
 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá pro své členy a příznivce všech velikostí 

Velikonoce v pohybu 

14. – 16. dubna 2017 :: Olomouc a okolí 

 

Pátek 14. 4. 

Na kolečkách po parku 

Sraz 16.00 | Centrum Semafor, areál Androva stadionu | příspěvek 50 Kč 

Na kolech, koloběžkách a jiných jezdítkách z Centra Semafor pojedeme a pošlapeme ze stadionu přes Čechovy 

sady k Fontáně ve Smetanových sadech. Po občerstvení u Včelek se stejnou trasou vrátíme zpět. Přijďte si 

vyzkoušet, co v Semaforu mají a jak se na tom jezdí. Vhodné pro každý věk. Ukončení cca 18.30. 

Na program je třeba se předem přihlásit! 

Liščí folkový guláš 

18.00 | Fox club (v klubu pro seniory), Javoříčská 2 | příspěvek na guláš 50 Kč 

Neformální posezení s povídáním, písničkami v podání našich amatérských muzikantů s kytarou a třeba i jinými 

nástroji a výborným Helenčiným velikonočním gulášem.  

Nápoje a další občerstvení pro kamarády na stůl si zajišťuje každý sám, v klubu je k dispozici káva, čaj. 

Na guláš je třeba se předem přihlásit, přijít bez nároku na guláš lze volně. 

Sobota 15. 4. 

Autem i pěšky po Bouzovsku 

Sraz 9.30 | staré autobusové nádraží u tržnice | příspěvek na dopravu 50 Kč, vstupné každý zvlášť 

Celodenní výlet na západní okraj Hané. Navštívíme Mladečské jeskyně a projdeme se Naučnou stezkou Třesín 

v jejich okolí (trasa má 5 km). Přejedeme do Bílé Lhoty na exkurzi do známého arboreta, pokračovat budeme na 

Bouzov, kde si zájemci budou moci prohlédnout hrad s průvodcem. Poslední zastávkou budou Loštice s muzeem 

olomouckých tvarůžků a jejich speciální prodejnou.  

Návrat do Olomouce bude těsně před večeří. 

Na program je třeba se předem přihlásit. Zajišťujeme dopravu auty. Pokud máte vlastní, prosím nabídněte! 

Neděle 16. 4. 

Turistika: Naše blízké Sudety 

Sraz 9.35 | před východem  z budovy hlavního nádraží | zdarma, jízdné a vstupné si hradí každý zvlášť 

Busem č. 11 v 9.46 na Sv. Kopeček. Turistická vycházka po trase Svatý Kopeček, bazilika – Fort II. Radíkov – 

Posluchov – Mariánské Údolí (10 km) s povídáním o historii a přírodě tohoto koutu krajiny nedaleko města 

Olomouce. Z Mariánského Údolí vlakem zpět do Olomouce. Varianta pro otrlejší: pokračovat z Mariánského Údolí 

přes Lošov zpět na Svatý Kopeček (dalších 6 km). 

Na program se není třeba předem přihlásit. 
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Už druhým rokem začínají Velikonoce pro všechny pátkem, kdy se nejde do práce, a stroje spustíme až zase 

v úterý ráno. Proto jsme připravili třídenní cyklus akcí zaměřených především na pohyb v přírodě, poznávání 

svého okolí a dobrou náladu v dobré partě. Kromě našich členů a příznivců, ke kterým se můžete směle přidat, 

se těchto akcí zúčastní i několik našich hostů, Přátel přírody z Vídně, kteří budou zrovna v Olomouci na 

návštěvě. 

Všechny akce jsou určeny pro dospělé všeho věku, pro děti pouze v jejich doprovodu a po předchozí domluvě. 

Aby se nám lépe plánovalo, je třeba se na většinu programů předem přihlásit. Které to jsou, najdete na druhé 

straně. Přihlásit se stačí na mailu fox@malaliska.cz nebo písemně na formuláři níže, který doručíte na naši 

adresu: Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc. Oboje nejpozději v termínu do pondělí 10. dubna 2017 včetně, ale 

raději dříve, ať mohou organizátoři zajišťovat vše v předstihu! Děkujeme za pochopení. Příspěvky na program 

zaplatíte vždy až na srazu. 

Dotazy rád zodpoví: Hynek Pečinka – tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Přihláška na Velikonoce v pohybu 

Jméno a příjmení: 

Ročník narození: 

Kontakt – mobil, e-mail: 

Počítejte se mnou na tento program – zaškrtněte: 

Pátek – Na kolečkách po parku 
 

Pátek – Liščí folkový guláš 
 

Sobota – Autem i pěšky po Bouzovsku 
 

  Nabízím auto a …… volných míst 

Neděle – Turistika: Naše blízké Sudety 
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