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Vícedenní akce 2019
 25. – 28. 1. 2019 Lyžařský víkend v Jeseníkách, Ostružná, 18 míst v chatě

 18. - 22. 4. 2019 Velikonoce na Kokořínsku, Mšeno, 24 míst ve 
vícelůžkových pokojích v kempu

 květen/červen 4denní Lesní brigáda Přátel přírody

 7. - 13. 7. 2019 Zájezd: Všechny chutě polských Mazur společně s Přáteli 
přírody, velkým busem

 16. - 25. 8. 2019 Expedice Montenegro (Černá Hora), minibusem pro 17 
účastníků

 červen Korutany - vysokohorská turistika (Rakousko), ladíme termín, pro 
max 12 účastníků

 25. - 29. 9. (Ne)známí sousedé, Metzingen (Německo), minibusem pro 
max 20 účastníků

 10. – 13. 10. Setkání Přátel přírody, Vlašim, 2lůžkové pokoje

 30. 11. - 1. 12. Adventní zájezd, Drážďany (Německo)



Lyžařský víkend v Jeseníkách
25. – 28. 1. 2019 * Ostružná



Lyžařský víkend v Jeseníkách
pá – po 25. – 28. 1. 2019 * Ostružná

 Čtyřdenní příležitost pro lyžování sjezdové i běžecké, procházky zimní přírodou, 

stavění sněhuláků, vaření grogu a všeobecné zimní radování

 Pro 18 zájemců, kteří se vejdou do U Dušánků v Ostružné. Chalupa je svou polohou 

výborně dostupná, leží kousek od zastávek vlaku i busu. Lyžování se nabízí hned za 

domem v areálu Jonáš park, v blízkém okolí je řada dalších možností.

 Pěší cíle: Paprsek, Šerák, Lesní bar aj. Cíle pro běžky: Velký + Malý Šengen, Paprsek, 

Červenohorské sedlo. Sjezdovky: Ramzová, Petříkov. Relaxace: Lázně Lipová –

sauna, vířivka

 Ubytování: 2- a 4lůžkové pokoje – peřiny s povlečením, společné soc, vybavená 

kuchyně, společenská místnost. Stravování: vlastní zásoby, nebo v okolních 

restauracích.

 Doprava: po domluvě s přihlášenými účastníky buď všichni auty, nebo všichni 

vlakem, anebo kombinovaně. 

 Cena 960 Kč (3× ubytování, rekreační poplatek)

 Vedoucí akce: Iva Dvořáková, Petr Zatloukal, Zdeněk Zbožínek



Velikonoce na Kokořínsku
18. – 22. 4. 2019 * Mšeno



Velikonoce na Kokořínsku
čt – po 18. – 22. 4. 2019 * Mšeno

 odjezd: ve čtvrtek „po práci“, v pátek je svátek

 dobré vlakové, autobusové atd. spojení, tj. nemusíme 
nutně auty

 ubytování ve 4- a 5lůžkových pokojích v kempu na okraji 
Mšena, polopenze, možnost vlastních snídaní

 Pěší turistika, možnost cykloturistiky: hrady Kokořín, Houska, 
Bezděz, Máchova cesta, skály, rokle, divoká příroda…

 Cena: do 2000 Kč – ubytování, polopenze, doprava

 vedoucí akce: Marta a Hynek Pečinkovi a ?



Lesní brigáda Přátel přírody
květen/červen hledá se místo a přesný termín



Korutany – vysokohorská turistika
červen hledá se přesný termín / Rakousko

 Plánováno pro max 12 účastníků

 Ubytování v horských chatách, doprava na místo auty

 Vedou Jana Goláňová a Petr Zatloukal



Všechny chutě polských Mazur
7. – 13. 7. 2019 * Sorkwity (Polsko)



Všechny chutě polských Mazur
ne – so 7. – 13. 7. 2019 * Sorkwity (Polsko)

 týdenní aktivní autobusový zájezd pro členy a 
příznivce spolku Přátelé přírody z. s.

 pro nás navázání na zájezdy z roku 2014 (Litva), 
2015 (Mazury)

 pobyt v kempu u Lampackého jezera + každý den 
výjezdy do okolí – památky, příroda, kultura, voda

 Ubytování: chatky se soc., v kempu možnost 
zapůjčení kol, lodí…

 cena: 5200 Kč / ubytování, doprava, polopenze

 přihlašování: www.pratele-prirody.cz/nabizime

http://www.pratele-prirody.cz/nabizime


Expedice Montenegro
16. - 25. 8. 2019 * Černá Hora



Expedice Montenegro
pá – ne 16. - 25. 8. 2019 * Černá Hora

 Jedeme poprvé na Balkánský poloostrov

 Ubytování na dvou místech (4 a 3 noci) – apartmány se 
snídaní, bydlíme v civilizaci (obchody, restaurace v dosahu)

 NP Durmitor - 3 dny mezi nejvyššími skalnatými štíty Černé 
Hory, kaňon řeky Tara. Túry svěže zelenými kopci pohoří 
Bjelasica a pohoří Komovi poblíž hranic s Albánií -
neopakovatelná atmosféra nedozírných pastvin se stády 
ovcí a koní. Jeden den u moře - pláže v Budvě, hrdý a 
nedobytný přístav Kotor (UNESCO).

 Kapacita: 16 účastníků, minibus Cena do 8 000 Kč

 Pozor! Nutný cestovní pas!

 Vedoucí akce: Marta a Hynek Pečinkovi



(Ne)známí sousedé: 

vinobraní ve Švábsku
25. - 29. 9. 2019 * Metzingen (Německo)



(Ne)známí sousedé: 

vinobraní ve Švábsku
st – ne 25. - 29. 9. 2019 * Metzingen (Německo)

 Po roční pauze se opět uvidíme s našimi partnery, Přáteli 
přírody z jihoněmeckého Metzingenu přímo v místě, kde žijí, 
pracují a působí. 

 Vybrali jsme nejkrásnější roční období – konec léta s 
vinobraním

 Budeme za jejich pomoci opět o něco hlouběji 
poznávat historii i současnost, kulturu i přírodu Švábska, 
regionu zasahujícího do několika německých spolkových 
zemí.

 Kapacita: max 19 účastníků, minibus Cena cca 3 500 Kč

 Ubytování: Naturfreundehaus Falkenberg, Metzingen, 
vícelůžkové pokoje, společné soc., polopenze



Setkání Přátel přírody
10. – 13. 10. 2019 * Vlašim



Setkání Přátel přírody
čt – ne 10. – 13. 10. 2019 * Vlašim

 1500 Kč na 3 noci s polopenzí, Hotel Sport - 2L pokoje s 
příslušenstvím (nebo vždy 2 x 2L pokoj mají dohromady 
soc.), krytý bazén a sauna, www.sportvlasim.cz.

 Ve Vlašimi je úžasný zámecký park, prostírá se na kopcích a 
kolem řeky Blanice. Dále hvězdárna, Jinošovské údolí, 
židovský hřbitov.

 Z Vlašimi se dá jet linkovými busy do Louňovic pod Blaníkem 
a jít CHKO Blaník na Malý a Velký Blaník (blaničtí rytíři), zpět 
pěšky 15 km. Nebo busem do Českého Šternberka, 
prohlídka hradu a zpět buď busem nebo pěšky-15 km.

 Další možnosti jsou: Benešov-zámek, ekologická farma 
Krišnův dvůr, zámek Jemniště, zámek Kácov, Sázavský 
klášter - vše v dosahu vlaku a busů.

http://www.sportvlasim.cz/


Adventní zájezd
30. 11. - 1. 12. * Drážďany (Německo)



Adventní zájezd
víkend 30. 11. - 1. 12. * Drážďany (Německo)

 Saské Drážďany se chlubí jedním z nejproslulejších adventních trhů 
v Německu. Jedinečnou kulisu mu navíc vytváří samotná atmosféra 
starobylého města.

 Hlavní drážďanský trh provoněný svařeným vínem a praženými 
mandlemi se nazývá Striezelmarkt. Striezel je štola, tradiční vánoční 
pochoutka, která se v té nejlepší podobě vyrábí právě v Drážďanech.

 Na drážďanských trzích si pochutnáte na tradičním svařáku, punči, 
mnoha druzích klobás i pražených horkých mandlích. Ve stáncích se 
prodávají švestkáčci – roztomilé figurky vyrobené především ze sušených 
švestek nebo fíků. Obdivovat můžete řemeslné výrobky, dřevěné hračky, 
svíčky, keramiku, foukané sklo, krajky či adventní věnce. Většina z těchto 
výrobků pochází z německé strany Krušných hor.

 Můžete se těšit i na čtrnáctimetrovou vánoční pyramidu, která je 
zapsaná v Giunessově knize rekordů. Jde o největší krušnohorskou 
stupňovitou pyramidu na světě. Tzv. Schwibbogen je vlastně vánoční 
svícen, na který lze vystoupit a prohlédnout si stánky pěkně z vrchu.



Kdy a jak se přihlásit?

Na Lyžařský víkend v Jeseníkách (leden 2019) 
spouštíme přihlašování 24. 11. 2018.

Na všechny ostatní akce, kterých jsme 
pořadateli, zahajujeme přihlašování ve

čtvrtek 10. ledna 2019, 16.00 hod.

prostřednictvím online přihlašovadla: 
https://goo.gl/pYQGXR

Propozice k akcím budou na 
www.malaliska.cz/akce2019

https://goo.gl/pYQGXR
http://www.malaliska.cz/akce2019

