
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
(Ne)známí sousedé 

všechny chutě podzimního Švábska 

Po krátké pauze se opět uvidíme s našimi partnery, Přáteli přírody z jihoněmeckého Metzingenu přímo 
v místě, kde žijí, pracují a působí. Budeme za jejich pomoci opět o něco hlouběji poznávat  historii i 

současnost, kulturu i přírodu Švábska, regionu zasahujícího do několika německých spolkových zemí.  
Těm, kteří pozvání využijí poprvé, nabízíme netradiční zájezd, možnost podívat se na věci jinak než 

běžní turisté, navázat osobní kontakty a přátelství a zjistit, že Němci „opravdu nekoušou“.  
 

Už podesáté se koná setkání Přátel přírody z Olomouce a Metzingenu, které opět jistě potvrdí, že naši sousedé 

nejsou až tak jiní než my. Tentokrát budeme společně zase o něco více objevovat kraj, jsou doma Přátelé 

přírody z Metzingenu. Pětidenní akce u našich západních sousedů přinese nové zážitky z míst, kde jsme ještě 

nebyli, a částečně i s novými lidmi, kteří čekají, až se s nimi seznámíme.  

Podzim v podhůří krasového území Švábského Jury, dozrávající víno, barevné listí listnatých lesů, výborná 

kuchyně, keltská i středověká historie regionu, inspirativní atmosféra společných posezení, večer v rodinách… 

Zkrátka - i když pro někoho už podesáté, ale opět trochu jinak. 

27. 9. – 1. 10. 2017 
Metzingen a okolí, jižní Německo  

rezervuj si ihned na fox@malaliska.cz 

Pořádají Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška z Olomouce  

a NaturFreunde Metzingen, Bádensko-Württembersko, Německo  
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Pro dospělé, mládež a studenty 

Účastnický poplatek 

3.300 Kč člen Přátel přírody / 3.600 Kč nečlen 
(doprava z Olomouce do Metzingenu a zpět,  
5x program, 4x ubytování NFH „Falkenberg“,  
polopenze) 

 



                          

Plánovaný program 

Středa: Odjezd z Olomouce, v pozdních odpoledních hodinách příjezd do Metzingenu – Dům Přátel přírody Falkenberg. 

Procházka vinicemi do Metzingenu, exkurze v historickém centru města, návštěva Muzea vinařství, posezení 

s ochutnávkou regionálních vín. 

Čtvrtek: Návštěva Bioland Hofladen Bleiche (farma zaměstnávající osoby s postižením - práce na poli, ve stáji, v sadu). 

Prohlídka farmy a pomoc účastníků s pracemi na farmě. Turistická vycházka z Bleiche přes chráněné území "Neuffenská 

vřesoviště" a zalesněnou soutěskou k Hohenneuffen. Prohlídka hradu Hohenneuffen, kde byla vyhlášena spolková země 

Bádensko-Württembersko. Společný večer se stolními a motivačními hrami k lepšímu seznámení účastníků. 

Pátek: Po stopách Keltů: Vlastivědná vycházka s návštěvou pozůstatků keltské pevnosti v Heidengraben a Falkensteinské 

jeskyně. Exkurze v Keltském muzeu v Grabenstetten s nálezy z vykopávek. Večer v rodinách: Čeští účastníci navštíví 

rodiny metzingenských Přátel přírody, kde prožijí společný večer. 

Sobota: Celodenní pěší výlet v údolí řeky Große Lauter, přítoku Dunaje. Na stezce "Burgenwanderung" dlouhé 15 km 

navštívíme 5 hradů stojících v tomto údolí v masivu Švábského Jury. Závěrečný večer se společným grilováním: 

Vyhodnocení akce, plány na budoucí akce a podněty ke spolupráci. 

Neděle: Ranní odjezd z Metzingenu, příjezd do Olomouce v pozdních nočních hodinách. 

Program budeme upřesňovat podle domluvy s německými partnery a aktuálních podmínek. Přihlášení budou před akcí 

pozváni na schůzku účastníků, kde si upřesníme vše potřebné. 

Cena a storno podmínky 

3.300 Kč pro členy spolku Přátelé přírody z. s., 3.600 Kč pro nečleny*) 

Cena zahrnuje dopravu minibusem cestovní kanceláře JV TOUR do Metzingenu a zpět a během akce, ubytování ve 

vícelůžkových pokojích - 4x v Domě Přátel přírody „Falkenberg“, polopenzi (od středeční večeře do nedělní snídaně), 

program, dopravu na místě, vstupné do objektů… 

Věříme, že díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Olomouce vám 5 dní v Německu 

budeme moci nabídnout za 50 % skutečných nákladů. 

*) Toto je cenový odhad, který závisí na skutečné výši dotace, kterou na akci získáme. Jakmile ji budeme znát, dostanete 

možnost se v případě, že vám cena nebude vyhovovat, odhlásit bez storno poplatku. V případě nepříznivé změny kurzu 

nebo cen může být cena akce navýšena až o 15 %. Členství ve spolku Přátelé přírody stojí 150 Kč/rok. 

Storno podmínky: Při odhlášení  40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny, pokud účastník za sebe nesežene 

náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka. 

Přihlašování na akci 

1. Místo si rezervujte na www.malaliska.cz/sousede  

2. Pošlete zálohu 1.500 Kč na účastníka na účet č. 

2000220088/2010, var. symbol 170927. Teprve pak je rezervace 

účinná. 

3. Celková cena je splatná do 31. 8. 2017 na tento účet. 

 

Více zde: http://www.malaliska.cz/sousede 

 

Vedoucí akce: Hynek Pečinka, tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz 
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