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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  125 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 jako za kladňí  

c la ňek spolku Př a tele  př í řody, z. s., přvňí  akce přobe hla v ledňu ňa sledují cí ho řoku. V řoce 2019 jsme 

sdřuz ovali př es 80 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 - 2019 ňas e skupiňa uspoř a dala př es 550 jedňodeňňí ch i ví cedeňňí ch akcí  s přu me řňou u c astí  

16 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. 
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Teň de la  to a ta zas tohle 

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

chod skupiny zajišťujeme ve svém volném čase. Nejmenovaný klasik kdysi prohlásil, že „dobrovolníky neplatíme, 

protože jsou k nezaplacení.“ Měl velkou pravdu a my děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu roku 2017 ve 

skupině Malá liška podíleli. 

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

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

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

jimi.  

VEDENÍ SKUPINY 

Shřoma z de ňí  c leňu  skupiňy Mala  lis ka, kteře  se koňalo v listopadu 2018, zvolilo ňa období  do listopadu 

2021 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 2019 řada skupiňy přacovala ve sloz eňí  JUDr. Hynek Pečinka (př edseda), Bc. Hana Hulíková 

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

Koňtřolňí  komise byla ňa tote z  volebňí  období  zvoleňa a v řoce 2019  přacovala ve sloz eňí  Lenka 

Pospíšilová (př edsedkyňe ) a c leňove  Ing. Jana Goláňová a Ing. Květoslav Janošík.  

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 2019 podí leli a dals í  schopňe  dobřovolňí ky k sobe  me li:  

Božena Böhmová, Antonie Caleková, Ivanka Dvořáková, Dagmar Fišerová, Jana Goláňová, Marcela 

Hoffmanová, Hana Hulíková, Helena Jandová, Jitka Kurfürstová, Zdeňka Leinertová, Hynek Pečinka, 

Marta P. Perůtková, Tomáš S. Pospíšil, Lenka Pospíšilová, Eva Sommerová, Hana Vojáčková, Jana 

Votroubková, Petr Zatloukal, Věra Zatloukalová, Zdeněk Zbožínek 

Celkove  lze ř í ci, z e do ořgaňizova ňí  jedňotlivy ch aktivit klubu se v řoce 2019 zapojilo o ňe co ví ce jeho c leňu  

ňez  v letech př edchozí ch, coz  lze hodňotit leda pozitivňe . Pode kovali jsme jim za to 11. přosiňce 2019 ňa 

specia lňí m setka ňí  dobřovolňí ku  zapojeňy ch v te me ř  uplyňule m řoce spojeňe m s hostiňou, kteře  se koňalo 

v c esko-ř ecke  řestauřaci Rigaňi. Vidí te je ňa přote js í  střaňe  dole. 
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Co jsme v řoce 2019 zaz ili 

HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2019 

» V loň ske m řoce jsme oslavili devítileté 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 deví tiletou 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 vyuz ili ve ts í  přostořy ňa Polske  ulici.  

» Uspořádali jsme 68 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 

885 lidí všeho věku. 

» Př í řodu jsme ope t ňepozňa vali jeň po vlastňí ch. Vyjeli jsme 

ňe kolikřa t na kolech a stejňe  jako v př edchozí m řoce přobe hla i 

plavba na raftech. A ňebylo to s patňe . 

» Hlásilo se k nám 84 členů, ňejmlads í  11 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 Černou Horu, 

Rakousko a Německo, př ic emz  jsme 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 Drážďan. 

» Nejdál vůbec jsme byli v c eřňohořske m př í stavu Kotoř (1250 km od 

Olomouce). 

» Nejdál v rámci Česka jsme byli ve Ms eňe  u Me lňí ka (250 km od 

Olomouce). 

» V řoce 2019 přobe hl po křa tke  př esta vce ope t za jezd za ňas imi 

dlouhodoby mi pařtňeřy, Naturfreunde Metzingen, ňa jih Ne mecka. 

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

Dňe přo př í řodu a Setka ňí  Př a tel př í řody „V křaji blaňicky ch 

řytí ř u “ ve Vlas imi. Nas ich akcí  se u c astňili i Př a tele  př í řody z jiňy ch 

skupiň, co v C esku jsou.  

» Žleps ovali jsme motivaci a kvalitu ňas ich dobřovolňy ch ořgaňiza tořu . Ve spolupřa ci s C esky m 

c eřveňy m kř í z em jsme přo ňe  uspoř a dali dvoudeňňí  certifikované školení první pomoci. 

» Žňovu 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 2019 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 2019 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. 

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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PRODLOUŽENÝ LYŽAŘSKÝ VÍKEND PROBĚHL PODRUHÉ, A OPĚT VELMI ÚSPĚŠNĚ  

25. – 28. 1. 2019, Ostružná 

Po loň ske  přemie ř e ňa Hořňí  Bec ve  jsme koňcem ledňa zopakovali přodlouz eňy  ví keňd přo lis c í  milovňí ky 

zimňí ch spořtu . Teňtokřa t padl los ňa Ostřuz ňou, kam je dobře  spojeňí  vlakem. Do tamňí  chalupy U Dus a ňku  

se ňa s sjelo osmňa ct ňa akci s ňa zvem "Lyz ař sky  ví keňd v Jeseňí ka ch". Be z kova ňí  a sjezdova ňí  jsme si uz ili 

ňad oc eka va ňí , přotoz e sňe hu byly kolem ňa s za ve je a jes te  ňa ňa s kaz dy  deň seshořa padal.  

"Doopřavdy podař eňa  akce a kaz dy  si tam zase ňas el sve  mí sto, kteře  mu ňejví ce vyhovovalo," ohlí z í  se zpe t 

jedeň z ořgaňiza tořu  vy letu  Petř Třpaslí k Žatloukal. Př iřozeňou cestou se totiz  mezi ňejpoc etňe js í mi be z kař i 

vytvoř ilo ňe kolik skupiň dle vy koňňosti. Ty ňejzdatňe js í  vedla po ňejdels í ch a ňejte z s í ch třasa ch ostř í leňa  

hořalka Iva Dvoř a kova , o dals í  me ňe  vy koňňe  se pode lili Třpaslí k, Ždeňe k Žboz í ňek a Haňka Hulí kova . 

Sjezdař i vyuz ili sjezdovku hňed za domem ňebo si zajeli ňa ňedalekou Ramzovou. 

Ža hudebňí  vec eřy si pak zaslouz í  velkou pochvalu duo Ž + Ž (Ždeňe k S upiňa a Ždeňe k Žboz í ňek), i kdyz  

jejich dlouhe  "koňceřty" pova z live  sňiz ovaly vy koňňost jedňotlivy ch dřuz stev ňa sledují cí ho řa ňa.  

Nakoňec, spořtovali jsme i ve vode , kdyz  jsme vyuz ili ňabí dku zaplavat si v teřma lňí m baze ňu v ňedaleke m 

hotelu Pařk. "Hodňe  sňe hu, vy bořňe  ubytova ňí , ucha zejí cí  poc así  a bezva přogřam i u c astňí ci," shřňula 

dojmy jedňa z vy koňňy ch be z kař ek Ve řka Žatloukalova . "Moc řa da př í s te  pojedu zase," uzavř ela Aleňa 

Na dvořňí kova . 

A takto z pohledu "dřuz stva A" o akci podřobňe  řepořtuje jedňa z ořgaňiza tořu , Iva Dvoř a kova : 

https://www.malaliska.cz/lyzejeseniky/
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„Ostřuz ňa  ňa s př ijala v pa tek dopoledňe ve sve m mohutňe m sňe hove m ha vu. Odpoledňe po př í jezdu jsme 

hňed vyřazili ňa „bí lou stopu“. U c astňí ci se řozde lili dle sve ho mí ňe ňí  o vy koňňosti.  Dosti ňa s zma tlo, z e 

jsme zu staly pouze tř i  - z eňske  dřuz stvo A. Hlavňí  du vod asi byl, z e ňas e pla ňovaňa  třasa byla opřoti 

ostatňí m hodňe  dels í , tak to asi mňohe  odřadilo. Př ece jeň to byl přvňí  deň ňas eho lyz ova ňí .  Ale cí lem byla 

chata Papřsek cestou př es Ostřuz ňí k, a tak i stoupa ňí , kteře  ňa s c ekalo, jsme bez řepta ňí  zvla dly. Na hlavňí  

„da lňici“ od Cí sař ske  boudy k chate  Papřsek to uz  byla lahu dka. Křa sňe  stopy, vs e kolem ňa dheřňe  

zasňe z eňe . Na chate  ňezbytňe  obc eřstveňí  a pak uz  zpa tky po „da lňici“ a az  do Petř í kova ňa s c ekal pařa dňí  

sjezd. Pod kopcem sme ř ují cí m do Ostřuz ňe  jsme ňas te stí  ňařazily ňa př í ve tive  vlekař e, kteř í  ňa s vyta hli 

ňahořu, a za chví li jsme byly te sňe  př ed setme ňí m doma.  Vec eř byl jako vz dy s Malou lis kou hodňe  vesely , 

vyuz ili jsme př í ve tive  přostř edí  a spolec eňske  mí stňosti v ňas í  chalupe , zodpove de li ňa 2×30 ota zek 

vs eobecňe ho kví zu a pak ňa sledovala hudebňí  c a st vec eřa př i kytařa ch a zpe vu dí ky ňas emu duu  Ž+Ž. 

Hudba, zpe v i řu zňe  z eřtí ky ňa s přova zely i po dals í  spolec ňe  vec eřy. 

 V sobotu ňas e volba byla jet ňe jakou třasu mimo 

ty be z ňe  uz í vaňe , kvu li mňoz ství  lyz ař u .  Volba 

padla ňa cestu po louka ch a mí stňí ch osada ch 

(Křoňfelzov, S le glov) do Břaňňe . Ž eňske  dřuz stvo 

se uz  řozs í ř ilo. Stopy byly přojete , a tak jsme si 

uz ily take  pohledy do s iřoke ho okolí  a přojely i 

kolem buňkřu  - pozu statku  opevňe ňí  z řoku 

1938. V Břaňňe  jsme zdolaly i sjezdovku sme řem 

dolu , i kdyz  vza pe tí  jsme ji vyjí z de ly sedac kou 

(vozí  be z kař e zdařma), abychom se ope t po 

louka ch vydaly ňa zpa tec ňí  cestu. Vlastňe  jsme si 

ude lily dvojitou cestu pu vodňe  pla ňovaňe  třasy, 

dohřomady asi 20 km. Ale sňí h byl vy bořňy  a jelo 

to bez přoble mu . Dňes jsme vydřz ely i bez 

hospu dky, ale dalo se to. Take  se zda lo, z e se 

vyc así , coz  byla mylňa  př edstava. 

Do řa ňa ňapadl sňí h, ňebylo ho mňoho, ale 

oteplilo se a my jsme zaz ili ňe co, co be z kař  „ňemusí “ – ňeusta le  odstřaň ova ňí  ňalepeňe ho sňe hu ňa lyz í ch, 

kdyz  z a dňe  vosky ňezabí řají . Typicke , kdyz  je teplota kolem ňuly. V dřuz stvu ňa m př ibyli dva „lis a ci“ a vy be ř 

třasy byl ope t vy bořňy : Ostřuz ňa - Petř í kov – Ramzova  - Pod Obř í mi skalami - Lipova  la zňe . Do kopce jsme se 

skutec ňe  ňatřa pili, ale zato sjezd do Lipove  byla lahu dka. Na koňci ňa s dokoňce c ekaly sluňcem zalite  louky, 

pe kňe  zasňe z eňe , kde jsme si kaz dy  ňas li svoji vlastňí  stopu a dořazili az  dolu  do la zeň ske ho me sta. Tam 

jsme se posí lili v mile  hospu dce „U Kaňce“ a vlakem se vřa tili do Ostřuz ňe . Třasa mohla mí t asi 16 km. 

Posledňí  deň me l uz  zkřa ceňou veřzi kvu li odjezdu, ale př esto jsme se vydali – dřuz stvo v podobňe  sestave  

jako vc eřa - ňa třasu: Ostřuz ňa  – Petř í kov- př es vřcholovy  bod Smřk (1109 m), po hřaňici s Polskem ňa chatu 

Papřsek a zpe t do Ostřuz ňe . Sňí h byl ope t, jak ma  by t, ňelepil, a tak jsme př ekoňali stoupa ňí  v ňa dheřňe  

zasňe z eňe m přostř edí  az  po př í stř es ek ňa Smřku, kteřy  byl az  do poloviňy ukřyty  ve sňe hu. Cesta pak vedla 

po hřaňici sta le dolu  s pe kňy m sjezdem az  ňa Papřsek. Tam jsme se zase setkali s te mi, kteř í  jeli po „da lňici“. 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2019 

11 

Mí stňí  ňabí dce – bořu vkovy m kňedlí ku m - mňozí  ňeodolali. A pak posí leňi jsme ují z de li sme řem Ostřuz ňa . 

Nejpřve uz  po zňa me  „da lňici“ az  po Cí sař skou boudu, potom vedla ňejbliz s í  cesta př es Ostřuz ňí k dolu  do 

Ostřuz ňe . Pe kňy  ses up jsme uz  břavuřňe  zvla dali a uz í vali si ho. Dřobňa  ňepř í jemňost s va za ňí m vs ak 

ňeňařus ila ňas i spokojeňost s dňes ňí  třasou. 

A pak uz  řychle  baleňí , louc eňí  s milou paňí  doma cí  a ňa vlak, kteřy  ňa s odveze z tohoto doslova sňe hove ho 

křa lovství . Na ňa dřaz í  jsme se vs ichňi (pa ř jediňcu  muselo odjet dř í ve) ses li v pohode , přotoz e se ňikomu ňic 

va z ňe ho ňestalo, s pocitem, z e lyz e jsou dve  přky ňka, kteřa  se dají  ovla dat, jeň to chce cvik.“ 

O VÝLET DO MANDLOŇOVÝCH SADŮ BYL ENORMNÍ ZÁJEM  

Koňcem bř ezňa ňapla ňovaly Haňa Hulí kova  s Jaňou Votřoubkovou vy let do uňika tňí ch maňdloň ovy ch sadu  

v Hustopec í ch u Břňa. Ža jem o tuto akci ňa s az  zaskoc il, přotoz e se ňa s ňa ňa dřaz í  ses lo bezma la tř icet.  

Takto ňa akci vzpomí ňa  jedňa z u c astňic Heleňa Pola s kova : 

„Kdyz  jsem c etla lis c í  pla ň ňa dals í  c tyř i me sí ce, byla jsem př ekvapeňa . Do Hustopec í  ňa kvetoucí  maňdloňe ? 

Vu bec jsem ňetus ila, z e v ňas i křa sňe  zemi mu z eme vide t kve st maňdloň  obecňou. Mu z eme, a jsou 

ňa dheřňe !  Př es 1100 řozkvetly ch střomu ! V sobotu 30. bř ezňa 2019 jsme se za tou u z asňou podí vaňou ze 

zeme  i z řozhledňy vypřavili. Po dlouhe m obdivova ňí  křa sňy ch kve tu  pokřac ujeme po zeleňe  tuřisticke  

zňac ce ňa Kameňňy  vřch. A dals í  mile  př ekvapeňí . V da lce vidí me Kameňňy  vřch a ňa ňe m jsou řozsypa ňy 
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jako maliňka  sluňí c ka kve ty hlava c ku jařňí ho. Az  z luty  kobeřec pokřyje cely  vřch, mu z ou zac í t ví ly taňc it, 

přotoz e my lidi budeme mí t střach tuto křa su pos lapat...“ 

Maňdloň ovy  sad v Hustopec í ch u Břňa je v řa mci C eska uňika tňí . I kdyz  histořie pe stova ňí  maňdloňí  ňa 

ňas em u zemí  saha  ňe kdy do 17. století , ve velke m me ř í tku zac aly by t maňdloňe  vysazova ňy az  po 2. sve tove  

va lce, a to ve sňaze o sobe stac ňost socialisticke ho hospoda ř ství , přa ve  v Hustopec í ch. V dobe  ňejve ts í ho 

řozmachu v 60. letech 20. století  řostlo ve zdejs í ch sadech ňa 50 tisí c maňdloňí  ňa 185 hektařech. Nic 

obdobňe ho ňeexistovalo ňikde ve stř edňí  Evřope . Pe stova ňí  maňdloňí  ale bylo ma lo ekoňomicke , a tak se 

sady postupňe  zmeňs ovaly, az  ňa koňci osmdesa ty ch let zu staly posledňí  dva. Ty ňaví c po řoce 1989 ňebyly 

hospoda ř sky vyuz í va ňy a pustly az  do řoku 2008, kdy je odkoupila obec. Ta přovedla řekultivaci do 

souc asňe , ope t křa sňe  podoby. Sad ňa lokalite  Kameňec ma  řozlohu 1,7 ha a řoste v ňe m asi 400 střomu . Ve 

dřuhe m sadu ňa Hustopec ske m staře m vřchu řoste př ibliz ňe  530 maňdloňí  ňa plos e asi 2,7 ha. 

VELIKONOCE PO LIŠÁCKU: ZA PŘÍRODOU A HISTORIÍ KOKOŘÍNSKA A MÁCHOVA KRAJE  

SPOLU S MÍSTNÍMI 

Př esňe  o pe t let pozde ji ňez  

do C eske ho křasu jsme 

vyřazili ve c tvřtek 18. dubňa 

2019 ňa ňa s  pe tideňňí  

velikoňoc ňí  vy jezd sme řem 

z Olomouce az  za Přahu, 

teňtokřa t ale ňa Kokoř í ňsko a 

do ňavazují cí ho Ma chova 

křaje. Křajiňa to přo ňa s byla 

ňapřosto ňezvykla , zeleňa  a 

vlhka , plňa  př í řody, kde se 

tuřiste  vyskytují  jeň kolem 

ňejve ts í ch la kadel a ňa 

stezka ch uz  je moc ňepotka te. 

Ž kopcu  shlí z í  do křaje 

přachstařy  hřad Bezde z, 

v lesí ch schovaňy  Kokoř í ň a 

tajemňa  Houska. Klid ňadosah 

řus ňe  Přahy – jes te  z e to Přaz a ci ňeve dí ! Nebo ve dí , ale ňechce se jim sem? 

Ža kladňu jsme me li v autokempu ve Ms eňe , kde ňas í  26c leňňe  skupiňe  vyhřadili celou jedňu chatu a 

poskytovali za zemí  u me řňe  ceňe  pobytu. Ms eňo je vy chodis te  zňac eňy ch třas do CHKO Kokoř í ňsko, coz  jsme 

vyz ili ňa Velky  pa tek a ňa Kve tňou ňede li. Na oba dňy byla ňapla ňova ňa vařiaňta přo pe s í  tuřisty, kteřy ch 

byla ňapřosta  ve ts iňa, jedňo plňe  auto pak absolvovalo př edem př ipřaveňy  odlis ňy  přogřam u me řňy  sila m 

posa dky. Obe  skupiňy, byť v jiňe  dňy, vide ly hřad Kokoř í ň, skalňí  u tvař Poklic ky a dals í  zají mavosti 

histořicke ho c i př í řodňí ho řa zu, kteřy mi se zdejs í  křaj doslova hemz í . V sobotu jsme jeli auty vs ichňií  ňa 
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hřad Bezde z a k Ma chovu jezeřu, kde si pe s í  za jemci mohli vys la pňout k př í řodňí  řezeřvaci Bř ehyňe , 

uňika tňí  ptac í  lokalite , avs ak pta ci zř ejme  me li ňa odpoledňe domluveňe  volňo, přotoz e se ňa jezeř e moc 

ňevyskytovali. Kdo ňechte l do př í řody, ňavs tí vil v Doksech ňa bř ehu Ma chova jezeřa tř eba Muzeum 

C tyř lí stku ňebo pama tňí k ba sňí ka zdejs í ho křaje, Kařla Hyňka Ma chy. Odme ňou obe ma skupiňa m pak bylo 

posezeňí  ňa bř ezí ch „Ma cha c e“, kde paňovala te me ř  ňefals ovaňa  př í moř ska  atmosfe řa. Př ekvapive , i 

Velikoňoc ňí  poňde lí  se ňa m povedlo tak, z e ňebylo tř eba jet hňed domu . V Me lňí ku byla otevř eňa expozice 

podzemí  s přu vodcem i iňfořmac ňí  ceňtřum přoda vají cí  zdejs í  tekute  zlato – me lňicke  ví ňo. Takz e bylo 

postařa ňo i o suveňy řy. 

Na ňas em vy jezdu jsme ňebyli sami. Př ipojili se k ňa m ňa tř i dňy Daňa a Jiřka z libeřecky ch Př a tel př í řody a 

take  Jaňa a Miřek, př í zňivci z Mlade  Boleslavi. Jako takř ka domořodci pomohli s přogřamem („tamhle 

ňechoďte, tudy je to hezc í “ apod.) ňebo se za bavou. V řa mci akce take  oslavil ňařozeňiňy ňa s  c leň Pavel, dve  

ňoci ze c tyř  jsme hřa li ňa kytařu, pod vedeňí m Boz eňky se bařvily vejce tak křa sňa , z e to muz i ňevydřz eli do 

řa ňa a př is li si přo ňe  uz  o ňede lňí m vec eřu… Žkřa tka ňuda řozhodňe  ňebyla a i v takove m velke m poc tu 

jsme vs echňo zvla dli ňa pohodu. Mu z eme si př ipsat dals í  spolec ňe  objeveňy  křaj, kam se mu z eme vřacet. 

PO ROCE ZNOVU PRVOMÁJOVÁ 
PLAVBA 

Na Prvního máje jsme ňava zali ňa loň ske  

povedeňe  splouva ňí  ř eky Mořavy k soutoku s 

Bec vou. Po u spe s ňe m přvňí m řoc ňí ku ňa 

poklidňe m stř edňí m toku Mořavy se i letos 

poc etňa  skupiňa zňovu vypřavila ňa vodu, 

teňtokřa t ňa Mly ňsky  potok. 

Př edpove ď poc así  ňebyla zřovňa př í zňiva , a 

tak ořgaňiza toř i vybřali zkřa ceňou třasu 

z Hořky ňad Mořavou k olomoucke  S aňtovce. 

Po u vodňí  dřobňe  iňstřukta z i, jak se asi tak 

pa dlo dřz í  a co vs echňo s ňí m jde de lat, byli 

vybřa ňi kapita ňi c tyř  řaftu , kteř í  si řozmí stili 

posa dky ňa jedňotliva  mí sta v řaftu, lokli jsme si řumu přo zahř a tí  a ňa kuřa z  a pak uz  admiřa l Třpaslí k 

vs echňy ňahňal ňa vodu. C ekali jsme, co přo ňa s potok př ipřavil, a ňebylo toho ma lo. C etňe  za křuty, střomy 

ňakla ňe jí cí  se az  ňad vodu, př í řodňí  př eka z ky třc í cí  z vody c i zřa dňe  řychlejs í  přoudy, to vs e v kombiňaci 

da valo mňohokřa t zabřat. Posa dka hudebňí ho řaftu ňejpřve hřdiňňe  zahřa la ňe kolik pí sňí , ale kdyz  se te sňe  

za hlavou ňic ňetus í cí ho kytařisty přohňal kmeň střomu o tlous ťce sloňí  ňohy a př i kaz de m přohuc eňí  

ve tvemi keř e c i střomu se kytařa řozladila, usoudili jsme, z e bude le pe se plňe  ve ňovat plavbe . 

Mly ňsky  potok dí ky lis c í m řaftu m obohatil svou poc etňou sbí řku lidsky ch ařtefaktu  o břy le c i kapita ňskou 

c epici. Nic ňeňí  holt zdařma, i potoku se platí  za přoplutí . O ňe kteře  ve ci se ale bojovalo, tř eba o admiřa lovu 

ks iltovku, kteřou Mly ňsky  potok ňakoňec jako třofej ňezí skal. Take  si odňa s el jedňo pa dlo, ale hbita  posa dka 

ňeleňila, zabřala a posí leňa adřeňaliňem to ňapa lila řovňou do s í pkove ho keř e, v ňe mz  pa dlo ňakoňec uví zlo. 
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Nas i ořieňtaci vyzkous ely dve  vodňí  kř iz ovatky, ňa ňichz  jsme se museli řozhodňout, kam plout da l. Třefili 

jsme spřa vňy  sme ř. Dvakřa t bylo tř eba řaft př eňe st kvu li postaveňy m jezu m, coz  bylo vyuz ito ke křa tky m 

obc eřstvovací m př esta vka m za dopřovodu s estistřuňňe ho pa dla a zpe vu. 

Ve ts í  př í lez itost k obc eřstveňí  poskytl voda cky  kemp v R epc í ňe  ňapřoti hospody U Třavise. Tam jsme za 

zvuku kytařy svlaz ili hřdla, kteřa  ňa m mezití m vypřahla, jelikoz  meteořologu m jako obvykle př edpove ď 

ňevys la a cestou ňa s postupňe  zac alo přova zet sluňce. Dřuha  poloviňa cesty take  byla klidňe js í , jako by se 

ňas e voda cke  schopňosti za zřakem zleps ily – ale to si jeň Mly ňsky  potok ř ekl, z e zkous ek uz  bylo dost, 

sřovňal meaňdřy, os e foval si pobř ez ňí  střomy a keř e a mí řňe  se řozs í ř il, aby se ňa m dobř e plulo. 

Koňec byl ve zňameňí  slavňostňí  plavby haňa ckou metřopolí , kdy jsme ma vali, usmí vali se a kyňuli davu m. 

Dopluli jsme sice o dve  hodiňky pozde ji, ňez  bylo pla ňova ňo, ale s dobřou ňa ladou a plňi za z itku . 

Plavbu přo 24 za jemcu  zořgaňizovali u spolec ňosti Pa dlo Mořava ňas i dobřovolňí ci, Haňka Hulí kova  a Petř 

Žatloukal. A přa ve  jim vzkazuje u c astňice Jitka: "De kujeme za pe kňe za z itky! Mí sty to byl třos ku adřeňaliň, 

ale ope t pří ma akce. Obdivuji ňekoňec ňe  kytařove  hřaňí  paňa Žboz í ňka." a doda va : "Te s í me se za zase řok, 

ňebo moz ňa  i dř í v!"  

NA KVĚTNOVÝCH PASTVINÁCH NÁS DOSTIHLI LEDOVÍ MUŽI, ALE PŘEMOHLI JSME JE 

Př es dosti ňepř í zňive  př edpove di poc así  přo ňa s  oc eka vaňy  přodlouz eňy  ví keňd  v ořlicke m podhu ř í  (10. - 

12. 5. 2019) vyřazila meňs í  skupiňka ňa Pastviňy uz  v pa tek 10. kve tňa řa ňo. Nas te stí  mlha a de s ť ňa s 

přova zely pouze po ceste  vlakem a autobusem, v osade  Pastviňy uz  ňepřs elo. C ekala ňa s pe s í  tu řa ňa mí sto 

ubytova ňí  do stř ediska Uňiveřzity Palacke ho, kteře  je asi 3 km od zasta vky busu. Po křa tke m posí leňí  

v mí stňí m Hostiňci U Mostu jsme vyřazili s te z ky mi batohy. Male  klopy tňutí  a uz  zaňecha va me malou stopu 

„křvic ky z koleňa“ Haňky jako potvřzeňí  ňas í  př í tomňosti zde. Ža hodiňku jsme ve stř edisku a v tom zac alo 

přs et. Vs e vys lo jako ňac asovaňe . Pak uz  přohlí dka ta bořa za stř í dave ho des te . Lí bí  se ňa m „křba řňa“, kteřa  je 

jes te  vyhř a ta  a křa sňe  voňí  dř evem. Pak se vyda va me do okolí  ke hřa zi př ehřady. Kupodivu se uz  uka zalo i 

sluňí c ko jako odme ňa te m, kteř í  se ňedali odřadit a vyjeli břzy. Pak uz  se k ňa m př ida vají  postupňe  ostatňí  

dojí z de jí cí  s auty. A uz  je ňa s plňy  poc et patňa cti. 

Ubytova ňí  v tzv. „s pic ka ch“, tj. chatka ch s u zky mi s picemi je skřomňe , ale ňa m vyhovuje. „Tak ňe jak jsme se 

vřa tili do let, kdy jsme jezdili ňa letňí  ta bořy,“ okomeňtovala ubikace Haňka Hulí kova .  Vs e, co je potř ebňe , je 

kolem blí zko, hlavňe  jí delňa, kde ma me zajis te ňou střavu. Po vec eř i zac í ňa  křa tka  hudebňí  přodukce ňas eho 

muzika lňí ho „guřu“ Žbo z i, ale pak se spí s e obřací me ňa bedňu TV - hřajeme totiz  moc zají mave  utka ňí  v 

zahajovací m dňu Mistřovství  sve ta v hokeji, a to se S ve dskem. Postupňe  se faňdove  usadili kolem TV a 

sledovali ňapí ňavy  souboj, kteřy  ňakoňec ňas i vybojovali 3:2. Tedy huřa  - přvňí  body ve skupiňe  jsou ňas e. 

Hudebňí  přodukce a take  oslava ví te zství  potom ňa sledovala az  do pozdňí ch hodiň.  

Ra ňo ňa s ví ta  modřa  obloha a sluňí c ko, př es vs echňy s patňe  přogňo zy. Nas e pla ňovaňa  třasa dňes povede 

př es Žemskou břa ňu ňauc ňou stezkou kolem Divoke  Ořlice. Nejpřve př epřava autobusem do C esky ch 

Petřovic a pak uz  pokřac ujeme pe s ky př es osadu C iha k k Žemske  břa ňe , kde ňauc ňa  stezka zac í ňa . Žde se 

ňacha zí  řekoňstřuovaňy  kameňňy  most př es Divokou Ořlici, kteřy  vytva ř í  v řomaňticke m u dolí  pomyslňy  
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dojem vstupňí  břa ňy do C ech. Odtud pak vede střme  vzhu řu zňac eňa  cesta k Ořlicke  chate , kteřou 

vyuz í va me přo male  obc eřstveňí . 

Cesta zpe t dolu  k mostu je uřc ite  ňa řoc ňe js í , ale zdola va me ji bez přoble mu . Žde ňa s c eka  ňejkřa sňe js í  u sek 

Divoke  Ořlice v u zemí  př í řodňí  řezeřvace Žemska  břa ňa. Lesňate  ř í c ňí  kořyto ma  mňoho balvaňu  a peř ejek a 

take  my v u plňe  blí zkosti vody př ekřac ujeme c etňe  př eka z ky, ňe kde bylo potř eba balvaňy i „podle zt“ po 

c tyř ech, kaz dy  de lal, jak ume l, zkřa tka, zpoc a tku to byla divoka  cesta. Cela  stezka je lemovaňa  iňfořmac ňí mi 

paňely ňauc ňe  stezky, kteře  popisují  vs e, co se ty ka  te to oblasti, vc etňe  fauňy i flořy. Cesta vede sta le lesem, 

kde jsou c asto vide t skalňí  u tvařy, vy řazňa  a popsaňa  je Ledř í c kova ska la s jeskyň kou, spojeňa  s pove stí  o 

mí stňí m Ja ňos í kovi, Ledř í c kovi. 

Miňuli jsme ňe kolik objektu , kteře  jsou souc a stí  pevňostňí ho opevňe ňí  vc etňe  pe chotňí ho sřubu R-54 „ňa 

potoku“. Mňozí  zve davci si samozř ejme  přohle dli sřub i zevňitř . A take  ňezapomí ňa me ňa obc eřstveňí  

v osade  Ameřika, kde take  koňc í  ňauc ňa  stezka. Da le jsme pokřac ovali sta le po modře  zňac ce kolem mňoha 

chaloupek udřz ovaňy ch a zdobeňy ch, kteře  jsou typicke  přo podhu ř í  Ořlicky ch hoř az  do Kla s teřce ňad 

Ořlicí . Mí stňí  kostel Nejsve te js í  Třojice je sice v opřave , ale sta l take  za přohlí dku. Je to stavba ňejeň 

histořicka , ale plňa  za had. Jedňou z ňich je i ota zka, koho a co mají  př ipomí ňat „za hadňe  postavy“ v malba ch 

ňa jedňe  střaňe  kostela, kteře  byly křa sňe  viditelňe .   

A potom se uz  řozhodujeme jakou cestou se vřa tit zpe t do obce Pastviňy. Volba padla ňa c eřveňou zňac ku, 

kteřa  vede př í řodou. Poskytlo ňa m to ňa za ve ř křa sňy  vy hled ňa př ehřadu shořa a take  jsme př í mo ňařazili 

ňa moz ňost obc eřstveňí  v Hostiňci U Mostu s vy hledem ňa most př ekleňují cí  př ehřadu. Poc así  ňa m př a lo a 

tak posezeňí  př ed dals í  m pe s í m pochodem do stř ediska bylo ví taňe . Nakoňec jsme sice třochu „us lí “, ale 
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uřc ite  spokojeňí , dořazili do mí sta, kde ňa s c ekala vec eř e. Na dovřs eňí  dňe jsme u ohňe  opekli s peka c ky, 

kdyz  ňa s zahňal poc í ňají cí  de s ť. Vec eř pak pokřac oval stejňe  jako vc eřa muzikou, faňde ňí m hokeji a jeho 

oslavou. Ope t jsme totiz  zví te zili, teňtokřa te ňad Nořskem 7:2. 

Do řa ňa ňa m bubňoval studeňy  de s ť, tolik oc eka vaňy  v cele  řepublice, ňa stř echy chatek. Žkřa tka, ledoví  

muz i Paňkřa c, Seřva c a Boňifa c dořazili! A ňa s c ekala exkuřze ňa hřa z př ehřady. Přova zel ňa s paň hřa zňy  

Ždeňe k Dvoř a k, kteřy  se o př ehřadu stařa . Sta lo to za to, přotoz e jeho vy klad byl velice poutavy  a 

sřozumitelňy  i přo ňa s laiky. Přolezli jsme u třobami zdi př ehřady a dove de li se mňoho zají mavostí , vc etňe  

přohlí dky budovy s tuřbí ňou. A vyfotili jsme se popřve  u elektřa řňy! Jeň kdyby ňebyla tak hřozňa  zima! 

Žmřzlí k Paňkřa c se ňa ňa s ňa za ve ř vyř a dil. A toto uz  byl koňec ňas eho spolec ňe ho pobytu ňa Pastviňa ch, 

pak uz  jsme se řozjí z de li sme řem domu , kaz dy  jak mohl. 

Pobyt zde v podhu ř í  Ořlicky ch hoř se vydař il. Mu z eme pode kovat poc así , z e ňa s ňakoňec az  tak moc 

ňetřa pilo, hlavňe  v sobotu, kteřou jsme vyuz ili ňa celodeňňí  tu řu a pozňali křa sňy  křaj v okolí  Divoke  Ořlice. 

DVĚ AKCE S RŮZNÝMI CÍLI – BÍLÁ OPAVA A MORAVSKÝ KRAS 

V sobotu 18. kve tňa 2019 jsme vyzkous eli popřve  ňabí dňout dve  moz ňosti pohybu v př í řode . Žatí mco me ňe  

ňa řoc ňy  vy let sme ř oval do Mořavske ho křasu, 11c leňňa  tuřisticka  skupiňa (+ pes) uřazila pod vedeňí m 

Mařty P. Peřu tkove  ňa třase z Kařlovy Studa ňky pode l Bí le  Opavy a př es vřchol Přade du do Koutu  ňad 

Desňou celkem 25 kilometřu . Žvla dli to za 7 hodiň i s př esta vkami. 
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Me ňe  poc etňou skupiňku dam zase uchva tily př í řodňí  zají mavosti v Mořavske m křasu. Vy let jsme zaha jily 

vy s lapem z Jedovňice k jeskyňňí mu syste mu Rudicke  přopada ňí . Tady jsme obdivovaly vza cňy  př í řodňí  u kaz, 

kdy potok ňa hle mizí  ve skala ch. „Žaujalo me  tajemňe  přopada ňí  potoka, zají mavy  opař a vu bec atmosfe řa 

tohoto mí sta a o kousek da l i u z asňe  koř eňy střomu  ve stoupají cí m kopec ku,“ vzpomí ňa  jedňa z u c astňic 

Toňka Calekova . Jak jsme se doc etly, tak podzemňí  tok Jedovňicke ho potoka pada  az  do hloubky 86 metřu . O 

kousek da l ňa s c ekal řomaňticky  skalňí  amfitea tř Kolí bky, do jehoz  u třob jsme i ňakoukly. Slaň ovat 

s tamňí mi jeskyň a ř i jsme ale řade ji ňezkous ely. 

DEN PRO PŘÍRODU JSME OSLAVILI OBJEVEM POSLUCHOVSKÝCH VODOPÁDŮ  

V řoce 2019 jsme se jiz  popa te  zapojili do oslav Dňe přo př í řodu, pohyblive ho sva tku c eske  ve tve 

meziňa řodňí ho hňutí  Př a tele  př í řody. Př i te  př í lez itosti jsme se řozhodli v sobotu 1. června přojí t třasu 

Los ov přojektu Do př í řody ve me ste , ale obohatit si ji jes te  o vyhleda ňí  vodopa du  v Posluchove  a přota hňutí  

vycha zky da le př es Hluboc ky do Velke  Bystř ice. 
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VÝLET NA ZŘÍCENINU HRADU BRNÍČKO ANEB JAK MARIE OMLÁDLA O 10 LET 

V sobotu 15. c eřvňa jsme se v poc tu 7 u c astňí ku , z toho 6 c leňu , vydali ňa př edem pla ňovaňy  vy let ňa 

řomaňtickou zř í ceňiňu hřadu Břňí c ko. Třasu 14,3 km – Libiňa – Břňí c ko – Postř elmov jsme statec ňe  zvla dli i 

za pe tatř icetistupň ove ho vedřa. 

Ž Olomouce jsme vyřazili vlakem do Libiňy, kde zac al ňa s  vy s lap ňa Břňí c ko. Po z lute  jsme mí jeli v obci 

Obe dňe  kapli sv. Aňtoňí ňa a ňa sledňe  jsme dos li k řozcestí  U Cika ňske ho buku, kde jsme se obc eřstvili, a Petř 

přovedl za pis za lis a ky do kňihy pocestňy ch. Da le jsme pokřac ovali sme řem ňa řozcestí  S ebeňa , kde ňa s 

c ekal kouzelňy  vy hled ňa obec Střups í ň, kdysi ňejmeňs í  obec Ža bř ez ska, a po modře  jsme sme ř ovali ke 

zř í ceňiňe  hřadu. 

Břňí c ko je zř í ceňiňa hřadu ňa kopci (403 m ň. m.)  ňad stejňojmeňňou obcí  9 km od Ža bř ehu. Ž mohutňe ho 

hřadu stupň ovite  řozloz eňe ho ňa vřcholku hřadňí ho kopce zu staly zř í ceňiňy dvoupatřove ho pala ce, ve z e, 

c a st pla s ťove  zdi, kusy pařka ňove  hřadby, př í kopy a valy. Hřad zaloz ili v přvňí  poloviňe  14. století  pa ňi z 

Otaslavic, v řoce 1513 se jiz  uva dí  jako zboř eňy . Přohlí dli jsme si zř í ceňiňu, cestou ňasbí řali dř evo ňa oheň , 

kteřy  Petř se Ždeňou zdatňe  řozde lali, a opekli si buř ty. V Břňí c ku jsme si přohle dli kostel Nařozeňí  Paňňy 

Mařie s pu vodňí  opukovou ohřadňí  zdí  a poc kali jsme ňa otevř eňí  hospody U Kouř ilu  (Kdo byl v Břňí c ku a 

ňebyl u Kouř ilu , jako by ňebyl), kde jsme se koňec ňe  doc kali piva a obc eřstvili se ňa dals í  třasu. Cestou jsme 

se stali u c astňí ky „Poha dkove ho lesa“ plňe ho c eřtu  a poha dkovy ch bytostí  – a to uz  jsme se blí z ili do cí le 

v Postř elmove . Na dotaz jedňa z př í tomňy ch, a to ňec leňka Mařie Weiňlichova , jak se jí  vy let s ňa mi lí bil, 

odpove de la, z e se jí  s ňa mi ňejví c lí bilo a z e omla dla aspoň  o 10 let. Taky se te s í  ňa dals í  vy let s ňa mi. A my 

take . 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2019 

19 

LÉTO ZAHÁJENO: VÝLETEM NA VALAŠSKO ZA KVETOUCÍMI ORCHIDEJEMI 

Přvňí  letňí  akci řoku 2019 jsme uspoř a dali v sobotu 22. června. V poc tu deví ti u c astňí ku  jsme se vydali do 

př í řody Hořňí ho Vsacka podí vat se ňa kvetoucí  vstavac e a jiňe  vstavac ovite  řostliňy, kteře  jsou př í buzňy mi 

třopicky ch ořchidejí . 

Vy let jsme zac ali v beskydske  vesňic ce Haleňkov, kam jsme dořazili vlakem. Nejpřve jsme si přohle dli mí stňí  

bařokňí  kostel Povy s eňí  sv. Kř í z e a pak uz  huřa  s mí řňy m stoupa ňí m po zeleňe  zňac ce po silňic ce, kteřa  

kopí řuje Diňoticky  potok. Mí jeli jsme typicke  beskydske  dř eve ňice řozesete  po jalovcovy ch střa ňí ch a 

kve tňate  louky s mňoz ství m kve tiň, kteře  jsou za visle  ňa přavidelňe m sec eňí  a spa sa ňí . Tak jsme dos li ňa 

řozcestí  Diňotice – Svřc í ň. Odtud po meňs í m obc eřstveňí  jsme se vydali u dolí m V koz u s ku do kopce a 

přudky m stoupa ňí m jsme dos li ňa ňejvys s í  bod dňes ňí ho vy letu, 734 m Ochmelov. Odtud ňa s uchva tily 

ňa dheřňe  vy hledy do křajiňy a dals í  kve tňate  louky. Tady jsme koňec ňe  ňas li i pa ř exempla ř u  vstavac e 

muz ske ho. To se uz  se ale polojasňe  poc así  zac alo kazit a př ihňala se velka  přu třz  mřaku  a bouř ka. Takz e 

posledňí  u sek cesty jsme klesali v potocí ch vody a ňe kteř í , co ňeme li pla s te ňku aňi des tňí k, byli u plňe  mokř í . 

Na řozcestí  U Sivku  jsme podle pla ňu odboc ili k řezeřvaci Losovy . Na zdejs í ch teplomilňy ch louka ch ma  

dobře  podmí ňky k řu stu mňoz ství  vza cňy ch řostliň a zví ř at. "Cestu jsme ukoňc ili ve vsi Husleňky a po křats í  

ňa vs te ve  mí stňí  řestauřace U Pokořňy ch jsme vlakem odjeli domu . Celkem jsme us li 14 kilometřu ." uzavř ela 

spojeňa  vedoucí  vy letu Jaňa Votřoubkova . 
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ZÁVĚR ČERVNA PATŘIL VÝŠLAPU DO VRŠKŮ NAD ŠUMPERKEM 

Posledňí  c eřvňova  sobota, 29. 6. 2019, ve c tvřt ňa deset řa ňo ňas la vystupovat v S umpeřku z vlaku skupiňu 

10 u c astňí ku  ňas eho tuřisticke ho vy s lapu z te ho staňice do Haňus ovic. Třasa, kteřa  me la zhřuba 20 

kilometřu , vedla ňejpřve ze S umpeřka př es ska lu Kokes  ňa Me stske  ska ly (689 m ň. m.). Tady jsme museli 

chví li poc kat ňa přvňí  zbloudile , kteř í  se mí sto sledova ňí  zňac ek zabřali do hovořu a př es li odboc ku. Na ska ly 

ňakoňec dořazili, sice dels í , avs ak me ňe  ňa řoc ňou třasou, a aňi ňeme li velke  zpoz de ňí . Nastalo přvňí  svac eňí  

a foceňí , přotoz e vy hled z Me stsky ch skal stojí  za to. Jeseňí ky vc etňe  Přade du jako ňa dlaňi. 

Spolec ňe  jsme pak pokřac ovali ňa vřchol Smřk 

(742 m ň. m.), ňa ňe mz  je ocelova  koňstřukce 

vysí lac e, ale ňeby t tam vřcholova  cedule, c love k 

by přo samy  les aňi ňeve de l, z e je ňa vřs ku. To 

jsme byli zhřuba v poloviňe  třasy a teď uz  to 

skořo poř a d bylo lehce s kopce. Křa c eli jsme 

posekaňy mi loukami ňad Kopř ivňou, kolem ňí z  

vyřostly ve třňe  elektřa řňy. De diňu samotňou 

jsme ale obes li a sme ř ovali jsme ňa dals í  

zasta vku - Novy  hřad u Haňus ovic, ňeboli 

Fuřchteňbeřg. Jes te  př ed odboc kou ňa hřad 

ve ts iňa ňevydřz ela a křa tce spoc iňula v 

obc eřstveňí  v mí stňí  chatove  osade . Bylo přoc , 

teplota byla třopicka . 

Na ňa dvoř í  pod hřadňí m pala cem, i př esto, z e 

bylo dost teplo, řozde lali oheň  a opekli 

s peka c ky c i chleba. Žvla s ť ňe kteř í  se ňa teňto 

momeňt te s ili a ptali uz  ve vlaku. Taky jsme ňa 

hřade  potkali, s vy jimkou obsluhy 

kiosku, doposud jediňe ho c love ka za celou 

třasu od S umpeřka sem: da mu s fotoapařa tem, 

kteřa  př is la obdivovat velkolepost hřadu. Nebo 

to byla zdejs í  Bí la  paňí ? 

Pak uz  ňa s od cí le ňas eho vy s lapu de lily 

posledňí  c tyř i kilometřy. S li jsme po ňa spu ňad z elezňic ňí  třatí , za kteřou tu a tam přosvitla ř eka Mořava. 

Byli jsme řa di v polostí ňu listňate ho lesa, jí mz  jsme dos li az  do Haňus ovic, kde jsme se zastavili v Pivovařske  

řestauřaci. Co by to bylo za ňa vs te vu bez ochutňa ňí  zdejs í ho piva? Sede li jsme v Saloňku sla dku  pod 

podobizňami př í sňe  se tva ř í cí ch zakladatelu  a přvňí ch dohliz itelu  ňa kvalitu zdejs í ch tekuty ch přoduktu  a 

postupňe  se dostavovala př í jemňa  u ňava. Jes te  z e jsme za hodiňu museli ňa vlak, jiňak bychom tam usňuli a 

spali dodňes. Ža ve řem se pode lí me o př í jemňy  pozňatek: Žjistili jsme, z e vy be ř "tuřistika, ňebo vy let" 

ňeza lez í  ňa ve ku ňas ich u c astňí ku , ale ňa jejich koňdici a chuti ňe co ví c ují t a třochu si "ma kňout". Ž ňas í  

10c leňňe  skupiňy totiz  me la pod s edesa t let jeň pu lka a z ňí  pod padesa t jeň dva lide . 
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LETNÍ VÝŠLAP HOSTÝNSKÝMI VRCHY NABÍDL DVĚ DOMINANTY STŘEDNÍ MORAVY 

Ža jemci o dels í  vycha zku př í řodou me li moz ňost s ňa mi vyřazit i o přa zdňiňa ch, kdy si ve ts iňa spolku  

c iňňy ch celořoc ňe  da va  jiste  zaslouz eňou pauzu. Ne tak my. V sobotu 20. července se koňal tuřisticky  

vy s lap olomoucky ch Př a tel př í řody po třase př es dve  křajiňňe  domiňaňty stř edňí  Mořavy, vřcholy Kelc ske ho 

Javořňí ku a Svate ho Hosty ňa. Vy let, kteřy  vedla Mařta P. Peřu tkova , př ila kal osm u c astňí ku . 

Vlak ňa s s př estupem v Hulí ňe  zavezl az  do Rajňochovic, odkud jsme jes te  popojeli autobusem do Podhřadňí  

Lhoty, c í mz  jsme si odpustili asi pu ldřuhe ho kilometřu po asfaltu de diňou. Že Lhoty jsme ale hňed zac ali 

stoupat do přudke ho svahu, ňa jehoz  vřcholku olomoucky  biskup Břuňo ze Schaumbuřku ňechal ňa koňci 

13. století  postavit velkolepy  hřad S aumbuřk. I kdyz  to kdysi byl jedeň z ňejve ts í ch hřadu  u ňa s, do dňes ňí ch 

c asu  se z ňe j zachovaly jeň valy a hluboky  hřadňí  př í kop, a i to ma lo se skřy va  ve stí ňu staře ho bukove ho 

lesa. Co ale bylo patřňe , byly vyte z eňe  hole  svahy, c a stec ňe  asi od ku řovce, c a stec ňe  viňou suche ho poc así  

posledňí ch let. Holiňami, do kteřy ch pa lilo sluňce, jsme přocha zeli cely  deň. Nebyly jeň tam, kde lesňí  

hospoda ř e kdysi ňapadlo vysa zet smí s eňy  les a ňe smřkovou moňokultuřu. Listňa c e se kupodivu zeleňaly a 

poskytovaly stí ň – a sňad je to i ř es eňí  do budoucňa. 

Po hř ebeňi jsme pokřac ovali k vřcholku Kelc ske ho Javořňí ku, ňejvys s í ho kopce Hosty ňsky ch vřchu  s vy s kou 

865 m ň. m. Stojí  ňa ňe m pe kňe  ařchitektoňicky přovedeňa  řozhledňa, ňa kteřou jsme vystoupali a podí vali 

https://www.hrady.cz/?OID=627
https://www.vychodni-morava.cz/cil/2354
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se do křaje. Neby t opařu ňa obzořu, da  se odtud dohle dňout az  do Ostřavy. Na m musela stac it Bystř ice pod 

Hosty ňem a okolňí  kopce. 

Ža hodiňu a ňe co jsme se pak objevili v sedle ňa Tesa ku. Žde jsme si v oblí beňe  tuřisticke  chate  dopř a li dels í  

pauzu s obc eřstveňí m. Pote  jsme vyřazili vstř í c dňes ňí mu dřuhe mu vřcholku, Svate mu Hosty ňu. Žňameňalo 

to ope t vy stup, ale uz  ňe tak př í křy  jako přve. Les se stř í dal s podhořsky mi loukami a bylo poř a d ňa co 

koukat. Cestou jsme se zastavili ňa hřaňici tř í  by valy ch paňství  – kelc ske ho, lukovske ho a bystř icke ho, kteřa  

je sta le zř etelňa  dí ky tř em kameňu m s tesaňy mi zňaky pocha zejí cí m z koňce 18. století . 

Po ňe jake  chví li jsme dos li pod vřchol Svate ho Hosty ňa (735 m ň. m.), kde se ňacha zí  poutňí  ařea l. Dopř a li 

jsme si ňa ňecele  dve  hodiňy řozchod, kteřy  kaz dy  střa vil, jak chte l. Odpoc iňkem, obc eřstveňí m, ňa vs te vou 

poutňí ho kostela, kř í z ove  cesty od Dus aňa Juřkovic e ňebo řozhledňy, její z  za kladňí  ka meň poloz il sa m cí sař  

Fřaňtis ek Josef I. př i sve  ňa vs te ve  řoku 1897. Nedaleko ňí  jsme mohli "obdivovat" vřtuli ve třňe  elektřa řňy, 

kteřou sem umí stil asi ňe jaky  este t. Autobus ňa s pak př iblí z il k bystř icke mu ňa dřaz í , odkud jsme se ope t 

s př estupem v Hulí ňe  dostali do Olomouce. Na koňci třasy, př i ňa stupu do autobusu, jsme me li v ňoha ch 22 

kilometřu .  

VÍKEND V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH S PŘESPÁNÍM VENKU 

Dvoudeňňí  putova ňí  Rychlebkami popsala vedoucí  akce Jitka Kuřfu řstova : Jako přvňí  pokus jsem si vybřala 

přo me  sřdce blí zke  mí sto - Rychlebske  hořy - a řovňou ňa dva dňy. Že zac a tku jsem poc í tala, z e ňa s bude 

mí ň  ňez  přstu  ňa jedňe  řuce, ale kupodivu za jem o tuto akci byl velky . U c ast mi ňa ví keňdove  putova ňí  v 

teřmí ňu 27. - 28. července 2019 potvřdilo 14 lidí , ňa ňa dřaz í  se ňa s ňakoňec ses lo o dva me ňe . Uz  př i 

https://www.vychodni-morava.cz/cil/973
https://www.hostyn.cz/home.htm
https://www.hostyn.cz/rozhledna.html
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pla ňova ňí  jsem ve de la, z e přvňí  deň bude spí s e odpoc iňkovy  a kultuřňí , zato teň dřuhy  bude hodňe  ňa řoc ňy . 

A bylo tomu tak. 

Ž Olomouce jsme vlakem vyřazili sme řem Lipova  la zňe  a tam př estoupili ňa vlak do Javořňí ka ve Slezsku, 

kde zac ala ňas e vy přava. Ž ňa dřaz í  jsme se vydali sme řem ňa Ja ňsky  vřch, a přotoz e ňa m př i ceste  vlakem 

vytřa vilo, v mí stňí  za mecke  řestauřaci jsme hňed poobe dvali. Potom jsme vystoupali ňa vyhlí dku u za mku, 

podí vali se ňa me sto shořa a vydali se ňa přohlí dku za mku okřuhem po hostiiňsky ch pokojí ch. Na sledňe  uz  

zac alo ňas e putova ňí . Ža meckou zahřadou př es studa ňku u kaple sv. Aňtoňí ňa a vyhlí dky ňa C eřtovy ch 

kazatelňa ch jsme dos li do Rac í ho u dolí . Žde ňa s c ekala velkolepa  stavby Taňc í řňy, cedule „Koňec sve ta“ a 

zaslouz eňe  pivko v řestauřaci Isolde, kde jsme př ec kali malou př eha ň ku. Ma lokdo si dal v řestauřaci vec eř i, 

přotoz e jsme se te s ili ňa ope ka ňí  s peka c ku , oheň , zpe v a hřaňí  ňa kytařu a fle tňu ňas eho kamařa da Ždeň ka. 

Uta boř ili jsme se pod zř í ceňiňou hřadu Rychleby, kteřy  od 13. století  stř ez il zdejs í  obchodňí  stezku a 

doslouz il ňa př elomu 15. a 16. století , kdy byl poboř eň. Ne kdo z ňa s se s el podí vat ňa ve z  hňed a ňe kdo zvolil 

moz ňost, az  vys ly hve zdy. 

Ra ňo v s est hodiň se přvňí  z ňa s přobudili, zac alo chysta ňí  sňí daňe , vař eňí  ka vy ňa třempske m vař ic i ňa 

suchy  lí h a baleňí  ve cí . Kvu li ňe kolika loudalu m jsme mí sto v sedm hodiň vyřazili ňa dňes ňí  třasu o hodiňu 

pozde ji. Na Bořu vkovou hořu, kde v tuto dobu opřavdu řostou bořu vky, to bylo 15 km, z toho 4 km do 

přudke ho kopce. Vs ichňi jsme to okolo poledňe zvla dli a ňahoř e si dopř a li zaslouz eňy  odpoc iňek, 

beziňkovou limoňa du, pivo a svac iňu. Po ceste  dolu  ňa vlak, kteřy  me l odjezd v 16 hodiň, ňa s c ekal přudky  

sřa z, ale u plňe  dole byl řybňí k, kde se ve ts iňa muz u  sňaz ila ovlaz it. Vlak v 16 hodiň stihl jeň jedeň u c astňí k, 

jehoz  vy koň si zaslouz í  odvahu, přotoz e musel z vřcholu Bořu vkove  hořy uřazit 12 kilometřu . Žbytek 

skupiňy ale ňechte l spe chat, takz e jsme se řozhodli jet o 2 hodiňy pozde ji. V Javořňí ku jsme se v řestauřaci 

odme ňili za svu j vy koň. Vlak př ijel vc as a my se vydali ňa cestu do Olomouce, kde jsme se vs ichňi sřdec ňe  

řozlouc ili. 

NÁROČNĚJŠÍ NEŽ PODLE PLÁNU, ALE O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ. TAKOVÁ BYLA SRPNOVÁ 
CYKLOTURISTIKA 

Na ňa s  cyklovy let "Že Stařa ku do Olmí ku" (sobota 3. srpna 2019) se př ihla silo celkem 7 statec ňy ch 

cyklistu . Přvňí  skupiňa v poc tu 3 lidí  (Mařcela H., Ždeňka a Petř L.) se ses la v Olomouci ňa ňa dřaz í . Bez 

přoble mu  jsme ňas li ňa s  vlak i vago ň a odjeli sme ř Př eřov. V Př eřove  se k ňa m př idali Petř Ž. (velitel) a 

Ždeňe k Ž. Cesta přobe hla v pohode  a zaňedlouho jsme vystoupili ve Staře m Me ste , kde se k ňa m př ipojila 

posledňí  dvojice (Jaňa a Milaň).  

Poc así  ňa m zatí m př a lo a tak jsme vyřazili k ř ece Mořave . Cesta přobí hala po křa sňe , asfaltove  řoviňe , ale asi 

po 9 km to pa ňske  osazeňstvo př estalo bavit a řozhodli se, z e se podí va me do ňedaleky ch kopcu  Chř ibu . 

Vzali jsme to ňa Spytihňe v (197 m ň. m.), Haleňkovice a v Kostelaňech (375 m ň. m.) jsme si ude lali přvňí  

obc eřstvovací  staňici. Nacha zí  se zde westeřňove  me stec ko, tak jsme ňavs tí vili zdejs í  salooň, ale mí sto 

ohňive  vody jsme si dali pivo. Žde se s ňa mi řozlouc ili Jaňa a Milaň, kteř í  se vřa tili př es Buňc  (475 m ň. m.) 

zpe t do Staře ho Me sta.  
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My zbylí  jsme se vydali do Křome ř í z e, kam jsme dlouhy m sjezdem dořazili okolo 13. hodiňy. Přohle dli jsme 

si malebňe  ňa me stí  a křa sňou za meckou zahřadu. Žde jsme fotili a sňad vlivem za mecke  atmosfe řy sami 

zac ali vytva ř et sousos í , c í mz  jsme se stali dals í  atřakcí  přo tuřisty.  

Dals í  třasa byla spí s  po ňezpevňe ňy ch cesta ch a vedla ňa s do Lobodic. Poc así  se třos ku zhořs ilo a zac alo 

popřcha vat, takz e posledňí ch 15 miňut to byl spí s  spřiňt. Me li jsme velkou řadost, kdyz  jsme dořazili do 

mí stňí ho Spořtbařu Baďa (198 m ň. m.), kde jsme ňas li sucho, jí dlo a studeňe  ňa poje. Žde se ujal vedeňí  

Žboz a, kteřy  ňa s bezpec ňe  vedl do 9 km vzda leňy ch Ve řovaň. Po ceste  me l jes te  c as se vykoupat, zbytek ňa s 

ňeme l plavky, tak jsme koupa ňí  oz eleli.  

Na s  povedeňy  vy let jsme ukoňc ili ve Ve řovaňech v cukřa řňe  v okolo 18. hodiňy a odtud se řozjeli do svy ch 

domovu . Teňtokřa t byl vy let ňa řoc ňe js í , ňez  bylo v pla ňu, ale o to zají mave js í .  

 

NA PRÁZDNINOVÉM ŠPACÍRU NA ŠPACÍRŠTEJN 

Ža tajemství m řepliky stř edove ke ho hřa dku S pací řs tejň jsme se vydali v sobotu 3. sřpňa 2019. Na stařt 

vy přavy do Přoste jova ňa s z řu zňy ch sme řu  ňakoňec dojelo a dos lo jedeňa ct. Př estoz e je ume la  zř í ceňiňa 

S pací řs tejň tuřisticky atřaktivňí  mí sto, ňevedou k ňí  z a dňe  ukazatele aňi stezka. To ale ňeodřadilo vedoucí  

vy přavy Boz eňu Bo hmovou, kteřa  pozořuhodňou stavbu pa ř ty dňu  př ed ňas í  vy přavou mezi poli a lesem 

ňas la a vyty c ila přo ňa s vycha zkovy  okřuh kolem ňí , koňc í cí  v Pteňske m dvořku. Hřa dek, kteřy  jsme ňas li 

mezi obcí  Lipova  a př í řodňí  řezeřvací  Lipovske  upolí ňove  louky, postavil v letech 2006 az  2010 zdejs í  

obyvatel Ždeňe k Přocha zka. K tomu vyuz il kameňy sesbí řaňe  z okolňí ch polí  a ve ts iňou je ňasucho 

ňaskla dal. 
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My jsme si museli vystac it s vlastňí mi zdřoji a u zdejs í ho ohňis te  jsme si opekli př iňeseňe  s peka c ky. Pivec ko 

jsme si dali v lipovske  hospu dce U Muzikaňta a pokřac ovali jsme př es louky a lesy do Pteňske ho dvořku. 

Po ceste  ňa s chytl pe kňy  lija k, de le ňez  hodiňu jsme s li ve ví ce c i me ňe  silňe m des ti. Ale zase tak moc ňa m to 

ňevadilo, přotoz e jsme byli vybaveňi pla s te ňkami a des tňí ky a upřostř ed lesu  jsme mohli spoc iňout 

v př í stř es ku přo tuřisty. „Doma mi pak fit ňa řamek uka zal, z e vy s lap za řomaňtikou a př í řodou obňa s el 

ňecely ch dvacet kilometřu ,“ uzavř ela za spokojeňe  u c astňí ky Haňka Hulí kova . 

NA VRCHOL KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU A PAK JEŠTĚ DÁL SE VŠÍM VŠUDY NA ZÁDECH 

Dřuha  letňí  vy přava vedoucí  Jitky Kuřfu řstove  akce zac ala v sobotu 10. srpna řa ňo ňa vlakove m ňa dřaz í  v 

Olomouci, odkud jsme dojeli do Staře ho Me sta pod Sňe z ňí kem. Žde zac alo ňas e dvoudeňňí  pe s í  putova ňí . 

Nejpřve jsme se vydali př es louky do Stř í břňic a odtud da le př es chatu Na vřs í  ňa vřchol Křalicke ho Sňe z ňí ku 

(1424 m ň. m.). Cesta ňahořu se ňa m třos ku zkomplikovala mí řňy mi př eha ň kami, az  ňe kteř í  museli 

vyta hňout buňdy ňebo pla s te ňky. Nastoupali jsme dobřy ch 1000 m př evy s eňí . Nahoř e ňa s za to c ekaly 

bořu vky, socha Slu ňe te a přameň ř eky Mořavy. Ale take  mlha, takz e vy hled se ňekoňal. To aňi ňevadilo, za 

cely  deň jsme ho me li vs ude kolem sebe dosti. Ž vřcholu Sňe z ňí ku jsme pokřac ovali jes te  dals í ch 6 kilometřu  

ňa sedlo Puchac a (1108 m ň. m.) ňa c esko-polske  hřaňici, kde jsme se řozhodli postavit v lese staňy, přotoz e 

jsme ve de li, z e uz  bude do řa ňa přs et a z e je zde s iřoko daleko jediňy  př í stř es ek ňa vec eřňí  poví da ňí . 

Ope ka ňí  jsme museli vypustit, přotoz e přs elo tak, z e ňebylo moz ňe  řozde lat oheň . 
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Ra ňo ňa s vs ak přobudilo sluňce. Po sňí daňi jsme 

sbalili staňy a v 7.30 vyřazili sme řem ňa 

řozhledňu Klepa c , kteřa  se tak moc lí bila, z e 

ňe kteř í  lide  vzdali Stezku v oblací ch. Vy hled byl 

opřavdu křa sňy  a cesta zdobeňa  obřovsky mi 

bořu vkami. Po dvou kilometřech od řozhledňy 

ňa s opustil jedeň z ňa s, přotoz e se řozhodl dojí t 

az  do Křa lí k ňa vlak. Žbytek vy přavy se vydal ňa 

Dolňí  Mořavu. Žde se dva muz i z ňas í  skupiňy 

řozhodli do odjezdu uz  jeň sede t v řestauřaci ňa 

jí dle a pivu. Ja  a Naďa s Robem jsme si vs ak 

tř es ňic ku ňa dořtu v podobe  Stezky v oblací ch 

ňeňechali ují t, i kdyz  jsme museli dojí t jes te  1 km 

k laňovce, odkud jsme vyjeli ňahořu. Vy hled 

svřchu i stezka samotňa  je moc křa sňa  za lez itost, 

uřc ite  stojí  za zhle dňutí . 

Ale byla tu jes te  jedňa ve c, kteřa  ňas eho 

ňejmlads í ho c leňa skupiňy moc la kala: ňejdels í  bobova  dřa ha v C esku, dlouha  3 km. Dole me l ňajedňou 

u sme v od ucha k uchu. Domu  jsme stihli vyjet dř í v, i kdyz  se ňa m třos ku zkomplikovala, kdyz  jsme ve S tí tech 

ňestihli př estup. Nas te stí  jsme tu hodiňu a pu l mohli střa vit v mí stňí  řestauřaci a cukřa řňe . Do Olomouce 

jsme tak dojeli kolem 18. hodiňy vec eřňí . Vy letu zdař a zase ňe kdy př í s te ! 

U PROTIVANOVA NÁS ČEKALY LESY PLNÉ HUB A DEFEKT NA KOLE  

V sobotu 24. srpna př is el ňa ř adu cyklovy let ňa 

Dřahaňskou vřchoviňu, kteřy  př ila kal sedm 

cyklistu  a jedňu jezdkyňi s kolobe z kou.  Ta 

př í jemňe  př ekvapila, přotoz e jela sta le mezi 

přvňí mi. Ž e dostala spousta lidí  podobňy  ňa pad, 

jsme se př esve dc ili uz  v cyklobuse sme ř 

Přotivaňov, kteřy  přaskal ve s vech a po zaplňe ňí  

kapacity př í ve su přo kola sta li ňe kteř í  s bicykly i 

v ulic ka ch busu. My ňas te stí  ňe, přotoz e jsme ve 

vy chozí  staňici v Přoste jove  ňastupovali mezi 

přvňí mi. 

Ž Přotivaňova, kteřy  se ňacha zí  ve zňac ňe  

ňadmoř ske  vy s ce (662 m ň. m.), jsme vyřazili 

sme řem k meteostaňici  Skalky.  Ta je jes te  vy s e, 

ňe jaky ch 735 m ň. m.  Po ceste  ňa s ale zabřzdily 

lesy plňe  hub, o kteře  se te me ř  zakopa valo. Nes lo 

je tam př ece ňechat! A tak jsme se pustili do 
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sbe řu a be hem pome řňe  křa tke  doby jsme zaplňili vs echňy tas ky, křabice, kos í ky a jiňe  př edme ty, do kteřy ch 

s lo houby ňaloz it a bezpec ňe  pokřac ovat v cyklo a kolobe z ko jí zde .  Mezi u lovky př evla dali modřa ky a babky, 

sem tam ňe jaky  klouzek ňebo bedla.   

Žastavili jsme se u přameňe Puňkvy, v řekřeac ňí  oblasti Suchy  jsme si přohle dli řybňí k a dopř a li si chutňy  

obe d. Dals í  cestou lesem ňa s zaujal přo zme ňu C eřňy  řybňí k a potom ňova  řozhledňa Kopaňiňka u Repech a 

zdejs í  peňzioň Lada s ka vou, pivem a limoňa dou. „To uz  ale poklidňou cestu ňařus il mu j defekt ňa kole, kteřy  

se aňi př es ňezme řňe  u silí  dvou př í tomňy ch muz u -cyklistu  ňedař ilo odstřaňit,“vzpomí ňa  u c astňice Haňka 

Hulí kova :  „Musela jsem tedy dlouhý úsek Repešským žlebem absolvovat z větší části pěšky. Štvalo mě to o to víc, 

že to byla pěkná cesta stále z kopce. A situace se ještě zkomplikovala tím, že ve zdejším vojenském prostoru 

chyběl telefonní signál. Nakonec jsme se ale dokázali dohodnout na nějakém řešení. Nějak jsem dojela-došla do 

Hamer. Tam mě potom Vojta Zatloukal, který mezitím dorazil do Prostějova a odsud se vrátil s autem, naložil i 

s kolem a odvezl do Olomouce. Já jsem tedy ukončila výlet v Hamrech, ale ostatní pokračovali přes Soběsuky a 

Plumlov kolem přehrady Mostkovice a lesoparku Hloučely až k prostějovskému nádraží.“ 

Ti, co zvla dli celou třasu, me li podle vedoucí  akce Boz ky Bo hmove  ňajeto 55 km mí sty zvlňe ňou křajiňou. 

 

NOČNÍ PŘECHOD HŘEBENE JESENÍKŮ SI UŽILO ŠEST STATEČNÝCH 

V ňoci z pa tku ňa sobotu 13. a 14. září vyuz ila vedoucí  akce Iva Dvoř a kova  př í zňive ho postaveňí  me sí ce 

v u plň ku přo ňoc ňí  př echod c a sti Jeseňicke  hř ebeňovky, a to v u seku C eřveňohořske  sedlo (1013 m ň. m.) - 

sedlo Skř í tek (876 m ň. m.). Třasu dlouhou 27 km s př evy s eňí m ňahořu - 608 m, dolu  - 748 m zdolali za 9 

hodiň. Nes li ji v kuse, ale s př esta vkami dle vy hledu  - př edevs í m za sve tla. Po ceste  se obc eřstvili a ve 

spaca cí ch poc kali ňa vy chod sluňce. Žpa tky v Olomouci byli v sobotu dopoledňe. 
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝLETEM DO POODŘÍ  

O posledňí  sobote  le ta 2019, 21. za ř í , se te me ř  dvacet u c astňí ku  ňas eho vy letu do př í řody vypřavilo 

ze Stude ňky do Polaňky ňad Odřou. Be hem 17kilometřove  třasy, kteřa  vedla u zemí m Chřa ňe ňe  křajiňňe  

oblasti Poodř í , vide li ví ce ňez  15 řybňí ku , z toho ňe kteře  bohuz el zařostle  a vypus te ňe . Nicme ňe  te ch 

fuňkc ňí ch bylo dost a byly o to hezc í . Třasa, kteřou přova zel Hyňek Pec iňka, zac ala za Stude ňkou, kde 

přotí ňa  Př í řodňí  řezeřvaci Kotvice a pokřac ovala řybňic ňí  soustavou př í řodňí  řezeřvace Baz aňtula do 

Jistebňí ku. Rybňí ky ve zdejs í  oblasti vzňikly uz  ve stř edove ku ňa slepy ch řameňech ř eky Odřy a luz ňí  křajiňe  

kolem ňí , od řoku 1991 je CHKO Poodř í  chřa ňe ňa jako mokř ad meziňa řodňí ho vy zňamu a patř í  mezi 

du lez ite  ptac í  tahove  cesty stř edňí  Evřopou.  

Po křa tke  pauze ňa zahřa dce mí stňí ho hostiňce jsme pokřac ovali posledňí  tř etiňou třasy. Ža ve řec ňa  etapa 

vedla Na řodňí  př í řodňí  řezeřvací  Polaňecka  Niva pojmeňovaňou podle mí sta ňas eho cí le, Polaňky ňad 

Odřou, coz  uz  je př edme stí  Ostřavy. Odtud jsme vlakem odjeli do Olomouce s pozňa ňí m, z e ňedaleko tohoto 

mořavskoslezske ho velkome sta, kteře  ma  ve ts iňa z ňa s v pove domí  jako s piňave , hořňicke  a přu myslove , je 

křa sňa  př í řoda, do ňí z  se stojí  vřa tit a pozňat ji zase třochu z jiňe ho koňce. 

 

PODZIMNÍ IMPROVIZACE, ANEB JAK NÁS PROKLETÍ ČESKÉ TŘEBOVÉ NEPLÁNOVANĚ 
ZAVEDLO DO "OUSTÍ" 

Na sobotu 16. listopadu 2019 byl ňapla ňova ň tuřisticky  vy s lap "Ž Vambeřka do Ž ambeřka". Na pad přojí t se 

pode l toku Divoke  Ořlice mezi te mito vy chodoc esky mi me sty př ila kal ňa řaňňí  sřaz celkem 13 ňas ich c leňu  a 
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hostu . Jeňz e pla ňy se pla ňují  a souc asňa  situace ňa z elezňici je 

me ňí . Uz  ňa odjezdu vlaku z Olomouce ňa m bylo jasňe , z e 

autobus do Vambeřka, kteřy  jede z C eske  Tř ebove , stihňeme 

jeň tak tak. Po vy stupu v te to staňici ňa s opřavdu z a dňy  

autobus ňec ekal a dals í  jel az  za dve  hodiňy. Rozhodli jsme se 

přoto opeřativňe , z e pojedeme vlakem do Letohřadu a odtud 

dojdeme do Ž ambeřka, c í mz  dodřz í me pu vodňí  cí l ňas í  cesty. 

Koupili jsme si tedy lí stky do Letohřadu a vyhlí z eli vlak, kteřy  

ňa s me l př emí stit do U stí  ňad Ořlicí , odkud tam jede př í poj. 

Nicme ňe  ope t, řychlí k ňa Přahu me l zpoz de ňí  a osoba k ňa 

Letohřad ňa s v U stí  ňec ekal, přotoz e podle mí stňí ho ňa dřaz a ka 

by to ňestihl ňa koňec ňe  otoc it a vřa tit se vc as do U stí .  

Na ladu jsme si ale zkazit ňeňechali, vedoucí  akce Hyňek jeň uz  

dňes potř etí  musel vyř es it, jak to tedy bude. Vydali jsme se po 

z lute  zňac ce ňauc ňou stezkou "Okolo staře ho Oustí " ňa řozhledňu Aňdřlu v Chlum, kteřa  je ňa kopci ňad 

me stem. Nas te stí  tam opřavdu byla a byla i otevř eňa . Vystoupali jsme za silňe ho ve třu ňahořu a řozhle dli se 

do křaje. Viditelňost byla dobřa . V sousedí cí  tuřisticke  chate  jsme dostali pivo, kteře  jsme ale museli kvu li 

řezeřvací m ňa mařtiňske  husy vypí t ňa chodbe . Kdyz  uz  ňic, ňefoukalo tady a bylo tepleji ňez  veňku. 

Da l jsme sme ř ovali po zeleňe  zňac ce kř í z ovou cestou dolu  do "Oustí ". Kř í z ovou cestu tvoř ily docela 

přostořňe  kaplic ky, kteře  c ekají  ňa řekoňstřukci. Žastavili jsme se i u me stske  voda řňy a za chví li jsme byli 

dole ve me ste . Přohle dli jsme si kostel Naňebevzetí  P. Mařie a ňechali si od mí stňí ch pořadit, kde se dobř e 

ňají st. Po vy bořňe m obe de , kteřy  mňozí  jes te  kořuňovali za kuskem, jsme se vydali k ňa dřaz í  a odjeli do 

C eske  Tř ebove . Žde jsme ope t c ekali ňa př í poj do Olomouce, ale to uz  otevř el blí zky  bař, kteřy  byl řa ňo jes te  

zavř eňy , takz e teňtokřa t c eka ňí  př í jemňe  ube hlo.  

Pokud se ňemy lí me, za celou ňas i histořii jsme ňa akci tolik zme ň be hem jedňoho dňe ňezaz ili. Neňechali 

jsme si ale pokazit ňa ladu, uz ili jsme si podzimňí  deň a z Vambeřka do Ž ambeřka se vypřaví me ňe kdy v 

př í s tí m řoce. 

 

MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA ZA ZVÍŘATY Z KOVU I DO 

DÁVNÉ HISTORIE 

Ža va ňoc ňí  atmosfe řou jsme se o dřuhe m přosiňcove m ví keňdu 

vypřavili ňa Slova cko. Křoky pe ti u c astňí ku  vedly v sobotu 7. 

prosince 2019 z ňa dřaz í  ve Staře m Me ste  u Uheřske ho 

Hřadis te  do ňedaleke  Kovozoo. Ta v te chto dňech oz ila 

betle mem ze dř eva a odpadňí ho z eleza s postavami a zví ř aty v 

z ivotňí  velikosti. Vedle ňich jsme ale obdivovali i dals í ch 250 

soch kovovy ch zví ř at.  Je u z asňe , jakou ňa paditost a křeativitu 

přoka zali řu zňí  kutilove , kteř í  v mí stňí  „ pořodňici“ pomohli ňa 

sve t řozlic ňe  fauňe  z odpadňí ho kovu. A dals í  zví ř ata sta le 
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vzňikají , sňad bude c asem i lis ka, kteřou jsme tu hledali zatí m mařňe .  

Třochu jsme si pobloudili v bludis ti z pňeumatik a potom uz  ňa sledovala auta veteřa ňi, staře  letadlo a 

za ve řem jsme se ňa sve t kovove ho s řotu, z ňe hoz  vzňikňe ňebo uz  vzňiklo ňe co zají mave ho, podí vali 

z řozhledňy maja k S řotí k. Po  obe dove  pauze v ňedaleke  osve dc eňe  hospu dce jsme zamí ř ili k dals í  

zají mavosti me sta, k Pama tňí ku Velke  Mořavy. Tady ňa s zaujala multimedia lňí  expozice, kteřa  vyuz í va  dve  

desí tky figuří ň v z ivotňí  velikosti k modelaci vy jevu  z ivota a přa ce ňas ich př edku  ňa velkomořavske m 

hřadisku.  

Nakoukli jsme i do přote js í ho kostela svate ho Ducha. Teň se postupňe  buduje od řoku 2001 ze sbí řek a dařu  

a ňa jeho vy stavbu se jiz  vyňaloz ilo př es 95 milioňu  kořuň. K patřoňu m modeřňí ho svatosta ňku patř í  mimo 

jiňe  zňa my  hudebňí k Jiř í  Pavlica c i sochař  Otmař Oliva, kteřy  se podí lel i ňa jeho vy zdobe .  

Pohodovy m vy letem jsme se tak ňaladili ňa blí z í cí  se va ňoc ňí  sva tky. 

 

ADVENTNÍ VYCHÁZKA K DUBU PŘÁTEL PŘÍRODY VEDLA TENTOKRÁT Z ŘEPČÍNA 

 

V posledňí ch letech vz dy zhřuba v poloviňe  přosiňce vyřa z í me ňa adveňtňí  vycha zku, její mz  cí lem je 

ňa vs te va ňas eho "dubu Př a tel př í řody", kteřy  jsme v řoce 2012 vysadili za humňy Chomoutova v ha ji, jemuz  

z da lky ve vodí  stalety  Hřomu v dub. Letos př ipadlo datum vycha zky ňa sobotu 14. prosince a pod vedeňí m 

Mařty P. Peřu tkove  se ňa ňi vydalo 11 vy letňí ku  a jedeň pes. Třasa teňtokřa t zac í ňala v R epc í ňe  a vedla 

k ňas emu dubu př es jezeřo Pode břady a Chomoutov.  
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B. Ža kultuřou ňa pa ř hodiň i ňa cely  deň 

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

ledasjakou. Akce zaměřené na kulturu V roce 2019 proběhlo několik exkurzí za historií a architekturou mimo 

Olomouc. Taky jsme si užili hudebních podvečerů, které jsme zařadili jak do Fox clubu, tak ven do veřejného 

prostoru. Konal se také oblíbený kuchařský workshop, tradiční bylo každoměsíční Setkání s knížkou, někdy 

zaměřené na zajímavý směr či autora, jindy dostali prostor ti, co přišli s knihou. Cestovatelské večery 

představily pět zajímavých států či regionů. Uspořádali jsme už třetí dušičkovou vycházku po stopách 

zmizelých židovských spoluobčanů. Poprvé jsme také byli na prostějovské hvězdárně. Děláme i výtvarné dílny a 

jiné workshopy, na nichž je vždy milá atmosféra. 

To vše je pro nás zkráceně kultura. Jen je trochu smůla, že o našich kulturních akcích neumíme napsat tolik, co 

o těch zaměřených na přírodu. 

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

  

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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EXKURZE DO UNIČOVA 

V sobotu 12. ledňa přovedla Da s a Fis eřova   20 za jemcu  mořavsky m křa lovsky m me stem Uňic ov. U kostela 

ňa s c ekal uňic ovsky  řoda k a vařhaňí k, zapa leňy  přo histořii, zahřa l ňa vařhaňy, sezňa mil ňa s s histořií  

Uňic ova a byl k ňezastaveňí . Přohle dli jsme si kultuřňí  du m, s atlavu s muzeem ve zeň ství , křa sňe  

zřestauřovaňe  ňa m T. G. Masařyka, bařokňí  kas ňy, mařia ňsky  sloup a poobe dvali v řestauřaci Caesař. 

 

KUCHAŘSKÝ WORKSHOP – OCHUTNÁVKA UKRAJINSKÉ KUCHYNĚ 

Koňal se v ledňu v klubu ňa Polske  ulici pod vedeňí m Ludmily Uhlí ř ove . Ta pocha zí  z Ukřajiňy, do Olomouce 

se vdala, z ije tu jiz  40 let a vyuc uje hudbu. Vař ili jsme bořs c . Bylo ňa s 18 a sňe dli jsme 9 litřu  pole vky. Potom 

jsme de lali matjesy v koz í s ku (sala t S uba) a ochutňali hotove  břambořove  piřoz ky. 

FOTOSEMINÁŘ PORADIL SE ZPRACOVÁNÍM DIGITÁLNÍCH FOTEK 

Ma me fotogřaficky  př í střoj, fotit uz  umí me, jezdí me do př í řody po cele  Evřope  a fotí me ňejeň př í řodu. Potom 

př ijedeme domu  a ma me ve foťa ku desí tky a ňe kdo az  tisí ce fotek. Co s ňimi? Jak je řoztř í dit, moz ňa  upřavit 

c i jiňak zpřacovat? Jak je poslat poř adatelu m akce, jak a jake  zveř ejňit a uka zat u c astňí ku m i dals í  veř ejňosti? 

Na tyto ota zky odpove de l ňa s  Fotosemiňa ř , kteřy  1. u ňořa vedl Toma s  S. Pospí s il. 
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EXKURZE DO HRADCE KRÁLOVÉ 

Na exkuřzi „Hřadec Křa love  – saloň řepubliky“ dořazilo v sobotu 9. u ňořa 16 za jemcu , kteře  vy chodoc esky m 

Hřadcem Křa love  přovedla Mařta P. Peřu tkova . Přvňí  c a st dňe jsme střa vili mezi stavbami z přvňí ch 30 let 

20. století , kdy zdejs í  atmosfe řu ovlivň oval geňius ařchitektu  Goc a řa a Kote řy. Uz  jeň ňa dřaz ňí  budova je 

dokladem toho, z e ařchitektuřa sto let stařa  umí  by t i dňes mlada . A takovy ch budov je v c a sti Hřadce, 

ňavazují cí  ňa histořicke  ceňtřum, doslova plňo a jedňa je hezc í  ňez  dřuha . Poledňí  pauzou v řestauřaci 

c epují cí  stylove  jedeňa ctku Goc a ř a tmavou dvaňa ctku Kote řa jsme uzavř eli fuňkcioňalistickou a secesňí  c a st 

me sta a vydali jsme se do u plňe ho ceňtřa mezi stavby, kteře  musela př i svy ch pobytech v Hřadci mí jet 

ňejedňa křa lova . Sousos í  v pařku – ňejsou to mileňci, ale soutok Labe s Ořlicí . 

 

VÝTVARNÝ WORKSHOP: MASKY NA 

OBLIČEJ 

Přobe hla taky jařňí  vy tvařňa  dí lňa. Sice jeň ve 

tř ech u c astňí cí ch, ale jiňak podle pla ňu. Ve c tvřtek 

7. bř ezňa v podvec eř ji v Lutí ňe  hostila klubovňa 

spolku Duha Kř is ťa l. Te matem byly sa dřove  masky. 

A takto se povedly. 
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HUDEBNÍ VEČER – KRČMAŇSKÁ SKUPINA 23:55 

Sve tlaňa a Jiř í  W. Koma řkovi k sobe  c eřstve  př ibřali baskytařistu Jařdu Mařes e a Př emysla K. S třajta ňa 

bubňy a peřkuse. V te to sestave  vystoupili 21. u ňořa ve Fox clubu a k autořsky m pí sňí m Jiřky Koma řka 

př ibyly ba sňe  c esky ch i sve tovy ch klasiku , kteře  vhodňe  zař adil do pauz mezi skladbami a s veřvou př edc í tal 

přa ve  Př ema S třajt. Vzňiklo tak dvouhodiňove  pa smo, kteře  kapela odehřa la a odřecitovala bez př esta vky.  

 

 

EXKURZE OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN 

Na exkuřzi pojmeňovaňou podle televizňí ho poř adu, kteřy  kdysi uva de l astřoňom Gřygař, jsme se vydali ňa 

přoste jovskou hve zda řňu. Přohlí dku hve zda řňy s uka zkami dalekohledu , křa tkou př edňa s kou a 

pozořova ňí m hve zd a plaňet domluvila ňa 23. kve tňa Mařcela Hoffmaňova . 

MUZICÍROVÁNÍ – MAKRELA S KYTAROU VE SLAVONÍNĚ 

Dals í  hudebňe -masoz řava  akce se ňepla ňovaňe  povedla 18. c eřveňce ňa slavoňí ňske m fotbalove m hř is ti. 

Te me ř  40 u c astňí ku  a skořo 10 hudebňí ku  hřa lo a zpí valo az  do ňoci. Pomohly tomu i skve le  pochutiňy 

z udí řňy mí stňí ho hostiňce. 
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POPRÁZDNINOVÉ MUZICÍROVÁNÍ V AREÁLU DOMU PŘÍRODY 

I v ty dňu se ňa s umí  hodňe  sejí t, tak jako 12. za ř í  odpoledňe v ařea lu Domu př í řody Litovelske ho Pomořaví  

v Hořce ňad Mořavou. Me li jsme moz ňost ňavs tí vit ekoceňtřum Sluň a kov, ume lecke  stavby řozesete  v ařea lu. 

Ope kali jsme si az  do tmy s peka c ky ňa ohňi, u toho hřa li ňa kytařy a zpí vali. 

VYCHÁZKA PO STOPÁCH ZMIZELÝCH SPOLUOBČANŮ 

Po stopa ch z idovsky ch spoluobc aňu , zmizely ch z me sta za dřuhe  sve tove  va lky jsme se vydali 1. ř í jňa. 

Nava zali jsme tak ňa loň skou a př edloň skou dus ic kovou vycha zku. Teňtokřa t jsme se zame ř ili ňa kameňy 

Stolpeřsteiňe v ceňtřu Olomouce a pote s ilo ňa s, z e př is lo dost cizí ch, mlady ch za jemcu  o tuto pohňutou 

histořii. 

HUDEBNÍ VZPOMÍNKA NA WABIHO DAŇKA 

Př ed řokem po te z ke  ňemoci odes el Staňislav Wabi Daňe k, ňejvy řazňe js í  postava ňove  vlňy třampske  pí sňe  

70. a 80. let (jiz ) miňule ho století , jehoz  zlidove ly. V potemňe le m pozdňe  podzimňí m vec eřu jsme si 11. 

přosiňce ve Fox clubu př ipomňe li Wabiho pí sňe  jeň ňa kytařy a ukulele bez dals í ch efektu . 

SETKÁNÍ S KNÍŽKOU 

Od same ho poc a tku ňas í  c iňňosti přobí ha  te me ř  pokaz de  o posledňí m u teřy  v me sí ci Setka ňí  s kňí z kou. 

C asem se řozřostlo z ňeořgaňizovaňe ho posezeňí  ňad kňihami, kteře  mají  př í chozí  řa di c i jez  chte jí  ostatňí m 

dopořuc it, př es besedy o spisovatelí ch ňebo liteřa řňí ch sme řech az  ňa sta le c aste js í  vy lety mimo liteřatuřu. 

To bylo patřňe  přa ve  v řoce 2019 a zjistit, jak moc se u c astňí ci – ve ts iňou pod vedeňí m Evy Sommeřove  – 

vyda vali mimo kňiz ňí  pu du do jiňy ch oblastí  ume ňí , mu z ete z ňa sledují cí ho řozpisu: 

29. 1. Nevs edňí  z ivot Alfoňse Muchy  26. 3. Poetika houpací ho koňe  (dadaismus) 

30. 4. Nejmeňs í  i ňejve ts í : Toulouse-Lautřec 25. 6. Auguste Rodiň – sochař , kteřy  tesal mys leňky 

29. 10. Sa gy Břitsky ch ostřovu -c etli jsme si ba je a pove sti 26. 11. Divňy  pavouk Fřaňz Kafka 

CESTOVATELSKÉ VEČERY 

Kdyz  zřovňa sami ňecestujeme, ňecha me si o tom poví dat zkus eňy mi cestovateli z ňas ich ř ad, ale i z ř ad 

hostu . Cestovatelske  vec eřy jsou př í jemňou vy plňí  zimňí ch a podzimňí ch me sí cu , kdy je břzo tma a kdy sve  

aktivity poř a daňe  př es ty deň soustř eďujeme př eva z ňe  pod stř echu. V řoce 2019 jsme poř a dali tyto: 

17. 1. Galicie – skřyta  peřla S paňe lska, cestovatelka Jaňa Lujkova  j. h. 

7. 2. Kuřdista ň – ňapř í c  Blí zky m vy chodem, cestovatelka Iva Dvoř a kova  

4. 4. V sedmdesa ti do Hima lají , cestovatel Miřoslav Přokes  j. h. 

2. 5. Gřuzie, Ařme ňie, Sibiř : ovocňy  střom - ňejstařs í  kultuřňí  de dictví , cestovatel Joz ka C eřma k j. h. 

7. 11. Vřcholky řakousky ch Alp a hořy C eřňe  Hořy, vedoucí  ňas ich akcí  Jaňa Gola ň ova  a Hyňek Pec iňka 
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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 2019 jsme se 

podívali po několika letech opět do Rakouska (ale do jiných, divočejších míst), do Černé Hory a hned dvakrát do 

Německa – jednak na tradiční návštěvu partnerských Přátel přírody v Metzingenu, jednak jsme vyjeli za 

adventní atmosférou Drážďan. Všechny výjezdy za hranice všedních dní jsme si zorganizovali sami i s dopravou. 

Na Balkán a na oba zájezdy za německými cíli nás vezl minibus cestovní kanceláře JV Tour, do rakouských 

Korutan jsme kvůli blízkosti zvolili vlastní auta.. 

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 například na Slovensko, druhý je delší, do větší vzdálenosti 

a většinou i finančně náročnější. Tak tomu bylo v Černé Hoře, i když tento zájezd byl náročný spíš fyzicky. Na 

konci roku pak nesmí chybět tradiční adventní zájezd do některého ze sousedních států Česka. 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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NA VÝPRAVĚ DO RAKOUSKÝCH ALP JSME SI UŽILI TURISTIKY, PAMÁTEK I ZÁBAVY 
1.–6. června 2019, Dvoutisícovky rakouských hor, Korutany a Salcbursko (Rakousko) 

Nas e skupiňa o 12 u c astňí cí ch vy jezdu za křa sou řakousky ch dvoutisí covek odcestovala v sobotu 1. c eřvňa 

2019 auty k ňas im jiz ňí m sousedu m. Po př í jezdu do Bad Kleiňkiřchheimu v Kořutaňech kde se ubytovala v 

peňzioňu Haus Aňňa. Na sledují cí ho dňe se koňala přvňí  tu řa, kteřa  sme ř ovala k vřcholu Pfaňňock, ale kvu li 

ňadme řňe mu mňoz ství  sňe hu ňa hř ebeňi jsme třasu upřavili. Dřuha  tu řa vedla hř ebeňem od koňec ňe  

staňice laňovky př es vřcholy Mallňock (2226 m ň. m.), Klomňock (2331 m ň. m.) a Falkeřt (2308 m ň. 

m.), kteřy  jsme si iňiciativňe  př idali ňad řa mec přogřamu. Uz ili jsme si ňa dheřňy ch vy hledu  a př ekoňali 

př evy s eňí  celkem 1943 m (v souc tu ňahořu i dolu ). Pobyt v Bad Kleiňkiřcheimu ňa m koňc il v u teřy  4. 

c eřvňa. 

Teňto deň byly ňa přogřamu pama tky –  přohlí dka hřadu Hochosteřwitz a me stec ka Gmuňd, kde ňa s zaujal 

opus te ňy  hřad a muzeum automobilu  Pořsche. K vec eřu jsme se ubytovali v Russbachu, vesňici ňacha zejí cí  

se uz  v sousedňí  řakouske  spolkove  zemi, v Salcbuřsku. Stř edu, př edposledňí  deň vy přavy, jsme ve ňovali 

tuřistice ňad jezeřem Gosausee s vy hledy ňa skaliste  vřcholky Alp. 

Vs ude jsme ňebyli vs ichňi, přotoz e si ňe kteř í  u c astňí ci zvolili podle chuti a zdřavotňí ho stavu i křats í  me ňe  

ňa řoc ňe  tu řy. 

Ve c tvřtek 6. c eřvňa jsme se cestou zpe t domu  jes te  zastavili ňa Ořlí m hňí zde  (komplex buňkřu  ňa 

Obeřsalzbeřgu) a přohle dli si kla s teř Melk v Dolňí m Rakousku. 

De kujeme vs em u c astňí ku m za skve lou spolec ňost. 
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ČERNÁ HORA OBJEVENA!  

EXPEDICE MONTENEGRO SE VRÁTILA DOMŮ SE SPOUSTOU ZÁŽITKŮ 
16.–25. srpna 2019, Expedice Montenegro, Černá Hora 

V pa tek 16. sřpňa 2019 v s est vec eř vyjel z Olomouce ňa s  mikřobus s 18 pasaz e řy. Žac ala Expedice 

Moňteňegřo, deví tideňňí  za jezd za př í řodou, histořií  a kultuřou ňa jih Balka ňu. Do C eřňe  Hořy, zeme , kteřa  je 

vklí ňe ňa mezi Sřbsko, Alba ňii, Bosňu a Heřcegoviňu, Kosovo a Chořvatsko. Meňs í  pu lku pobytu jsme střa vili 

ňa same m seveřu u sřbsky ch hřaňic, kde se řozpřostí řa  vysoke  pohoř í  Duřmitoř, ve ts í  pak o ňe co ví c ňa 

jihovy chod ňa u patí  pohoř í  Bjelasica př ipomí ňají cí  ňas e Beskydy. Na jedeň deň jsme si odskoc ili az  ňa 

samotňy  jih, k moř ske mu pobř ez í  do Kotořske ho za livu. 

Cesta ňa m třvala te me ř  24 hodiň. Kdyz  jsme se po dvojí  hřaňic ňí  koňtřole (Maďařsko – Sřbsko, Sřbsko – 

C eřňa  Hořa) a zasta vce v ňejseveřňe js í m me ste  C eřňe  Hořy, Pljevlji s pama tňou mes itou pas i Husejňa, ocitli 

př ed ňas í m hostelem v Ž abljaku, byli jsme uz  pe kňe  uňaveňí . Na ladu zleps ila vec eř e z kuchyňe  doma cí ch, ale 

pak jsme stejňe  břzo zalehli a te s ili se ňa tu řy, kteře  zac ňou. 

V ňede li jsme objevovali va peňcove  hořy a křasova  kameňita  u dolí  Na řodňí ho pařku Duřmitoř ze střaňy od 

Ž abljaku, kde bydlí me. Me stec ko, spí s e takova  obydleňa  zata c ka ňeda vňo objeveňa  přo cestovňí  řuch, ale o 

to ví c kvapňe  řostoucí , lez í  ňedaleko bř ehu  C eřňe ho jezeřa. Odtud vedla okřuz ňí  třasa, be hem ňí z  jsme 
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vystoupili k Ledove  jeskyňi a př es 

salas e ňa Lokvici jsme se vřa tili 

zase k jezeřu. V ňoha ch 19 km, 

př evy s eňí  1200 m ňahořu a 1200 

m zas dolu , ňa třase 8 hodiň c asu. 

Dali jsme to vs ichňi! 

Poňde lí , dřuhy  deň objevova ňí  

Duřmitořu, jsme ve ňovali tu ř e ze 

Sedla k Želeňe mu jezeřu. Poloviňa 

z ňa s se pak vřa tila toute z  cestou 

př es feřaty. Dals í  c tvřtiňa vztyc ila 

ňas i vlajku ňa vřcholu Bobotov Kuk 

(2523 m ň. m.), c tvřtiňa s la do 

ta bořa skalňaty mi pla ňe mi pode l 

hořske ho masivu. A ňe kteř í  se pak 

stihli jes te  okoupat v C eřňe m 

jezeř e u Ž abljaku. 

Tí m skoňc il ňa s  pobyt ňa seveřu C eřňe  Hořy. V u teřy  20. 8. jsme se pode l kaň oňu ř eky Tařy př esuňuli do 

Kolas iňu. Cestou jsme zastavili ňa vyhlí dku ňad kaň oňem, dřuhy m ňejhlubs í m ňa sve te  po ameřicke m Gřaňd 

Caňyoňu. Na ocelove m moste  př es kaň oň byla dals í  zasta vka a dva odva z livci se ňad u dolí m ř eky ve vy s ce 

170 metřu  ňad její  hladiňou zvla dli přojet ňa kladce zip-liňu. Pokřac ovali jsme k přavoslavňe mu moňasty řu 

v Dobřiloviňe , skřyte mu střaňou od hlavňí  cesty. Pak jsme poobe dvali v Mojkovaci a v Kolas iňu jsme si po 

ubytova ňí  přos li mí stňí  pama tky, mimo jiňe  tuřeckou tvřz c i břutalistňí  pama tňí k pařtyza ňske ho odpořu. 

Oboje fořmovalo mí stňí  histořii i souc asňost.  

Stř edu 21. 8. jsme střa vili v 

Na řodňí m pařku Biogřadske  jezeřo. 

Křajiňa se opřoti Duřmitořu 

zme ňila, kolem jezeřa jsou lesy a 

pastviňy se salas emi. V jedňe  z ňich 

jsme se u př í jemňe  slec ňy zastavili 

cestou ňa vyhlí dku ňa vřcholu ňad 

jezeřem i zpe t z ňí . Mí stňí  přs ut, 

c eřstvy  sy ř a chleba chutňaly 

skve le. Na koňci vy letu př is la vhod 

moz ňost ochladit cele  te lo ve 

voda ch ledovcove ho jezeřa. Vec eř 

jsme jes te  stihli popř a t ř idic ce 

Aňdřee k ňařozeňiňa m. 

Dals í  deň, c tvřtek 22. 8., vyplňila 

cesta az  ňa jih C eřňe  Hořy, k moř i 
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do Kotořske ho za livu. Jedňí m sme řem zabřala c tyř i hodiňy jí zdy, a přoto jsme vsta vali opřavdu břzy, okolo 

pa te . Po třase jsme se zastavili u uňika tňí  pama tky – mauzolea kňí z ete Petřa II. ňa vřcholu v Na řodňí m pařku 

Lovc eň, odkud se da  př ehle dňout cela  zeme . V samotňe m Kotořu, kam jsme sjeli z hoř 23 seřpeňty ňami 

Kotořske ho z ebř í ku, jsme se ve ňovali pama tka m, koupa ňí  a dobře mu jí dlu. Ne kdo jeň koupa ňí , jiňí  vs emu, 

vc etňe  vy stupu ňa beňa tskou pevňost ňa skalňí m u boc í  ňad za livem ňebo pozořova ňí  mí stňí ch hmyza ku  a 

plazu . Vedřo bylo u de sňe , ňebyli jsme ňa ňe  z hoř zvyklí . 

V pa tek, posledňí  deň př ed odjezdem, jsme ope t vyřazili za pama tkami a př í řodou. Nejpřve jsme ňavs tí vili 

zňa my  kla s teřňí  komplex Mořac a a pak jsme střa vili pu ldeň v kaň oňu ř eky Mřtvice, kde jsme se odva z ňe  

okoupali v ledove m přoudu. Kaň oň ňa s schova val př ed vedřem a sluňcem a byl př í jemňy m a ňeňa řoc ňy m 

zavřs eňí m ňas ich tu ř. V Kolas iňu jsme pak samostatňe  ňakoupili suveňy řy a potkali se ňa vec eř i v Koňobe . 

Deň byl ukoňc eň za ve řec ňy m vec í řkem s hudbou a zpe vy. 

V sobotu a ňede li jsme cestovali domu . Vyjeli jsme z Kolas iňu hňed řa ňo a v poklidu se z C eřňe  Hořy dostali 

do Sřbska. Po př ejezdu cele  zeme  od jihu ňa seveř jsme dospe li ňa hřaňice s Maďařskem, kde jsme v ňoci 

ňepla ňovaňe  zu stali třc et osm hodiň az  do řa ňa. Pak uz  jsme uha ňe li ňa plňy  plyň a v Olomouci jsme se 

objevili po 30 hodiňa ch od stařtu, v ňede li 25. 8. př ed tř etí  odpoledňe. Rozluc kou př ed autobusem ňas e 

expedice skoňc ila. A teď zpa tky do řeality! 

Ža bezpec ňou a spolehlivou dopřavu mohla i teňtokřa t spolec ňost JV Touř a její  ř idic ky Aňdřea a Jitka, 

přogřam př ipřavili, za zemí  zajistili a be hem akce přova zeli Mařta a Hyňek. Ža u spe ch akce mohou i u c astňí ci, 

kteř í  si leckdy sa hli ňa dňo c i potvřdili sve  hřaňice, ale ňikdy ňad mí řu ňebřblali a fuňgovali v př í jemňe  

atmosfe ř e. Chva lí me obzvla s ť ňas e ňejmlads í , Jiřku a Robeřta, kteř í  akci př í jemňe  oz ivovali, da le 

ňejzkus eňe js í  Ivu a Hoňzu, kteř í  byli vs ude přvňí  a aňi se ňezady chali, muzikaňty, ale i vs echňy ostatňí , 

přotoz e bez ňich by to ňebylo takove , jake  to bylo. Doma ňa m za z itky, chute  a vu ňe  C eřňe  Hořy budou 

př ipomí ňat fotky, přs ut, sy řy, ví ňa Křstac  a Vřaňac, balka ňska  "kofola" Cockta a pivo Niks ic ko a Jeleň. 

Expedice Moňteňegřo – řozchod! 
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DŘÍVE NEZNÁMÍ SOUSEDÉ JSOU SI ZASE O NĚCO BLÍŽ.  

OLOMOUČTÍ PŘÁTELÉ PŘÍRODY OPĚT ZAJELI NA JIH NĚMECKA ZA TAMNÍMI KOLEGY 

24.–29. září 2019, (Ne)známí sousedé: babí léto v krásném Švábsku, Metzingensko a Augsburg, 

Německo 

Po dvou letech jsme se zase podí vali do Metziňgeňu. V tomto jihoňe mecke m me ste  a jeho okolí  z ijí  Př a tele  

př í řody, s ňimiz  od řoku 2012 pe stujeme vza jemňe  vztahy. Na cestu dlouhou ví ce ňez  800 kilometřu  jsme se 

vydali v u teřy  24. za ř í  2019 vec eř a do Olomouce jsme se vřa tili ňa koňci ty dňe. Na ňas í  střaňe  se u c astňilo 

19 c esky ch (ňejeň olomoucky ch) a ňa střaňe  doma cí ch stejňy  poc et metziňgeňsky ch Př a tel 

př í řody/Natuřfřeuňde. Stejňe  jako v miňuly ch letech podpoř ily spolec ňe  setka ňí  C esko-ňe mecky  foňd 

budoucňosti a statuta řňí  me sto Olomouc, dopřavu c esky ch u c astňí ku  bezpec ňe  zajis ťoval miňibus CK JV-

Touř. K olomoucky m Př a telu m př í řody, kteř í  mají  s metziňgeňsky mi ňava za ňo pařtňeřství , se př idalo ňe kolik 

kolegu  z libeřecke  skupiňy spolku a dva hoste . 

Spolec ňa  c a st přogřamu zac ala ve stř edu vec eř a skoňc ila v sobotu odpoledňe. Na s  miňibus byl ale ňa dohled 

Metziňgeňu uz  ve stř edu řa ňo, kdy se řozespala  c eska  skupiňa ocitla v la zeň ske m me ste  Bad Uřach a ňa cele  

dopoledňe se pohřouz ila do zdejs í ch teřma lňí ch vod s vy hledem ňa řuiňy stř edove ke  pevňosti. 

S dobřovolňí kem z c leňu  zdejs í ch Natuřfřeuňde pak be hem hodiňy přos li histořicke  pama tky ve stř edu 
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me sta a pak uz  př ejeli do Domu Př a tel př í řody Falkeňbeřg, kteřy  patř í  metziňgeňske  skupiňe  a ňabí zí  křome  

tuřisticke ho ubytova ňí  i moz ňost obc eřstveňí  a poveseleňí  v loka le s obsluhou. Po ňezbytňe m odpoc iňku a 

křa tke m př iví ta ňí  od Sabiňe, kteřa  za ňe meckou střaňu letos ňí  setka ňí  koořdiňovala, vyřazili ňa spolec ňou 

vycha zku s ňe kolika Metziňgeňsky mi ňa vyhlí dku ňad Metziňgeňem, odkud s lo př ehle dňout zvlňe ňou 

křajiňu S va bske ho Albu. Po vydatňe  vec eř i ňa sledovala ochutňa vka mí stňí ch ví ň z viňař ství  Hoheňňeuffeň-

Teck. 

Ve c tvřtek pokřac ovalo des tive  poc así , kteře  ňa s př iví talo uz  př i př í jezdu do S va bska. Takto jsme zdejs í  křaj 

jes te  ňezaz ili. Nicme ňe  přogřam byl objedňaňy  a musel se dodřz et, za řoveň  se asi ňikomu ňechte lo zu stat 

„sede t ňa bařa ku“. Vyřazili jsme spolec ňe  s mí stňí mi do by vale ho vojeňske ho přostořu, ňyňí  biosfe řicke  

řezeřvace u Mu ňsiňgeňu a absolvovali tu řu se 

dve ma přu vodci, zame ř eňou ňa mí stňí  flořu a 

fauňu, kteře  se zde dař í  přa ve  z du vodu 

ňepř í tomňosti lidí . Odpoledňe jsme se 

v O deňwaldstetteňu sezňa mili s tí m, jak se kdysi 

v kopcí ch S va bske ho Albu bydlelo. Navs tí vili jsme 

zdejs í  souboř tř í  hospoda ř sky ch staveňí , kteřa  uz  

stovky let stojí  ňa stejňe m mí ste . Po př í jezdu ňa 

za kladňu byla jeň chvilka ňa vydechňutí , 

ňa sledoval wořkshop socia lňí  tuřistiky a pak se 

koňal C esko-s va bsky  vec eř s ochutňa vkou ňas ich 

a s va bsky ch řegioňa lňí ch teply ch i studeňy ch 

specialit. Taky jsme si ňa sce ňka ch vyzkous eli, z e 

c eska  i s va bska  řodiňa z ijí  hodňe  podobňy mi 

přoble my a jak je te z ke  přo C echy ř í ct ňe co 

ňe mecky a obřa ceňe . 

Poc así  se v pa tek třochu umoudř ilo, coz  se hodilo, 

přotoz e v pla ňu byla tu řa ňa zř í ceňiňu pevňosti 

Hoheňuřach a Uřas sky  a Gu tteřsteiňsky  vodopa d. 

Vyřazili jsme ope t ve smí s eňe  skupiňe  

podpořova ňi feňkou Chitou a podle koňdice a 

chuti absolvovali buď celou třasu s př esta vkou ňa 

zňa me  Rohřaueřove  chate  u skal Rutscheňfelseň, 

ňebo jeň vy stup ňa pevňost a ňejbliz s í  vodopa d. 

Pevňost Hoheňuřach je histořicke  mí sto, kdysi se odtud vla dlo cele mu Wu řttembeřsku. Okolí  pevňosti, 

křasova  oblast s mňoha vodopa dy, je pak ptac í  oblastí  v soustave  NATURA 2000. Ti, co zvla dli vs e, me li ňa 

koňci třasy v ňoha ch 12 ňa řoc ňe js í ch kilometřu . Ale aňi dňes ňebyl c as ňa odpoc iňek – ňa sledoval př esuň do 

Dettiňgeňu, kde jsme si v obecňí  peka řňe  v chlebove  peci ňa dř evo spolec ňe  upekli třadic ňí  cibulovy  kola c  

Žwiebelkucheň. Vec eř pak ňa Falkeňbeřgu přobe hla př edňa s ka ňas eho Hyňka Pec iňky ňa te ma Rumuňske  

pohoř í  Retezat vedeňa  v ňe mc iňe , př i ňí z  zaplňe ňe mu sa lu přomí tl a okomeňtoval fotky z loň ske ho vy jezdu 

olomoucky ch Př a tel př í řody do te chto koňc iň. 
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V sobotu řa ňo jsme si ňa 

Falkeňbeřgu př ipřavili posledňí  

sňí daňi, ňaloz ili zavazadla a 

vydali se jes te  se dve ma 

Metziňgeňsky mi a kolegou ze 

Schřiessheimu sme řem 

k Bodamske mu jezeřu, 

vzda leňe mu asi tř i hodiňy jí zdy. 

Jezeřo lez í  ňa hřaňici tř í  sta tu : 

Ne mecka, S vy cařska a Rakouska 

a teňtokřa t jsme zu stali jeň ňa 

ňe mecke m bř ehu. Spolec ňe  jsme 

se podí vali do Domu Př a tel 

př í řody Bodeňsee př í mo u vody 

a přos li se histořickou Kostňicí . 

Neopomeňuli jsme aňi zdejs í  

Husovy stopy. Po řozlouc eňí  

s Metziňgeňsky mi jsme př epluli jezeřo ňa př í vozu do me sta Meeřsbuřg a odjeli do Augsbuřgu, kteřy  uz  patř í  

(politicky) do Bavořska, i kdyz  je poř a d (zeme pisňe ) souc a stí  histořicke ho S va bska. Ubytovali jsme se 

v hostelu v ceňtřu me sta a kaz dy  si uz il vec eř podle sve ho. 

Nede lňí  odjezd domu  byl pla ňova ň az  ňa poledňe, a přoto jsme vyuz ili c as po sňí daňi ke komeňtovaňe  

přohlí dce, kteřou si př ipřavila Mařta. Be hem dvouhodiňove  vycha zky jsme přos li to ňejpama tňe js í  

v histořicke m ceňtřu me sta a potkali i vy stavu aut – veteřa ňu . Na odpoc iňek dos lo za celou dobu akce sňad 

az  ňa zpa tec ňí  ceste , přotoz e v miňibusu ňelze de lat ňic jiňe ho. Nas te stí ! 

Teňtokřa t byla ňas e ňa vs te va Metziňgeňu moz ňa  hektic te js í  ňez  jiňdy, přotoz e přogřamu bylo opřavdu 

hodňe . Ale zase jsme spoustu 

vide li, zaz ili, ochutňali a 

vyzkous eli, takz e ope t pí s eme 

jedňic ku. Ti, kteř í  s ňa mi byli 

popřve , me li moz ňost pozňat, co 

ňa s „zaslouz ile “ do Metziňgeňu 

sta le ta hňe – ňejeň křa sňa  

křajiňa, př í řoda a histořicke  

pama tky, ale i fajň lidi, kteř í  tam 

ňa ňa s c ekají  a střa ví  s ňa mi řa di 

svu j c as, takz e dř í ve ňezňa mí  

sousede  jsou uz  mňohdy 

dobřy mi zňa my mi. S koda, z e to 

tak ve vztazí ch mezi C echy a 

Ne mci ňema  kaz dy . 
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OBJEVILI JSME ADVENTNÍ ATMOSFÉRU DRÁŽĎAN I POKLADY MÍSTNÍ HISTORIE A KULTURY 

30. listopadu–1. prosince 2019, Advent v Drážďanech, Německo 

Na svu j adveňtňí  za jezd jsme popřve  vyjeli v řoce 2014, a to do Ví dňe , a od te  doby jsme aňi jedňou 

ňevyňechaliLetos padla volba ňa saskou metřopoli Dřa z ďaňy. Miňibusem se tam v sobotu 30. listopadu 2019 

ňad řa ňem vydalo 20 u c astňí ku . Akci zajistili Mařta P. Peřu tkova , Aňdřea Pola kova  a Hyňek Pec iňka za 

dopřavňí  podpořy cestovňí  kaňcela ř e JV Touř. 

Kolem poledňe jsme vystoupili v Dřa z ďaňech, kteře  ňa s př iví taly mřholeňí m př echa zejí cí m v lehky  de s ť. 

Nas te stí  ňe ňadlouho. Vydali jsme se ňa kultuřňe -histořickou vycha zku, kteřou př ipřavila Mařta. Sezňa mili 

jsme se s ňejvy zňamňe js í mi pama tkami v ceňtřu me sta a s dve ma př esta vkami ňa va ňoc ňí ch jařmařcí ch, 

jichz  je ve me ste  ňe kolik, jsme po tř ech hodiňa ch př is li k ňas í  ubytovňe . 

Po ubytova ňí  a chví li odpoc iňku jsme se spolec ňe  vydali ňa hlavňí  va ňoc ňí  jařmařk, Střiezelmařkt ňa 

hlavňí m ňa me stí , pojmeňovaňy  podle třadic ňí  dřa z ďaňske  va ňoc ňí  s toly, kteřou přoste  kaz dy  ňa vs te vňí k 

musí  aspoň  ochutňat, pokud si ji řovňou ňeodveze domu . Sobotňí  vec eř si pak uz il kaz dy  po sve m. 

V ňede li dopoledňe bylo ňapla ňova ňo volňo, př ic emz  zhřuba poloviňa u c astňí ku  spolec ňe  ňavs tí vila 

obřaza řňu Žwiňgeř s vy stavou 50 ňejvza cňe js í ch obřazu  z její ch sbí řek. Dřuha  poloviňa jim zdatňe  

sekuňdovala v teře ňu a přos la si vc eřejs í  třasou za sve tla. Obe  skupiňy ňas ly c as i ňa ňezbytňy  svař a k a 

dřobňe  ňa kupy. Spolec ňe  jsme se potkali chví li po poledňi př ed opeřou a odcestovali domu , kam ňa s Aňdřea 

vec eř v poř a dku vřa tila. Takz e za řok zas – teňtokřa t za adveňtňí  atmosfe řou bavořske ho Nořimbeřku! 
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D. Setka va ňí , spořtova ňí , dobřovolňictví  – akce přo ňas e 
c leňy a př í zňivce 
 
 Jedeňa ct dobřovolňí ku , kteř í  se podí lejí  ňa ořgaňizova ňí  ňas ich akcí , vyuz ilo v sobotu 2. bř ezňa ňabí dku 

ňas eho mateř ske ho spolku Př a tele  př í řody, z. s. zu c astňit se akředitovaňe ho kurzu první pomoci 

C eske ho c eřveňe ho kř í z e. Me li jsme moz ňost si vyzkous et mezi sebou za klady za chřaňy z ivota a zdřaví  a 

pe kňe  jsme se zapotili př i masa z i sřdce. Ma me tak za sebou dals í  křok k ve ts í  přofesioňalite , ale za řoveň  

doufa me, z e ňabyte  zňalosti hodňe  dlouho ňebudeme potř ebovat v řea lu. 

 V u teřy  12. bř ezňa přobe hl poslední Posed – setka ňí  c leňu  a př í zňivcu  – v Restauřaci Na Bas te . Majitel 

Laďa me ňí  s taci a budeme se tak muset potka vat jiňde. 

 Po zimňí m leňos eňí  jsme si přota hli kosti ňa př a telske m jarním pingpongovém turnaji v ařea lu TJ 

Sokola Be lidla, kteřy  zajistila sokolka Iva Dvoř a kova . V sobotu 23. bř ezňa dopoledňe se ňa s ses lo deve t 

dopř edu př ihla s eňy ch hřa c u . Hřa l kaz dy  s kaz dy m ňa dve  ví te zňe  hřy.  

 Jako Př a telu m př í řody ňa m ňeňí  lhostejňe , jak vypada  z ivotňí  přostř edí , mys leňo přostř edí  přo z ivot lidí , 

ale i řostliň a z ivoc ichu . A přotoz e by si kaz dy  me l zame st ňejpřve př ed vlastňí m přahem, ňez  zac ňe 

„zachřaň ovat sve t“, vyhla sili jsme mezi svy mi c leňy vy zvu k zapojeňí  do celosta tňí  kampaňe  Ukliďme 

Česko!, kteřa  př ipadla ňa sobotu 6. dubňa 2019, a take  jsme vybřali z mňoha akcí  tu, ke kteře  jsme se 

hřomadňe  př ipojili – u klid ňeř edí ňske ho řybňí c ku a okolí . Žapojilo se 11 ňas ich c leňu . 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2324105450953244&type=1&l=6a866c6772
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2324105450953244&type=1&l=6a866c6772
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 Male  kola c ky, chuťovky s pikaňtňí mi pomaza ňkami dle vlastňí  řeceptuřy, sladke  a slaňe  za viňy a řola dy, 

obloz eňe  mí sy, muffiňy, holubce… a k tomu ňa zapití  doňeseňe  pivec ko z ňedaleke  hospu dky U Vc elek. 

To vs echňo se shřoma z dilo ňa lis c í m pikniku ve Smetanových sadech, kteřy  jsme uspoř a dali v u teřy  

13. sřpňa. 

 Třadice řa di dodřz ujeme, přoto byl do přogřamu ňa 

samy  koňec sřpňa zař azeň oblí beňy  Liškostřelecký 

turnaj, teňtokřa t jiz  s esty  řoc ňí k. Hřave  spořtovňe  

za bavňe  odpoledňe př ila kalo do ařea lu TJ Sokol 

Be lidla bezma la tř icí tku lis ek, lis a ku  a pozvaňy ch 

hostu . Dřz itelem putovňí ho poha řu v hlavňí  

disciplí ňe  stř elba ze vzduchovky se stal Jiřka 

Žatloukal. V tuřňaji ve stolňí m teňise zase 

zabodoval Hoňza Aubřecht a odňesl si domu  

putovňí  plaketku. V doplň kove  discipliňe  

lukostř elba moz ňa  i sama sebe př ekvapila a ňa 

ví te zství  dosa hla Haňka Voja c kova .   

 "V úterý 15. října jsme se v Neředíně sešly čtyři dámy, 

odhodlané vypustit draky. Foukalo krásně, dráčky 

jsme naváděly na zoraném poli a ti se pomalu 

zvedali. Proletěli se, neulétli a pak jsme s nimi 

poseděly v blízké restauraci," podala zpřa vu z akce 

Pusťme draky na Olomouc Aňtoňie Calekova , 

kteřa  sta la za fotoapařa tem, a přoto ňeňí  ňa fotce 

vide t. 

 V sobotu 3. listopadu se c tyř i ňas i c leňove  ňa ňas i 

vy zvu př ipojili k akci Stromy Tobě a v lesí ch me sta 

Olomouce v katastřu Bř ezova  u Litovle zasadili 

pomocí  sekeřomotyk 200 doubku  jako ňa hřadu za 

střomy poňic eňe  ku řovcovou kalamitou. Vy te z ek 

te to beňefic ňí  akce s el Fakultňí  ňemocňici Olomouc 

ňa le c bu de tí  s chřoňicky mi ňemocemi a cystickou 

fibřo zou. 

 V listopadu, v u teřy  př ed vy řoc ňí m shřoma z de ňí m, 

se uz  ňe kolika ty m řokem koňa  bowlingový turnaj ňas ich c leňu  a př í zňivcu . Tak tomu bylo i  19. 11., 

ope t v Bowlaňdu S aňtovka a jako pokaz de  u c ast atakovala tř icí tku hřa c u . 

 V sobotu 23. listopadu se v přostořa ch klubu seňiořu  ňa Polske  ulici koňalo výroční shromáždění a 

ňa sledňe  večírek ňa te ma Co se de je ve vesmí řu. Jako hudebňí  dopřovod jsme zvolili Ozembo ch Třio. 

 Nas i aktivňí  sezo ňu ukoňc ilo jiz  třadic ňe  Liščí punčování ňa adveňtňe  ňazdobeňe m Hořňí m ňa me stí . 

https://www.facebook.com/antoniecalekova?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCmP8wOWq2lApZmkjBJaw4eRoL06c8LGh6k-4Iw-SO6Vt_9G9g1iowwON-MjuvDlTxBe3U6WeVEXLGz
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E. Přojekt „Do př í řody ve me ste “ II 

V roce 2014 olomoučtí Přátelé přírody v místech, kde okrajové části města Olomouce přecházejí do okolní 

přírody, vytyčili a od té doby udržují přes 50 kilometrů celoročně schůdných vycházkových tras vhodných pro 

celou rodinu. Průměrně mají okolo 4 km, takže je lze absolvovat klidně i odpoledne po práci nebo jako krátkou 

víkendovou procházku. 

Cílem 17 tras, které začínají a končí na zastávkách tramvají a autobusů, je seznámit občany a návštěvníky 

města Olomouce s podobou a historií olomouckých předměstí a s přírodou, která na ně navazuje. Trasy nejsou 

značeny v terénu, ale lze je absolvovat podle popisu, který si zájemci najdou na webových stránkách 

www.přiřodavemeste.cz, vytisknou a vezmou s sebou, nebo si trasu načtou přímo v terénu prostřednictvím 

chytrého telefonu nebo tabletu. Vytvoření souboru tras Do přírody ve městě finančně podpořily statutární 

město Olomouc a Dopravní podnik města Olomouce, a. s. V roce 2015 získal tento projekt i mezinárodní ocenění 

Naturefriends Innovative Award.  

V uplynulém roce 2019 nastaly konečně příznivé podmínky, abychom mohli po takřka pěti letech revidovat 

dosavadní výsledky, projekt rozšířit a jeho výstupy zkvalitnit. 
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Novinky z roku 2019 

 

S fiňaňc ňí  podpořou Statuta řňí ho me sta Olomouce v řoce 2019 dobřovolňí ci z ř ad olomoucky ch Př a tel 

př í řody přovedli řevizi třas, aktualizovali je a zpřacovali ňe kteře  ňove . Bylo upus te ňo od pu vodňí  idey zaha jit 

a ukoňc it třasu vz dy ňa koňec ňe  staňici MHD, ňeboť se v přaxi uka zala jako limitují cí . Nosňa  mys leňka 

dostupňosti třas přo kohokoli přostř edňictví m MHD vs ak zu stala zachova ňa. 

Pu vodňí ch 15 třas bylo aktualizova ňo a řozs í ř eňo ňa ňyňe js í ch 17. Dobřovolňí ci ves keře  třasy ope tovňe  

přos li a ňa za klade  jejich podňe tu  a pozňatku  byly ňe kteře  z křats í ch stařs í ch třas přopojeňy do jedňe  dels í  a 

ňe kolik třas bylo vytyc eňo zcela ňove  (Me stem pode l ř eky Mořavy, vy let po olomoucky ch fořtech, Svaty  

Kopec ek a dve  třasy vedoucí  olomoucky mi pařky Želeňy  křuh pařku  1 a 2). Obyvatelu m Olomouce, ale i její m 

ňa vs te vňí ku m jedňotlive  třasy př edstavují  me stske  c a sti s jejich kultuřňí mi i př í řodňí mi pama tkami, histořií  

a přozřadí  i iňfořmace, kteře  se v te chto koňc iňa ch třadují  mezi mí stňí mi lidmi. Kaz dy  ze zapojeňy ch 

dobřovolňí ku  př iňesl ze sve  třasy ňe jakou zají mavost. 

Podřobňe  popisy třas spolec ňe  s fotogřafiemi, kteře  dobřovolňí ci dodali, byly po ředakc ňí  u přave  vyda ňy ňa 

aktualizovaňe m webu přojektu. Střuc ňa  veřze textu  spolec ňe  s přofesioňa lňí mi fotogřafiemi poslouz í  jako 

podklad přo sadu leta ku , kteře  budou s ope t podpořou Statuta řňí ho me sta Olomouce vyda ňy v řoce 2020. 

Ža jemci o třochu ňeobvykle  pozňa va ňí  př edme stí  Olomouce, ať uz  doma cí  ňebo př espolňí , zde ňajdou 

iňspiřaci přo sve  vycha zky. 

Řešitelé projektu 

Koořdiňa toř dobřovolňí ku , ředakce textu  a fotogřafií : Haňa Hulí kova  

Redakce textu , koořdiňace fotogřafií : Mařta P. Peřu tkova  

Novy  web přojektu, ředakce textu : Hyňek Pec iňka 

Žpřacovatele  třas: Aňtoňie Calekova , Mařcela Dosede lova , Ivaňka Dvoř a kova , Haňa Hulí kova , Heleňa 

Jaňdova , Jitka Kuřfu řstova , Mařta P. Peřu tkova , Hyňek Pec iňka, Haňa Rac uchova , Eva Sommeřova , Jaňa 

Votřoubkova  

Fotogřaf: Teřeza Hřuba  

 

Průběžné vyúčtování projektu 

Podpořa Statuta řňí ho me sta Olomouc celkem 70 000, - Kc  

V řoce 2019 bylo přoplaceňo: 

zpřacovatele  třas: 7 500, - Kc  

fotogřaf: 7 000, - Kc  

Investice plánované na rok 2020 

gřafik: 7 000, - Kc  

dome ňa: 500,- Kc  

ředakce: 12 500, - Kc  

tisk 2500 ks sad leta ku : 34 500,- Kc  
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F. Sezňam ňas ich akcí  koňaňy ch v řoce 2019 
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Naši dobrovolníci pomohli s vysazováním stromků po kůrovcové kalamitě 
 

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÝM ÚDAJŮM 

V me sí cí ch ledeň - c eřveň jsme uspoř a dali 39 odpoledňí ch, jedňodeňňí ch i ví cedeňňí ch akcí . Dohřomady se 

jich u c astňilo 550 jedňotlivcu , z toho ňas ich c leňu  bylo 418, tj. 76 % vs ech u c astí . Nas e akce tedy zaujaly z 

valňe  c a sti ňas e c leňy, u c ast veř ejňosti byla i př es přopagaci ňaveňek jeň c tvřtiňova . 

V me sí cí ch c eřveňec - přosiňec jsme uspoř a dali 29 odpoledňí ch, jedňodeňňí ch i ví cedeňňí ch akcí . 

Dohřomady se jich u c astňilo 467 jedňotlivcu , z toho ňas ich c leňu  bylo 357, tj. 76 % vs ech u c astí . Nas e akce 

tedy zaujaly z valňe  c a sti ňas e c leňy, u c ast veř ejňosti byla i př es přopagaci ňaveňek jeň c tvřtiňova . 

→ Můžeme tedy říct, že o naše akce pořádané ve 2. pololetí byl větší zájem než v předchozím. 
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Účast našich členů podrobněji 

Poc et evidovaňy ch c leňu  v přvňí m pololetí  2019 byl 79. V tom dřuhe m řada schva lila př ihla s ky 5 dals í ch 

c leňu , celkovy  poc et k 31. 12. 2019 byl tedy 84 c leňu . Přo př ipomeňutí , ve 2. pololetí  2019 jsme uspoř a dali 

29 akcí . 

Pokud se podí va me ňa u c ast ňas ich c leňu , mají  u c ast ňa 50 - 60 % ňas ich akcí  jeň 4 c leňove  (kteř í  

dohřomady dají  pe tiňu u c asti vs ech ňas ich c leňu ). Mezi 25 - 50 % u c asti ma  10 c leňu , mezi 1 - 9 akcemi (coz  

je do 25 % akcí ) ňavs tí vilo 46 c leňu , te me ř  20 c leňu  (coz  je c tvřtiňa) ňebylo za cely  pu lřok s ňa mi ňikde. 

Třochu jiňak: Že 79 ňas ich c leňu  bylo plňy ch 46 ňejvy s e ňa 4 akcí ch (z 39 poř a daňy ch v tomto pololetí ). Ž 

toho vycha zí , z e zaplaceňy  c leňsky  př í spe vek je spí s e vyja dř eňí  sympatie s tí m, co de la me, ňez  vy řaz 

"poc í tejte se mňou ňa akcí ch". Vztah k tomu, z e kdyz  platí m za c leňství , me l bych se take  u c astňit, u ňa s 

řozhodňe  ňeňí  silňy  a je s tí m tř eba takto poc í tat.  

Ž poc tu 84 c leňu  me la ve 2. pololetí  u c ast ňa ví ce ňez  60 % akcí  jeň 1 c leňka (18 akcí ), u c ast ňa 50 - 60 % 

ňas ich akcí  jeň 1 c leň a mezi 25 - 50 % u c asti ma  14 c leňu . Te chto 16 c leňu  zvla dlo 50 % vs ech u c astí  (180×), 

tzň. z e o dřuhou pu lku vs ech u c astí  se de lí  cely ch 57 c leňu  (u c ast ňa 1 – 7 akcí ch), 11 c leňu  pak ve 2. pololetí  

ňevyuz ilo aňi jediňou z 29 ňas ich akcí . 

→ Zaplacený členský příspěvek je spíše vyjádření sympatie s tím, co děláme, než výraz "počítejte se 

mnou na akcích". Vztah k tomu, z e kdyz  platí m za c leňství , me l bych se take  u c astňit, u ňa s řozhodňe  ňeňí  

silňy  a je s tí m tř eba takto poc í tat. U daje z 2. pololetí  to jeň potvřdily a potvřdily i to, z e z te ch, kteř í  se 

ňejví ce u c astňí , se řekřutují  i ořgaňiza toř i akcí  a ochotňí  pomocňí ci. Vedeňí  spolku tak ma  ňa pove du, ňa 

koho se obřacet, pokud se chce dota zat c leňu  ňa ňe jaky  ňa zoř ňebo je poz a dat o pomoc se zajis te ňí m 

koňkře tňí  ve ci. Pote s itelňe  je, z e ňa m v hořňí ch patřech i ve dřuhe m pololetí  zu stali zhřuba ti stejňí /ty 

stejňe . 

Je třeba ale také pochválit členy, co k nám přibyli v průběhu roku 2019. Ž u daju  obou pololetí  

vyplyňulo, z e se k ňa m v ňich př ihla sili aktivňí  lide , kteř í  se hodňe  zapojují  do toho, co de la me. Jsou hodňe  

vide t v řozmezí  25 – 50 % u c asti, ňebo te sňe  pod, a př eskoc ili tak ňe kteře  dals í  dlouholete  c leňy. Taky ma me 

mezi sebou „skokaňy řoku“. Ž ňiz s í ch př í c ek poskoc ili mezi pololetí mi vy řazňe  do vys s í  kategořie Hoňza 

Aubřecht a Leiňeřtovi. Naopak ve ts iňa z te ch c leňu , co okupovali v 1. pololetí  ňejňiz s í  př í c ky za jmu o ňas i 

c iňňost, ňa ňich zu stala. Abychom uzavř eli pozitivňe ,  

Rozložení a obliba našich akcí  

V zimňí ch me sí cí ch (ledeň - bř ezeň 2019) jsme uspoř a dali shodňe  po 6 akcí ch, ňa jař e pak v dubňu 5 (ale 

jedňu z ňich pe tideňňí ), v kve tňu dokoňce 9 (z toho jedňu ví keňdovou) a v c eřvňu 7 (z toho jedňu ty deňňí  

zahřaňic ňí ). V kaz de m me sí ci to byly akce zame ř eňe  jak ňa př í řodu, tak ty ve ňují cí  se kultuřňí  střa ňce, 

poř a dali jsme i volňa  setka ňí  c leňu  - Posedy - ty přobe hly kaz dy  me sí c s vy jimkou kve tňa. 

Tuřisticke  akce oslovily 233 u c astňí ku , kultuřňí  217, akce přo c leňy a př í zňivce 88 lidí . Ž toho vyply va , z e u 

ňa s ňepř evaz uje zame ř eňí  ňa př í řodu a kultuřa ňeňí  jeň př í ve sek. Ža jem o ňe  je př i stejňe m poc tu akcí  (16, 
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řesp. 17) zhřuba vyřovňaňy  a je tř eba pode kovat vs em ňas im c leňu m - dobřovolňí ku m, kteř í  je ořgaňizují , i 

kdyz  se př i tom podle zjis te ňy ch dat c asto mí její  se za jmem ňas ich c leňu . 

Ž kultuřňí ch akcí  si ňejví c za jemcu  ňajdou Cestovatelske  vec eřy, 

U c ast veř ejňosti tvoř í  v přu me řu jeň 24 % ze vs ech u c astí . Ža sledovaňy  pu lřok to bylo 82 u c astí  z celkem 

550, jeň ma lokdo z veř ejňosti se ňa m opakovaňe  vřací . Ví c lidí  z veř ejňosti ňez  ňas ich c leňu  bylo ňa koňceřtu 

kapely 23.55, 21. 2. ve Fox clubu (14 : 12), ňa vy lete  za maňdloňe mi 30. 3. (19 : 10), ňa přvoma jovy ch řaftech 

(14 : 9), ňa ňa vy letu za ořchidejemi 22. 6. (5 : 4) a ňa Setka ňí  s kňí z kou o A. Rodiňovi 25. 6. (4 : 3) 

Ve 2. pololetí  2019 ňas i c iňňost ovlivň ovala dve  specificka  období , kdy ňelze přavidelňe  fuňgovat. Byly to 

samozř ejme  přa zdňiňove  me sí ce a potom dřuha  pu lka přosiňce. Obe  jsou chařakteřisticka  tí m, z e lide  mají  

jiňy  z ivotňí  řytmus – jsou ňa dovoleňy ch c i uz  mají  jiňe , va ňoc ňí  mys leňky, coz  ovlivň uje u c ast ňa jaky chkoli 

aktivita ch. I př esto jsme za c eřveňec a sřpeň uspoř a dali 10 akcí , z toho 3 ví cedeňňí , a dohřomady se 

u c astňilo 147 lidí , z toho 107 bylo u c astí  ňas ich c leňu . Na zbyle  me sí ce (od zac a tku za ř í  do pu lky přosiňce) 

př ipadlo dals í ch 19 akcí  a pome ř u c asti 3:1 ve přospe ch ňas ich c leňu  (vs veř ejňost) byl přakticky u vs ech 

teňty z . 

Akcí  zame ř eňy ch ňa tuřistiku a př í řodu jsme ve sledovaňe m období  uspoř a dali 13 (44 % ze vs ech akcí ), akcí  

zame ř eňy ch ňa ňas e c leňy 7 (24 %), kultuřňí ch akcí  bylo 6 (21 %) a meziňa řodňí  byly tř i (10 %). Přu me řňa  

u c ast ňa jedňe  akci byla 16 osob, ňicme ňe  tohoto poc tu se podař ilo dosa hňout jeň u 11 z 29 akcí , u 10 akcí  

byla u c ast dokoňce pod 10 osob. 

Tuřisticke  akce oslovily 138 u c astňí ku  (z toho 90 c leňu  = 65 % u c astňí ku ). Kultuřňí , kteřy ch bylo v tomto 

pololetí  o poloviňu me ňe , př ivedly 109 u c astňí ku  (z toho 73 c leňu  = 63 % u c astňí ku ). V př í pade  7 akcí  přo 

c leňy a př í zňivce se zu c astňilo 172 lidí , z ňichz  140 (81 %) bylo c leňu . U meziňa řodňí ch akcí  by byl u daj 

ňadbytec ňy , přotoz e je u ňich omezeňy  poc et u c astňí ku  daňy  kapacitou autobusu. Vs echňy tř i ňapla ňovaňe  

se ale uskutec ňily, i kdyz  u jedňe  jsme museli doplň ovat hodňe  z exteřňí ch ř ad. 

Závěrečné shrnutí 

→ Je třeba poděkovat všem našim členům - dobrovolníkům, kteří je organizují, i když se při tom 

podle zjištěných dat často míjejí se zájmem našich členů. Ž řeakcí  ňas ich c leňu  ňa př edchozí  přu zkum 

ale ňevyply va , z e by se ňeu c astňili kvu li ňesouladu s přogřamem. Uva de li př edevs í m c asove  du vody. Na 

z a dňe  z ňas ich akcí  (aňi ňa vy řoc ňí m shřoma z de ňí  a oslave  vy řoc í ) se ňepodař ilo dosa hňout u c asti aňi 

poloviňy ňas í  c leňske  za kladňy (ňa VS bylo 36 z 84 c leňu , ňa jiňy ch akcí ch me ňe ). 

→ Co zajímá nejvíce naše členy, je patrné z přehledu akcí podle účasti. Na prvních pěti místech jsou 

akce zaměřené na „já přijdu, sednu si a vy mě bavte”, a nikoli aktivně spolu něco děláme”. Podobňe  

jako v 1. pololetí  se i v dřuhe m pu lřoce uka zalo, z e je o Malou lis ku za jem spí s  jako o kultuřňí  a osve tove  

stř edisko (i kdyz  takove  třochu jiňe ) ňez  o platfořmu, kteřa  umoz ň uje by t lidem aktivňí . A to je po deví ti 

letech c iňňosti třochu s koda. 
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G. Př ehled o hospodař eňí  v řoce 2019 
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Koňtaktňí  u daje 

PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA 

Sídlo Rooseveltova 210/111, 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


