ci, zac aly se hra t i jine  hry. 

Tentokra t si u c astní ci vybí rali hry „inteligentní “. Ha ly se hned dve  hry Scrabblu a dve  hry s achu .  

… a to není  vs echno, co se o minule m ví kendu uda lo: 

V ra mci S vy carske ho ty dne se narychlo domluvila skupina lis ek a lis a ku  a vydali se v sobotu 9. br ezna na 

pochod s holemi - Tour Nordic Walking. Ty na m zapu jc ili por adatele . Pru prava na mí ste  byla du kladna , ale 

trasa velmi snadna  - z a dne  ztra ty jsme neme li. A pak uz  jen polí vc ic ka a posezení  v restauraci Fonta na v 

hlavní  aleji.  
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BOHUMIL HRABAL BY Z NÁS MĚL RADOST 

Úterý 24. září: Setkání s knížkou – Ostře sledovaný Hrabal, Fox club 

Po vs ech pr í prava ch jsme zaha jit v u tery  24. za r í  v nas em Fox clubu vec er s na zvem Ostr e sledovany  Hrabal. 

Nechte li jsme posluchac e unavit ne jakou s edivou pr edna s kou, ne c í m jako maturitní  ota zka. Vybrali jsme 

tedy citace ze spisovatelovy ch knih, ktere  bravurne  a melodicky pr edc í tala Marcela. Odpoví dají cí  videa - 

uka zky z filmu  podle knih Bohumila Hrabala nebo pr í mo o ne m - rutinne  pous te l do sa lu Radek. Byl to 

kra sny , kultivovany  vec er. 

     

LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ NAD KNIHAMI ČLOVĚKA, CO MĚL RÁD LIDI 

Úterý 26. listopadu: Setkání s knížkou - Saint-Exupéry – člověk, co měl rád lidi, Fox club 

 

Te matem listopadove ho Setka ní  s kní z kou byly z ivotní  i litera rní  pr í be hy francouzske ho spisovatele a letce 

Antoina de Saint-Exupe ry. Ses li jsme se, c lenove  i pr í znivci z r ad ver ejnosti, v u tery  26. listopadu v nas em 

Fox klubu, ktery  jsme te me r  zaplnili. My, kter í  jsme program pr ipravovali (Hynek, Macek, Radek, Eva) jsme 

museli konstatovat, z e s lo nejen o setka ní , ale pr í mo utka ní . Utka ní  s geniem, sloz ity m c love kem, viziona r em 

a souc asne  s neboja cny m letcem. Jes te  doda va m, z e nikdy neopisujeme z pr edmluv a doslovu , ktere  napsaly 

cizí  hlavy. Pouz í va me pouze pec live  vybrane  citace, ne kdy c a sti videí , nebo film. Vec er se opravdu podar il. 
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E. 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. S Metzingenskými jsme v roce 2013 

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 2013 byl výjezd do rumunského Banátu, kde jsme 

objevovali vesnice českých krajanů, a následně zájezd do francouzské Provence zaměřený na památky a 

národní parky.  

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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VELIKONOČNÍ OLOMOUCKO S (NE)ZNÁMÝMI SOUSEDY JAKO SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 

27. března - 1. dubna: (NE)ZNÁMÍ SOUSEDÉ - česko-německé Velikonoce na Olomoucku. 

Te me r  ty den trvalo velikonoc ní  setka ní  Pr a tel pr í rody z Olomouce a jihone mecke ho Metzingenu. Ti na 

spolec ne  akci s na zvem "(Ne)zna mí  sousede " pozna vali pr í rodu, historii a kulturu Olomouce a okolí , ale take  

vzda lene js í ch konc in. Ne mec tí  hoste  olomoucke ho klubu Mala  lis ka u na s stra vili Velikonoce jiz  potr etí , 

Olomouc tí  na opla tku jezdí  do me stec ka Metzingen na podzim. Spolupra ci obou skupin aktivne  podporují  i 

samospra vy me st, kde skupiny pu sobí . Ale teď - co se vlastne  jes te  pr ed ne kolika dny v Olomouci a okolí  

de lo? 

Be hem s esti dní  probe hl program, 

ktere ho se u c astnilo kolem 40 

c lenu  obou skupin. C lenove  klubu 

Mala  lis ka ve ts inou, krome  ví kendu 

a velikonoc ní ho ponde lí , obsadili 

jen vec ery, ale i tak nehra li 

Metzingens tí  v poc tu 13 te me r  

nikdy pr esilovku. 

Ve str edu 27. br ezna odpoledne 

pr ijelo první ch 11 metzingensky ch 

Pr a tel pr í rody do ekocentra 

Slun a kov v Horce nad Moravou. 

Zde bylo po celou dobu akce 

za zemí  a prostor na spolec ny  

program. Nutno r í ct, z e specificka  

slun a kovska  atmosfe ra byla velky m 

bonusem. Uz  jenom chví li poby t v dome , ktery  je napu l zapus te ny  v zemi, natoz  pak v ne m spa t skoro ty den! 

Po kra tke m uví ta ní  jsme si du m pros li s pru vodcem, ktery  na m vysve tlil, jak (a jak to, z e) funguje. Pak uz  na s 

pohltil u tulny  salonek horecke  restaurace. 

C tvrtek jsme stra vili v centru Olomouce. I kdyz  poc así  bylo jarní  jen podle kalenda r e, cely  pr ipraveny  

program probe hl. Vs ichni jsme si prohle dli nove  expozice historie a pr í rody regionu ve Vlastive dne m muzeu. 

Kdo byl v Olomouci poprve , absolvoval pak prohlí dku me sta s pru vodcem, ostatní  me li volno. Ohr a t jsme se 

zas li do Arcibiskupske ho pala ce, na sledoval pozdní  obe d u Huberta a pak hudební  vec er s pí sne mi Michala 

Tuc ne ho, Waldemara Matus ky a Karla Plí hala ve Fox clubu. 

Protoz e Slun a kov stojí  hned na kraji pr í rodní  rezervace Litovelske  Pomoraví , nasme r ovali jsme pa tec ní  

dopolední  vy let pra ve  tam. Hned po ra nu ale probe hla uka zka ekologicke ho programu, ktery  Slun a kov 

pr ipravuje pro s koly. I kdyz  se ho u c astnili hlavne  dospe lí , bavili jsme se na ramne . Pak jsme vyrazili 

zasne z enou cestou na Loveckou chatu, zpe t uz  jsme s li za sluní c ka. Po pracovní  dobe  zac ali pr ijí z de t 

Olomouc tí , mohla probe hnout dvouhodinovka jo gy a vec er pak vy tvarna  dí lna velikonoc ní ch ozdob a stolní  

hry, doprova zene  promí ta ní m fotek z c innosti obou skupin Pr a tel pr í rody za uplynuly  rok. 
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Na velikonoc ní  prodlouz eny  ví kend jsme napla novali dva celodenní  vy lety: V sobotu do Odersky ch vrchu , 

kde jsme navs tí vili vodní  dí la Slezska  Harta a Kruz berk a zr í ceninu stra z ní ho hradu Viks tejna. Byl na s plny  

autobus, nejve ts í  u c ast be hem cele  akce. V ponde lí  jsme vyrazili na Valas sko uka zat nas im ne mecky m 

pr a telu m, z e i my ma me hory. Na Pustevna ch sice nebyly ty hory vide t kvu li sne hu a mlze, ale vzduch tu r ids í  

byl. Ve skanzenu v Roz nove  se take  

lí bilo. 

Jes te  jsme si ner ekli o nede li. To 

jsme se za velikonoc ní  va nice 

vydali z Horky k nas emu dubu, 

ktery  jsme loni v kve tnu vysadili u 

Hromova dubu mezi Chomoutovem 

a C ernoví rem. Statec ne  jsme dos li 

az  do Olomouce, v noha ch ne jaky ch 

10 kilometru  a docela promoc ení . 

Taktak jsme se stihli vra tit na 

Slun a kov a uz  jsme zase museli 

pryc  - byl napla nova n vec er v 

rodina ch. Na c tyr ech mí stech v 

rodina ch nas ich c lenu  se var ilo pro 

nas e ne mecke  hosty s doprovodem. 

A nejen var ilo - pak se i jedlo, pilo, 

poví dalo… Povedlo se to stejne  dobr e jako loni na podzim v Metzingenu. 

A nyní  zpe t k ponde lní mu vec eru. Akci jsme zakonc ili po pr í jezdu z Valas ska posezení m na Slun a kove . 

Shrnuli jsme, co jsme spolu tentokra t vs e zaz ili, kaz dy  dostal prostor r í ct, co se mu lí bilo, pr í padne  pr idat 

pr ipomí nku. No a pak uz  na sledovala neforma lní  c a st, vy me na mailovy ch adres a tak. 

Zkra tka, po te hle spolec ne  akci se da  r í ci, z e jsme zase pokroc ili ve snaze ude lat z nezna my ch sousedu  dobre  

pr a tele. Uz  se te s í me, z e na podzim ope t budeme spolu - tentokra t v Metzingenu a okolí . Neve r í te? Tak to jste 

asi nevide li slzy a u sme vy na tva r í ch nas ich u c astní ku . Jen to bez "nas ich Ne mcu " do te  doby vydrz et! 

 

CHTĚLI ZAŽÍT BANÁT, NEŽ HO "DOBUDOU" HORDY TURISTŮ 

1. - 9. června: Banát - neuvěřitelný kraj, Rumunsko 

Olomouc – Televizní  dokument o krajanech, kter í  

pr ed te me r  dve ma sty lety odes li za leps í m 

z ivobytí m do nejvzda lene js í ho koutu rakouske  

monarchie, aby tam nakonec nas li jes te  te z s í  

z ivotní  podmí nky nez  doma. To byl okamz ik, kdy 

Marcela Moser z Olomouce zac ala sní t, z e se 

jednou podí va  do rumunske ho Bana tu. Podí vala 

se tam za tr i roky. A spolu s ní  dals í ch deset 

u c astní ku  expedice klubu pr a tel pr í rody Malá 

liška. Je tomu teprve pa r ty dnu , co se z 

Rumunska vra tili. 
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„Nas i krajane  se me li se sta t dr evorubci a me li 

dostat pole k obde la va ní . Kdyz  se ale po 

dvoume sí c ní m strastiplne m putova ní  dostali az  

do Bana tu, nas li tam prales. Nezby valo jim nic 

jine ho, nez  ho zkultivovat a pole si vydoby t od 

divoke  pr í rody. Zaujala me  houz evnatost zdejs í ch 

lidí  a okouzlilo take  to, z e nas i krajane  si i po tak 

dlouhe  dobe  udrz eli svou identitu a c eskou 

r ec ,“ vzpomí na  Marcela Moser, jak se do Bana tu 

zamilovala uz  pr es televizní  obrazovku. 

V čem byl tenhle výlet jiný oproti předchozím, 

které jste už s Malou liškou podnikli? 

S Malou lis kou jsme absolvovali hodne  vy letu , loni 

napr í klad do Skotska. Cesta do Bana tu byla u plne  

jina . Mí r ila mimo velke  turisticke  cí le, za prosty m 

z ivotem nas ich krajanu . Chte li jsme poznat tento 

kra sny  kraj, dokud jej jes te  „nedobyly“ hordy 

turistu . Chte li jsme stra vit c as pozorova ní m z ivota 

na c esky ch vsí ch a povykla dat si s nas imi krajany. 

To se take  povedlo. C es i jsou velmi milí  a 

pr í jemní . V nede li po kostele tra ví  vza cne  chví le 

volna na ta c ka ch – poví dají  si, co je za ty den 

nove ho, co se kde stalo.  

Banát se stává známým cílem českých turistů. 

Pro starousedlíky je to prakticky zdroj obživy. 

Jak jsou naši krajané zařízeni na rozrůstající 

se cestovní ruch? 

Moje pu vodní  mys lenka pr ed tr emi lety byla ta, z e 

uspor a da m sbí rku knih pro nas e krajany. Jenomz e 

de tí  valem uby va , mladí  se ste hují  do C ech. Tak 

jsme se s Malou lis kou domluvili, z e pomu z eme 

tí m, z e tam pojedeme jako agroturiste . Vyuz ili 

jsme autodopravu roda ka pana Hru zy 

Expreshru za, ubytova ní  v rodina ch, polopenzi 

tamte z . Take  jsme u krajanu  nakoupili cujku – 

mí stní  pa lenku, med, doma cí  sy ry, ruc ne  de lane  

papuc e, s í pkova  povidla a jednu klasickou nu s i. 

Nakupovali jsme v mí stní ch obchodech a najali si 

kon ske  povozy. Lide  z Bana tu nemají  moz nost si 

nají t pra ci a jsou pr ipravení  pr ijmout turisty. Ve 

Svate  Helene  ví c, protoz e tudy projdou prakticky 

vs ichni turiste .  
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Jak se například ve Svaté Heleně shání 

ubytování? Dá se vybírat mezi starými 

chalupami, moderními penziony či snad 

hotely? 

S ubytova ní m není  z a dny  proble m. Informace 

jsou na internetovy ch stra nka ch. My jsme tam 

byli mimo turistickou sezo nu, ale rade ji jsme si 

vs echno objednali pr edem. Taky na s bylo 

jedena ct a chte li jsme by t 

pohromade . Vybí rat se da , mu z ete bydlet pr í mo v 

rodine  a sledovat kaz dodenní  z ivot krajanu , 

moz nost bydlení  je i v nove m rumunske m 

penzionu. Na s  cí l byl podpor it nas e krajany, proto 

jsme bydleli v domech krajanu .  

Jsou tamní obyvatelé stále tak pohostinní, jak 

se o nich traduje? 

Lide  z Bana tu jsou velmi pohostinní . Napr í klad na 

poslední  chví li jsme si objednali u paní  Anic ky 

Mockove  ve Svate  Helene  obe d a nic nebyl 

proble m, nachystala opulentní  hostinu. V Gerní ku 

u paní  Marus ky Boudove  jsme ke kaz de  vec er i 

dostali cujku – mí stní  pa lenku. U Bera nku  jsme 

kupovali cujku jako da rek s sebou a pan Bera nek 

nechal ochotne  kos tovat. 

Ochutnali jste nějaké tradiční a v Česku již 

zapomenuté jídlo? 

Mysleli jsme si, z e dlouhy mi pochody shodí me 

ne jaka  ta pr ebytec na  kila. Opak byl pravdou. Nas e 

dve  paní  doma cí  neskutec ne  dobr e var ily. K vec er i 

vz dy byla vynikají cí  pole vka, napr í klad slepic í  s 

krupic ny mi noky, potom druhe  jí dlo, tr eba pec ene  

sela tko s bramborem a sala tem. A kdyz  uz  jsme si 

mysleli, z e se do na s urc ite  nic nevejde, pr is ly na 

r adu vynikají cí  buchty nebo lí vance. Lí vance na m 

poda vali se zakysanou smetanou, s lehac ko-

jahodovou pe nou a s doma cí m tvarohem. Není  to 

sice u na s zapomenute  jí dlo, ale v bana tske m 

pojetí  je to harmonie vu ne  a chuti. Take  jsme si 

objednali k obe du sumce v mí stní  peka rne . Pan 

Nedve d na m ho upekl v chlebove  peci. K ne mu 

jsme me li brambory nakra jene  na pla tky, 

dokr upava vypec ene , a kukur ic nou kas i. Tu u na s 

nezna me a byla vy borna . 

Jaká je čeština našich krajanů? 

Hovor í  kra snou c es tinou, v ní z  jsou slu vka, ktera  

my nepouz í va me. Napr í klad: „ny c ko pu jdeme na 

pole“, „lide  doc ista umr eli“ a podobne . Paní  

Boudova  z Gerní ku by si chte la koupit c tyr kolku 

pro jí zdu na vzda lena  pole. Její  synove  ji od toho 

zrazují  te mito slovy: „Ma mo, chcete, aby my Va m 

koupili smrt?“ To byla tr es nic ka na dortu mluvy 

nas ich krajanu . 

Prohlubují se sociální rozdíly mezi lidmi 

žijícími v Banátu? 

My jsme byli ve dvou rodina ch a je mezi nimi 

velky  rozdí l. Ti, co bydlí  ve Svate  Helene , jsou 

nesrovnatelne  bohats í  nez  ti z Gerní ku. A gernic tí  

jsou na tom zase o hodne  le pe nez  lide  v 

Rovensku, ktere  je v te to linii nejvzda lene js í . Je to 

proto, z e ne vs ichni turiste  dojdou tak daleko a 

nejví ce pene z utratí  ve Svate  Helene , kam jede 

autobus. Pr itom v Gerní ku i Rovensku je ten 

„pravy “ Bana t. Na ceste  z Gerní ku do Rovenska, 

kterou jsme c a stec ne  jeli na z ebr in a ku a c a stec ne  

s li pe s ky, jsme za cely  den nikoho nepotkali. Ma m 

dojem, z e ve Svate  Helene  uz  je to takove  hodne  

navs te vovane  – uz  tam nejsou jen domky a 

chalupy, ale i penziony, a tí m pa dem take  ve ts í  

zisk pro doma cí . 

Hodně se mluví o tom, že Banát opouštějí 

mladí lidé, kteří se vracejí kvůli práci do Čech. 

Jsou i výjimky – tedy mladí, kteří chtějí zůstat? 

Nemohu posoudit, jestli se ne jací  mladí  lide  

vracejí  ze sve ta domu . Na to jsme tam byli 
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kra tkou dobu. V podstate  vs ichni, se ktery mi jsme 

hovor ili, mají  ne koho z rodiny u na s. Ale o tom, z e 

by se ne kdo vra til, nikdo nemluvil. Jenom pan 

Hru za ma  autopark i autobus a pendluje mezi 

Bana tem a C echami. V Bana tu není  jina  pra ce nez  

na poli a to je velika , nikdy nekonc í cí  dr ina, 

kterou uz  mladí  nechte jí . Ve ts inou jezdí  jen za 

svy mi pr í buzny mi na kra tkou dobu. Take  se tam 

proda va  hodne  domu .  

Poblíž Svaté Heleny nedávno vyrostlo přes 

dvacet větrných elektráren. Nezničilo to 

krajinu? 

Pan Mocek na m vypravoval, z e jim ty ve trní ky 

pomohly. Obec je vec er osve tlena  a cesty k 

ve trní ku m jsou s iroke , sypane  s te rkem. Ale pra ce 

na nich uz  skonc ily a s nimi i kra tkodobe  pracovní  

smlouvy. Ve trní ky jsou vysoke  sto metru  a 

lopatky mají  dlouhe  padesa t metru . Vyda vají  hluk 

a je jich na male m prostoru hodne . Pokud c love k 

fotí  v okolí  Sv. Heleny, vz dycky jsou na sní mku. 

Teprve daleko za vsí  si c love k oddychne, z e uz  je 

mimo „civilizaci“. 

Podle čeho jste vybírali výlety? Zaměřili jste 

se na známé a popsané trasy, nebo jste se 

řídili vlastními zájmy? 

Nechte li jsme se kaz dy  den ste hovat, tak jsme 

de lali vy lety po okolí  Svate  Heleny a potom kolem 

Gerní ku, kde jsme byli ubytova ni. Nejdels í  a 

nejkra sne js í  den byl ten, ve ktere m jsme jeli a s li s 

panem Bera nkem z Gerní ku do Rovenska. Take  

na vs te va jeskyne  Vranovec a Kulhave  ska ly byla 

mimor a dne  povedena . Po Bana tu chodí te vs ude z 

prudke ho kopce a pak zase pr í kr e do kopce. 

Takz e informace, z e ne kam je vycha zka 

nena roc na  a me r í  pe t kilometru , v podstate  te  

ceste  moc neodpoví da . 

Ale je tam na dherna  nespoutana  pr í roda, kterou u 

na s jiz  nikde nema me. V Bana tu není  z a dny  

me stsky  hluk, jen huc ení  potu c ku . Cvrc í  tam 

cvrc ci a v da lce slys í te kukac ku. 

Zažili jste něco nezapomenutelného? 

Ano, pro me  to byla nekra sne js í  dovolena . Naví c s 

lidmi z Male  lis ky a jejich pr í znivcu . Jsem s ťastna , 

z e jsem mohla zaz í t tu atmosfe ru vesnice, ktera  

byla kdysi i u na s na Hane . Co se mi v Bana tu 

nelí bilo, byli „turiste “, kter í  se na motorka ch 

proha ne li po luc ní ch cesta ch. Bylo dobr e, z e jsme 

jich nevide li mnoho.



ZAČÁTEK PRÁZDNIN V KRAJI LEVANDULÍ, VÍNA A MODRÉHO MOŘE 

13. - 21. července: Provence - památky a národní parky, Francie 

Kdo z nadpisu c la nku poznal, z e jsme v pu li c ervence byli ve francouzske  oblasti Provence, ma  naprostou 

pravdu. Deve t Pr a tel pr í rody z olomoucke ho klubu Mala  lis ka se uz  v lednu pr ihla silo na za jezd za 

pama tkami, pr í rodní mi parky a koupa ní m do tohoto koutu na jihovy chode  Francie. Vs ech tr í  sloz ek za jezdu 

a naví c tradic ní ch lis a cky ch 

srandic ek be hem akce nebo druz ení  

az  do ranní ch hodin si i dí ky 

pr í znive mu poc así  a sloz ení  

cestovatelske  party uz ili do sytosti. 

Provence je historicka  oblast, ktera  

byla osí dlena staror ecky mi kmeny, 

Kelty, R í many, germa nsky mi 

Ostrogo ty a nakonec Franky. Kaz dy  

z te chto na rodu  zanechal v regionu 

nesmazatelne  stopy. Tak se 

napr í klad uprostr ed secesní  

me stske  za stavby z 19. století  

nacha zí  staror í mske  koloseum nebo 

za me stem amfitea tr, u dolí  

pr emosťují  2.000 let stare  akvadukty, mezi la ny polí  sta le stojí  impozantní  ruiny str edove ky ch kla s teru  nebo 

v Avignonu torzo mostu a Papez sky  pala c pr ipomí nají cí , z e tato oblast byla pr ed 600 lety pupkem cí rkevní ho 

sve ta. 

Souc asny  obra zek Provence pak tvor í  pr í jemna  krajina polí , lesí ku  a vinic, pr í mor ske  klima, us mudlana  

me stec ka a vesnice a v nich usme vaví  Provensa lci (kter í  va m r eknou, z e nejsou z a dní  Francouzi), c ervene  

ví no s nezame nitelnou chutí  a jiskrou, vu ne  c erstvy ch baget a chuť kr upave ho selske ho chleba, smra dek z 

ryb a dobroty z nich, chuť sy ru  vs ech typu  vc etne  ovc í ch a kozí ch, slane  a pr í jemne  teple  mor e, 

pí sek, va pencove  ska ly, plamen a ci, racci a jiní  pta ci, lode  a loďky a sluní c ko, sluní c ko, sluní c ko.  

Takto jsme poznali tento region na same m jihu Francie, kde za mor em je uz  Afrika. Me sta jako Orange, Arles, 

Avignon, Saint-Re my nebo Marseille ma me v malí c ku vc etne  jejich ulic ek mimo za jem be z ny ch turistu , kde je 

ale teprve ten pravy  mí stní  z ivot. Ochutnali jsme provensa lske  ví no, tatara k s hranolky a sala tem, pr emy s leli 

u typizovany ch sní daní  na sladky  zpu sob, co si da me pr í s tí  ra no, nakoupili pohledy a poslali je domu , svezli 

se na kolotoc i. Snaz ili jsme se vejí t do maly ch pokojí c ku  hotelu  Premiere Classe, poslouchat paní  pru vodkyni, 

chodit vc as na srazy, da vat prostor i ostatní m 40 u c astní ku m za jezdu a vypí t za soby r idic e autobusu, coz  se 

na m ovs em nepovedlo. Vide li jsme camargske  divoke  kone , plamen a ky a jine  pta ky, obdivovali stalete  cedry i 

suchomilnou flo ru Frioulsky ch ostrovu . Koupali jsme se v r ece mezi balvany velky mi jak c love k, taky v 

c iste m mor i, bour ka na s vyhnala ze z vody u r í mske ho akvaduktu. Rozezpí vali jsme moravsky mi lidovkami 
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starobyle  vinar ství , nespadli z vy letní ch lodí  pr es palubu, projeli se turisticky m vla c kem, obarvili si boty na 

okrovo od pí sku mezi skalami v Roussilonu, fotili kra sne  domorodkyne , jedli pizzu z krabice tam, co 

bezdomovci, a tam i zpe t absolvovali cestu pohodlny m autobusem, ale zato vz dy 16 hodin. 

Fu ra za z itku  na to, z e jsme byli na cesta ch deve t dní . Po zkus enosti se za jezdem organizovany m cestovní  

kancela r í , kde jsme byli jen c a stí  cele  skupiny, si ale r í ka me, z e se vra tí me k vyzkous ene mu modelu 

"Skotsko". De lat si ve ci po sve m - i pr es vs echna s tí m spojena  rizika - na m zkra tka vyhovuje ví ce. Provence 

hodnotí me tak na 80% a uz  se te s í me, jak pr í s tí  le to nava z eme dve ma ve ts í mi akcemi - na sportovne -

pozna vací  Meklenburska  jezera a na turistiku v pobaltske  Litve . Klidne  se k na m pr idejte! 

Hynek Pec inka 

OLOMOUČTÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY OCHUTNALI PODZIMNÍ ŠVÁBSKO VŠEMI SMYSLY 

Středa - pondělí 2. - 7. října: (Ne)známí sousedé - všechny chutě Švábska, Metzingen, Německo 

METZINGEN/OLOMOUC - Zrakem, c ichem, sluchem, hmatem i chutí  - tak objevovali Pr a tele  pr í rody z 

olomoucke ho klubu Mala  lis ka region S va bsko v jiz ní  c a sti Ne mecka. Co je pr ivedlo pra ve  sem? Jiz  tr i sezo ny 

spolupracují  se skupinou Pr a tel pr í rody z me sta Metzingenu, ktery  lez í  zhruba uprostr ed tohoto 

historicke ho regionu, nyní  rozde lene ho mezi Bavorsko a Ba densko-Wu rttembersko. Be hem pe ti dní  od 

str edy 2. r í jna, co spolu C es i a Ne mci (nebo vlastne  S va bove ) stra vili, pozna vali pr í rodu, me sta, kulturu, 

zdejs í  z ivotní  styl a hlavne  sebe navza jem. Po spolec ny ch Velikonocí ch na Olomoucku to bylo druhe  letos ní  

setka ní  obou skupin. A ope t velmi 

dobr e hodnocene  zkus ene js í mi 

u c astní ky i nova c ky. 

Metzingens tí  Pr a tele  pr í rody 

pr ipravili svy m olomoucky m 

kamara du m, kter í  tentokra t vzali s 

sebou i ne kolik za stupcu  Pr a tel 

pr í rody z Prahy a Liberce, ope t 

sme s za z itku . Uz  jen pr í jemne  

prostr edí  jejich chalupy 

Falkenberg na svahu nad 

metzingensky mi vinicemi pote s ilo 

znavene  cestovatele z C eska, kdyz  

si tam ve str edu navec er mohli po 1.000 kilometrech absolvovany ch vlaky a autobusem mohli sloz it ve ci i 

sami sebe. Be hem první ho vec era se na to, kdo vlastne  na Falkenberg pr ijel, pr is lo podí vat kolem 20 

mí stní ch Pr a tel pr í rody, ne kter í  zve dave  poprve . Cely  na sledují cí  den, kdy byl v Ne mecku sta tní  sva tek - 

vy roc í  znovusjednocení  - probe hl ve Stuttgartu, hlavní m me ste  Ba denska-Wu rttemberska, ktere  lez í  na dne  

u dolí  obklopene ho lesy. Te ma pr í roda ve me ste  je obe ma skupina m blí zke , takz e na rozdí l od be z ne ho 

za jezdu s cestovkou probe hl c tvrtek v lesí ch na dohled me stu na Stezce c erveny ch ponoz ek a pak dos lo i na 

prohlí dku nejzna me js í ch pame tihodností  Stuttgartu. 
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Pa tek byl zame r en na pozna va ní  prave ke  historie S va bska. V Muzeu prave ku v Blaubeurenu, pe kne m 

historicke m me ste  plne m hra zde ny ch domu , si kaz dy  mohl vyzkous et, jak nas i pr edkove  vyra be li dr eve ne  

noz e s pazourkovy m ostr í m a jak lovili os te pem. Na to nava zala procha zka pr í rodou v o okolí  me stec ka. Tí m 

ale den nekonc il, vec er probe hl workshop, na ktere m se pekly moravske  a s va bske  sladke  dobroty, zatí mco 

ne kter í  u c astní ci si vyme n ovali zkus enosti, jak fungují  Pr a tele  pr í rody - na pr í kladech z Olomouce, 

Metzingenu a Liberce. 

V sobotu obyvatele Falkenbergu pr ekvapilo poc así  - na rozdí l od pr edchozí ch vcelku slunec ny ch a teply ch 

dní  od ra na huste  prs elo a pu vodní  pla ny byly ohroz eny. Rozhodli se nicme ne  da t pr í rode  jes te  s anci a 

vyrazili o ne co pozde ji pr es vinice s dozra vají cí m portugalem dolu  do Metzingenu. Tam uz  prs elo jen trochu 

a pu vodní  pla n byl zme ne n na na vs te vu vodopa du nad Bad Urachem a majesta tní  zr í ceniny Hohen Urach. Na 

tu ru vyrazila o pozna ní  mens í  

skupina nez  v pr edchozí ch dnech, ale 

rozhodne  v tom C es i nebyli sami. 

Nakonec bylo po ve ts inu dne docela 

pe kne  poc así  a den jsme zakonc ili 

grilova ní m. 

Spolec ny ch ne kolik dnu  docela 

rychle uteklo, v nede li po za ve rec ne  

hostine  jes te  spolu Pr a tele  pr í rody z 

obou skupin pros li historicke  

centrum Metzingenu a pak uz  

na sledovala ryze c eska  c a st. Tedy 

odjezd, ale ne pr í mo domu , ny brz  do 

bavorske ho Norimberka, kde pobyli 

jes te  noc a cely  den. Norimberk totiz  

doteď pr i cesta ch za 

metzingensky mi kamara dy slouz il 

C echu m jen jako pr estupní  stanice, 

ale protoz e je to jedno z 

nejkra sne js í ch ne mecky ch me st, 

rozhodli se mu tentokra t ve novat 

na lez itou pozornost. A taky nebyla cesta domu  tak vysilují cí , jako kdyz  ji pr edtí m absolvovali zara z. 

Oproti pr edchozí m dve ma na vs te va m v Metzingenu a okolí  me la tato ne kolik pozitivní ch zvla s tností . Mí stní  

Pr a tele  pr í rody zajistili na ne kolika mí stech pru vodce - dobrovolní ky z jiny ch skupin Pr a tel pr í rody, kter í  tak 

skupinu provedli "od srdce" a ne mechanicky. Velmi dobr e hodnotí me i du raz na "ne co spolu de lat" a nejen 

"ne co spolu vide t". A zasta vka v Norimberku, to byla proste  dobra  volba. Zda  se, z e v takto nastavene m 

kurzu mohou obe  partnerske  skupiny docela dobr e pokrac ovat.  

Akce se konala za laskave  podpory C esko-ne mecke ho fondu budoucnosti.    Hynek Pec inka 
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F. 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 2013 se toho v souhvězdí Velké Medvědice událo mnoho. Stihli jsme šest víkendových akcí, všechny byly 

podpořeny dotací z Nadace Vodafone, Expedici do orlicko-horského Náchoda, koncem dubna při příležitosti 

Dne dětí odpolední piknik s Malou liškou – klubem přátel přírody, a ještě jsme úspěšně završili 

několikastrannou spolupráci na mezinárodním projektu „Move it!“ vydáním šestijazyčné příručky pro 

pracovníky s dětmi a mládeží ohroženou násilím.  

Tímto bychom zároveň rádi poděkovali za finanční podporu Nadaci Vodafone a Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy. Také musíme zmínit naše ochotné dobrovolníky, bez kterých bychom žádnou z těchto činností dělat 

nemohli. Jsou to: Pavla Dosedělová, Radek Hrachovec, David Mikulka, Michaela Motlová, Štěpánka a Michal 

Štrajtovi.  

Všechny zprávy uvádíme ve zkrácené verzi, jejich plnou délku můžete najít na 

http://www.velmed.duha.cz/news.html 

Všechny fotogalerie lze najít na http://duhavelkamedvedice.rajce.idnes.cz 
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POLOLETKY NA SEVERNÍM PÓLU 

1. – 3. února, Velká Štáhle 

O pololetní ch pra zdnina ch 1. – 3. 2. se vydala 

mla dez  z Duhy Velke  Medve dice daleko na sever. 

Inspirova na genia lní m ume lcem a badatelem Ja rou 

Cimrmanem dobyla pola rní  vy prava severní  po l, 

ktery  se na jeden jediny  ví kend pr esunul nedaleko 

Velke  S ta hle. V pa tek vec er probe hly pr í pravy na 

expedici – krome  vydatne  vec er e bylo nutne  

sezna mit se s ostatní mi pola rní ky a take  s osobností  

Ja ry Cimrmana. Be hem ne kolika her  jsme tak nejen 

zjistili vs e potr ebne  o ostatní ch u c astní cí  ch, ale i 

vytvor ili vlastní  imagina rní  osobnosti, sloz ili pa r 

ba sní  a vu bec si zkusili nelehky  z ivot divadelní ho 

herce. 

 

JAK NÁM VÁL VÍTR DO PLACHET  

5. - 7. dubna, Zábřeh 

Vysoky  os lehany  na mor ní k v c erne m kaba tu a s dlouhy m mec em vra z í  do krc my, kde u hrnku  poseda vají  

nejru zne js í  existence z cele ho pr í stavu. Posune si kapita nsky  klobouk do ty la a pak hlasite  zvola : „S enky r i, 

pití  pro vs echny, tuhle rundu platí m ja ! Hleda m 

posa dku na svou loď, vydejte se se mnou nejen za 

dobrodruz ství m, ale i pro pr eveliky  poklad!“ Tak zac al 

a dals í  ví kendova  akce pro mla dez , kterou 5. – 7. 4. 

Por a dala DUHA Velke  Medve dice v ra mci projektu Get 

up! v Za br ehu.  

V pa tek vec er na s kapita n naverboval do posa dky, a 

hned rozda val první  u koly pro prave  pira ty – pr eprat 

nejstatne js í ho sila ka, nalodit se s celou posa dkou na 

polorozpadly  kora b a propas ovat co nejví ce rumu pr es 

cely  du m. Kdo byl dopaden, musel vs echen svu j 

pas ovany  rum do poslední  kapky vypí t! Sice to byl jen c aj s pr í chutí , ale ledaskdo si uz  podruhe  pr is el jen 

pro tros ic ku, mí sto plne  sklenic ky. Jakmile na na s  kora b padla tma, vysí lali jsme pomocí  morseovky zpra vu 

nas im kamara du m na lodi, jestli je bezpec ne  pr ejet s pas ovany m na kladem zpe t na kora b... 
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MEDVĚDÍ PIKNIK S MALOU LIŠKOU 

18. května, Rudolfova alej, Olomouc 

Sobotní  odpoledne tradic ne  patr í  pikniku – tedy v 

za padne js í ch konc ina ch nas eho kontinentu. My, 

mla dez  z klubu pr a tel pr í rody Mala  lis ka, se snaz í me 

pr ine st trochu kultury a pohody i k na m na Moravu, a 

tak jsme si v sobotu 18. kve tna  

ude lali piknik vlastní . Kaz dy  na ne j donesl kus 

ne c eho dobre ho, ať uz  buchtu c i kola c e od maminky 

nebo babic ky, pr í padne  vlastnoruc ne  upec ene , 

nejru zne js í  sy ry, s unky, sala my a jine  dobroty, 

zeleninka a ovoce taky byly, i chipsy a tyc inky se 

objevily, dokonce i pa r s paget – to je ale jine  

vypra ve ní . Ra no se jes te  po obloze honily mraky, sem 

tam i sprchlo, ale ke tr etí  hodine  se vyjasnilo, a i na m bylo jasne , z e se piknik povede. 

 

RELAXVÍKEND NA RELAXE 

31. května – 2. června, Žďárský Potok 

Pr elom kve tna a c ervna byl 

ví kendem ve znamení  Duhy Velke  

Medve dice a akce v area lu Relaxa. 

Tentokra t jsme oz eleli vysoka  lana 

a lezení  vu bec, nicme ne  ne pr í mo 

dobrovolne  – v dobe , kdy jsme me li 

jí t na ste nu, zac alo tak silne  prs et, 

z e se proste  nedalo vystrc it ani nos. 

Natoz  karabinu. Pa tek byl 

cestovatelsky  a vec erní  blok jsme 

zaha jili honic kou kolem area lu a 

pokrac ovali spoustou ty movy ch 

aktivit na rozvoj spolupra ce. Kolem 

pu lnoci zac alo prs et a nepr estalo 

az  do ra na – idea lní  poc así  na 

outdoorovy  program. 

Sobotu jsme zac ali aktivní  rozcvic kou s Mí s ou. Por a dne  najezení  jsme si nas li instruktora S ouvita, ktery  na s 

vzal napr ed na bungee trampolí nu, potom trochu zastr í let si lukem, a po obe de  na Army game. Cely  sobotní  
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outdoorovy  program na s neme l jenom zabavit, ale uka zat na m, jak spolupracovat a komunikovat ve skupine , 

domlouvat taktiku a jak si navza jem du ve r ovat. Ve r te mi – nikdy nikomu nedu ve r ujete tolik, jako kdyz  va s 

drz í  ne kolik metru  nad zemí  na dvou lanech. Po zhodnocení  cele ho programu probí hala volna  za bava… 

 

KDO NEBYL NA EXPEDICI APALUCHA, MŮŽE JENOM ZÁVIDĚT 

3. – 7. července, Náchod 

Pra zdniny sotva zac aly, kdyz  se skupina u c astní ku  a vedoucí ch z 

Duhy Velke  Medve dice vydali na Expedici Apalucha. Dobu od 3. do 7. 

c ervence tak stra vili v Na chode  a jeho blí zke m okolí  nejen 

objevova ní m kra sne  pr í rody a turisticky ch zají mavostí  podhu r í  

Orlicky ch hor, ale take  dals í m bohaty m aktivní m programem.  

„V pru be hu letní ch pra zdnin probí ha  spousta ta boru  a jiny ch akcí . V 

c em byla Expedice jina ? I kdyz  byla krats í  nez  ve ts ina letní ch ta boru , 

o program rozhodne  ochuzena nebyla!“ popsala akci S te pa nka 

S trajtova , hlavní  vedoucí  Expedice. Be hem dvou vy letu  se u c astní ci 

Expedice podí vali do dvou u plne  odlis ny ch prostr edí  – první  vedl 

pr es bunkry Br ezinka a Lom, kde se sezna mili s historií  

c eskoslovenske ho opevne ní , z ivotem za druhe  sve tove  va lky a s 

historií  arma dy be hem obou sve tovy ch va lek. Druhy  vy let je naopak 

zavedl do malebne ho prostr edí  Babic c ina u dolí  se Stary m Be lidlem, 

Viktorc iny m splavem, za mkem v Ratibor icí ch a dals í mi kouzelny mi 

mí sty zna my mi z roma nu Babic ka… 

NA VÍKEND U MIMOZEMŠŤANŮ 

13. – 15. září, Dolní Bečva 

V pu lce za r í  probe hla dals í  ví kendova  akce pro mla dez  v ra mci projektu Get up! U c astní ci a organiza tor i 

z DUHY Velke  Medve dice se tentokra t vydali na vesmí rnou cestu na za kladnu na Dolní  Bec ve . O te to pr í sne  

tajne  vesmí rne  misi nechce vs ak nikdo z u c astní ku  mluvit. Na m se vs ak podar ilo zí skat kapita nu v za pisní k a 

okopí rovat jeho za pisky! 

Kapita nu v dení k, hve zdne  datum 13091.3: Pra ve  zac í na  vy prava vy zkumne ho ty mu u c astní ku  Duhy Velke  

Medve dice do nejzazs í ch koutu  vesmí ru, kam se c love k dosud nevydal. Smu la se na m vs ak lepí  na paty uz  od 

na draz í  - tr i u c astní ky uz  pr ed odletem skla tily za ker ne  choroby, a tak mí sto akce zu sta vají  doma 

v karante ne , dva u c astní ci museli kvu li dopravní m za cpa m v neutra lní m prostoru dobí hat odlí tají cí  raketu a 

od chví le odletu nepr etrz ite  prs í . I tak se vyda va me na vesmí rny  let.  
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Kapita nu v dení k, dodatek: Az  budeme pr í s te  vymy s let podobnou vy pravu, musí me zvolit jine  datum odletu 

nez  pa tek tr ina cte ho. Pr i mezipr ista ní  v Roz nove  pod Radhos te m na m vypove de l sluz bu jediny  foťa k, takz e 

za znamy vesmí rne ho letu odteď zachycujeme pouze na nekvalitní  pr í stroje v mobilní ch telefonech. Naví c 

prs í  sta le ví c a ví c a do nede le nejsou leps í  vyhlí dky.  

 

NA STRÁŽNÉ SE USÍDLILA MAFIÁNSKÁ RODINA – MÍSTNÍ OBYVATELÉ ZATÍM O NIČEM NETUŠÍ 

1. - 3. listopadu, Strážná u Brna 

O první m listopadove m ví kendu se 

na Stra z ne  poblí z  Brna objevila 

mafia nska  famí lie DUHY Velke  

Medve dice. Desí tka u c astní ku  a 

pe tice vedoucí ch zaz ila dals í  

neoc eka vana  dobrodruz ství  v 

ra mci projektu Get up! 

realizovane ho za podpory Nadace 

Vodafone a dotace MS MT. Uz  v 

pa tek vec er dostali vs ichni 

mafia nska  jme na, ktery mi se pak 

oslovovali po cely  ví kend. Takte z  v 

pa tek vec er postihla Rodinu velika  

trage die, zemr el stary  Don Vito, 

hlava klanu. Nezanechal na stupce, 

jen pokyny pro na sledovní ky, z e novy m ka pem se stane ten, kdo se nejle pe osve dc í  v dovednostech 

mafia nske ho kodexu. Tento s estna cti bodovy  kodex ma  prove r it schopnosti budoucí ho ka pa ve vs ech 

sme rech ohledne  vedení  rodiny. Ka po musí  by t znaly  praní  s pinavy ch pene z, likvidaci protivní ku , kra dez í , 

var ení  a distribuce perní ku, skry va ní  pr ed policií , ale i takovy ch ve cech, jako je uva za ní  kravaty. Nakonec se 
poslední  hrou Vyloupení  banky stala novy m ka pem Jane Smith…  

VIP VÍKEND NA KAPRÁLOVĚ MLÝNĚ 

6. - 8. prosince, Kaprálův Mlýn 

Daleko pr edaleko, az  u u u u plne  za Brnem, kousí c ek 

z kopec ka a malinko za potokem, sta val stary  mly n. 

Byl kra sne  zrekonstruovany , i doma cí  byli velice 

pr í ve tiví , a protoz e pr í roda kolem byla opravdu 

na dherna , vydali jsme se tam na poslední  

ví kendovku roku 2013. C ekal na s Velmi Intenzivní  

Program, Velice Inteligentní  Por adatele , Ví kend 
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Infantilní ch pr a ní , Vy let I Poha dky, Vs emi Iniciovany  Por a dek, a moz na  jsme de lali i trochu Viditelne  

Indisponovane ho nePor a dku. Vide t Indigove ho Pavouka jsme mohli pr í mo v jeskyni Peka rna, kde v prave ku 

sí dlili první  lide . Teda, z e se jim chte lo por a d s trachat do takove ho kopce! Pak jsme zapadli do dals í  jeskyne , 

kde na s mí stní  pru vodci od skautu  provedli jen za svitu c elovek – nezapomenutelny  za z itek, plazit se u zkou 

chodbou plnou bahna, pr i asi deseti stupní ch celsia (venku mrzlo a napadl c erstvy  sní h). Nad na mi sem tam 

netopy r, a pa r odva z livcu  se dostalo i k hluboko poloz ene mu vodní mu prameni, kde se voda dala pí t; c ista , 

ledova , pramenita … 

MOVE IT! HANDBOOK 

30. března 

Po te me r  dvoulete  nepr etrz ite  pra ci je tu zakonc ení  projektu Move it! financovane ho z programu Daphne z 

fondu  Evropske  unie. Hlavní  c a st pra ce, tzv. Team 

trainingy, probí haly v roce 2012 od ledna do listopadu, 

v pr edes le m roce probe hla dve  ty denní  setka ní  

organiza toru , jednak v ne mecke m Gießu belu, a jednak v 

C esku – v Olomouci. Dals í  dve  setka ní  se uskutec nila v 

le te  2012 v Ne mecku, a poslední  na podzim ve 

francouzske m Vertaillacu, kde se mimo jine  diskutovalo i 

o pr í ruc ce - handbooku. Od zac a tku letos ní ho roku se 

pracovalo pr edevs í m na textech a jejich pr ekladech do 

pr í ruc ky.  

Co se mu z ete v Handbooku doc í st? Hlavní  na plní  jsou tr i 

desí tky her pro volny  c as urc ene  pro mla dez  pr eloz ene  do s esti jazyku  – krome  c es tiny tu ma me univerza lní  

anglic tinu, francouzs tinu, litevs tinu, maďars tinu, a ne mc inu. Spolec na  c a st, popisují cí  na pln  projektu, pru be h 

v jednotlivy ch u c astnicky ch zemí ch, financova ní , zame r ení  a vy sledky, je v anglic tine  v rozsahu pr ibliz ne  50 

stran. 

Za c esky  ty m se na pr í prave  pr í ruc ky podí leli Radek Hrachovec, S te pa nka S trajtova , a Hynek Pec inka, za coz  

jim patr í  neopomenutelny  dí k. Pr í ruc ku je moz ne  zapu jc it si ve Ve decke  knihovne  v Olomouci pod na zvem 

Move it: empowerment through outdoor education. 
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G. Pr ehled o hospodar ení  
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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 ). 
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