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Kdo jsme, co bychom řa di a co de la me 

KDO JSME… 

Př a tele  př í řody, z. s. – skupiňa Mala  lis ka pu sobí  v histořicke  metřopoli Mořavy. Jsme souc a stí  c eske  ve tve 

celosve tove ho hňutí  Př a tel př í řody (Natuřefřieňds, Natuřfřeuňde), kteře  uz  120 let přopaguje socia lňe  

dostupňy  pohyb a pobyt v př í řode , ale ňejsme „jeň“ tuřiste . Velke  mí sto ma  u ňa s kultuřa souc asňa  i miňula . 

K ňas im přiňcipu m patř í  toleřaňce, solidařita a demokřacie, du řaz ňa dobře  vztahy mezi lidmi ňavza jem, 

odpove dňy  postoj c love ka k př í řode  a budoucňosti plaňety Žeme . A tyto přiňcipy se přomí tají  do vs eho, co 

de la me. 

Skupiňa byla zaloz eňa ňa koňci listopadu 2010 pod ňa zvem Mala  lis ka – klub př a tel př í řody, přvňí  akce 

přobe hla v ledňu ňa sledují cí ho řoku. V řoce 2017 jsme sdřuz ovali př es 60 c leňu  a hla silo se k ňa m dals í ch 

asi 300 př í zňivcu . Od řoku 2015 pouz í va me ňovy  ňa zev, podle ňovy ch staňov ňas eho stř es ňí ho spolku. Jsme 

take  zakla dají cí m c leňem Uňie ňesta tňí ch ňeziskovy ch ořgaňizací  Olomoucke ho křaje, sdřuz eňí  spojují cí ho a 

iňspiřují cí ho ňeziskovy  sektoř v ňas em řegioňu. 

 

CO BYCHOM RÁDI… 

Nas imi hodňotami jsou př í řoda a kultuřa dostupňe  přo kaz de ho za jemce – ňas e akce stojí  jeň ňejňutňe js í  

ňa klady, ř ada z ňich je zdařma a jsou v dostupňe  vzda leňosti. Ra di se setka va me s lidmi s podobňy m 

smy s leňí m, jsme toleřaňtňí  a komuňikativňí . 

Jak to oficia lňí m jazykem ř í kají  ňas e staňovy? U c elem spolku (…) je podpořovat, přopagovat a poskytovat 

přostoř přo volňoc asove  aktivity přo sve  c leňy a veř ejňost, zame ř eňe  zejme ňa ňa a) třvale udřz itelňe  vztahy 

mezi lidmi a př í řodou, zdřave  přostř edí  přo z ivot, zdřavy  z ivotňí  styl a kultuřňí  a spolec eňske  aktivity 

v tomto duchu, b) ochřaňu a řozvoj př í řodňí ho a kultuřňí ho de dictví  C esky ch zemí  i Evřopy a jejich 

zpřostř edkova ňí  s iřoke  veř ejňosti, c) řozvoj pořozume ňí , př a telství , demokřacie a spolupřa ce mezi lidmi 

v duchu mezikultuřňí , socia lňí  a mezigeňeřac ňí  solidařity, d) aktivňí  a smysluplňe  třa veňí  volňe ho c asu 

vc etňe  přa ce s de tmi a mla dez í , e) odpove dňy  postoj c love ka k př í řode  a budoucňosti plaňety Žeme , f) 

vyuz í va ňí  poteňcia lu dobřovolňictví  a dobřovolňicky ch aktivit. 
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CO DĚLÁME… 

Př a tele  př í řody, z. s. – skupiňa Mala  lis ka svy m c leňu m a př í zňivcu m z ř ad veř ejňosti ňabí zí  vy lety za 

pozňa ňí m př í řody a histořie křaje, v ňe mz  jsme doma, amate řske  kultuřňí  akce – koňceřty, vy tvařňe  dí lňy, 

liteřa řňí  a cestovatelske  besedy, ňetřadic ňí  vy jezdy do zahřaňic í  zame ř eňe  ňa pozňa ňí  tamňí  řeality zblí zka, 

c eske  i meziňa řodňí  akce se spř a teleňy mi skupiňami. 

V letech 2011 - 2017 ňas e skupiňa uspoř a dala př es 450 jedňodeňňí ch i ví cedeňňí ch akcí  s přu me řňou u c astí  

15 za jemcu . Mezi me ňe  třadic ňí mi akcemi byly ví ce ňez  ty deňňí  vy jezdy do Skotska, fřaňcouzske  Přoveňce c i 

c esky ch osad v řumuňske m Baňa tu, Litvy, ňa Mazuřy a do Pořtugalska. Setka va me se s jiňy mi skupiňami 

Př a tel př í řody v C esku a dals í mi podobňe  ňalade ňy mi kolektivy a v jiz ňí m Ne mecku ma me pařtňeřske  

NatuřFřeuňde Metziňgeň, s ňimiz  aspoň  jedňou řoc ňe  podňika me vy me ňňe  pobyty. 

KDO NÁS PODPORUJE… 

Hňed v přvňí m řoce ňas í  fakticke  c iňňosti, tj. 2011 si ňa s zac alo vs í mat statuta řňí  me sto Olomouc, kteře mu 

od te  doby vde c í me za uzňa ňí  ňas ich aktivit jako přospe s ňy ch přo olomouckou veř ejňost a u koňkře tňí ch 

přojektu  i za přavidelňou fiňaňc ňí  podpořu. Nas e spolec ňe  aktivity s Př a teli př í řody z Metziňgeňu podpořuje 

mezivla dňí  C esko-ňe mecky  foňd budoucňosti. Iňfořmace o ňa s a ňas ich akcí ch uveř ejň ují  zdařma ňe kteřa  

olomoucka  i celosta tňí  me dia, zejme ňa C esky  řozhlas Olomouc, peřiodika Olomoucky  deňí k a Želeňí  a doba, 

bulletiň Př a tele  př í řody, weby UNO-OK.cz a Přatele-přiřody.cz. Podpořuje ňa s ale vlastňe  kaz dy , kdo ňa ňas i 

akci př ijde a da  ve de t, z e se mu lí bí  (ňebo co zleps it), kdo si pozitivňí  iňfořmace o ňa s ňeňecha  přo sebe a 

pode lí  se o ňe , kdo upec e buchtu ňebo pomu z e zořgaňizovat tř eba vy let, je u ňa s dobřovolňe  aktivňí  ve 

vedeňí  apod. Vs em te mto podpořovatelu 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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Teň de la  to a ta zas tohle 

Naše skupina funguje na dobrovolné bázi, nemáme jediného zaměstnance a všechny aktivity organizujeme a 

chod skupiny 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 2017 ve 

skupině Malá liška podíleli. 

Naše činnost se na rozdíl od neformálních uskupení či jednorázových iniciativ řídí pevně danými pravidly. Dříve 

jsme měli své poměry upraveny Organizačním řádem, který jsme si sami přijali, od ledna 2015 platí nové 

stanovy spolku Přátelé přírody z. s., které sjednotily fungování místních skupin spolku, a proto se nyní řídíme 

jimi.  

VEDENÍ SKUPINY 

Shřoma z de ňí  c leňu  skupiňy Mala  lis ka, kteřa  se koňala v listopadu 2015, zvolila ňa období  do listopadu 

2018 ořga ňy skupiňy, kteřy mi jsou řada a koňtřolňí  komise. Radu tvoř í  az  5 c leňu , kteř í  si mezi sebou zvolí  

př edsedu a dva mí stopř edsedy. Je to „vy koňňy  vy boř“, kteřy  zodpoví da  za to, aby ňas e skupiňa ř a dňe  

fuňgovala. Rada skupiňy se scha zela ňepřavidelňe  spolec ňe  se c leňy koňtřolňí  komise, ze setka ňí  se 

poř izovaly za pisy, kteře  dosta vali e-mailem vs ichňi c leňove  skupiňy. 

V řoce 2017 řada skupiňy přacovala ve sloz eňí  JUDr. Hynek Pečinka (př edseda), Bc. Hana Hulíková 

(mí stopř edsedkyňe ), Ing. Jaromír Jiřík (hospoda ř ) a Helena Jandová (c leňka). 

Koňtřolňí  komise po cely  řok 2017 přacovala ve sloz eňí  Marcela Moser (př edsedkyňe ) a c leňove  Lenka 

Pospíšilová a Ing. Květoslav Janošík. Vedeňí  u c etňictví  zajis ťovala exteřňí  u c etňí  a ňas e c leňka v jedňe  

osobe , Dagmar Fišerová. 

ORGANIZÁTOŘI AKTIVIT 

Poř a da ňí  jedňotlivy ch akcí  se ve ňovala ve ts iňa vy s e uvedeňy ch c leňu  ořga ňu , dobřovolňí ku  zapojeňy ch do 

c iňňosti vs ak bylo jes te  ví ce. Pomohl ňa m zkřa tka kaz dy , kdo ude lal sebemeňs í  ve c. Hlavňe  se vs ak 

ňa ořgaňizova ňí  ňas ich aktivit v řoce 2017 podí leli:  

Hynek Pečinka (tuřisticke , kultuřňí  a meziňa řodňí  akce, kaňcela ř  skupiňy), Eva Sommerová (Setka ňí  

s kňí z kou), Květoslav Janošík (meziňa řodňí  akce), Jaromír Jiřík (kuliňa ř ske  akce), Lenka Pospíšilová a 

Helena Jandová (kultuřňí  akce), Hana Hulíková (tuřisticke  akce), Marta Perůtková (tuřisticke  akce), Petr 

Zatloukal (cyklotuřisticke  akce), Božena Böhmová, Marcela Hoffmanová, Helena Polášková, Jana 

Votroubková a Věra Zatloukalová (tuřisticke  akce). Celkove  lze ř í ci, z e do ořgaňizova ňí  jedňotlivy ch aktivit 

klubu se v řoce 2017 zapojilo daleko ví ce jeho c leňu  ňez  v letech př edchozí ch, coz  lze hodňotit leda 

pozitivňe .  
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Co jsme v řoce 2017 zaz ili 

HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2017 

» V loň ske m řoce jsme sedmileté pětileté výročí od založení v listopadu 2010. V me sí ci listopadu 

byly př ipřaveňy specia lňí  akce přo veř ejňost a přo c leňy, upozořň ují cí  ňa sedmiletou c iňňost Př a tel 

př í řody přo olomouckou veř ejňost. Vs e vyvřcholilo vec eřňí  oslavou, kteře  se zu c astňilo ví ce ňez  40 

pozvaňy ch c leňu  a mily ch hostu , kteř í  se sotva ves li do Fox clubu. Musí me hledat ve ts í  mí stňost.  

» Jes te  př ed koňcem řoku jsme na akcích počítaných v rámci roku 2017 uvítali 800. účastníka. 

Meziřoc ňe  u c ast ňa ňas ich akcí ch se poř a d pohybuje te sňe  pod c í slem 1000, ňebo lehce ňad.  

» Uspořádali jsme 50 akcí se zame ř eňí m ňa př í řodu, kultuřu, spolec ňa  setka va ňí  a tuzemske  i 

meziňa řodňí  pařtňeřství , od odpoledňí ch př es jedňodeňňí , 

ví keňdove  i ví ce ňez  ty deňňí . Našich aktivit se zúčastnilo přesně 

800 lidí všeho věku. Nejvys s í  u c ast me la Haňa Hulí kova  (38 akcí ), 

v te sňe m za ve su za ňí  byla Aňtoňie Calekova  (36 akcí ). 

» Více než kdy jindy jsme jezdili na kole a na lyžích. A ňebylo to 

s patňe . 

» Hlásilo se k nám 74 členů, ňejmlads í  14 let, ňejstařs í  79 let. 

Př í zňivcu , kteřy m chodí  e-mailova  řozesí lka, jsme evidovali ví ce ňez  

dve  stovky. 

» Na svých zahraničních výjezdech jsme navštívili Polsko, Itálii a 

Německo, př ic emz  jsme pokaz de  vyuz ili moz ňost ubytova ňí  a 

zkus eňosti mí stňí ch Př a tel př í řody c i tuřistu .  

» Nejdál vůbec jsme byli u Lago di Gařda (1001 km od Olomouce) 

» Nejdál v rámci Česka jsme byli ňa Ry chořa ch (200 km od 

Olomouce) 

» Pokračovali jsme ve spolupráci s jihoněmeckými NaturFreunde 

Metzingen, jejichz  bydlis te  a blí zke  okolí  jsme ňa podzim ňavs tí vili.  

» Mezinárodní spolupráci jsme vyzkoušeli i s novým partnerem, 

Naturfreunde Penzing z řakouske ho hlavňí ho me sta Ví deň . S ňimi 

jsme uspoř a dali v řoce 2017 dve  spolec ňe , hojňe  ňavs tí veňe  akce ňa 

Olomoucku. 

» Účastnili jsme se celostátního Setkání Přátel přírody na Rýchorách, coz  je vy chodňí  c a st 

Křkoňos , ňas ich akcí  se u c astňili i Př a tele  př í řody z jiňy ch skupiň, co v C esku jsou.  

» Poprvé jsme vyrazili na olomoucká sídliště, kde jsme si vs í mali dřobňy ch ume lecky ch ařtefaktu , 

a vydali jsme se i do ceňtřa Olomouce po stopách zmizelých židovských spoluobčanů. Neňí  ňa m 

lhostejňe , kde z ijeme, a řa di se dí va me kolem sebe v souvislostech.  

» Průběžně jsme udržovali svůj dub, kteřy  uz  ňe kolik sezo ň v mí řu a pokoji řoste a sí lí  v Rodiňňe m 

ha ji u Chomoutova. 
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A. Tuřistika, př í řoda a histořie ňa jedeň i ví ce dňí  

Poznávání přírody a historie krajiny v okolí míst, kde bydlíme, se věnujeme od té doby, co naše skupina v 

Olomouci vznikla. Také v roce 2015 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 2015 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/fotogaleřie2/ 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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DO DOMAŠOVA A JÍVOVÉ ZA SNĚHOVOU POHÁDKOU 

Sobota 21. ledna 2017 

Př i př í přave  ledňovy ch akcí  ve dřuhe  pu lce 

přosiňce př edchozí ho řoku aňi ti ňejve ts í  

optimiste  z ňa s ňedoufali v to, jaka  ňa s 

bude poc a tkem řoku 2017 c ekat sňe hova  

poha dka. Př esto jsme ňa 21. ledňa 

ňapla ňovali vy let se stařtem v Domas ove  

ňad Bystř icí  c i Jí vove  s tí m, z e v př í pade  

vhodňy ch sňe hovy ch podmí ňek vytvoř í me 

vedle pe s í  i be z kař skou skupiňu. A tato vize 

se po letech ňec ekaňe  splňila, ňeboť sňí h 

zasypal ňas i řepubliku v u vodňí ch 

ledňovy ch dňech a doteď vydřz el.  Takz e 

byly vytvoř eňy dve  skupiňky. Vedeňí  

be z kař ske  se ujala Haňa Hulí kova , pe s a ky 

„koc í řovala“ Jaňa Votřoubkova . 

I kdyz  lyz ař ska  skupiňa byla ňakoňec tř etiňova  opřoti pe s í  (3:10), uz ili jsme si to. Jeňom pu vodňe  zamy s leňa  

setka ňí  v oblí beňy ch hospu dka ch Masňe  křa my a Pohoř aňska  bouda po ceste  ňevys la, přotoz e jsme se v ňich 

"u spe s ňe " mí jeli. A tak obe  vy přavy dořazily do ky z eňe ho cí le Pohoř aň so lo, ale vzhledem k hezke mu poc así  

si ve ts iňa ze zu c astňe ňy ch pu vodňe  zamy s leňou třasu jes te  přodlouz ila, ňe kteř í  az  ňa Svaty  Kopec ek.  Byl to 

př í jemňy  zimňí  ví keňdovy  deň, př esňe  takovy , jaky  ma  v ledňu by t. 

ZA KRÁSOU LEDOPÁDŮ DO PULČÍNA 

Sobota 28. ledna 2017  

 

Ne ňadařmo se ř í ka , z e ňepla ňovaňe  akce 

by vají  jedňy z ňejleps í ch a ňejzají mave js í ch. 

My jsme se o tom př esve dc ili v sobotu 28. 

ledňa, ňa kdy byl ňařychlo avizova ň a 

uskutec ňe ň vy let k ledopa du m do Pulc í ňa u 

Hořňí  Lidc e ňa Valas sku. Popudem k te to 

te me ř  bleskove  vy přave  byly fotogřafie, 

zveř ejňe ňe  kamařa dy a zňa my mi ňa 

Facebooku. Př i jejich přohlí z eňí  si vedoucí  

akce Haňa Hulí kova  ř ekla, z e tam přoste  

musí me. Tak se take  stalo a ňa hlavňí m 

ňa dřaz í  v Olomouci se ňa s řa ňo ses lo dvaňa ct,  
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KOLKOLEM LANŠKROUNA PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU 

Sobota 25. února 2017 

Kdyz  jsem se dozve de la, z e se ma  jet koňcem u ňořa ňa vy let do Laňs křouňa a okolí , zřekapitulovala jsem si, 

z e o Laňs křouňe  ví m v podstate  jeň to, z e ňe jaky  v ňas í  řepublice existuje, vzpomí ňa  Haňa Hulí kova .  

Vedoucí  akce Hyňek Pec iňka, kteřy  tuto lokalitu zňa , sliboval zají mavou př í řodu i pama tky, a ňakoňec tomu v 

sobotu 25. u ňořa skutec ňe  tak bylo. Př edjařňí  vy let zla kal sedmňa ct u c astňí ku , a to ňejeň z ř ad sta ly ch c leňu , 

ale i ňe jake  ňova c ky.  

Vystoupili jsme ňa ňa dřaz í  v Rudolticí ch v 

C echa ch  a ňas e přvňí  cesta vedla k tořzu 

lichteňs tejňske ho za mku z řoku 1712, 

z ňe hoz  se do dňes ňí ch dňu  zachovala 

zají mava  tř í patřova  ve z . Přotoz e stojí  ňa 

kopci, ňabí zejí  se odsud pe kňe  vy hledy do 

okolí . K Laňs křouňu jsme se př ibliz ovali 

kolem soustavy zdejs í ch řybňí ku  pe kňou 

řekřeac ňí  oblastí . A vs ichňi jsme se shodli 

ňa tom, z e jařo je jiz  cí tit ve vzduchu a z e 

ňa m to tady tak třochu př ipomí ňa  ňas e 

Litovelske  Pomořaví . I ňe jací  ti pta ci obc as 

zacvřlikali, a tak bylo zř ejme , z e př í řoda se 

zatí m jes te  pomalu, ale jiste  přobouzí  ze 

zimňí ho spa ňku. 

Laňs křouň je pe kňe  me stec ko ňa řozhřaňí  

C ech a Mořavy s bohatou histořií , kteřa  se 

datuje od 13. století .  V jeho histořicke m 

ceňtřu uřc ite  zaujme budova zdejs í  

řeňesaňc ňí  řadňice, kostely svate ho 

Va clava, svate  Aňňy a sv. Mař í  Magdaleňy, 

mařia ňsky  sloup, du m Piaňo a ř ada 

dals í ch. Pozořuhodňe  zachovalou stavbou 

je v Laňs křouňe  take  dř eve ňy  hostiňec 

Křc ma z řoku 1615, kteřy  ňejeňz e zají mave  vypada , ale take , jak jsme se ňa vlastňí  z aludky př esve dc ili, se 

v ňe m vy bořňe  vař í . A ňaví c jsme se svou ňa vs te vou třefili do teřmí ňu masopustu, takz e jsme se v Křc me  

potkali s přu vodem vesely ch masek, kteře  tady zpí valy a taňcovaly. A v ařea lu mí stňí ho za mku přobí hal 

jařmařk a kultuřňí  přogřam.  

Takz e jsme se ňejeň fajň přos li př edjařňí  př í řodou, dobř e se ňajedli, pokochali pama tkami, pobavili se 

s mas kařami a uz ili si ňe jake ho kultuřňí ho přogřamu, ale take  jsme ňakoňec s ňe jaky mi dobřotami a 

suveňy řy odjí z de li k domovu s tí m, z e vy přava ňa hřaňici C ech a Mořavy sta la za to. 
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HRDINKOU PRVNÍHO JARNÍHO VÝŠLAPU BYLA VYDŘICE SÁRA  

Sobota 25. března 2017  

Sotva jařo zaklepalo ňa dveř e, vyřazili jsme do podhu ř í  Jeseňí ku . Sobotu 25. bř ezňa totiz  vymyslel vedoucí  

vy přavy Hyňek Pec iňka střa vit ňa třase Ruda ňad Mořavou – Hřabeňov – Radomilov – U Kostelí c ka a odtud 

dve ma vařiaňtami do Bludova. 

Rudou ňad Mořavou ve ts iňa z ňa s jeň přojí z dí  sme řem 

do Jeseňí ku . Teňtokřa t ňa s ale 19 z vlaku vystoupilo a 

ňavs tí vili jsme zdejs í  za chřaňňou staňici volňe  z ijí cí ch 

z ivoc ichu . Ma  pu sobňost přo S umpeřsko, Ža bř ez sko a 

Jeseňicko a o zví ř ata se v ňí  jiz  c tvřty m řokem stařají  

maňz ele  Maixňeřovi. Paňí  Jitka ňa m jako přvňí  

uka zala jedeň z ňejňove js í ch př í řu stku  staňice, 

veveřc ata, kteřa  jsou tak malic ka , z e př eby vají  v os atce 

v kuchyňi. Nas e sřdce a sympatie si ňa sledňe  zí skala 

vydř ice Sa řa, kteřa  je přo přopagaci a po zova ňí  přo 

fotogřafova ňí  ve staňici př í mo uřc eňa . Dostala se sem 

v jedňom me sí ci a ňa sve  lidske  dřuhy je tak fixovaňa , 

z e by ve volňe  př í řode  uz  aňi z í t ňemohla. Se svou 

paňic kou be ha  Sa řa jako pejsek ňa vodí tku. Staňice 

v Rude  ňad Mořavou je pome řňe  řozsa hla , zaují ma  

plochu 9000 metřu  c tveřec ňí ch, volie řy a take  jezí řko 

přo vodňí  ptactvo. Roc ňe  se tady stařají  o v přu me řu 

150 heňdikepovaňy ch z ivoc ichu , př eva z ňe  pta ku . 

Po velmi př í jemňe  přohlí dce staňice jsme ňa sledňe  

pokřac ovali př es Hřabeňov, souc a st Rudy, sme řem 

k poutňí mu mí stu - kostelu Boz í ho Te la mezi Radomilovem a Bludovem, kteře mu mí stňí  ř í kají  

„Kostelí c ek“.  Jeho histořie se datuje od poloviňy 16. století  a zahřňuje ňejeň kostel, ale i kapli, boz í  muka, 

kř í z  a kř í z ovou cestu v podobe  pe kňy ch kameňňy ch kaplic ek s ňikou. C a st ňas í  skupiňy vystoupila i ňa svah s 

řozhledňou Ha j a dřuhy  kopec se zbytky hřadu Bludova. Dřuha  skupiňa zatí m přos la Bludovem, kteřy  se 

uka zal by t ve ts í  a řozsa hlejs í , ňez  by se ňa přvňí  pohled zda lo. Tam lis ky a lis a ci obdivovali zdejs í  histořicke  a 

pe kňe  opřaveňe  domy, ařea l řozsa hle ho za mku, bohuz el ňepř í stupňe ho a mí stňí  kostel s hřobkou řodu 

Ž eřotí ňu , spjaty ch s tí mto křajem. V sympaticke  hospu dce za kostelem a ve stí ňu z eřotí ňske  hřobky, v ňí z  

odpoc í va  i ňejslavňe js í  a ňejva z eňe js í  z řodu, Kařel stařs í  ze Ž eřotí ňa, si u c astňí ci vy přavy stihli da t i meňs í  

obe d. A tec kou za vydař eňy m vy letem byl vy stup ňa ňovou řozhledňu Břusňa , dř eve ňou vyhlí dku 

s ocelovy mi schody, odkud se ňabí zejí  zají mave  vy hledy do okolí . 

„Ža křa sňe ho poc así  jsme se potom obe  skupiňy ses ly ňa bludovske m ňa dřaz í , vyme ňili jsme si za z itky a 

spokojeňe  odjeli domu ,“ uzavř ela Haňa Hulí kova . 
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NOVÝ ŽIVOT PRO LES, NOVÉ ZÁŽITKY Z MÁLO ZNÁMÉHO KRAJE I NOVÍ PŘÁTELÉ 

V Orlických horách proběhla za naší významné účasti Lesní brigáda Přátel přírody 

Potkat se, přoz í t ví keňd spolu, dobřovolňicky pomoct lesu a vyde lat tí m i ňe jake  kořuňky sve mu spolku bylo 

motivací  u c astňí ku  Lesňí  břiga dy Př a tel př í řody, kteřa  o přodlouz eňe m ví keňdu 5. – 8. kve tňa přobe hla 

ňedaleko Des tňe ho v Ořlicky ch hořa ch. C leňove  a př í zňivci spolku Př a tele  př í řody z. s., kteř í  jsou řozesetí  po 

cele m C esku, se doposud ňapř í c  svy mi mí stňí mi skupiňami mohli vide t ňa vy řoc ňí m Setka ňí  Př a tel př í řody, 

poř a daňe m uz  třadic ňe  v podzimňí ch me sí cí ch. Kve tňova  Lesňí  břiga da byla pokusem teňto řoc ňí  cyklus 

př epu lit a zave st dva sřazy za řok. Podle ohlasu  u c astňí ku  přa ve  skoňc eňe  akce ví me, z e to byl pokus 

u spe s ňy . 

Na pad zořgaňizovat akci, př i kteře  da me lesu ňovy  

z ivot, zazňe l ňa loň ske  ř í jňove  valňe  hřomade  spolku 

v Jizeřsky ch hořa ch a od te  doby se piloval, aby se ňa 

poc a tku kve tňa uskutec ňil. Na samotu Pa dolí  

ňedaleko Des tňe ho v Ořlicky ch hořa ch v pa tek vec eř 

př ijela tř icí tka dobřovolňí ku  řepřezeňtují cí ch te me ř  

vs echňy skupiňy Př a tel př í řody, co v C esku jsou. 

Na pozemku spolec ňosti Lesy Jaňec ek s. ř. o. be hem 

soboty vyc istili les od kla d a klestí  a vysadili i ňe kolik 

desí tek maly ch smřc ku . A ňebyla to přa ce 

jedňoducha . Pu ldeň maňua lňí  přa ce a pohybu 

v přudke m svahu vykoňal sve , takz e po zbytek dňe 

uz  to bylo „jeň“ poleha va ňí , poseda va ňí  a pozde ji 

kla boseňí  u ohňe  spojeňe  s ope ka ňí m vy tec ňy ch 

mí stňí ch kloba sek. 

V ňede li c ekalo u c astňí ky sluňec ňe  vy letňicke  poc así , 

kteře  vyuz ili podle svy ch sil ke zdola ňí  třasy z Pa dolí  

př es Luisiňo u dolí  ňa Masařykovu chatu ňa S eřlichu, 

odkud pak ňe kteř í  pokřac ovali jes te  da le po svy ch př es S eřlis sky  mly ň a okřaj Des tňe ho zpe t do Pa dolí . Kdo 

us el pe s ky cely  okřuh, me l v ňoha ch ňecely ch pe tadvacet kilometřu . Ti, co skoňc ili ňa S eřlichu, me li 

domluveňy  odvoz hořsky m taxí kem. Vec eř ope t zahoř el oheň , hřa lo se ňa kytařu a zpí valo a u c astňí ci si 

vyme ň ovali tipy ňa zají mave  tuřisticke  za z itky a osobňí  koňtakty. 

Letos ňí  přvňí  dva kve tňove  ví keňdy byly přoslouz eňe  dí ky sta tňí m sva tku m, kteře  př ipadly ňa poňde lí . Me lo 

to vy hodu – ňikdo v ňede li a aňi dals í  deň řa ňo ňespe chal domu . U c astňí ci se sice uz  dopoledňe řozjeli 

sme řem k domovu m, ale cestou kaz da  skupiňka jes te  vyskoc ila ňe kde z auta a ňavs tí vila ňe jake  zají mave  

mí sto. Poř adatele  mají  zpřa vy o Pots tejňe , pevňosti Haňic ka, Křa lí ka ch ňebo Neřatove . A hlavňe  o tom, z e 

u c astňí ci dopořuc ují  akci opakovat. Takz e př edbe z ňe  – př í s tí  kve teň se potka me s dobřovolňí ky ňa saňaci 

kusu lesa ňa Slapech. Uz  aby to bylo! 
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NA CYKLOAKCI SE MALÉ LIŠKY SETKALY I S LIŠKOU ŽIVOU 

Sobota 20. května 2017  

Přvňí  cyklisticky  vy let řoku jsme sme řovali ňa Dřahaňskou vřchoviňu. V sobotu 20. kve tňa se ňa s ňa 

autobusove m ňa dřaz í  v Přoste jove  ses la desí tka a řozde lili jsme se př esňe  ňapu l. Pe tice me ňe  zdatňy ch 

kolař u , kteřy m se ňechte lo s lapat zdejs í  ňekoňec ňe  kopce, se ňechala vyve st cyklobusem do Přotivaňova. 

Dřuha  vy koňňe js í  poloviňa do vys s í ch poloh s lapala. 

Podle oc eka va ňí  a dosavadňí ch zkus eňostí  dos lo potom 

př iřozeňou cestou k u bytku ňe kolika cyklistu  - ňe kteře  odřadila 

zima a kopce, jiňí  si ňakoňec ude lali iňdividua lňí  přogřam. Na 

cestu z Přotivaňova zpe t do Přoste jova se ňa s tak ňakoňec vydala 

pe tice po třase, kteřou vymyslely vedoucí  akce a zňalkyňe  

tamňí ch pome řu  Boz eňa Bo hmova  a Mařcela Hoffmaňova .  

Žpe t do Přoste jova jsme se vřaceli př es celou ř adu zají mavy ch 

mí st. Tou přvňí  byl přameň ř eky Puňkvy, ňejdels í ho podzemňí ho 

toku v ňas í  řepublice. Na sledovala meteořologicka  staňice Skalky, 

zají mava  stavba hňed ňa přvňí  pohled. Pokřac ovali jsme př es 

Suchy  a Repechy se zasta vkou v pe kňe m peňzioňu Lada a př es 

Sobe suky do Plumlova, kde jsme obdivovali tamňí  za mek. 
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SVŮJ SVÁTEK JSME TENTOKRÁT OSLAVILI U SLEZSKÉ HARTY 

Víkend 3. a 4. června 2017: Den pro přírodu  

Sva tek c esky ch Př a tel př í řody jsme oslavili ňa př ehřade  Slezska  Hařta. Ža jemce c ekal jedňo- ňebo dvoudeňňí  

vy let, podle chuti a c asu. V sobotu 3. c eřvňa c ekala vy letňí ky cesta vlakem z Olomouce do Břuňta lu a odtud 

jes te  autobusem do obce Roudňa ňa bř ehu Slezske  Hařty. Odtud jsme se vys křa bali ňa vřcholek ňec iňňe  

sopky Velky  Roudňy  a ze zdejs í  řozhledňy pohle dli do křaje. Cestou do u dolí  ňabřala akce ňepla ňovaňy  spa d, 

a to kvu li zlomeňe mu kotňí ku, kteřy  museli ř es it př ivolaňí  za chřaňa ř i. Ti, kdo me li v pla ňu jeň jedňodeňňí  

vy let, odjeli po vypřaveňí  saňitky busem a vlakem do Olomouce. 

 

Ve ts í  c a st vy letňí ku  se ale př ihla sila ňa př espa ňí . Žu stali ňa Hařte  a př ejeli př í vozem do Razove , ňavs tí vili 

př í řodňí  pama tku Razovske  tufity (vyvř eliňy) a po ubytova ňí  v peňzioňu U Kořmidla je c ekala plavba lodí  

Saňta Mařia po hladiňe  Slezske  Hařty. Dos lo i ňa koupa ňí , ope ka ňí  s peka c ku  a ohla s eňou vec eřňí  dřuz bu s 

řa zovity mi domořodci v řodis ti poř adatele akce. V ňede li se vydali ňa vycha zku „Po zatopeňy ch 

osudech.“ Voda př ehřady zatopila z c a sti celkem 6 vesňic a jedňu u plňe . Pak uz  byl c as ňa cestu do 

Olomouce, kde pokřac ovali v hla sa ňí  př í jemňy ch za z itku  z akce.  

Oslava Dňe přo př í řodu se tak ňa řamňe  vydař ila, samozř ejme  az  ňa ňes ťastňy  u řaz, kteřy  ale dobř e dopadl, 

shřňul Hyňek Pec iňka. 
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ČERVNOVÁ VÝPRAVA NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK ZAŽILA APRÍLOVÉ POČASÍ 

Sobota 10. června 2017 

Na sobotu 10. c eřvňa jsme ňapla ňovali vy let ňa Křa licky  Sňe z ňí k. Třochu jsme me li obavu, jestli uz  ňa takovy  

vy s lap ňebude moc teplo. Jeňz e c love k mí ňí  a poc así  me ňí … 

Akce př ila kala s estňa ct tuřistu , z toho pe t ňovy ch tva ř í . Vedeňí  vy přavy se ujali Iva Dvoř a kova  a Petř 

Žatloukal. Uz  cestou vlakem jsme za okňy sledovali de s ť a ute s ovali jsme se, z e to tak v cí li by t ňemusí . 

Vy chozí  bod vy stupu - Stř í břňice - ňa s ale take  př iví tal pe kňy m lija kem. Ti s ťastňe js í  a vybaveňe js í  vyta hli 

pla s te ňky a des tňí ky. Ti, co je ňeme li, jim je za vide li a řiskovali přoma c eňí , coz  se v ňe kolika př í padech i 

stalo. I tak jsme ale statec ňe , ňe kteř í  s mí řňe  zaťaty mi zuby, s lapali do ňejbliz s í ho cí le, k oblí beňe  chate  

Na vřs í . Tam ňa m Iva povykla dala ňe co o histořii Křa licke ho Sňe z ňí ku. A ř ekli jsme si, z e jedeňa cta  řozhodňe. 

De s ť mezití m ustal a př eva z ňa  ve ts iňa vy přavy se po obc eřstveňí  a c a stec ňe m vysus eňí  řozhodla ve vy stupu 

pokřac ovat. Ža vy s lapem "vřcholove  skupiňky" se ohle dla přa ve  Iva Dvoř a kova :  

"Cestou jsme se mí jeli se 

spořtovci, kteř í  be z eli za vod z 

Dolňí  Mořavy k chate  HS 

Fřaňcisce a zpe t do Dolňí  

Mořavy - dohřomady 21 

kilometřu . To jsme jim 

skutec ňe  ňeza vide li, jeň 

obdivovali, přotoz e mezití m 

ope t zac alo přs et a tyto 

stř í dave  spřs ky ňa s i je 

přova zely po celou cestu. 

Nas te stí  u by vale  chaty 

Lichteňs tejňu  a sos ky sloňa - 

symbolu Křa licke ho Sňe z ňí ku 

- uz  zac alo vyle zat ňesme le i 

sluňí c ko. Žde ňa sledovalo 

spolec ňe  foto. Vřchol Sňe z ňí ku byl vs ak poř a d v mlze.  

Po chví li jsme ňařazili ňa přameň ř eky Mořavy, ope t foto a pak uz  za ve řec ňy  vy stup ňa vřchol (1 423,7 m ň. 

m.).  Dosa hli jsme ho ve 13 hodiň v dobře  ňa lade , přotoz e ňa s ňic ňemu z e jeň tak zlomit. Kupodivu zde bylo 

plňo lidí , hlavňe  z Polska, dlouho jsme se ovs em ňezdřz eli, poř í dili jsme fotodokumeňtaci a dali se ňa 

zpa tec ňí  cestu. Jes te  zasta vka ňa posilňe ňí  u chaty HS Fřaňciska a pak ňa s uz  c ekala kameňita  a mokřa  cesta 

dolu  ňa Na vřs í .  

Cestou jsme jes te  stř í dave  ňe kolikřa t zmokli, ale zase jsme se pokochali pohledy ňa Staře  Me sto a okolňí  

hořy. Chata Na vřs í , ňeboli ňa s  za kladňí  ta boř c . 1, byla potom přo zme ňu zalita  sluňí c kem, a tak jsme ji 

ňevyňechali. Př i sestupu do Stř í břňic ňa s ale zase chytil de s ť, teňtokřa t i s křoupami. 
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ZA TAJEMSTVÍM SMÍRČÍCH KŘÍŽŮ JSME SE VYPRAVILI DO ŠTARNOVA A ŠTĚPÁNOVA 

Sobota 9. září 2017 

V sobotu 9. za ř í  jsme se v poc tu 21 cyklistu  a pe s í ch tuřistu  

vydali po stopa ch tajemňy ch stř edove ky ch pama tek - smí řc í ch 

kř í z u . Dva jsme ňavs tí vili ve S tařňove , jedeň v Beňa tka ch a 

dva ve S te pa ňove . Vs ichňi jsme se pak potkali ňa Koma řfestu 

ve Stř eňi v dobře  ňa lade . Jedňa z posledňí ch křa sňy ch sobot 

řoku se opřavdu vydař ila! 

Na ňa pad uspoř a dat vy přavu po smí řc í ch kř í z í ch př is la 

vedoucí  vy přavy Heleňa Pola s kova . Smí řc í  kř í z e a kameňy 

vzňikaly uz  od 14. století , kdy přa vo a za koňy fuňgovaly 

třochu jiňy ch zpu sobem a byl uplatň ova ň syste m smí řc í ho 

přa va.  Smí řc í  smlouva umoz ň ovala pachateli mimosoudňe  se 

vyřovňat a chřa ňila ho př ed př í padňou mstou ze střaňy 

pozu staly ch, kteřa  by vala v te  dobe  be z ňou. Smí řc í  kř í z e stojí  

ňa mí stech, kde byl spa cha ň zloc iň, ve ts iňou vřaz da, ale mohlo jí t i o oloupeňí , př epadeňí . Ve S te pa ňove  je 

dokoňce zají mavy  dvojkř í z .  

PŘÁTELÉ PŘÍRODY SE SEŠLI POŠESTÉ, TENTOKRÁT V KRKONOŠÍCH 

Čtvrtek – neděle 12. - 15. října 2017:  Rýchorská bouda  

Př ed pe ti lety uspoř a dala c eska  ve tev meziňa řodňí ho hňutí  Př a tele  př í řody (Natuřefřieňds) přvňí  celosta tňí  

sřaz. Teňto ňa pad se řychle osve dc il a řealizuje se od te  doby kaz dořoc ňe  ňa podzim ňa řu zňy ch mí stech 

C eska. A tak se o přodlouz eňe m ví keňdu 12. – 15. 

ř í jňa potkali c leňove  a př í zňivci spolku Př a tele  

př í řody z. s. uz  pos este  - teňtokřa t ňa Ry chořske  

boude  ňa vy chode  Křkoňos  a v ňadmoř ske  vy s ce 

tisí c metřu . A Mala  lis ka zde me la ňejpoc etňe js í  

zastoupeňí .  

C tyř icí tka u c astňí ku  z cele  řepubliky si za celořoc ňí  

pestřou c iňňost svy ch mí stňí ch skupiň, kteře  pu sobí  

ve ve ts iňe  křaju  C eska, vyslouz ila př ekřa sňe  poc así , 

kteře  přy  v tomto řoc ňí m období  ňa Ry chořa ch 

te me ř  ňeby va . Mohli přoto střa vit pa tek a sobotu 

objevova ňí m př í řody a histořie tohoto koutu 

Křkoňos , kam zaví ta va  jeň ma lo tuřistu . S miňulostí  

Ry choř se sezňa mili př edevs í m př i pa tec ňí  ňa vs te ve  

ekoceňtřa Dotek v Hořňí m Mařs ove  a přocha zka ch 

po vesňici a její m okolí . V sobotu se pak ve ts iňa 

http://www.rychorskabouda.cz/
http://www.rychorskabouda.cz/
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u c astňí ku  řozebe hla po kopcí ch a uz í vala si podzimňe  zbařveňe  lesy a vy hledy ze hř ebeňu  a hořsky ch luk. 

Ne kteř í  pak př í řodu přopojili s civilizací  a ňavs tí vili by vale  hořňicke  a tkalcovske  me sto Ž acle ř  a blí zke  

zbytky př edva lec ňe  pevňostňí  liňie. 

Souc a stí  Setka ňí  Př a tel př í řody byly i spolec ňe  vec eřy, kteře  c leňove  a př í zňivci spolku vyuz ili ke vza jemňe  

iňspiřaci k dals í  c iňňosti a dřuz eňí  u kytař. Na pa tec ňí  vec eř pak byla př ipřaveňa tematicka  přojekce 

filmovy ch dokumeňtu  z přojektu Jedeň sve t. V ňede li dopoledňe přobe hla i valňa  hřomada spolku a ti, co se 

jí  ňeu c astňili, se jes te  sňaz ili ňasa t co ňejví ce atmosfe řy zdejs í ch koňc iň, př edtí m ňez  sjeli z řy chořske  

ňa hořňí  plos iňy zpe t do řeality vs edňí ch dňu . 

„Popřve  jsme ňas e Setka ňí  ořgaňizovali v mí ste , kde z a dňa  z ňas ich skupiň ňeňí  doma. U c astňí ky tak 

ňeřus ily mys leňky ňa řu zňe  doma cí  poviňňosti a mohli si plňe  uz í vat atmosfe řu mí sta, kde z ňa s ma lokdo 

dř í ve byl, a ví ce pozňat Př a tele př í řody odjiňud ňez  jejich vlastňí  skupiňy. Teňto za me ř ňa m dokoňale vys el. 

Doufa m, z e ňava zaňa  př a telství  dlouho vydřz í , a uz  se te s í m ňa dals í  vy řoc ňí  Setka ňí  Př a tel př í řody, teňtokřa t 

v Ž elezňy ch hořa ch.“ uzavř el př edseda spolku Hyňek Pec iňka. 
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VÝLET NA ŠUMPERSKO JSME POJALI V HALLOWEENSKÉM DUCHU 

Sobota 28. října 2017 

O sta tňí m sva tku v sobotu 28. ř í jňa jsme podňikli v deseti 

u c astňí cí ch vy let do Velky ch Losiň. Pu vodňe  me l by t spojeň jes te  

s vy s lapem ňa vloňi otevř eňou řozhledňu Bukovka. Vzhledem 

k des tive mu ňebi jsme si ale př i ceste  ve vlaku odhlasovali, z e 

řozhledňu odloz í me, az  budou leps í  klimaticke  podmí ňky,“  

Ve Velky ch Losiňa ch jsme jako přvňí  ňavs tí vili zdejs í  řuc ňí  papí řňu, 

zaloz eňou ňa skloňku 16. století  pa ňy ze Ž eřotí ňa. Je uňika tem, kteřy  

patř í  k ňejstařs í m sve ho dřuhu v Evřope .  Ruc ňí  papí ř se tady totiz  

sta le vyřa bí  třadic ňí m postupem z bavlňy a lňu.  Po přohlí dce 

maňufaktuřy jsme se s li v des ti, ale s odhodla ňí m, přojí t k pe kňe mu 

mí stňí mu řeňesaňc ňí mu za mku, zňa me m c ařode jňicky mi 

přocesy.  V 17. století  kvu li ňim př is lo v přu be hu ňecely ch dvou desí tek let jeň ňa losiňske m paňství  kolem 

stovky lidí  o z ivot. A po obe de  uz  ňa sledovala řelaxac ňí  c a st vy přavy, ňa vs te va mí stňí ho teřma lňí ho pařku. 

Tam jsme si dokoňale uz ili le c ive  vody a odpoc iňku. Nakoňec, přo poc así  toho dňe to byl přogřam ňapřosto 

idea lňí . A přotoz e Halloweeň byl jeň za pa ř dňu , za ve ř vy letu a jí zdu vlakem domu  jsme si zpestř ili 

halloweeňsky mi maskami, jak jiňak ňez  pove ts iňou fotogeňicky mi. 

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VYCHÁZKA K NAŠEMU DUBU UKONČILA SEZÓNU 

Sobota 16. prosince 2017 

O Žlate  sobote , 16. přosiňce, se mala , lec  o to veselejs í  skupiňka ňas ich c leňu  vydala ňa třadic ňí  vycha zku za 

Dubem Př a tel př í řody, kteřy  jsme uz  př ed pe ti lety vysadili v takzvaňe m Rodiňňe m ha ji u Hřomova dubu, ňa 

dohled me stske  c a sti Chomoutov. Ope t jsme se ujistili, z e teň ňa s  střom je mezi ostatňí mi zde vysazeňy mi 

teň ňejkřa sňe js í . Da l jsme pokřac ovali ňe kolik kilometřu  sme řem k C eřňoví řu pode l polí  př ed Olomoucí  a 

pode l Třusovicke ho 

potoka. Vyfotili jsme se 

u jeho soutoku s 

Mořavou a kolem 

kla s teřa Hřadisko jsme 

dos li az  do Břistolu, kde 

jsme vy let zakoňc ili 

zaslouz eňy m obe dem. 

Sla va, ňazdař vy letu, 

ňezmřzli jsme a jsme 

tu! Kde? Př ece ňa koňci 

ňas í  letos ňí  tuřisticke  

sezo ňy.  
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B. Ža kultuřou ňa pa ř hodiň i ňa cely  deň. Mezi c leňy ňa 
Posed i za spořtem  

Nejen přírodou jsou živi Přátelé přírody. U nás v Olomouci, ve skupině Malá liška žijeme i kulturou, a to nejen 

ledasjakou. V roce 2017 proběhlo několik hudebních podvečerů v přírodě olomouckých parků, kterými jsme 

navázali na loňské úspěšné „zpívání sochám“. Zařadili jsme také oblíbené kuchařské workshopy, tradiční bylo 

každoměsíční Setkání s knížkou, někdy zaměřené na zajímavý směr či autora, jindy dostali prostor ti, co přišli 

s knihou. Vydali jsme se také po stopách umění v prostředí olomouckých sídlišť, a to hned dvakrát. Už podruhé 

jsme se zapojili do znovuzavedeného vynášení Morany z hanácké vísky Krčmaň a také jsme uspořádali 

dušičkovou vycházku po stopách zmizelých židovských spoluobčanů. To vše je pro nás kultura. 

Také probíhala setkání našich členů zvaná Posed, která připadala na první úterý v měsíci. V září proběhl další 

ročník Liškostřeleckého turnaje, poprvé mimo Olomouc. K listopadu, kdy slavíme výročí našeho založení, pak 

kromě výročního shromáždění a večírku patří bowlingový turnaj členů I ten proběhl. Zkrátka, snažíme se. 😊 

Fotky z našich akcí: http://www.malaliska.cz/fotogaleřie2/ 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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LEDNOVÉ SETKÁNÍ S KNÍŽKOU: SUCHÝ, ŠLITR, SEMAFOR 

Úterý 31. ledna 2017 

Liteřa řňí  beseda z cyklu Setka ňí  s 

kňí z kou př ila kala o posledňí m 

ledňove m u teřku do Fox clubu patňa ct 

za jemcu  o feňome ň divadla Semafořu. 

Žazňe ly zají mave  iňfořmace z histořie 

divadla i z ivota jeho hlavňí  tva ř e, Jiř í ho 

Suche ho, u řyvky ze hřy Kytice, mohli 

jsme si zazpí vat ňe kteře  z ňadc asovy ch 

hitu , kteřy mi se divadlo přoslavilo...  

Žkřa tka, opřavdu jsme vyve sili faňgle a 

aňi přotagoňiste  divadla Semafoř by se 

ňemuseli styde t za zpu sob, jak je 

př edstavily Eva Sommeřova  a Ma ja 

Cvic kova  za pomoci Toma s e a Leňky 

Pospí s ilovy ch. 

 

NA VYCHÁZCE ZA DUCHY OLOMOUCKÝCH SÍDLIŠŤ 

Ve čtvrtek 16. března v podvec eř jsme se pod vedeňí m Mařty Peřu tkove  vydali ňa dvouhodiňovou 

vycha zku po sí dlis tňí  ařchitektuř e. Ž Teřeřova ňa me stí , kde jsme se sezňa mili s fuňkcemi sí dlis te  a tí m, jak 

ho lze postavit spřa vňe  i s patňe , jsme se př esuňuli ňa ňejstařs í  olomoucke , jes te  cihlove , sí dlis te  ňa ulicí ch 

Nořska  a geň. Pí ky. Pote  jsme pokřac ovali v ulicí ch De lňicka  a U Kova řňy, kteřa  ňa s dovedla do dz uňgle 

"Mac kalova", ňa ulice Stibořova a Želeňa .  

Žklidňe ňi atmosfe řou ulice Jí love  jsme 

se dostali ňa Kmochovu a kolem by vale  

Paňořamy jsme př es li k pos te  ňa ulici 

Foeřstřove , kde jsme vycha zku ukoňc ili.  

Vycha zka me la sezňa mit za jemce s 

třochu jiňou tva ř í  ňas eho me sta, ňez  

ukazujeme tuřistu m, ňechat je zamyslet 

se ňad tí m, z e bydlet ňa sí dlis ti 

ňemuselo by t vz dycky jeňom s patňe , a 

upozořňit ňa dřobňe  ume lecke  

ařtefakty, u kteřy ch se be z ňe  

ňezastaví me, ale kteře  dotva ř ejí  

atmosfe řu sí dlis te . 
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V KRČMANI PODRUHÉ PŘIVOLALI JARO 

Křc maň  - Ne kolik desí tek dobřovolňí ku  v dobovy ch kosty mech z dvaca ty ch a tř ica ty ch let miňule ho století  

př ivolalo v sobotu 8. dubna 2017 v obci jařo. Spa lili Mořaňu a do vesňice př iňesli le to v podobe  ňazdobeňe  

ve tve s peňtlemi. 

Obňoveňí  stařoda vňe  třadice zořgaňizovali jiz  podřuhe  mí stňí  patřioti ve spolupřa ci s dobřovolňí ky z Male  

lis ky, za kladňí  skupiňy Př a tel př í řody z Olomouce. "Jsme řa di, z e jsme u te to povedeňe  akce mohli ope t by t. A 

stejňe  jako vloňi po vyňeseňí  Mořaňy vysvitlo sluňce," př ipomňe l Hyňek Pec iňka z Male  lis ky. 

Obchu zka s Mořaňou po obci byla vesela  a bařevňa , obc eřstveňí  bylo dosti a za bavy řovňe z . Ne kteř í  si i 

zataňcovali, ňe kteř í  se přojeli ňa třakař i, ale ňikdo ňeodolal ňabí dce slivovic ky, kola c ku  a jiňy ch pochutiň od 

mí stňí ch hospoda ř u , stařostou obce poc í ňaje. Na zasta vce ňa Mařcí ňku se u c astňí ci hřomadňe  vyfotili a 

př itom se dozve de li ňe co z histořie a pu vodu te to jařňí  třadice. 

A Mořaňy byly ňakoňec dve . Jedňa velika , kteřa  byla ňeseňa v c ele přu vodu a dřuha  meňs í , symbolicka  ze 

sla my. Tu dřuhou za pokř iku „my chceme jařo“ spa lili u c astňí ci akce u mostku a hodili do vody.   

Koho ňevyc eřpal ňe kolikahodiňovy  přu vod, mohl pokřac ovat v za bave  př ed hospodou. Tam si de ti i dospe lí  

vyzkous eli kouleňí  obřuc í , stř elbu z přaku, chu zi ňa chu da ch, ska ka ňí  v pytli a hřu v kulic ky, kteřa  se te s ila 

asi ňejve ts í mu za jmu. 
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TŘETÍ ROČNÍK MUZICÍROVÁNÍ V PARKU ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJEN! 

Tř etí  řoc ňí k cyklu hudebňí ch 

vystoupeňí , kteřy  pod ňa zvem 

"Muzicí řova ňí  v pařku" poř a dají  

ňa řu zňy ch mí stech me stsky ch 

sadu  olomouc tí  Př a tele  př í řody, 

otevř el ve čtvrtek 11. května 

2017 koňceřt W&S Baňdu a Dua 

RoHaň.  

Jako přvňí  vystoupila 

folkřockova  seňzace z haňa cke  

stepi, kteřou po hodiňe  ňa stejňe  

dlouhou dobu ňa sledovala 

komořňe js í  dvojice s folkovy m 

az  folklořňí m zabařveňí m, 

specialiste  ňa duety. 

A poc así ? Př a lo. 

 

ŘECKÝ VEČER: JÍDLO, HUDBA, TANEC I VÍNO 

Po ví ce ňez  řoce jsme do přogřam ve čtvrtek 25. května 2017 ope t zař adili kuchař sky  wořkshop. Teňtokřa t 

evokoval atmosfe řu sluňňe ho R ecka. A ňejeň kuliňa ř sky mi specialitami: vec eř doplňila vy uka ř ecky ch taňcu  

a degustace tamňí ch ví ň Imiglykos a Retsiňa. Nelze se přoto divit, z e jsme se pomyslňe  př eňesli k letňí  

pohode  u Egejske ho moř e a ňeřadi jsme se řozcha zeli az  v pozdňí ch vec eřňí ch hodiňa ch. 

Pozva ňí  př ijala desí tka dam. Po 

vedeňí m R ekyňe  Aňdřoňiki Vala s kove  

vař ily ř ecke  jí dlo lachano me kima, 

ňeboli zelí  se zeleňiňou a mlety m 

masem. Vypadalo to la kave , voňe lo to 

skve le a chutňalo vy bořňe . Jako 

sladkou tec ku jsme si upekly baklavu, 

za kusek s oř echy, polity  vlastňořuc ňe  

uvař eňy m siřupem. 

Atmosfe řa v kuchyňi Klubu přo seňiořy 

v Jiřa skove  ulici byla přacovňí , 

př a telska  a vesela . K tomu posledňí mu 

př ispe ly ňemalou me řou přa ve  i ř ecke  

taňce, kteře  jsme si vyzkous ely pod 

vedeňí m lektořky Miřky Střoupkove .  
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NEDALI JSME SE. LIŠKOSTŘELECKÝ TURNAJ PROBĚHL, I KDYŽ MEZI KAPKAMI DEŠTĚ 

Sobota 23. září 2017 v Krčmani 

Stř elecky  tuřňaj bude, i kdyby třakař e padaly! I kdybychom me li tř eba jeň ha zet s ipky v hospode ! A maso do 

udí řňy je ňaloz eňe , takz e gastřoňomicka  c a st akce bude uřc ite  skve la . Tak jsme se řozhodli v pa tek vec eř př i 

sledova ňí  te me ř  třagicky ch př edpove dí  poc así  ňa sobotu 23. za ř í .  

Mí sto c iňu Křc maň  ňa s skutec ňe  př iví talo des te m. Na tamňí m hř is ti jsme stac ili jeň v řychlosti ňachystat 

staňovis te  přo vzduchovku, přak a ha zeňí  křouz ku  a potom řychle do vedlejs í  hospody ňa kafe. A po 

obc eřstveňí  ňa hle přs et př estalo a my pod hoňí cí mi se mřaky ňakoňec odehřa li v poc tu dvaňa cti soute z í cí ch 

vs echňy tř i discipliňy.  

Letos jsme hlavňí  spořtovňí  kla ňí , stř elbu ze vzduchovky, ziňovovali v tom, z e to bude soute z  o putovňí  

poha ř. Teň histořicky přvňí  si ňakoňec vystř í lel a odňesl Daliboř Ža les a k a přo př í s tí  řok je pevňe  

řozhodňuty  titul obhajovat. Jařka Hofmaňova  zapeřlila ve stř elbe  z přaku a Vlaste  Kafoň kove  se ňejví c dař ilo 

v ha zeňí  křouz ku .  Ne kteř í  př i soute z í ch př ekvapili ňejeň ostatňí , ale i sami sebe. Jiz  zmí ňe ňa  Jařka břavuřňí  

stř elňou z přaku do plechovek, kteřy  sňad ňedřz ela v řukou od de tství , jiňí  tí m, z e se i př es zapomeňute  

břy le ňa da lku třefili do teřc e.  

Po dvouhodiňove m uřputňe m kla ňí  ňa m potom př is ly vhod c eřstve  vyuzeňe  dobřoty. A zac alo zňovu přs et, 

ale to uz  ňa m ňevadilo, přotoz e jsme se mohli s jí dlem a za pivem př esuňout do hospu dky. Tam se k ňa m 

postupňe  př ipojili jes te  dals í  tř i c leňove  a dos lo i ňa hudbu a zpe v. C tvřty  řoc ňí k Lis kostř elecke ho tuřňaje tak 

byl u spe s ňy  jako ty tř i miňule  a my se uz  te s í me ňa teň př í s tí , tak třochu jubilejňí . 
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HISTORICKÁ VYCHÁZKA: STOLPERSTEINE, ANEB PO STOPÁCH ZMIZELÝCH 

V úterý 6. listopadu jsme ňava zali ňa dus ic kove  te ma a ňa komeňtovaňe  hodiňove  vycha zce ceňtřem me sta 

jsme si př ipomňe li osudy z idovsky ch spoluobc aňu , zmizely ch za dřuhe  sve tove  va lky z Olomouce. Heleňa 

Jaňdova, kteřa  vycha zku př ipřavila, ňa ňí  př edstavila osudy tř í  z ňich a přojekt Stolpeřsteiňe, aňeb "kameňy 

zmizely ch", kteře  mu z eme potkat v dlaz be  (ňejeň) olomoucky ch ulic. Te ma si ňas lo 29 za jemcu , kteř í  dořazili 

ňa ses eř ele  Hořňí  ňa me stí , vydřz eli az  do koňce ňa ňa dvoř í  Koňviktu a ňezmřzli. 

 

DRUHÉ LIŠČÍ KOULOVÁNÍ ZASE ZVEDLO LAŤKU 

Dvací tka ňas ich c leňu  vyuz ila v úterý 8. listopadu moz ňosti “zakoulet si" ňa bowliňgu v Galeřii S aňtovka. 

Vy koňy a styl "vřhu" koulemi byly pestře  a řu zňořode , ale hlavňe  s lo o to pobavit se a by t pospolu, coz  se 

podař ilo ke spokojeňosti vs ech. Takz e dřuhe  lis c í  koulova ňí  bylo u spe s ňe  a jiz  se te s í me ňa tř etí  řoc ňí k. 
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MALÁ LIŠKA HLÁSÍ: SEDMÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ NÁLEŽITĚ OSLAVENO A OSMÝ ROK ČINNOSTI 
NAPLÁNOVÁN 

 

Kaz dořoc ňe  v poloviňe  listopadu poř a da me vy řoc ňí  setka ňí  ňas ich c leňu . Odpoledňe přobí ha  valňa  hřomada 

a ňa ňi ňavazuje vec í řek se za bavou, hudbou, taňcem a dobřy m pití m a jí dlem. V pátek 17. listopadu 2017 

tomu ňebylo jiňak.  

Nejpřve be hem tř í  hodiň c leňove  olomoucky ch Př a tel př í řody vzpomeňuli ňa akce, kteře  letos přobe hly, 

vyslechly zpřa vy z c iňňosti vedeňí  skupiňy a ňapla ňovali c iňňost ňa př í s tí  řok. Po pu lhodiňove  pauze 

přostořy Fox clubu zaplňily masky a řozjel se vec í řek, kteřy  ovla dalo motto "Co se de je v lese". Stoly se 

přohy baly jí dlem i pití m a k dobře  pohode  stejňe  jako loňi př ispe li i muzikaňti Pa ja a Johňy. Po koňci jejich 

vystoupeňí  hudba a zpe vy ňeutichly, pokřac ovali v ňich totiz  hudebňí ci z ňas ich "vňitř ňí ch zdřoju ". Ti 

dovedli vec í řek az  do sví ta ňí . 

V ňas em Fox clubu v ceňtřu Olomouce se teňtokřa t ses lo te me ř  50 ňas ich c leňu  a desí tka mily ch hostu , kteř í  

spolec ňe  ope t vytvoř ili ba jec ňou atmosfe řu, ňa kteřou budeme dlouho vzpomí ňat.  
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C. Pozňa va ňí  př í řody a kultuřy v zahřaňic í , meziňa řodňí  
spolupřa ce 

Objevování příběhů krajiny a lidí v jiných koutech (zatím jen) Evropy nás vyloženě baví. V roce 2015 jsme se 

podívali do Německa, Polska a Rakouska. Navíc ještě do Portugalska, a to letecky, což bylo na akci naší skupiny 

poprvé. Všechny výjezdy za hranice všedních dní jsme si zorganizovali sami i s dopravou, jen do Metzingenu a 

Krakova nás vezl minibus cestovní kanceláře JV Tour. Na ubytování jsme v Německu, Rakousku, Polsku i 

Portugalsku využili základny místních Přátel přírody, kteří jsou s námi jedna celosvětová rodina. 

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. V dubnu 2015 jsme je navštívili 

doma, někteří z nich byli s námi o prázdninách na polských Mazurských jezerech. 

Fotky z našich akcí: http://www.malaliska.cz/fotogaleřie2/ 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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NABÍDKA AKTIVNĚ STRÁVENÝCH VELIKONOC PŘILÁKALA ČTYŘICÍTKU ZÁJEMCŮ, VČETNĚ 
ZAHRANIČNÍCH 

 

Velikoňoce jsme za dobu ňas í  sedmilete  histořie ňikdy ňeňechali ňeobsazeňe  ňas imi akcemi. Letos př ipadly 

ňa pu lku dubňa, coz  jsme př iví tali, přotoz e uz  je veňku tepleji, jsou otevř eňe  pama tky a jiňe  atřakce a taky 

lide  mají  leps í  ňa ladu. Pod ňa zvem "Velikoňoce v pohybu" přobe hlo o velikoňoc ňí m ví keňdu 14. - 16. dubna 

2017 ňe kolik aktivit, ňa kteře  jsme př ila kali př es c tyř icet u c astňí ku  vc etňe  dvou zahřaňic ňí ch. Př idali se k 

ňa m totiz  Třaude a Eřwiň Dřexleřovi z jedňe  z ví deň sky ch skupiň Př a tel př í řody. V Olomouci ňebyli popřve , a 

i kdyz  opřoti pla ňu zu stali ňa ňa vs te ve  zdejs í ch Př a tel př í řody ze skupiňy Mala  lis ka sami, řa di př ijeli, aby se 

s ňa mi sezňa mili a za řoveň  př ipřavili pu du ňa cyklotuřisticky  za jezd Ví deň aňu  ňa Olomoucko, ňa ňe jz  se 

te s í me v sřpňu. A co se vlastňe  vs echňo de lo? 

Na Velky  pa tek odpoledňe jsme se řozhodli 

zopakovat jí zdu ňa kolobe z ka ch po pařku, její z  

přemie řa u spe s ňe  přobe hla ňa podzim 2014. 

Modeřňí  vozí tka jsme si ope t zapu jc ili v Ceňtřu 

Semafoř. Spořtovňí  vy zva př ila kala osm 

statec ňy ch a ňec ekaňe  se k ňa m jiz  v pařku 

př idali jes te  dva dals í  c leňove  ňa vlastňí ch 

"př ibliz ovadlech" - kolobe z ce veteřa ňce a ňa 

skateboařdu, takz e ňa s ňakoňec bylo deset.   

"Kolec ka ř i" se pote , co vřa tili jezdí tka ňa stadioň, 

př ipojili k dals í m vesely m hostu m podvec eřňí ho 
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Fox clubu. Na pa tec ňí  vec eř bylo ňapla ňova ňo posezeňí  s vy bořňy m gula s em, kteřy  přo vs echňy př ipřavila 

Helc a, a s folkovy mi to ňy amate řske  ses losti Kve tos e, Leňoc ky a dvou Ždeň ku , kteřy m to skve le ladilo i 

zpí valo. Rakous tí  hoste  se mile divili, jak ňa m to vs em jde, přotoz e toto se u ňich be z ňe  ňede je.  

Pod zem, ňad zem, ňa hřad, za kytkami a vu ňí  

Haňe . Tak by se ve zkřatce dal chařakteřizovat 

vy let ňapla ňovaňy  ňa Bí lou sobotu 15. dubňa. 

Tř icet u c astňí ku  vyřazilo řa ňo s esti auty od 

olomoucke  třz ňice do za padňí ho cí pu 

Litovelske ho Pomořaví . Nejpřve ňavs tí vili 

Mladec ske  jeskyňe , po jejich přohlí dce se 

přos li ňauc ňou stezkou Tř esí ň, kteřa  zahřňuje 

i dřobňe  ume le  přvky, kteře  do zdejs í  křajiňy 

zasadili kňí z ata z Lichteňs tejňa, kteřa  zde 

paňovala od 17. století  a podobňe  jako ňa jihu 

Mořavy zde vytvoř ila volňy  aňglicky  pařk se 

soubořem řomaňticky ch staveb.  

Po vy lete  hezkou jařňí  př í řodou jsme př ejeli 

ňa hřad Bouzov, kteřy  se př edstavil přohlí dkovy m okřuhem a vy bořňou litovelskou tř iňa ctkou c epovaňou ňa 

ňa dvoř í . Tř etí  zasta vka patř ila ařbořetu v Bí le  Lhote . To se ňyňí  tepřve přobouzelo po dlouhe  zime , ale i tak 

uz  zde ňe co kvetlo, a tak jsme tu ňebyli u plňe  zbytec ňe . Posledňí  vy stup z aut přobe hl v Los ticí ch, kde jsme 

se vřhli ňa podňikovou přodejňu zdejs í  tvařu z ka řňy a docela jí  ulehc ili co do za sob. Vy let jsme pak zakoňc ili 

v Olomouci spolec ňou vec eř í , přo ty, co jes te  ňeutí kali domu . 

Nede le 16. dubňa zastihla tř iňa ct tuřistu  ňa 

třase ze Svate ho Kopec ka ňad Olomoucí  př es 

Radí kov a Posluchov do Mařia ňske ho U dolí . 

U c elem dňes ňí ho vy letu ňebylo jeň se 

př í jemňe  přojí t křajiňou ňedaleko Olomouce, 

ale take  se ňe co dozve de t o její  jes te  docela 

ňeda vňe  histořii.  

Byli jsme př ekvapeňi, kolik za jemcu  př ila kala 

ňas e ňabí dka velikoňoc ňí ch aktivit s lehky m 

meziňa řodňí m ňa dechem, a ma me z toho 

řadost. Nas i řakous tí  hoste  Třaude a Eřwiň 

(ňa sňí mku) se podle vlastňí ch slov setkali s 

vlí dňy m př ijetí m ze střaňy olomoucky ch 

Př a tel př í řody, pozňali Olomouc z mňoha př í jemňy ch střa ňek a řa di sem př ivedou sve  př a tele. A z fotek, o 

kteře  se postařali Toma s  Pospí s il, Jaňa Votřoubkova , Haňka Hulí kova  a Hyňek Pec iňka, je vide t, z e si přogřam 

Velikoňoc v pohybu vs ichňi opřavdu uz í vali. Takz e se ňebojí me podobňou kombiňaci př ipřavit i ňe kdy př í s te . 
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LIBEREČTÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY NA NÁVŠTĚVĚ OLOMOUCE 

 

Střa vit ví keňd 19. - 21. kve tňa do ňas eho me sta 

př ijelo 12 c leňu  libeřecke  skupiňy Př a tel př í řody. V 

pa tek odpoledňe je ňa hlavňí m vlakove m ňa dřaz í  

př iví taly ňas e c leňky Iva Dvoř a kova , Ma ja Cvic kova  a 

Hela Pola s kova , kteře  skupiňu i přovedly ceňtřem 

me sta. Na vec eř i v Haňa cke  řestauřaci s ňimi byla a o 

Olomouci da le řozpřa ve la Leňka Leňoc ka 

Pospí s ilova . V sobotu Libeřec a ky po Svate m Kopec ku 

povodila Vlasta Fřdlí kova . 

Podle pode kova ňí  samotňy ch u c astňí ku  jim ňas e 

da my př edstavily Olomouc a jeho atmosfe řu 

pohledem, jak ji mají  řa dy. A pokud př ijedou libeřec tí  

Př a tele  př í řody př í s te , mu z eme to vzí t zase třochu 

jiňou optikou a bude ňa co ňavazovat. 
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PĚT DNÍ V PŘÍRODĚ KRKONOŠ, JEDNOU NOHOU V POLSKU A DRUHOU V ČESKU 

5. – 9. července 2017 Szklarska Poręba a okolí, Polsko 

Ty dva c eřveňcove  sta tňí  sva tky se i letos hodily. Kdyz  si c love k vzal v pa tek volňo z přa ce, mohl s Př a teli 

př í řody z olomoucke  skupiňy Mala  lis ka střa vit cely ch pe t dňí  v Křkoňos í ch. Teňtokřa t si vybřali jejich 

za padňí  c a st, s bydleňí m ňa hř ebeňi ňad Szklařskou Pořębou ňa polske  střaňe  spolec ňe  hřaňice. Sedmňa ct 

ňate s eňy ch u c astňí ku  vyřazilo ve stř edu 5. c eřveňce dopoledňe z Olomouce a vs ichňi se, i s dřobňy mi 

peřipetiemi a zasta vkou v Hoř icí ch v Podkřkoňos í , doka zali př ed c tvřtou odpoledňí  setkat pod laňovkou, 

kteřa  je ze Szklařske  Pořęby př epřavila ňa vřchol Szřeňice (1362 m ň. m.). Odtud uřazili jes te  asi 20 miňut 

pe s ky se zavazadly ňa za dech, aby staňuli př ed za kladňou ve vy s ce uz  pouhy ch 1200 m ň. m.  Schřoňisko 

(c esky u tulňa) ňa Hali (c esky louce) Szřeňickiej je hořska  chata s ví ce ňez  100 mí sty v řu zňe  velky ch 

pokojí ch. Nas i u c astňí ci me li c tyř lu z kove  tuřisticke ho fořma tu, tedy opřavdu jeň ňa př espa ňí . Přotoz e stejňe  

byli př es deň ňe kde přyc  a vec eř spolu ňa sa le, vu bec jim to ňevadilo. Vy hodou polohy chaty př í mo ňa 

hř ebeňu bylo, z e odtud uz  se dalo př í mo vycha zet ňa tu řy a ňeňí  tř eba se př edtí m ňe kam dopřavovat. Us etř í  

se tak spousta c asu a sil. 

Na kaz dy  deň př ipřavil ořgaňiza toř Hyňek vy let za př í řodou jedňou ňohou ňa polske  a dřuhou ňa c eske  

střaňe  hřaňice. Kaz dy  vec eř ale zasedl tvu řc í  kolektiv a pla ňy ňa dals í  deň dozňa valy docela řozsa hly ch 

zme ň. To podle toho, jak u c astňí ci ňabí řali zkus eňosti s mí stňí  řealitou. Ve c tvřtek 6. c eřveňce vedl vy let 

př es Labsky  s tí t (1472 m ň. m.) a Sňe z ňe  ja my ňa přameň Labe a Labskou boudu (1340 m ň. m.) a byl 

zakoňc eň ňa chate  pod vřcholem Szřeňice (1362 m ň. m.), odkud se ňabí zejí  hezke  vy hledy do u dolí  

Szklařske  Pořęby.  
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V pa tek 7. c eřveňce se u c astňí ci podí vali pode l hořske  ř eky Mumlavy meaňdřují cí  v hořa ch ňad 

Hařřachovem a dos li k Mumlavske mu vodopa du. Teň opřavdu mumla , a svoje jme ňo tak ňema  ňadařmo. 

Skupiňa se u ňe j ale dlouho ňezdřz ela - byla totiz  př ekvapeňa davy, kteře  se sem z c eske  střaňy valily. Neňí  

ale divu, př í mo z Hařřachova sem vede pohodlňa  asfaltka, kteřou zvla dňou i mamiňky s koc a řky. A z e jich tu 

bylo! Nas i tuřiste  se tedy řade ji sta hli ňa řozcestí  Křakoňos ova sňí daňe , kde zopakovali svoji řaňňí  ňa vs te vu 

kiosku s obc eřstveňí m. Na hly  de s ť je pak pobí dl ňa cestu k domovu. Nas te stí  byla po třase Vosecka  

bouda (1260 m ň. m.), kteřa  jim pomohla př ec kat křupobití . Iňu, ňa hořa ch je poc así  vmz iku u plňe  jiňe . Na 

za kladňu se uz  vřaceli za podvec eřňí ho sluňce. 

Př edposledňí  deň vy jezdu ňa za pad ňas ich i polsky ch ňejvys s í ch hoř bylo v pla ňu po Ceste  c esko-polske ho 

př a telství  dojí t ňa 

S piňdleřovu boudu s tí m, 

z e kdo chce, mu z e se 

kdykoli odpojit a jí t jiňam, 

ňebo zpa tky ňa za kladňu. 

Be hem dňe tak vzňiklo 

ňe kolik skupiňek o 

řu zňe m poc tu c leňu , kteře  

se jes te  ňaví c dřolily c i 

spojovaly, podle chuti 

s lapat da l, c i blí z . U c astňí ci 

tak dos li a) př es 

řas eliňis te  do Jakuszyc ňa 

pivo, b) př es Violí k a 

suťova  pole ňa chatu 

Vatřa ňad S piňdleřovy m 

Mly ňem, c) ňa Labskou 

boudu a tak da le. Vy hodou 

tohoto syste mu bylo, z e 

ňikdo ňebyl ňikam přoti 

sve  vu li "vlec eň" a za 

za z itky c i puchy ř e si mohl 

u plňe  sa m. 

V ňede li 9. c eřveňce se skupiňa řozlouc ila se "schřoňiskem" a vyřazila ope t k laňovce, kteřa  ji po pe ti dňech 

pobytu v hořa ch sňesla do civilizace. Cestou domu  u c astňí ci ňavs tí vili obec Sřebřňa Go řa, kde si přo 

ňedostatek c asu přohle dli jeň př edsuňuty  fořt patř í cí  k ňejve ts í  bařokňí  hořske  pevňosti v Evřope  (cela  

pevňost bude ňe kdy př í s te !), a př es Kladsko a Křa lí ky se vřa tili ňa Mořavu. 

Byla to dovoleňa  v pohybu v mí stech, kde z a dňy  z u c astňí ku  jes te  ňebyl. Žase se uka zalo, z e Polsko stojí  za 

objevova ňí , a olomouc tí  Př a tele  př í řody v ňe m budou řa di pokřac ovat. 
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TÝDEN NA OLOMOUCKU NA VLASTNÍ OČI, NOHY A PEDÁLY. TO BYLA SPOLEČNÁ AKCE 
ZDEJŠÍCH A VÍDEŇSKÝCH PŘÁTEL PŘÍRODY 

5. – 11. srpna 2017 Olomouc a okolí 

Spojit pozňa va ňí  Olomouce a okolí  s aktivňí m pohybem a meziňa řodňí m přostř edí m bylo cí lem spolec ňe  

ty deňňí  akce olomoucky ch a ví deň sky ch Př a tel př í řody, kteřa  přobe hla ňa zac a tku sřpňa. Mí stňí  c leňove  

sezňamovali sve  řakouske  kolegy ňa exkuřzí ch a pe s í ch a cyklisticky ch vy letech s histořií  i souc asňou 

atmosfe řou ňas eho me sta a jeho okolí  s du řazem ňa spolec ňou histořii Olomouce a Ví dňe . V za ve řu se 

"odva z ili" vyjet z haňa cke  placky do ňas ich ňejbliz s í ch hoř, Jeseňí ku . 

V sobotu 5. sřpňa byla spolec ňa  akce olomoucky ch a ví deň sky ch Př a tel př í řody zaha jeňa př í jezdem řakouske  

skupiňy do Olomouce. Po sloz eňí  kol a ubytova ňí  v Hotelu Go l je za dopřovodu mí stňí ch c ekal vydatňy  obe d 

v řestauřaci Riegřovka a ňa sledňe  přohlí dka c a sti histořicke ho ceňtřa me sta, zakoňc eňa  kvu li vedřu 

ve Svatova clavske m pivovařu.  
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Nede le patř ila objevova ňí  Litovelske ho Pomořaví , i kdyz  tomu poc así  ňepř a lo. I př es ňe kolikeře  zmokňutí  se 

cykloskupiňa doka zala dostat do Mořavic aň, cestou ňavs tí vit ařea l Domu př í řody u Sluň a kova a okoupat se. 

Pe s í  skupiňa se zase vypřavila ze Skřbeňe  př es Loveckou chatu a Sluň a kov do Chomoutova se zakoňc eňí m ve 

zdejs í m miňipivovařu. Nakoňec to byl pe kňy  deň, přotoz e poc así  ňas te stí  ňa ňa lade  ňikomu ňeubřalo.  

V poňde lí  se spolec ňy  přogřam ňekoňal, Rakus aňe  sami vyjeli z Olomouce sme řem k ř ece Bec ve  c i pe s ky 

objevovali u dolí  Bystř ic ky kolem Domas ova. Žato v u teřy  jsme se ses li hňed řa ňo ňa řadňici, kde jsme 

ňavs tí vili řepřezeňtac ňí  přostořy a vystoupali ňa ve z , odkud byl zřovňa ňa dheřňy  vy hled ňa cele  me sto. V 

podvec eř jsme vypřavili dve  posa dky Ololodi Kořdulky. Naskytla se ňa m tak moz ňost be hem hodiňove  

plavby pozňat Olomouc pohledem zespodu.  

Da le od me sta Olomouce se cyklisticka  i pe s í  skupiňa vydala ve stř edu 9. sřpňa. Pe s a ci se vypřavili vlakem 

do Kojetí ňa, kde si přohle dli zejme ňa by valou syňagogu a stařy  z idovsky  hř bitov, a pokřac ovali po svy ch př es 

haňa cke  la ňy do Tovac ova. Tam se př idali k cykloskupiňe , kteřa  jela celou cestu z Olomouce. Spolec ňe  si 

přohle dli mí stňí  za mek a ňe kteř í  zvla dli i soustavu řybňí ku  vc etňe  koupa ňí  v ňich.  

Ve c tvřtek v Olomouci paňovala vedřa. Přogřam ňa teňto deň se ale aňi tak ňemusel me ňit. V pla ňu byla 

ňa vs te va ňe kolika fořtu  z cele ho pevňostňí ho ve ňce, kteřy  od poloviňy 19. století  obepí ňa  Olomouc. Je to 

evřopska  řařita, coz  ňa m potvřdili i ňas i Rakus aňe . Pe s í  i cykliste  se ňejpřve potkali ňa přohlí dce fořtu XXII 

Lazce, pokřac ovali př es jezeřa Pode břady k ř epc í ňske mu fořtu XX a zňova se setkali ňa kř elovske m fořtu 

XVII. Posledňí  setka ňí  pak absolvovali ňa pivu pote , co si přohle dli fořt XV Neř edí ň. Idea lňí  bylo, z e se př i 
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putova ňí  řozpa leňou křajiňou bylo přu be z ňe  kde zchladit. Ať uz  ve vode  Pode břad, ňebo - a to hlavňe  - za 

metřovy mi zdmi pevňostí  ňebo př í mo v jejich podzemí .  

Posledňí  deň spolec ňe  akce byl pa tek 11. sřpňa. R í ka  se to ňejleps í  ňa koňec, a asi to tak i bylo. Pe s í  i cykliste  

vyřazili řa ňo vlakem do Ramzove  a odtud laňovkou pod vřchol S eřa ku, kde si ňa Chate  Jiř í ho př eva z ňe  dali 

bořu vkove  kňedlí ky. Pote  

cykliste  sjeli zase dolu  a ňa 

kolech pak az  do Ža bř eha, 

zatí mco pe s a ci pochodovali 

př es vřchol Kepřňí ku a Vozky 

do Břaňňe . Vec eř se ses li ve 

Fox clubu ňa řozluc kove m 

vec í řku s hudbou a 

přomí ta ňí m fotek ze 

spolec ňy ch za z itku . V sobotu 

uz  Rakus aňe  odjedou domu , 

takz e spolec ňy m vec eřem cele  

C esko-řakouske  pozňa va ňí  

Olomoucka pe s ky i ňa kole 

u spe s ňe  skoňc ilo.  

Bohate ho přogřamu, be hem 

kteře ho i celoz ivotňí  

Olomouc aňe  ňe kteře  kouty 

me sta a jeho okolí  ňavs tí vili 

u plňe  popřve  a vide li ve ci z 

jiňe  střa ňky, se zu c astňilo 11 

Rakus aňu  z řu zňy ch 

ví deň sky ch 

skupiň spolku Natuřfřeuňde 

O steřřeich (Př a tele  př í řody 

Rakousko) a k tomu 23 

c leňu  olomoucky ch Př a tel 

př í řody. Ti me li moz ňost se v 

řa mci ty dňe od 5. do 11. sřpňa 

2017 př idat ňa celkem osm 

celodeňňí ch aktivit, z ňichz  

ve ts iňu bylo moz ňo absolvovat 

jak pe s ky, tak ňa kole. A z přvňí ch řeakcí  u c astňí ku  je zňa t, z e se jim teňto zpu sob třa veňí  le ta řozhodňe  lí bil. 

Poř a dají cí  spolek Př a tele  př í řody, z. s. - skupiňa Mala  lis ka de kuje statuta řňí mu me stu Olomouci za fiňaňc ňí  

podpořu te to aktivity. 
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EXPEDICE LOMBARDIE OBJEVILA PŘEKRÁSNÝ KRAJ, KDE VŠECHNO MAJ' 

18. – 27. srpna 2017 Lago di Garda a okolí, Itálie 

V jedňe  sve  pí sňi zpí va  Ivaň Hlas: tohle je vu bec dobřej křaj, kde ti vs echňo daj' a ňejjemňe js í  z ví ň tu zňaj'. 

Jako by se tí m př í mo třefil do toho, co jsme ňa koňci sřpňa zaz ili ňa seveřu Ita lie, př i ňas í  Expedici 

Lombařdie ňa bř ehy jezeřa Gařda a jeho okolí . Touhle dokoňalou a vs eobjí mají cí  ve tou by se dal shřňout cely  

ňa s  desetideňňí  pobyt, ale to by c teňa ř  zve davec zu stal ochuzeň o jemňe  detaily a pikaňteřie. Nuz e, bylo 

ňebylo... 

Na pad sme ř ovat letos ňí  expedici, jak ř í ka me ňas im ňejme ňe  ty deňňí m za jezdu m ňe kam da l ňez  do sousedňí  

zeme , přa ve  do Lombařdie, uzřa l ňe kdy ňa podzim, dí ky s ťastňe mu setka ňí  me  a Mařty s přezideňtem 

italsky ch Př a tel př í řody (GIAN) Chřistiaňem, se kteřy m jsme pak az  do stařtu ňas eho miňibusu v pa tek 18. 

sřpňa byli v přavidelňe m koňtaktu a pilovali jsme jedňotlive  detaily, aby bylo ňa ty přave  za z itky ř a dňe  

zade la ňo. Přogřam: př í řoda, pama tky, kultuřa, gastřoňomie - zkřa tka od kaz de ho ňe co a postupňe  kolem 
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Gařdy ze vs ech střaň. A 

pojede se bydlet k 

Robeřtovi a spol. ňa 

za kladňu Př a tel př í řody 

pod masiv hořy  Moňte 

Baldo do ví ce ňez  

kilometřove  vy s ky ňad 

bř ehy Gařdy, jedňu ňoc 

pak střa ví me u jezeřa 

Ledřo v ňove m dome  dals í  

skupiňy Př a tel př í řody, u 

Pietřa a Mařie.  

Mí stňí  kolegy jsme vide li 

ňejeň př i př eda va ňí  

ubytova ňí , ale te me ř  

ňeusta le. V sobotu, po 

ňas em př í jezdu, ňa m 

př ipřavili 

ňe kolikachodovy  uví tací  obe d a střa vili pak s ňa mi ňa s  přvňí  vec eř, abychom se u ňich ňa samote  ňeba li, 

přova zeli ňa s ňa hořsky ch tu řa ch i ňa plavbe  lodí , pořadili ňa m tak, jak to ume jí  vz dy jeň mí stňí , takz e jsme 

zdejs í  křaj pozňali ví ce ňez  be z ňy  ňa vs te vňí k, a ňa za ve ř ňa s po spolec ňe  střa veňe m řozluc kove m vec eřu 

kaz de ho přopustili s typicky m da řkem zdejs í ho řegioňu - lahví  řuc ňe  lisovaňe ho olivove ho oleje. Naví c me li 

poř a d dobřou ňa ladu, byli př í jemňí  a oc ividňe  je to s ňa mi bavilo. Tak, z e to vidí me ňa budoucí  spolupřa ci, 

ňebo aspoň  oplaceňí  ňa vs te vy. 

 Pokud to vezmeme letem sve tem, vyjeli jsme v poc tu 16 ňate s eňy ch cestovatelu  v pa tek 18. sřpňa vec eř 

miňibusem JV-Touřu z Olomouce sme řem k řakousky m hřaňicí m, abychom se v sobotu řa ňo uz  přobouzeli 

malic ky m espřessem ostřy m jak z iletka ňa italske m odpoc í vadle. Te ch 1000 kilometřu  jsme zvla dli opřavdu 

řychle a dobř e, jeň vys s í  postavy skuhřaly ňe co o 

otlac eňy ch koleňou a bolavy ch ňohou. Př ed 

př í jezdem ňa za kladňu Baito 359° pod Moňte 

Baldem jsme zvla dli ňavs tí vit kostel vestave ňy  do 

skal a po uz  zmí ňe ňe m uví ta ňí  spojeňe m s obe dem 

jsme se odjeli koupat ňa bř ehy jezeřa.  

Na sledují cí  deň, v ňede li 20. sřpňa, byl v pla ňu třek 

ňa hořske  boudy Chieřego a Telegřafo 

ňa stejňojmeňňy ch vřcholcí ch masivu Moňte Baldo. 

Museli jsme zdolat zňac ňe  př evy s eňí  - tedy aspoň  v 

tu ňede li jsme si mysleli, z e je zňac ňe , přotoz e jsme 

ňetus ili, co př ijde ve c tvřtek. Ž ňe jaky ch 1300 
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metřu , kde jsme zac í ňali, jsme vys li 

vs ichňi ňa 1911 m ň. m. a jeň ňe kteř í  

pak da l ňa 2147 m, vřchol Telegřafo. 

V poňde lí  ňa s masiv Moňte Baldo c ekal 

zňovu, ale jiňak. Ž Bařdoliňa do 

Malcesiňe jsme dve  hodiňy pluli po 

jezeř e třajektem, kteřy  přu be z ňe  

zastavoval a ňakla dal a vykla dal 

cestují cí . Ž cí le jsme paňořamatickou 

laňovkou, ňa kteřou jsme vysta li 

hodiňovou ňe kolikřa t zaklikaceňou 

fřoňtu, vyjeli ňa vřchol Třatto Spiňo 

(1720 m ň. m.) a z ňe j ses li pod hř ebeň 

do taveřňy ňa hořske  louce, kde jsme 

dosyta vyzkous eli řegioňa lňí  kuchyňi. 

Př esta vku od dojmu  z př í řody jsme si ude lali v u teřy  22. sřpňa, kteře  jsme cele  střa vili ve me ste  Romea a 

Julie, ve Veřoňe . Pala ce, kostely, koloseum, tuřiste , tuřiste , tuřiste , hořko. Ale taky dojmy, dojmy, dojmy. Bylo 

toho vs eho plňo. Ale vec eř uz  se sňad kaz dy  te s il do ňas í  chalupy ňa samote  vysoko v hořa ch. 

V pu lce pobytu by va  dobře  ňa chví li zme ňit kulisy. Odjeli jsme objevovat seveřňí  okřaj jezeřa Gařda a zu stali 

tam př es ňoc ňa dřuhe  za kladňe  Př a tel př í řody v te to oblasti. Ž me stec ka Riva se skupiňka odva z ňy ch vydala 

po by vale  silňici Poňale vystř í leňe  do ska ly, ňyňí  zňa me  jako jedeň z ňejkřa sňe js í ch cyklotřeku  Evřopy, 

ke bř ehu m jezeřa Ledřo. To se ňacha zí  ve dřuhe m u dolí , kteře  je od Gařdy odde leňo hořsky m masivem, kteřy  

stezka př ekoňa va  po vřstevňici pomocí  tuňelu . Kdo chte l střa vit deň koupa ňí m, mí sto tuřistiky, př ejel ňa 

bř eh jezeřa Ledřo př í mo miňibusem. Po setka ňí  se obe  skupiňy ňechaly zave zt do domu Scuřři 

Rossi (C eřveňe  okeňice) a střa vily 

př í jemňy  vec eř s pa řem ume lcu , Mařií  a 

Pietřem. 

Pietřo s ňa mi pokřac oval i ve c tvřtek, 

kdy se k ňa m ope t př idal Chřistiaň, a 

spolec ňe  zavedli ňas i tuřistikychtivou 

c a st ňa vřchol Cima Comeř (1279 m ň. 

m.), kam vede střmy  vy stup př es 

poustevňu sv. Valeňtiňa a da le za 

pomoci ocelovy ch laň. Na 

vřcholku Comeřu jsme ňemohli aňi 

popadňout dech - př í c iňou ňebylo jeň 

zdola ňí  zňac ňe ho př evy s eňí , ale i 

pohled ňa křajiňu řozpřostí řají cí  se pod 
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ňa mi. Jezeřo Gařda v opařu obklopeňe  hořami bylo u chvatňe  jako vz dy, ale teňtokřa t s adřeňaliňem a 

eňdořfiňem, kteřy  v ňa s koloval, jes te  o ňe co ví c. Dole v u dolí  jsme pak ňalezli ňa s  miňibus a u toc is te  v blí zke  

taveřňe . Po př í jezdu k jezeřu jsme v Gařgňaňu vyzvedli svoji dřuhou poloviňu, střa vivs í  deň ňa pla z i, a vydali 

se zpe t ňa vy chodňí  bř eh jezeřa, ňa za kladňu Baito. 

Př edposledňí  deň, pa tek 25. sřpňa, jsme střa vili ňa jihu jezeřa, v řyba ř ske  vesňici Peschieřa del Gařda a 

ňa sledňe  v letovisku Siřmioňe zňa me m uz  v stařoř í msky ch doba ch siřňy mi teřma lňí mi přameňy. Va leňí  "u 

moř e", obe d v ňe kteře  z řestauřací , ňa kup suveňy řu  - to byla hlavňí  ňa plň  dňe. Vec eř jsme pak uzavř eli svu j 

pobyt ňa Baitu gřilovaňy mi speciality dle vlastňí  chuti a dobřy m ví ňem, k c emuz  jsme pozvali i ňas e italske  

kamařa dy Chřistiaňa, Robeřta a Mařiellu. Posledňí  zpe vy u kytařy utichly u ohňis te  okolo dřuhe  řaňňí . 

To uz  se deň př ehoupl do soboty, kdy ňa s po řaňňí m dobaleňí  a řozlouc eňí  se za kladňou a křajem kolem 

Gařdy c ekala cesta domu . Odda lili jsme ji jes te  pu ldeňňí  zasta vkou v Maňtove , me ste  Rigolettove . Na řozdí l 

od Modeňy se ňa m hňed zda lo toto me sto klidňe js í  a ví c pama tkove js í , avs ak tuřisty opomí jeňe . Rozhodňe  

stojí  za ňa vřat a ňa vs te va zde byla tou přavou tec kou za ňas í m pobytem ňa seveřu Ita lie. Pak uz  to byla 

takova  řutiňa - př es Rakousko ňocí  domu , pauzy ňa beňzí ňka ch ňa přotaz eňí  ňohou a sňí daňe  ňa Rohleňce u 

Břňa. Do Olomouce jsme př ijeli v ňede li 27. sřpňa v 8.00 řa ňo, v polomřa kota ch se řozlouc ili a řozpřchli se 

dospat cestu i ňa řoc ňy  přogřam. Vs e, co jsme zaz ili, tepřve v sobe  tř í dí me a zpřacova va me. Bylo to - jedňí m 

slovem - kouzelňe . 

 

"METZINGENOVAT BY NÁM FAKT ŠLO." OLOMOUČTÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY OPĚT NAVŠTÍVILI SVÉ 
JIHONĚMECKÉ KOLEGY 

27. září – 1. října 2017 Metzingen a okolí, Německo 

Vza jemňe  ňa vs te vy c leňu  spolku  Př a tel př í řody z Olomouce a me sta Metziňgeň v jiz ňí m Ne mecku přobí hají  

uz  od řoku 2011. Po loň ske m řoce, kdy se vy jimec ňe  z a dňe  setka ňí  zořgaňizovat ňepovedlo, jsme se ňa koňci 

letos ňí ho za ř í  vřa tili do zabe hňuty ch kolejí . Miňibus zavezl 15 olomoucky ch Př a tel př í řody z mí stňí  skupiňy 

Mala  lis ka za jejich pařtňeřy ňa pe tideňňí  ňa vs te vu, kteřa  me la za cí l pozňat S va bsko, řegioň, kde 

Metziňgeňs tí  z ijí , zase z třochu jiňe ho u hlu. Souc a stí  vy přavy byli zhřuba pu l ňa pu l ti, co uz  v Metziňgeňu 

ňejme ňe  jedňou byli, př ic emz  ňebyla ňouze o ty, co zatí m ňikdy ňevyňechali; dost bylo i ňovy ch za jemcu , 

kteř í  chte li ňa vlastňí  oc i zjistit, jestli jsou chvalozpe vy přve zmí ňe ňy ch opřa vňe ňe . 

Vy přava vyjela z Olomouce v u teřy  26. za ř í  vec eř a ňa sledují cí  řa ňo uz  se u c astňí ci přobouzeli ve me ste  

Tu biňgeňu ňa jihu Ne mecka. Toto me sto velke  zhřuba jako Olomouc uz  te me ř  1000 let lez í  ňedaleko 

Stuttgařtu ňa ř ece Neckař. A podobňe  jako ňas e me sto je i Tu biňgeň oby va ň 85 tisí ci sta ly mi obyvateli a asi 

30 tisí ci studeňty.  Přocha zka s vy kladem umoz ňila pozňat obe  tva ř e me sta - tu histořickou i tu studeňtskou 

-, kteře  se v ulicí ch me sta vza jemňe  přople tají . 

Po dopoledňi v Tu biňgeňu př ejeli uz  jeň 30 kilometřu  a ocitli se v kopcí ch ňad Metziňgeňem, kde stojí  Du m 

Př a tel př í řody Falkeňbeřg, patř í cí  mí stňí  hostitelske  skupiňe . Žde byli i ubytovaňí  a podňikali tu i odtud 

spolec ňy  přogřam. Teň zac al hňed v podvec eř přocha zkou s mí stňí mi Př a teli př í řody do viňic ňad 
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Metziňgeňem, kteře  

přodukují  vy bořňe  

c eřveňe  a bí le  ví ňo. Vec eř 

toto te ma podtřhla 

degustace vybřaňy ch 

vzořku  s vy kladem od 

viňař e. 

C tvřtec ňí  dopoledňe 

střa vili doma cí  i hoste  

spolec ňe  v ařea lu 

biofařmy Bleiche, kteřa  

zame stňa va  lidi s 

meňta lňí m haňdicapem. Ti 

zde pod dohledem 

vykoňa vají  vs echňy zeme de lske  přa ce jako jiňde be z ňí  přacovňí ci. "Jet jako dřuz stevňí ci ňa pole vlec kou a 

sbí řat mřkev do bedy ňek byl ňezapomeňutelňy  za z itek. Popřve  jsem si taky de lala hada z chlebove ho te sta a 

ope kala ho ňa ohňi. To bylo seňzac ňí , ňeobvykle ," zhodňotila ňa vs te vu biofařmy u c astňice Haňka Voja c kova .  

Miňibus pak př esuňul u c astňí ky pod zř í ceňiňu hřadu Hoheňňeuffeň, kam vedla př í jemňa  přocha zka v 

podzimňí m sluňci. Na tomto hřade  byla v řoce 1952 zaloz eňa zdejs í  spolkova  zeme , Ba deňsko-

Wu řttembeřsko a ňas im Př a telu m př í řody ňabí dl pohostiňňou ňa řuc  v podobe  posezeňí  ňa hřadba ch s 

obc eřstveňí m a vy hledem do s iřoke ho okolí . 

Na sledují cí  deň, pa tek, byl ve ňova ň pozňa va ňí  keltske  miňulosti řegioňu. Vy přava ňavs tí vila male  muzeum 

přovozovaňe  dobřovolňí ky v Heideňgřabeňu a ňa sledňe  plaňiňu u Buřřeňhofu s patřňy mi zbytky 

mohylovy ch hřobu  keltsky ch 

velmoz u  a valu  velke ho oppida. Po 

křa tke m př ejezdu se pokřac ovalo 

přohlí dkou la zeňske ho me stec ka 

Bad Uřach s křa sňy mi 

histořicky mi hřa zde ňy mi domy. 

Ka va a obe d zde byl opřavdu 

za z itkem. Vec eř se ňa Falkeňbeřgu 

koňalo spolec ňe  vař eňí . 

Olomouc aňe  př edvedli haňa ckou 

c esňec ku a mí stňí  je pak uc ili vař it 

Ka sespa tzle, coz  byl dals í  skve ly  

za z itek. 

Po dňi střa veňe m př ejí z de ňí m a 

jeň křa tky mi přocha zkami to 
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chte lo poř a dňou tu řu. Ta př is la ňa ř adu v sobotu a zňameňala vystoupat ňa hř ebeň masivu S va bsky  Juřa ňad 

Bad Uřachem a pote  uz  kochací  stezkou dojí t ňa chatu Rohřaueřhu tte patř í cí  jiňe  skupiňe  Př a tel př í řody. Po 

pauze ňa obe d se pokřac ovalo př es vodopa d Uřacheř zase dolu  do u dolí . Cestou z chaty vs ichňi ňa kost 

přomokli, ňas te stí  skořo az  ňa za ve ř 15kilometřove  tu řy. Na ladu jim to ale ňepokazilo: "Vycha zka se Silvií  a 

Fřaňkem ňeme la chybu - ty ňa dheřňe  vyhlí dky opřavdu sta lo za to vide t," hodňotí  Haňka. Po př í jezdu ňa 

za kladňu Falkeňbeřg ňa sledovalo vec eřňí  gřilova ňí  a po ňich zpe vy s kytařou. 

V ňede li 1. ř í jňa ale byl vs emu koňec. Jelikoz  do Olomouce je to z Metziňgeňu asi 800 kilometřu , bylo tř eba 

hňed po sňí daňi uzavř í t spolec ňou akci a řozlouc it se s mí stňí mi, ňaloz it za soby ví ňa a baga z  a vyjet sme řem 

k domovu. Cestou přobe hla jes te  dels í  zasta vka v Plzňi a pak uz  busí k svis te l tak, z e v deve t vec eř uz  vs ichňi 

byli v poř a dku v ceňtřu Olomouce.  

"Tato akce byla přo me  zcela jiňa  ňez  ty př edchozí . Byla jsem v Ne mecku popřve , jeli jsme supřovy m 

meřcedesem s peřfektňí  Aňdřejkou a Hyňek akci ňapla ňoval a zořgaňizoval ňa jedňic ku. Kaz dy  deň byl 

křa sňe  jiňy , ňaví c poc así  jsme me li ňa objedňa vku. De kuji za ňa dheřňe  babí  le to! S Malou lis kou opřavdu 

vidí me kus sve ta," uzavř ela Haňka. 
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LETOŠNÍ ADVENT JSME ZAHÁJILI TRADIČNÍM ZÁJEZDEM, TENTOKRÁT DO VRATISLAVI 

1. – 2. prosince 2017 Wroclaw, Polsko 

O ví keňdu 2. a 3. přosiňce jsme uz  třadic ňe  vyjeli za adveňtňí  atmosfe řou. Teňtokřa t do stařobyle  Wřoclawi 

ňeboli Vřatislavi v polske m Slezsku. Me l ji ňe kdy v 9. století  zaloz it c esky  paňovňí k, kňí z e Vřatislav I. V 

metřopoli Slezska ale pa ř set let z ili i Ne mci. Kdyz  je odsud po dřuhe  sve tove  va lce vyhňali, vystř í dali je ope t 

Pola ci - vyhňaňci z ukřajiňske ho Lvova. Přoto ve wřoclawsky ch pařcí ch stojí  sochy z lvovsky ch pařku , z 

Lvova bylo take  zachřa ňe ňo obř í  paňořa ma Raclawicke  bitvy z řoku 1794, kdy Pola ci pořazili Rusy.  

Wřoclaw se řozkla da  ňa ostřovech upřostř ed mohutňí cí  ř eky Odřy. Nejstařs í  c a st me sta ňajdete ňa Tumske m 

ostřove , kde bylo i pu vodňí  slovaňske  hřadis te  spojovaňe  s c esky m kňí z etem. Postupem c asu se stal sí dlem 

biskupství  a zdejs í  kostely, kteře  př etřvaly i vpa d Moňgolu  ve 13. století , patř í  k ňejstařs í m v cele m Polsku. 

Ža ňa vs te vu stojí  jak katedřa la, tak i meňs í  kostely, ňapř í klad kostel svate ho Mařtiňa. Navs tí vili jsme i 

sve tozňa me  vy stavis te , kteře  ňajdete ve vs ech uc ebňicí ch ařchitektuřy dí ky moňumeňta lňí  Hale století  

ařchitekta Maxe Beřga. Betoňova  stavba přo 10 000 lidí , postaveňa  v letech 1910-1913, je od řoku 2006 ňa 

sezňamu sve tovy ch pama tek UNESCO. A střaňou ňas eho za jmu ňezu stal aňi adveňtňí  jařmařk př ed 

histořickou řadňicí . Jsme ale du kazem, z e lze c eřpat př edva ňoc ňí  atmosfe řu me sta ňejeň přostř edňictví m 

hřňku  s hořky m svař a kem, ale i exkuřzí  potemňe ly mi kř ivolaky mi ulic kami. My zvla da me obojí .  
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D. Sezňam ňas ich akcí  v řoce 2017 
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E. Př ehled o hospodař eňí  v řoce 2017 
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Koňtaktňí  u daje 

PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA 

Sídlo Schweitzeřova 442/70, 779 00 Olomouc 

IČO 2290 9893 

Tel 602 431 149, 581 063 750 

E-mail fox@malaliska.cz 

Web www.malaliska.cz 

Facebook www.facebook.com/malaliska.cz 

 

Jsme Mala  lis ka, olomoucka  mí stňí  skupiňa patř í cí  do 

spolku Př a tele  př í řody z. s. Vs echňo, co de la me, ma  za 

cí l leps í  vztahy lidí  k př í řode  a k sobe  ňavza jem. Uz  od 

řoku 2010. 

Svy m c leňu m i veř ejňosti ňabí zí me jedňodeňňí  i 

ví keňdove  vy lety do př í řody v blí zke m i vzda leňe js í m 

okolí  Olomouce, dels í  za jezdy za př í be hy křajiňy a lidí  

po C esku i jiňam do Evřopy, př í jemňa  hudebňí  a 

cestovatelska  setka ňí , ňetřadic ňí  vy tvařňe  dí lňy a 

dals í  aktivity. Spolupřacujeme s podobňe  ňalade ňy mi 

kolektivy v ňas em me ste , křaji, v C esku i ve sve te . 

Na s  přogřam je uřc eň samostatňy m dospe ly m, 

řodiňa m s de tmi i seňiořu m. Přo kaz dou ve kovou 

skupiňu ma me pestřou ňabí dku. 

Mu z ete se zu c astňit jedňořa zove  ňebo ňa řazove , 

pokud va s zaujmeme ví c, ňabí zí me va m c leňství  

s vy hodami plyňoucí mi i z toho, z e jsme souc a stí  

celosve tove ho hňutí  Př a tel př í řody (Natuřfřeuňde, 

Natuřefřieňds). 

Jsme autořy ví ce ňez  50 kilometřu  př í me stsky ch 

vycha zkovy ch třas vedoucí ch do př í řody ňacha zejí cí  

se v okřajovy ch c a stech Olomouce. Teňto ňa s  přojekt 

„Do př í řody ve me ste “ (dostupňy  ňa 

www.přiřodavemeste.cz) zí skal v řoce 2015 

meziňa řodňí  oceňe ňí . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


