
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá jako příspěvek ke zdravým česko-německým vztahům zájezd 

 

(Ne)známí sousedé: Babí léto v krásném Švábsku 

út – ne 24. - 29. 9. 2019 | Metzingen a okolí, Německo 
s jednou nocí a půldnem v Augsburku 

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 k našim jihozápadním (ne)známým sousedům jinak než 

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

 

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

sousedé nejsou až tak jiní než my. Tentokrát se vrátíme na některá místa v oblasti Švábského Jury, kde se nám 

v uplynulých letech nejvíce líbilo, a poprvé pojedeme k Bodamskému jezeru na samý jih Německa. Na zpáteční 

cestě strávíme den a noc v bavorském historickém městě Augsburku. Šestidenní akce u našich západních sousedů 

připomene milé vzpomínky těm, kteří už s námi za metzingenskými Přáteli přírody byli, a těm, kdo pojedou 

poprvé, ukáže to nejlepší z regionu Švábsko v jižním Německu a bonus v podobě Augsburku k tomu. 

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

kuchyně, historie i ekologická současnost regionu, inspirativní atmosféra společných posezení lidí z obou  

stran společné česko-německé hranice, kteří mají podobný smysl života a jsou součástí  

téhož hnutí, jehož členové mají blízko k přírodě a jiným lidem. 
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Plánovaný program 

Úterý: Odjezd ve 20.00 hod. z Olomouce, staré autobusové nádraží u tržnice. Noční přejezd Čech a Bavorska. 

Středa: V dopoledních hodinách příjezd do Metzingenu, ubytování v Domě Přátel přírody Falkenberg. Pro zájemce 

odjezd do termálního koupaliště „AlbThermen“ Bad Urach, jinak osobní volno. Podvečerní procházka vinicemi za 

kozami na kopec Florian. Večerní posezení s řízenou ochutnávkou regionálních vín. 

Čtvrtek: Autobusem na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Glems (jako naše Dlouhé Stráně). Pěší okruh na 

rozhlednu Hohe Warte a vyhlídku Vlčí skály (Wolfsfelsen). Přejezd busem do bývalého vojenského prostoru 

Münsingen (nyní biosférická rezervace), exkurze s průvodcem zaměřená na geologické a ekologické zajímavosti 

regionu. 

Pátek: Pěší túra na rozlehlou zříceninu středověké pevnosti (a sídla vládce oblasti) Hohen Urach. Odpoledne v typické 

vesnické pekárničce v Dettingenu, kde si sami upečeme typické slané koláče flammkuchen a k tomu budeme popíjet 

burčák. 

Sobota: Odjezd autobusem k Bodamskému jezeru, jehož břehy patří Německu, Švýcarsku a Rakousku. Prohlídka 

středověkého městečka Meersburg, přejezd přívozem přes jezero do Kostnice (Konstanz) a návštěva památek na M. 

Jana Husa a Jeronýma Pražského. Přejezd do bavorského Augsburku, ubytování, volno na zapojení do nočního života. 

Neděle: Dopolední prohlídka Augsburku s památkami na jeho středověké bohatství. Později zde Diesel vynalezl svůj 

motor. Okolo poledne odjezd do Olomouce, přes Plzeň a Prahu. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách. 

Program budeme upřesňovat podle domluvy s německými partnery a aktuálních podmínek. Přihlášení účastníci 

dostanou v dostatečném předstihu před akcí všechny potřebné podrobnosti. 

 

Cena: 3 450 Kč pro členy spolku Přátelé přírody z. s., 3 650 Kč pro nečleny*) 

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

vícelůžkových pokojích - 3x v Domě Přátel přírody „Falkenberg“ a 1x v hostelu v Augsburku, 3x polopenzi (od středeční 

večeře do sobotní snídaně), snídani v Augsburku, program, dopravu na místě. Cena nezahrnuje vstupné do AlbThermen 

(13 EUR). 

Na akci žádáme podporu Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Olomouce, která umožní podívat 

se s námi do Švábska těm zájemcům o pěstování zdravých česko-německých vztahů, kteří by si to při plné ceně 

nemohli dovolit. Věříme, že díky této podpoře vám akci 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 %. 
 

Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky: www.malaliska.cz/metzingen2019 

Účastník je závazně přihlášen až okamžikem připsání zálohy na náš účet. Všichni účastníci našich akcí jsou pojištěni 

proti úrazu u Generali Pojišťovny a. s. 

Bližší info – vedoucí akce: Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)  

http://www.malaliska.cz/metzingen2019

