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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 - 2018 ňas e skupiňa uspoř a dala př es 500 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 c i hoř v Rumuňsku, podí vali jsme i do 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, v jiz ňí m Ne mecku ma me 

pařtňeřske  NatuřFřeuňde Metziňgeň, s ňimiz  ve ts iňou 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. 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2018 

5 

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 2018 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 2018 přacovala ve sloz eňí  Marcela Moser (př edsedkyňe ) a c leňove  Lenka 

Pospíšilová a Ing. Květoslav Janošík.  

V listopadu 2018 byli zvoleni noví členové rady: JUDr. Hynek Pečinka (př edseda), Bc. Hana Hulíková 

(mí stopř edsedkyňe ), Dagmar Fišerová (hospoda ř ka), Helena Jandová a Marta P. Perůtková (c leňky). Byla 

zvoleňa i ňova  koňtřolňí  komise: Lenka Pospíšilová (př edsedkyňe ), Ing. Jana Goláňová a Ing. Květoslav 

Janošík (c leňove ). 

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. Na ořgaňizova ňí  ňas ich 

aktivit se jako vedoucí  akcí  v řoce 2018 podí leli a dals í  schopňe  dobřovolňí ky k sobe  me li:  

Božena Böhmová, Antonie Caleková, Hana Hulíková, Helena Jandová, Jaromír Jiřík, Hynek Pečinka, 

Marta P. Perůtková, Helena Polášková, Lenka Pospíšilová, Eva Sommerová, Petr Zatloukal. 

Celkove  lze ř í ci, z e do ořgaňizova ňí  jedňotlivy ch aktivit klubu se v řoce 2018 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 2018 zaz ili 

HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2018 

» V loň ske m řoce jsme oslavili osmileté 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 osmiletou 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 , přo kteře  jsme přo teňto u c el ňas li ve ts í  přostořy – ňa Polske  ulici.  

» Uspořádali jsme 63 akcí se zame ř eňí m ňa př í řodu, kultuřu, spolec ňa  setka va ňí  a pařtňeřství , od 

odpoledňí ch př es jedňodeňňí , ví keňdove  i ví ce ňez  ty deňňí . Našich aktivit se zúčastnilo přesně 

922 lidí všeho věku. Nejvys s í  u c ast me la Haňa Hulí kova  (41 akcí ), v te sňe m za ve su za ňí  byl Hyňek 

Pec iňka (39 akcí ) a Aňtoňie Calekova  (37 akcí ). 

» Více než kdy jindy jsme jezdili na kole a na lyžích. Poprvé jsme 

spolu organizovaně vyjeli na rafty. A ňebylo to s patňe . 

» Hlásilo se k nám 70 členů, ňejmlads í  15 let, ňejstařs í  80 let. 

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

tř i stovky. 

» Na svých zahraničních výjezdech jsme navštívili Rumunsko a 

Slovensko, 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 . Nechybe l zahřaňic ňí  

adveňtňí  za jezd do Maďarska, do Budapes ti. 

» Nejdál vůbec jsme byli v řumuňske m pohoř í  Pařa ňg (950 km od 

Olomouce). 

» Nejdál v rámci Česka jsme byli ve Slapech ňad Vltavou (310 km od 

Olomouce). 

» V řoce 2018 ňepřobe hla z a dňa  akce zame ř eňa  ňa mezinárodní 

spolupráci. Je to s koda, doda va  to ňas í  c iňňosti ňetřadic ňí  ňa dech. 

» Účastnili jsme se celostátních akcí spolku Přátelé přírody, z. s. – 

Ža mecke  břiga dy ňa Slapech a Setka ňí  Př a tel př í řody „Upřostř ed 

C eska“ v Ž elezňy ch hořa ch. Nas ich akcí  se u c astňili i Př a tele  př í řody 

z jiňy ch skupiň, co v C esku jsou.  

» Naši zástupci se účastnili dvojdílného semináře Mezinárodních Přátel přírody (Natuřefřieňds 

Iňteřňatioňal) zame ř eňe ho ňa iňkluzi pohybove  haňdicapovaňy ch do ňas ich aktivit. Ža přvňí m 

dí lem vyjeli do řakouske  Ví dňe , dřuhy  ví keňd střa vili v belgicke m Geňtu. I takove to př í lez itosti 

umí me da vat! 

» Uspoř a dali jsme bulharský kuchařský workshop, zňovu jsme vyřazili do ceňtřa Olomouce po 

stopách zmizelých židovských spoluobčanů. Neňí  ňa m lhostejňe , kde a s ky m z ijeme, a řa di se 

dí va me kolem sebe v souvislostech.  

» Průběžně jsme udržovali svůj dub v Rodiňňe m ha ji u Chomoutova. Pokřac ovali jsme take  ve 

vynášení Morany z Křc maňe  a svu j řok jsme ukoňc ili ňa punčování. Třadice je tř eba udřz ovat. 
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A. Tuřistika, př í řoda a histořie ňa jedeň i ví ce dňí  

S námi to není žádná nuda. Poznávání přírody a historie krajiny v okolí míst, kde žijeme, se věnujeme, co naše 

skupina v Olomouci vznikla. Také v roce 2018 jsme se snažili zachovat původní zaměření těchto akcí, tedy že do 

přírody nechodíme za kilometry, ale za zážitky a vždy objevíme i něco navíc. 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 2018 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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NOVÝ ROK JSME ODSTARTOVALI TŘÍKRÁLOVÝM VÝŠLAPEM PO NAUČNÉ STEZCE 

Na Tř i křa le o křok da le. My jsme jich ňa přvňí m vy s lapu řoku 2018 v sobotu 6. ledna ude lali kolem 18 tisí c, 

jak uka zaly fitňess ňa řamky ňe kteřy ch ze s estňa cti u c astňí ku . A z e to mí sty v tají cí m sňe hu a bla te  ňebylo 

u plňe  jedňoduche ! S estice z ňa s si k tomu ňaví c jes te  ňasadila ňa hlavy papí řove  křa lovske  kořuňy Kas pařa, 

Melichařa a Baltazařa, kteře  se uka zaly by t az  př ekvapive  fotogeňicky mi.  

Teňtokřa t jsme obkřouz ili obec Břaňňa  v podhu ř í  Jeseňí ku  po 12kilometřove  ňauc ňe  stezce Pasa k. Milovňí ci 

bí le  stopy z ňas ich ř ad museli oz elet pu vodňe  zamy s leňou i be z kař skou vařiaňtu vy letu a břodili se spolu 

s ostatňí mi sňe hem mokřy m a tají cí m pe s ky.  Ne vs ichňi jsme k tomu zvolili odpoví dají cí  obuv, a tak ňebyla 

ňouze aňi o mokře  ňohy. Na ňauc ňe  stezce Pasa k ňa s mezi 14 zastaveňí mi ňejví ce zaujal přa ve  stejňojmeňňy  

moňumeňta lňí  skalňí  u tvař, př ipomí ňají cí  pove st o zkameňe le m pasty ř i, potřestaňe m pa ňem Jeseňí ku  za to, 

z e si ňeva z il sve ř eňe ho sta da ovcí .   

Samotňa  obec Břaňňa  je potom zají mava  př edevs í m řozsa hly m komplexem hřadu Kols tejň z poc a tku 14. 

století , kteřy  přocha zí  v posledňí ch letech řekoňstřukcemi. Pozořňost ale zaslouz í  i kostel Ařchaňde la 

Gabřiela a budova fojtství , obojí   z 16. století . My jsme ňa zac a tku obce objevili jes te  dals í  ňove js í  řařitu, 

samoobsluz ňy  Koňibař, takovou mí stňí  obdobu Lesňí ho bařu v Hořňí  Lipove . V ňe m jsme ňepohřdli 

ňabí dkou pa leňek z řu zňy ch dřuhu  ovoce. Ža ve ř vy letu potom patř il pozdňí mu obe du ve zdejs í  řestauřaci 

Kols tejň.  
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LYŽAŘSKÝ VÍKEND V BESKYDECH PŘINESL PŘEHRŠEL ZIMNÍCH RADOVÁNEK  

V poloviňe  u ňořa 2018 (15. – 18. 2.) vyjelo c třňa ct lis ek a lis a ku  ňa přvňí  zimňí  přodlouz eňy  ví keňd přo 

milovňí ky zimňí ch spořtu  ňa Hořňí  Bec vu do chaty Bec vice. Uz ili jsme si tam sňe hu, be z ek, sjezdovek, 

pohodic ky u křbu s hudbou a zpe vem. A shodli jsme se ňa tom, z e podobňou „povedeňou tas kař ici“ př í s tí  řok 

zopakujeme.  O spokojeňosti sve dc í  ohlasy ňe kteřy ch u c astňí ku : 

Mařcela Hoffmaňova : Co si pamatuji a co se mi líbilo v Beskydech?  Pamatuji si třeba cestu stříbrným autem 

/mimochodem výborný a zábavný řidič/ a příjezd do chaty. Líbila se mi hlavně společenská místnost s krbem. 

Výborný nápad byl výlet bazén+wellnes, kde jsme se super zahřáli. Moc pěkné byly večery u kytary, zpěv a 

povídání. Co si vůbec nepamatuji, je to, kde jsem byla na běžkách.  Z opakované pozice vleže na sněhu jsem toho 

moc neviděla. Ještě pořád přemýšlím, kdo mi vnukl ten nápad jet na běžky.  

Da s a Fis eřova : První den, po 10kilometrové tůře v běžeckých botech, jsem si otlačila kotník a další dny jsem 

musela lyžovat s rozepnutýma botama, které jsem zašněrovala jen při sjezdech. Až na tento můj osobní problém 

to byla vskutku povedená taškařice. Počasí vyšlo super - svítilo slunce, sněžilo a poslední den bylo zataženo a 

mlha. Děkuji Zdenkovi a Marcele za každodenní večerní kulturní program.  
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Z CHOCNĚ HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA 

Žatí mco se milovňí ci zimňí ch tas kař ic tetelili ňads eňí m ňa ňas em Lyz ař ske m ví keňdu v Beskydech, 

př ipřavili jsme přo ty, co uz  dels í  dobu u pe ňlive  vyhlí z ejí  jařo (ňebo přoste  jeň zbyli ve me ste ), ňa sobotu 

17. února celodeňňí  vy let pod ňa zvem "Ž Chocňe  hopsa hejsa dojdem do Břaňdejsa". A řa mcove  zada ňí  jsme 

splňili. Ale ňejeň to. 

V poc tu 13 za jemcu  o objeveňí  doposud utajeňy ch křa s pode l vlakove  třati ňa Přahu, kteře  ňas iňci zu sta vají  

utajeňy, přotoz e př i be z ňe  ceste  vlakem do hlavňí ho me sta ňejpozde ji za C eskou Tř ebovou usňe a přobouzí  

se zpřavidla az  za Kolí ňem, jsme se ses li ňa olomoucke m hlavňí m ňa dřaz í . Př í my  vlak ňa s odvezl př í mo do 

Chocňe , př ic emz  cesta třvala hodiňu a chlup. 

V Chocňi ňa s zaujala 

ňovořeňesaňc ňí  budova "staře  

s koly", bařokňí  kostel sv. 

Fřaňtis ka Seřafí ňske ho obklopeňy  

zvoňicí , s pita lem a fařou, ňa me stí  

s ope t ňovořeňesaňc ňí  řadňicí  a 

mařia ňsky m sloupem a take  

klasicistňí  za mek obklopeňy  

aňglicky m pařkem. Pak jsme se 

ňaladili ňa c eřveňou zňac ku a 

vyřazili sme řem k Břaňdy su ňad 

Ořlicí .  

Ta dve  me stec ka, kteřy m jsme 

dňes chte li ve ňovat pozořňost, 

spojuje ř eka Ticha  Ořlice 

vytva ř ejí cí  kolem sve ho toku 

malebňe  u dolí  se skalňí mi ve z emi 

zvaňy mi Peliňy, přave ky m 

hřadis tem Hřadňí ky se zbytky pozde js í  tvřze a ř í dky m osí dleňí m stalety ch usedlostí  c i dřobňy ch přovozu . 

Najedňou se ř eka stoc í  a octňete se u ařea lu by valy ch břaňdy sky ch klimaticky ch la zňí .  

Po zhodňoceňí  ňas ich c asovy ch moz ňostí  zví te zil ihňed v podstate  bez ňe jake ho př esve dc ova ňí  ňa zoř, z e se 

ňa vs echňu tu křa su ňapř ed posilňí me. S plňy m z aludkem se totiz  potuluje le pe. Nabytou eňeřgii jsme hňed 

vyuz ili př i vy stupu ňa kopec ňad ňa me stí m, ňa ňe mz  dlí  zbytky z kdysi mohutňe ho hřadu Břaňdy sa, kteřy  si 

ňad u dolí m vystave li za Př emysla Otakařa II. (tedy ňe mí sto ňe j, ale v jeho dobe ) ňe jací  tehdejs í  migřaňti 

př is eds í  z Ne mec. Po chví li řozhledu a zame ř eňí  vy zňac ňy ch bodu , kteře  ňa m doposud uňikly, jsme se k ňim 

vydali dolu  do u dolí . Př es ňa vřs í  s kostelem Naňebevstoupeňí  P. Jez í s e a vy stavňí  vilu stavitele z elezňic, 

ňyňe js í  sokolovňu, ňa m to tak akořa t vys lo k vlaku. Ža hodiňku, s př estupem v C eske  Tř ebove , za ňí z  se uz  

klubou mořavske  hvozdy, jsme byli zpa tky u ňa s doma. V poř a dku, celí  a bohatí  o ňove  za z itky. Ve domosti o 

za lez itostech, kteře  se kolem ňa s po cely  deň objevovaly, podřobňe  sde loval z př ipřaveňy ch mateřia lu  Hyňek 

Pec iňka.  

https://www.malaliska.cz/lyzebeskydy/


PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2018 

12 

Z LUHAČOVIC DO MALENISKA PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU 

Na sobotu 10. března jsme zař adili do pla ňu vy letu  vy s lap Luhac ovice - Maleňisko. C love k mí ňí  a okolňosti 

me ňí . Přoto pu vodňe  zamy s leňou třasu jsme museli kvu li popadaňy m střomu m v lese odkloňit př es 

Pozlovice.  Vedeňí  akce se ujaly Haňka Hulí kova  a Hela Jaňdova .  

Putova ňí  jsme odstařtovali v poc tu tř iňa cti u c astňí ku  koloňa dou kolem le c ivy ch přameňu , kolem la zeň sky ch 

vil a pokřac ovali sme řem do Pozlovic, kde jsme si ude lali obe dovou pauzu v př í jemňe m s eňku Ogař. Potom 

uz  jsme pokřac ovali ňe kdy mí řňe  a ňe kdy hodňe  zvlňe ňou křajiňou sme ř R etechov a Přovodov. Cestou lesem 

jsme si mohli zpí vat "Bla tivou", mí sty by dokoňce s lo i „Cihlovou“, kdyby takova  pí sňic ka byla. Odme ňou ňa m 

byla modřa  obloha, sluňí c ko a křa sňe  vy hledy ňa Vizovicke  vřchy a okolí  Luhac ovic, př ic emz  ve ts iňa z ňa s se 

shodla, z e tuto střaňu okolí  ňejve ts í ch mořavsky ch la zňí  ňezňa . Postupňe  jsme odkla dali c epice, s a ly, 

řukavice a buňdy. Jařo je přoste  tady. Přos li jsme kř í z ovou cestu a ocitli jsme se ňa pe kňe m poutňí m mí ste  

Maleňisko, domiňaňte  Přovodova. Stojí  tu poutňí  kostel Paňňy Mařie Sňe z ňe  z řoku 1750 s přameňem vody, 

kteřa  ma  přy  za zřac ňe  u c iňky. Ž Přovodova uz  jsme se vřa tili autobusem zpe t do Luhac ovic. A př ed odjezdem 

vlaku jsme se jes te  ňe kteř í  odme ňili veňkovňí m posezeňí m v kava řňic ce s teply mi oplatky a Luhac ovickou 

byliňňou. 

 

 

VELIKONOCE V LITOMYŠLI: TERÉNNÍ BINGO HISTORICKÝM MĚSTEM, NÁDHERNÁ PŘÍRODA 

KOLEM NĚJ 

29. 3. - 2. 4. 2018 :: Velikonoce u Bedřicha, Litomyšl 

Velikoňoce střa vila dvací tka lis ek a lis a ku  ňe kolik dňu  v Litomys li a okolí . Volba to byla dozajista dobřa . 

Malebňe  me sto s řozsa hly m za mkem, řodis te  

Bedř icha Smetaňy a pu sobis te  mňoha vy zňamňy ch 

osobňostí , ňa m vs em uc ařovalo uz  jeň přoto, z e jsme 

př í mo v ařea lu za mku bydleli. Vs echňa zají mava  

za koutí  me sta jsme pozňali velmi dobř e, jedňak 

přoto, z e jsme pa tec ňí  dopoledňe střa vili jeho 

ořgaňizovaňou přohlí dkou, ale hlavňe  dí ky pa tec ňí  

hř e biňgo, kteřou přo ňa s vymysleli ořgaňiza toř i 

vy jezdu, Hyňek Pec iňka a Mařta P. Peřu tkova . Ti 

zř ejme  aňi ňec ekali, jak křeativňí  a soute z iví  jsme a 

jak biňgo, v ňe mz  se plňily ve skupiňka ch u koly 

z ve domostí  o me ste , zodpove dňe  pojmeme. 

"Hyňek s Mařtou ňa zac a tku biňga ř ekli, z e teň, kdo 

zí ska  podpis stařosty Litomys le, bude mí t velke  

plus," vzpomí ňa  Boz eňa Bo hmova . "A tak Mařcelu 

Hoffmaňovou ňapadlo v jedňom iňfoceňtřu poz a dat o 
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potvřzeňí , z e stařosta ňeňí  po dobu velikoňoc ňí ch sva tku  př í tomeň ve me ste . Ja  jsem zase ve dřuhy ch 

iňfořmací ch v za mku zař í dila vytiskňutí  fotky stařosty," doda va  se smí chem. 

V hostiňci Ža Vodou jsme zpu sobili mí řňe  pozdviz eňí , kdyz  ňejpřve jedňa skupiňa se přo dokumeňtaci fotila 

s mí stňí mi s tamgasty a pu jc ovala si od ňich i piva a dřuha , co ji vza pe tí  vystř í dala, zjis ťovala jme ňo stařosty a 

doz adovala se stvřzeňek o zaplaceňe  u třate . Boz eňa dokoňce ňeva hala aňi koňtaktovat policii, kdyz  ňemohla 

jedňu z poloz ek biňga ňikde ňa mape  ňají t. "Ma lem mi chte li poslat za sahovku az  z Pařdubic," doda va  

Boz eňa, její z  skupiňa přa vem zí skala ceňu Hujeř i.  

Křeativitu přoka zali i Kve tos  a Ivaňa Jaňos í kovi, přotoz e mí sto fotogřafova ňí  křeslili, a Majka Cvic kova  s Ivou 

Dvoř a kovou zase s okovaly ba sňic kou. Daliboř Ža les a k sha ňe l jme ňa osobňostí , spjaty ch s Litomys lí , 

opisova ňí m jmeň z hřobu  ňa mí stňí m hř bitove . Žkřa tka, ňabe hali jsme se Litomys lí  kř í z em křa z em hodňe , 

s tuz kami, papí řy a fotoapařa ty. "Myslí m, z e jsem jeňom př es ňa me stí  přos la asi 

devateňa ctkřa t," zkoňstatovala Haňka Voja c kova . 

V sobotu ňa sledovala vy přava do Toulovcovy ch mas talí , pojmeňovaňy ch po loupez ive m řytí ř i Toulovcovi. 

Cestou k zají mavy m pí skovcovy m skalňí m u tvařu m Ve řka Paulí c kova  ňechte ňe  pokř tila a ozkous ela př i 

př echa zeňí  vody sve  ňove  boty. Vydřz ely a Ve řku dovedly az  ňa za mek Nove  Hřady, kde ji - ale i ostatňí  - 

zachřa ňila př ed přomokňutí m za mecka  kava řňa. Žpa tky do Litomys le jsme jeli autobusem. 

V ňede li se c a st lis ek a lis a ku  vypřavila auty do Kozlova, kde si přohle dla S vabiňske ho chalupu a přave kou 

osadu Kř ivolí k. Jiňa  skupiňa zase odjela objevovat křa sy hřadňí ch zř í ceňiň Pots tejň a Veles ov a přota hla si 

te lo s plha ňí m do kopcu  k ňim. Poc así  se toho dňe třochu pokazilo a tak to ňa hřadech bylo jako ňa ve třňy ch 

hu řka ch. Po zdola ňí  obou hřadu  u spe s ňí  dobyvatele  poobe dvali uz  v u dolí  jehňe c í  c i ku zlec í  a zapili to pivem 
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z mí stňí ho miňipivovařu Clock.  Kdo to dř í ve ňestihl, jes te  be z el ňa posledňí  přohlí dku litomys lske ho za mku 

v Litomys li, obohaceňy  teňtokřa t i o pe kňou vy stavu kve tiňovy ch vazeb.  Jiňí  s li zase řelaxovat ňa mí stňí  

křyty  baze ň s moz ňostí  vyplavat veň ňa deňňí  sve tlo. A jako kaz dy  př edchozí  vec eř, i teňtokřa t vedli za bavu 

ňa hostelu i př es pu lňoc muzikaňti z ňas ich ř ad. 

V poňde lí , př i ceste  zpe t, jsme jes te  ňavs tí vili me sto Polic ka, zají mave  uceleňy m ve ňcem hřadeb kolem 

histořicke ho ceňtřa a kostelem, v jehoz  ve z i se ňařodil sve tozňa my  hudebňí  skladatel Bohuslav Mařtiňu . 

Žaz ili jsme tam i velikoňoc ňí  za zřak - ve sva tek jiz  dopoledňe otevř eňou stylovou hospu dku, kde ve ts iňa z 

ňa s ňeodolala tajemňe  ňoz í ř ske  pole vce. 

Ale vs echňo jedňou koňc í  a o velikoňoc ňí m odpoledňi uz  jsme byli doma. „V Litomys li to bylo přvňí  letos ňí  

jařňí  vyblbňutí  se a odřeagova ňí , kteře  ve ts iňa z ňa s potř ebovala a uz ila si ho. Uz  dlouho jsem se tak 

ňepobavila a ňezasma la jako tady s bezva kamařa dy," uzavř ela Boz eňa Bo hmova .   

 

 
 

VE ŠTRAMBERKU JSME PŘEKONÁVALI HORKO A LOGISTICKY NÁROČNÉ PŘESUNY 

20. - 22. 4. 2018 :: Lašský víkend, Štramberk a okolí 

Do malebňe ho S třambeřka a jeho okolí , přa vem ňazy vaňe ho Mořavsky m Betle mem, jsme se s Malou lis kou 

vypřavili jiz  poňe kolika te . Pokaz de  je tady totiz  co ňove ho ňacha zet a obdivovat. Devateňa cti u c astňí ku m 

poňe kud zkomplikoval pohyb v podhu ř í  Beskyd ňedostatek aut a ř idic u  a taky ňec ekaňe  a u mořňe  hořko, 

přo dřuhou pu lku dubňa poňe kud atypicke . 

Přoto se musela c a st vy přavy př epřavovat ňa mí sto uřc eňí  a ubytova ňí  vlakem s ňe kolika př estupy. „Do 

S třambeřka jsme ňakoňec docestovali po tř ech hodiňa ch a moc ňa s pote s ilo, z e přo ňa s ňas i motořizovaňí  

kamařa di př ijeli ňa ňa dřaz í . Jiňak by ňa s jes te  jako tř es ňic ka ňa dořtu c ekal ňejme ňe  pu lhodiňovy  pochod 

s batohy do přudke ho kopce, “vzpomí ňa  Haňa Hulí kova . Přvňí  vec eř jsme jes te  stihli přojí t Na řodňí m sadem 
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a jeskyňí  S ipka, sve tozňa mou ařcheologickou lokalitou, a to s bateřkami. Byla to docela řomaňtika a vy hled 

od S ipky ňa vec eřňí  S třambeřk se jiste  zař adil k te m ňezapomeňutelňy m. 

Dřuhy , teplotňe  ope t pe kňe  vypec eňy  deň, uz  jsme se zac ali auty př esuňovat ňa etapy. Nejpřve ňa řozlehlou 

zř í ceňiňu hřadu Stařy  Jic í ň, potom do Př í bořa, řodis te  zakladatele psychoaňaly zy Sigmuňda Fřeuda, kde 

jsme si přos li i pe kňy  ařea l piařisticke ho kla s teřa s řevitalizovaňou zahřadou.  Pu vodňe  zamy s leňou 

Kopř ivňici s Techňicky m muzeem automobilky Tatřa jsme museli z c asovy ch du vodu  oz elet. „Cely  deň jsem 

me la pocit, z e jsme ňe kde jes te  ňe koho zapomňe li, “okomeňtovala ňa řoc ňy  deň plňy  př ejezdu  se smí chem 

Leňka Pospí s ilova , kteřa  byla se syňem Toma s em ořgaňiza tořy tř í deňňí  vy přavy. Vec eř jsme vyuz ili 

skutec ňosti, z e je mezi ňa mi ví ňozňalec Staňda Žakouř il, kteřy  ňa s přovedl sve tem ví ňa s degustací  pe ti 

vy bořňy ch vzořku . A stejňe  jako př edchozí  vec eř se potom hřa lo a zpí valo u kytařy a ukulele, v ňe kteřy ch 

př í padech az  do řaňňí ch hodiň. 

Posledňí  deň jsme absolvovali exkuřzi v jedňe  z peka řeň přosluly ch s třambeřsky ch us í  a vystoupili jsme ňa 

domiňaňtu me sta, S třambeřskou Třu bu, ve z  pu vodňí ho hřadu, zaloz eňe ho ve 13. století . A zac aly zňovu 

př esuňy. V Nove m Jic í ňe  se ňas emu ňejve ts í mu za jmu te s ila expozice vy řoby klobouku  a histořicke  ňa me stí  a 

posledňí  zasta vkou vy přavy byl Kuňí ň s pe kňy m za mkem a zahřadou. A potom uz  ňas i obe taví  ř idic i Toma s  

Pospí s il st. a Staňda Žakouř il odvezli vlakovou c a st ňa ňa dřaz í  do Suchdola ňad Odřou, odkud ňa sledňe  

cestovala teňtokřa t pouze s jedňí m př estupem v Hřaňicí ch zpe t do Olomouce. 

„I př es pozdňí  stařt a pa ř za dřhelu  jsme me li vy bořňy  ví keňd. Vs ichňi, ať uz  stařs í  c i mlads í , se ňeba li zdolat 

vřchovate  kopce a z hňoucí  sluňce. Skořo vs e s lo podle pla ňu a u c astňí ci se vřa tili se s ťastňy mi 

vzpomí ňkami,“ uzavř el za ořgaňiza tořy Toma s  Pospí s il mlads í . 
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PRVNÍ MÁJ JSME OSLAVILI PLAVBOU NA RAFTECH. BUDE Z TOHO NOVÁ TRADICE? 

V úterý 1. května jsme uskutec ňili přvoma jovou plavbu ňa řaftech ňa třase od Boleloucke ho jezu do 

Lobodic. Neňa řoc ňou c třňa ctikilometřovou třasu vhodňe  zvolili kapita ňi vy přavy Petř Žatloukal a Ždeňe k 

Žboz í ňek s ohledem ňa to, z e sloz eňí  posa dek bylo dle oc eka va ňí  velmi ňesouřode . Pospolu tak sede li 

ostř í leňí  voda ci s te mi, kteř í  dřz eli pa dlo v řuce popřve . 

Na sřaz se dostavil hojňy  poc et u c astňí ku . Byla mezi ňimi ví ce ňez  poloviňu hostu  - ňeboli cizí ch c i me ňe  

zňa my ch tva ř í  - a př ipojili se teňkřa t i ňe kteře  lis ky a lis a ci, kteře  ví da me jeň velmi spořadicky.  Nakoňec do 

c tyř  řaftu  ňasedlo pe tadvacet „statec ňy ch“ a vydali se po mí řňe m přoudu ř eky Mořavy vstř í c ňovy m 

za z itku m. Po ceste  ňa s jes te  řu zňe  ňa kolech, autem c i pe s ky dopřova zela bezma la desí tka dals í ch př í zňivcu , 

kteř í  tvoř ili logisticke  za zemí  a př iví tali ňa s v cí li. 

Na klidňe  ř ece, kteřou lze ve voda cke  haňty řce ozňac it vy řazem olej, jsme si vychutňa vali křa sy okolňí ch 

luz ňí ch lesu , stařy ch mostu , soutoku Mořavy s Bec vou. Žlaty m hř ebem plavby potom byla Na řodňí  př í řodňí  

řezeřvace Ža studa ňc í , lokalita mimo jiňe  vy zňamňa  hňí zde ňí m a migřací  ví ce ňez  160 dřuhu  pta ku  vc etňe  

chřa ňe ňe ho ledň a c ka ř í c ňí ho.  A taky jsme se hodňe  ňasma li, přotoz e jsme si ňa s iřoke  ř ece mohli i tř i řafty 

spojit dohřomady a Mořavou přoplouvat opřavdu v hojňe  a vesele  spolec ňosti. 

Po zdola ňí  ř eky ňa s c ekalo obc eřstveňí  v podobe  uzeňy ch dobřot ve Spořtbařu Baďa v Lobodicí ch. A po jí dle 

dos lo i ňa kytařy a zpe t. Vs ichňi jsme se shodli ňa tom, z e přvoma jova  plavba byl skve ly  ňa pad. „Me la by se 

z toho ude lat ňova  lis c í  třadice,“ shřňula za vs echňy jedňa z „přvň a c ku “ ňa řaftech Toňka Calekova .  
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DO KRÁLÍK MEZI PAMPELIŠKOVÝMI LOUKAMI ANEB VÝLET VE ZNAMENÍ ŽLUTÉ 

První květnou sobotu (5. 5.) př is el ňa ř adu dlouho pla ňovaňy  vy let "Lehky m křokem pod Sňe z ňí kem" 

kolem C eřveňe  Vody a Křa lí k. Př i ňe m bylo vyuz ito zňalosti tamňí ho přostř edí  ňas í  c leňky Ve řky 

Žatloukalove , kteřa  byla přu vodkyňí  a vedla ňa s i po ňeoficia lňí ch, ale o to zají mave js í ch, ví ce c i me ňe  

kopcovity ch cesta ch. Např í klad i po třasa ch be z kař sky ch, ale hlavňe  mezi ňa dheřňy mi loukami plňy mi 

řozkvetly ch pampelis ek. V sestave  osm dam a jedňa mala  slec ňa jsme si tak, ňe kteře  po velmi dlouhe  dobe , 

oz ivily ume ňí  ple st z kve tiň ve ňce. 

Nejpřve jsme vystoupily ňa řozhledňu Kř í z ova  hořa (735 m ň. m.) u C eřveňe  Vody, kteřa  stojí  ňa mí ste  tepřve 

jedeňa cty m řokem. Kdyz  jsme se pokochaly u z asňy mi vy hledy do okolí , pokřac ovaly jsme s  odboc kou 

k přameňu Tiche  Ořlice k dals í  zají mave  

řozhledňe  ňa vřchu Val, postaveňe  v řoce 

2003 a slouz í cí  za řoveň  jako 

telekomuňikac ňí  ve z . A to uz  jsme potom 

me ly ňa dohled zlaty  hř eb vy přavy, 

mařia ňsky  poutňí  komplex Hořa Matky Boz í  

u Křa lí k. V poutňí m ařea lu jsme se 

„třefily“ do teřmí ňu poc etňe  svatby a tak 

jsme pu vodňe  pla ňovaňe  obc eřstveňí  ve 

zdejs í  řestauřaci musely př esuňout do 

Křa lí k, do kteřy ch jsme sestoupily střmou 

poutňí  kř í z ovou cestou.  

 

DO HORKY JSME VYŠLÁPLI ZA ZAJÍMAVÝMI VODNÍMI DÍLY 

Volňa ve sva tec ňí  deň 8. května jsme vyuz ili k ňeňa řoc ňe  osmikilometřove  vycha zce Litovelsky m 

Pomořaví m. Heleňa Pola s kova  me la dobřy  ňa pad, sezňa mit ňa s s ňe kteřy mi  tamňí mi vodňí mi kř iz ovatkami 

ňeboli shybkami. Vodňí  kř iz ovatky ňeboli shybky jsou zají mava  techňicka  ř es eňí , jake si histořicke  aňalogie 

dňes ňí ch tzv. „přotlaku “. Jsou to dřobňa  vodňí  dí la, upřavují cí  toky. 

V poc tu 13 u c astňí ku , z ňichz  tř i putovali ňa kolech, jsme si je přohle dli v okolí  Hořky ňad Mořavou. Jeň 

s koda, z e u shybky Choliňka × Mly ňsky  potok zbouřali ňeda vňo dř eve ňy  mu stek a ňemohli jsme tudí z  př ejí t 

ňa dřuhou střaňu. 

Heleňa ňa m př ipomeňula, z e Mly ňsky  potok, kteřy  je přavy m řameňem Mořavy, vzňikňul přopojeňí m 

řu zňy ch u seku . Žac í ňa  pod Templem ňa Litovelsku a koňc í  v Olomouci za S aňtovkou.   

A přoc  byly přo vycha zky vybřa ňy zřovňa vodňí  kř iz ovatky? „Myslí m, z e si zaslouz í  ňas i pozořňost. Jsou 

křa sňe , techňicky zají mave  a ma me je za humňy. Je to de dictví  po př edcí ch. Př a la bych si, aby shybky me ly 

sve  iňfořmac ňí  paňely, aby o ňich lide  ve de li a chodili je obdivovat. Myslí m, z e jim to dluz í me,“ uzavř ela 

Heleňa. Putova ňí  po shybka ch jsme jes te  doplňili ňa vs te vou voda cke ho za zemí  v Hořce a ukoňc ili jsme ho u 

gřilovaňy ch dobřot v Hyňkove . Cyklisticka  sekce si jes te  cestu přodlouz ila ňa Na klo c i do Litovle. 
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2. 6. 2018 :: DEN PRO PŘÍRODU, PLUMLOV A BIOKORIDOR HLOUČELA 

U př í lez itosti celořepublikove ho sva tku c leňu  ňas eho spolku Př a tele  př í řody, z. s. - Dňe přo př í řodu - jsme se 

vydali autobusem z Přoste jova do Domamyslic a odtud pe s ky ňa Plumlov. Po přohlí dce za mku a osve z eňí   

v Podhřadske m řybňí ku jsme se pak vydali zpa tky pe s ky do Přoste jova př es Mostkovice a biokořidoř 

Hlouc ela. 
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UŽ PODRUHÉ JSME SE PŘESVĚDČILI, ŽE PRAHA UMÍ BÝT HODNĚ ZELENÁ 

7. - 10. 6. 2018 :: Za přírodou do metropole II, Praha a blízké okolí 

V Přaze byl ňa ňa vs te ve  takř ka kaz dy  a její  hlavňí  pama tky zňa me vs ichňi ňazpame ť. Př itom ma lokdo z 

tuřistu  ňahle dňe be hem sve ho pobytu pod obal, kteřy  se mu ňabí zí , a př í s te  absolvuje zase jeň teň poviňňy  

Hřad, Kařlu v most, Va clava k, Stařoma k (moz ňa  jes te  i jiňy  -ma k) a tř eba Petř í ň. Neňí  to př í pad jeň Přahy, ale 

sňad kaz de  metřopole ňa sve te . Přoto je ví taňy m osve z eňí m, kdyz  va m ňe kdo hlavňí  me sto uka z e z jiňe  

střa ňky, kteřa  stojí  za to. Takove  

osve z eňí  uz  podřuhe  zaz ila dvací tka 

u c astňí ku  ňas eho vy jezdu "Ža 

př í řodou do metřopole", kteřy  

ňavazoval ňa př edloň skou pozitivňí  

zkus eňost. Ta letos ňí  se koňala od 

c tvřtka do ňede le 7. - 10. c eřvňa.  

Be hem te chto tř í  dňí  a ňutňe ho c asu 

ňa cestu k tomu jsme stihli objevit 

dals í  zají mava  za koutí  Přahy a její ho 

te sňe ho okolí . C tvřtec ňí  vec eř patř il 

pozňa va ňí  ňoc ňí ch exteřie řu  a 
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iňteřie řu  Karlína, kde jsme - ňedaleko staňice metřa Flořeňc - byli i ubytovaňí . V pa tek řa ňo jsme vyřazili 

ňa Zbraslav, odkud jsme po přohlí dce ařea lu za mku, př estave ňe ho z by vale ho slavňe ho kla s teřa, 

pokřac ovali ňa kopec Závist. Žde se, ňad u dolí m, kteřy m tekla Beřouňka, řozpřostí řalo v dobe  břoňzove  

ňejve ts í  keltske  oppidum v C esky ch zemí ch. Nyňí  jsou tam po ňe m samozř ejme  jeň spoře  stopy, ale jeho 

velikost ňazňac eňa  v křajiňe  va s ohřomí  i tak. Da l ňa s cesta zavedla do Dolních Břežan, kde jsme ňavs tí vili 

Olivu v pivovař a ňe kteř í  z ňa s se i stihli vykoupat v řybňí ku Pazdeřa k za vsí . Vec eř ňa s pak zastihl ňa Ž iz kove  

ve vy bořňe m steakove m bařu. Nebyl ňikdo, kdo by si ňepochutňal, spí s  byl přoble m dopřavit př ejezeňa  te la 

zpa tky do hostelu. 

V sobotu bylo v pla ňu střa vit ňejpřve pu ldeň komeňtovaňou přohlí dkou Žižkova. Př ejeli jsme tedy ňa 

"Jiř a k", ňeboli ňa me stí  Jiř í ho z Pode břad, kde se k ňa m př ipojil Miřek z přaz sky ch Př a tel př í řody. Třasou př es 

zňa my  vysí lac , ňezňa my  z idovsky  a ví ce zňa my  Ols aňsky  hř bitov jsme se z ulic plňy ch secesňí ch c iňz ovňí ch 

domu  a pala cu  př esuňuli do paňelove  c a sti Ž iz kova, kteřa  vzňikala od 70. let 20. století  demolicí  přa ve  te ch 

stařs í ch budov. Demolici me la podlehňout cela  c tvřť, střoje zastavily az  uda losti podzimu 1989 a je to přo 

zachova ňí  řa zu Ž iz kova uřc ite  dobř e. Kvu li vedřu, kteře  bylo uz  v poledňe docela ňepř í jemňe , jsme utňuli 

vycha zku, posilňili se v zahřadňí  řestauřaci a odjeli se ochladit do Dalejske ho u dolí . Tuřisticka  zňac ka k 

ňe mu vedla z Řeporyjí, kam jsme př ijeli me stsky m autobusem, a pokřac ovala po dňe  Dalejského údolí, 

kteře  je za řoveň  dňem přave ke ho moř e. Sve  c etňe  ňa lezy odsud ňosil Joachim Bařřaňde, Jařoslav Foglař se 

svy mi skauty sem chodil ňa pu ldeňňí  vy přavy do C eřveňe ho dolí ku a lide  mají  toto mí sto plňe  př í řody 

ňadosah MHD v oblibe  i dňes. Hřozí cí  bouř ka ňa s ale př ime la zme ňit pla ň a v pu li třasy odboc it veň z u dolí  

do hostiňce U C eřňe ho kohouta v Klukovicích. Žde jsme z křyte  teřasy ňa ska le sledovali přvňí  př í valovy  

de s ť a př ed pokřac ují cí  bouř kou se schovali dovňitř , abychom ňa sledují cí ch ňe kolik hodiň ňepla ňovaňe  

střa vili př i taňci s folkřockovou kapelou. 

Soboty ale jes te  ňeme l by t koňec. Ne kdy kolem 10. hodiňy vec eřňí  jsme př ejeli z Klukovic do ceňtřa me sta a 

řozpřchli se ňa Muzejňí  ňoc. Ra ňo jsme se pak vza jemňe  chlubili, kdo s ky m kde byl a co tam vide l - a ňebylo 

toho ma lo. 

Nede le vu bec ňepatř ila jeň odjezdu. Vyuz ili jsme cele  dopoledňe a jes te  kousek k ňa vs te ve  Stromovky v 

katastřu Holes ovic. By vala  Křa lovska  obořa zaloz eňa  uz  ve stř edove ku je ňyňí  př etvoř eňa v aňglicky  pařk, 

kde jsou vzřostle  střomy přotka ňy sí tí  stezek, vodňí ch kaňa lu , luk a řybňí ku . Je zde i řeňesaňc ňí  

mí stodřz itelsky  letohřa dek a zahřadňí  řestauřace. A hlavňe  potř ebňy  stí ň, takz e se tu velmi dobř e třa vil dals í  

hořky  deň. Př ed odjezdem jsme jes te  zajeli třamvají  a metřem ňa Václavské náměstí, dali si řozchod a 

ňe kteř í  v jeho řa mci ka vu v klimatizovaňe  kava řňe . Po vyfoceňí  kava řeňske  skupiňky pod koňe m jsme 

odkřa c eli Jiňdř is skou ulicí  ňa hlavňí  ňa dřaz í  a za chví li ňa m jel vlak, kteřy  ňa s v poř a dku a vc as dopřavil do 

Olomouce. 

Myslí m, z e dobře  třadice se mají  pe stovat, a z ňas ich vy jezdu  za zeleňou Přahou uz  se takova  třadice asi 

stala. U c astňí ci hňed ňa koňci akce hlasite  poz adovali opakova ňí , a tak si myslí m, z e ope t ňapř esřok bychom 

mohli vyjet za př í řodou do metřopole. Uz  potř etí . Přaha totiz  te  př í řody ňabí zí  ňepř ebeřňe , stac í  jeň opustit 

třadic ňí  tuřisticke  lokality. A to my dobř e umí me. 
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JEDNODENNÍ CYKLOVÝLET Z OSTRUŽNÉ ZPĚT DO OLOMOUCE, A PAK AŽ DO PROSTĚJOVA  

A PŘEROVA? ANO, JDE TO, A STÁLO TO ZA TO! 

Na kole jsme se ve čtyřech vydali,  

více lišáků jsme nesehnali, 

bylo to moc prima, hlavně nebyla zima, 

sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo. 

  

Sobota 16. června: Vlak ma  male  

zpoz de ňí  a ja  jako přvňí  do ňe j ňaseda m 

v Přoste jove  a te me ř  ňa c as př ijí z dí me do 

Olomouce, kde se jiz  hřňou k vlaku Petř 

Žatloukal, vedoucí  ňas eho cyklovy letu, a 

Petř a Ždeňka Leiňeřtovi. Cí lem byla 

Ostřuz ňa , kde si zapí ňa m tachometř, 

abych me la př ehled, kolik ujedeme. Dobře  

bylo (aspoň  přo me ), z e Petř Ž. dal vz dy 

cí l, ke kteře mu ma me dojet a kde bude i 

obc eřstveňí . Takz e jsme cestou zastavili v Haňus ovicí ch, posede li ňa obe de  v Postř elmove , zde mu z eme 

dopořuc it – dobře , lidove  ceňy.  

Jeli jsme hlavňe  po silňicí ch, ale pokud to bylo moz ňe , vyuz ili jsme cyklostezky. Sice jsme ňe kdy skoňc ili 

v poli ňebo u zamc eňe  břa ňy, ale v tom je křa sa -  bloude ňí  a hleda ňí  cesty. Žhřuba v poloviňe  cesty Petř Ž. 

pode koval u kř í z ku, z e ňa m to tak pe kňe  jede, a popřosil o s ťastňy  ňa vřat. Hňed se jeho přosba 

„vyplňila“ v U sove , kde jsme ňeňas li z a dňe  otevř eňe  obc eřstveňí . Tí m se stala dals í  zasta vkou Litovel. Teď uz  

byla př ed ňa mi jeň sama  řoviňa Litovelske ho Pomořaví . Př í jezdem do Olomouce jsme dosa hli 100 

kilometřu  a uzavř eli ňa s  

vy let v pe kňe  řestauřaci, 

kde jsme posede li ňa 

zahřa dce a 

pla ňovali  dals í  vy lety. 

Pak jsme se řozlouc ili 

s Petřem a Ždeňkou a po 

meňs í ch techňicky ch 

přoble mech ňa s c ekal 

u spe s ňy  ňa vřat domu . Na 

koňci cesty tachometř 

ukazoval třasu 130 km. 

Takz e jde to, ale hlavňe  - 

STA LO TO ŽA TO!!!!! 
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CHVÁLA IMPROVIZACE ANEB MÍSTO NA CIMBURK DO LANŠKROUNA 

I teň sebeleps í  pla ň mu z e be hem chvilky dozňat 

takovy ch zme ň, z e z ňe j ňezbude vlastňe  vu bec ňic. 

Na m se to stalo v sobotu 30. června, ňa kteřou byl 

ňapla ňova ň vy jezd do Mořavske  Tř ebove , odkud jsme 

me li s lapat do Me stec ka Třňa vka, ňad ňí mz  se ňacha zí  

zř í ceňiňa hřadu Cimbuřka. Stac ilo, z e ňa ňa s  zpoz de ňy  

expřes v C eske  Tř ebove  ňa př estupu ňepoc kal 

osoba c ek, a přotoz e spoje ňa třati c . 017 (C . Tř ebova  - 

Mořavska  Tř ebova  - Chořňice) jezdí  jak ňoty ňa bubeň, 

musela ňastoupit okamz ita  impřovizace. C třňa ct 

u c astňí ku  se zkřa tka ňemohlo otoc it a jet domu , ňa to 

bylo jes te  břzo a jejich touha po sobote  veňku z me sta 

byla moc velka . Nas te stí  impřovizovat umí me, a přoto 

Hyňek s Mařtou, kteř í  dňes ňí  vy let ořgaňizovali, 

zaveleli k odjezdu do Laňs křouňa, kam jel z C eske  

Tř ebove  vlak za chvilic ku a je tam take  co vide t. 

Po přohlí dce ceňtřa me sta s řeňesaňc ňí  řadňicí  a o 

ňe co stařs í m za mkem s ňove  otevř eňou pařka ňovou 

zahřadou jsme se vydali ňa okřuh kolem pe ti řybňí ku  

kousek za me stem. Hňed u ňejve ts í ho z ňich jsme ňa 

chví li sedli v kempu Kňoflí k, kde ňa s mí stňí  chlapí ci 

la kali, ať s ňimi zu staňeme, z e je tu odpoledňe 

iňdia ňske  le to přo de ti. Rade ji jsme ale pokřac ovali 

da le a ve ř í me, z e oňi to bez ňa s take  zvla dli. Da le po 

řybňic ňí m okřuhu s ňa mi uz  ňes li Kve tos , Ivaňka, 

Ždeňe k a Ví ťa, kteř í  se řozhodli př ece jeň doby t teň 

pla ňovaňy  Cimbuřk. (A povedlo se jim to, za ceňu 

dels í ho cestova ňí  dřa hou). 

Nas e hlavňí  skupiňa pak pode l leve ho bř ehu ňe kolika 

řybňí ku  s odboc kou ňa vyhlí dku ňa vřchu Kypus  dos la 

k Eduařdovu přameňi, posede la u Sluňec ňe ho řybňí ka, 

kde se ňauc ňa  stezka sta c í  ňa přavy  bř eh, po ňe mz  

jsme př es ptac í  pozořovatelňu, male  laňove  ceňtřum a 

te locvic ňu pod s iřy m ňebem dos li ope t ňa zac a tek 

třasy. V ceňtřu me sta jsme se uchy lili do ňa řuc e 

stařobyle ho za jezdňí ho hostiňce Křc ma. A to byl koňec 

ňa vs te vy me stec ka Laňs křouň, kteřa  ňa s sta la 15 

kilometřu  v ňoha ch. 
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ČTYŘI STATEČNÍ A JEDNA ZÁŘIJOVÁ SOBOTA, ANEB Z VALMEZU NA KOLE DOMŮ 

Sobota 8. září řa ňo, je zataz eňo a dostat se vlakem do Valas ske ho Meziř í c í  je take  kums t. Ale ňakoňec tam 

jsme a mu z eme zac í t. Jako vz dy je ňejhořs í  vymotat se z me sta a ňají t spřa vňy  sme ř. Ale ňakoňec jsme to 

zvla dli břavuřňe  a objevujeme ňa dheřňou křajiňu, pe kňe  cyklostezky a poc así  ňa m ví ceme ňe  př eje. Jeň co 

jsme se řozjeli, uz  zastavujeme po 15 km u obc eřstveňi Jachta a ma me "velikou z í zeň ". Dals í  zasta vkou mají  

by t Teplice ňad Bec vou, ale zde je př elidňe ňo, př estoz e se poc así  v tuhle chví li zac í ňa  kazit. Opřavdu jeň 

maliňko spřchlo a my zastavujeme az  pod hřadem Helfs ty ň u Jadřaňu. Uz  ma me hlad a ňabí dka jí dla je 

vyňikají cí  - kloba sy, z ebřa, steaky a jiňe  

dobřoty.  

Teď jiz  za sluňec ňe ho poc así  dojí z dí me 

do Př eřova, kde ňa s Petř pode l Bec vy 

vede "cestou-ňecestou" a ukazuje ňa m 

pe kňa  a hlavňe  ňa m ňezňa ma  mí sta v 

Př eřove . Nas í m cí lem se po domluve  

vs ech sta vají  Ve řovaňy, kde zastavujeme 

v řestauřaci U Radí ka/Na vřchu. Žde se 

k ňa m př ida va  Ždeňe k Žboz í ňek a zve 

ňa s jes te  ňa za ve ř do mí stňí  cukřa řňy.  
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Přes Ameriku a les jsme se prošli do 

minipivovaru  

V úterý 4. září jsme trochu oprášili 

vycházky po našich trasách projektu Do 

přírody ve městě. Na řadu přišel výšlap 

v městské části Holice, která za několik let 

doznala značných změn. Mimo jiné zde 

byla vybudována nová cyklostezka, lávka 

pro pěší a cyklisty, o něco víc vyrostl 

Holický les, vysazený v roce 2013 a 

zásadním způsobem se tu rozrostl i 

univerzitní kampus a průmyslová zóna.  Po 

skončení pohodové procházky mnozí 

uvítali možnost svlažit hrdlo při exkurzi v 

novém holickém Hanáckém pivovaru. 

JAK BYLO TĚŽKÝ NAJÍT V LESE HOUBY A KEŠKY  

V sobotu 22. za ř í  jsme vyřazili ňa vy let ňa Kosí ř sko, ze kteře ho jsme se me li vřa tit se za klady kes kova ňí  a 

taky ňe jaky mi houbami. Oboje jsme splňili, a tak akce s ňa zvem Houbař ske  kes kova ňí  ňeme la sve  jme ňo 

bezdu vodňe . Na sřaz ňa vlakove m ňa dřaz í  v Olomouci ňa s př is lo řa ňo jeň pe t, coz  byl vzhledem k ňoc ňí mu 

lija ku docela u spe ch. Poc así  ňas te stí  mile př ekvapilo, a tak se z řaňňí  syřoviňy vyloupl př í jemňy  deň, podle 

kaleňda ř e posledňí  tohoto le ta. 

Dojeli jsme do Slatiňic, kde jsme zamí ř ili do ařea lu la zňí , přotoz e tu teď ňe jaky  c as ňedobřovolňe  třa ví  ňa s  

c leň Laďa Gyuřa ň. S ňí m jsme střa vili hezkou hodiňku př ed la zeň skou řestauřací  a pak jsme pod vedeňí m 

Mařty P. Peřu tkove  po pouc eňí  o tom, co jsou kes ky, vyřazili do stopy je hledat. Cestou ňa vřchol Velke ho 

Kosí ř e jsme sice ňas li jeň jedňu, zato ale hezkou. Poblí z  mí sta, kde dos lo k letecke mu ňes te stí , byla v lese 

bedňa po vojeňske  muňici. Da l uz  ale az  ňa kopec ňic. Na Kosí ř i ňe kteř í  z ňa s zdolali vřchol řozhledňy, 

zatí mco jiňí  tvřdili, z e uz  tam byli 

a z e tam tedy ňemusejí . 

Pokřac ovali jsme lesy a poli př es 

Lude ř ov do Na me s te  ňa Haňe . 

Cestou jsme hledali houby, 

kteřy ch ale moc ňebylo, přotoz e i 

př es des te  posledňí ch dob byl les 

docela suchy . S kes kami to ale 

bylo o dost leps í . Nas li jsme jich 

ňe kolik – v pař ezech, pod mostem 

i ňa střomech. Do Na me s te  jsme 

tak dos li s pocitem „splňe ňo“. 
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NA PODZIMNÍ ŠUMAVĚ JSME OBJEVOVALI OSUDY ZMIZELÝCH SOUSEDŮ I PŘEKRÁSNOU 

PŘÍRODU 

Na koňec za ř í  jsme uz  dlouho dopř edu ňapla ňovali pe tideňňí  vy jezd ňa S umavu, koňkře tňe  ňa c esko-

řakousko-ňe mecke  pomezí  do okolí  Kvildy. V Bořovy ch Ladech a bliz s í m c i vzda leňe js í m okolí  jsme 

v teřmí ňu 26. – 30. září střa vili křa sňe  sluňec ňe , i kdyz  chladňe js í  dňy a bylo ňa s celkem dvaadvacet. 

Te matem ňas eho za jmu o teňto kout C eska ňebyla jeňom zdejs í  př í řoda, ale osudy křajiňy a obyvatel, kteř í  se 

za posledňí ch sto let ňe kolikřa t vyme ňili a z a dňí  z ňich ňeme li z ivot v tomto křaji aňi třochu lehky . 

Podřobňosti si přo ňa s př ipřavili Mařta P. Peřu tkova  a Hyňek Pec iňka. 

O „zmizely ch sousedech“ jsme se dozví dali v okolí  Rejs tejňa, v oblasti zvaňe  Pas te  (patřňe  podle pastviň, 

přotoz e ňe mecky je to Wieseň), kde jsme podle kňihy Mařie Male  S umava – putova ňí  za křajiňou a 

lidmi hledali spoře  pozu statky osad, kde jes te  ňa poc a tku 50. let z ili lide  a kde ňyňí  jeň ovocňe  střomy ňa 

paseka ch a obňoveňe  kaplic ky př ipomí ňají , z e tu sta la staveňí . Pote , co po řoce 1945 dos lo k vysí dleňí  

ňe mecke ho obyvatelstva, tu ňoví  c eskosloveňs tí  osadňí ci vydřz eli jeň ňe kolik let a pak tu vzňiklo pohřaňic ňí  

pa smo a ařma da vesňice, kde po staletí  bujel z ivot, sřovňala se zemí . 

Tyto souvislosti jsme si ozř ejmili ňa sledují cí  deň, v pa tek, kdy jsme př es přameň Vltavy dos li do pohřaňic ňí  

osady Buc iňa, kde je iňstalova ň řea lňy  model 1 : 1 „z elezňe  opoňy“, ze kteře ho mřazí  i dňes. Přostř edňictví m 

fotogřafií  a postř ehu  z kňihy Kařla Petřa s e Křajem s umavsky ch Lad jsme se ňa ňavs tí veňy ch mí stech 

s poeticky mi ňa zvy jako Kňí z ecí  Pla ňe  dozví dali, z e zde – kde jsou ňyňí  vide t jeň louky a lesy - př ed sto a ví ce 

lety z ili a přacovali lide . Byly tu vodňí  mly ňy, skla řňy, břusí řňy a hamřy. Histořie tak křuta  k tomuhle křaji to 

https://www.databazeknih.cz/knihy/sumava-sumava-putovani-za-krajinou-a-lidmi-143538
https://www.databazeknih.cz/knihy/sumava-sumava-putovani-za-krajinou-a-lidmi-143538
https://www.databazeknih.cz/knihy/krajem-sumavskych-lad-126687
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ale chte la jiňak. Př í be hy a fotogřafie z mí st, kteřa  ňa S umave  uz  ňeňalezňeme, ňa m př í mo v teře ňu př iblí z ila i 

kňiha Emila Kiňtzla a Jaňa Fischeřa Žmizela  S umava. 

Tř etí  deň jsme se zame ř ili c iste  ňa př í řodu a podňikli jsme tu řu z Nove  Pece ňa Ples ňe  jezeřo, ňejvy s e 

poloz eňe  v C esku, a ňa ňavazují cí  ňejvys s í  vřchol c eske  c a sti S umavy, Plechy  (1378 m ň. m.) lez í cí  ňa c esko-

řakouske  hřaňici. Ne kteř í  z ňa s pokřac ovali jes te  o kousek da l ňa Třojmezí , kde k c esko-řakouske mu př ibyl i 

ňe mecky  pohřaňic ňí  bod. 

U c astňí ci s pohybovy m haňdicapem př itom ňijak ňestřa dali. Tí m, z e jsme ňa S umavu jeli auty, byla po celou 

dobu moz ňost si přogřam př izpu sobit. Pozňali tak dals í  mí sta jihu C ech a př ilehle ho př í hřaňic í , kteřa  

pe s a ku m zu stala utajeňa. Spolec ňe  jsme pak jes te  v ňede li po odjezdu z Bořovy ch Lad zastavili 

v Přachaticí ch, ze kteřy ch se vylouplo ňa dheřňe  me stec ko plňe  gotiky a řeňesaňce. A to byla takova  pe kňa  

tec ka za tí m ňas í m př í padem. 

https://www.cbdb.cz/kniha-148421-zmizela-sumava-zmizela-sumava
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ZA SMÍRČÍMI KŘÍŽI DO OKOLÍ CHOCNĚ. Raňňí  sta va ňí  bylo v sobotu 20. ř í jňa hodňe  te z ke . Na vlakove m 

ňa dřaz í  jsme se ses li jeň tř i. Spolec ňe  jsme dojeli vla c kem do C eřmňe  ňad Ořlicí . Př iví tala ňa s mlha. 

Dobřodřuz ňa  vy přava za smí řc í mi kř í z i zac ala. Jdeme po silňici do C í c ove . Vpřavo od cesty vidí me jeň maly  

kousek řybňí ka, kteřy  se schova va  v mlze. Přojdeme C í c ovou a za chvilku zata c í me do lesa. Žde jsme ňas li 

Bařtoň u v kř í z . V histořicky ch dokumeňtech je přy  zmí ňka o siřotku po ňeboz tí ku Bařtoň ovi z C í c ove . Ale 

legeňd je ví c. Jedňa mluví  o smřti ř ezňí ka, podle sekeřy ňa kř í z i, kteřy  byl zabit splas eňy m by kem. Jeňz e 

s iřoka  sekeřa, dř í ve zvaňa  s vaňcařa, byla v da vňy ch c asech zbřaňí  sec ňou ňebo přacovňí m ňa střojem 

dř evořubce c i tesař e. Kdo kř í z  postavil, uz  ňezjistí me. Dals í  dva kř í z e v mí ste  U Obřa zku jsme bohuz el 

ňeňas li, i kdyz  jsme se opřavdu hodňe  sňaz ili. Utí ka me ňa vlak, aspoň  teň jsme stihli. Tak ňe kdy př í s te . 

ELIŠČINOU STOPOU PO HANÁCKÉ PLACCE. Na posledňí  ř í jňovou sobotu, 27. 10., jsme zvolili ňeňa řoc ňou 

vycha zku po ňauc ňe  stezce Elis ky z Kuňs ta tu, kteřa  vede kolem Seňice ňa Haňe , Cakova a Seňic ky. Vys li jsme 

od vlakove ho ňa dřaz í  v Seňici ňa Haňe , kde ňa m vedoucí  vy přavy Toňka Calekova  přozřadila ňe co o da vňe  

majitelce zdejs í ho křaje. Elis ka z Kuňs ta tu byla maňz elkou Hyňka Pň ovske ho ze Soviňce a z ila 

přavde podobňe  v letech 1410 - 1480. Oby vala přy  lysovsky  dvu ř mezi Seňic kou a Cakovem, kteřy  pozde ji 

řozpařcelovala a přodala obyvatelu m Seňic ky, c í mz  je zbavila poviňňosti řobotovat ňa její ch pozemcí ch. I 

dí ky tomu se stala velmi oblí beňou u mí stňí ch lidí , kteř í  dodňes udřz ují  legeňdu o její  dobřote  a zboz ňosti.  I 

my jsme se přos li tamňí  haňa ckou řoviňou, v ňí z  jsme mimo jiňe  vedle sochy sv. Toma s e obdivovali smí řc í  

kř í z  se zňakem mec e, k ňe muz  se va z e pove st o dvou řozha daňy ch sedla cí ch. Nadchňul ňa s take  pe kňy  ařea l 

se za zemí m ňedaleko Seňicke  ska ly, kde jsme si opekli ňezdřave , ale o to chutňe js í  uzeňiňy.  

Jeňz e poc así  ňepořuc í s . Dle př edpove di zac alo skutec ňe  př ed poledňem křa pat, a tak jsme se ňakoňec 

z ňauc ňe  stezky stoc ili z lesa do ňedaleke  Na me s te  ňa Haňe , kde jsme ňejve ts í  lija k v pohode  př ec kali 

v tamňí m vyhla s eňe m pivovařu Jadřňí c ek. Odtud uz  to potom bylo jeň kousek ňa ňa dřaz í  a huřa  domu !  

V OKOLÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ JSME NAŠLI POHÁDKOVÝ ROZCESTNÍK. U stí  ňad Ořlicí  bylo přo me  

doňeda vňa mí sto, kudy se přojí z dí  sme řem ňa Přahu. A tak ňebylo od ve ci koňec ňe  zjistit, z e i tady je toho 

hodňe  zají mave ho. O tom jsme se zac aly ňa vlastňí  oc i a ňohy př esve dc ovat v sobotu 10. listopadu, kdy jsme 

v poc tu pe ti dam ňa zdejs í m ňa dřaz í  vystoupily a vypřavily se ňejpřve sme řem k řozhledňe  ňa Aňdřlove  

Chlumu. Tak vzpomí ňa  ňa vy let Haňka Hulí kova . 

Ž vyhlí dkove ho ochozu tzv. Stř í břňe  křasavice ve vy s i 32 metřu  ňad zemí  ňe kteře  z ňa s ňakoukly do okolí , i 

kdyz  viditelňost toho dňe ňebyla zřovňa ňejleps í . Nas e cesta ňauc ňou stezkou potom vedla kolem pe kňy ch 

studa ňek a soch, smí řc í ho kř í z e, kaplic ek kř í z ove  cesty, kostela, a to c asto z kopce do kopce.   

Velmi ňa s zaujala budova staře ho maňdlu a be lidla v R etove  v empí řove m stylu, doklad tamňí  ňeiňdustřia lňí  

textilňí  vy řoby. Ale ňejve ts í  peřlou vy letu se bezkoňkuřec ňe  stal řozcestňí k Miřoslavy zeme  a Pu lňoc ňí ho 

křa lovství  u řybňí ku  mezi obcemi R etova  a Př í vřat. Uřc ite  jsme doteď ňeve de ly, kde se tyto dve  poha dkove  

zeme  z legeňda řňí ho filmu Pys ňa  přiňcezňa z řoku 1952 ňacha zejí . Jak jsem se doc etla, jedňa  se ňejspí s  o 

řecesisticke  s touchňutí  mezi Př í vřatsky mi a R etovsky mi, př ic emz  přvňe  jmeňovaňí  mají  stavbu řozcestňí ku 

ňa sve domí . Samozř ejme  jsme se u ňe j vyfotily hňed ňe kolikřa t. 
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ADVENTNÍ KONTROLA NAŠEHO DOUBKU  

V milou adveňtňí  třadici se uz  př ed lety přome ňila přosiňcova  vycha zka ke Hřomovu dubu kousek za 

Chomoutovem, v jehoz  stí ňu od kve tňa 2012 řoste Dub Př a tel 

př í řody, kteřy  jsme tam sami vysadili. Přoto i v sobotu 8. 

přosiňce ope t po řoce sme ř ovaly ňas e křoky ňa obhlí dku 

ňas eho střomu. Aby to ňebylo poř a d stejňe , zvolili jsme 

teňtokřa t třasu z Hlus ovic (kam jsme dojeli vlakem) př es ňa s  

dub a pode l toku ř eky Oskavy k Chomoutovske mu jezeřu a 

kolem jeho bř ehu do Chomoutova. Dohřomady ňe jaky ch 

ňeňa řoc ňy ch osm kilometřu .  

Poc así  ňa m př a lo, a dokoňce ví c ňez  pu lku vy letu sví tilo 

sluňí c ko. Bylo fajň se přojí t ňa dohled me stu př í řodou pomalu 

př epí ňají cí  z podzimu ňa zimu. Ra di jsme zhle dli ňa s  doubek, 

zjistili, z e se mu dobř e dař í , př idali mu va ňoc ňí  ozdoby a 

slí bili jsme mu, z e se zase ňejpozde ji za řok zastaví me. A kdo 

bude chtí t, mu z e jí t o adveňtu do př í řody vypňout s ňa mi. 
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B. Ža kultuřou ňa pa ř hodiň i ňa cely  deň. Ža ňas imi 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 2018 proběhlo několik hudebních podvečerů, kterými jsme navázali na loňské a předloňské 

úspěšné „Muzicírování v parku“. 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. Už 

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

už druhou 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 srpnu proběhl už 

pátý ročník Liškostřeleckého turnaje. 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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MRAZIVÁ PROCHÁZKA PROSTĚJOVSKOU SECESÍ PO STOPÁCH PAMÁTEK I LIDÍ 

V sobotu 13. ledna jsme vyjeli ňa exkuřzi do sousedňí ho me sta, Přoste jova. C ekala ňa s mřaziva  přocha zka, 

kteřou komeňtovala Mařta P. Peřu tkova . S li jsme po stopa ch souz ití  C echu , Ne mcu  a Ž idu  ňa př elomu 19. a 

20. století . Putovali jsme v hojňe m poc tu od ňa dřaz í  př es ceňtřum, kostely, z idovskou c tvřtí , muzeem a 

hř bitovem. V poledňe si Mařta mohla chvilku odpoc iňout od vypřa ve ňí , kdyz  ňa s přacovňice iňfořmac ňí ho 

ceňtřa přovedla ňa dheřňou secesňí  řadňicí . Žřovňa přobí haly volby, c ehoz  vyuz ila ňas e c tveř ice a volila 

přezideňta. Take  jsme si př ipomňe li zdejs í ho řoda ka Geořga Schmiedla, kteřy  se řoku 1855 v Přoste jove  

ňařodil a ve svy ch 40 letech ve Ví dňi zaloz il přvňí  spolek Př a tel př í řody. 

 

V LEDNU JSME NAKOUKLI POD BULHARSKOU POKLIČKU 

Vu ňe  se liňula 25. ledna s iřoko daleko z klubovňy, kde přobí hal jiz  tř etí  kuchař sky  wořkshop. Teňtokřa t pod 

bulhařskou poklic kou. Vedoucí  s e fkuchař kou byla Iloňa Hy blova , její z  řodiňa ma  koř eňy ňa Balka ňe . C třňa ct 

dam peklo a smaz ilo papřiky plňe ňe  mlety m masem a řy z í  a papřiky smaz eňe  v te stí c ku.  
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Jako sladky  za kusek ňa m poslouz ila chalva, ořieňta lňí  pochoutka. Na zapití  jsme si stylove  ňakoupili 

bulhařska  ví ňa, Medve dí  křev - c eřveňe  a Medve da bí le ho - bí le . Iloňa ňa m doňesla ňa ochutňa ňí  i mastiku, 

ňeboli destila t s př í chutí  le koř ice, podobňy  ř ecke mu ouzu a řakiji z viňňy ch hřozňu . Po hostiňe  ňa m přomí tla 

fotky z dňes ňí ho Bulhařska, hlavňe  ze Sofie a Vařňy, a pove de la ňe co o histořii a zvycí ch Bulhařu  z ijí cí ch v 

ňas í  zemi. Byl to dals í  zají mavy  guřma ňsky  za z itek. 

ZA ODKAZEM TOMÁŠE BATI DO ZLÍNA 

Hojňe  ňavs tí veňa  byla kultuřňí  a ařchitektoňicka  exkuřze do 

Žlí ňa, kteřou jsme uspoř a dali v sobotu 3. února. Tř icí tka 

za jemcu  vydala př ipomeňout si odkaz tamňí ho sve tozňa me ho 

řoda ka Toma s e Bati, kteřy  vy voj me sta zcela za sadňí m 

zpu sobem pozme ňil, ovlivňil a přoslavil. Statec ňe  ňa s přova zela 

Eva Sommeřova . Jako přvňí  jsme ňavs tí vili Baťu v iňstitud, 

uňika tňí  kultuřňí  ceňtřum, vzňikle  př estavbou ňe kolika budov 

by vale ho Baťova obuvňicke ho ařea lu. V ňe m jsme si přohle dli 

ojediňe le  Muzeum obuvi i vy stavu Žikmuňd a Haňzelka. 

Nejve ts í  za jem budily zají mave  boty z řu zňy ch mateřia lu , 

velikostí  a z řu zňy ch koutu  sve ta. Ve zlí ňske m mřakodřapu 

c .21, postaveňe m v řoce 1938 v ameřicke m stylu, sve ho c asu 

dřuhe  ňejvys s í  budove  v Evřope  jsme vyjeli vy tahem - 

pojí zdňou kaňcela ř í  T. Bati ňahořu do 17. patřa. Kaňcela ř  me la 
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řozme ř 6 × 6 m s klimatizací , telefoňem i umy vadlem. V ňejvys s í m 17. patř e jsme se kochali vy hledem ňa 

cely  Žlí ň a okolí . Na za ve ř jsme zajeli do filmovy ch atelie řu , kteře  ňa s ale zklamaly. C ekali jsme ví c ňez  jedňu 

mí stňost s fotogřafiemi, asi tř i obřazovky s uka zkami třiku  z filmu  Kařla Žemaňa. Vyslechli jsme si 

moňoto ňňí  vy klad přu vodce, by vale ho kameřamaňa. Jiňak to byl ze Žlí ňa pe kňy  za z itek. Vy let do Žlí ňa jes te  

ňe kdy zopakujeme, přotoz e je to jes te  toho hodňe  k vide ňí , co jsme uz  ňestihli. Tř eba modeřňí  budova 

Koňgřesove ho ceňtřa od ařchitektky Evy Jiř ic ňe , ňebo Baťova vila. 

 

CESTOVATELSKÝ VEČER PROZRADIL, JAK ČEŠI POMÁHAJÍ V UGANDĚ 

V bř ezňu (15. 3.) byla ňas í m hostem v cestovatelske m vec eřu paňí  Libus e Dosta lova , kteřa  se přa ve  vřa tila z 

vy chodoafřicke  Ugaňdy. C eska  spolec ňost Bwiňdi Ořphaňs o.p.s. (Siřotci z Bwiňdi) poma ha  v Ugaňde  lidem z 

vesňice Bwiňdi, aby byl jejich z ivot a z ivot jejich de tí  leps í . Paňí  Dosta lova  ňa m vypřa ve la v c em spoc í va  

řozvojova  pomoc, jake  ma  vy sledky, jak se tam z ije. Take  ňa m přomí tla spoustu fotek. Ochutňali jsme 

vy tec ňou ugaňdskou ka vu a c aj a koupili si vy řobky, kteře  vyřa be jí  obyvatele  vesňice Bwiňdi. Ža utřz eňe  

peňí ze dostaňou tř eba de ti uňifořmy, bez kteřy ch by ňemohly chodit do s koly. 
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KRČMANÍ SE VYNÁŠELA 

MORANA A PŘIŠLO JARO 

V sobotu 24. března jiz  potř etí  

přocha zel typickou haňa ckou 

de diňou Křc maňí  kosty movy  

přu vod z dvaca ty ch a tř ica ty ch 

let miň. století . Obchu zka s 

Mořaňou jako vz dy 

odstařtovala u stařosty, kteřy  

u c astňí ky pohostil vy bořňou 

slivovic kou a kola c ky. Da le 

pokřac ovala, ňe kdy i s 

taňec kem po dals í ch vybřaňy ch 

hospoda ř í ch, kteř í  ňabí zeli 

u z asňe  kola c ky i slivovici. 

Noviňkou bylo vystoupeňí  

ňa řodopisňe ho soubořu 

Ty ňec a ci v křa sňy ch křojí ch. 

Př ed kostelem zataňc il souboř 

Sedmikřa sky, de ti ze soubořu Ty ňec a ci. Vyvřcholeňí  přogřamu ňa sledovalo u mostku, kde byla symbolicka  

meňs í  Mořaňa ze sla my spa leňa a hozeňa do vody a mí sto ňí  bylo do obce ňeseňo lí tec ko s křaslicemi. Jařo 

bylo př ivola ňo jak se patř í . Na Žapletalove  gřuňtu př ipřavil Jařda Jiř í k ba jec ňe  obc eřstveňí , jako uzeňa  z ebřa 

ňebo gula s  a pivo teklo přoudem. V přu jezdu ňaiňstaloval zají mavou vy stavku dobovy ch fotogřafií  ze z ivota 

obce. Cely  deň bylo křa sňe  poc así . 

K PRAMENU ODRY A DO SKANZENU DO VELKÉHO ÚJEZDA 

Dals í  koňtakt s veňkovsky mi třadicemi jsme me li v sobotu 16. C eřvňa. To 

jsme si vys la pli k přameňu ř eky Odřy v podhu ř í  Odeřsky ch vřchu  třasou 

ze Stame ř ic př es Kozlov az  k přameňi. Kdo zňal tuto třasu z dř í ve js í ch let, 

ňeve ř il svy m oc í m. Naskytl se ňa m z alostňy  pohled ňa hole  pla ňe  bez 

střomu  a ňe kolikametřove  hřomady kla d pode l cesty, ňachystaňe  ňa 

odvoz. Co ňezňic il ku řovec, to dokoňala vichř ice. Opekli jsme si s peka c ky a 

zapili z al ňad tí m zdevastovaňy m lesem. Posilňe ňi jsme pokřac ovali lesňí  

cestou do Velke ho U jezda, kde ňa ňa s př ed svy m soukřomy m muzeem 

vyslouz ile  zeme de lske  techňiky c ekal paň Jaň Coufal. A bylo se ňa co dí vat. 

Paň Coufal opřavil objekt by vale ho křaví ňa a umí stil v ňe m stovky 

expoňa tu , kteře  s la skou řestauřuje, opřavuje, les tí  a zpřovozň uje. Do 

přvňí ho patřa umí stil lehc í  expoňa ty. Postavil tam tř eba stařou obytňou 

kuchyň  s dř eve ňy m kředeňcem, hřňí c ky, spí z í . Je tam k vide ňí  i loz ňice s 
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postelemi s vysoky mi c ely a obřa zky svaty ch ňa ste ňe . V dř eve ňe  vaňe  jsme vide li valchy – ze dř eva, za skla, 

mřamořu. Ma  i ňe kolik vu bec přvňí ch přac ek s řuc ňí m pohoňem. Rařitou je i dňes fuňkc ňí  c istic ka peř í . K 

vide ňí  je i vybaveňa  dí lňa mistřa s evce. Na sve  si př ijdou i de ti. Uřc ite  je zaujme ňe kolik typu  maly ch divadel 

s poha dkovy mi loutkami. Př í zemí  patř í  hlavňe  ňejřu zňe js í m střoju m a zeme de lske  techňice. Nejstařs í  

třaktoř ma  zňac ku Fořd Feřgusoň z řoku 1939. Nechybí  aňi veňkovňí  expozice s řu zňy mi zeme de lsky mi 

střoji a př í slus eňstvy mi. Muzeum ve Velke m U jezdu př ibliz uje z ivot a přa ci ňas ich př edku  ňa veňkove . V 

muzeu se bylo sta le ňa co dí vat a paň Coufal ňa m uva de l do chodu vs echňy střoje a střojec ky a vypřa ve l k 

c emu slouz ily. Bylo to velmi pouc ňe  a zají mave , ale to se jiz  z ňa me stí  liňula ňeodolatelňa  vu ňe  uzeňy ch 

makřel. Rozlouc ili jsme se a huřa  ňa ňa me stí  ňa makřely a pivko. Tak jsme v jedeň deň spojili pobyt ňa 

c eřstve m vzduchu, kultuřu i kuliňa ř sky  za z itek. 

 

 

NA MAKRELU S KYTAROU TÁHLY DAVY 

K létu patří posezení s přáteli na hospodské zahrádce s makrelou v ruce. A pokud je to doplněno hudbou 

a zpěvem, vznikne z toho pěkný večer. Takový pěkný večer se nám vydařil ve čtvrtek 26. července v 

restauraci Na Hřišti ve Slavoníně, kde se nás sešlo přes 30 a mnozí vydrželi až do tmy. 
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LIŠKOSTŘELECKÝ TURNAJ UŽ POPÁTÉ UKONČIL 

PRÁZDNINY 

V sobotu 25. srpna se jiz  popa te  stř í lelo, teňtokřa t v 

ařea lu Sokola ňa Be lidlech, kteřy  zajistila Iva Dvoř a kova . 

Tř icí tka lis ek a lis a ku  a fu řa hostu  stř í lelo soute z ňe  ze 

vzduchovek. Take  vyzkous eli palňe  zbřaňe , luky, s ipky, 

foukac ky a kus e.  

Křome  toho přobe hl i tuřňaj v piňgpoňgu. Letos ňí  řoc ňí k 

Lis kostř elecke ho tuřňaje oz ivili c leňove  Histořicke ho 

spolku Kiřři z Pň ovic, kteř í  př edvedli stř elbu z mus kety a 

male ho de la. Jedlo se masí c ko z udí řňy, kteřou poctive  

obsluhoval Daliboř a Hyňek.  

Putovňí  poha ř zí skala za ňejpř esňe js í  stř elbu Jaňa 

Votřoubkova . Tuřňaj v piňgpoňgu vyhřa la Heleňa 

Piteřkova . Poc así  ňa m ope t př a lo a vs ichňi byli 

spokojeňi.  

Tak schva lňe , povede se ví te zu m př í s tí  řok obha jit 

zí skaňe  třofeje? 
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POPRÁZDNINOVÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA MINIGOLFU 

Přvňí  setka ňí  ňas ich c leňu  a př í zňivcu  po přa zdňiňa ch jsme pojali spořtovňe . V úterý 11. září jsme se stř etli 

v př a telske m utka ňí  dvojic v miňigolfu v ařea lu TJ Milo u Kořuňňí  pevňu stky. 16 u c astňí ku  za vodilo ve 

dvojicí ch a ňakoňec se udí lely ceňy. Přvňí  mí sto si zaslouz ila Lí da Bedňa ř ova , stř í břo si odňesla Mařta P. 

Peřu tkova  a břoňz zí skal Vojta Žatloukal. Žbyly ch 13 u c astňí ku  ale ňesmutňe lo, vs ichňi me li skve ly  za z itek a 

uz ili si s ňeposedňy m mí c kem spoustu legřace. 

HISTORICKÁ VYCHÁZKA PO STOLPERSTEINECH 

Ve c tvřtek 22. listopadu jsme se zňovu vydali po stopa ch z idovsky ch spoluobc aňu , zmizely ch z me sta za 2. 

sve tove  va lky. Teňtokřa t jsme se zame ř ili ňa kameňy, kteře  byly poloz eňy v řoce 2018. Na sřaz u by vale  

hejc í ňske  vily přu myslňí ku  Mayovy ch př is lo 16 za jemcu . Křa sňy  du m řodiňy Mayu  ňavřhl řakousky  ařchitekt 

Jakob Gařtňeř, mj. I autoř olomoucke  syňagogy.  

Pokřac ovalo se da l po třase a skloňili jsme se k 

dals í m kameňu m v ulicí ch Na Třati, Litovelske  a 

Mozařtove . O ňe kom se podař ilo ňají t jeň kuse  

zpřa vy, u jiňy ch tř eba jeň fotogřafie. Nad kameňem 

Boz eňy Pelika ňove  jsme si př ipomňe li sochař ska  

dí la její ho muz e Julia Pelika ňa, kteřa  zdobí  

Olomouc. Př es jiz  tmavy  pařk jsme dos li ňa ulici 
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Javoř í c skou, kde bydlela baletka olomoucke ho divadla Roma Meřteňsova  se syňem Viňceňcem. I oňi 

zahyňuli v Osve timi. Pak uz  bylo pa ř křoku  ňa Palachovo ňa me stí , kde jsme si jiz  za svitu bateřek přohle dli 

pame tňí  desku ňa mí ste  vypa leňe  syňagogy. V třochu posmutňe le  ňa lade  jsme se řozes li domu . 

 

HUDEBNÍ VZPOMÍNKA NA WABIHO DAŇKA 

Oblíbený hudební večer se konal 11. prosince ve Fox clubu jako vzpomínka na barda moderní trampské písně. 

15 písniček zahráli a zazpívali Hynek Pečinka, Kryštof Richter a Ludmila Liberdová. Přidali i zajímavosti z 

Wabiho života. Všem spokojeným posluchačům, kteří zaplnili celý sál jsme k tomu nabídli i dobré víno za dobrou 

cenu. 

DVAKRÁT V JEDNOM VÍKENDU ZA ADVENTNÍ 

KULTUROU: DO OPAVY A NA VALAŠSKO 

Posledňí  př edva ňoc ňí  ví keňd jsme umoz ňili te m, kteř í  ňesňa s ejí  

zbe sile  tempo u klidu a ňa kupu , střa vit mimo Olomouc. V sobotu 

vyřazila skupiňa pod vedeňí m Leňky a Toma s e ml. 

Pospí s ilovy ch do Opavy. Na sledují cí  deň byla moz ňost jet s ňa mi 

do Roz ňova pod Radhos te m za kouzlem valas sky ch Va ňoc. 

V OPAVĚ BYLO FAJN. Jelo ňa s 11 kousku  vs eho ve ku. Žima byla 

tak akořa t, dala se vydřz et, ale ňebylo to ňa dlouhe  poví da ňí  

př ed jedňotlivy mi pama tkami. Shodli jsme se, z e vypí chňeme 
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ňejdu lez ite js í  fakta a aspoň  stihňeme ví ce pama tek a zají mavostí , kteřy ch je Opava plňa . Spoustu kostelu , 

soch, zají mavy ch domu  poc í ňaje ňa dřaz ňí  budovou, př es kňihovňu po ňejstařs í  obchodňí  du m v řepublice 

Bředa. Ve vy kladu jsme se stř í dali s Toma s em T ujou Pospí s ilem.  

Na sledoval řozchod, kteřy  u c astňí ci vyuz ili podle sve ho, ňe kdo byl v Slezske m zemske m muzeu, ňe kdo se s el 

dojí st, jiňí  jsme skoňc ili v u z asňe  koc ic í  kava řňe  9 z ivotu  a vs ichňi jsme se zase ses li ňa ňa dřaz í .  

 

 

 

VÝPRAVA ZA VALAŠSKÝMI VÁNOCEMI DO ROŽNOVA POD 

RADHOŠTĚM 

Deve t za jemcu  vyřazilo vlakem řa ňo v ňede li 16. přosiňce do 

Valas ske ho muzea v př í řode  v Roz ňove  pod Radhos te m za 

va ňoc ňí mi zvyky a atmosfe řou da vňe  vesňice. Přobí hal tam 

va ňoc ňí  jařmařk s adveňtňí mi koňceřty, va ňoc ňí m koledova ňí m, 

folklořňí mi soubořy a koňceřty. Potkali jsme c eřtovskou dřuz iňu ze 

Žde chova i lucky z řoz ňovske ho soubořu Radhos ť. V ařea lu 

Dř eve ňe ho me stec ka se dřalo peř í , vař ila se s te dřac ka, vyhřa vala 

cimba lovka. Ž dř eve ňe ho kostela se liňula hudba stařy ch mistřu . 

Vs ude sta ňky s da řky lidovy ch ř emeslňí ku .  

V Dř eve ňe m me stec ku byly davy lidí , ale v zasňe z eňe  Valas ske  

de diňe  byl klid. Ochutňali jsme tu pole vku, obdivovali zřuc ňost 

ř ezba ř e a posede li v teple s eňku u piva a loks í  se zelí m. 
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PÁR OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍMI S KNÍŽKOU 

Poslední úterý v měsíci patří s výjimkou prázdnin 

téměř od začátku naší existence schůzkám lidí, 

kteří rádi čtou – takzvaným Setkáním s knížkou. 

Na starost je má naše členka Eva Sommerová, 

prostor ale dostávají i jiní řečníci a také všichni, 

kdo přijdou. Některá Setkání jsou tematická 

(podle autora či epochy), jiná volná, kdy každý 

může představit, co zrovna čte nebo četl. V roce 

2018 jsme se věnovali namátkou těmto tématům:  

Ledňove  Setka ňí  s kňí z kou bylo o c love ku, kteřy  

me l řa d lidi. Byl to fřaňcouzsky  spisovatel a letec 

Aňtoiň de Saiňt-Exupe řy. Hyňek Pec iňka s Evou 

Sommeřovou ňa m př iblí z ili osobňost a dí lo s 

ňadc asovy mi mys leňkami. Žaposlouchali jsme se 

i do uka zek z jeho kňih a řozes li se domu  s 

dobřy m pocitem ňa dus i. 

V u ňořu ňa s c ekala pořce sve z í ho aňglicke ho 

humořu. Vychutňali jsme si uka zky z kňih 

aňglicke ho spisovatele a ředaktořa Jeřoma 

Klapky Jeřoma. 

V bř ezňu jsme pozvali do Fox clubu kňihař ku a 

gřafic ku Mařii Kyjevskou, kteřa  ňa m př iblí z ila 

taje vy řoby kňih. Třochu jsme ňahle dli do tohoto 

stařoda vňe ho, te me ř  křa lovske ho ř emesla 

kňihař ske ho. 

V c eřvňu jsme ňavs tí vili faňtaskňí  sve t 

spisovatele, vyňa lezce a sve tozňa me ho vizioňa ř e 

Julese Veřňa. Neňí  sňad c teňa ř e, kteřy  by ňeme l 

ve sve  kňihovňe  ňe jakou Veřňeovku. 

V listopadu jsme si př ipomňe li c eske ho přozaika, 

ňoviňa ř e a spořtovňí ho řepořte řa Otu Pavla. Jeho 

dí lo zňa me z filmu  Žlatí  u hoř i a Smřt křa sňy ch 

sřňcu , ňatoc eňy ch podle jeho vzpomí ňek ňa 

de tství . Stejňe  zají mave  psal o spořtovňí ch 

u spe s í ch skokaňa Jiř í ho Ras ky ňebo fotbalistech 

přaz ske  Dukly. 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2018 

41 

C. Pozňa va ňí  př í řody a kultuřy v zahřaňic í  

Objevování příběhů krajiny a lidí v jiných koutech (zatím jen) Evropy nás vyloženě baví. V roce 2018 jsme se 

podívali na Slovensko, do Rumunska a do Maďarska. Všechny výjezdy za hranice všedních dní jsme si 

zorganizovali sami i s dopravou. Do rumunského Retezatu i maďarské metropole nás vezl minibus cestovní 

kanceláře JV Tour, do Piešťan jsme kvůli blízkosti zvolili vlak. Na ubytování v rumunských horách jsme využili 

základny místních Přátel přírody, kteří nám rádi pomohli i s programem a trávili s námi svůj čas. 

Naše zahraniční cesty volíme už tradičně tak, aby se „ven“ s námi mohl dostat téměř každý zájemce. Jeden 

z výjezdů bývá do bližší a pro nás levnější ciziny, jako letos Slovensko, druhý je delší, do větší vzdálenosti a 

většinou i finančně náročnější. Tak tomu bylo v Rumunsku, i když to bylo náročné spíš fyzicky. Překážkou pak už 

je jen omezený počet míst, protože nechceme pěstovat masový turismus a kapacita minibusu je náš limit. 

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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PĚT ČERVENCOVÝCH DNÍ SE SLOVENSKÝMI TURISTY V MALÝCH KARPATECH 

4. – 8. července 2018 Piešťany, Slovensko 

C esky  ňa řod miluje jak odkaz Cyřila s Metode jem, tak i Jaňa Husa, z obou ale př edevs í m to, z e jejich sva tky 

př ipadají  ňa přvňí  c eřveňcovou deka du a jdou hezky po sobe . To pak ňa řod ňa ňe kolik dňí  opous tí  př í bytky a 

odda va  se řelaxova ňí  ňa řu zňy  zpu sob – vc etňe  toho, kteřy  vyzňa va me my: vy jezd do ňa m blí zke ho zahřaňic í  

za př í řodou, kultuřou, histořií , zkřa tka za za z itky z cest. 

Jedeňadvacet z ňas ich c leňu  střa vilo letos tyto sva tky a ňe co de le, př esňe ji pe t dňí  v dobe  od 4. do 8. 

c eřveňce v za padosloveňske m la zeň ske m me stec ku Pies ťaňy a jeho zají mave m okolí . V pohoř í  Maly ch 

Kařpat, kteře  sem zasahuje, jsme totiz  jes te  spolu ňebyli a take  se zde v tomto teřmí ňu koňal celosloveňsky  

sřaz tuřistu , od kteře ho jsme si alibisticky slibovali, z e ňa s tí mto křajem přovedou a zajistí  ňa m vs e kolem, 

aňiz  bychom museli ňe jak zvla s ť chystat přogřam. A tak jsme se hňed zkřaje řoku př ihla sili a ve stř edu 4. 

c eřveňce v poledňe vyřazili vlakem z Olomouce ňa vy chod. 

V Pies ťaňech, kam je to od ňa s tř i hodiňy jí zdy s př estupem v Pu chove , jsme se za te ch pe t dňí  dobř e 

zořieňtovali. Me stec ko je velke  jako S teřňbeřk, ves keře  la zeň ske  za lez itosti jsou soustř ede ňy do jedňoho 

mí sta – ňa La zeň sky  ostřov, přoti kteře mu je koloňa da a ňevelke  ceňtřum me sta, ňa ňe z  ňavazuje ňevelky  
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pařk, kde byl s ta b tuřisticke ho sřazu, a kousek za pařkem jsme – v hotelove  akademii – bydleli a jedli. Jeň 

ňa dřaz í  bylo mimo teňto peřimetř, ale kdo ňemohl ňebo ňechte l s lapat pu lhodiňu pe s ky, mohl vyuz í t ňa ňas e 

pome řy levňe  taxi. Toto ňastaveňí  mohlo za to, z e jsme ňebyli ňa sobe  za vislí  a mohli se v řu zňe  se me ňí cí ch 

skupiňka ch ve ňovat řu zňe mu přogřamu, podle momeňta lňí  chuti a vu le. 

Ž přogřamu Klubu sloveňsky ch tuřistu  jsme si buď vs ichňi, ňebo valňa  ve ts iňa z ňa s vybřali kaz dy  deň 

hezkou tu řu, aňebo si vymysleli vlastňí  za bavu. Tak jsme za c tyř i dňy zvla dli ňavs tí vit vesele  vřs ky 

Pova z ske ho Iňovce s ařcheologicky m ňalezis te m Kostoloc, histořicke  me sto Třňava s tř icí tkou kostelňí ch 

ve z í , zř í ceňiňy C achticke ho hřadu i Tematí ňa, přojet se histořicky m vlakem, absolvovat exkuřzi ňejbliz s í m 

okolí m Pies ťaň vc etňe  ňa vs te vy muzea a vystoupa ňí  ňa vřch Ahoj, kde ňa s c ekal kotlí kovy  gula s  a 

hařmoňika ř . Nevyňechali jsme aňi koupa ňí  buď př í mo ve Va hu, ňebo v me stske m teřma lňí m koupalis ti, 

ňavs tí vili jsme dva doma cí  pivovařy – pies ťaňsky  Ž iwell a třňavsky  Sessleř, u c astňili se tř í  hudebňí ch 

vystoupeňí , ale take  jsme si zahřa li a zazpí vali sami, v hospode  s domořodci. 

Byla to takova  třochu jiňac í  akce, ale oňo ňeňí  ňa s kodu pozňat i ňe co jiňe ho, ňez  ňa co be z ňe  jezdí me my. 

Tí m, z e sloveňs tí  tuřiste , kteřy ch se v Pies ťaňech mimochodem ses lo te me ř  sedm set, ňabí dli ňa kaz dy  deň 

pestřy  přogřam, ze kteře ho si kaz dy  z ňa s vybřal podle vlastňí ho gusta, ňebo si zajistil ňe co vlastňí ho, jsme 

toho za te ch pe t dňí  zaz ili daleko ví ce, ňez  pokud bychom jeli ňe kam sami. Taky bychom ňa ňe kteře  třasy asi 

aňi ňepř is li. A tak lze s klidňy m sřdcem mí stňí m odpustit řu zňe  zmatky a př ekvapeňí , kteře  ňa s be hem 

pobytu přova zely. Žkřa tka ma me za sebou povedeňy  zac a tek přa zdňiň a bude ňa co dlouho vzpomí ňat. 
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EXPEDICE DO RUMUNSKÝCH HOR RETEZAT PŘEKONALA NAŠE OČEKÁVÁNÍ 

I DVOUTISÍCOVOU VÝŠKU 

10. – 19. srpna 2018 Cârnic, Rumunsko 

Na s  letos ňí  velky  přa zdňiňovy  za jezd do zahřaňic í  sme ř oval tisí c kilometřu  ňa vy chod od Olomouce, do 

řumuňske ho pohoř í  Retezat a okolňí ch u dolí . Desetideňňí  expedice miňibusem přo 18 u c astňí ku  přobe hla v 

teřmí ňu 10. - 19. sřpňa, za kladňou přo ňa s byl Du m Př a tel př í řody Codřiň, posledňí  civilizace za de diňkou 

Ca řňic (c ti kyřňyk). Da l uz  byly vřcholky Jezeřňaty ch hoř, jak Retezat ňazval guřu c esky ch poutňí ku  do 

Kařpat, Miřoslav Nevřly , přo hořska  plesa skřyta  ve střmy ch u dolí ch pod vřcholy.  

Ž chaty Codřiň jsme podňikali celodeňňí  pe s í  hořske  tu řy za za z itky z c ařokřa sňe  př í řody stř í daňe  vy jezdy 

"busí kem" za histořií  a kultuřou řegioňu Sedmihřadska (Třaňsylva ňie), se kteřy m ňas e zeme  pojilo po dobu 

pu l tisí ciletí  pouto spolec ňy ch paňovňí ku  (Žikmuňd Lucembuřsky  c i Habsbuřkove ), c i pobyt v jedňom 

řakouske m, pozde ji řakousko-uheřske m mocňa ř ství  a za ňas í  Přvňí  řepubliky vojeňska  spojeňecka  smlouva, 

takzvaňa  Mala  dohoda. S př í přavou a přovedeňí m přogřamu ořgaňiza tořu m Mařte  a Hyňkovi Pec iňkovy m 

pomohli řumuňs tí  Př a tele  př í řody, z ňichz  Diaňa a Cipřiaň ňa s doma cky hostili ňa za kladňe  Codřiň. O 

dopřavu u c astňí ku  be hem cele  akce se se vs í m vs udy a bezpec ňe  postařala Aňdřea Pola kova  z cestovňí  

kaňcela ř e JV Touř. 

Přvňí  poloviňu expedice vy bořňe  popsal jedeň z u c astňí ku , Ždeňe k S upiňa: „Uz  ňe kolik dňu  ma me 

pohodovou dovoleňou v zemi hřabe te Dřa kuly, tajemňe ho hřadu v Kařpatech a by vale  ř í mske  přoviňcie 

Dacia. Na chate  Cabaňa Codřiň v pohoř í  Retezat, kam se aňi asfaltove  silňici ňepodař ilo ňata hňout sve  
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řozpa leňe , zato řovňe  s edive  vřstvy, a tak si vz dycky musí me vystoupit z mikřobusu pu l kila sku př ed chatou, 

aby si ňepos křabal ba choř ňa přas ňe  kameňite  hřbate  ceste .  

Žac ali jsme cestou tam přohlí dkou Timisoařy (Temes va řu), tř etí ho ňejve ts í ho me sta Rumuňska. Taky jsem 

ňeve de l, co vlastňe  od tohoto balka ňske ho sta tu c ekat, ale lide  tu chodí  oblí kaňí  jako u ňa s, domy se 

postupňe  spřavují , přoste  se to diametřa lňe  ňelis í . Akořa t to vedeňí  elektř iňy veňku, to je doslova kabelove  

puzzle přo elektřika ř e. Žbytky ř í mske  pevňosti Sařmisegetusa Ulpia Třaiaňa a uz  jsme dořazili ňa ňas i 

za kladňu.  

Cesty ňa s doposud vedly př evy s eňí m kilometř vzhu řu, velkou c a st kameňity m polem, pak i lesem a př es 

hořske  potu c ky az  k jezeřu Lacul Pietřele. Křa sňe  hořske  jezí řko. Potkali jsme i pa ř vodopa du . Taky jsme si 

zas jiňy  deň vys la pli do u dolí  ke stařobyle mu kla s teřu a pak střmou lesňí  cestou k "c ořtovu hřadu". Po 

"střas a ňí " vs ak ňebylo aňi pama tky.  

Po dvou dňech ňa řoc ňe js í  pe s í  tuřistiky ňa sledoval v u teřy  odpoc iňkovy  deň. Autobus ňa s zavezl do 

Huňedoařy k hřadu Kořví ňu , př ipomí ňají cí mu tř ikřa t tak velky  Bouzov. Na sledovala přohlí dka zubř í  
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řezeřvace v Haţegu a take  dvou stařobyly ch kostelu , z toho jedňoho z doby, kdy u ňa s byla tak sotva Sa mova 

ř í s e.   

Stř edu v pohoř í  Pařa ňg (c ti pařyňg) popsal Ždeňe k takto: Dňeska ňa s c ekala jí zda dvousedac kovou 

laňovkou, kteřa  sňad pamatovala poc a tky elektř iňy. Kdybych řozsekl vejpu l ňas e staře  lavec ky z miňule ho 

řez imu a pove sil je tyc kou k laňove mu vedeňí , dostal bych zhřuba tak modeřňe js í  veřzi toho, ňa c em jsme 

jeli. Nicme ňe  ňa s "fuňidlo" (jak ř í ka m od loň ska, co jsme byli v Ita lii, familia řňe  laňovce - z it. fuňivia) dostalo 

ňahořu, aňi se ňezapotilo a ňezafuňe lo. Přavda, dojezdova  doba byla tak dvakřa t dels í , ňez  by c love k c ekal. 

Ale zase - ta paňořamata! Vydali jsme se křpa lem a pak pode l u boc í  a ňakoňec přudky m sřa zem dolu  k 

hořske mu jezeřu Mija. Cestou jsme potkali sta do koňí . Jedňoho, kteřy  se řozloz il př es celou pe s iňku, jsme 

museli př eskoc it, jiňak pohoda. Žpa tky ňa m teda hořy třochu uka zaly, co umí , kdyz  ňa ňa s pustily přudky  

lija k a zahřozily i obřovsky m zahř me ňí m, z e i sta do ovcí  pod ňa mi 

sjelo ze svahu zhřuba o pu l metřu. De s ť ňa s suz oval ňecelou 

hodiňku, pak si hořy ř ekly, z e takova  přezeňtace stac ila. A teď uz  

mí ř í me busem zpe t ňa ubytovňu. 

Na sledují cí  deň jsme se zame ř ili ňa histořii Da ku , kmeňe, kteřy  

oblast dňes ňí ho Rumuňska oby val do řoku 106 ň. l., kdy ji dobyla 

ř í mska  vojska. Da cka  metřopole Sařmisegetusa Regia, kteřou jsme 

ňavs tí vili, byla vskutku impozaňtňí , a to z ňí  zbyly jeň řuiňy. Jake  to 

pak muselo by t v oňe ch doba ch, ňez  ji R í maňe  vyvřa tili! Jedňa 

pevňost ale ňestac ila – cestou zpe t ňa za kladňu jsme ňavs tí vili 

řuiňy da cke  pevňosti Blidařu ukřy vají cí  se ňa plos iňe  v lesí ch. 

Abychom ňebyli jeň lí ňí  autobusoví  tuřiste , vys la pli jsme si střmy  

kopec k ňí  po vlastňí ch.  

Jiňy  přogřam me la ve c tvřtek skupiňa odva z ňy ch hořolezcu , kteř í  

se vydali ňa 12hodiňovy  třek za zdola ňí m ňejvys s í ho vřcholu 

řetezatsky ch hoř. "Byla to cesta hodiňu př ed u svitem z ňas í  chaty 

Codřiň ve vy s ce 1025 m ň. m. az  ňa vřchol Va řful Retezat - 2482 m 

ň. m. Dalo to fus ku, ale to pomys leňí , z e jsme se tam opřavdu za 6 

hodiň dostali, ňa s hř eje doteď." hřde  hla sí  jedeň z bořcu , Petř Žatloukal. 

Pa tek byl posledňí m dňem ňas eho pobytu v Sedmihřadsku. Po Retezatu a Pařa ňgu jsme vyřazili za pozňa ňí m 

dals í ho pohoř í , Şuřeaňu. Přos li jsme se 22kilometřovou pohodovou přocha zkou soute skou Taia k chate  

Auşelu, kde jsme sice ňeochutňali v přu vodci avizovaňe  ovocňe  kňedlí ky, ale me li aspoň  pivo a stí ň, coz  

ňebylo k zahozeňí . Cestou zpe t jsme zastavili u jeskyňe  Bolii s podzemňí  ř ekou př í stupňe  bez přu vodce. Byla 

impozaňtňí . Po př í jezdu ňa za kladňu a jako kaz dy  vec eř vydatňe  a chutňe  vec eř i ňa sledoval řozluc kovy  

ta bořa k s hudbou a sce ňkami v řez ii samotňy ch u c astňí ku . Pod hve zdňou oblohou se sede lo opřavdu 

luxusňe  a jeň ňeřadi jsme si př ipomí ňali, z e řa ňo vstaňeme, sbalí me se a odjedeme. 

Př ed poledňem jsme se řozlouc ili s Diaňou a Cipřiaňem a vyjeli ňa cestu k domovu. S př esta vkami ňa m cesta 

do Olomouce třvala 20 hodiň. 
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NA PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND JSME SE VRÁTILI DO BUDAPEŠTI 

1. – 2. prosince 2018 Budapešť, Maďarsko 

Žac a tek adveňtu je přo ňa s, olomoucke  Př a tele 

př í řody ze skupiňy Mala  lis ka, třadic ňe  spojeň 

se za jezdem za př edva ňoc ňí  atmosfe řou 

ňe kteře ho me sta v blí zke m zahřaňic í . Pote , co 

jsme ňavs tí vili Ví deň , Křakov, Budapes ť a 

Vřatislav, jsme se do maďařske  metřopole 

letos vřa tili ňa dvoudeňňí  ňa vs te vu, kteřa  

přobe hla o přvňí m adveňtňí m ví keňdu, 1. a 2. 

přosiňce 2018. 

O zajis te ňí  ubytova ňí  a přogřamu za jezdu se 

postařali Mařta P. Peřu tkova  a Hyňek Pec iňka. 

Dopřavu třadic ňe  zajistila cestovňí  kaňcela ř  JV 

Touř miňibusem, ve kteře m uz  ňe kteř í  z ňa s 

mají  vysezeňa  sva  mí sta. R í dila Aňdřea Pola kova . 

Na vs te vu metřopole jsme zac ali ňa Gelle řtove  vřchu ňad Duňajem, odkud se řozpřostí řa  ňa dheřňy  pohled ňa 

cele  me sto. Na sledňe  jsme př ejeli k secesňí mu komplexu me stske  třz ňice, kde se v ňe kolika patřech da  

dostat vs echňo moz ňe  i se tam dobř e a třadic ňe  maďařsky ňají st. 

Opřoti ňas emu přvňí mu pobytu v Budapes ti jsme zme ňili mí sto ubytova ňí . Teňtokřa t jsme byli v bytech 

v domech z poc a tku 20. století  v same m ceňtřu me sta. Stejňe  jako z cele  Budapes ti, i z ňas eho ubytova ňí  

za ř ila zas la  křa sa kdysi vy stavňí  metřopole. Po docela dobřodřuz ňe m hleda ňí  ubytova ňí  přo jedňotlive  

skupiňky ňas ich celkem 20 ňoclez ňí ku  jsme př ejeli ňa Hřadňí  vřch a vyřazili do pomalu se s eř í cí ch ulic ek, 

kteře  ňa s dovedly k samotňe mu hřadu. Odtud jsme pokřac ovali do podhřadí  a př es jedeň z hoňosňy ch mostu  

ňa dřuhy  bř eh, kde jsme ňavs tí vili ňejpřve jedeň va ňoc ňí  třh a pak jsme dos li ňa dřuhy , kde ňas e spolec ňa  

vycha zka koňc ila. Kaz dy  se pak vřhňul podle vlastňí  chuti do ví řu velkome sta ňazdobeňe ho ňa Va ňoce. 

V ňede li řa ňo jsme autobusem př ejeli ňa 

ňa me stí  Hřdiňu  s chařakteřisticky m 

pama tňí kem uctí vají cí m hřdiňy maďařske  

histořie. Přohle dli jsme si i poblí z  stojí cí  

Vajdahuňya dsky  hřad, kteřy  vlastňe  

opřavdovy m hřadem ňeňí , a pak se řozde lili a 

třa vili dopoledňe po sve m. Ve ts iňa z u c astňí ku  

za jezdu zamí ř ila do blí zky ch S ze cheňyiho 

la zňí , ňe kteř í  do klasicky ch tuřecky ch a ňe kdo 

jeň tak ňa přohlí dku mí st, kteřa  jsme vc eřa 

vyňechali.  
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D. Spolupřa ce v řa mci hňutí  Př a tel př í řody v C esku i ve sve te  

Přátelé přírody nikdy nekoukali jen na dvorek vlastního domu, už od počátků našeho hnutí byla důležitým 

principem provázanost s podobně smýšlejícími domácími i zahraničními partnery. Naše členy v roce 2018 

přilákaly dvě, tedy obě, společné akce českých Přátel přírody. Na dubnovou Zámeckou brigádu na přehradě 

Slapy vyjela skvadra našich ochotných pomocníků. Na podzimním Setkání Přátel přírody jsme byli díky svému 

výraznému zastoupení taky vidět. 

V roce 2018 se bohužel výjimečně nekonala žádná společná akce s našimi jihoněmeckými kolegy, NaturFreunde 

Metzingen, s nimiž udržujeme partnerství už od roku 2011.  Využili jsme ale kontakt s rumunskými Přáteli 

přírody a naplánovali jsme svůj srpnový zahraniční výjezd právě tam, do pohoří Retezat a okolních hor.   

Mezinárodní hnutí Přátel přírody podporuje kromě partnerských kontaktů mezi členy hnutí z různých zemí 

také společné vzdělávání Přátel přírody v oborech, které pak doma využijí pro zkvalitnění činnosti pro členy a 

veřejnost. Toho využili v roce 2018 naši tři členové a připojili se k ostatním Čechům, kteří absolvovali 

mezinárodní seminář o začleňování lidí s handicapem do našich aktivit. Spolupráce je fajn, otevírá nám  jiné 

obzory a umožňuje inovace u nás doma. 
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JAK PŘIPRAVIT ZÁŽITKY V PŘÍRODĚ PRO LIDI S HANDICAPEM I BEZ  

JSME SE UČILI VE VÍDNI A V GHENTU 

Víkendy 28. – 29. dubna 2018, Vídeň (Rakousko) + 21. - 23. 9. 2018, Ghent (Belgie) 

Nevidomy  c i vozí c ka ř  ňa tuřisticke m vy lete  poř a daňe m Př a teli př í řody? 

Ne kde to ňeňí  přoble m uz  teď, jiňde se toho sta le jes te  bojí me. Př ekoňat 

obavy ořgaňiza tořu , jestli zvla dňou přopojit potř eby "be z ňy ch" u c astňí ku  

ňas ich akcí  se za jemci s te lesňy m haňdicapem, pomohl přojekt 

"Natuřefřieňds' Spořts foř All" (Spořty Př a tel př í řody přo vs echňy), ňa 

kteře m se podí lely ořgaňizace Př a tel př í řody vc etňe  C eska spolu se 

spolky lidí  s postiz eňí m. Byl podpoř eň z přogřamu EU Eřasmus+.  

O ví keňdu 28. - 29. dubňa přobe hl ve Ví dňi přvňí  semiňa ř  v řa mci 

přojektu, kořdiňovaňe ho Natuřefřieňds Iňteřňatioňal. Te matem semiňa ř e 

bylo zapojova ňí  lidí  bez i s te lesňy m omezeňí m do spolec ňy ch 

tuřisticky ch aktivit. Mezi 15 u c astňí ky z pe ti evřopsky ch zemí  byla i 

třojice ňas ich c leňu , a to Jaňa Gola ň ova , Radek Hřachovec a Hyňek 

Pec iňka z olomoucke  skupiňy Mala  lis ka.  

Koňcem za ř í  se Radek jes te  vypřavil spolec ňe  se za stupci Př a tel př í řody 

z Křňova, Michalem a Nikolou do belgicke ho Gheňtu ňa dřuhy  wořkshop, 

zame ř eňy  teňtokřa t ňa activity přo meňta lňe  postiz eňe  ňa lezecke  ste ňe  

c i ňa skala ch. 
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PŘILOŽILI JSME RUKU K DÍLU NA ZÁMECKÉ BRIGÁDĚ 

Břiga dy spolku Př a tele  př í řody z. s. se pomalu sta vají  třadicí . V loň ske m řoce přobe hl 1. řoc ňí k a kdo se 

zu c astňil, jiste  potvřdí , z e se akce velice po vs ech střa ňka ch vydař ila. Přa ce ňa m s la od řuky, pozňali jsme se 

le pe ňavza jem, uz ili legřaci a jes te  se kochali křa sňou př í řodou Ořlicky ch hoř. 

Stejňe  tak tomu bylo ňa dřuhe m řoc ňí ku - ňa Slapech, kteřy  se koňal 25. – 28. dubna 2018. Ž Olomouce ňa 

ňe j vyjelo 12 ňas ich c leňu , dohřomady bylo břiga dňí ku  ke tř icí tce. Ope t jsme spojili př í jemňe  s uz itec ňy m. 

Ses li jsme se po ňe jake  dobe  s ostatňimi c leňy ňas eho spolku, odvedli kus dobře  přa ce a pozňali křa sňy  křaj 

stř edňí ho Povltaví , kole bku třampiňgu – hňutí , kteře  stejňe  jako my upř edňostň uje třa veňí  c asu s kamařa dy 

ve volňe  př í řode . Ža skve lou ořgaňizaci de kujeme Haňce Plavcove  a za vy bořňe  ňasazeňí  vs em břiga dňí ku m. 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODY PROBĚHLO VE STŘEDU REPUBLIKY  

Uz  posedme  se v řoce 2018 uskutec ňilo setka ňí  c leňu  spolku Př a tele  př í řody, z. s. a jeho př í zňivcu  z řu zňy ch 

koutu  C eska. Teňtokřa t o přodlouz eňe m ví keňdu 11. – 14. října 2018 přakticky v geogřaficke m stř edu 

řepubliky, v Hořňí m Břadle ňa Chřudimsku. 

Pozva ňí  ke střa veňí  spolec ňy ch chvil objevova ňí m tohoto řegioňu vyslys ela 

c tyř icí tka za stupcu  ze sedmi me st, kde c es tí  Př a tele  př í řody pu sobí  – z Jabloňce 

ňad Nisou, Křňova, Libeřce, Nove ho Me sta ňa Mořave , Olomouce, Pařdubic a 

Přahy. C ekal je i dals í  dopřovodňy  přogřam podle chuti. 

Ž řekřeac ňí ho ařea lu Tesla v Hořňí m Břadle, kde byli př echodňe  doma, vyřa z eli 

pe s ky, ňa kolech i autem do okolňí  křajiňy Ž elezňy ch hoř. Da le mohli vyuz í t křyty  

baze ň s wellňess zo ňou, zhle dli tematicky  film, přezeňtaci fotek a za z itku  

z Hima lají  a take  si zasoute z ili v piňgpoňgove m tuřňaji c i bowliňgu.  
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„Ra da jsem zase po řoce př ijela, vide la lidi i z ostatňí ch skupiň, ňez  je ta ňas e. Na spolec ňe  vy lety ňa m vys lo 

sluňí c ko a pe kňe  poc así , po ňich př is la vhod sauňa s wellňessem. Pote s ily vec eřňí  kytařy i film a fotky 

z Nepa lu to hezky doplňily,“ shřňula sve  dojmy z letos ňí ho Setka ňí  Př a tel př í řody Haňa Voja c kova  

z Olomouce. 

„Jsem řa d, z e si ňa letos ňí  Setka ňí  ňas li cestu ňejeň ti skalňí , kteř í  zatí m ňevyňechali aňi jedeň řoc ňí k. Vřa tili 

se te me ř  vs ichňi loň s tí  u c astňí ci a př ibylo i ňe kolik ňovy ch tva ř í ,“ pochvaloval si př edseda spolku a poř adatel 

letos ňí ho sřazu Hyňek Pec iňka. 

„Letos jsme take  me li zastoupeňy opřavdu vs echňy ňas e skupiňy, i kdyz  to ňe kteř í  u c astňí ci me li ňa Vysoc iňu 

opřavdu daleko. To se ceňí  dvojňa sob, přotoz e ve ts iňu svy ch aktivit de lají  ňas i c leňove  přa ve  ve svy ch 

skupiňa ch a ňa ňe co ňaví c uz  ma lokomu zby va  c as,“ dodal Hyňek Pec iňka.  

Teň byl take  ňa za ve ř sřazu zvoleň delega ty valňe  hřomady př edsedou c esky ch Př a tel př í řody. Spolu s ňí m 

jsou v řade  spolku Miřoslav Přokes  jako mí stopř edseda, hospoda ř kou je Dřahomí řa Jotovova  a dals í mi c leňy 

řady byli zvoleňi Daňus e Jiskřova , Mařta P. Peřu tkova , Haňa Plavcova  a Ždeňe k Chřoboczek. Koňtřolovat 

c iňňost spolku budou Petřa Kohutova  a Sylvie Staň kova . 
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E. Sezňam ňas ich akcí  koňaňy ch v řoce 2018 
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F. Př ehled o hospodař eňí  v řoce 2018 
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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 

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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


