
Tak trochu se kouknout za humna… 

Že jsou v Česku hezké holky a dobré pivo a že Němci jsou zase machři na spolehlivé      

a složité výrobky, to ví asi každý. Vědět jenom to nám ale rozhodně nestačí.  

Spolupráce mezi Přáteli přírody z Olomouce a Metzingenu začala v roce 2008, byly to 

především společné akce pro děti a mládež v Česku a Německu. V roce 2012 jsme se 

rozhodli jít ještě dál a v následujících třech letech chceme posilovat pevné a dobré 

vztahy i mezi členy našich klubů a také vztahy k místům, kde naši partneři žijí.  

Po společných Velikonocích v Ceském krasu, se letos uvidíme podruhé na začátku října 

v Olomouci a podnikneme společné aktivity ve městě a v okolí.  

Každoročně by měla probíhat dvě setkání, během kterých chceme na vlastní kůži 

poznávat kraj a lidi, zvyky a obyčeje i pod povrchem, který se nabízí obyčejnému 

turistovi. Zkrátka se tak trochu naučit podívat se za humna a zjistit, že tam lidé 

nekoušou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel akce: 

Malá liška – klub přátel přírody 

turistické pochody a víkendové akce v přírodě, amatérské kulturní akce 

Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc | tel. 602 431 149 | fox@malaliska.cz |   

www.malaliska.cz 
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Děkujeme za podporu statutárnímu městu Olomouci 

 pro každého něco, ideálně všechno ׀ 2014 .10 .30 – .25

 
  

Na konci října k nám zavítá desítka členů naší partnerské skupiny Přátel přírody 

z jihoněmeckého Metzingenu. Rádi bychom jim společně s vámi ukázali zajímavosti 

našeho regionu a pomohli jim zase o trochu líp poznat, jak se na střední Moravě 

žije. Některé z hostů už známe, s jinými se rádi seznámíme. Budeme se domlouvat 

anglicky, německy, rukama, nohama, program bude tlumočen.  

Za základnu, odkud budeme vyrážet za programem, jsme zvolili ekocentrum 

Sluňákov v Horce nad Moravou, kde je pro zájemce zajištěno i ubytování s polopenzí 

– klidně i jen na část akce. Proběhne i osvědčený Moravsko-švábský večer a další 

společný program. Někdy je třeba se předem přihlásit, jindy lze přijít jen tak. 

Akce je vhodná pro dospělé všeho věku, děti v doprovodu dospělého. Můžete se 

zúčastnit třeba jen některých aktivit, které si vyberete. Pojďme na to! 

Je jedno, jestli v Olomouci, nebo v Metzingenu… 

Jako Přátelé přírody máme spoustu společného. Přátelé přírody jsou celosvětové 

hnutí s více než 500.000 členy ve více než 20 zemích světa. Naše aktivity jsou 

zaměřeny zejména na pohyb a pobyt v přírodě, ale nejsme "jen" turisté. K našim 

principům patří tolerance, solidarita a demokracie, důraz na dobré vztahy mezi lidmi 

navzájem, odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země. A tyto 

principy se promítají do všeho, co děláme. 

Důležitý aspekt Přátel přírody je porozumění a tolerance mezi jednotlivými lidmi,  

ale i mezi různými národy. Pokud si o ostatních jen čteme a nesnažíme se je blíže 

poznat, nestačí to. Akce jako „(Ne)známí sousedé“ mají pomoci k tomu, aby lidé 

zahodili vzájemné předsudky a místo toho, co je rozděluje, uvažovali, co je spojí.    

A toho je rozhodně víc. 

 

 



(Ne)známí sousedé: česko-německý podzim Přátel přírody na Olomoucku 

Program na 25. - 30. 10. 2014  
NaturFreunde Württemberg, OG Metzingen (D) & Malá liška – klub přátel přírody Olomouc (CZ) 

Centrum ekologické výchovy Sluňákov, Horka nad Moravou 

 

PROGRAM Dopoledne Odpoledne Večer 

25. 10. 

sobota 
  

Příjezd německé skupiny na Sluňákov, přivítání, úvodní večer 

Začátek 18:00 na Sluňákově, Horka nad Moravou 

26. 10. 

neděle 

Výlet na hrad Helfštýn, Hranickou propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Sraz 8:45 na starém autobusovém nádraží u tržnice 

Autovýlet za poznáním krajiny a historie v okolí Moravské brány. Projdeme se středověkým hradem 

Helfštýnem, nahlédneme do hlubin Hranické propasti, jejíž dno ještě čeká na objevení. V Teplicích nad 

Bečvou se napijeme z léčivých pramenů a ve Zbrašovských jeskyních pak zjistíme, co je to ten aragonit. 

Die Welle/Náš vůdce – současný německý film s českými 

titulky Začátek 19:30 na Sluňákově, Horka nad Moravou Německo, 

současnost. Učitel gymnázia se rozhodne během jednotýdenního 

projektu na téma „Státní formy“ vyzkoušet pokus, aby zhmotnil 

studentům počátek diktatury. Nejdříve to začalo neškodně, ale během 

několika dnů se teorie změnila v krutou praxi. Když se učitel rozhodne 

experiment zrušit, je už pozdě. Vlna už je mimo kontrolu. 

27. 10.  

pondělí 

Projekt „Do přírody ve městě“ + procházka přes Poděbrady a Lazce do města  

Sraz 9:30 před nádražím Olomouc-Řepčín (kousek odsud zastávka busu „Moravské železárny, nový závod“) 

Přiblížení projektu, který zrovna realizujeme v Olomouci, a procházka po jedné z tras pro nenáročnou 

turistiku na okraji města. Následně netradiční prohlídka centra Olomouce s průvodcem. 

Moravsko-švábský večer na Sluňákově 
Začátek 20:00 na Sluňákově, Horka nad Moravou  
Společné posezení a opékání u ohně v kulisách ekocentra na kraji 
vesnice a nadohled chráněné oblasti Litovelského Pomoraví. Už jste 
jedli švábský bramborový salát a víte, jaký je rozdíl mezi grilujícími 
Šváby a Moraváky? 

28. 10. 

úterý 

st. svátek 

Výlet na Šerák a Keprník (a Vozku) 

Sraz 8:45 v hale hlavního nádraží ČD v Olomouci Výlet za poznáním krajiny a přírody Hrubého Jeseníku. 

Vlakem do Ramzové a odtud po trase na vrchol Šeráku, kam si trochu pomůžeme lanovkou, a dále pak na 

Keprník a Vozku. Kdysi tady ležel pevninský ledovec, nyní je zde proto rezervace. Pak už dolů s kopce do 

Branné – celkem našlapeme asi 16 km převážně po hřebenech. Z Branné se vrátíme vlakem do Olomouce. 

 

29. 10. 

středa 

Výlet do Litovle 

Sraz 9:15 na stanovišti E před hlavním 

nádražím. Výlet busem/vlakem a poznáním 

nejbližšího sousedství Olomouce. Navštívíme 

Litovelský pivovar, kde absolvujeme prohlídku 

s ochutnávkou. Zpět vlakem/busem. 

Exkurze: Dům přírody Litovelského Pomoraví 

Sraz 15:00 před Sluňákovem, Horka nad Moravou 

S odborným průvodcem se projedeme novým venkovním 

areálem v těsném okolí Sluňákova, kde vyrostla 

umělecká díla v krajině – aneb sedm bran vedoucích k 

tajemství přírody Litovelského Pomoraví. 

Rozlučkový večer s hudbou 

(Dojde i na rozlučkové blues?)  

Začátek 19:30 na Sluňákově, Horka nad Moravou Příjemné posezení na 

Sluňákově s živou hudbou. 

30. 10. 

čtvrtek 
Odjezd NF Metzingen  



Malá liška – klub přátel přírody 

(Ne)známí sousedé: česko-německý podzim Přátel přírody na Olomoucku 

25. – 30. 10. 2014 

 

Přihláška*) 
 

Jméno a příjmení:  

Rok narození:   Tel.:   E-mail: 

Bydliště:  

 

Program (označte, na který se hlásíte) 

 Kompletní program akce  

 Sobota: Úvodní večer (přivítání německých přátel) 

 Neděle: Výlet na hrad Helfštýn. Příspěvek na dopravu: člen 90 Kč, nečlen 110 Kč,    

     vstupné si hradí každý sám 

 Neděle: Die Welle/Náš vůdce - film 

 Pondělí: Procházka „Do přírody ve městě“ + program ve městě 

 Pondělí: Moravsko-švábský večer  

 Úterý: Výlet na Šerák a Keprník. Příspěvek na dopravu (společná jízdenka): člen  

     150 Kč, nečlen 170 Kč, lanovka za 90 Kč. 

 Středa: Výlet do Litovle. Příspěvek na dopravu: člen 50 Kč, nečlen  

      70 Kč, vstupné do pivovaru s ochutnávkou 115 Kč. 

 Středa: Exkurze – Dům přírody Litovelského Pomoraví 

 Středa: Rozlučkový večer na Sluňákově 

 

Chci zajistit nocleh na Sluňákově (150 Kč/osoba/noc ve 2 – 3lůž. pokoji)  

 so   ne  po   út   st 

 

Chci zajistit polopenzi (100 Kč/osoba/den) 

 so – več    ne     po     út     st     čt – snídaně  

 

*) Přihlášku do 19. 10. 2014 předejte osobně, nebo pošlete na fox@malaliska.cz nebo 
na adresu klubu: Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc. Vyplňte ji prosím, i pokud 
nepožadujete ubytování a polopenzi, pomůžete nám plánovat program. I celodenní 
výlety se platí předem. Mailem vám přihlášku potvrdíme a pošleme údaje k platbě. Díky 
za pochopení! 
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