
 

Přátelé přírody – skupina Malá liška z Olomouce 

příroda a kultura pro lidi všech velikostí na prázdniny 2016  

Akce pořádáme pro veselé dospělé, rodiny s dětmi i seniory.  
Pro každou věkovou skupinu máme pestrou nabídku

 

Pá – st 1. – 6. července TURISTIKA Krásy Slovenského krasu 

Téměř 20 našich členů si bude užívat neopakovatelnou atmosféru krajiny na jihovýchodě Slovenska. 

 

Pátek 22. července TURISTIKA Noční pochod Litovelským Pomoravím 

17:15 | hlavní nádraží ČD Olomouc, sraz vlevo v hale, nebo 18:15 | Litovel, žel. stanice 

Přidejte se k nevšednímu výšlapu krajinou Litovelského Pomoraví, při kterém poznáme jeho večerní a noční tvář. Víte, co se 

takhle běžně děje ve Lhotě nad Moravou nebo v Hynkově? Pojďte to s námi zjistit. 

Trasa má asi 18 km, půjdeme ji s přestávkami 6 hodin a po půl 12 odjedeme z Horky do centra Olomouce. Pokud budeme 

rychlejší, můžeme jít až do Olomouce, pokud budeme chtít. Na akci se přihlašujte do 20. 7. na mail fox@malaliska.cz. 

Účastnický poplatek: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť. 

Akci vede Hynek Pečinka, tel. 602 431 149, mail: fox@malaliska.cz. 

 

Úterý 26. července SETKÁNÍ S KNÍŽKOU Pohodové letní čtení 

18:00 | občerstvení „Včelky“ u restaurace Fontána, Rudolfova alej 

Pojďme se potkat i o prázdninách nad zajímavými knihami, které jste četli nebo právě čtete. 

Dejte tip ostatním, nasbírejte tipy pro sebe! To vše v příjemném prostředí Rudolfovy aleje. 

Akci vedou Eva Sommerová a Radek Hrachovec, vstup je volný. 

 

Srpnové akce jsou na druhé straně… 

 

 

 



 

 

Sobota 6. srpna CYKLOTURISTIKA Na pískovnu v Moravičanech  

8.15 I sraz vlevo v hale hlavního vlakového nádraží Olomouc hl. n. (odjezd vlaku 8.30 směr Šumperk) 

Vlakem popojedeme s koly do Moravičan, kde se seznámíme s tamní pískovnou a okoupeme se v ní. Cestu kolmo zpět přes 

Litovelské Pomoraví (kolem 40 km) si následně prodloužíme do Krčmaně, kde proběhne pro členy Přátel přírody uzení, hraní atd. 

na Zapletalově gruntu. Cyklovýpravu vede Hana Hulíková  

Příspěvek na akci: členové zdarma, hosté 20 Kč. Jízdné vlakem si hradí každý zvlášť, na srazu se lze domluvit na společnou 

jízdenku. Upozornění: V případě nepříznivého počasí – chladno, silný déšť - akce odpadá  

 

Sobota 6. srpna PRO ČLENY Uzení na Zapletalově gruntu, Krčmaň 

Neveřejná akce. Naši členové obdrží bližší informace e-mailem. Akci vedou po stránce výživové Jarda Stojan Jiřík, po stránce 

kulturní a sportovní Hynek Pečinka. 

 

Úterý 9. srpna MUZICÍROVÁNÍ V PARKU 

18:00 | občerstvení „Včelky“ u restaurace Fontána, Rudolfova alej 

Pokud na něco hrajete, vezměte to s sebou a předveďte se, pokud ne – nevadí. Přijďte si poslechnout a přidat se ke kytaře a 

dalším nástrojům v příjemném prostředí olomouckých parků. Zároveň je to ideální příležitost vidět se v půlce prázdnin. 

Těší se Hynek Pečinka, vstup volný 

 

Sobota 20. srpna:  PRO ČLENY Liškostřelecký turnaj – již třetí ročník! 

Pro velký úspěch v minulých letech opakujeme oblíbenou akci – jen pro naše členy, budou informováni e-mailem, nejlépe se 

přihlásit k účasti dopředu. Akci vedou Helena Jandová a Hana Hulíková  

 

Pá – ne 26. srpna – 4. září ZAHRANIČÍ Expedice Skotang 

Expedice téměř 20 účastníků vyráží na sever Anglie a jih Skotska, poznat, jaká je tam aktuální atmosféra. 

 

Úterý 30. srpna SETKÁNÍ S KNÍŽKOU 

18:00 | občerstvení „Včelky“ u restaurace Fontána, Rudolfova alej 

Pojďme se potkat i o prázdninách nad zajímavými knihami, které jste četli nebo právě čtete. Dejte tip ostatním, nasbírejte tipy 

pro sebe! To vše v příjemném prostředí Rudolfovy aleje. Akci vedou Eva Sommerová a Lenka Pospíšilová, vstup je volný. 

 

Podrobnosti k akcím najdete na www.malaliska.cz/news/prazdniny2016 


