
 

 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY 
Z OLOMOUCE 

Lidé pro přírodu – příroda pro lidi     www.malaliska.cz 



MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2014 

2 

Obsah 

Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me __________________________________________________________________ 3 

Ten de la  to a ta zas tohle _________________________________________________________________________________ 5 

Co jsme v roce 2014 zaz ili _______________________________________________________________________________ 6 

A. Turistika, pr í roda a historie na jeden i ví ce dní  _____________________________________________________ 7 

B. Podvec erní  kultura, pozna va ní  cizí ch zemí , vy hry i prohry ______________________________________ 15 

C. Do pr í rody ve me ste  _________________________________________________________________________________ 18 

D. Akce podporují cí  kontakty mezi c leny _____________________________________________________________ 23 

E. Pozna va ní  pr í rody a kultury v zahranic í , mezina rodní  spolupra ce ______________________________ 25 

F. Specia lní  programy pro mla dez  _____________________________________________________________________ 32 

G. Co se jinam neves lo __________________________________________________________________________________ 36 

H. Pr ehled o hospodar ení  v roce 2014 ________________________________________________________________ 38 

Kontaktní  u daje _________________________________________________________________________________________ 40 

 

 

 

 



MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2014 

3 

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  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 2014 

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… 

Mala  lis ka - klub pr a tel pr í rody svy m c lenu m a pr í znivcu m z r ad ver ejnosti nabí zí  vy lety za pozna ní m 

pr í rody a historie kraje, v ne mz  jsme doma, amate rske  kulturní  akce – koncerty, vy tvarne  dí lny, litera rní  a 

cestovatelske  besedy, netradic ní  vy jezdy do zahranic í  zame r ene  na pozna ní  tamní  reality zblí zka, c eske  i 

mezina rodní  akce se spr a teleny mi skupinami. 

V letech 2011 - 2014 klub uspor a dal te me r  250 jednodenní ch i ví cedenní ch akcí  s pru me rnou u c astí  15 

za jemcu . Mezi me ne  tradic ní mi akcemi byly ví ce nez  ty denní  vy jezdy do Skotska, francouzske  Provence c i 

c esky ch osad v rumunske m Bana tu, setka va me se s jiny mi skupinami Pr a tel pr í rody v C esku a v jiz ní m 

Ne mecku ma me partnerske  NaturFreunde Metzingen, s nimiz  dvakra t roc ne  podnika me vy me nne  pobyty. 

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. Nas e spolec ne  aktivity s Pr a teli pr í rody z Metzingenu podporuje mezivla dní  

C esko-ne mecky  fond budoucnosti. 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 Pr a tele  pr í rody, weby DenikNeziskovky.cz, UNO-OK.cz a Pratele-prirody.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. 
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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 2014 

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 následujících letech jsme v tom 

pokračovali. 

VEDENÍ KLUBU 

Valna  hromada c lenu  klubu Mala  lis ka, ktera  se konala v listopadu 2013, zvolila na období  do listopadu 2015 

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 2014 rada klubu pracovala ve sloz ení  JUDr. Hynek Pečinka (pr edseda), Radek Hrachovec a 

Marcela Moser (mí stopr edsedove ), PaedDr. Eva Kráčmarová a Mgr. Zdeněk Šupina.  

Kontrolní  komise po cely  rok 2014 pracovala ve sloz ení : Lenka Pospíšilová (pr edsedkyne ), Ing. Květoslav 

Janošík a Bc. Štěpánka Štrajtová. 

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 2014 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, koordinace projektu Do pr í rody ve me ste ), 

Pavla Dosedělová (akce pro mla dez ), Eva Sommerová (Setka ní  s kní z kou), Květoslav Janošík (hudební  

setka ní ), Michal Štrajt (akce pro mla dez , Deskohraní ), Eva Kráčmarová, Květoslav Richter (turisticke  a 

kulturní  akce), Jaromír Jiřík (kulina r ske  akce) a Marcela Moser (kulturní  a turisticke  akce, koordinace 

projektu Do pr í rody ve me ste ). 

Dals í m za jemcu m o por a da ní  nas ich aktivit se v za r í  2014 dostalo celodenní ho pros kolení  s na zvem „Neboj 

se ve st“, u c astní ku  bylo ke dvaceti a sve  nove  nabyte  znalosti si ne kter í  hned pote  zac ali ove r ovat v praxi. 

Dobrovolní ci projektu „Do pr í rody ve me ste “ se potka vali na pru be z ny ch koordinac ní ch schu zka ch vedeny ch 

koordina torkou projektu Marcelou Moser. Celkove  lze r í ci, z e do organizova ní  jednotlivy ch aktivit klubu se 

v roce 2014 zapojilo daleko ví ce jeho c lenu  nez  v letech pr edchozí ch, coz  lze hodnotit leda pozitivne . 
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Co jsme v roce 2014 zaz ili 

VSTUP DO POSLEDNÍHO ROKU PĚTILETKY JSME OSLAVILI V PYŽAMECH  

V sobotu 29. listopadu 2014 to byly c tyr i roky a jeden den, co byla zaloz ena olomoucka  

poboc ka celosve tove ho hnutí  Pr a tel pr í rody a vybrala si na zev Mala  lis ka. Pr i te  pr í lez itosti probe hla 

vy roc ní  valna  hromada její ch c lenu  a po ní  se pr í tomní  c lenove  posilne ní  gula s kem a uz  doplne ní  o ne kolik 

pr í znivcu  pr evle kli do pyz am a z upanu  a pr i z ive  i nez ive  hudbe  a za bave  oslavili sve  vy roc í .  

 
HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2014 

» Uspor a dali jsme 60 akcí  se zame r ení m na pr í rodu, kulturu, spolec na  setka va ní  a tuzemske  i 

mezina rodní  partnerství , od odpolední ch pr es jednodenní , ví kendove  i ví ce nez  ty denní . Nas ich 

aktivit se zu c astnilo pr esne  879 lidí  vs eho ve ku. Nejvys s í  u c ast me l Hynek Pec inka (47 akcí ) 

» 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 te me r  dve  stovky. 

» Nejda l vu bec jsme byli v lotys ske m me ste  Liepaja (1.192 km od Olomouce) 

» Nejda l v ra mci C eska jsme byli v Jablonci nad Nisou (237 km od Olomouce) 

» Dvací tka dobrovolní ku  z r ad nas ich c lenu  i ver ejnosti mapovala podmí nky pro vytvor ení  sí te  

kra tky ch vycha zkovy ch tras na pr edme stí ch Olomouce, propojují cí ch jejich drobne  historicke  

pama tky a mí stní  pr í rodu. De lo se tak v ra mci projektu „Do pr í rody ve me ste “, inspirovane ho 

kampaní  Urban:Nature Mezina rodní ch Pr a tel pr í rody 

» Pokrac ovali jsme ve spolupra ci s jihone mecky mi NaturFreunde Metzingen, s ne kolika jsme byli o 

Velikonocí ch v C eske m krasu a ve ts í  skupina pr ijela za na mi do Olomouce na konci r í jna.  

» U c astnili jsme se celosta tní ho Setka ní  Pr a tel pr í rody v Jablonci nad Nisou a okolí , nas ich akcí  se 

u c astnili i Pr a tele  pr í rody z jiny ch skupin, co v C esku jsou 

» S koncem roku jsme v mí ru rozpustili spolec ne  sdruz ení  s organizací  Duha Velka  Medve dice 
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A. Turistika, pr í roda a historie na jeden i ví ce dní  

Poznávání přírody a historie krajiny v okolí míst, kde bydlíme, se věnujeme od té doby, co náš klub vznikl. V roce 

2014 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 2014 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. Proběhlo i několik vícedenních výjezdů, které jsou o to cennější, že se jejich 

účastníci kvůli delšímu společnému pobytu mají šanci více poznat a prožít spolu všechno více do hloubky. 

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. Taky je nutno říct, že kapacita 

jednotlivých vícedenních akcí byla do několika dnů od uveřejnění propozic naprosto zaplněna. A to je moc fajn! 

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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OLOMOUCKÉ FORTY V OBLEŽENÍ DAVU ZVĚDAVCŮ 

Sobota 8. února: Procházka po olomouckých fortech 

Pr í znive  nezimní  poc así , nedostatek sne hu na be z kova ní , zají mave  te ma a sraz v dojezdu hromadne  dopravy. 

To vs e hra lo do karet olomoucky m Pr a telu m pr í rody z klubu Mala  lis ka, kter í  na sobotu 8. u nora pr ipravili 

tematickou vycha zku po fortech, obranny ch pevnu stka ch pocha zejí cí ch z poloviny 19. století . Bylo jich 

postaveno pr es dvacet, ve ts ina z nich sta le existuje a ne ktery ch se ujali nads enci vracejí cí  jim pu vodní  

podobu.  

Takzvany  fortovy  ve nec, tehdy v polí ch za Olomoucí , nyní  c asto uz  v za stavbe , ma  po obvodu pr es 30 

kilometru . Na druhou u norovou sobotu ale byly vybra ny jen tr i pevnu stky - Lazecky  a Kr elovsky  fort XVII a 

pevnu stka u ner edí nske ho letis te . Mezi nimi vedou spojovací  polní  cesty, c a stec ne  se jde i pr es obydlenou 

c a st me sta, takz e se da  cela  nena roc na  trasa pe s ky v pohode  zvla dnout.  

Na srazu na c ernoví rske m moste  pr es 

Moravu se o deva te  ses lo pr es padesa t 

za jemcu . Trasa mezi Lazecky m a 

Kr elovsky m fortem zabrala pr es 

hodinu chu ze pr es ne moc zna me  

konc iny, ale sta le na u zemí  me sta. 

Cestou minuli pomní k padly m v 

Pr erovske m povsta ní  na konci druhe  

sve tove  va lky i rozsa hly  rozpadají cí  se 

area l z eleza ren. U r epc í nske ho 

na draz í c ka se trasa vydala pr es pole 

do Kr elova, na dohled byl jes te  jeden 

mens í  fort. Na tom kr elovske m s 

oznac ení m XVII se skupina zdrz ela 

nejde le. A jak se r í ka , kaz da  expedice 

konc í  v hospode . I tato akce me la 

takove  zakonc ení , i kdyz  nijak razantní . Na letis ti je totiz  novy  Air bar, ktery  stojí  za to navs tí vit a chví li 

posede t vevnitr  v teple od kamen, uz í vat si atmosfe ru dr eve ne ho obloz ení  a koukat ven skrz velka  okna na 

letadla, ktera  se motají  na plos e. A pra ve  zde se poslední  u c astní ci spolu s organiza tory shodli, z e to dnes 

bylo moc fajn a z e ne kdy pr í s te  by sta lo za to poznat zas dals í  forty. Na pad nezapadne!  

JEDNA PŘEDJARNÍ SOBOTA S LÁZEŇSKÝM KOUZLEM LUHAČOVIC 

Sobota 15. března: Výjezd za kouzlem Luhačovic 

Pr esne  v pu lce br ezna, v sobotu 15. 3., jsme por a dali vy jezd na vy chodní  Moravu, pr esne ji do la zen ske ho 

me stec ka Luhac ovic. Splnili jsme tak dals í  pr a ní  svy ch c lenu , ktere  zazne lo pr ed koncem lon ske ho roku na 

valne  hromade . Jen jsme pr ijeli vlakem do Luhac ovic, hned jsme si dali teple  la zen ske  oplatky. Luhac ovice 

mají  5430 obyvatel a ve ts ina z nich byla zalezla  doma, protoz e foukalo a byla zima. Ochutnali jsme minera lní  
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vodu Ottovku, ktera  je hodne  slana . Trochu jsme se os í vali, ale co by c love k neude lal pro sve  zdraví . To 

minera lka Vincentka byla z jine ho soudku. Je take  slana , ale proti Ottovce je velmi chutna .  

Pak jsme se zahr a li procha zkou z kolona dy na pr ehradu. Po ceste  jsme obdivovali stavby, ktere  navrhl 

architekt Dus an Jurkovic  v letech 1902 – 1903. V te  dobe  do Luhac ovic jezdily zna me  osobnosti (napr í klad i 

Leos  Jana c ek) a hovor ilo se zde pouze c esky. Na pr ehrade  se zrovna konalo zaha jení  sezo ny a zabí jac kove  

hody. Lidí  tam bylo jako ma ku, sta li fronty na nejru zne js í  pochutiny a ti, na ktere  se jes te  nedostalo, oc ividne  

za vide li u spe s ne js í m spoluobc anu m. My jsme se toho neu c astnili, protoz e na s nenada ly  de s ť zahnal do 

blí zke  restaurace na ka vu. 

Po obc erstvení  jsme pokrac ovali v nas í  procha zce sme rem zpe t do me sta a prohle dli jsme si vy tvarnou 

galerii poblí z  kolona dy. Ne ktere  obrazy na s zaujaly hodne , ne ktere  me ne . Ale byla to pr í jemna  hodinka, kdy 

jsme spolec ne  „nasa vali kulturu“. 

Na ceste  k vlaku sta la stavba kostela sv. Rodiny, ktera  byla postavena v letech 1997 - 8. Na za ve r je tr eba r í ct, 

z e i pr es nepr í zen  poc así  jsme si udrz ovali cely  den skve lou na ladu. Te s í m se na nas e dals í  cesty. 

VELIKONOČNÍ ČESKÝ KRAS NEZKLAMAL 

Pátek - úterý 18. – 22. dubna: Velikonoce v Českém krasu, Srbsko u Berouna 

První  ve ts í  vy jezd olomoucky ch Pr a tel 

pr í rody z klubu Mala  lis ka sme r oval 

asi 30 kilometru  jihoza padne  od 

Prahy, kde se nacha zí  chra ne na  

krajinna  oblast C esky  kras. 

Sedmadvacet u c astní ku  pr edevs í m ze 

str ední  Moravy, ale i ze severní ch C ech 

a jihu Ne mecka tu stra vilo velikonoc ní  

ví kend a domu  jelo az  v u tery  po 

s migrustu. Kaz dy  den bylo na 

programu objevova ní  jedne  z tva r í  

zdejs í  krajiny, charakteristicke  

va pencovy mi masivy, mezi nimiz  

prote ka  r eka Berounka.  

Navs tí vili jsme zatopene  lomy poblí z  

hradu Karls tejna, ktery m trampove  dali jme na Velka  a Mala  Amerika nebo Mexiko. Jako by si tí m touz ili 

pr iblí z it mí sta, kam je by valy  rez im nepustil a ktera  tak znali jen z ohmatany ch rodokapsu . Pr a telu m pr í rody 

se lí bilo i ve skanzenu te z by a zpracova ní  va pence - by valy ch Solvayovy ch lomech, ktery  nyní  obnovuje do 

pu vodní  podoby parta nads encu . Mlads í  z osazenstva ocenili na vs te vu medve du  z televizní ho vec erní c ka, 

kter í  bydlí  na Me stske  hor e kousek od centra starobyle ho Berouna. Nechybe la ani na vs te va turisticky ch 
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la kadel, Kone prusky ch jeskyní  a hradu Karls tejna. A na zpa tec ní  ceste  uz  jen olomoucka  skupina vystoupila 

na vrchol R í pu a pohle dla do u dolí  na krajinu oply vají cí  pry  mle kem a strdí m. 

Vyplatilo se na m ubytovat se uprostr ed C eske ho krasu, v obci Srbsko na br ehu Berounky. Je to dobre  

vy chodis te  turisticky ch tras, samotna  obec je malebna  a c love k vu bec nepozoruje, z e je vlastne  kousek od 

hlavní ho me sta. Spí s  ma  pocit, jako by byl kousek od domu. Taky se na m nena silne  podar ilo propojit vs echny 

u c astní ky, i kdyz  s na mi tr eba byli poprve . Krome  spolec ne ho programu bylo dost c asu na vlastní  varianty a 

nakonec se vs ichni vec er potkali v sa le ubytovny a ra di spolu posede li.  

V KOPCÍCH NAD OLOMOUCÍ OPRAVDU NEPRŠELO 

Sobota 17. května: Naše blízké Sudety – aneb ze Sv. Kopečka na Hrubou Vodu 

V sobotu 17. kve tna se olomouc tí  Pr a tele  pr í rody z klubu Mala  lis ka vydali do podhu r í  Ní zke ho Jesení ku na 

turisticky  vy let s na zvem „Nas e blí zke  

Sudety“. Celkem na s kvu li nepr í znive  

pr edpove di poc así  s lo pe t a akci vedl 

Hynek, ktery  me l na kaz de  zasta vce 

pr ipraveno zají mave  poví da ní , ktere  

na s pr ena s elo zpe t proti proudu c asu.  

Po prohlí dce na me stí  na Svate m 

Kopec ku jsme se vydali sme rem na 

Radí kov a pod vysí lac em chví li poc kali, 

nez  otevr ela Chata Pod Ve z í . Hned 

vedle byl Radí kovsky  fort, kde na na s 

c ekal pru vodce. Na pevnosti jsme 

absolvovali odborny  vy klad 

s prohlí dkou i promí ta ní m. Celkova  

rozloha fortu je 20 hektaru  a jeho 

pu dorys je tvor en nepravidelny m osmiu helní kem. Stavba byla uskutec ne na podle na vrhu kapita na Karla 

rytí r e von Peche v letech 1871 – 1876 a u plne  dokonc ena v roce 1882. 

Po zají mave  exkurzi jsme se vydali do lesa sme rem na Pohor any. V polí ch nad Radí kovem jsou boz í  muka, a 

pra ve  tady vedla hranice mezi Ne meckou r í s í  a Protektora tem C echy a Morava. Sudety totiz  nebyly jen ne kde 

tam na severu, ale hned na dohled od Olomouce. 

Petr projevil velkou da vku odvahy, kdyz  jeho vozí c ek projel ves kery  tere n, ať uz  do kopce nebo pr es 

rozbahne nou lesní  cestu. Ne kdy byla nutna  pomoc v podobe  zatlac ení , jindy pr enesení  tr í kolky – ale na s 

ostatní  to opravdu bavilo a pomohli jsme ra di. Zkra tka, te m, kter í  ve r ili na pr edpove ď sobotní ho poc así  a 

nedorazili na sraz, se to tentokra t nevyplatilo. My jsme si vy let uz ili a ra di si ho ne kdy zopakujeme. 
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NA TRASU PIVOVARSKÉ ČTVRTKY ŠLI UŽ POTŘETÍ LIŠČÍ STOPOU 

Sobota 24. května: Pivovarská čtvrtka, Hanušovice 

Do mí st, kde je c love ku dobr e, je tr eba se vracet. S touto mys lenkou se na ranní m srazu v sobotu 24. kve tna 

na olomoucke m hlavní m na draz í  potkali Pr a tele  pr í rody z klubu Mala  lis ka. Uz  potr etí   se zu c astnili 

turisticke ho pochodu Pivovarska  c tvrtka, ktery  vz dy v kve tnu pr ipravuje hanus ovicky  Pivovar Holba. 

Letos se v sestave  "star í  maza ci + s te n a tka" v poc tu deseti vydali na desetikilometrovou trasu, ktera  vedla z 

Hanus ovic pr es zr í ceninu Novy  hrad zpe t do area lu pivovaru. Cí lem akce totiz  nikdy není  spolykat co nejví ce 

kilometru  ani co nejví ce piv, ale ne co mezi. Zkra tka po pr í jemne  procha zce jesenicky mi lesy z kopce do 

kopce si zaslouz ene  uz í t atmosfe ru slavností .  

V pivovaru ne kter í  absolvovali i prohlí dku s vy kladem o vy robe  oblí bene ho zrzave ho moku, vs ichni se pak 

nasytili masovy ch pochutin, skve le ho polotmave ho S era ku a nejve ts í ch rockovy ch pecek 70. a 80. let v 

poda ní  vy borne  hrají cí  kapely Fleksible.  

PŘÍJEMNÁ ČERVNOVÁ SOBOTA V BÍLÝCH KARPATECH 

Sobota 7. června: Výlet do Hostětína – vesnice v souladu s přírodou 

Po des tivy ch dnech se v sobotu 

vyklubal den jako vymalovany . Brzy 

ra no jsme uz  sede li ve vlaku sme r 

Hoste tí n. Tentokra t na s jelo osm a 

zaplnili jsme cele  kupe . Cí lem dnes ní ho 

vy letu byla vesnice Hoste tí n na u patí  

Bí ly ch Karpat, co by kamenem dohodil 

od Luhac ovic. 

Obec Hoste tí n ma  240 obyvatel a je 

proslula  svy mi ekologicky mi 

aktivitami. Je tam pasivní  du m s 

minima lní  spotr ebou energie, kde je 

pouz ita k izolaci sla ma. Ma  vy topnu na 

biomasu (dr evní  s te pku) a kor enovou - 

vegetac ní  - c istí rnu odpadní ch hmot, 

takz e z a dna  chemie. U mos ta rny stojí  historicka  sus í rna ovoce stara  200 let. Takovou jsem vide la jako mala  u 

kamara dc iny babic ky. Tenkra t se ty sus ene  s vestky, hrus ky a kr í z aly jedly mí sto c okola dic ek, zmrzlin a 

brambu rku . A byla to lahu dka. 

Prohle dli jsme si mlady  ovocny  sad a pr í rodní , chemicky nehnojenou zahradu. Vide li jsme vodní  mly nek a 

hos i ho samozr ejme  museli zprovoznit. U stromku  byly tabulky s oznac ení m odru d. Kde je dnes k vide ní  

matc ino jablko, jer a b os kerus e c i mis pule obecna ? Take  tam lez el padly  kmen s choros i a tabulí  Z ive  mrtve  
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dr evo a vysve tlení m potr ebnosti dr evokazny ch hub a z ivoc ichu  v kolobe hu pr í rody. Blí zko byl hadní k, ten 

jsem opravdu nikdy nevide la. My, co z ijeme ve me ste , si c asto ani nevzpomeneme, jak voní  pokosena  louka. 

A tam vone la opravdu letne  a ekologicky. Dba  se tam skutec ne  na zachova ní  pr irozene ho pe stova ní  ovoce. 

Shodli jsme se na tom, z e tento zají mavy  kraj, navs tí ví me jes te  ne kdy jindy, ma  totiz  potencia l na m jes te  

hodne  co nabí dnout. Bí le  Karpaty, unika tní  paseka r ske  osí dlení , zr í cenina hradu v Brumove , bukove  lesy i 

dr eve nice okolo Valas sky ch Kloubouk. Zkra tka pr ijedeme zas, a na dels í  c as. 

Do Olomouce jsme odjí z de li za zasta vky v polí ch, kde asi da vají  lis ky dobrou noc. Jak se tu asi cí til pr i 

na vs te ve  britsky  princ Charles? Jiste  pr í jemne , jako my. 

JAK SE CHODÍ JESENÍKY MIMO ZNAČKY? DOST DOBŘE 

Sobota 27. září: Kudy značky nevedou – z Karlovy Studánky do Vrbna pod Pradědem 

Kudy znac ky nevedou, byl na zev turisticke ho vy letu, ktery  jsme uspor a dali v sobotu 27. za r í . Znalec 

jesenicke  pr í rody i lidí  a na s  c len Krys tof Richter napla noval trasu z Karlovy Studa nky do Vrbna pod 

Prade dem, ovs em mimo turisticke  znac ení . Na srazu v Olomouci se po ra nu ses la asi desí tka zve davy ch 

vy letní ku , kter í  nastoupili do pr í me ho autobusu, kde jim uz  drz ela mí sta nas e pr erovsko-ve rovanska  ve tev. 

Poc así  zpoc a tku nepr a lo, ale pr edpove ď r í kala, z e je to jen doc asny  stav. Pr esto jsme v la zen ske m area lu 
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v Karlove  Studa nce museli po ochutna ní  minera lní ho pramene vyhledat pr í str es í  a dve  hodinky posede t u 

za kusku , ka vy c i pivka. 

S polednem se poc así  rapidne  zleps ilo a my jsme mohli vyrazit na trasu. Zají mave  bylo, z e se na s tentokra t 

nety kaly turisticke  znac ky, a jestli jdeme spra vne , ve de l jen na s  vu dce. Pr esto jsme doka zali projí t kus 

pr í rody se znatelne  mens í mi stopami po lidske  pr í tomnosti nez  na znac eny ch stezka ch a pr es Rolandu v 

ka men (937 m n. m.), coz  je skalisko s kr í z em, a pr es sedla (dolu  - nahoru) vystoupat az  na Z a rovy  

vrch (1093 m n. m.). Vysvitlo slunce a na m se za odme nu otevr el vy hled na okolní  jesenicke  kopce a na chví li 

se mezi mraky uka zala i ve z  vysí lac e na Prade du, nejvys s í  hor e Moravy i c eske ho Slezska (1492 m n. m.). 

Kvu li dnes ní mu pozdní mu startu jsme museli trochu pozme nit pla n a ne ktera  mí sta jen probe hnout. 

Pla novany  autobus na m i tak ujel, ale na s to nezlomilo, protoz e pr í mo u zasta vky byla restaurace Koliba, kde 

nas e z aludky dostaly odme nu v podobe  dobre ho jí dla a pití . Mezi oblí bena  jí dla patr ilo c . 1, 12 a 13, ani 

z ebra nebyla s patna . S era k k tomu, a nic na m nescha zelo. Ani na ceste  zpe t, i kdyz  byla hodne  pozdní . To 

potvrzovaly vy buchy smí chu az  do konce cesty osoba c ku, ktery  na s dovezl domu  az  te sne  po jedena cte . 

Drobne  zme ny k nas im akcí m zkra tka patr í . Uz  se te s í me na dals í ! 

V JIZERKÁCH JSME NAŠLI PREZIDENTSKOU CHATU A PŘIVEZLI SI DOMŮ PREZIDENTA 

Čtvrtek – neděle 9. – 12. října: 3. Setkání Přátel přírody, Jablonec nad Nisou 

Osm z Olomouce na s neodolalo vola ní  severní ch da lek a ve c tvrtek 9. r í jna jsme dve ma auty vyrazili sme rem 

Jablonec nad Nisou na tr etí  vy roc ní  Setka ní  Pr a tel pr í rody. Dostalo se na m skve le ho pr ijetí  od tamní  skupiny 

Pr a tel pr í rody, kter í  na m pr edstavili zají mavosti na dherne  pr í rody Jizersky ch hor i samotne ho me sta 

Jablonce nad Nisou, ve ktere m jsme na c tyr i dny nas li doc asny  domov.  

V Jizersky ch hora ch ve ts ina z na s dlouho nebo vu bec nebyla, a tak na s pr í jemne  pr ekvapily. 

Napr í klad Prezidentskou chatou, pu vodne  vybudovanou pr edva lec ny mi Pr a teli pr í rody, kter í  be hem pe ti let 

na ní  odpracovali tisí ce hodin na „pracovní ch vy letech“ a do provozu ji slavnostne  uvedli jiz  v roce 1929. 

Doka zali by Pr a tele  pr í rody ne co takove ho i dnes?  

Jizerky upoutají  i mnoz ství m rozhleden. Na Kra lovku jsme se pro mlhu podí vali jen zezdola, na nejstars í  

z eleznou rozhlednu v republice, Slovanku (1887), jsme si pe kne  vys la pli. A u plne  nejstars í , novogoticka  

S te pa nka (1847), byla pro probí hají cí  rekonstrukci pr í stupna  jen zc a sti, ale i tak sta la za to vc etne  sve ho 

okolí  s monumenta lní m kamenny m malte zsky m kr í z em, oznac ovany m za sve tovy  unika t. 

Okouzlila na s i nejvy s e poloz ena  osada zdejs í ch hor, malebna  Jizerka (862 m n. m.), její z  historie saha  do 

poc a tku 16. století . Jizerka proslula sbe rem drahy ch kamenu , skla r sky mi hute mi i ras elinis ti. Ne kter í  z na s si 

mohli u zdejs í ho Safí rove ho potoka oc i vykoukat a ma lem se i vykoupat, ale drahokamy nenas li. Tak jsme se 

spokojili alespon  s fotograficky mi u lovky. Vec ery na setka ní  Pr a tel pr í rody patr ily jiz  tradic ní m posezení m. 

Na nich jsme se my olomouc tí  pochlubili expedicí  do Litvy a projektem Pr í roda ve me ste . Hostitele  zase 

vzbudili obdiv svou fyzic kou pr i horsky ch vy s lapech a cyklojí zde  ve Slovinsku a Rakousku. Pozadu nezu stali 

ani za stupci z Krnova, kter í  na s zasve covali do taju  s ermu, a dost jim to s lo.  
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Samotne  me sto Jablonec nad Nisou ma  raritu pr edevs í m pro z eny, a to Muzeum skla a biz uterie, ktere  jsme 

si v ryze da mske  sestave  pec live  prohle dly. A zatí mco jsme se v nede li kochaly biz uterií , zasedala rada 

nas eho hnutí , ktera  c esky m Pr a telu m pr í rody zvolila nove  vedení . Takz e jsme z Jablonce odjí z de li nejen se 

spoustou za z itku , da rku  v podobe  biz uterie od tamní ch pr a tel, ale i s novy m prezidentem Pr a tel pr í rody, 

nas í m Hynkem Pec inkou.  

PODZIMNÍ HOSTÝNSKÉ VRCHY MĚLY TAKY NĚCO DO SEBE 

Sobota - pondělí 15. – 17. listopadu: Podzimní víkend pod Hostýnem, Tesák 

Letos ní  17. listopad vys el na ponde lí , a tak by byla s koda toho nevyuz í t. Proto jsme vyjeli na tr i dny mimo 

me sto, na pomezí  hana cke ho Za hor í  a Valas ska. Pohranic ní mi kopci jsou pra ve  Hosty nske  vrchy na pu l cesty 

mezi Pr erovem a Vsetí nem. V sobotu 15. listopadu jsme vyjeli hned po ra nu a uz  "na svac inu" jsme byli na 

chate  TON na Tesa ku, ktera  na s vra tila zpa tky do 70. let. Ale pr í jemne . Pla novana  lehka  procha zka na Troja k 

se zvrhla v 14kilometrovy  pochod, z ne hoz  jsme se vraceli uz  za tmy a docela dobrodruz ne . Nicme ne  nas li 

jsme dve  kes ky a pak na s c ekala ba jec na  poctiva  vec er e a po ní  kytarove  jam session. 

Nede lní  ra no na s "uví talo" lija kem, ale jako jindy i tentokra t jsme si ve de li rady. Pu vodní  vy s lap na Sv. Hosty n 

jsme zavrhli a nahradili ho kryty m baze nem v Holes ove .  Zajeli jsme i do Bystr ice pod Hosty nem, kde jsme se 

procourali po na me stí  a zaskoc ili do hospu dky U Hanus a. Pro pame tní ky: Je to ta z , jak jsme v ní  sede li na 

vy lete  do Dr evohostic. Na vec er i byla dnes ope t poctiva  krme , a to sví c kova . No a po ní  jsme zase hra li a 

zpí vali, az  jsme se prozpí vali k 25. vy roc í  na vratu svobody do C esky ch zemí . 
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B. Podvec erní  kultura, pozna va ní  cizí ch zemí , vy hry i prohry 

Kulturní člověk potřebuje nejen pobyt v přírodě, ale i aktivity podporující jeho činorodou mysl. Proto dáváme 

velký důraz i tzv. „kulturnímu“ směru naší činnosti. V roce 2014 jsme pořádali každoměsíční setkání velkých i 

malých hráčů u roztodivných stolních her nazývané Deskohraní. Pro tvořivé ruce byly určeny výtvarné dílny s 

Monikou Tichou a Lenkou Pospíšilovou. Také Setkání s knížkou byla velmi oblíbená. Proběhlo několik 

komponovaných večerů, o které se postarali Eva Sommerová, Marcela Moser, Hynek Pečinka, Radek Hrachovec 

a Květoslav Richter. Příprava těchto setkání byla náročná, ale výsledek stál za to. Prostor však dostali i jiní 

čtenáři, právě při „volných“ Setkáních s knížkou, kdy bylo na nich, o jakých knihách a autorech se bude mluvit.  

Nechyběl cestovatelský večer věnovaný Skotsku a také jsme vyzkoušeli novinku. Zapůjčili jsme angažované filmy 

s environmentální tematikou a promítli je v Arcidiecézním muzeu olomoucké veřejnosti. 

Krátce se u našich aktivit v oblasti kultury zastavíme na následujících stranách. 

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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PAPÍROVÁ KRAJKA NADCHLA I DRSNÉ CHLAPY. Ve 

Fox clubu se 23. ledna ses lo sedm za jemcu  (z toho 3 

muz i), kter í  se pod vedení m Lenky "Lenoc ky" 

Pospí s ilove  uc ili novou techniku. Pro vs echny to byla 

premie ra.  

JAK SE MĚNÍ PLÁNY ANEB MÍSTO KERAMIKY K 

MALÍŘSKÉMU STOJANU. V YMCA na s 20. u nora 

uví talo velmi pr í jemne  vy tvarne  prostr edí  a vlí dna  

kultivovana  da ma, paní  Monika Ticha . Uvar ila c aj a 

ka vu. C ekalo na s pr ekvapení  v podobe  pr ipraveny ch 

pla ten k malova ní , c ekaly i s te tce a barvy. Pla tna na 

na s zí rala bí lou nahou pra zdnotou a my jsme 

popustily uzdu fantazii. 

SETKÁNÍ S KNÍŽKOU: KOMPONOVANÉ VEČERY I VOLNÁ TÉMATA. V roce 2014 jsme pokrac ovali 

v modelu, kdy se vz dy o poslední m u tery  v me sí ci ses li fanous ci literatury a mohli si popoví dat, jaka  kniha c i 

autor je dnes c i dr í ve zaujal. Zar adili jsme ale i ne kolik pr edem pr ipraveny ch vec eru  na urc ite  te ma. 

Nama tkou uveďme tr eba Fantaskní  sve t Julese Verna c i besedu nad dí lem ba sní ka Va clava Hrabe te. 

„Vs echno, co si ne kdo doka z e pr edstavit, mu z e ne kdo uskutec nit.“ napsal kdysi Jules Verne. A my si v lednu 

2014 poví dali o tomto viziona r i, jeho roma nech a pr edstava ch. Devadesa t jazzovy ch minut jsme v u noru 

stra vili s Vas kem Hrabe tem. Psala se polovina 60. let, v C eskoslovensku se pomalu uvoln ovaly politicke  

pome ry, v kultur e se zrodila nova  vlna, z ní z  zbyly napr í klad doteď koukatelne  filmy. A v praz ske  Viole 

popí jel, hra l, psal a bavil se Vas ek Hrabe . A my se snaz ili tuhle atmosfe ru na Setka ní  s kní z kou vystihnout. 
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PROMÍTLI JSME FILMY, NAD NIMIŽ SE MUSÍ PŘEMÝŠLET. Zkusili jsme absolutní  novinku v nas í  c innosti. 

Vpodvec er 19. br ezna jsme v sa le Mozarteum Arcidiece zní ho muzea uspor a dali pr edstavení  s na zvem Modra  

planeta na rozcestí , ktery m prova zel Hynek Pec inka. Na u vod sezna mil padesa tku pr í tomny ch s c inností , 

ktere  se na s  klub v Olomouci ve nuje, a taky obc ansky  institut Glopolis a jeho projekt festivalu Zeme  na talí r i 

- Alimenterre, jehoz  souc a stí  byly loni na podzim filmy, urc ene  pro tento vec er. Zelena  pous ť o s kodlivosti 

pe stova ní  palmy olejne  na loka lní  zeme de lství  zejme na rozvojovy ch zemí  a Kra lovna slunce o nepr í znivy ch 

trendech ve sta le „pru myslove js í m“ chovu vc el. Dojmy z filmu  umocnila na sledna  diskuse, na kterou pr ijel 

dobrovolní k Glopolisu Patrik Serej. Diskuse byla mí sty velmi bour liva , ale pr esne  to por adatele  chte li.  

PO DVOU LETECH ZPÁTKY DO SKOTSKA. V MYŠLENKÁCH, SLOVEM A OBRAZEM. S edesa tce za jemcu  

ru znorode ho ve ku jsme vpodvec er 10. dubna v naprosto nabite m sa le Knihovny me sta Olomouce nabí dli 

dvouhodinove  poví da ní  o skotske  pr í rode , vesnic ka ch a me stech, pama tka ch a historii, a take  o mí stní ch 

obyvatelí ch, kter í  jsou tamní m geniem loci ovlivne ni. Promí tali jsme u ryvky cestopisne ho dokumentu, 

Marcela Moser c etla ze sve ho dení ku, ktery  be hem putova ní  poctive  psala, Hynek Pec inka komentoval 

promí tane  fotografie a dopln oval rea lie potr ebne  pro leps í  pochopení .  

ČERVNOVÉ DESKOHRANÍ ANEB SEDM HODIN HER. S este  Deskohraní  roku 2014, aneb odpolední  herna 

moderní ch i tradic ní ch stolní ch her, bylo pr ekvapive  dlouhe . Tentokra t byli hra c i u porní  a ne a ne z akce 

odejí t. Zac alo se ve c tyr i a poslední  matador i konc ili az  kolem jedena cte  vec erní . Ocen ujeme jejich vy drz ! 
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C. Do pr í rody ve me ste  

Olomoucky  klub pr a tel pr í rody Mala  lis ka v roce 2014 v hana cke  metropoli odstartoval projekt „Do pr í rody 

ve me ste “, ktery  se inspiroval podobny mi u spe s ny mi projekty na za pad od na s, napr í klad ve Freiburgu na 

francouzsko-ne mecke m pomezí . Po konci první  etapy je c as na hodnocení  vy sledku  i snahy, ktera  k nim 

vedla.  

O co v projektu šlo 

Projekt „Do pr í rody ve me ste “ urc eny  rodina m s de tmi, senioru m, skupina m mlady ch lidí  c i tr eba 

na vs te vní ku m me sta, kter í  se v Olomouci chví li zdrz í , me l za cí l vytvor it kra tke  pr í me stske  trasy pro 

pu ldenní  vy lety. Vy chodiskem bylo, z e me sto Olomouc ma  urbanisticky zají mave  okrajove  c a sti s dlouhou 
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historií  (jes te  na zac a tku 20. století  ve ts inou s lo o samostatne  obce c i me sta) a na ne  navazují cí  ojedine le  

biotopy pr edme stske  pr í rody vc etne  napr . vy znamny ch pr í rodní ch pama tek a pama tny ch stromu . Olomouc 

take  disponuje velmi hustou sí tí  me stske  hromadne  dopravy, ktera  za jemce bezpec ne , rychle a pohodlne  

dostane do centra me sta i na jeho okraje. 

Projekt „Do pr í rody ve me ste “ tyto aspekty propojil a nyní  umoz n uje za jemcu m o nena roc nou turistiku a 

aktivní  tra vení  volne ho c asu, aby se na vlastní  oc i sezna mili s podobou a historií  olomoucky ch pr edme stí  a s 

pr í rodou, ktera  na ne  navazuje. Na zac a tek i konec tras se obc ane  me sta i turiste  odjinud mohou dostat 

pohodlne  a rychle me stskou hromadnou dopravou, a to s vy razne  niz s í m dopadem na z ivotní  prostr edí . 

Trasy, ktere  za jemce seznamují  s historií  lokality a take  s navazují cí  pr í rodou, vedou v souc asnosti z 16 

konec ny ch zasta vek autobusu  i tramvají . Nejsou pr í mo znac ene , ale po sta hnutí  legendy z webu projektu se 

lze v lokalite  pohodlne  orientovat. 

Projekt „Do pr í rody ve me ste “ vymysleli a realizovali c lenove  a dobrovolní ci olomoucky ch Pr a tel pr í rody 

z klubu Mala  lis ka za financ ní  podpory 

statuta rní ho me sta Olomouce. V roce 

2014 se ve novali zmapova ní  

podmí nek a vytvor ení  syste mu 

nena roc ny ch a kaz de mu dostupny ch 

tras pro pe s í  turistiku zame r enou na 

historii okrajovy ch c a stí  me sta 

Olomouce a navazují cí  pr í rodu (tzv. 

urban trails).  

Jak projekt probíhal 

Na sche ma linek me stske  hromadne  

dopravy v zo ne  71 IDSOK jsme vybrali 

16 konec ny ch zasta vek tramvají  a 

autobusu  vhodny ch k mapova ní . Jsou to tyto zasta vky: C ernoví r, Ty nec ek, Los ov, Bukovany, Pavlovic ky, 

Panela rna, Holice, S lechtitelu , Pr ichystalova, Nove  Sady, Nemilany, Nova  Ulice, Ner edí n, R epc í n - z eleza rny, 

Skrben  a Chomoutov. Za me rne  jsme vynechali konec ne  zasta vky na Hlavní m na draz í , Trz nici, Fibichove  ulici 

a na me stí  Na rodní ch hrdinu , protoz e se nacha zejí  ve vnitr ní m me ste . 

Na sledovalo vytvor ení  jednotne ho formula r e, ktery  pouz í vali dobrovolní ci pr i mapova ní  tras pr í mo v tere nu. 

Formula r  obsahoval popis trasy, charakteristiku a de lku trasy, zda je trasa bez barie r, moz nost obc erstvení  

po ceste , vhodne  roc ní  období  a historii dane  lokality. Velky  du raz jsme kladli na fotodokumentaci. 

Dobrovolní ci se pr ihla sili hned na první  informac ní  schu zce a byli to ve ts inou c lenove  Male  lis ky – klubu 

pr a tel pr í rody. Na projektu spolupracovalo celkem 19 dobrovolní ku . Be hem trva ní  projektu probe hla c tyr i 

setka ní  dobrovolní ku , kde jsme r es ili technicke  proble my a vyme n ovali si zkus enosti. Vy sledek nas í  pra ce se 

dostavil v podobe  zpracovany ch tras kolem vy s e zmí ne ny ch konec ny ch zasta vek. Projekt koordinovala 

Marcela Moser, web spravoval Radek Hrachovec. 
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Vytvor ili jsme nove  webove  

stra nky www.prirodavemeste.cz a 

pr idali logo projektu. Pr í padny  

za jemce si mu z e vybranou trasu nají t 

na nas em webu prirodavemeste.cz a 

projí t si ji sa m, na trasu se lze vypravit 

i organizovane  v ra mci akce por a dane  

klubem Mala  lis ka. Tyto akce byly tr i - 

v za r í  jsme pros li trasu v Ner edí ne , v 

r í jnu Moravske  z eleza rny a Pode brady 

a v listopadu Holici.  

Nava zali jsme spolupra ci s Dopravní m 

podnikem me sta Olomouce, jehoz  

r editeli jsme prezentovali projekt a 

jeho cí le. Pan r editel pr islí bil podporu, 

az  bude projekt ve fina lní  podobe . Od jara 2015 tak bude jedna z tramvají  jezdit s polepem informují cí m o 

projektu. 

Projekt splnil svu j u c el a ra di bychom v ne m pokrac ovali i v roce 2015, aktualizací  informací  na webu, 

osazení m konec ny ch zasta vek, odkud trasy vedou, informac ní mi tabulemi se za kladní mi u daji, ve ts í  

propagací  moz nosti vyuz í t kra tke  vycha zkove  trasy na pr edme stí ch Olomouce apod. 

De kujeme statuta rní mu me stu Olomouci za financ ní  podporu, bez ní z  bychom nebyli schopni projekt 

realizovat. A zveme Olomouc any, aby si vyzkous eli ne kterou z nas ich tras. Jsou tu pr ece pro ne . 

POVEDENÉ DOPOLEDNE V PŘÍRODĚ NA DOSAH KONEČNÉ TRAMVAJE 

Sobota 6. září, Olomouc - Neředín 

„To jsem vu bec neve de la, z e je tady takhle kra sne . A pr itom to ma m kousek od domu,“ zazne lo z u st jedne  

spokojene  u c astnice pote , co jsme 

dos li k rybní c ku. Ale popor ade . 

V sobotu 6. za r í  nebyla jen otevr ena  

ve ts ina olomoucky ch historicky ch a 

technicky ch pama tek. Konala se i 

vycha zka olomoucky ch Pr a tel pr í rody 

z klubu Mala  lis ka urc ena  vs em 

velky m i mens í m fanous ku m ryb, 

ryba r u , pr í rody nadosah me sta a 

toula ní  po okrajovy ch c a stech nas eho 

kra sne ho me sta. Ryba r skou vycha zku 
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uspor a dali ve spolupra ci s mí stní  poboc kou C eske ho ryba r ske ho svazu. Na srazu na konec ne  tramvaje u 

ner edí nske ho krematoria se ses lo ke tr icí tce za jemcu  vs ech generací .  

Po kra tke m zaha jení  se nas e skupina dala na pochod ulicí  Letcu  a da le pak Ner edí nskou, be hem ne hoz  je Eva 

Sommerova  za sobovala zají mavostmi z de jin Ner edí na, ktery  by val jes te  pr ed 100 lety samostatnou obcí  na 

pr edpolí  Olomouce. Na konci Ner edí nske  ulice, ktera  mí jí  ne kolik drobny ch pama tek na nas e pr edky, se 

nacha zí  starobyla  hospoda, snad odjakz iva zvana  Na Rybní c ku. A za ní  je rybní c ek, ktery  snad ani nema  

jme no. Nez  tam ale dos li, pr ipomne la Marcela Moser v kra tkosti projekt Do pr í rody ve me ste , ktere mu se 

nyní  klub Mala  lis ka ve nuje.  

Pote , co u c astní ci dos li k rybní c ku, se jich ujal pan Krejc ir í k, c len vedení  olomoucky ch ryba r u , a poutave  

povypra ve l, jake  ryby v olomoucky ch voda ch z ijí , kolik je ve me ste  registrovany ch ryba r u  a z e rybar it není  

jen tak. Hynek a Zdene k zatí m pr ipravili stanovis te  s Vodní m batohem, s pomocí  jehoz  obsahu si, kdo chte l, 

vyzkous el roli lovce maly ch vodní ch z ivoc ichu , ktere  se na sledne  snaz il urc it podle klí c u . Podle me r ení  je 

voda v rybní c ku docela kvalitní , i kdyz  na koupa ní  by to nebylo. Mezití m pod vedení m Ivos e vzplanul ohen  a 

lide  se dali do ope ka ní  s peka c ku . Jakmile byly sne deny, hodila se pra ve  zahra dka blí zke  hospu dky nabí zejí cí  

osve z ení . A tam akce skonc ila. U c astní ci ji hned hodnotili jako velmi povedenou. 
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DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ ANEB PŘES HOLICKÝ LES AŽ DO AMERIKY 

Sobota 8. listopadu, Olomouc - Holice 

I pr es nepr í zen  poc así  ses la desetic lenna  skupinka z r ad c lenu  klubu Mala  lis ka i ver ejnosti, aby se v ra mci 

pr í jemne  procha zky dozve de la ne co o historicky ch i pr í rodní ch zají mavostech olomoucke  c tvrti Holice a 

její ho bezprostr ední ho okolí . Prova zení  se ujala paní  Ivana Kalodova . 

Procha zka zapoc ala v same m srdci Holice – na na vsi Svobody, ktera  po roce 2000 pros la rozsa hlou 

rekonstrukcí . Pu sobila moderne , u pravne  a mohla se pochlubit i dostatkem zeleny ch ploch. Nes lo si 

nevs imnout kostela sv. Urbana, ktery  je její  dominantou.  

Ulicí  Partyza nskou, lemovanou 

rodinny mi domky, jsme opustili 

me stskou za stavbu a po c a stec ne  

zpevne ne  ceste , ktera  na s v dals í m 

putova ní  neodradila ani svou 

pr eme nou na klasickou polní  cestu 

pokrytou z du vodu des te  bla tivy m 

povrchem, jsme dos li az  k okraji 

vznikají cí ho Holicke ho lesa. Celkovy  

rozsah Holicke ho lesa ma  by t 100 ha, 

coz  je pr ibliz ne  dvakra t ví ce nez  

rozloha vs ech olomoucky ch parku  

dohromady, a Olomouc anu m mají  by t 

v budoucnu krome  nemale ho kousku 

pr í rody k dispozici napr í klad i cyklo- a 

inline stezky pro aktivne js í  tra vení  volne ho c asu.  

Po pr ekroc ení  hlavní  cesty spojují cí  olomoucke  c tvrti Nove  Sady a Holice jsme si prohle dli pr ilehlou oblast 

ne kolika rybní c ku , ktere  se i dnes, stejne  jako v minulosti, vyuz í vají  k rybar ení . Navazují cí  polní  cesta na s 

na sledne  pr ivedla az  k rekreac ní mu area lu Amerika, ktery  je soustavou ne kolika maly ch jezí rek 

s mnohostranny m vyuz ití m. Mí sto, kde dr í ve sta val Fort c . VII, jakoz to souc a st olomoucke ho opevne ní  dnes 

slouz í  sportovní mu rybolovu, koupa ní  c i v zime  bruslení  a nacha zí  se zde take  de tske  hr is te  a v sezo ne  

otevr ena  hospu dka. Procha zka Holicí  a pr í rodou na dohled me sta Olomouce se zají mavy m a poutavy m 

vy kladem pr í tomne  zaujala a c lenu m klubu Mala  lis ka i ver ejnosti se tí m souc asne  pr edstavila jedna z tras 

nas eho projektu „Do pr í rody ve me ste “. 

Na aktivitách projektu Do přírody ve městě s námi v roce 2014 spolupracovaly tyto subjekty: 

Dopravní  podnik me sta Olomouce, a. s., statuta rní  me sto Olomouc, Sdruz ení  pro Holicky  les a C esky  

ryba r sky  svaz – mí stní  organizace Olomouc. 
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D. Akce podporují cí  kontakty mezi c leny 

I když na našich akcích uvítáme kohokoli, kdo není rušivým elementem a umí se bavit s ostatními, nejsme 

kulturní dům ani centrum volného času. Naše aktivity stavíme především na svých členech a pořádáme je pro 

své členy. Rozdíl mezi příznivcem klubu Malá liška a členem klubu je v tom, jak za klub "dýchá". Že mu není 

jedno, co klub dělá, a že chce být jeho aktivní součástí, že rád potkává další členy a zajímá se, jak se mají. Cílem 

je prostě vytvořit síť myšlenkově podobně naladěných lidí, kteří vědí, že se na sebe mohou spolehnout. Ten umí 

to a ta zas tohle a všichni dohromady dokážeme moc! Každý se samozřejmě může podílet na činnosti klubu 

podle svých schopností a možností, není nutné (ani není smyslem) být za každou cenu všude. 

V klubu Malá liška se snažíme podporovat vzájemné kontakty mezi členy. Nemusí jít o nic velkého, i z malé 

drobnosti může vzniknout zásadní věc. Stačí třeba přinést na Posed buchtu i pro ostatní, pozvat je k sobě na 

zahrádku, namazat bez ptaní svačinky do auta, poradit, kde se co zajímavého koná… 

Všechno tohle slouží k lepšímu poznání lidí kolem sebe. A když už někoho znám, není mi jedno, jak mu je, co si 

myslí, co dělá. Už od počátku naší existence máme za cíl budovat komunitu podobně smýšlejících lidí bez ohledu 

na věk či nějaké omezení. A pokračovali jsme v tom i v roce 2014. 
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ZAČALI JSME VÍTAT NOVÉ ČLENY.      

S novy m rokem 2014 pr is la pr í lez itost 

setkat se s novy mi c leny, chceme 

zaloz it tradici. Cí lem setka ní , ktere  

probe hlo 9. ledna vpodvec er, bylo ví ce 

se mezi sebou sezna mit a te m novy m 

pr iblí z it ne ktere  souvislosti, ktere  

be hem akcí  uz  nemusejí  zazní t. Za ty, 

kdo uz  jsou v klubu Mala  lis ka de le, se 

zu c astnila kompletní  rada a Kve toslav 

Janos í k z kontrolní  komise. Ti take  

pr ipravili pro pozvane  drobne  

pohos te ní , s la skou uvar ene  pa rky a na 

za ve r karkulkovskou tec ku - ba bovku a 

ví no. 

PŘÁTELÉ, SPOUSTA DOBROT A NESKUTEČNÁ POHODA. Jako uz  v roce 2013 i letos v pu li pra zdnin byla 

moz nost na Zapletalove  gruntu v Krc mani posede t spolu u grilovany ch dobrot zruc ne  vyra be ny ch Jardou 

„Stojanem“ Jir í kem, zapí t je pivkem, ví nkem i nealkem lehce chlazeny m v bezedne m sklí pku, zapojit se do 

zahradní ho ví ceboje, zazpí vat si u rytmicky ch a melodicky ch na stroju , zatanc it si pr itom anebo se okoupat v 

chladive  vode  krc man ske  pí skovny. Pozva ní  vyuz ila dvací tka vesely ch lidí  a dva psi. Dals í  moz nost, jak si 

ude lat dobr e v z aludku i na dus i, byla v sobotu 4. r í jna, kdy se ope t v Krc mani udilo. 

PRVNÍ LIŠKOSTŘELECKÝ TURNAJ VYHRÁL KLAN HRACHOVCŮ. Turnaj se konal 23. srpna v same m 

centru me sta, na zahrade  vily ve 

Wellnerove  ulici. Str í lelo se 

vzduchovkou na terc , hra li jsme 

pe tanque, ope kali na ohni i malic ke m 

elektricke m grilu. A kdyz  se spustil 

de s ť, schovali jsme se do domu 

s kytarou. 

 

NEBOJ SE VÉST: NOVÍ 

ORGANIZÁTOŘI PROŠKOLENI 

Polovinu sve  volne  soboty ve novali 13. 

za r í  za jemci o organizova ní  volne ho 

c asu na workshop s na zvem "Neboj se 

ve st" por a dany  nas í m klubem. 

Pr ihla silo se te me r  20 u c astní ku , 

ktery m se ve novali zkus ení  lektor i 

Hynek Pec inka a Lenka Pospí s ilova . 
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E. Pozna va ní  pr í rody a kultury v zahranic í , mezina rodní  
spolupra ce 

Objevování příběhů krajiny a lidí v jiných koutech (zatím jen) Evropy nás vyloženě baví. V roce 2014 jsme se 

podívali do všech států sousedících s Českem – do Německa, na Slovensko, do Polska a do Rakouska. Navíc ještě 

do Litvy a Lotyšska, a jednou nohou „na tajňačku“ i do Ruska. Všechny výjezdy za hranice všedních dní jsme si 

zorganizovali sami i s dopravou, jen do Litvy a do Vídně nás vezl minibus cestovní kanceláře JV Tour. 

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. Metzingenské jsme v říjnu 2014 

pozvali k nám na Olomoucko, někteří z nich byli s námi o Velikonocích v Českém krasu nebo na meklenburských 

jezerech. Je fajn, že naše spolupráce má i takovéto neformální ovoce. 

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/


MALÁ LIŠKA – KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY » 2014 

26 

VÝJEZD DO MEKLENBURSKA ANEB JAK MĚLI HANÁCI  

ASPOŇ NA CHVILKU VODU VŠUDE KOLEM 

Středa – neděle 18. – 22. června, Wustrow, Meklenbursko, Německo 

Na pr elomu jara a le ta se sedmna ctic lenna  lis c í  vy prava vydala c tyr mi auty k nas im za padní m sousedu m do 

turisticky ma lo proba dane  oblasti Meklenburska. Kaz dy  byl zve dav, co vs echno mu z e jezerní  oblast poseta  

vesnic kami a me stec ky nabí dnout. Za zemí  na m poskytla za kladna ne mecky ch Pr a tel pr í rody u vesnic ky 

Wustrow na br ehu jezera Pla tlinsee. 

První  pobytovy  den jsme se vydali do Na rodní ho parku Mu ritz, ktery  sliboval procha zku hezkou pr í rodou. 

Ve ts ina se vydala „cestou pta ka“ dlouhou 14 km. Sve z í  zelen  mí stní ch lesu  str í daly ní z inne  louky s rozmanite  

a kra sne  zbarveny mi travami, ne ktere  c a sti lesa svou divokostí  pr ipomí naly pralesy z dob, kdy c love k jes te  

da vno nechodil po Zemi. 

Druhy  den patr il ka noí m, na ktery ch 

jsme hodlali pokor it hlavne  nas e 

Pla tlinsee. Pr idali se k na m i pr a tele  

Luc a Benjamin z Belgie a Samuel z 

Berlí na, kter í  dorazili na za kladnu 

pr edchozí  vec er. Na s iroke m jezer e 

jsme si vyzkous eli, z e na m pa dlova ní  

jde. V u zke m spojovací m kana le jsme 

zjistili, z e r í dit ka noi vyz aduje tros ku 

ví ce umu, kdyz  na s c ekaly nejru zne js í  

pr eka z ky, jako kmeny stromu  stojí cí  ve 

vode  c i kmeny lez í cí  ní zko nad 

hladinou pr es celou jeho s í r ku nebo 

zra dna  me lc ina. Pak na s uz  pr iví tal 

wesenbersky  r í c ní  pr í stav, kde jsme si 

oddechli a posilnili se na zpa tec ní  

cestu.  

Poslední  den pobytu na s c ekalo pr í stavní  me sto Rostock a jeho pr í mor ska  c tvrť zvana  Warnemu nde, kam 

jsme jeli asi 150 kilometru . Vydali jsme se pr í mo k mor i, ktere  bylo studene  a rozdivoc ene , a obc asne  poryvy 

ve tru na s zasypa valy jemny m pla z ovy m pí skem. Ale byli jsme u mor e! Warnemu nde nabí dlo s irokou 

promena du i mens í  ulic ky s pe kny mi domky. Pr ed na mi vs ak byla jes te  prohlí dka samotne ho historicke ho 

centra kdysi vy znamne ho hanzovní ho me sta Rostocku. Na zpa tec ní  ceste  k nas í  jezerní  ubytovne  se ne kter í  

zvla dli i vykoupat v jezer e Mu ritz, druhe m nejve ts í m jezer e Ne mecka, jiní  navs tí vili malebnou vesnic ku 

Ro bel lez í cí  na jeho br ehu, ktera  se pys nila promena dou kolem jezera, hezky mi ulic kami a dr eve ny m 

ve trny m mly nem. Vec er jsme si u ohy nku opekli kloba sky a jine  uzeniny, popoví dali a zazpí vali pr i kytar e. 
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Cestu domu  do nas í  vlasti jsme si 

zpr í jemnili zasta vkou v Postupimi u 

Berlí na, kde jsme se pros li kra sny mi 

zahradami za mku Sanssouci, jejichz  

vodotrysky, sochy, sloupy a pe kna  

zelen  byly vde c ny m pozadí m c i 

objekty pro fotograficke  po zy a 

experimenty. Ne kter í  z na s se pak jiz  

vydali sme rem k domovu, jiní  

pokrac ovali v pozna va ní  takr ka 

nekonec ny ch kra s obrovske ho area lu 

kra lovsky ch sí del. 

Vy prava na Meklenburskou jezerní  

plos inu se povedla. Vide li jsme 

pr í rodní  kra sy, na ka noí ch jsme se 

plavili po vs udypr í tomne  vode  a nechali jsme se okouzlit i mor em a historií  pr í stavní ho me sta. A spolec ne  

za z itky v tu chví li spojily stars í , mlads í  i nas e nemlads í  c leny. Na Meklenbursko budeme ra di a dlouho 

vzpomí nat. 

ZA POZNÁNÍM NEJBLIŽŠÍCH SOUSEDŮ DO SÚĽOVSKÝCH VRCHŮ 

Čtvrtek – neděle 3. – 6. července, Rajecká Lesná, Žilinský kraj, Slovensko  

Zkraje pra zdnin jsme vyjeli na c tyr i dny za dobrodruz ství m ke svy m „bratru m“ na Slovensko, tentokra t do 

kraju  divocha Ja nos í ka, do vesnice Rajecka  Lesna  na pokraji Su ľovsky ch vrchu  u Z iliny. Jes te  pr ed 

ubytova ní m jsme se ale podí vali do Lietavy na Lietavsky  hrad, ktery  jsme opravdu navs tí vili i s pru vodkyní , 

ktera  na s nejen provedla, ale sezna mila na s i s vizí , kam sme r uje u silí  dobrovolní ku  a hlavne  nads encu  z r ad 

Sdruz ení  na za chranu Lietavske ho 

hradu. Po te to prohlí dce jsme 

pokrac ovali v ceste  k cí li – vesnici 

Rajecka  Lesna , kde na s c ekalo 

ubytova ní  a vec er e na chate  Z iar.  

Druhy  den jsme me li napla novany  

veliky  vy let do Janos í kovy ch dier. Ano, 

do nezna me ho prostr edí  opr edene ho 

mnohy mi pove stmi a na mi 

vytouz eny mi touhami po jejich 

pozna ní . A nebylo to jednoduche  - na 

mostka ch a mí stech, kdy jsme se drz eli 

v bezpec í  pouze na r ete zech, kdy jsme 
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neve de li, zda da va me spra vne  nohu na mí sto, ktere  na s udrz í , nebo pada me a neví me, jak hluboko a jak 

dlouho.  Ano, bylo to velmi dobrodruz ne , neoc eka vane  a nepr edví datelne . A za roven  dí ky podpor e nas ich 

kamara du  a pr a tel, kter í  byli oporou a jistotou, jsme ve r ili, z e to zvla dneme. Opravdu jsme zvla dli a dos li tam 

i zpe t po na r etí zcí ch chyceny ch mu stka ch a r ete zovy ch lanech horní  trasu Janos í kovy ch dier – tu te z s í .  

Po na roc ne m dni v Janos í kovy ch dierach jsme si dopr a li trochu luxusu. Nechali jsme se hy c kat v terma lní ch 

la zní ch Aphrodite v Rajecky ch Teplicí ch, coz  je typicke  la zen ske  me stec ko s asi tr emi tisí covkami obyvatel a 

lez í  zhruba 15 kilometru  od Z iliny v podhorske  c a sti Male  Fatry. Pokrac ovali jsme pak jes te  do C ic man, kde je 

skanzen slovensky ch dr eve nic. Zrovna tam byl harmonika r sky  festival a z Kve tos e se opravdu na chví li stal 

Janos í k. Cestou domu  jsme se stavili v Rajecke  Lesne  prohle dnout si nejve ts í  betle m na Slovensku a s ní m 

spojene  poutní  mí sto 

V nede li ra no jsme se rozlouc ili s mí stem, ktere  na m v Su ľovsky ch vrs í ch poskytlo za zemí , a vydali jsme se 

po vydatne  sní dani na cestu zpe t domu . Na zpa tec ní  ceste  jsme nejprve zastavili v nas í  vesnici a vydali se 

k lurdske mu pramenu a kr í z ove  ceste  zvane  Kalva rie. Take  jes te  na u zemí  Slovenska jsme navs tí vili zna my  

hrad Strec no se zají mave  prova zenou prohlí dkou a zají mavy mi vy hledy, zhle dnutí m mí stní ho „skanzenu“ a 

mí stní ch sbí rek a pr ipomí nek r emesel, jak uz  to na hradech by va .      

PŘÁTELÉ PŘÍRODY SI PŘIVEZLI DOJMY OD BŘEHŮ BALTU 

Sobota – neděle 9. – 17. srpna, polské Mazury, Litva a Varšava  

C lenove  olomoucke ho klubu pr a tel pr í rody Mala  lis ka se letos potr etí  vypravili na dels í  dobu do zahranic í . V 

polovine  srpna c ekala deví tidenní  vy prava za kra sami Litvy, kam jeli pr es polskou Mazurskou jezerní  oblast. 

Na Mazura ch stra vili dva dny, v Litve  samotne  pak ty den a zpe t domu  to z Pobaltí  vzali jes te  s jednodenní  

zasta vkou ve Vars ave . Dvací tka u c astní ku , ktera  se odhodlala k ceste  minibusem sme rem na severovy chod, 

me la pr í lez itost poznat zvla s tní  za dumc ivou tva r  kraje na pobr ez í  nas eho nejbliz s í ho mor e, ktery  str edove ka  

ani neda vna  historie rozhodne  

nenechaly v klidu. S olomoucky mi 

Pr a teli pr í rody se zkra tka jezdí  jinak a 

jinam, nez  kam mí r í  cestovky. 

U c astní ci nejprve na dva dny zastavili 

v severovy chodní m cí pu Polska, 

na Mazura ch. Jejich pols tí  kolegove  

z mí stní ch Pr a tel pr í rody jim pr ipravili 

pr í jemne  ubytova ní  v kempu hned u 

jezera. Olomouc tí  samozr ejme  vyuz ili 

moz nost vyzkous et si plavbu 

v ka noí ch a navs tí vili take  zachovale  

pozu statky str edove ky ch hradu , ktere  

tu vystave li rytí r i Ne mecke ho r a du. 

Pak uz  se pr es polsko-rusko-litevske  
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trojmezí  pr esunuli do litevske ho me sta Kaunas, ktery  je uchva til atmosfe rou poc a tku 20. století . Zde zac ali 

ochutna vat litevske  speciality a nepr estali v tom az  do konce pobytu v te to pobaltske  zemi. Takr ka povinna  

byla na vs te va hlavní ho me sta Vilniusu a vodní ho hradu Trakai, ktery  zna  z fotek i ten, kdo v Litve  nikdy 

nebyl. Mí sta, kde o turisty nezavadí , objevili v Jurbarkasu c i Raudone . 

Perlou expedice se stala na vs te va Kurske  kosy, u zke ho pí sec ne ho vy be z ku odde lují cí ho litevskou pevninu od 

vln Baltske ho mor e. Bylo tr eba se pr esunout k severní m hranicí m Litvy, k pr í stavu Klaipe da, kdysi 

hanzovní ho me sta Memel. Odtud Pr a tele  pr í rody podnikli vy sadek do Lotys ska, kde navs tí vili by valou 

vojenskou ve znici, c í mz  vyr es ili des tivy  den. Nas te stí  pak uz  poc así  pr a lo, takz e byl c as i na koupa ní  a dals í  

toulky zají mavy m krajem. 

Za ve r patr il jes te  vec eru a dopoledni ve Vars ave , ktera  uz  vu bec není  tak s ediva  jako kdysi. Me sto opravdu 

z ije a umí  skloubit domy stars í ho str ihu s novy mi mrakodrapy. Pr ed odjezdem do Olomouce to byla ta prava  

tec ka. 

Akce se uskutec nila ve spolupra ci s cestovní  kancela r í  JV-Tour, od ní z  jsme me li zajis te n minibus s 

usme vavou a vz dy ochotnou r idic kou Andreou. De kujeme za pohodu be hem cesty! 
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NĚMEČTÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY POTŘETÍ NA OLOMOUCKU, A OPĚT TROCHU JINAK 

Sobota – čtvrtek 25. – 30. října, Olomouc a okolí  

Na konci r í jna uz  potr etí  pr ijeli za olomoucky mi Pr a teli pr í rody z klubu Mala  lis ka jejich partner i z 

jihone mecke ho me sta Metzingen. Ve str edomoravske  metropoli, ale hlavne  její m okolí , stra vili pe t dní  a pe t 

nocí  plny ch spolec ny ch setka va ní , posezení , exkurzí  a vy letu . Nes lo ale o rutinu - i tentokra t se olomouc tí  

hostitele  snaz ili pr edstavit svy m pr a telu m na s  region netradic ní m zpu sobem. 

Stejne  jako loni za za kladnu pro spolec nou akci poslouz ilo ekocentrum Slun a kov v Horce nad Moravou. 

Turisticky  a pozna vací  program se letos soustr edil na Hranicky  kras s hradem Helfs ty nem, propastí  a 

jeskyne mi a take  na hory Hrube ho Jesení ku. V Olomouci pozna vali mí stní  i metzingens tí  Pr a tele  pr í rody 

me stske  parky s kolobe z kami zapu jc eny mi Centrem Semafor na stadionu, kam dos li z Hejc í na pr es 

Pode brady a Lazce. Vyuz ili take  moz nost ochutnat pivo z doma cí ho pivovaru Chomout v Chomoutove  a 

sezna mit se s jeho vy robou. A s pru vodcem se podí vali do okolí  Slun a kova, kde byl pra ve  dokonc en 

area l Domu pr í rody Litovelske ho Pomoraví , ktery  propojuje lidske  osí dlení  s pr í rodou luz ní ch lesu , ktere  lez í  

mezi Horkou a Litovlí . Nechybe l ani Moravsko-s va bsky  vec er s ochutna vkou specialit z obou regionu . 

Olomoucke  podzimní  setka ní  obou skupin Pr a tel pr í rody probe hlo pod na zvem (Ne)zna mí  sousede  / 

(Un)bekannte Nachbarn s laskavou podporou statuta rní ho me sta Olomouce. U c astnilo se ho te me r  50 c lenu  

a pr í znivcu  od 12 do 65 let. 
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S PŘÁTELI PŘÍRODY BYLA I VÍDEŇ TROCHU JINÁ 

Sobota 6. prosince, Vídeň, Rakousko 

Pr esne  na Mikula s e jsme se vydali na 

skok za rakouske  hranice, kde se 

nacha zí  Ví den . Osmna ct u c astní ku  

nasedlo nad ra nem v Olomouci do 

minibusu cestovní  kancela r e JV Tour a 

nechalo se v por a dku dove zt az  do 

centra. R í dila nas e zna ma  hve zda silnic 

Andrea. Po tr ech hodinka ch jí zdy si na s 

pr evzal Erwin Drexler z rakousky ch 

Pr a tel pr í rody a taky Anita Pinter z 

nas í  mezina rodní  str echy 

Naturefriends International, ktera  ma  

ve Ví dni sí dlo. 

Vyuz ili jsme tak moz nosti prohlí dky 

mimo oficia lní  pru vodcovske  trasy, 

protoz e jsme se na hlavní  me sto 

Rakouska mohli podí vat oc ima mí stní ch. Nebyla by to Ví den , kdybychom se neprosmy kli kolem chra mu sv. 

S te pa na a cí sar ske ho sí dla Hofburg, dí ky Erwinovi jsme ale objevili i me ne  zna ma  na me stí c ka a ulic ky centra 

me sta a zají mave  stavby upomí nají cí  na zna me  architekty. 

Druhou c a st dne jsme me li rozchod na va noc ní m jarmarku hned u radnice. Do ky c ovity ch hrnec ku  ve tvaru 

srdí c ka jsme si nechali nalí t punc  a ochutnali jsme i pec ene  kas tany. Pro za jemce, kter í  se nerozhodli 

prodlouz it si rozchod az  do odjezdu, 

me l Erwin jes te  ne kolik 

pame tihodností . Vide li jsme sta tní  

operu, parlament, projeli jsme se 

nac erno tramvají . Dvakra t! A pro c leny 

Pr a tel pr í rody bylo zají mave  zastavení  

u pama tní ku jednoho ze zakladatelu  

nas eho hnutí , Karla Rennera, roda ka z 

jihomoravsky ch Dolní ch Dunajovic a 

pozde js í ho prezidenta Rakouska. 
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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, 

zajišťovala v roce 2014 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 2014 jsme pracovali v rámci projektu Empandia (Empanda - antická bohyně otevřenosti, přátelství, 

štědrosti, šlechetnosti, a velkorysosti). Tento projekt nám umožnil zorganizovat 5 víkendových akcí, naneštěstí 

se uskutečnily jen čtyři z nich, pátou jsme kvůli chřipkové epidemii mezi účastníky i vedoucími museli zmenšit 

pouze na akční odpoledne v Olomouci. Hned ze začátku roku jsme také proškolili všechny vedoucí a tři nové 

instruktory na Školení pro organizátory akcí. Všechny akce byly podpořeny z rozpočtu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Krom toho jsme završili 31 let existence klubu, což už je mimořádné výročí. S koncem 

roku 2014 vypršela smlouva o sdružení mezi organizací Duha Velká Medvědice a klubem Malá liška, programy 

čistě pro mládež od následujícího roku zajišťovat nebudeme. 

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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DVANÁCT PŘÍPADŮ SHERLOCKA HOLMESE 

Víkend 28. února – 2. března, Rudolfov 

První  ví kend v br eznu por a dala Duha 

Velka  Medve dice první  letos ní  akci pro 

mla dez . Na u c astní ky tentokra t c ekala 

cela  spousta za had a nevyr es eny ch 

pr í padu , s ktery mi si Scotland Yard uz  

leta la me hlavu. Na tr i dny se tedy 

pr eme nili na pomocní ky Sherlocka 

Holmese, pr í slus ní ky Scotland Yardu, 

ale i padouchy pod vedení m 

Moriartyho a rozhodli se vs echny 

pr í pady vyr es it. Jenz e ono bylo trochu 

komplikovane js í …  

Nas te stí  i Doktor Watson byl pr í tomen, 

a tak si o pru be hu cele  akce mu z eme 

pr ec í st v jeho dopise: Drahy  Sherlocku Holmesi! Pra ve  jsem dorazil do Londy na, kde jsem shledal, z e 

profesor Moriaty ope t zac í na  spolc ovat lu zu a vs elijake  dareba ky. Ani komisar  Lestrade neva ha  a rekrutuje 

ke Scotland Yardu nova c ky. Ani ja  jsem tedy nelenil a sehnal jsem ne kolik posil pro nas i tajnou sí ť agentu . 

V pa tek navec er jsem jim dal ne kolik pr í padu  k vyr es ení , nad ktery mi byste nezava hal ani vter inu a me l je 

vyr es ene  jes te  pr ed odpolední m c ajem, ovs em nas i mladí  se nad nimi potili, lopotili, a horkote z ko nakonec 

jeden vyr es ili. Ale to se c asem podda . Druhe ho dne jsme se dali do tajne  sluz by k lordovi z Yorkshiru… 

STÍNY KAMELOTU 

Víkend 11. – 13. dubna, Dolní Bečva 

Na hrad Kamelot pomalu pada  

soumrak, kdyz  se z mlhy vynor í  

podivna  skupinka a ra zne  mí r í  k bra ne  

hradu. Jakmile se pr iblí z í  az  na dohled, 

rozezna me odhodlane  tva r e mlady ch 

rytí r u  a rytí r ek. „Chceme se pr idat k 

rytí r u m kulate ho stolu!“ zvola  ten 

nejstars í  a nejodva z ne js í . Pra ve  tak 

zac ala druha  letos ní  ví kendovka Duhy 

Velke  Medve dice. Vstoupit na pu du 

Kamelotu není  vu bec jednoduche . 

Zejme na pokud na va s spra vce 

za kladny zapomene s klí c i, a tak se 
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první m u kolem sta va  samotne  dobytí  hradu Kamelot.  

Na mlady ch rytí r í ch je vs ak vide t odhodla ní  (a hlad), takz e netrva  dlouho a rytí r i si uvnitr  rozkla dají  spaca ky 

a hodují . Pote  vs ak pr icha zí  opravdove  zkous ky. Rytí r em Kamelotu totiz  nemu z e by t jen tak kaz dy  – sve  

mí sto u kulate ho stolu si musí  vyslouz it v ne kolika zkous ka ch. A tak zatí mco sir Lancelot testuje jejich sí lu a 

udatnost, sir Tristram ctnost a smysl pro poezii, uc í  sir Percival mlade  adepty jak nejle pe odzbrojit c erne ho 

rytí r e. I ostatní  rytí r i kulate ho stolu se postupne  pr idají  k testova ní  nova c ku . I kdyz  ne vs ichni adepti 

ovla dají  vs echny nutne  dovednosti, kra l Artus  je s jejich vy kony spokojen, a tak jiz  vec er usedají  vs ichni 

spolec ne  ke kulate mu stolu a spolec ne  pla nují  kra lovsky  turnaj... 

KDO PŘEŽIL? 

Víkend 13. – 15. června, Nýznerov 

Je pa tek vec er. Ve ts ina lidí  useda  

k televizi nebo balí  kufry, aby proz ili 

poklidny  ví kend na zahra dce, chalupe  

c i u vody. Neplatí  to vs ak pro pa r 

mlady ch lidí , kter í  u dolí m Str í brne ho 

potoka ta hnou velike  krosny a vyda vají  

se vstr í c dobrodruz ství  Rychlebsky ch 

hor. Organiza tor i z Duhy Velke  

Medve dice pro ne  tentokra t nachystali 

trochu netradic ní  ví kendovou akci. 

Kdo z nich pr ez ije?  

Doka z ete si pr edstavit ví kend bez 

poc í tac e, mobilu i televize? A bez 

str echy nad hlavou, spora ku a teple  

vody? Pra ve  na tyto ota zky si be hem ví kendu zkusili odpove de t u c astní ci akce s na zvem „Kdo 

pr ez ije?“ por a dane  organizací  Duha Velka  Medve dice. A z e ví kend nebude opravdu procha zka ru z ovou 

zahradou, zjistili uz  v pa tek odpoledne u vlaku v Z ulove , kde je c ekal nejen pe s í  pr esun na za kladnu, po ceste  

si jes te  museli sehnat jí dlo, vodu, le ka rnic ku a dals í  ve ci potr ebne  pro pr ez ití  ví kendu. To vs ak jes te  netus ili, 

co je c eka  v sobotu… 

LASER-LEZENÍ 

Sobota 11. října, Olomouc (foto na další stránce) 

V sobotu dne 11. 10. 2014 se konal dals í  pu lden v Olomouci. Ope t jsme si mohli uz í t spoustu za bavy a 

kultury za roven ! Chcete ve de t co vs echno se de lo? Kdo tam nebyl, neví , o co pr is el, a z e toho bylo spousty.  

První  napla novanou c inností  bylo Lanove  centrum. Vs ech 6 u c astní ku  se ses lo v 10 hodin pr ed lanovy m 

centrem. Instruktor Marek na m uka zal, kde si mu z eme odloz it ve ci a hned pote  zac al program… 
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VIP VÍKEND 

Víkend 21. – 23. listopadu, Lelekovice u Brna 

V pu lce listopadu se mla dez  z Duhy Velke  Medve dice vydala na 

dals í , letos uz  poslední , ví kendovou akci. A ac  VIP ví kend je akcí  jiz  

tradic ní , typicke  pro ni jsou velmi netradic ní  za z itky. Organiza tor i 

tentokra t vyuz ili polohy za kladny, a tak o sobotní  program se 

postaraly atrakce nedaleke ho velkome sta. Co vs ak nikdo nec ekal, 

byly cesty az  za hranice zemske  atmosfe ry…  

„Nepropadejte panice!“ radí  Stopar u v pru vodce po Galaxii hned na 

pr ebalu. A je to pokyn, ktery m je radno se r í dit. Znic ili va m 

domovskou planetu kvu li hyperprostorove  da lnici? Ocitli jste se 

v zajetí  na vogonske  lodi? Rozhodl se kapita n Vogonu  pr edne st pa r 

vers u , nez  va s vypustí  do volne ho vesmí ru? Ano, i u c astní ci 

ví kendove  akce se ocitli ve vs ech zmí ne ny ch situací ch. A to nejsou 

rozhodne  vs echny! To hlavní  vs ak bylo, z e nepropadli panice. Kapita na Vogonu  udolali svy mi vers i, rychle se 

zorientovali ve volne m vesmí ru, a tak jiz  v pa tek vec er me li svou loď, kterou mohli volne  putovat po Galaxii… 
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G. Co se jinam neves lo 

NA KUS ŘEČI DO OLOMOUCKÉHO STUDIA ČESKÉHO ROZHLASU se vydali ve str edu 5. br ezna Eva 

Sommerova  a Radek Hrachovec. Byli sem pozva ni jako tvu rci Setka ní  s kní z kou na te ma Fantaskní  sve t 

Julese Verna.  

 

 

 

NENECHALI JSME SI UJÍT PRVNÍ 

ROČNÍK TÁTA FESTU 

U pr í lez itosti Mezina rodní ho dne otcu  

na s oslovil Spolek OLiVy, ktery  se 

pr ipojil k celosta tní  se rii happeningu  

na podporu aktivní ho otcovství  a 

uspor a dal v nede li 15. c ervna v parku 

u Fonta ny celodenní  festival s na zvem 

Ta ta fest. 

My jsme na Ta ta festu zajis ťovali 

stanovis te  s deskovy mi hrami, ktery m 

se pravidelne  ve nujeme. To bylo 

umí ste no pr í mo v restauraci, take  aby 

na m nelí taly figurky vzduchem - a 

abychom to neme li daleko pro na poje. 

Be hem te me r  s esti hodin, co jsme 

stanovis te  zajis ťovali, se u na s str í daly rodiny s de tmi ru zne  stary mi. Dnes ní  exhibice tak splnila u c el, 

protoz e se o na s dozve de lo zase o ne co ví c lidí , kter í  doposud neve de li, z e v Olomouci na s  klub vu bec je. 
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KLUB MALÁ LIŠKA BYL NOMINOVÁN NA OCENĚNÍ 

NEZISKOVKA ROKU 2014. Dozve de li jsme se to v c ervnu 

z e-mailu od Nadace rozvoje obc anske  spolec nosti: “Vážení, 

byli jste nominováni, abyste se stali Neziskovkou roku 2014! 

Neziskovka roku je oceněním profesionality neziskových 

organizací, kterým chce Nadace rozvoje občanské 

společnosti poukázat na fakt, že řada českých neziskovek 

dnes dokáže nejen nadšeně naplňovat svoje poslání a 

poskytovat kvalitní služby nejrůznějším potřebným, ale pracují opravdu transparentně a hospodárně. Zaslouží 

si, abychom to řekli nahlas! Práce Malé lišky – klubu přátel přírody si již nyní velmi váží lidé z Vašeho okolí a 

nominovali Vaši organizaci, aby se stala Neziskovkou roku.  K nominaci přiložili následující sdělení: …skvělá 

parta lidí, která není jen pro sebe.” I kdyz  to nakonec nedopadlo, i samotna  nominace na s moc pote s ila a 

pomohla na m podí vat se na to, co de la me a jak to zajis ťujeme, trochu jiny ma oc ima. 

 

OCENĚNÍ KŘESADLO PRO PŘEDSEDU KLUBU HYNKA 

PEČINKU 

S est z en a dva muz i 17. prosince 2014 vec er 

v arcibiskupske m pala ci v Olomouci pr evzali ocene ní  

Kr esadlo za dobrovolnickou c innost v socia lní  oblasti, 

ekologii, zdravotnictví  a pra ci s mla dez í  v ra mci 

Olomoucke ho kraje. Souc a stí  vec era byl i koncert 

zpe vac ky Lenky Filipove .  

Slavnostní  udí lení  cen za dobrovolnickou c innost Kr esadlo 

probe hlo v Arcibiskupske m pala ci jiz  poc tvrte . Letos se 

ses lo 38 nominovany ch, z tohoto poc tu bylo 27 z en a 

11 muz u . Za pr í nos v oblasti ekologicky ch aktivit Kr esadlo 

zí skal Hynek Pec inka z klubu pr a tel pr í rody Mala  lis ka. 

Ten pro ver ejnost por a da  vy lety do pr í rody, cestovatelska  

setka ní  a netradic ní  vy tvarne  aktivity.  
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H. Pr ehled o hospodar ení  v roce 2014 

 

 

A. VÝKAZ ROZVAHY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE 31. 12. 2014 

v tisí cí ch Kc  
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B. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE 31. 12. 2014 

v tisí cí ch Kc  
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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 , rodiny s 

de tmi 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 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/malaliska.cz
https://www.facebook.com/duhavelmed

