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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, přvňí  

akce přobe hla v ledňu ňa sledují cí ho řoku. V řoce 2020 jsme sdřuz ovali 90 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 – 2020 ňas e skupiňa uspoř a dala 596 jedňodeňňí ch i ví cedeňňí ch akcí  s přu me řňou u c astí  15 

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

c esky ch osad c i hoř v Rumuňsku, podí vali jsme i do Litvy, ňa Mazuřy a do Pořtugalska a C eřňe  Hořy. 

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 2020 ve 

skupině Malá liška podíleli. 

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

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

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

jimi.  

VEDENÍ SKUPINY 

Shřoma z de ňí  c leňu  skupiňy Mala  lis ka, kteřa  se koňala v listopadu 2018, zvolila 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 az  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 202O řada skupiňy přacovala ve sloz eňí  JUDr. Hynek Pečinka (př edseda), Bc. Hana Hulíková 

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

(c leňka). 

Koňtřolňí  komise po cely  řok 2020 přacovala ve sloz eňí  Lenka Pospíšilová (př edsedkyňe ) a c leň 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 2020 podí leli a dals í  schopňe  dobřovolňí ky k sobe  me li:  

Božena Böhmová, Antonie Caleková, Marie Cvičková, Iva Dvořáková, Jana Goláňová, Květa Göbelová, 

Marcela Hoffmanová, Hana Hulíková, Helena Jandová, Jaromír Jiřík, Jitka Kurfürstová, Hynek 

Pečinka, Marta P. Perůtková, Helena Polášková, Lenka Pospíšilová, Hana Račuchová, Eva Somerová, 

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 2020 zapojilo daleko ví ce jeho c leňu  

ňez  v letech př edchozí ch, coz  lze hodňotit leda pozitivňe . 
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Co jsme v řoce 2020 zaz ili 

 

TŘI ÚSPĚCHY NAŠEHO ROKU 2020 

 

Rok 2020 byl přo ňa s ňapřosto jiňy  ňez  deve t př edchozí ch let. Nas e c iňňost byla (a sta le je) ovlivňe ňa 

paňdemií  c í ňske ho kořoňaviřu. Jeho viňou se zastavil z ivot ve spouste  oblastí , tu spolkovou ňevyjí maje. V 

loň ske m řoce jsme fuňgovali v podstate  do pu lky bř ezňa, pak chví li v le te  a chví li ňa podzim. Od zac a tku 

ř í jňa jsme ope t sta li a jeň v př edva ňoc ňí  dobe , kdy vla da povolila uza ve řu, jsme stihli uspoř a dat dva vy lety. 

Př esto ňelze ř í ct, z e by řok 2020 byl přo ňa s ňeu spe s ňy . 

 

V c eřveňci jsme v přostořa ch Regioňa lňí ho ceňtřa Olomouc uspoř a dali výstavu velkoformátových 

fotografií, mapují cí ch deset let c iňňosti ňas í  skupiňy, a to ze vs ech oblastí  ňas í  s iřoke  pu sobňostí .  Vybřat 

z tisí cu  za be řu  ňe kolik desí tek te ch ňej ňebylo vu bec jedňoduche , ale s vy sledkem jsme ňakoňec byli 

spokojeňi. Veřňisa z  vy stavy fotek přobe hla za u c asti za stupcu  me sta i hudebňí ho dopřovodu a za jemci si 

expozici mohli přohlí z et po dobu tř í  ty dňu . 
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Na vy s e uvedeňe  veřňisa z i jsme za řoveň  pokř tili brožuru Do přírody ve městě, kteřou jsme vydali za 

fiňaňc ňí  podpořy statuta řňí ho me sta Olomouc v poc tu dvou tisí c vy tisku . V břoz uř e ňajdou za jemci s estňa ct 

ňa mi popsaňy ch vycha zkovy ch třas po okřajovy ch c a stech Olomouce a její ho okolí  vc etňe  fotogřafií . Kaz da  

z vycha zek je ňa samostatňe  c tyř střa ňkove  kařte . Břoz uřa je zdařma k ma ňí  v me stske m iňfoceňtřu a přo 

velky  za jem se pla ňuje její  dotisk.  Bliz s í  iňfořmace o histořii c i př í řodňí ch zají mavostech třas ňajdou za jemci 

ňa ňas em webu přiřodaveme ste .cz, kteřy  přovozujeme jiz  od řoku 2014. 

 

Meziňa řodňí  deň Př a tel př í řody jsme se vloňi řozhodli oslavit přací . Přoto jsme se ve dřuhe  poloviňe  za ř í  

zapojili do kampaně Ukliďme Česko. Kolem patňa cti u c astňí ku  akce uklidilo be hem jedňe  soboty bř ehy 

ř eky Mořavy v Olomouci v u seku od Novy ch Sadu  ňa Lazce. Kaz dy  z ňa s ňasbí řal asi 25 kg odpadku . Nas e 

u silí  bylo odme ňe ňo fiňaňc ňí m oceňe ňí m Meziňa řodňí ch Př a tel př í řody. 
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HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2020 

» V loň ske m řoce jsme oslavili desetileté výročí od založení v listopadu 2010. No, oslavili. 

Vzhledem k paňdemicke  situaci a celosta tňí mu lockdowňu jsme se řozhodli př esuňout hlavňí  oslavy 

ňa řok 2021. Př esto se podař ilo ňe kolik akcí , kteře  olomouckou veř ejňost upozořňily ňa desetiletou 

c iňňost Př a tel př í řody. Mezi hlavňí  z ňich patř í  kř est publikace Do př í řody ve me ste , spojeňy  

s otevř eňí m veř ejňe  vy stavy fotogřafií  Jízda liščím světem, př edstavují cí ch c iňňost spolku 

v přostořech Regioňa lňí ho ceňtřa OLOMOUC. 

» Uspořádali jsme 49 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 

788 lidí všeho věku. Nejvys s í  u c ast me la spolec ňa  akce s lazecky m klubem seňiořu , přocha zka 

v Třs icí ch ňazvaňa  Jařňí  vody, ňejňavs tí ve ňe js í  samostatňa  akce spolku pak oblí beňe  letňí  

muzicí řova ňí  Makrela s kytarou. 

» Hlásilo se k nám 90 členů, ňejmlads í  c leň ve ve ku 1 řoku, ňejstařs í  82 let. Př í zňivcu , kteřy m chodí  

e-mailova  řozesí lka, jsme evidovali ví ce ňez  300. 

» V řoce 2020 přobe hla akce spolku Př a tele  př í řody, z. s., zame ř eňa  ňa mezinárodní kooperaci se 

Saskými Přáteli přírody s vy hledem ňa spolupřa ci mí stňí ch skupiň v řoce 2021. Akce se v saske m 

Nauňdořfu se u c astňili dva za stupci ňas ho spolku. 

» Vzhledem k pandemické situaci jsme nemohli neuskutečnit žádný z plánovaných 

zahraničních výjezdů. 

» Ze stejného důvodu se v roce 2020 neuskutečnily ani celostátní 

akce spolku Přátelé přírody, z. s., kteře  byly př eloz eňy ňa řok 2021. 

» Nejdál (a nejvýš) v rámci Česka jsme byli ve ňa Ry chořske  boude  

(200 km od Olomouce v ňadmoř ske  vy s ce 1001 m. ň. m.). 

» Žňovu jsme Uklí zeli C esko. Neňí  ňa m lhostejňe , v jake m přostř edí  

z ijeme. 

» Nově jsme ve spolupráci s klubem seniorů Lazce pořádali úterní 

nenáročné vycházky pro ty, kteří už nemusí do práce.  

» Průběžně jsme se starali o svůj dub v Rodiňňe m ha ji 

u Chomoutova. 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 2020 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 2020 kromě příjemné procházky také příležitost, jak se přiučit něco 

nového. Na následujících stránkách najdete ty nejoriginálnější nebo jinak zajímavé turistické a přírodovědné 

akce, které jsme uspořádali. Proběhlo i několik vícedenních výjezdů, které jsou o to cennější, že se jejich 

účastníci kvůli delšímu společnému pobytu mají šanci více poznat a prožít spolu všechno více do hloubky. 

Na turistické výlety s námi kromě členů pravidelně vyráželi i zájemci z řad veřejnosti, z nichž někteří už zůstali 

jako stabilní příznivci, kteří si na nás udělají čas a na něž se vždycky už těšíme. Taky je nutno říct, že kapacita 

jednotlivých vícedenních akcí byla do několika dnů od uveřejnění propozic naprosto zaplněna. A to je moc fajn! 

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

NOVÝ ROK JSME ODSTARTOVALI VÝLETEM ZA VETERÁNY, ZVÍŘATY A RELAXEM NA 
ŠUMPERSKO 

V sobotu 18. ledna 2020 jsme vyřazili ňa přvňí  letos ňí  vy letňe -tuřistickou akci ňa S umpeřsko. V poc tu 

patňa cti jsme ňejpřve ňavs tí vili zoo pařk a muzeum veteřa ňu  v Rapotí ňe  u S umpeřka. „Byla jsem tu kdysi 

př ed jedeňa cti lety a vu bec jsem to tady uz  ňepozňala,“ koňstatovala Haňka Hulí kova . V souc asňosti jde o 

vskutku bizařňí  a jiňde zř ejme  ňeví daňou sme sici. Ta zahřňuje veteřa ňy, od stařy ch koc a řku  a sa ňe k př es 

řu zňa  auta a vs elijake  zeme de lske  střoje az  k taňku. Da le se tam přoha ňe jí  c i poletují  řu zňa , v za sade  doma cí  

zví ř ata, a vs e kořuňuje přomeňa da s ky c ovity mi sochami a podivuhodňy  „hř bitov ňa hřobku “.  

To vs e je přova zeňe  sve řa zňy m vy kladem jes te  sve řa zňe js í ho majitele, paňa Havlí c ka, řazí cí ho ňa vs e, co 

de la , heslo „Vydřz ať!“. 

Po přohlí dce uz  se ňas e cesty řozde lily ňa dve  skupiňy. Ta spořtovňe js í  se pod vedeňí m Hyňka Pec iňky 

vypřavila jes te  da le třasou zasňe z eňy m lesem př es Sobotí ň a Mařs í kov s ikoňicky m dř eve ňy m kostelem 

postaveňy m bez jediňe ho hř ebí ku. Skoňc ili ňa ňa dřaz í  ve Velky ch Losiňa ch. Na koňci třasy me lo s est tuřistu , 

kteř í  mí sty statec ňe  zdola vali zledovate lou stezku, v ňoha ch 21 kilometřu , be hem ňichz  ňikoho ňepotkali. 

Dřuha , řekřeac ňí  skupiňa si vys la pla do ňedaleky ch, asi 10 km vzda leňy ch Velky ch Losiň.  Žac alo sňe z it a 

cesta se ňa m tak přome ňila ve sňe z ňou poha dku. Stac ili jsme si i přohle dňout zají mavou skalňí  křc mu. Ve 

Velky ch Losiňa ch ňa s uchva tila cesta bí ly m za mecky m pařkem. A za chvilku uz  ňa s c ekal zlaty  hř eb vy přavy, 

řelax ve zdejs í ch teřma lech. Žpe t do Olomouce odjely obe  skupiňy samostatňe . 

 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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ÚNOROVÁ TURISTIKA: VÝSTUP NA BRADLO VE TŘECH VARIANTÁCH A DVOJROZHLEDNA 

HRANIČNÍ VRCH 

V sobotu 15. února 2020 se u c astňí ci 

tuřisticke ho vy letu ňa vřchol Břadlo ňad 

Novou Hřadec ňou ňa Uňic ovsku vřa tili 

zpa tky v c ase. Te m, kteř í  př ijdou ňa akce 

Male  lis ky, olomoucke  skupiňy spolku 

Př a tele  př í řody, se to letos staňe jes te  

ňe kolikřa t. Lis ky a lis a ci slaví  totiz  v 

tomto řoce deset let od svy ch zac a tku  a 

vy řoc í  si chte jí  př ipomí ňat mimo jiňe  

opakova ňí m povedeňy ch akcí  z přvňí ch 

let. Sem patř il i vy let ňa Břadlo, kam se 

Mala  lis ka vypřavila popřve  12. u ňořa 

2011. 

V sobotu 29. února jsme ňavs tí vili 

dvojřozhledňu Hřaňic ňí  vřch a malebňy  

za mek Liňhařtovy. Je to sice daleka  cesta, ale sta la za to. 
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ZA FAJERMONEM DO TEREZSKÉHO ÚDOLÍ 

V sobotu 14. března 2020 jsme jes te  stihli posledňí  př edkořoňaviřovou akci. Př i pla ňova ňí  ňas í  c iňňosti ňa 

skloňku miňule ho řoku, ale aňi vlastňe  doňeda vňa, ňikdo ňetus il, z e zřovňa Haňa cke  (řetřo) ve let za 

Fajeřmoňem bude ňa dosud ňedohledňou dobu posledňí  př í lez itost střa vit volňy  c as s olomoucky mi Př a teli 

př í řody, s Malou lis kou. To docela mřzí , zřovňa v řoce oslav ňas eho desetilete ho vy řoc í , kteře ho se ty kala i 

tato akce. Ale ňeda  se ňic de lat, vydřz í me. 

 

 
 

Omezují cí  opatř eňí , kteřy mi C esko zac í ňalo pomalu z í t, se přojevila uz  ňa sřazu. Akce slibují cí  ňa vs te vu 

ve třňe ho mly ňa, kloba su i př í řodu by jiňak př ila kala daleko ví ce lidí  ňez  deve t. A take  bychom řozhodňe  

ňeme li k dispozici přakticky přa zdňy  vago ň jak do Přoste jova, tak i ve dřuhe m vlaku, kteřy  ňa s po př estupu 

dovezl do Střaz iska. Na řozdí l od te to atmosfe řy ale samotňe  sluňec ňe  poc así  jako by ňeda valo tus it, z e je 

doslova ňe co ve vzduchu, a ňechalo ňa s uz í vat si jedeň z posledňí ch zimňí ch dňí , kdy uz  se to la me do jařa. 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2020 

12 

Vystoupili jsme ve Střaz isku, řekřeac ňí m letovisku mezi Přoste jovem a Koňicí . Přohle dli jsme si chatu 

Pampelis ka ve stylu ařchitekta Juřkovic e, kteřou sve ho c asu oby val heřec Ladislav Pes ek (Obus ku, z pytle 

veň!). Vystoupali jsme i do svahu ňa okřaji vesňice, ňa kteře m se tyc í  kostel Aňde lu  střa z ňy ch, stojí cí  ňa 

mí ste  by vale ho hřadu Gřu ňbeřg. Teň střa z il (odtud Střaz isko) obchodňí  stezku, kteřa  tudy přocha zela. Da l 

jsme se vydali do Př emyslovic, kde jsme ňejpřve odboc ili k za mku, by vale  tvřzi, řadika lňe  př estave ňe  řoku 

1880 do ňovogoticke  podoby. Ža mek je uz  ňe kolik let pusty  a cha třa , stejňe  jako pařk ho obklopují cí . Ža 

fotku zveňc í  ale sta l. Daleko ve ts í  za z itek jsme ale me li z př edem domluveňe  ňa vs te vy kameňňe ho ve třňe ho 

mly ňa za vesňicí , kteřy m ňa s přovedl přavňuk posledňí ho mlyňa ř e. R í ka  se tam Na Ve tř a ku a ňe ňa hodou. 

Opřoti obci tam bylo daleko chladňe ji a ve třňe ji. 

Př es les jsme se dostali k řozcestí  př ed Las kovem, kam jsme pu vodňe  me li ňamí ř eňo za vy bořňy mi mí stňí mi 

kloba sami. Přotoz e ale řestauřace musely by t kvu li viřove  ňa kaze převeňtivňe  uzavř eňy, vyhodňotili jsme 

Las kov jako zbytec ňou zacha zku a řozlouc ili jsme se s te mi, kteř í  odtamtud chte li odjet autobusem. Ve ts í  

poloviňa u c astňí ku  pokřac ovala po pla ňovaňe  třase a ňapojila se ňa Nauc ňou stezku Teřezsky m u dolí m. Do 

cí le vy letu, Na me s te  ňa Haňe , ji c ekalo asi s est kilometřu  cesty př í řodňí m pařkem pode l ř í c ky S umice. Na 

řozdí l od př edchozí  c a sti dňe bylo v Teřezske m u dolí , jak jsm se blí z ili Na me s ti, o pozňa ňí  ví ce lidí , kteře  

vyta hlo sluňí c ko taky veň. S u levou jsme zkoňtřolovali, z e př í zřak Fajeřmoňa se sta le zjevuje ňa ceduli 

tř etí ho zastaveňí  ňauc ňe  stezky, stejňe  jako v řoce 2011, kdy jsme tudy s li s li.  

Na koňci třasy v ceňtřu me stec ka jsme ňas li i otevř eňou cukřa řňu, kteřa  da vala ka vu a za kusky "př es ulici". 

Po te me ř  20 kilometřech v ňohou jsme me li ňa řok ňa kofeiňovou vzpřuhu i sladkou tec ku. Ž ňa dřaz í  jsme do 

Olomouce dojeli ope t te me ř  přa zdňy m vlakem, coz  ňeby va  zvykem. A to jsme poř a d jes te  ňetus ili, z e teď 

bude ňa ňe jakou dobu se spolec ňy mi aktivitami s lus. 

 

PO NUCENÉ PAUZE HURÁ DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ 

S řozvolň ova ňí m opatř eňí  přoti s í ř eňí  

kořoňaviřu bylo zňa t, z e lide  ňechte jí  sede t 

doma a řa di třa ví  c as kdekoli jiňde, kde to jde. 

Vyuz ili jsme tohoto momeňtu a po 

dvoume sí c ňí  pause pozvali veř ejňost ňa 

komeňtovaňou vycha zku po třase Do př í řody 

ve me ste  ňazvaňe  Objevitelska  vy přava plňa  

vody. Ž Nove ho Sve ta ňa Nove  Sady přovedla 

skupiňu 20 za jemcu  o histořicke  a př í řodňí  

pama tky te chto dvou c tvřtí  Haňka Hulí kova . 

Vycha zka přobe hla 14. kve tňa 2020 odpoledňe 

a třvala ňakoňec př es tř i hodiňy.  

Be hem ňich vy přava přos la expozici moty lu  ve Flořceňtřu ňa ulici S lechtitelu , kde vycha zka zac ala. Da le 

pokřac ovala př es pu vodňí  ňovosve tskou ňa ves, dňes ňí  ulici Sudovu, s odboc kou k řybňí ku Cajňeřa k sme řem 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2020 

13 

k řameňi Mořavy s ume ly m ostřovem. Př es most u de tske ho ceňtřa Ostřu vek se vy přava dostala ňa dřuhy  

bř eh, kteřy  uz  patř í  k Novy m Sadu m, a pokřac ovala pode l vody k z elezňe mu dřa z ňí mu mostu.  

To uz  se objevitele  př í řody ve me ste  př iblí z ili k ňovosadske mu kostelu, kde byla př ipřaveňa exkuřse s 

mí stňí m fařa ř em. Po ňí  zamí ř ili do ařea lu Kapřodřom a střa vili tu př í jemňou hodiňku s obc eřstveňí m v 

podobe  uzeňy ch řyb a s pomalu zapadají cí m sluňcem ňad řybňí kem. Polňí  cestou pode l z elezňic ňí ho ňa spu 

dos li jes te  k řybňí ku Hamřys a vycha zku ukoňc ili u ňedaleke  povelsko-ňovosadske  kaplic ky ňa dňes ňí  

Roz ň avske  ulici. "Hňed za bařa kem ma me tak křa sňe ," pochvalovali si př i tom.  
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NAŠI A LAZEČTÍ SENIOŘI SE VYDALI DO TRŠIC A NA VÝKLEKY 

Dřuhy  letos ňí  vy let přo stařs í  a pokřoc ile , kteřy  jsme uspoř a dali ve stř edu 20. kve tňa 2020 spolec ňe  

s Klubem přo seňiořy Olomouc-Lazce, zac í ňal v Třs icí ch. Obec v ceňtřu chmelař ske  oblasti lez í cí  mezi 

Olomoucí  a Př eřovem by ma lokdo tipoval za cí l vy letu. Př esto ňa s  spolec ňy  vy let lis c í ch a lazecky ch seňiořu  

př ila kal ňa sřaz př es 40 ňate s eňy ch za jemcu . Žořgaňizovala ho Eva Sommeřova  a její  pomocňí ci. 

V Třs icí ch byla zař í zeňa přohlí dka pama tek obce s vy kladem i obe d v řestauřaci U Radňice. Foceňí  ňeuňikla 

socha obř í  z a by ozdobeňa  v dňes ňí  dobe  ňezbytňou řous kou, vy letňí ci si (ve řňi ňa zvu vy letu Jařňí  

vody) přohle dli i splav ňa ř í c ce Oles ňici, řybňí k Fařgaňí k a vodňí  ňa dřz . Spolec ňe  pak vs ichňi odjeli liňkovy m 

autobusem do Lazňí c ek, kde je c ekala kaple a take  ve třňy  mly ň. Na sledňe  se řozde lili podle koňdice a buď 

dals í m busem, ňebo pe s ky pokřac ovali do Vy klek, kde si uz  zase spolec ňe  obhle dli zatopeňy  lom. 

Nejodva z ňe js í  pa ňove  se i okoupali. 

Ž Vy klek pak vs ichňi, spokojeňí  a př í jemňe  uňaveňí  odjeli autobusem do Olomouce a uz  se te s í  ňa dals í  

spolec ňy  seňiořsky  vy let. 
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ZA RYBNÍKY DO CHKO POODŘÍ JSME SE VYPRAVILI PODRUHÉ 

V sobotu 23. května 2020 jsme uspoř a dali přo př edchozí  velky  u spe ch podřuhe  vy přavu do CHKO Poodř í . 

Sice jsme třochu zmokli, ale to ňa m ňeubřalo ňa dobře  ňa lade . Přos li jsme třasu ze Suchdola ňad Odřou do 

Stude ňky. 

 

 
 

 

KE SVÁTKU PŘÁTEL PŘÍRODY JSME PŘISPĚLI VÝLETEM DO ÚDOLÍ BYSTŘIČKY 

Pokud jste se chte li o přvňí  c eřvňove  sobote  př idat ke Dňi přo př í řodu, mohli jste si vybřat hňed z ňe kolika 

akcí , kteře  se koňaly ve stejňe m teřmí ňu ňa řu zňy ch mí stech v C esku. Teňto svu j sva tek ňeslaví  c leňove  a 

př í zňivci celosta tňí ho spolku Př a tele  př í řody ňa jedňom mí ste , ale v lokalita ch, kde pu sobí  jeho mí stňí  

skupiňy. Ty vz dy v sobotu ňejbliz s í  5. c eřvňu, ňa kteřy  př ipada  Sve tovy  deň z ivotňí ho přostř edí , podňikají  

pod spolec ňy m logem "Deň přo př í řodu" akce mají cí  za cí l uka zat za jemcu m o aktivňí  střa veňí  volňe ho c asu 
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př í řodu jako mí sto, kde lze de lat a zaz í t spoustu zají mave ho. A ňemusí  to by t zřovňa ňe jak sloz ite , aby z toho 

byl u spe s ňy  deň, kteřy  va m zvedňe ňa ladu. Tak se 6. c eřvňa 2020 ňa C eskolipsku po vy lete  kolem řybňí ku  a 

skal ope kaly s peka c ky, ňa Jabloňecku se vypřavili ňa ňauc ňou stezku přařodic e s vňouc aty a ňa Olomoucku 

přobe hl spolec ňy  vy let pe s í ch tuřistu  a cyklistu  pode l by vale  Jaňtařove  stezky. Ž ohlasu  je zř ejme , z e si to 

vs ichňi moc uz ili a Deň přo př í řodu střa vili tí m, co řa di de lají  a co si sami vymysleli.   

Jak uz  jsme uvedli, skupiňa Mala  lis ka př ispe la k celosta tňí mu Dňi přo př í řodu vy letem přo pe s í  i cyklisty „Ža 

vodňí kem ňa Bystř ic ku“. Akce byla souc a stí  takzvaňe ho řetřo cyklu, v řa mci kteře ho si Olomouc tí  letos 

př ipomí ňají  desa te  vy řoc í  sve ho zaloz eňí  a jdou po stopa ch u spe s ňy ch akcí  z dř í ve js ka. 

Sobotňí  vy let do u dolí  ř eky Bystř ice, kteřy m ve stř edove ku vedla Jaňtařova  stezka 

od Baltu az  do Byzaňce, ňava zal ňa u spe s ňou akci z řoku 2011. Tehdy byli ňa třase 

jeň pe s í  tuřiste , ale v řoce 2016 zkusili Lis a ci kombiňovaňy  vy let přo pe s í  i cyklisty 

a tahle veřze přobe hla i ňyňí , 6. c eřvňa 2020, k plňe  spokojeňosti vs ech 30 

u c astňí ku . Tuřiste  vyřazili vlakem do Domas ova ňad Bystř icí , odkud us li 15 

kilometřu  do Hřube  Vody pode l ř eky Bystř ice řazí cí  si cestu skalňaty m u dolí m. 

Cykliste  jeli po vlastňí ch uz  z Olomouce př es přameň Te s í kovske  kyselky a v Jí vove  

sjeli do kaň oňu Bystř ice, kteřy m př edjeli pe s a ky, takz e se obe  skupiňy podle pla ňu 

potkaly v cí li a spolec ňe  př ipily ňa zdař Dňe přo př í řodu. Cykliste  pak jes te  pokřac ovali da le do Olomouce, 

takz e ňa koňci třasy me li v ňoha ch př es 60 kilometřu . Na řozdí l od seveřňí ch C ech u c astňí ku m Dňe přo 

př í řodu ňa Olomoucku poc así  př a lo, a tak s Malou lis kou zmokňul jeň teň, kdo př i břode ňí  s kolem spadl do 

ř eky. 
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DALŠÍ SENIORSKÝ VÝLET VEDL ZA POZNÁNÍM A ROMANTIKOU LUHAČOVIC 

C eřvňovy  vy let přo stařs í  a pokřoc ile  vedl ve stř edu 17. c eřvňa 2020 do la zeň ske ho me sta Luhac ovic. Ty jsou 

sta le křa sňe js í , sta le je tam ňe co ňove ho. I př i vysoke  u c asti seňiořsky ch klubu  me sta Olomouce a 

seňiořsky ch c leňu  Př a tel př í řody – skupiňy Mala  lis ka jsme vs echňo zvla dli, tedy skořo vs echňo. 

Po asi dvouhodiňove  jí zde  Slova cky m expřesem jsme hňed ňastoupili do otevř eňe ho fialove ho autovla c ku, 

kteřy  ňa s zavezl k př ehřade . Te me ř  vs ichňi se v la zňí ch ňe kdy le c ili, tak si cestou ňads eňe  ukazovali budovy 

a la zeň ske  domy, kde byli ubytovaňí  a oceň ovali, jak je vs e ňove  upřaveňe , ve ts iňou sta le v chařakteřu 

slova cke  ařchitektuřy. Stav vody v př ehřade  ňebyl plňy  po okřaj, takz e hladiňa poňe kud ustoupila do da lky. 

Př ipřaveňy  chleba jsme vřhali ze vs ech sil kapřu m, ale ňedař ilo se, ňa svac iňu př is ly ňa s ikme  bř ehy jeň 

kachňy s kachň a tky. 
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Vla c ek ňa s zavezl k la zeň ske mu hotelu Jestř abí , odkud jsme absolvovali vycha zku koloňa dou 

s vy kladem Jiřky Hamba lka, ňapili se Viňceňtky. Žbyly  chleba pohltali řyby a kachňy, bydlí cí  u ř í c ky S ťa vňice 

ve me ste . Pokřac ovali jsme k přameňi Ottovky, kteřa  teň deň ňepřameňila, přotoz e ji peřsoňa l la zňí  

kařta c oval a zametal. Po obe de  jsme se ses li ňa kopec ku př ed ňetřadic ňí m katolicky m kostelem Svate  řodiňy. 

Stavba řozlehla , křuhovita  s mí řňe  asymetřickou ve z í , pu sobiva , papez em Jaňem Pavlem ňavs tí veňa , 

ařcibiskupem Gřaubňeřem sve ceňa . Přu vodce asi přu vodcoval popřve , zají kal se a ňakoňec se mi sve ř il, z e 

ňeňí  zvykly  ňa tak velke  skupiňy. Upozořň oval ňa s ňa ořaňz ovoz lutou vitřa z  pod stř echou, kde přy  je deve t 

aňde lu . Př i ňejleps í  vu li vypadali jako ňe jaka  abstřaktňí  letadla. Vařhaňy mají  skořo 2000 pí s ťal, zvoňy ve 

ve z i jsou tř i. Kdo chte l, mohl se v kostele cí tit velice svate . 

Velky m př ekvapeňí m byla uňika tňí  expozice modelu  c esko – sloveňsky ch řozhledeň v c a sti Luhac ovic – 

Pozlovice, pod ňa zvem „Křa lovství  řozhledňove “. Nads eňci spolku Juřkovic u v sve t poř izují  miňimodely 

modeřňí m zpu sobem, tiskňou je ňa 3D tiska řňa ch. Nejdř í ve potř ebují  ňe kolik fotogřafií  kaz de  řozhledňy 

kolem dokola. Ža pa ř hodiň je př esňy  a ve řňy  vy tvoř hotovy , vc etňe  ve řňe ho vybařveňí , jak ňa s pouc il 

vedoucí  spolku, paň Bedňař í k. Souc a stí  expozice je i Rozhledňova  ňauc ňa  stezka v zahřade , dlouha  109 

metřu . Stezka se vs elijak křoutí , zahřada ňeňí  velika . Př esto jsme vide li 19 zastaveňí  – vitří ň s obřa zky 

dals í ch řozhledeň a popisem. Po křa tke  „za ve řec ňe  koňfeřeňci“ jsme uňaveňi klesli ňa sedadla vlaku. Na lada 

ňa palube  byla vy bořňa , slí bili jsme si dals í  spolec ňe  vy lety. 

 

ÚČASTNÍKY VYCHÁZKY OKOLÍM ČERNOVÍRA VÍTALI KOMÁŘI, ŽÁBY I MAKRELY 

V u teřy  23. c eřvňa 2020 se uskutec ňila dřuha  letos ňí  vycha zka v řa mci přojektu Do př í řody ve me ste , a to do 

C eřňoví řa. Žac a tek byl vesely . Ac  vs ichňi z Olomouce, přo mňohe  byl C eřňoví ř ňezňa me  ňepřoba daňe  u zemí , 

takz e po ceste  bloudili ňebo dojeli tř eba az  

ňa Pode břady. Pomocí  telefoňu  a ňavigací  

jsme se ňakoňec př ed Kla s teřňí m Hřadiskem 

ňebo po ceste  posbí řali a bylo ňa s 20, z toho 

5 hostu . Od Hřadiska jsme za křa sňe ho 

sluňňe ho poc así  putovali podle ňapla ňovaňe  

třasy se zasta vkami u  zeme de lske  s koly, 

vojeňske ho hř bitova, mařia ňske ho sloupu, 

kostela, s koly, kaplic ky az  do C eřňoví řske ho 

lesa. Po ňeozňac eňe  ňeňa padňe  odboc ce 

jsme se ocitli ma lem v přave ku. Kolem 

dokola jeň řas eliňis te , baz iňy, tu ňe , ze 

kteřy ch třc ely ztřouchňive le  kmeňy střomu . Dřtiva  ve ts iňa tuto sceňe řii tady vide la popřve  a vs ichňi byli 

uňes eňi. Mí stňí  z a by ňa s př iví taly z abí m koňceřtem.  

Na dřuhe  střaňe  cesty, kdy jsme ňestac ili uhy bat př ed desí tkami cyklistu , byla řovňe z  ňeozňac eňa  odboc ka 

ke kyselce. U kyselky ňa s teňtokřa t př iví tali koma ř i, takz e si vs ichňi bleskove  ňaplňili la hve a přchali jsme 
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zpe t do civilizace. Foťa ky se odva z ili vyta hňout jeň ti ňejví ce oblec eňí . O te to z elezite , ale chutňe  kyselce take  

skořo ňikdo ňeve de l.  

Žpa tec ňí  cesta jiz  vedla kolem ř eky Mořavy, kolem Fřajtova ňa me stí  k Sokolovňe . Př ed Sokolovňou ňa s 

př iví tala vu ňe  makřel, kteře  byly objedňaňe  a hotove  př esňe  k ňas emu př í chodu. Po dvou a pu l hodiňa ch 

s lapa ňí  př is lo vhod i vychlazeňe  pivo. Vs ichňi byli spokojeňi. Ve ř í me, z e bude u spe s ňy ch a objevňy ch i 

dals í ch 14 vycha zek po ostatňí ch př í me stsky ch c a stí  Olomouce. 

 

VÝLET Z KOUTŮ NAD DESNOU NA DLOUHÉ STRÁNĚ 

Př edpřa zdňiňovy  vy let ňa s 27. c eřvňa 2020 zavedl do Koutu  ňad Desňou. Nas im cí lem v CHKO Jeseňí ky byla 

hořňí  ňa dřz  př ec eřpa vací  vodňí  elektřa řňy Dlouhe  Střa ňe  (1350 m ň. m.) 

 

 

 

LETNÍ VÝLET ZA KULTUROU A HISTORIÍ ZÁHOŘÍ, KDE BYLO NEČEKANĚ PĚKNĚ 
Mezi Př eřovem, Lipňí kem ňad Bec vou, Valas sky m Meziř í c í m a Bystř icí  pod Hosty ňem se ňacha zí  křaj zvaňy  

Ža hoř í . Do tohoto řegioňu, kde se mí sí  haňa cke  vlivy s valas sky mi, jsme se vypřavili v sobotu 18. c eřveňce 

2020 a teňto letňí  vy let jsme př idali i ňa hřoma dku takzvaňy ch "řetřo akcí ", kteřy mi si př ipomí ňa me 

zají mave  momeňty z ňas í  desetilete  c iňňosti. Do Dř evohostic a Bystř ice pod Hosty ňem jsme se totiz  vřaceli. 

Popřve  jsme je ňavs tí vili v za ř í  řoku 2013. 
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Stejňe  jako tehdy byl vy let zame ř eň kultuřňe -histořicky. Na plň  exkuřze po pama tka ch me stysu Dř evohostice 

obstařal stejňe  jako teňkřa t paň Ždeňe k Smiř icky , př edseda mí stňí ho Vlastive dňe ho spolku. Přova zel ňa s po 

cele  podmřac eňe  přodlouz eňe  dopoledňe, kteře  jsme v me stec ku střa vili. 

 

 

Žají mava  byla ňa vs te va kostela sv. Havla, dř evohosticke ho za mku s expozicí  kařdiňa la Lva Skřbeňske ho z 

Hř í s te  a obř adňí  sí ňí , kde jsme si vyslechli křa tkou př edňa s ku o mí stňí m řoda kovi, bařokňí m 

skladateli Josefu Schřeieřovi, spolu s uka zkami jí m sloz eňe  hudby. V ařea lu za mku jsme ňakoukli i do muzea 

hasic ske  techňiky, vytvoř eňe ho zdejs í mi dobřovolňy mi hasic i. 

Po vydatňe  pořci iňfořmací  bylo tř eba se posilňit v řadňic ňí  kava řňe  a po řozlouc eňí  s mily m přu vodcem 

jsme se vydali autobusem do Bystř ice pod Hosty ňem. Vzhledem k poc así  jsme se řozhodli slevit z pla ňovaňe  

přocha zky a ve ňovat se expozicí m zdejs í ho za mku, kteře  jsou pod stř echou. Křome  toho, co s přu vodkyňí  

vide li i ostatňí  ňa vs te vňí ci, zu řoc ila svou př í přavu i Mařta P. Peřu tkova , kteřa  ňa m vyz a dala př í stup do jiňak 

uzavř eňe ho laudoňske ho saloňu, kde ňa s u podobizeň za stupcu  tohoto s lechticke ho řodu sezňa mila s jeho 

histořií  a vy zňamem přo řegioň Ža hoř í .  

Pak uz  zby valo jeň př ejí t me stem ňa vlakove  ňa dřaz í , odkud jsme odjeli domu . Na samy  za ve ř dodejme, z e o 

zajis te ňí  akce a logistiku se postařala Heleňa Pola s kova . 
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LETNÍ TOULKY RÝCHORAMI: SOUSTA KILOMETRŮ A ZÁŽITKŮ, PŘESTO KLIDNÁ 
DOVOLENÁ 
Letos se vs echňy pla ňy kvu li hňusňe mu viřu me ňí , posouvají  ňebo řovňou řus í , v leps í m př í pade  da vají  

vzňikňout ňe c emu ňepla ňovaňe mu. Tak tomu bylo v př í pade  ty deňňí ho za jezdu Letňí  toulky Ry chořami, 

kteřy  jsme zař adili az  dodatec ňe  kvu li tomu, aby aspoň  ňe jaka  ňas e skupiňova  "řekřeace" v letos ňí m le te  

přobe hla. A ňeude lali jsme vu bec s patňe . Nakoňec jsme z pu vodňí ch 16 mí st museli ňavys ovat ňa 21 

za jemcu , kteř í  se v ty dňu od 25. c eřveňce do 1. sřpňa 2020 vystř í dali ňa Ry chořske  boude  ve vy chodňí ch 

Křkoňos í ch. Odsud, z vy s ky 1001 m ň. m., jsme podňikali pe s í  vy lety po hř ebeňech Ry choř a Křkoňos . Ne kdy 

jsme si pomohli autobusem, jiňdy (třochu se studem) auty, ale jiňak bychom toho tolik be hem vymezeňy ch 

sedmi dňí  ňezaz ili a ňevide li. 

Teňtokřa t byla akce pojata volňe ji ňez  jiňdy. Neexistoval pevňy  přogřam, ale u c astňí ci si mohli vybřat z 

dopořuc eňy ch třas c i si vytvoř it vlastňí  pla ň. Vz dy po vec eř i jsme si ř ekli, co kdo pla ňuje ňa dals í  deň, a bylo 

moz ňo se k pla ňu př idat. Ža řoveň  jsme si vza jemňe  dopořuc ili třasy a tipy, kam zařuc eňe  jí t, př í padňe  c emu 

se vyhňout. 
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Me li jsme tak docela s iřoky  za be ř a mu z eme ř í ct, z e třa vit cely  ty deň ňa hořa ch řozhodňe  ňeňí  jedňotva řňe , 

aňi to ňeňí  jeň same  chozeňí . Ry chořy ňabí zejí  křome  spousty tuřisticky ch třas, ňa ňichz  jsou řozmí ste ňy 

hořske  boudy, take  moz ňosti kochat se př ekřa sňou př í řodou: kve tňate  louky plňe  moty lu , zkřouceňe  střomy 

v Dvořske m lese, studa ňky...  

Samozř ejme  jsme museli pe s ky vystoupat ňa ňejvys s í  c esky  vřchol, Sňe z ku, kteřa  se ale pomalu sta va  

Disňeylaňdem. Ochutňali jsme Třauteňbeřk, pivo z hoř, kteře  se vař í  ňa Pomezňí ch Bouda ch. Na hř ebeňech 

jsme si uz í vali vy hledy ňa c eskou i polskou střaňu spolec ňe ho pohoř í . Okoupali jsme se ňa plova řňe  

ňapous te ňe  z hořske ho potoka i v aquapařku. Vz dy, kdyz  jsme sestoupili z polopřa zdňy ch Ry choř, kteře  si 

tuřista musí  zaslouz it, do civilizace, kam dojedou vs ichňi autem, jsme oceňili, z e se mu z eme vřa tit do klidu a 

pohody ňas í  boudy a její ho okolí .  

Be hem pobytu jsme ňavs tí vili i polskou střaňu oblasti: odňa s í me si vzpomí ňky ňa by valy  uřaňovy  du l v 

Kowařech, vikiňgsky  kostel Waňg v Kařpaczi a kopřem zasypaňy  obe d v polske  taveřňe . Na c eske  střaňe  ňa s 

křome  př í řody zají maly i histořicke  pama tky 

 

                   
 

Aňi vec eřy ňebyly jedňotva řňe . Hudebňí  a poví dací  ňa plň  se stř í dala s podř imovací , coz  bylo za visle  ňa tom, 

jak moc iňteňzivňí  byla za te z  přo ňas e ňohy a smysly be hem dňe. Dos lo ale i ňa podvec eřňí  volejbal př ed 

chatou ňebo sledova ňí  filmu. Žkřa tka přogřam byl řa mcovy  jak ve dňe, tak i v ňoci a kaz dy  si svu j křkoňos sky  

ty deň př izpu sobil vlastňí mu tempu a chuti. Ra di jsme se vz dy vřaceli ňa Ry chořskou boudu, kteřa  ňa m 

poskytovala kvalitňí  za zemí  po střa ňce ubytova ňí  i vy z ivy.  

Sec teňo, podtřz eňo: Spousta kilometřu  v ňoha ch, spousta za z itku  a ňavs tí veňy ch mí st, spousta za bavy. 
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PRÁZDNINOVÝ NOČNÍ POCHOD POD HESLEM „NEBOJÍME SE VLKA NIC, I KDYBY 

VYL NA MĚSÍC“ 

Po velke  abseňci vycha zek a vy letu  s Malou lis kou ňabí dka akcí  o přa zdňiňa ch velice zhoustla. Př esto si 6 

za jemcu  ňas lo c as a me lo chuť se v pa tek 31. c eřveňce 2020 zu c astňit dals í ho ňoc ňí ho dobřodřuz ství . 

Pochod byl ňac asova ň tak, aby ňa s ňa ceste  přova zel me sí c, kteřy  se blí z il k u plň ku. Teňtokřa t ňas e křoky 

sme ř ovaly k masivu Sňe z ňí ku, kolem přameňe ř eky Mořavy (1350 m) az  k vřcholu Křa licke ho Sňe z ňí ku 

ňacha zejí cí ho se ve vy s ce 1424 m. Meteořologove  ňa m slibovali docela hořke  dva dňy s ňocí  beze sřa z ek, coz  

ňa s pote s ilo, a take  se to skutec ňe  vyplňilo. 

Dí ky dobře  dostupňosti a moz ňosti vyuz í t auto jsme dořazili do Stř í břňic - vy chozí ho mí sta, kolem 18.30 

hod. Hňed ňa zac a tku lesa ňa s c ekal docela přudky  vy stup př í mo po sjezdovce koňc í cí  u chaty Na vřs í  (899 

m). Odtud jsou pe kňe  vy hledy ňa hř ebeňy Hřube ho Jeseňí ku, kde jsme se pohybovali př i loň ske m ňoc ňí m 

př echodu Jeseňí ku . Pohodlňou, mí řňe  stoupají cí  cestou (sta le po Ž TŽ) jsme se dostali k řozcestí  Nad 

Ade liňy m přameňem (1034 m). Na křa tke m třaveřzu jsme si mohli vychutňat stmí va ňí , me sí c jako „oko“ ňa 

obloze a mohli se kochat vy hledy ňa křa sňe  zbařveňy  obzoř př i za padu sluňce. Me sí c sice sví til ňa cestu, ale i 

tak bylo uz  ňac ase pouz í t c elovky, přotoz e se setme lo a cesta je hodňe  kameňita . 

 

Je asi kolem 21.30 hod., kdyz  se i my ocita me př ed symbolem Křa licke ho Sňe z ňí ku - z ulovou plastikou sloňa. 

Ude la me pa ř fotec ek (kdyz  zafuňgoval blesk ňa foťa ku) a pak uz  postupujeme ňeňa řoc ňy m třaveřzem 

k přameňi Mořavy (1380 m). Docela zde fouka  a tak se moc ňezdřz ujeme a vys la pňeme si teň posledňí , 

přudc eji stoupají cí  u sek az  ňa vřchol Křa licke ho Sňe z ňí ku. V cí li jsme ve 22.30 hod., ale moc se zde take 
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ňezdřz ujeme, přotoz e ví tř je hodňe  studeňy  a tak po ví te zňe m pokř iku a „u litbe  vřcholu“ jsme se vydali ňa 

zpa tec ňí  cestu dolu . 

Př i svitu me sí ce i ňas ich c elovek to jde řychle i př es kameňite  u seky cesty a ňas í m cí lem je ňají t si ňe kde 

v za ve tř í  mí sto ňa př espa ňí . K řa ňu se docela ochladilo a tak břzy, uz  kolem 4 hod. se přobouzí me. Hve zdy 

zmizely a my si jes te  v polos eřu balí me sve  ve ci a vycha zí me asi v 5 hod. ňa zby vají cí  c a st třasy. Ma me 

ňamí ř eňo k odboc ce Nad Ade liňy m přameňem, kteřou jsme mí jeli vec eř. Teňtokřa t zde odboc ujeme ňa jiňou, 

velice př í jemňou lesňí  cestou k Ade liňu přameňi, coz  je upřaveňy  zdřoj Stř í břňicke ho potoka. Žastavujeme 

se az  u ňove  upřaveňe  Kaplic ky ňa řozcestí , kde se musí me řozhodňout přo zpa tec ňí  cestu. Obchvatem ňebo 

křats í  cestou př í mo k autu? Ne kteř í  spe chají  domu  přo jiňe  za lez itosti a poviňňosti a tak ňakoňec volí me 

stř edňí  vařiaňtu tj. ňa vřat ňa chatu Na vřs í , pak sejití  do Stř í břňic k autu ňebo po zeleňe  tuřisticke  zňac ce 

přojí t az  pod Sus iňu, pokřac ovat př es s iřoky  lyz ař sky  ařea l s řozhledňou ňad Hyňc icemi a ňakoňec ňa vlak. 

Želeňa  tuřisticka  zňac ka od Hyňc ic pokřac uje mezi křa sňy mi pastviňami a take  kolem dvou pevňu stek 

(slouz í  jako vojeňske  muzeum) a klesa  az  k ňa dřaz í  do Staře ho Me sta pod Sňe z ňí kem (zasta vka C D). 

Na Na vřs í  jsme dos li břzy po řa ňu, tedy kolem 7 hod. a tak se zde řozde lujeme ňa dve  skupiňy.  Žde se 

uzaví řa  okřuh ňas í  spolec ňe  cesty s dosaz eňí m toho ňejvys s í ho bodu v s iřoke m okolí  Sňe z ňí ku. A take  se 

ňa m splňilo př a ňí  - sví til ňa m ňa cestu me sí c jdoucí  do u plň ku. 

Pla ňovaňy  vy let se velice zdař il. Vřcholu bylo dosaz eňo za takovy ch př í zňivy ch podmí ňek, o kteřy ch se ňa m 

př i loň ske m př echodu mohlo jeň a jeň zda t. A tak de kujeme za u c ast vs em, co si vybřali oslavit př elom 

letňí ch me sí cu  tí mto pochodem s heslem: „Nebojí me se vlka ňic, i kdyby vyl ňa me sí c“. 

 

JAK JSME PROPOTILI TRIČKA NA VÝLETĚ DO PŘEROVA 
 

V sobotu 8. sřpňa 2020 bylo 35 °C ve stí ňu. Vs ichňi jeli k vode , jeň pe tice statec ňy ch maly ch lis ek jela do 

Př eřova. Přohle dli jsme si staře  ceňtřum se zbytky hřadeb, ale za mek jeň zveňc í , přotoz e byl z techňicky ch 

du vodu  zavř eňy . Pla ňovaňy  12kilometřovy  okřuh ňauc ňou stezkou Př eřovsky m luhem kolem ř eky Bec vy 

jsem vzhledem k třopicke mu vedřu podstatňe  zkřa tila a ňikdo ňepřotestoval. 

V Male  laguňe  jsme ňakřmili stařy m chlebem hejňo kac eň a labuť s jedňí m kř í dlem, kteřa  ňemu z e odlete t a 

z ije tam jiz  3 řoky. Ve Velke  laguňe  mí sto lidí  dova de li pouze psi, přo lidi byla voda za vadňa . Třochu jsme se 

ochladili v Ořňitologicke  staňici, kde jsme byli jediňí  ňa vs te vňí ci. Křome  sta le  expozice skořo 400 pta ku  tam 

přobí hala vy stava C iz ba – o tom, jak a přoc  pta c ňí ci pta ky lapali a s c í m je spojeňy  odchyt pta ku  dňes. Bylo to 

moc zají mave . Že staňice to byl jeň kousek do pařku Michalov. A z pařku řovňou do vyhla s eňe  řestauřace 

Labuť ňa zaslouz eňe  pivko a obe d. 

Př eřova ci mají  jeň kousek od řus ňy ch ulic malebňou př í řodu k přocha zka m, přotkaňou spoustou 

cyklostezek. Přopoceňí  jsme dojeli do Olomouce ve tř i hodiňy. 
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KDO ABSOLVOVAL SRPNOVÝ CYKLOVÝLET NA TOVAČOVSKO, TEN SE NĚCO 
DOZVĚDĚL A TAKY SE OKOUPAL 
 

V sobotu 8. sřpňa 2020 kolem 10. hodiňy řaňňí  se ses lo 13 

cyklistu  z řu zňy ch sve tovy ch střaň (PV, PR, OL, Mohelňice, 

Ve řovaňy atd.) př ed hlavňí m ňa dřaz í m v Přoste jove  a vydalo 

se ňa cyklostezku vedoucí  od kasa řeň - sme ř Bedihos ť.  V 

C ehovicí ch jsme odboc ili z cyklostezky k C ehovicky m 

řybňí ku m, kteře  jsou souc a stí  ňauc ňe  stezky. 

Nas e cykloskupiňa přojela kolem řybňí ku ňahořu ke kaplic ce 

sv. Přokopa z řoku 1634, kteřa  je postaveňa ňa 

za kladech kostela ze 13. stol. Žde by vala pu vodňí  obec 

C ehovice, ale po vypa leňí  v řoce 1621–23 po ňa jezdech S ve du  

z Tovac ovske ho za mku v dobe  Tř icetilete  va lky obyvatele  obec 

př esuňuli k potoku cca o 1,5 km ňí z e, kde je doposud. 

Ž vyhlí dky pod lipou bylo křa sňe  vide t ňa vs echňy střaňy. My jsme pokřac ovali polňí  cestou do maly ch la zňí  

v obci Skalka, kde se k ňa m př idali 2 cykliste . Po přohlí dce la zňí  ňa s Mařcela Hofmaňňova  sezňa mila u 4 

přameňu  s histořií  - byly zaloz eňy přoste jovsky m obc aňem Vile mem Soňňeveňdem v řoce 1928. Chemicke  

sloz eňí  alkalicko-siřňaty ch vod je zde uňika tňí  přo vysoce obsaz eňy  sylviň (podobňe  sloz eňí  vod je jeň ve 

Slatiňicí ch a Velky ch Losiňa ch). Voda z přameňu  se vyuz í va  k pitňy m ku řa m a je hlavňí  souc a stí  

vodole c ebňy ch přoceduř, kteře  ňapoma hají  př i le c be  pohybove ho u střojí , chořob řevmaticke ho chařakteřu, 

ařtřo zy. V řoce 2004 byla budova i přovozňí  mí stňosti zřekoňstřuova ňy do dňes ňí  podoby. Pařk i okolí  je 

hezky upřaveňo, je jeň velka  s koda, z e velky  veňkovňí  

baze ň cha třa . 

V la zeň ske  řestauřaci jsme se posilňili a jeli se podí vat ňa 

pe kňe  za koutí  ňa kopci ňad Skalkou – ňa 2 jezí řka. Žde ňa s 

př ekvapila svatebňí  vy zdoba, kteřa  křa su mí sta jeň umocňila. 

Odtud ňa s Ždeňe k Žboz í ňek vedl poli k by vale mu pí skove mu 

lomu. Byli jsme ohřomeňi vy s kou a křa sňy mi řelie fy vysoky ch 

pí skovy ch ste ň, bylo to křa sňe  jako zac ařovaňe  mí sto. 

Pokřac ovali jsme pod C elc icemi kolem velke  řeteňc ňí  ňa dřz e z 

řoku 2008, plňe  vodňí ho ptactva, kteřa  slouz í  k vycha zka m jak 

mí stňí ch, tak i la zeň sky ch hostu  ze Skalky. 

Pod viaduktem, kteřy  spojuje Olomouc a Nezamyslice, jsme 

vyjeli ňa kopec Ve tř a k v Kleňovicí ch ňa Haňe . Žde byla vedeňa 

posledňí  taňkova  bitva 2. sve tove  va lky v Evřope , křute  boje o 

tuto ko tu třvaly 8 dňí  – od 1. do 8. kve tňa 1945. Bitvu zde vedl i 

mařs a l Maliňovskij. Kleňovice byly ve stř edove ku me stec ko 
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zňa me  i papez i Boňifa ci IX., kteřy  podepsal za řuc ňí  listiňu kleňovicke mu fařa ř i Va clavovi ňa kostel (asi 

1393), ale bohuz el za Tř icetilete  va lky po ňeusta le m decimova ňí  obyvatelstva S ve dy zu staly jeň 2 obydleňe  

domy a ňyňí  jsou Kleňovice pouze obcí . Odtud jsme sjí z de li do Haňa cke ho dvořa u Polkovic, kteřy  je od řoku 

2013 c leňem Spolku přo hipořehabilitaci; přa ve  zde přobí haly pařkuřove  za vody. Po ňezbytňe m obc eřstveňí  

a odpoc iňku jsme dojeli do Tovac ova a mohli se vykoupat v Doňbasu. Po vykoupa ňí  se c a st cyklistu  odpojila 

a pod ochřaňňy mi kř í dly Ždeňka Žboz í ňka odjela do Břodku u Př eřova ňa vlak do Olomouce. Žbytek skupiňy 

ukoňc il cyklovy let v řestauřaci U Tř í  křa lu  v Tovac ove  pod za mkem a po obc eřstveňí  a zhodňoceňí  dňe jsme 

se řozjeli domu . 

 

PROŠLI JSME SE OKOLÍM SLAVONÍNA A NEMILAN, KDE HLÍDÁ OLOMOUCKÝ 
GOLEM 
 

Ve c tvřtek 3. za ř í  2020 v podvec eř se koňala tř í hodiňova  vycha zka po třase Do př í řody ve me ste : Vy přava za 

olomoucky m Golemem. Desí tku u c astňí ku  přova zela autořka třasy, Haňa Rac uchova . Vys li z autobusove  

zasta vky Slavoňí ň, kř iz ovatka a be hem vyme ř eňe ho c asu zastavili u kostela sv. Oňdř eje s kř í z ovou cestou, 

pode l zahřa dka ř ske  koloňie dos li k fořtu XI., souc a sti by vale  olomoucke  habsbuřske  pevňosti a cestou 

vpřostř ed poli dos li k sos e sv. Křys tofa od Mařia Kotřby. Socha př ipomí ňají cí  Golema stojí  ňad da lňic ňí m 

obchvatem Nemilaň a dohlí z í  ňa bezpec ňou jí zdu, ale hledí  i ňa paňořama Olomouce. Po ňezbytňe  skupiňove  

fotce pokřac ovala vy přava da le do Nemilaň a ke kyselovske  cihelňe . Odtud pak pode l toku Nemilaňky ope t 

do Slavoňí ňa, kde ňa koňec př is lo vhod pivo a obc eřstveňí  z udí řňy ňa mí stňí m fotbalove m hř is ti. 
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VÝLET NA DRAHANY: POSLEDNÍ KOUPAČKA A OPÍKAČKA LETOŠNÍHO ROKU 
 

V sobotu 5. za ř í  2020 se ňa m podař ilo ňastoupit do řetřo vlaku v Olomouci v řa mci Regioňa lňí ho dňe 

z elezňic. Vagoň jsme dokoňale omřkli a vzpomí ňali ňa jiňe  stařs í  vla c ky. Ž Přoste jova jsme jeli da l doslova 

vyhlí dkovou jí zdou autobusem, kdy jsme hodiňu objí z de li vesňice, ňez  jsme dořazili do Male ho Hřadiska. 

Žde ňa s  vy let zac al u samoobsluz ňe  pivňí  budky. Mile  př ekvapeňí  s chlazeňy m pivem i vy bořňou 

maliňovkou. Odtud jsme vyřazili v poc tu 10 lidí , jedeň lis a k a deve t dam. Po přohlí dce obce, hlavňe  300 let 

staře  a opřaveňe  dř eve ňice, pokřac ujeme ke keltske mu oppidiu. Žac ali jsme přocha zet jedňotliva  zastaveňí  

ňa pu vodňí m keltske m u zemí . Ža křa sňe ho sluňec ňe ho poc así  jsme pa třali, kde asi sta ly pu vodňí  domy, 

ohňis te , kteře  dňes pokřy vají  pastviňy, a pase se tu dobytek.  

Pokřac ujeme přudky m ses upem dolu  a dve  

zdatňe  a odva z ňe  tuřistky se řozhodly 

př ebřodit ř í c ku Hlouc elu a v huste m lese 

mařňe  hledaly zbytky C eřtova hřa dku. Ostatňí  

pokřac ovali po silňici az  ke stí ňavsky m tu ňí m, 

vybudovaňy ch z pu vodňí ch mokř adu . Obec zde 

vytvoř ila uz  6 tu ňí  jako biokořidoř s řa kosí m, 

kvetoucí mi lekňí ňy, alta ňkem a udí řňou. 

Uňaveňí  a vyhř a tí  sluňí c kem ňa s polovic ka s 

řadostí  skoc ila do studeňe  tu ňe  a zaplavala si. 

Dals í  uz  řozde lali oheň  a opec eňe  s peka c ky 

chutňaly u z asňe .  

Da l jsme pokřac ovali př es vesňic ku Stí ňava a obdivovali řoma ňsky  kostel. Objevili jsme kaplic ku se 

studa ňkou, kde kř tili svatí  Cyřil a Metode j př i př í chodu ňa Mořavu svatou vodou le c ivou. A ta byla c ista , 

pe kňe  studeňa , a tak jsme doplňili za soby a stoupali do kopce okolo vojeňske ho přostořu lesem. Na vřcholku 

se ňa m uka zal u z asňy  vy hled ňa křajiňu a s řadostí  jsme uvide li v da lce za mek Plumlov. Da l př es Ví cov az  do 

Hamřu  po asfaltce. Žňaveňí  jsme dos li k přvňí  řestauřaci a odpoc í vali u pivka a limoňa d. Přotoz e zby vají cí  

cesta vedla uz  jeň po silňici a ňas li jsme autobus, řozhodli jsme se ukoňc it ňa s  vesely  vy let v Hamřech a 

odjeli jsme do Olomouce. 

 

Z RUPRECHTOVA DO VYŠKOVA VEDLA TRASA ZÁŘIJOVÉ TURISTIKY 
 

Jeň tak se toulat digita lňí  tuřistickou mapou C eska ňa moňitořu poc í tac e se jedňozňac ňe  vypla cí . Objeví te 

zají mava  mí sta, vyzkous í te je přopojit třasou, a pokud ňejsou daleko od sebe a do stařtu i cí le je z Olomouce 

jakz  takz  "ňořma lňí " spojeňí , mu z e z toho vypadňout hezky  deň střa veňy  s Malou lis kou veňku v př í řode . 
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Př esňe  takhle vzňikla třasa, po kteře  se vydala skupiňa ňas ich tuřistu  v sobotu 5. za ř í  2020. Akce ňazvaňa  "Ž 

Rupřechtova do Vys kova" si ňas la sedm za jemcu , kteř í  zvla dli ují t 18 kilometřu  přome ňlivou křajiňou za 

řekořdňe  křa tkou dobu. Př itom ale vide li spoustu ve cí . 

Hňed ňa zac a tku třasy, u autobusove  zasta vky v Rupřechtove , to byla chalupa s dos kovou stř echou, v ňí z  je 

expozice, jak se z ilo kdysi. Ža vsí  pak stojí  ve třňy  mly ň s uňika tňí  Halladayovou tuřbí ňou, kteřa  je sňad jediňa  

dochovaňa  v Evřope . Ž Rupřechtova jsme sme ř ovali ňa vy chod lesňí m u dolí m pode l toku Male  Haňe . 

Nacha zejí  se tam dve  zř í ceňiňy hřadu , Kuchlov a Hřa dek. Vystoupili jsme do svahu ňa tu dřuhou a odpoc iňuli 

si zde. Pokřac ovali jsme do Rychta ř ova, kde jsme zastavili u lovecke ho za mec ku olomoucke ho biskupa 

Třoyeřa. Jmeňoval se po ňe m, Třoyeřsteiň, a byl postaveň řoku 1755. Pode l toku teňtokřa t uz  Velke  Haňe  a 

hřaňice Vojeňske ho u jezdu Bř eziňa jsme s li da le do osady Hamiltoňy, pojmeňovaňe  po dals í m z 

olomoucky ch biskupu , kteřy  byl (př ekvapive !) skotske ho pu vodu. Žde se ňacha zí  kaple sv. Cyřila a Metode je, 

ňeboli Střachotí ňka se stejňojmeňňy m přameňem svate  vody.  

A pak př is el c as ňa obc eřstveňí , kteře  bylo pla ňova ňo v ňe kteře  z hospu dek ve vys kovske  mí stňí  c a sti De dice. 

Pak uz  to totiz  byl jeň kousek ňa vlakove  ňa dřaz í . Jeňz e - opřoti tomu, co o sobe  hospu dky uva de jí  ňa 

iňteřňetu - byly vs echňy zřovňa zavř eňe . Tak tomu bylo i s ňa dřaz ňí  řestauřací  ňa vys kovske m vlaka c i. Jako 

bychom to ve de li, vzali jsme př edtí m u de dicke ho statku zavde k vychlazeňy m mle kem z automatu. Nas te stí  

ňa m jel z Vys kova zaňedlouho vlak. A dobř e, z e jsme do ňe j ňastoupili, přotoz e v Přoste jove  př isedla ňas e 

dřuha  vy přava (vy let ňa Dřahaňy), takz e jsme si zaslouz eňe  pivo mohli vypí t vs ichňi spolu v Olomouci ňa 

zahřa dce př ed ňa dřaz í m a hňed zatepla si ř í ct, jak ňa m bylo. 
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SVATOVÁCLAVSKÉ NÁCHODSKO: DOBROU NÁLADOU JSME ÚSPĚŠNĚ 
VZDOROVALI DEŠTI A CHLADU 
Na dlouho pla ňovaňy  přodlouz eňy  Svatova clavsky  ví keňd ňa Na chodsku se vloudila chybic ka. Žapomňe li 

jsme objedňat pe kňe  poc así  a tak ňe jak jsme automaticky poc í tali s tí m, z e si uz ijeme křa sňe ho babí ho le ta. 

Jeňz e to bylo jiňak a s patňa  př edpove ď poc así  se ňaplňila. Ale mohlo by t hu ř e a i tak jsme si te ch pa ř dňu  od 

v řa mci moz ňostí  uz ili. V pa tek 25. za ř í  2020 jsme se za des te  sjeli do sřubove  za kladňy ňad ňa chodsky m 

za mkem. Teplo taky ňic moc a tak jsme uví tali zapu jc eňí  dek ňa ňocova ňí  v ňevyta pe ňy ch chatka ch a 

moz ňost zatopit si dř evem v kamňech ve spolec eňske  mí stňosti, kde se spoňta ňňe  řozjel uví tací  vec í řek 

s kytařou a zpe vem. 

Sobotňí  řa ňo ňa s př iví talo doslova lija kem. V pla s te ňka ch jsme se vypřavili ňa vlak do Břoumova. Nejpřve 

jsme tam poobe dvali, př ic emz  ve ts iňa z ňa s vyzkous ela mí stňí  specialitu Pavlis ov v podobe  smaz eňe ho ř í zku 

s kňedlí kem a zelí . Pome řňe  ňeobvykla  kombiňace, ale v podstate  ňa m toto jí dlo chutňalo. V Břoumove  ňa s 

ňadchňul malebňy  hř bitovňí  kostelí k Paňňy Mařie. Jeho souc asňa  podoba pocha zí  z řoku 1450 a patř í  přoto 

k ňejstařs í m celodř eve ňy m sakřa lňí m pama tka m ve stř edňí  Evřope .  Břoumovsky  kla s teř je opřoti kostelí ku 

moňumeňta lňí  bařokňí  budova. K jeho ňejzají mave js í m expoňa tu m patř í  Kopie Tuří ňske ho pla tňa z 

řoku 1651, kteřa  byla ňalezeňa  v kla s teřňí m kostele ňad kaplí  sv. Kř í z e v dř eve ňe  schřa ňce za zlaceňy m 

s tukovy m ve ňcem s ňa pisem Saňcta Siňdoň v řoce 1999. Pla tňo dařoval tuří ňsky  ařcibiskup Julius Caesař 

Bařbeřa pozde js í mu přaz ske mu ařcibiskupovi Matous i Feřdiňaňdu Sobkovi z Bí leňbeřka, kteřy  je pak 

ve ňoval břoumovske mu kla s teřu. Na sve te  se ňacha zí  kolem 40 podobňy ch kopií , břoumovska  je vs ak jediňa  

ve stř edňí  Evřope . 

A koňec ňe , v ňede li ňepřs elo vu bec a tak jsme mohli vyřazit do skal, a to do Břoumovsky ch ste ň. Třasa s est 

kilometřu  v ňich ňa m ze zac a tku př ipadala křa tka  a řychle zvla dňutelňa . Jeňz e c leňity  teře ň z kopce do 

kopce a jes te  ve ts iňou po kameňech c i schodech ňa s pe kňe  př ibřzdil a tak jsme pu vodňe  zamy s leňy  autobus 

u chaty Hve zda ňestihli. Žají mave  skalňí  u tvařy ale za přohlí dku uřc ite  sta ly. Cestu jsme si tedy jes te  o ňe co 

přodlouz ili ňa bus do malebňe  obce Kř iňice. Na za ve ř pobytu v poňde lí  ňa sta tňí  sva tek, kdy přo zme ňu ope t 

přs elo, jsme koňec ňe  ňavs tí vili ňa chodsky  za mek. Př esve dc ili jsme se, z e je opřavdu vřs ku kulaty ho, jak se 

zpí va  ve zňa me  pí sňi a vevňitř  ma  spoustu zají mavy ch expoňa tu . A potom uz  huřa  ňa vlak a domu . Cely m 

spolec ňy m přogřamem a vzdořova ňí  des ti a chladu ňa s ňakoňec přos lo z pu vodňe  př ihla s eňy ch s estňa cti 

u c astňí ku  deset statec ňy ch a otuz ily ch, kteřy m za to patř í  dí ky. 

                                

https://cs.wikipedia.org/wiki/1651
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ROZPAČITÁ VYCHÁZKA OLOMOUCÍ, KTEROU NECHCEME VIDĚT 
 

Ve c tvřtek 1. ř í jňa 2020 jsme uspoř a dali vycha zku s ňa zvem Olomouc, kteřou ňechceme vide t. „Chte li jsme 

uka zat př í chozí m, z e jsou v Olomouci i docela ňepe kňa  mí sta, kteřa  zu sta vají  střaňou za jmu. Me lo by se s 

ňimi ale ňe co de lat, přotoz e i tam z ijí  lide , kteř í  mají  ňa řok ňa kvalitňí  me stsky  přostoř.“ vysve tlil autoř 

vycha zky a její  přu vodce Hyňek Pec iňka. Vycha zka vedla z třamvajove  toc ňy ňa př edňa dřaz í  okolo ařea lu 

c okola dovňy Žořa a by valy ch kasa řeň Přokopa Hole ho př es okřaj Nove ho Sve ta a skoňc ila ňa hřaňici te to 

c tvřti a Novy ch Sadu . Na řozdí l od ňas ich třas Do př í řody ve me ste , v ňichz  la ka me ňa pama tkove  a př í řodňí  

křa sy olomoucky ch c tvřtí , zí skali u c astňí ci z vycha zky spí s e řozpac ite  dojmy. Ale to byl cí l. 

Hňed ke dřuhe mu zastaveňí  vycha zky, pod mostem ňa Tova řňí  ulici vedle ařea lu c okola dovňy u histořicky ch 

boz í ch muk zaskla daňy ch koňtejňeřy, se vřa til ve sve m hodňoceňí  jedeň z u c astňí ku , Radek 

Hřachovec: „Mí sta, kudy jsme s li, lateňtňe  zňa m, ale sa m jsem jimi ňikdy ňes el. Kdysi jsem byl v lokalite  u 

Žořy a to jsem si ř í kal, z e se tam uz  ňikdy ňepodí va m, přotoz e je to tam střas ňe . Jak pak mu z eme chtí t po 

lidech, aby byli ňa sebe milí , kdyz  deňňe  musejí  koukat, poslouchat a dy chat 30 000 aut, kteřa  přojedou po 

hlavňí  olomoucke  tepňe , a jediňa  zeleňa  ve c, kteřou za ty deň vidí , je popelňice ňa sklo?“ 

Př es ařea l kasa řeň Přokopa Hole ho, kde je od zac a tku 90. let po odsuňu Rude  ařma dy podňikatelska  zo ňa, se 

u c astňí ci dostali k okřaji c tvřti Novy  Sve t, kde zhle dli kaplic ku, a po ulici Na levkova se pode l z elezňic ňí  třati 

vydali sme řem k Novy m Sadu m. Aňi zde to ale ňebylo bez dojmu . Na přote js í  střaňe  kolejí  jim dlouhou dobu 

de lal spolec ňost opus te ňy  ařea l vojeňsky ch skladu . „Opus te ňy  vojeňsky  ařea l je kapitola sama přo sebe. 

Myslí m, z e uz  aňi ti feťa ci tam ňejsou. Takova  je to dí řa.“ zhodňotil Radek. Nicme ňe  to uz  byli u c astňí ci te me ř  

ňa ňovosadske m moste  př es Mořavu, kde se jejich ňa lada vlivem pe kňe  upřaveňe  př í řodňí  přomeňa dy 

zňatelňe  zvedla. Spřaveňí  dojmu  z vycha zky pak přobe hlo ňa u plňe m koňci třasy v klasicke  de diňske  

hospode  jeň pa ř křoku  od paňelove ho sí dlis te . 
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ZRUŠENÍ VŠECH AKCÍ MALÉ LIŠKY: OSLAVA DESETILETÍ MALÉ LIŠKY PROBĚHLA 
ASPOŇ NA DÁLKU. I TAK TO BYL FAJN VEČER 

Př esňe  př ed 10 lety jsme tady v Olomouci cosi zaloz ili a oňo to sta le z ije 

a ňehodla  skoňc it. Pla ňovaňe  oslavy se sice musely př esuňout ňa př í s tí  

řok, tak jsme ňa sobotu 28. listopadu 2020 vyhla sili aspoň  viřtua lňí  

oslavu ňa platfořme  Google Meet a ses li se ňa ňí  teň, kdo chte l a mohl, 

vc etňe  ňas ich pařtňeřu  z Ne mecka. Byl to ňakoňec moc fajň vec eř. 

Kaz dy  z deseti dňu  př edcha zejí cí ch teřmí ňu oslavy př ibyl ňa ňas em 

facebookove m přofilu jedeň př í spe vek vzpomí ňají cí  ňa hlavňí  mezňí ky 

jedňotlivy ch 10 let, co je ňas e Mala  lis ka ňa sve te . Př ipomňe li jsme si tak 

ňapř í klad sve  př edchu dce, přvňí  zahřaňic ňí  vy jezd, vec eřy s 

Muzicí řova ňí m v pařku, filmovy  miňifestival, cesty k ňas emu dubu a 

dals í  za z itky, kteře  fořmovaly to, kdo a kde ňyňí  jsme. 

 

NEČEKANÉ OCENĚNÍ PRO OLOMOUCKÉ PŘÁTELE PŘÍRODY 
Koňgřes Meziňa řodňí ch Př a tel př í řody (Natuřefřieňds Iňteřňatioňal), kteřy  se koňal v sobotu 28. listopadu 

2020, koňc il ňec ekaňy m př ekvapeňí m c eske  delegace. V za ve řu jedňa ňí  byla vyhla s eňa specia lňí  ceňa přo tř i 

aktivity, jez  c leňske  ořgaňizace NFI uspoř a daly letos v za ř í  u př í lez itosti Meziňa řodňí ho dňe Př a tel př í řody a 

zaujaly jimi pořotu. Mezi oceňe ňy mi byla i u klidova  akce olomoucky ch Př a tel př í řody, kteř í  v řa mci kampaňe  

Ukliďme C esko vyc istili bř ehy ř eky Mořavy přote kají cí  jejich me stem. 

"Vas e aktivita byla př esňe  to, co jsme oc eka vali od akcí  k Meziňa řodňí mu dňi Př a tel př í řody. Smysluplňa  

aktivita ve přospe ch z ivotňí ho přostř edí , do kteře  se spolec ňe  zapojí  c leňove  mí stňí  skupiňy i veř ejňost. 

Myslí m, z e jste svou akci zořgaňizovali skve le!" pochva lila olomoucke  Př a tele př í řody 

Aňdřea Lichteňeckeřova  z ví deň ske  ceňtřa ly jejich meziňa řodňí  asociace. 

Křome  aktivity Př a tel př í řody z olomoucke  skupiňy Mala  lis ka si oceňe ňí  odňa s ejí  i jejich fřaňcouzs tí  a itals tí  

kolegove . Vs echňy tř i ořgaňizace obdřz í  po pe ti stech euř. C estňe  uzňa ňí  od pořoty dostali jes te  Př a tele  

př í řody z Ne mecka. 

 

MIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA VEDLA POZDNĚ PODZIMNÍM POMORAVÍM 
O dřuhe  adveňtňí  sobote  jsme letos me li pu vodňe  by t v bavořske m Nořimbeřku a obdivovat tamňí  adveňtňí  

atmosfe řu. Kvu li ňeviditelňe mu c í ňske mu ňepř í teli se ale spousta ňejeň ňas ich pla ňu  musela zme ňit, a toto 

byl jedeň z te ch př í padu . Nas te stí  povolila omezeňí  dřz í cí  ňa s v ňouzove m stavu a zkřa tka, takz e jsme mohli 

v sobotu 5. přosiňce vyřazit aspoň  za př í řodou Litovelske ho Pomořaví . Vy let ňa dohled Olomouci př ipřavil 

Hyňek Pec iňka. 

Vyjeli jsme řa ňo vlakem do Litovle, kde se př ipojili jes te  ňe kteř í . Na zac a tku dňes ňí  akce ňa s tak bylo cely ch 

18 lidí  a jedeň pes. Vy let s el, jak uz  bylo letos pa řkřa t zvykem, ve stope  akcí , kteře  jsme za 10 let c iňňosti 
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Male  lis ky uz  ňe kdy zaz ili. Pomořaví  jsme ňavs te vovali hodňe  v přvňí m řoce ňas í  existeňce a sobotňí  třasa 

c a stec ňe  kopí řovala pama tňy  vy s lap "Lehky m křokem za c uňí kem" z bř ezňa 2011. Avs ak zpa tky k 

Mikula s ske  vycha zce: 

 

Bylo cely  deň křa sňe , teplo a sluňí c ko. Rozdí l opřoti poc así  v př edchozí m ví keňdu i ty dňu. V Litovli jsme si 

ude lali ňe kolik zasta vek u zají mavy ch mí st. Vide li jsme hřobňí  mí řu z řoku 1690, podzemňí  řameňo Mořavy 

s podivňy m ňa zvem Nec í z, tř etí  ňejstařs í  most v C esku, tořzo me stsky ch hřadeb c i ňejstařs í  litovelsky  

pivovařsky  du m. Vyfotili jsme se se sochou sila ka Fřis teňske ho, vzpomňe li ňa Jaňa Opletala a podivili se sos e 

Masařyka "vařiaňta břod".  

Po te chto kultuřňí ch za z itcí ch jsme vyřazili za př í řodou. C ekalo ňa s ňe jaky ch 15 kilometřu  po třase vedoucí  

CHKO Litovelske  Pomořaví , kteřa  chřa ňí  křajiňu luz ňí ho lesa s ř í c ňí  ňivou Mořavy přotkaňou meaňdřují cí mi 

řameňy a smuhami - suchy mi řameňy, kteřa  se zale vají  jeň za vysoke ho stavu vody. Ta se pak c asem vsa kňe 

c i vypař í  a ze smuhy je suchy  kaňa l v lese. 

Př ed Lhotou ňad Mořavou jsme přopustili tř i u c astňí ky, spe chají cí  ňa vlak do Stř eňe , a vesele jsme dos li do 

Lhoty ňad Mořavou, kde jsme se pla ňovali obc eřstvit v mí stňí m ikoňicke m hostiňci Pod Lipou. Jeňz e smu la, 

zavř eňo. Haňka a spol. aspoň  vyta hly mikula s sko-c eřtovsko-aňde lske  masky a sňaz ily se ňa s ostatňí  

řozveselit. Dí ky za to! Po svac iňe  z vlastňí ch za sob pokřac ujeme do Hyňkova, přotoz e "tam jsou tř i hospody, 

tam to musí  jí t." Nes lo. Ne kteř í  z ňa s se zac ali tva ř it jak po dňi střa veňe m ňa pous ti, přoto jsme moudř e 

odkloňili třasu ňa Loveckou chatu, přotoz e "tam byla v ty dňu Mařcela a ř í kala, z e jedou".  

Mařcela, i kdyz  s ňa mi teď ňebyla, me la přavdu. Spokojeňe  jsme vypili pivo, ka vu, ňe jake  ňealko, pojedli 

břambořa ky a topiňky. Vs echňo veňku, přotoz e i takto odpoledňe bylo poř a d hezky teplo. A da l uz  jsme se 

řozde lili ňa skupiňu "do Hořky" a "do Choma c a". Oňo to bylo zhřuba stejňe  daleko a obojí  vedlo k zasta vce 

autobusu, tak si vy let ňikdo ňe jak zvla s ť ňepřota hl. Oňo te ch 18 celkovy ch kilometřu , i kdyz  s ňulovy m 

př evy s eňí m, docela stac ilo.  
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B. Ža kultuřou ňa pa ř hodiň i ňa cely  deň. Ža ňas imi c leňy ňa 
Posed i za spořtem  

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

ledasjakou. V roce 2020 proběhlo několik hudebních podvečerů, kterými jsme navázali na tradičně úspěšné 

„Muzicírování v parku“. Zařadili jsme také oblíbené Cestovatelské večery, tradiční bylo Setkání s knížkou, 

zaměřené na zajímavý směr či autora. Pokud situace dovolila, probíhala setkání našich členů zvaná Posed, 

která připadala na první úterý v měsíci. V srpnu proběhl už pátý ročník Liškostřeleckého turnaje. V listopadu, 

kdy slavíme výročí našeho založení, pak místo výročního shromáždění a přišel lockdown, kterým až do jara 

2021 skončily veselý časy, prožité na spolkových akcích.  

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

 

EXKURZE NA PROSTĚJOVSKOU HVĚZDÁRNU 

Ve c tvřtek 23. ledna 2020 přobe hla uz  podřuhe  exkuřze ňa přoste jovskou hve zda řňu. Její ch 14 u c astňí ku  

ňejpřve v teple př edňa s kove ho sa lu zhle dlo audiovizua lňí  poř ad o Sluňec ňí  soustave  ve 3D a ňa sledňe  ňa 

stř es e hve zda řňy pozořovalo souhve zdí  zimňí  oblohy. 

Žase jsme zjistili ňe co ví c o ve cech kolem ňa s, vlastňe  teňtokřa t ňad ňa mi. Na hve zda řňe  ňa m svu j c as 

ve ňoval paň Mařtiň Tyls ař a celou exkuřzi zořgaňizovala ňas e c leňka Mařcela Hoffmaňova . 

 

 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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EXKURZE DO KUTNÉ HORY NEJEN ZA JIŘÍM TRNKOU 

 

Toho sychravého a mrazivého rána, v sobotu 25. ledna 2020, se mi vůbec nechtělo vstávat a jít na vlak. 

Přemohla jsem se a vůbec nelituji. Kutná Hora mě dostala. Voněla mi cigaretami Philip Morris, uchvátila 

majestátními katedrálami a jako bych cítila přítomnost dávných kutnohorských havířů. Na překrásné výstavě 

loutek, obrázků, ilustrací a animovaných filmů Jiřího Trnky jsem se vrátila do svého dětství. Byla to krásná 

sobota a velký dík patří Martě coby výborné průvodkyni. V Kutné Hoře jsem byla poprvé a určitě se tam ještě 

někdy podívám. (Helena Jandová) 

Takova  byla podle ohlasu  u c astňí ku  ňas e histořicka  exkuřze, kteřa  sme ř ovala do peřly c eske  gotiky a bařoka, 

do Kutňe  Hořy. Uzavř ela přvňí  me sí c ňas eho jubilejňí ho řoku. V sobotu 25. ledňa 2020 se ňa ňi vydalo 16 

ňads eňy ch za jemcu , kteře  ňeodřadil aňi břzky  řaňňí  sřaz. Př ed desa tou dopoledňí  uz  jsme se přocha zeli po 

př edme stí  Kutňe  Hořy, kolem sedlecke ho kla s teřa, kde ňyňí  sí dlí  „tabac ka“ Philip Mořřis a s í ř í  kolem sebe 

vu ňi taba ku. Ne kteř í  z u c astňí ku  se sem vřa tili jes te  odpoledňe, aby ňavs tí vili zdejs í  přoslaveňou kostňici. 

Miňibusem mí stňí  dopřavy jsme se př esuňuli do ceňtřa me sta, ke Kameňňe  kas ňe . Odtud vedla přohlí dka, ňa 

ňiz  se pec live  př ipřavila Mařta P. Peřu tkova . Na zají mava  mí sta Kutňe  Hořy a histořii s ňimi spojeňou ňa s 

upozořň ovala te me ř  tř i hodiňy. Hlavňí m magňetem byl samozř ejme  goticky  chřa m sv. Bařbořy, kteřy  mají  ňa 

sve domí  stavitele  přaz ske ho Ví ta, Mate j Rejsek a Petř Pařle ř , ale i dals í  mistř i sve ho ř emesla. V Kutňe  Hoř e 

bylo i vy jezdňí  sí dlo c esky ch křa lu  a zemska  miňcovňa, a to ve Vlas ske m dvoř e, jeňz  stojí  dodňes.    I teň jsme 

ňavs tí vili. 
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Reňesaňce me sto teňkřa t miňula, přoto jsme se da le ve ňovali pama tka m bařokňí m. K ňim patř í  by vala  

jezuitska  kolej, obřovsky  komplex přopojují cí  chřa m sv. Bařbořy s me stsky m ja dřem. Po skoňc eňí  přova zeňe  

přohlí dky sem zamí ř ili ti, co ňeodjeli do kostňice ňa př edme stí . V objektu dňes jsou vy stavňí  sa ly Galeřie 

Stř edoc eske ho křaje – GASK a ňas í m cí lem zde bylo ňavs tí vit vy stavu z tvořby vy tvařňí ka Jiř í ho Třňky 

s ňa zvem V zahřada ch imagiňace. Expozice zabřala přostořy v ňe kolika patřech budovy, byly zde obřazy, 

loutky, iňteřaktivňí  heřňy. Žaujaly ňa s ale i dals í  vy stavy, uz  přoto, z e vstupeňka platí  do cele  Galeřie. 

Ledňova  kultuřňí  a histořicka  exkuřze potvřdila, z e Př a tele  př í řody ňejsou jeň u zce zame ř eňí  

„zeleňy m“ sme řem. Du lez ite  jsou přo ňe  i koř eňy ňas eho sve ta, ňas í  kultuřy. A ty jsme v Kutňe  Hoř e objevili 

s takovy m u z asem, z e se sem řa di zase ňe kdy vřa tí me.  

 

 

MALÁ LIŠKA SI OPĚT UŽÍVALA LYŽAŘSKOU ZIMU NA OSTRUŽNÉ 

"Skutečně jsme se měli bezvadně. Takové štístko nás potkalo, že zrovna v ty dny ani nefoukalo, a ještě nám i 

sluníčko někdy zasvítilo." Takto shrnula své dojmy jedna z organizátorů třetího ročníku našich prodloužených 

víkendů na moravských velehorách, Iva Dvořáková. Nám to ale nestačilo, a tak přidala podrobnější zprávu. 

Letos jsme se vřa tili ňa oblí beňe  ubytova ňí  „U Dus a ňku “, kde jsme uz  skořo jako doma. V Ostřuz ňe  jsme ope t 

střa vili c tyř i dňy, a to od c tvřtka 6. do neděle 9. února 2020. Ostřuz ňa  ňa s př iví tala vstř í cňe , zasňe z eňa  do 

bí le ho ha vu. 

 

 
 

Př í jemňe  ňa s be z kař e uz  přvňí  deň př ekvapilo, jak s postupňe  řostoucí  vy s kou take  př iby va  sňe hu a jaka  

zimňí  poha dka ňa s obklopuje. Střomy zatí z eňe  sňe hem, stopy ňa dheřňe  upřaveňe , take  skořo z a dňí  lyz ař i a 

velice kvalitňí  sňí h, zkřa tka byla to pařa da. Takova  pohoda ňa s přova zela po cely  ňa s  pobyt. Stalo se sice, z e 

ňa m maza ňí  ňe kdy de lalo stařosti, hlavňe  kdyz  ňapadl ňovy  sňí h a teplota se pohybovala kolem ňuly. To je 

pak docela kums t třefit tu spřa vňou „ma zu“, pokud zřovňa ňema te lyz e se „s upiňami“, kteře  se ňemaz ou. Ale 
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uz  ve ve ts í  vy s ce sňí h ope t ňabí řal spřa vňou kvalitu a me li jsme jedňou dokoňce moz ňost se přojet v přa ve  

upřaveňe , jes te  ňepořus eňe  stope  – bylo to hňed po řa ňu. Sjezdař i chodili třochu pozde ji, př ece jeň me li ty 

sjezdovky takř ka u ňosu, pokud se zdřz ovali v Ostřuz ňe . Na ty řamzovske  to uz  bylo třochu da l. Byly sice 

jařňí  přa zdňiňy, ale lyz ař u  bylo ňa sjezdovka ch tak akořa t. 

My be z kař i jsme se ňejpřve pohybovali skořo poř a d kolem Papřsku, kde je ňa vy be ř spousta třas. Na ví keňd 

sem ale byly ohla s eňy lyz ař ske  za vody, a tak jsme zme ňili sme ř a ze Smřku (1109 m ň. m.), ňejvys s í ho bodu 

te to oblasti, jsme to ňamí ř ili ňa Dolňí  Lipovou. Ale u plňe  dolu  jsme ňesjeli. Kvu li ňedostatku sňe hu v ňiz s í ch 

poloha ch jsme vedli třasu ope t ňahořu ňa Ramzovou a př es Petř í kov domu . Pod Smřkem cesta vede po 

ňeusta le klesají cí  cyklostezce, kteřa  byla ňa dheřňe  zasňe z eňa . To jsme si uz ili. Vede př es Hořňí  bař, kteřy  

př edstavuje jeň pa ř křa sňy ch křa pňí ku  u studa ňky př i ceste . 

A jak jsme třa vili zby vají cí  c as? Bylo to řozmaňite , ale ope t se ve ts iňa u c astňila ňe jaky ch aktivit. Odehřa li 

jsme bowliňgovy  tuřňaj, ňavs tí vili pivova řek, ňe kteř í  i baze ň, ňa chate  pak byly vec eřy vyplňe ňy hudbou a 

zpe vem. Jedeň vec eř to zajistil samotňy  Žbo z a – stř í dal kytařu a fle tňu, dals í  deň dostal vy řazňou hudebňí  

posilu – „S upiňku“, a tak oba Ždeňdove   vytvoř ili pařa dňí  hudebňí  duo hřají cí  s velky m za palem - a sta lo to 

zato.   

A posledňí  vec eř? Teň přobe hl jiz  bez muzikaňtu , kteř í  museli odjet. Přo hlasivky to byl oddech.  Vec eř tak 

vyplňily hřy, kví zy a kostky. Uka zalo se př i tom, jak velky  př ehled me li soute z í cí  v řu zňořody ch oblastech 

kví zu . Dokoňce se aňi ňeuřc oval ví te z přo skutec ňou vyřovňaňost obou dřuz stev. A bylo to i pouc ňe  

Na za ve ř ňas eho pobytu jsme chte li vyuz í t aspoň  c a st křa sňe ho sluňec ňe ho dňe, a tak jsme vyřazili jes te  ňa 

Smřk a okřuh uzavř eli bezvadňou třasou př es Kuňcu v chodňí k kolem Cí sař ske  boudy a Ostřuz ňí k ňa chatu. 

Bylo to pe kňe  řozlouc eňí  se sňe hovou poha dkou. 

 

 

ZIMNÍ CESTOVATELSKÉ VEČERY: PANAMA, NORSKO A ŠPANĚLSKO 

Ve c tvřtek 16. ledňa 2020 přobe hl letos ňí  přvňí  Cestovatelsky  vec eř. Maňz ele  Domiňika a Petř Kovař í kovi 

př iblí z ili sve  za z itky z cestova ňí  za př í řodou stř edoameřicke  Paňamy. Jejich poví da ňí  a fotky mí st, ale 

př edevs í m křajiňy, zví ř at a řostliň, kteře  potkali, zaujaly tř icí tku posluchac u , kteř í  si ňas li cestu do Fox clubu. 

V u teřy  11. u ňořa 2020 přomí tla ve Fox clubu fotky ze svy ch 

řyba ř sky ch a objevitelsky ch vy přav ňa seveř Nořska 

cestovatelka Jaňa Lujkova . Popsala ňa m řovňe z  sve  

zkus eňosti z deví ti cest do te to seveřske  zeme , jez  je 

posledňí  dobou vyhleda va ňa C echy ňejeň v řoli tuřistu , ale 

take  řyba ř u , kteř í  si domu  do vlasti odva z ejí  jak spoustu 

dojmu , tak i zamřaz eňe  u lovky. 

V u teřy  3. bř ezňa 2020 jsme uspoř a dali dals í  Cestovatelsky  

vec eř. Nas e c leňka Jaňa Gola ň ova  vypřa ve la o me sí c ňí  ceste  

autem do seveřňí ho S paňe lska, kteřou podňikla loňi v ř í jňu s maňz elem. Přojeli kus sve ta, ňavs tí vili 

Compostelu, Bařceloňu atd., pe s ky přos li zají mava  lidupřa zňa  mí sta v Pyřeňejí ch... Dvací tka ňa vs te vňí ku  Fox 

clubu se po ňecely ch dvou hodiňa ch opřavdu jeň ňeřada vřacela do řeality olomoucke ho des tive ho vec eřa. 
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MUZICÍROVÁNÍ V PARKU: ASHENA A SPOL. 

Vystoupeňí m přoste jovske  pí sňic ka ř ky Pavly Ascheňbřeňňeřove  alias Asheňy jsme si 11. c eřvňa 2020 

př ipomňe li ňa s  hudebňí  cyklus Muzicí řova ňí  v pařku. V tom se v letech 2015 - 2017 vystř í daly se svou 

přodukcí  v pleňe řu olomoucky ch veř ejňy ch sadu  řu zňe  amate řske  c i polopřofesioňa lňí  folkove  a folkřockove  

fořmace. Nas í m cí lem tehdy bylo dostat hudbu veň ze sa lu  do pařku  a lidi za ňí . Be hem vec eřa poblí z  sochy 

Boz eňy Ne mcove  v C echovy ch sadech př edstavila Asheňa svou vlastňí  i př evzatou tvořbu a dala př í lez itost 

zahřa t a zazpí vat si i ňe kolika hostu m z publika. 

 

 

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ S PÉTANGUEM 

Setka ňí  c leňu  a př í zňivcu  Male  lis ky jsme 16. c eřvňa 

sme řovali do hospu dky Svijaňsky  s eňk. A to i přoto, z e zde 

mají  hř is te  ňa pe taňque a my jsme si tu vyzkous eli 

zořgaňizovat meňs í  tuřňaj v tomto fřaňcouzske m spořtu. Ž 

osmi u c astňí ku  ňad ostatňí mi od poc a tku vy řazňe  vyňikali 

př esňou třefou Ka ja Stařos tí k a Heleňa Jaňdova , kteř í  se spolu 

ňakoňec utkali o přvňí  a dřuhe  mí sto. Tř etí  mí sto po dohode  

ude leňo ňebylo, přotoz e vy koňy ostatňí ch byly v za sade  

vyřovňaňe  a dals í  kla ňí  by třvalo ňeu me řňe  dlouhou dobu. Dohřomady se ňa s ses lo kolem pe tadvaceti a ti, 

co ňehřa li, si tak uz í vali př í jemňe ho př a telske ho posezeňí  u piva c i jí dla pod peřgolou. 



PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Z. S. – SKUPINA MALÁ LIŠKA » 2020 

38 

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY JÍZDA LIŠČÍM SVĚTEM 

Ve c tvřtek 2. c eřveňce jsme v Regioňa lňí m ceňtřu Olomouc zaha jili fotogřafickou vy stavu, mapují cí  akce 

Male  lis ky za uplyňuly ch deset let její  existeňce. Ža řoveň  jsme pokř tili publikaci Do př í řody ve me ste , kteřa  

ňabí zí  ňa mi zpřacovaňe  vycha zkove  třasy po Olomouci a blí zke m okolí . Vy stava byla pote  př í stupňa  te me ř  

do koňce me sí ce c eřveňce.  

 

                     

 

PRÁZDNINOVÉ MUZICÍROVÁNÍ S MAKRELOU SE OPĚT POVEDLO 

Uz  tř etí  řok po sobe  jsme se 9. c eřveňce 2020 ses li ňa přa zdňiňove m posezeňí  "Makřela s kytařou" v 

Hostiňci Na Hř is ti v me stske  c a sti Slavoňí ň. Teňtokřa t bylo jak makřel, tak kytař i jiňy ch ňa střoju  ví ce ňez  

kdy jiňdy. Stejňe  jako u c astňí ku  poslouchají cí ch i te ch, co se sme le c i jes te  sme leji př idali se zpe vem ke 

kapele, kteřa  vzňikla az  ňa mí ste . Dohřomady jsme vytvoř ili skve lou atmosfe řu a byli jsme vlastňe  

ňeve domky př edskokaňy olomoucke ho hudebňí ho festivalu, kteřy  oz iví  vz dy v pa tek a sobotu Hořňí  

ňa me stí . 
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POTŘETÍ NA EXKURZI DO OSTRAVY – A ZASE TROCHU JINAK 
V sobotu 15. sřpňa 2020 se pod vedeňí m Leňky Leňoc ky Pospí s ilove  koňala uz  tř etí  exkuřze za atmosfe řou 

Ostřavy. Stejňe  jako př edchozí  dve  ňesla ňa zev Bo!!! Aj chachař i su fajňi. V tomto kdysi c eřňe m me ste , kde se 

z ije tak ňe jak jiňak, je sta le co objevovat. Žjistí te to hňed z dals í ch ř a dku . 

Žac ali jsme př esňe  podle itiňeřa ř e př esuňem třolejbusem z hlavňí ho ňa dřaz í  k Žoo, kde me l by t vy stup ňa 

Haldu Ema. Ovs em, kdyz  ňa s třolejbus vyklopil hňed vedle sochy Ve řy S piňařove , kteřou dle debaty ve vlaku 

chte li vide t vs ichňi, zme ňili jsme poř adí  třasy. Ve řa ňa s svou velikostí  řozřadostňila, př es li jsme pařk kolem 

kaple cí sař ovňy Alz be ty Sisi, ňa Kuř í m řyňku jsme pozdřavili paňa Leos e Jaňa c ka, pohladili jeho lis ku 

Bystřous ku, zjistili, kteře  ňa me stí  (dňes Masařykovo) bylo v Ostřave  přvňí  a z e zřovňa vykopali 

ařcheologove  ňejstařs í  sklepeňí  mňohem pozde js í ho data, ňez  ňa zac a tku přu zkumu stavby ňovy ch bytu  

tus ili. Jak se jmeňovaly obchodňí  domy a kdy byly postaveňy, z e je v Ostřave  hodňe  pomňí ku  ve ňovaňy ch 

hořňí ku m a přacují cí mu lidu obecňe . Jakou kouli vyfře zoval Leňoc c iň taťka, kde mají  ňejleps í  ve třňí ky, mí sto 

kteře ho dolu stojí  Divadlo Ždeňka Nejedle ho, v jake m slohu je postaveňa Katedřa la Boz ske ho Spasitele… 

Pořovňali jsme vy s ku staře  a ňove  řadňice, ze kteře  je u z asňy  vy hled az  do Polska. 

Tepřve pak jsme se vydali ňa haldu Ema, kteřa  je dřuhy m ňejvys s í m bodem v Ostřave , je teřmicky c iňňa  a ňa 

mí ste  vy ve řu pe kňe  smřde la. Kupodivu jeň tam. Ne kteř í  si odvezli suveňy ř ve fořme  vypa leňe ho kameňe, 

ňeb halda fuňguje v podstate  jako vypalovací  pec. Ž pu vodňe  obyc ejňy ch s edy ch kameňu  jsou c eřveňe  v 

řu zňy ch odstí ňech. 
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Ses li jsme zpe t k zoo a me li s te stí , přotoz e za 15 miňut odjí z de l dals í  bod ňas eho přogřamu, a to řetřo 

autobus RTO, s paňem s tiplí stkem v uňifořme  se s tí pací mi kles te mi, kteřy mi ňa m přocvakl jí zdeňku. Jí zda 

byla vesela , okolí  zají mave , fakt jsme si ji vychutňali. Odvezl ňa s do ostřavske  c a sti Pořuba, kteřa  je zají mava  

tí m, z e v jedňe  její  c a sti je vy stavba domu  tzv. sořela z období  socialisticke ho řealismu 50. let 20. století  a 

bylo iňspiřova ňo sove tsky m me stem Leňiňgřad. Žvla s ť Oblouk byl velmi ňetřadic ňí  a ňeví daňy  poc iň, kteřy  

vzbuzuje řespekt i dňes, byť je ňeopřaveňy . Jak vidí te, Ostřavu jsme si vs estřaňňe  a ňetřadic ňe  uz ili. Nas e 

sedmic leňňa  jedňotka byla v řu zňy ch c asech posí leňa o řu zňe  jedňotlivce a dvojici. Podle hesla "ňeňechte 

řadit s cestou př í buzňy mi, aňi by valy mi" jsme splňili i dals í  cí l… aspoň  jedňou zabloudit. ;-) Ovs em zvla dli 

jsme i ňa střahy ve fořme  vy luk v dopřave  a dořazili do za ve řec ňe ho bodu ňas í  cesty, a tou byla Dolňí  oblast 

Ví tkovice. Mí sto moňumeňta lňí , sve , zají mave  a dechbeřoucí . Stojí  za ňe jake  dals í  BO!!! Neřozhodilo ňa s aňi, 

z e jsme museli př i př estupu c ekat ňaví c ňa vy me ňu pokaz eňe  lokomotivy. Vy let sta l za ty uchozeňe  ňohy. Tak 

to aspoň  tvřdili u c astňí ci. 

 

SEDMÉMU LIŠKOSTŘELECKÉMU TURNAJI DOMINOVALA RETROSTŘELNICE 
S PAPÍROVÝMI RŮŽEMI 
Jiz  posedme  jsme koňcem le ta, v sobotu 22. sřpňa 2020, uspoř a dali oblí beňy  Lis kostř elecky  tuřňaj, z toho 

potř etí  v př í jemňe m ařea lu TJ Sokol Be lidla v Olomouci. Poc tvřte  se u c astňí ci tuřňaje utkali o putovňí  poha ř 

ve stř elbe  ze vzduchovky a letos popřve  se ho podař ilo loň ske mu ví te zňe mu stř elci obha jit. Jiřka Žatloukal si 

tak poha ř zňovu odvezl domu  a jsme zve daví , jestli bude př í s tí  řok ňa sledovat do tř etice vs eho dobře ho. 

Jako ňejte z s í  disciplí ňa se ope t uka zal hod do lis c í  kapsy teňisa kem. Mňozí  se ňetřefili aňi jedňou a po 

tře ňova ňí  me l ňakoňec ňejleps í  mus ku Vojta Žatloukal. Putovňí  plaketku za ví te zství  v tuřňaji ve stolňí m 

teňise zí skala stejňe  jako př edloňi Heleňa Piteřkova . A v doplň kove  disciplí ňe  lukostř elba si ňejle pe vedl 

Toma s  Leňfeld. 

 

 
 

Po skoňc eňí  soute z í  jsme se vs ichňi ňads eňe  vřhli k lis c í  řetřostř elňici s papí řovy mi řu z emi ňa s pejlí ch 

s logem, př ipomí ňají cí m letos ňí ch deset let existeňce Male  lis ky. „Me li jsme obavy, jestli se bude dař it do 
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s pejlí  třefit, ňakoňec se to ale te me ř  vs em př i povoleňy ch tř ech pokusech podař ilo,“ př iblí z ila de ňí  ňa 

stř elňici Haňka Hulí kova . Stř í lelo se i ňa kovove  paňa c ky a potom ňa s uz  zvedají cí  se ví tř a mřaky zahňaly do 

vňitř ňí ch přostoř sokolovňy, přotoz e to vypadalo, z e př ijde poř a dňa  bouř ka. Ta se ale ňakoňec ňekoňala a 

střa vili jsme ňe kolik dals í ch př í jemňy ch hodiň př i hřaňí  ňa kytařu, ukulele a zpe vu. Sedmy  Lis kostř elecky  

tuřňaj, kteřy  př ila kal ňa dve  desí tky c leňu  a hostu , tak byl ope t u spe s ňy  a uz  se te s í me, co vymyslí me přo řok 

př í s tí . 

 

NEJVĚTŠÍ HVĚZDY JSOU V KRČMANI 

Ža ve ř přa zdňiň jsme si 29. sřpňa 2020 uz ili ňa Žapletalove  gřuňtu v Křc maňi a v jeho okolí . Jedli jsme, pili, 

hodovali, ale stihli i př ořodove dňou vycha zku do řezeřvace Střejc ku v lom a za tela tky do mí stňí ho křaví ňa. 

Dos lo i ňa spořt a to ňa amate řsky  petaňgue. Vec eř se hodovalo u uzeňy ch dobřot a zpí valo u kytař. 

 

NA OSLAVU DNE PŘÁTEL PŘÍRODY JSME UKLIDILI BŘEHY MORAVY 

V sobotu 19. za ř í  2020 jsme př ispe li do kampaňe  Ukliďme C esko a za řoveň  oslavili Meziňa řodňí  deň Př a tel 

př í řody. Be hem přocha zky pode l Mořavy z Novy ch Sadu  ňa Lazce jsme uklidili bř ehy ř eky. Odhadem asi 25 

kg odpadku  ňa kaz de ho ze 14 ňas ich dobřovolňí ku  teď v teře ňu chybí  a v koňtejňeřech př eby va . 

 

Opřoti loň ske mu řoc ňí ku, kdy jsme se do uklí zeňí  C eska zapojili popřve , př a lo leps í  poc así . Sví tilo sluňí c ko a 

bylo ňa třic ko, a tak se uklí zelo o to veseleji. Po zaha jeňí  ňa ňovosadske m moste  př es Mořavu jsme se vřhli 

do u klidu odpadku  pod mostem a ve dvou skupiňa ch se vydali po obou bř ezí ch ř eky k mostu ňa 

Velkomořavske  a cestou sbí řali dals í  odpadky. Uz  zase spolu jsme pode l vodňí ho kaňa lu dos li za koňtřoly, 

zda ňe kde ňe co ňepoleha va , k plyňa řňa m a Salzeřove  ředute . Mořava odsud ňeda vňo přote ka  v sevř eňí  dvou 

ňa plavek a my jsme si vybřali bř eh blí z e uňiveřzitňí ch kolejí . Žde jsme me li take  ňa odpadky s te stí . S přvňí  
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va řkou jsme se př ed umí ste ňí m do koňtejňeřu  vyhodili, přotoz e jsme ňeve ř ili, z e bychom ve dřuhe  mohli 

ňasbí řat take  tolik. To se ňa m ale da le po třase podař ilo. Pote , co jsme dos li ňa Masařykovu ulici, zahňuli 

jsme př es Ž iz kovo ňa me stí  do pařku pod Do mem, kteřy  jsme take  ňotňe  vyc istili. Vyuz ili jsme pak i toho, z e 

se zřovňa oteví řala Cika ňska  břaňka vedoucí  z pařku do ařea lu letňí ho kiňa, a vybe hli si břaňkou ňahořu a 

hňed zase dolu . Pokřac ovali jsme sme řem ňa Lazce, zbavili se pytlu  z dřuhe  va řky a obsadili zahřa dku 

Restauřace Na Dlouhe . Vs ichňi dostali diplom přo ňejleps í  uklí zec e a sladkou odme ňu a posilňili se z 

jí delňí ho lí stku. Žaslouz eňe , přotoz e jsme za tohle sobotňí  přodlouz eňe  dopoledňe odvedli opřavdu kus 

přa ce, kteřa  ňaví c byla v podobe  plňy ch pytlu  vide t. 

Bohuz el se ale hňed o dva dňy pozde ji ňapř í klad pod mostem ňa Velkomořavske , kde jsme to doslova 

vysmy c ili, odpadky zac aly objevovat zňovu. Ale tak to bohuz el je, to by c love k ňemohl jiňak de lat ňic. 

 

PLÁNOVAT LETOS FAKT NEJDE. I PŘEDVÁNOČNÍ VYCHÁZKA K NAŠEMU DUBU 
BYLA VE ZNAMENÍ ZMĚN 

Na letos ňí  vycha zku k „Dubu Př a tel př í řody“, v sobotu 19. přosiňce 2020, vyřazilo za sychřave ho poc así  

vyřa z í  deset statec ňy ch kvu li dopřavňí m vy luka m mí sto z Hlus ovic z Chva lkovic. Jdeme kolem pařňí  voda řňy, 

př es mu stek př ejdeme Třusovicky  potok a uz  se pomalu blí z í me k ňas emu doubku. Ozdobí me doubek 

va ňoc ňí mi ozdobami, ale ňezapomňe li jsme aňi ňa pta c ky. Př ipí jí me ňa zdřaví  a ňa řok 2021, aby byl uz  

koňec ňe  ňořma lňí  a mohli jsme se scha zet bez omezeňí . Take  jsme ochutňali va ňoc ňí  cukřoví , kloba sku... 

Na lada byla vesela , sřdec ňa . Da le jsme me li pokřac ovat do Chomoutova, ale polňí  cesta byla ňepřu chozí  

kvu li velke mu bla tu. Vs ichňi spolec ňe  jdeme do Hlus ovic k S a řce. Tady me li Petř a Vojta Žatloukalovi přo ňa s 

př ichystaňe  male  obc eřstveňí  jako př ekvapeňí  hňed ňa zac a tek vy letu, ale př ekvapili jsme je my, přotoz e 

jsme vyřa z eli k dubu z Chva lkovic a ňe z Hlus ovic. Kdyz  je to ale ňachystaňe , ňes lo jim to ňechat. Posí leňí  a s 

peřňí c ky ňa cestu jdeme jes te  k Vojtovi do Ty ňec ka ňa kafí c ko. Odtud uz  ňa s zavezl do Olomouce autobus. 

Ža pu ldeň jsme us li ňecely ch 10 kilometřu . Dňes ale ňebyla du lez ita  de lka třasy, ale ňaopak blí zkost a dobřa  

ňa lada te ch, kteř í  vyřazili ňa ňas i př edva ňoc ňí  vycha zku do huste ho mřholeňí  a podmřac eňa, aby ope t 

ňavs tí vili ňas e třadic ňí  mí sto. 
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C. Spolupřa ce v řa mci hňutí  Př a tel př í řody v C esku i ve sve te  

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

principem provázanost s podobně smýšlejícími domácími i zahraničními partnery. Rok 2020 aktivitám tohoto 

druhu nepřál, přesto se ještě začátkem roku podařilo položit základy spolupráce se saskými Přáteli přírody. 

Tradiční společné akce českých Přátel přírody, brigádu a podzimní Setkání Přátel přírody jsme byli nuceni 

odložit na lepší časy. 

V roce 2020 se proto ani nekonala žádná společná akce s našimi jihoněmeckými kolegy, NaturFreunde 

Metzingen, s nimiž udržujeme partnerství už od roku 2011. 

Stejně tak byli zástupci našeho spolku nuceni oželet plánovanou účast ve Vídni na mezinárodních oslavách 

výročí 125 let založení Přátel přírody, který byly nakonec zrušeny úplně. 

POLOŽENY ZÁKLADY SPOLUPRÁCE SE SASKÝMI PŘÁTELI PŘÍRODY 

Přvňí  bř ezňovy  ví keňd letos ňí ho řoku patř il dlouho dopř edu př ipřavovaňe mu setka ňí  za stupcu  spolku  

Př a tel př í řody z C eska a ňe mecke ho Saska, kteře  křome  c leňství  v te mz e hňutí  spojuje i spolec ňa  sta tňí  

hřaňice. Ve dňech 6. - 8. 3. 2020 v Nauňdořfu ňa okřaji Na řodňí ho pařku Saske  S vy cařsko desí tka c esky ch a 

jedňou tolik sasky ch Př a tel př í řody vza jemňe  př edstavilo sve  spolky i mí stňí  skupiňy, debatovalo o 

přoble mech, kteře  jsou jim spolec ňe , přezeňtovalo sve  osve dc eňe  přojekty a př emy s lelo ňad moz ňostmi 

dals í  spolupřa ce svy ch c leňu  ňa zemske  i mí stňí  u řovňi. S lo vlastňe  o přvňí  setka ňí  sousedu , jez  spojuje 

spolec ňa  hřaňice, poc í ta ňo od 90. let 20. století , kdy dos lo k obňoveňí  c iňňosti hňutí  Př a tel př í řody v 

C eskosloveňsku a v by vale m Vy chodňí m Ne mecku. Přobí hala sice spolupřa ce a koňtakty mezi mí stňí mi 

skupiňami, ale pohled "z vy s ky" př iňesl az  teňto ví keňd. 
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Teň zac al pozvolňy m oťuka va ňí m oc eka va ňí  u c astňí ku  v pa tek vec eř a dals í  řa ňo pokřac oval př edstaveňí m 

c iňňosti obou spolku  a jejich aktua lňí  koňdice. Uz  v tomto bloku zjistili C es i a Sasove , z e mají  spoustu 

spolec ňe ho a z e si budou řozume t. Nas ly se i přoble my, s ňimiz  se poty kají  oba spolky: ňedostatek fiňaňcí  ňa 

be z ňou c iňňost, ve kova  střuktuřa c leňu  a hleda ňí  zdřoju  ňa spolec ňe  přojekty. K tomu vs emu ale take  

u c astňí ci ňas li moz ňa  ř es eňí . Sobotňí  odpoledňe pak patř ilo přezeňtaci za stupcu  jedňotlivy ch mí stňí ch 

skupiň, kteř í  se chlubili tí m, co "u ňich doma" de lají , a ňestyde li se aňi pode lit o to, s jaky mi obtí z emi se př i 

sve  c iňňosti setka vají . Tato vy me ňa zkus eňostí  a ňa padu  př iňesla ceňňe  tipy vs em zu c astňe ňy m a pomohla 

ňa sledňe mu sbí řa ňí  ňa padu  a pozva ňí  k budoucí m spolec ňy m aktivita m. V diskusňí  c a sti odpoledňe pak 

sousede  přobí řali př í ňosy vza jemňe  spolupřa ce a její  moz ňa  u skalí . Shodli se, z e př eshřaňic ňí  spolupřa ce 

stojí  za to, i kdyz  vyz aduje daleko ví ce třpe livosti a př í přavy ňez  be z ňa  c iňňost. Osobňí  koňtakty a spolec ňe  

za z itky s podobňe  ňalade ňy mi lidmi, kteře  spolupřa ce př iňa s í , to ale bohate  vyňahřadí .  

 

S te mito mys leňkami se setka ňí  př eklopilo do sve  ňefořma lňí  c a sti. V sobotu vec eř ňikdo z mí stňí ch, kteř í  

př ijeli jeň ňa deňňí  přogřam, domu  ňepospí chal a u c astňí ci spolu střa vili př í jemňy  vec eř u kytař a poví da ňí . 

V ňede li jes te  ve ts iňa absolvovala pu ldeňňí  pe s í  vy let pí skovcovy m skalňí m me stem pod vedeňí m přu vodce 

z ř ad sasky ch Př a tel př í řody. Byla to př í jemňa  tec ka za spolec ňy m ví keňdem. 

Ž Koopeřac ňí ho setka ňí , kteře  bylo podpoř eňo z přostř edku  C esko-ňe mecke ho foňdu budoucňosti, vzňikl i 

sbořňí k se za ve řy z diskusí  a s koňtakty ňa jeho u c astňí ky, aby bylo ňavazova ňí  budoucí  spolupřa ce řychlejs í . 

Vyuz í t je mohou i ostatňí  za jemci o spolec ňe  c esko-saske  akce zame ř eňe  ňa př í řodu, kultuřu a histořii. A oba 

spolky Př a tel př í řody, kteře  de lí  uz  jeň geogřaficka  bařie řa, se te s í  ňa budoucí  setka va ňí  

svy ch c leňu  ňa řu zňy ch u řovňí ch.  

 

http://www.pratele-prirody.cz/userFiles/nemazat/logo_cz_neu_url_grey_web.jpg
http://www.pratele-prirody.cz/userFiles/novinky/2020/koop-setkani/nfs_1logo.jpg
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D. Sezňam ňas ich akcí  koňaňy ch v řoce 2020 
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E. Př ehled o hospodař eňí  v řoce 2020 
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Celý rok 2020 měl původně, podle našich plánů, patřit připomínkám desátého výročí založení naší skupiny 

neboli „příchodu Přátel přírody do Olomouce“, k němuž došlo 28. listopadu 2010. Uplynulý rok bohužel patřil 

spíše nové zkušenosti, nákaze koronaviru Covid-19, která ovlivnila život celé společnosti a s tím i činnost Malé 

lišky. Naučili jsme se brát věci tak, jak jsou, museli jsme improvizovat, rušit a měnit původní plány, a dokázali 

jsme i v tom podivném roce uspořádat téměř 50 jednodenních a vícedenních akcí, i když nás v tom omezovaly 

záležitosti, které jsme dříve neznali, jako zákaz hromadných aktivit, dvě velké uzávěry života nebo třeba 

omezení pohybu na katastr obce. A to jsme netušili, že v roce 2021 to bude bohužel podobné. Přesto stále 

věříme staré pravdě, která se ukazuje fungovat - co nás nezabije, to nás posílí.  
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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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


