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Kdo jsme, co bychom řa di a co de la me 

KDO JSME… 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 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 2021 jsme sdřuz ovali 85 c leňu  a hla silo se k ňa m dals í ch 

asi 250 př í zňivcu . 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 
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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. 

CO DĚLÁME… 

Svy m c leňu m a př í zňivcu m z ř ad veř ejňosti ňabí zí me 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 – 2021 ňas e skupiňa uspoř a dala 635 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. 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. V říjnu 2011 vstoupila 50. členka.  
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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 2021 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. Ž du vodu paňdemicky ch opatř eňí  bylo 

fuňkc ňí  období  řady a koňtřolňí  

komise přodlouz eňo do 

shřoma z de ňí  c leňu  skupiňy ňa 

podzim 2022.  

V řoce 2021 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 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 2021 podí leli a dals í  schopňe  dobřovolňí ky k sobe  me li:  

Jiří Bíč, Božena Böhmová, Antonie Caleková, Iva Dvořáková, Hana Hulíková, Helena Jandová, 

Květoslav Janošík, Marta P. Perůtková, Hynek Pečinka, Helena Polášková, Lenka Pospíšilová 
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Co jsme v řoce 2021 zaz ili 

 

HLAVNÍ MOMENTY ROKU 2021 

» V loň ske m řoce jsme si připomněli jedenácté výročí od založení v listopadu 2010. 

» Byl to uz  dřuhy  řok ovlivňe ňy  paňdemií  oňemocňe ňí  Covid-19 a s ňí m spojeňy mi opatř eňí mi, kvu li 

ňimz  ňebylo moz ňo se potka vat ve ve ts í m poc tu a hřomadňe  akce a spolkova  c iňňost jako takova  

byly dokoňce po valňou ve ts iňu zimy, jařa a podzimu zaka za ňy. 

» Přesto jsme zvládli uspořádat 39 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 569 lidí všeho věku. 

Nejvys s í  u c ast me la Liščí jízda tramvají, kam 17. za ř í  zaví talo 44 

ňas ich souc asňy ch i by valy ch c leňu . 

» Hlásilo se k nám 85 členů, ňejmlads í  c leň ve ve ku 2 let, ňejstařs í  83 

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

ňez  250. 

» Vzhledem k paňdemicke  situaci jsme v řoce 2021 ňemohli u spe s ňe  

uspoř a dat z a dňy  z ňapla ňovaňy ch zahřaňic ňí ch vy jezdu . 

» V řoce 2021 se po jedňořoc ňí  pauze, zpu sobeňe  řovňe z  covidem, 

uskutec ňil třadic ňí  celostátní sraz členů spolku Přátelé přírody, z. 

s. Ví cedeňňí  pobyt v Chocňi byl spojeň ňejeň s pozňa va ňí m mí stňí ch 

pama tek a okolňí  př í řody, ale take  s valňou hřomadou spolku. My 

jsme jiz  třadic ňe  obsadili zňac ňy  poc et mí st u c astňí ku  a byli jsme 

vide t. 

» Úspěšnými a populárními akcemi se pomalu, ale jistě stávají 

úterní nenáročné vycházky pro ty, kteří už nemusí do práce. Ža 

ňa pad a ňeu ňavňou ořgaňizaci vde c í me ňas í  c leňce Heleňe  

Pola s kove . 

» Nerealizované oslavy 10. výročí jsme připomněli vyhlídkovou jízdou historickou tramvají, ňa 

kteře  se ses el bezpoc et byvaly ch i souc asňy ch c leňu  spolku.  

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

» 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 2021 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 2021 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/ 

DOSTAVENÍČKO POD VĚŽÍ  

Souc asňa  vla dňí  přoticovidova  omezeňí  ňa m 

sta le jes te  ňeumoz ň ují  poř a dat ňas e 

ořgaňizovaňe  akce. Sta le je povoleňo vyda vat 

se mimo obydlí  pouze ve dvou, ve ví ce jeň 

tahdy, jsou-li to c leňove  te z e doma cňosti. 

Nezakazuje ňa m to ale ňe kde se spolu veňku 

setkat, kdyz  př i tom dodřz í me vs echňa platňa  

omezeňí . Přoto jsme se sřazili v sobotu 23. 

ledňa 2021 u Chaty Pod Ve z í  u Radí kova. 

Př í lez itost vyuz ilo te me ř  20 ňas ich c leňu . 

Žjistili jsme, jak ňa s doba covidova  fyzicky i 

psychicky zme ňila, jak se ma me, co de la me, co 

je u ňa s ňove ho. Po obc eřstveňí  jsme se po 

dvojicí ch řozes li sme řem ke Svate mu 

Kopec ku. V lese a ňa c eřstve m vzduchu bylo 

moc pe kňe  a takova  psychohygieňa byla uz  zapotř ebí . 

U baziliky u oke ňka cukřa řňy jsme ochutňali ka vu a za kusky. Ne kteř í  pokřac ovali pe s ky az  do Olomouce, jiňí  

jeň do Samotis ek a zbytek odjel autobusem do Olomouce. 

Akci jsme př izpu sobili vla dňí m ňař í zeňí m, vs echňa opatř eňí  jsme dodřz eli, a př esto jsme si spolec ňy  sřaz 

uz ili. 

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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DALŠÍ ZIMNÍ DOSTAVENÍČKO NA POHOŘANECH 

Dřuhe  takove  setka ňí  ňas ich c leňu  přobe hlo v sobotu 13. 2. 2021 ňa Pohoř aňech. Ra di jsme se ope t vide li a 

ope t v poc tu asi dvaceti. Ž Pohoř aň jsme se po skupiňka ch, jak kdo chte l, vydali sme řem ňa Radí kov, kde 

jsme vyuz ili moz ňost obc eřstveňí  v Chate  Pod Ve z í . Da le ňe kteř í  pokřac ovali ňa Svaty  Kopec ek, jiňí  př es 

Los ov do Velke  Bystř ice, dals í  jes te  da l do Bystřovaň a ti s ňejve ts í  vy dřz í  az  do Olomouce, kde jim křokome ř 

ňame ř il 20 kilometřu . 

Vs ichňi jsme si uz ili hezke ho mřazive ho poc así . Popoví dali jsme si, jak zvla da me ňouzovy  stav, a samozř ejme  

se te s í me, az  budeme moct zase ňořma lňe  z í t. 

 

PO STOPÁCH JARA V PŘÍRODNÍM PARKU KLADECKO 

Přvňí  vy let po skoňc eňí  lockdowňu ňa s zavedl ňa vy chod Př í řodňí ho pařku Kladecko ňa Koňicku. V sobotu 

17. dubňa 2021 se ňe kolik ňas ich c leňu  vypřavilo řu zňy mi zpu soby do Ludmí řova ňa Koňicku a zatí m jes te  

posmutňe lou jařňí  př í řodou se vydalo iňdividua lňe , kaz dy  svy m tempem a ňa pohodu, ňa 16 kilometřovou 

třasu koňc í cí  v Koňici. 

Cestou přos li jeskyňí  Přu chodňice, př í řodňí  řezeřvací  Tařamka a objevili přameň ř í c ky Pilavky, ňedaleko ňe j 

si pak ňe kteř í  u sřubu opekli ňa ohy ňku kloba sky. V Hac ka ch se pak zastavili u ve třňe ho mly ňa, u přameňe 

Ochozske  kyselky ňaplňili řychle vypřa zdňe ňe  lahve ňadoma a da l uz  to byl jeň kousek do Koňice. Tam dos li 
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ale jeň ňe kteř í . Ty loudave js í  zachřa ňil autobus jedoucí  uz  z Ochozu u Koňice, takz e se vs ichňi dostali 

v poř a dku a vc as do Olomouce. 

HRANICKÝ KRAS, PRO OKO SLAST 

 

Ne kolik ňas ich c leňu  vyřazilo v sobotu 8. kve tňa 2021 do Hřaňic ňa 

Mořave  a podle vlastňí  chuti a sil se přos li po třase Hřaňice – Teplice ňad 

Bec vou – Dřahotus e. Na koňec třasy dos la ve ts í  poloviňa z 15 vy letňí ku , 

co řa ňo vyřazili stejňy m vlakem. Meňs í  poloviňa si o to ví c uz ila křa sňy  

teply  deň v la zňí ch Teplice. Vs ichňi se uz  te s í me, az  spolkova  c iňňost zase 

bude ňořma lňe  fuňgovat. 

OBJEVITELSKÁ VÝPRAVA PODÉL HAMERSKÉHO NÁHONU 

NAŠLA KUS DIVOČINY 

V u teřy  25. kve tňa 2021 jsme uspoř a dali přvňí  akci, kdyz  uz  se to smí . 

Vydali jsme se ňa podvec eřňí  vycha zku pode l Hameřske ho ňa hoňu. Teňto 

ume ly  kaňa l, kteřy  ňas i př edkove  př ed stovkami let odvedli v 

Bystřovaňechz ř eky Bystř ice kvu li ňapa jeňí  mly ňu  přocha zí  Holicí  a v 

katastřu Novy ch Sadu  vte ka  do Mořavy. Nas ich 6 u c astňí ku  se sňaz ilo od 

zac a tku do koňce dřz et co ňejblí z  jeho toku a v za ve řu sve  třasy me lo v 

ňoha ch ňe jaky ch 9 km. Be hem ňas í  třasy jsme pozňali ňe kolik zají mavy ch biotopu , ňec ekaňe  křa sňy ch 

kousku  př í řody, a to cele  v katastřu me sta Olomouce. Jedňalo se o jedňu z třas Do př í řody ve me ste . 

NA KOLE OKOLO DRAHANOVIC 

V sobotu 5. c eřvňa 2021 jsme oslavili svu j sva tek, Deň přo př í řodu, cyklovy letem. C ekalo ňa s poctivy ch 30 

kilometřu . C ekala ňa s obec Dřahaňovice a okolí . K vide ňí  toho bylo spousta. Ojediňe ly  pozu statek goticke  

tvřze C eřňa  ve z , bařokňí  sy pka ze 14. století , zahřadňí  z elezňice c i meňhiř ňad mí stňí  c a stí  Lude ř ov, 

postaveňy  za jemci o histořii Keltu  (mj. Ž ř ad ňas ich souc asňy ch c leňu ). Putova ňí  jsme zakoňc ili ňa vs te vou 

zví ř at v Lude ř ovske  Nas í  male  fařme , kde jsme si take  opekli př ivezeňe  uzeňiňy. 
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ZE ŽAMBERKA DO VAMBERKA 

10 c leňu  se vydalo v sobotu 26. c eřvňa 2021 ňa tuřisticky  vy s lap z vy chodoc eske ho me sta Ž ambeřk az  do 

Vambeřka. Přohle dli jsme si v Ž ambeřku z idovsky  hř bitov, ňavs tí vili řodňy  du m Přokopa Divis e i Tyřs ovu 

řozhledňu. Křa sňy m př í řodňí m pařkem př es ňe kolik vyhlí dek, pode l toku Divoke  Ořlice jsme dos li do 

Vambeřka, me sta křajky. Us li jsme 17 km a ve vec eřňí ch hodiňa ch jsme se utřma ceňi ale plňi za z itku  vřa tili 

do Olomouce. 

 

 

EXPEDICE KRUŠEC 

Ope t po řoce jsme vyjeli ňa ty deňňí  expedici – tuřisticky  pobyt spojeňy  

s objevova ňí m cizí ho křaje a př í be hu  lidí , kteř í  v ňe m z ili ňebo z ijí . Ta 

letos ňí  se pod ňa zvem Expedice Křus ec zame ř ila ňa pozňa ňí  stř edňí  c a sti 

Křus ňy ch hoř. V křaji kolem Ja chymova jsme střa vili sedm dňí , od soboty 

do soboty 24. - 31. c eřveňce 2021. Patňa ct u c astňí ku  ňas í  akce me lo 

za kladňu v Hořske  chate  Akademie ňad Ja chymovem s chutňou 

polopeňzí . Ža pozňa va ňí m zdejs í ch mí st jsme vyřa z eli pe s ky př í mo od 

chaty, liňkovy m autobusem a ňe kdy i auty. Nikde jsme ňebyli spolu u plňe  

vs ichňi, kaz dy  si mohl vybřat svoji akci podle chuti, tempu ňebo za jmu. 

Kaz dy  vide l spoustu zají mavy ch mí st a odvezl si křa sňe  za z itky. 

Přos li jsme Ja chymov i stezku Ja chymovsky m peklem, upomí ňají cí  ňa 

komuňisticke  la gřy a jejich ve zňe . Navs tí vili jsme zdejs í  s tolu c . 1 dolu 

Rovňost a ňejodva z ňe js í  z ňa s absolvovali i ňe kolikahodiňovou 

adřeňaliňovou přohlí dku dolu Johaňňes ňad Boz í m Dařem. 
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Ždolali jsme c tyř i vřcholy s řozhledňami – Ples ivec, Klí ňovec, 

Blateňsky  vřch a Ha j u As e. 

Va leli jsme se v la zeň ske m wellňessu. Přos li jsme se pode l 

cele ho histořicke ho Blateňske ho vodňí ho př í kopu, kteřy  

v de lce 13 km spojuje Boz í dařske  řas eliňis te  a Hořňí  Blatňou. 

 

Navs tí vili jsme As , Boz í  Dař, Hořňí  Blatňou, Kařlovy Vařy, 

Ostřov a dals í  hořske  vesňic ky, osady a me stec ka. C a řku 

ma me i za dřuhou ňejvy s e poloz eňou vlakovou staňici u ňa s – 

Peřňiňk – a za z idovsky  hř bitov v Hřozňe tí ňe . Ž lesu  jsme 

odňesli kilogřamy hub a o ňe co ma lo me ňe  bořu vek, jahod a 

maliň. Nas i kytařiste  ňa koňci akce dosta vali do obou řukou 

kř ec e, jak iňteňzivňe  kaz dy  vec eř hřa li u ohň u .  

Me li jsme se ba jec ňe  a zmokli jsme jeň jedňou. 

SKALNÍ HRAD PUCHART U POTŠTÁTU DOBYT, I KDYŽ S JEDNOU ZTRÁTOU 

Na s  vy let do Pots ta tske ho skalňí ho me sta zac al v sobotu 7. sřpňa 2021 velmi slibňe . Na ňa dřaz í  se ňa s ses lo 

16, z toho 5 hostu , a v Ols ovci se k ňa m př idal jes te  Petř Žatloukal, keřy  tam dojel autem. Třochu jsme se 

zapotili př i stoupa ňí  do Boň kova, ale pak se s lo pe kňe  lesem po řoviňce az  ke skala m. U hořolezecke  Staře  

ska ly vysoke  20 metřu  jsme pozořovali skupiňu hořolezcu , kteř í  ji zdola vali. Kousek da l se u silňice vypí ňala 

skalňí  ste ňa zvaňa  Třpaslic í  domec ek. Dals í  skalňí  uskupeňí  jako ňapř . C eřtovo kopyto, Vařhaňy ňebo 

C eřtova ste ňa byla zc a sti ukřyta mezi střomy. Le pe jsou vide t ňa jař e, kdy jsou střomy bez listí . 

Dals í  zasta vka byla pod zř í ceňiňou hřadu Puchařt. C ekalo ňa s střme  stoupa ňí  po kameňech. Jeň osm 

odva z ňy ch s plhalo ňahořu a tam se to stalo. Jedňa u c astňice, kteřa  byla ňa akci jako host, ňes ťastňe  uklouzla 

a zlomila si ňohu v kotňí ku. Př ijela saňika i hasic i, kteř í  me li plňe  řuce přa ce ji zabalit a sňe st dolu . Paňí  Daňu 

odvezli do ňemocňice do Hřaňic a my ostatňí  jsme třochu otř eseňi pokřac ovali po silňici do Ols ovce k 

zatopeňe mu lomu. Po te to ňes ťastňe  uda losti jiz  ňebyl c as ňa koupa ňí , i kdyz  bylo ňa dheřňe  poc así , tak 

alespoň  pivo a hoňem ňa autobus do Hřaňic. Jeň tř i ňas e milovňice koupa ňí  si s ly zaplavat, z e pojedou 

pozde js í m autobusem. Tak jsme se vřa tili do Olomouce z jiňak hezke ho vy letu bez jedňe  u c astňice. Př ejeme 

paňí  Daňe , ať se břzy uzdřaví  a ňevzpomí ňa  ňa Malou lis ku ve zle m. 
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Z HRANIC DO PŘEROVA KOLMO A NA POHODU 

 

Pe tice cyklistek vyřazila v sobotu 4. za ř í  s bicykly ňa třasu Hřaňice-Př eřov. Do Hřaňic ňa s př ivezl vlak a 

ňejpřve jsme tam hňed kousek od ňa dřaz í  obdivovaly mí stňí  viadukty. Jsou to tř i soube z ňe  z elezňic ňí  mosty 

ňa třati 271 pu vodňí  dřa hy spolec ňosti c.k. přivilegovaňe  Seveřňí  dřa hy cí sař e Feřdiňaňda. Přvňí  cihlovy  

most byl vybudova ň jiz  v letech 1844-1846. Dřuhy  v řoce 1873 a ňejde le třvala vy stavba tř etí ho. Ta byla 

zaha jeňa v řoce 1920, ale ukoňc eňa az  o te me ř  dvacet let pozde ji. Od řoku 2007 jsou tyto mosty přohla s eňy 

kultuřňí  pama tkou. Žezdola jsme si potom mj. přohle dly hřaňicky  za mek a syňagogu a potom uz  huřa  po 

cyklostezce sme řem ňa Lipňí k ňad Bec vou.  

V Lipňí ku jsme si daly obe dovou pauzu a ove ř ily jsme si, z e i tady je toho hodňe  k vide ňí . Např í klad 

pestřobařevňa  stř es ňí  zahřada v mí stňí m pařku a tamte z  Opic a k, př eřostla  fořma buku lesňí ho s ve tvemi az  

ňa zem. Naví c jsme jes te  stihly zají mavou vy stavu ve zdejs í  galeřii Koňí řňa. Retřospektivňí  expozice 

ume lecke ho kova ř e Va clava Kitzbeřgeřa k jeho 80. ňařozeňiňa m př ekvapí  přecizňí m detailňí m zpřacova ňí m 

jedňotlivy ch postavic ek, dopřavňí ch přostř edku , ale tř eba i kovove ho betle mu, kteřy  autoř postupňe  tvoř í  uz  

patňa ct let. 

A potom zňovu huřa  do sedel. Cyklostezka Bec va je opřavdu řoviňata  vy letňí  třasa kolem vody, ňa kteře  jsme 

„potkaly“ i chmelňice, jezy a odpoc iňkove  mí sto u př í řodňí ho koupalis te  Jadřaň u Oseku ňad Bec vou, v ňe mz  

se dalo jes te  i zaplavat. Nas e putova ňí  jsme ukoňc ily v Př eřove  ňa ňa dřaz í , kde jsme se „ňalodily” ňa vlak 

sme řem k domovu. Př i ňa vřatu domu  ňas e tachometřy ukazovaly ňe co kolem 40 km. Na m ale ňes lo o 

polyka ňí  kilometřu , spí s  o tu pohodu, kteřou jsme si ňa vy lete  uz ily.  
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DOBROVOLNÍCI OPĚT UKLÍZELI ČESKO. ÚKLID OLOMOUCKÝCH PŘÁTEL PŘÍRODY ZAUJAL  

I TELEVIZI 

 

Letos ňí m u klidem bř ehu  ř eky Mořavy od 

mostu ňa Novy ch Sadech k S aňtovce jsme se 

př ipojili uz  potř etí  do kampaňe  Ukliďme 

C esko. U klidove  akce, ňa ňí z  se sbí řalo to, co 

jiňí  pohodili, se zu c astňilo 15 dobřovolňí ku  z 

ř ad olomoucky ch Př a tel př í řody i veř ejňosti, 

a to doslova vs eho ve ku.  

Dobřovolňí ci sesbí řali po jiňy ch 

spoluobc aňech plastovy , skleňe ňy , hliňí kovy  

a papí řovy  odpad a pomohli tak př í řode  v 

te sňe  blí zkosti sve ho bydlis te . Ža to pak 

kaz dy  z ňich obdřz el upomí ňkovy  diplom, ale 

take  chutňy  obe d z bohate ho vy be řu Restauřace Bohemia, kde přobe hlo za ve řec ňe  pode kova ňí  a 

zhodňoceňí . Teňtokřa t se podař ilo dí ky pilňe  přa ci dobřovolňí ku  vysbí řat př es 300 kilogřamu  odpadku . 

Pode kova ňí  patř í  i Techňicky m sluz ba m me sta Olomouce za poskytňutí  přacovňí ch pomu cek 

dobřovolňí ku m a ňa sledňy  svoz sebřaňe ho odpadu.  
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Na s  u klid byl i v př í me m př eňosu C eske  televize a v hlavňí ch vec eřňí ch zpřa va ch. Pokud jste se dí vat 

ňemohli ňebo jste to ňestihli, mu z ete se podí vat do ařchivu vysí la ňí , jak ňa m to slus elo. Mohli jste ňa s vide t 

ňaz ivo v sobotu 18. 9. ve Studiu 6 Ví keňd ňa C T24. „Na s  muz “ Daliboř oteví řa  řepořta z : "Guma k jsem ňas el!". 

NÁVŠTĚVNÍKEM VE VLASTNÍM MĚSTĚ ANEB MĚSTSKÁ HRA BAROKO PRO OKO 

Dnes jsem se vypravila na hru s Lenočkou, Tajemné olomoucké uličky, se smíšenými pocity. Moc se mi nechtělo, 

protože jsem nevěděla, co si na nás Lenočka vymyslela. Hra proběhla v klidu a pohodě. Dostali jsme informace o 

pravidlech hry a po dvojicích jsme vyrazili. Trasa i otázky byly zajímavé, dozvěděli jsme se i něco nového a 

prošli jsme se po městě. Nakonec jsem ráda, že jsem překonala svou lenost. Krásný den, Lenočko, děkuji. (Hela 

P.) 

Žají mava  hřa, c love k musí  zac í t př emy s let, kde co je a hledat cí le. Ve třojici se ňa m podař ilo plňit s legřací  

u koly a cestou jsme přohlí z eli křa sňe  opřaveňe  ulic ky a domy. (Toňka C.) 

Lenočko, bylo to včera zábavné a je fajn zaměstnat hlavu i nohy. Určitě v tom chci pokračovat. (Dáša P.) 

 

Toto jsou ohlasy ňe kteřy ch u c astňí ku , kteř í  vyřazili 

ve c tvřtek 23. za ř í  2021 odpoledňe př ed olomouckou 

řadňici, kde byl sřaz ňa me stskou hřu. O te  ve de li jeň 

to, z e potř ebují  "papí ř a tuz ku". Na mí ste  se 

dozve de li, z e jde o zjis ťova ňí  u kolu  v histořicke m 

ceňtřu me sta, a to jedňotlive  ňebo po skupiňka ch. 

Ve c tvřtek 14. ř í jňa jsme si podřuhe  vyzkous eli 

me stskou hřu, i teňtokřa t to bylo Bařoko přo oko. 

Ses la se ňa s desí tka, a kdyz  ňa m Leňoc ka řozdala 

podklady ke hř e a vysve tlila přavidla, řozutekli jsme 

se po me ste . Me li jsme př ed sebou 17 u kolu  a iňdicie 

jsme zí ska vali u vs ech olomoucky ch kas eň a ňe kteřy ch domovňí ch zňameňí . Ne kteře  ota zky ňa s potřa pily, 

ale hřa ňa s tak pohltila a zaujala, z e jsme aňi ňevňí mali mřholeňí  a stmí va ňí . Př ipadali jsme si jako v 

pevňosti Boyařd a Leňoc ka coby otec Fouřas ňa ňa s c ekala pe kňe  v teplouc ku v kava řňe . Teň jediňy  spřa vňy  

klí c  zu stal jeň jedňe  dvojici, a to jsme se tak sňaz ili a ve ř ili, z e to ma me spřa vňe .  

 

DOJMY Z PROCHÁZKY ZA STROMOVOU VÍLOU 

Přvňí  u teřňí  přocha zky, kteřou př ipřavila Heleňa Pola s kova  ňa 19. ř í jňa, se zu c astňilo s est c leňek, kteře  

statec ňe  us ly celou pla ňovaňou třasu. Že S teřňbeřka do Mlade jovic byla vy luka a autobus ňa m zastavil u 

kostela sv. Ma ř í  Magdale ňy, u kteře ho jsme si přohle dly ňa hřobňí  kameňy. 
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A ňezapomňe ly jsme aňi ňa pama tňou lí pu, pod kteřou podle pove sti odpoc í val sa m Přokop Holy , kdyz  v řoce 

1430 přocha zel se svy mi vojsky křajem. Lí pa je uňika tňí  zejme ňa svy m vzhledem – její  kmeň tvoř í  dva 

pokřouceňe  kmeňy. Střomovou ví lu jsme ňas ly, jak spiňka  ňa jedňe  z kosteřňí ch ve tví  zakřyta  listí m. 

 

 

Jdeme da l a huřa  - mají  otevř eňou 

hospodu, a tak jsme si pochutňa valy ňa 

dobře  ka vic ce. Malebňa  kř í z ova  cesta z 

dřuhe  poloviňy 19. století  je tvoř eňa 

c třňa cti vy kleňkovy mi kaplemi. 

Jedňotliva  zastaveňí  oboustřaňňe  

lemují  cestu ňa ňa vřs í  ňad 

Mlade jovicemi. Upřostř ed cesty se 

ňacha zí  kameňňy  kř í z  z řoku 1867. 

Je křa sňe , sluňí c ko sví tí  a př í řoda je 

křa sňe  bařevňa . Pomalu jsme dos ly 

polňí  cestou do Ž eřotí ňa busí kem do 

Olomouce. 
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PODZIMNÍ TÚRA NA TŘI KAMENY DO PODHŮŘÍ JESENÍKŮ 

 

 

Kdyz  se ř ekňe vy let do Jeseňí ku , ňemusí  to by t vz dy spojeňo s vy stupem ňa hř ebeň a jejich vřcholy, ale i do 

podhu ř í . To přa ve  ňaopak v te chto podzimňí ch dňech poskytuje křa sňou vycha zku. My jsme se teňtokřa t, v 

sobotu 16. ř í jňa 2021, vypřavili ňa vřchol Tř i kameňy (907 m ň. m.), kteřy  ňepatř í  k te m ňejvys s í m, ale ma  

velice pe kňou polohu s pařa dňí mi vy hledy a ňacha zí  se ňad Př emyslovsky m sedlem. 

Vy chozí m mí stem přo tu řu byla Louc ňa  ňad Desňou, kam jsme př ijeli vlakem za křa sňe ho, i kdyz  třochu 

chladňe ho, poc así . Vyřazili jsme po C TŽ (c eřveňa  tuřisticka  zňac ka) se sluňí c kem v za dech. Pome řňe  ostř e 

jsme stoupali, kdyz  se břzy uka zaly ňa louka ch a mezi řemí zky přvňí  vy hledy ňa c a st hlavňí ho hř ebeňe 

Jeseňí ku  i s jeho ňejvys s í m vřcholem Přade dem (1492 m ň. m.).  Dobřou ořieňtaci jsme me li i podle tř í  

ve třňy ch elektřa řeň, kteře  jsou umí ste ňe  pod hořňí  ňa dřz í  př ec eřpa vací  elektřa řňy Dlouhe  střa ňe . Cesta 

vedla az  po řozcestňí k Bukovice (675 m ň. m.), kteřy  ukazoval ňa ve ts í  mňoz ství  moz ňy ch cí lu . My jsme 

pokřac ovali da le za řozcestňí kem k hořňí  c a sti Bukovic po MTŽ. Na chví li jsme se ňapojili take  ňa c eřveňou 

cyklostezku, pozde ji jsme vs ak ope t sledovali ňas i MTŽ.   

V lese byly vide t i techňicke  za sahy přo upřaveňí  te to lesňí  tuřisticke  cesty. Nakoňec jsme dos li k př í stř es ku, 

kteřy  byl uz  kousek od ňas eho cí le. Cestou jsme ňepotkali z a dňe  tuřisty, az  zde u př í stř es ku zac alo by t 

řus ňe ji. Sem totiz  vede pohodlňa  cesta z Př emyslovske ho sedla, kam zají z de jí  motořizovaňí  tuřiste  a tu 

uřc ite  pouz ili i tito ňa vs te vňí ci (ňe kteř í  i s koc a řkem). Bylo kolem poledňe, a tak jsme vyuz ili př í stř es ek ňa 

obc eřstveňí . To bylo ovs em z vlastňí ch za sob, ňeboť ňa cele  třase ňeňí  z a dňa  hospu dka. 
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Odtud to byl uz  kousek ke skalňí mu u tvařu, kteřy  se vyňoř il 

zasazeňy  ňeňa padňe  v lese. Mezi střomy se uz  tyc ily Tř i kameňy 

(907 m) – ňa s  cí l cesty. Vřs ek byl docela obsazeňy  lidmi, ale ti byli 

jiz  asi ňasyceňi pohledy, a tak se vřs ek řychle vyklidil pouze přo 

ňa s. Samozř ejme  jsme si uz ili vy hledy a vs e „zmapovali“ fotkami. 

Ty vy hledy byly u z asňe , pod ňa mi ňa vy chodňí  střaňu v u dolí  se 

be lal kostel v Břaňňe , za ňí m pak v da lce cele  pohoř í  vedoucí  ke 

Křalicke mu Sňe z ňí ku. Na přote js í  střaňe  pak ve vodila řozhledňa 

ňa Přade du v popř edí  s Medve dí  hořou a ve třňy mi elektřa řňami. 

Dokoňce jsme řozezňali i Petřovy kameňy, kteře  se křc ily ňa 

hř ebeňi s dals í mi vřcholky az  po Bř idlic ňou. Nejblí z e k ňa m ňad 

Př emyslovsky m sedlem se řozkla dala C eřňa  střa ň . Ta dňes patř í  

k ňejme ňe  ňavs te vovaňy m mí stu m v Jeseňí ka ch. Je velmi obtí z ňe  

př í stupňa , ňeboť tam ňevedou z a dňe  zňac eňe  tuřisticke  cesty 

pouze třaveřzem cyklostezka.  Mí sto ňebylo tak opus te ňe  

odjakz iva, přotoz e ňa svazí ch te to hořy (vřchol ma  1236 m ň. 

m.)  byly v miňulosti tř i u zkořozchodňe  z elezňice slouz í cí  

k odvozu dř eva. Po c ase zaňikly, ale jejich třasy mají  by t jes te  

řozezňatelňe  v teře ňu. Př esve dc í me se o tom ňe kdy? 

Žpa tec ňí  cestu jsme ňasme řovali kolem Ucha c e (1009 m ň. m.), 

kteřy  kdysi tvoř il hřaňici losiňske ho paňství , da le ňa obec Pekař ov 

(zde ma  Vy zkumňy  

u stav vc elař sky  

pokusňy  vc elí ň). Na 

zac a tku obce jsme 

uhňuli ňa ŽTŽ a da l 

př es řozlehle  

pastviňy s řemí zky i kameňňy mi zí dkami, kteře  v miňulosti 

lidi vyskla dali př i obde la va ňí  pu dy. Odtud byly ty ňejpe kňe js í  

vy hledy ňa hř ebeň Jeseňí ku , kde se uz  zac aly kupit mřaky a 

vytva ř ely pařa dňí  sceňe řii. Pak uz  jsme př es li lesí kem po 

ceste  s křa sňe  zbařveňy mi opadaňy mi listy a po chví li dos li ňa 

hořňí  koňec Velky ch Losiň. Vlakovou zasta vku vs ak ňikdo 

ňevyuz il, pokřac ovali jsme pode l ř í c ky Losiňky az  do la zeň ske  

c a sti Velky ch Losiň. Tady uz  hodňe  z í zňiví , ale spokojeňí , jsme 

ukoňc ili ňa s  vy let u pivec ka v mí stňí  pizzeřii. Take  pizzu zde 

mají  vy bořňou, jak ňe kteř í  „hladovci“ hla sili. Na vřat byl ve 

dvou skupiňa ch ope t vlakem př í mo do Olomouce - jezdí  

přavidelňe  kaz dou hodiňu, coz  je vy hoda.  
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PODZIMNÍ VÝLET S VŮNÍ ŠPEKÁČKŮ, LUK I VYŘEZÁVANÝCH FIGUREK 

 

 

 

V sobotu 23. ř í jňa 2021 jsme vyřazili ňa pohodovy  pe s í  vy let do luk a lesu  ňa Přoste jovsku, kteřy  uspoř a dala 

Boz eňa Bo hmova . V obci Lipova  jsme ňavs tí vili ume ly  hřa dek S pací řs tejň, kde byla moz ňost ope ci si 

př iňeseňe  buř ty. Pokřac ovali jsme do chřa ňe ňe ho u zemí  Lipovske  upolí ňove  louky. Pak ňa s c ekalo 

obc eřstveňí  v hospu dce U Muzikaňta. Po Svatojakubske  ceste  jsme dos li pode l ř í c ky Hlouc ely do Male ho 

Hřadiska. Na obecňí m u ř ade  jsme zde domluvili přohlí dku velke ho betle mu od mí stňí ho ř ezba ř e s figuřkami 

mí stňí ch obyvatel - a přova zel ňa s sa m paň ř ezba ř . Byla to takova  tř es iňka ňa dořtu toho dňes ňí ho veskřze 

povedeňe ho vy letu.  
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VELIKONOČNÍ VÍKENDOVKU DO KOLÍNA NÁM COVID PŘESUNUL NA PODZIM. A BYLO STEJNĚ 
DOBŘE! 

 

 

Na jař e jsme kvu li vs eobecňe mu „lockdowňu“ ňemohli uspoř a dat pla ňovaňy  ví cedeňňí  vy jezd ňa Kolí ňsko a 

mí sto toho jsme sede li doma ňebo pozňa vali tak leda katastř ňas í  obce. Na hřadňí  teřmí ň př esuňuty  ňa 28. – 

31. ř í jeň 2021, ale uz  vys el a dokoňce se ho mohli u c astňit te me ř  vs ichňi př ihla s eňí  ňa jařňí  pokus. 

Ž Olomouce ňa s ve c tvřtek 28. ř í jňa řa ňo vyřazilo 15 a jes te  jedňa u c astňice př ijela kvu li přa ci az  ňa sledují cí  

deň. 

Přvňí  deň jsme, po ubytova ňí  ve Fit ceňtřu ňa okřaji me sta, 

ve ňovali ňejpřve ňa vs te ve  u medve du  a pak hňed přohlí dce 

histořicke ho ja dřa Kolí ňa. Jeho za kladem je chřa movy  pahořek, 

jehoz  domiňaňtu – kostel sv. Bařtolome je – mají  ňa sve domí  

stavitele  přaz ske ho svatoví tske ho chřa mu. Kostel je obklopeň 

stařobyly mi kameňňy mi domy a ňa ňe  ňavazuje s iřs í , hezky 

opřaveňe  pama tkove  chřa ňe ňe  ceňtřum me sta. Na m se hodilo, z e 

byl zřovňa sta tňí  sva tek a za řoveň  Deň Stř edoc eske ho křaje a 

pama tky byly za symbolicke  vstupňe . Pozňa va ňí  me sta 

pokřac ovalo v ikoňicke  hospode  U Vodva řku , kteřou přy  musí  

zaz í t kaz dy , jiňak ňa vs te va Kolí ňa ňeplatí . Te m, kdo zpupňe  

abseňtovali a s li mí sto toho do muzea ňa bitvu u Kolí ňa, se tak 

letos ňí  ňa vs te va Kolí ňa ňepoc í ta . 

V pa tek řa ňo jsme vys li ňa pe s í  vy let pode l toku Labe 

s př evy s eňí m asi 16 metřu  ňa celou de lku třasy. V Polabí  se c love k 

hňed tak ňeuňaví . Lí bila se ňa m vybřaňa  třasa do Osec ku, kteřa  

vedla pode l ř eky a ňabí zela vy hledy ňa podzimňe  zbařveňe  

střomy. Vedl javoř. Na koňci třasy ňa s  hlad a z í zeň  ňasytil a sí ly 
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dobil tamňí  motořest ňatolik, z e ve ts iňa skupiňy jes te  odjela autobusem do Pode břad a pokřac ovala exkuřzí  

la zeň ske ho ařea lu a hřadu. 

V motořestu v Osec ku vedeňí  za jezdu take  ňa hodňe  potkalo tajemňe ho muz e, jeňz  ňamí sto Kutňe  Hořy 

pla ňovaňe  ňa sobotu dopořuc il ňapř ed ňavs tí vit za mek Kac iňa, přotoz e je „leps í  ňez  cela  Kutňa  Hořa 

dohřomady. A hlavňe  tam be z te do kňihovňy!“ dodal. Dopořuc eňí  jsme poslechli a př edposledňí  deň ňas eho 

vy jezdu jsme zac ali ňa Kac iňe . Objevili jsme tak peřlu c eske ho klasicismu postaveňou hřabaty 

Chotkovy mi. Př emí stili jsme se do Sedlce, ve ts iňa autobusem, jiňí  pe s ky, a ňavs í vili kostňici a katedřa lu. Taky 

bodl dobřy  obe d ve schwařzeňbeřske  hospode . Moz ňa  by př is el i Kařel, kdybychom ňespe chali do Kutňe  

Hořy. Ždejs í  atmosfe řu jsme ňasa li v řu zňy ch skupiňka ch, přotoz e be hem řozchodu. 

Nede le byla ňezají mava  jeň přo meňs í  poloviňu osazeňstva, kteřa  odjela domu  vlakem, jeňz  cestou chytil 2,5 

hodiňy zpoz de ňí . Ve ts í  c a st zu stala v Kolí ňe  a okolí , absolvovala me stskou hřu ňebo ope t exkuřzi 

v Pode břadech c i Kutňe  Hoř e, přotoz e jim to jedňou ňestac ilo. 

Třadic ňí  uz  jsou ňas e vec eřy s z ivou hudbou a zpe vy. Ž a dňy  jsme ňevyňechali, pokaz de  to bylo třochu jiňe  co 

do řepeřtoa řu, přu be hu i obc eřstveňí  ňa stolech. Křome  te to kultuřy stihli ňe kteř í  z u c astňí ku  zaví tat do 

baze ňu, do sauňy i ňa př edstaveňí  do me stske ho divadla. 

Kolí ň a blí zke  Polabí  jsme pozňali be hem c tyř  dňí  zatí m jeň tak třochu. Žjistili jsme ale, z e je tu dobř e, a 

přoto se ňe kdy řa di vřa tí me a koukňeme, co tu mají  da l. 
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DRUHÁ ÚTERNÍ PROCHÁZKA NÁS ZAVEDLA DO HORNÍCH MOŠTĚNIC 

 

Chcete ve de t, odkud pocha zí  ňa zev obce Hořňí  Mos te ňice? Ž da vňe  miňulosti, kdy tudy v dobe  

Velkomořavske  ř í s e přocha zela cesta spojují cí  Velehřad s Př eřovem a Olomoucí . Tehdy zde byla ř ada moc a lu  

a baz iň, přoto musela by t cesta tvřzeňa, aby mohla by t sjí zdňa . K tvřzeňí  cesty se pouz í valo přoute ňy ch 

oty pek, takzvaňy ch „mos tiň“. Podle ňich pak byla pojmeňova ňa obec. R eka Mos te ňka, kteřa  přote ka  obcí , 

ňesla v miňulosti jme ňo Stvola, coz  je dřuh vřby. 

Vla c kem jsme př ijely do Hořňí ch Mos te ňic a uz  skořo ňepřs elo. V obci jsme si přohle dly kostel Naňebevzetí  

Paňňy Mařie z ř. 1742, sochu sv. Jaňa Nepomucke ho z ř. 1711 umí ste ňou ňa vysoke m bohate  zdobeňe m 

sloupu ňebo pomňí k obe tem přvňí  sve tove  va lky se sochou vyhlí z ejí cí  z eňy. 

Mňe  se ňejví ce lí bila za mecka  zahřada a Mos te ňicky  jiňaň - př ekřa sňy  jiňaň řoste v za mecke m pařku v Hořňí  

Mos te ňici. Vzhledem ke sve  velikosti a typu kořuňy mu z e by t jiňaň povaz ova ň za řařitu. Podobňy  exempla ř  

řoste pouze v botaňicke  zahřade  Uňiveřzity Kařlovy v Přaze, jde vs ak o jiňy  kultivař. 

Nezapomňe ly jsme si ňac epovat ňa vřa tňici Haňa cke  Kyselky př í řodňí  miňeřa lku. A miňeřa lku jsme 

ochutňaly i u přameňe C ubřiňa. V řestauřaci U Kaplic ky jsme se osve z ily kafí c kem i pivem. A podzimňí  

př í řodou okolo př eřovsky ch zahřa dek jsme dos ly do Př eřova ňa vlak a jely domu . 
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PODZIMNÍ EXKURZE PŘIBLÍŽILA ŽIDOVSKOU TRADICI, PAMÁTKY A PŘÍRODU BOSKOVIC 

O sta tňí m sva tku ze vs ech 

ňejmilejs í m, ve stř edu 17. listopadu 

2021, jsme vyřazili ňa podzimňí  

exkuřzi do Boskovic. Jak uva dí  pořta l 

Kudyzňudy.cz, Boskovice, ze dvou 

stran sevřené vysokými kopci, leží 

kousek stranou od hlavní silnice z 

Brna do Svitav. Nezastavit se tu by 

byla škoda; město střeží romantická 

zřícenina gotického hradu, je tu 

empírový zámek, zajímavé muzeum, 

aquapark, westernové městečko a 

pitoreskní židovská čtvrť se 

synagogou. My jsme si přoteňtokřa t 

vybřali pozňa va ňí  z idovske  c tvřti a 

vy let po ňauc ňe  stezce Hřadňí  

okřuh. Do s esti hodiň, kteře  jsme me li mezi př í jezdem a odjezdem z Boskovic, se ňa m toho ví c 

ňeves lo. Dostat se totiz  ve sva tek z Olomouce do Boskovic veř ejňou dopřavou vyz aduje mí t 2,5 hodiňy ňa 

cestu tam a stejňou dobu ňa cestu domu . Př itom obe  me sta jsou od sebe ňe jaky ch 60 kilometřu . 

Hňed pote , co jsme do Boskovic dořazili, jsme be z eli do Ž idovske ho 

domu, kteřy m ňa s přovedla paňí  Hřbkova  z mí stňí ho Muzea 

Boskovicka. Př iblí z ila ňa m histořii Ž idu  a jejich bydleňí  ve zdejs í  

z idovske  c tvřti, dala ochutňat macesy a v její m dopřovodu jsme pak 

ňavs tí vili syňagogu maioř a řitua lňí  la zeň  - mikvi. Přohlí dku 

z idovsky ch pama tek jsme zakoňc ili v Hostiňci U Rudyho, sta le v 

z idovske  c tvřti.  Po pauze ňa obe d jsme pokřac ovali do př í řody - 

sedmikilometřova  ňauc ňa  stezka Hřadňí  okřuh vedla z me sta pode l 

za mku k boskovicke mu hřadu, kteřy  jsme obes li kolem hřadeb, a da l 

lesem př es C eřveňou skalku do Pilske ho u dolí . Tí m přote ka  ř í c ka 

Be la , ňa ňí z  sta valy kdysi tř i mly ňy. Teď jsou ňa bř ezí ch jeňom jejich 

makety. V u dolí  jsou i dva pe kňe  řybňí ky, kolem ňichz  jsme se vřa tili 

po stezce zase do Boskovic. Vy let jsme zakoňc ili za kuskem v 

cukřa řňe  ňa ňa me stí  a s li jsme ňa vlak. Po dvou a pu l hodiňa ch 

cestova ňí  se dve ma př estupy jsme se ocitli v Olomouci. Bylo dobř e, 

jeň to cestova ňí ... 
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DALŠÍ ÚTERNÍ PROCHÁZKA SMĚŘOVALA ZA VŮNÍ TVARŮŽKŮ 

 

 

V u teřy  23. listopadu přobe hla dals í  U teřňí  přocha zka, kteřa  pod vedeňí m Heleňy Pola s kove  teňtokřa t 

sme ř ovala do Los tic. Ta o povedeňe  akci, kteřa  př ila kala 7 u c astňic, poslala ňa sledují cí  zpřa vu: 

Do Los tic jsme dojeli za sluňec ňe ho poc así . Př es ňa me stí  jsme dos li do muzea olomoucky ch tvařu z ku , kteře  

jsme si přohle dli. Přos li jsme vs ech deve t mí stňostí  expozice. Vyzkous eli jsme třeňaz e ř ňa s lapa ňí  tvařohu, 

Majka Weiňlichova  zavzpomí ňala, jak 16 leta  dí veňka chodila ňa břiga du vyřa be t tvařu z ky. Muzeum bylo 

velmi zají mave  a pouc ňe . V podňikove  přodejňe  jsme doplňili za soby o tvařu z kove  speciality. Na ňa me stí  

Mí řu jsme si pochutňali ňa ka vic ce se za kuskem a tvařu z kovou bagetou. A kde jsme si pochutňa vali? No 

př eci v kava řňe  a galeřii U lis ky Bystřous ky sluňí c kem zalite  zahřa dce. 

Př ed odjezdem z Los tic jsme se jes te  stihli podí vat ňa by valou syňagogu postaveňou v řoce 1905, kteřa  

ňahřadila pu vodňí  dř eve ňou syňagogu, stojí cí  ňa stejňe m mí ste . Teňto za z itek zavřs il dňes ňí  př í jemňou 

přocha zku. 
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POSLEDNÍ ÚTERNÍ PROCHÁZKA TOHOTO ROKU VEDLA DO 
ŠTERNBERKA 

Posledňí  letos ňí  U teřňí  přocha zka ňa s zavedla 14. přosiňce do 

S teřňbeřka. Poc así  ňa m moc ňepř a lo, dopřova zela ňa s mlha. Př esto jsme 

se vydali po Nauc ňe  stezce Přaba ba, kteřa  vede k zeleňe  budce, z ňí z  me l 

by t křa sňy  vy hled ňa hřad a me sto. My bohuz el vide ly jeň mlhu. Cestou 

do me sta jsme se zastavily ňa va ňoc ňe  ňazdobeňe m hřadňí m ňa dvoř í .  

V ceňtřu me sta jsme se pak v hospu dce zahř a ly zelňou polí vkou a př ipili 

si ňa s ťastňe  Va ňoce pivkem. Hlavňí  ňa me stí  zdobí  va ňoc ňí  střom. 

Bohuz el muzeum Expozice c asu bylo zavř eňe , coz  ale ňe kdo opomňe l 

zmí ňit ňa ňetu. Tak tam ňechoďte. 

 

 

 

 

TRADIČNÍ VYCHÁZKA K NAŠEMU DUBU UZAVŘELA UŽ DRUHÝ DIVNÝ ROK 

V kve tňu 2012 (!) jsme zasadili v ha ji u Hřomova dubu mezi C eřňoví řem a Chomoutovem svu j „Dub Př a tel 

př í řody“. Od te  doby k ňe mu chodí me a dí va me se, jak řoste. I letos, v sobotu 18. přosiňce 2021, třadic ňe  

př ed Va ňocemi, jsme se s li podí vat, jak se mu dař í . Teňtokřa t vedla ňas e třasa od Kla s teřa Hřadisko př es 

c eřňoví řsky  vojeňsky  hř bitov pode l potoka Třusovka k Hřomovu a ňas emu dubu. Ve ts iňa z dvací tky 

u c astňí ku  se pak vydala okolo Chomoutovske ho jezeřa a skoňc ila v Pivovařu Chomout. 
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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. Na začátku června, když polevila omezení pro hromadné a spolkové akce, jsme na oslavu „vítězství 

nad covidem“ uspořádali první hudební akci, zájem o niž předčil veškerá očekávání. Proto následovala do 

prázdnin ještě jedna a o prázdninách další. Hudební podvečery jsme doplnili během roku o několik výtvarných 

dílen. Naštěstí se mohly uskutečnit i tradiční aktivity zaměřené na naše členy a příznivce – letní piknik v parku, 

turnaj v pétanque a bowlingu, minigolf a už osmý ročník Liškostřeleckého turnaje.  

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

http://www.malaliska.cz/fotogalerie2/
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TVOŘIVÉ DUŠE MALOVALY V PARKU OBLÁZKY 

Přvňí  vy tvařka po te  dlouhe  dobe  spustila vlňu 

ňads eňí  a ume lecke  skloňy i u te ch, co by to do 

sebe ňeř ekli. Malova ňí  ňa kamí ňky př ipřavila 

Leňoc ka Pospí s ilova  ve c tvřtek 27. kve tňa 

veňku v Rudolfove  aleji. 

 

MUZICÍROVÁNÍ U PARKU ANEB NĚJAK TO 

DOPADNE 

„Pokud na něco hrajete, vezměte to s sebou a předveďte se! 

Pokud ne, přijďte si poslechnout a přidat se ke kytaře a 

dalším nástrojům v příjemném prostředí Michalských schodů. 

Nic neplánujeme, nějak to dopadne.“ 

Takto zňe la pozva ňka ňa letos ňí  přvňí  hudebňí  posezeňí  ve c tvřtek 3. c eřvňa 2021, s ňa zvem Muzicí řova ňí  u 

pařku. Michalske  schody v ceňtřu Olomouce se uka zaly jako vy bořňy  impřovizovaňy  amfitea tř, pozva ňka se 

s í ř ila vlastňí  cestou, a tak si akce ňas la ňapřosto skve le  sloz eňí  u c iňkují cí ch i diva ku . Spolu vytvoř ili křa sňou 

hudebňí  atmosfe řu, ňa kteřou si uřc ite  i zadlouho řa di vzpomeňou. 

Impřovizovaňy m koňceřtem ňa Michalsky ch schodech jsme v př edstihu oslavili Deň přo př í řodu, sva tek 

c esky ch c leňu  a př í zňivcu  hňutí  Př a tel př í řody, kteřy  kaz dořoc ňe  př ipada  ňa 5. c eřvňa – Sve tovy  deň 

z ivotňí ho přostř edí . 
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SEJDEME SE POD VĚŽÍ 

Nas e dřuhe  muzicí řova ňí , ňapla ňovaňe  ňa 

u teřy  29. c eřvňa 2021, se př esuňulo z 

př edchozí ho mí sta jeň o pa ř vy s kovy ch 

metřu  dolu , pod hřadby do Bezřuc ovy ch 

sadu . 

 

Žase bylo ňepla ňovaňe , ale i tak jiňe , ňez  to 

přvňí , kteře  jsme zaz ili ňa Michalsky ch 

schodech o přvňí m c eřvňove m c tvřtku. Me li 

jsme c a stec ňe  jiňe  sloz eňí  jak diva ku , tak 

muzikaňtu  a ňa střoju , kteře  si př iňesli.  

Vs ichňi hudebňí ci, kteř í  se ňeba li a 

vystoupili, si zaslouz í  pochvalu za 

c tyř hodiňovou přodukci bez př esta vky. 

Křa sňe  jsme tak zaha jili le to a c as přa zdňiň. 
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MAKRELY S KYTARAMI OVLÁDLY TÝNEČEK 

Třadic ňí  posezeňí  v letňí  atmosfe ř e spojeňe  s vu ňí  gřilovaňy ch 

makřel a jiňy ch pochutiň a poř a dňou pořcí  akusticke  hudby se 

teňtokřa t uskutec ňilo v pa tek 16. c eřveňce v me stske  c a sti 

Ty ňec ek. Pozva ňí  ňa ňas i akci „Makřela s kytařou“ vyuz ilo 

te me ř  50 ňas ich c leňu  a př í zňivcu , kteře  jsme řa di ňa lez ite  

uspokojili po střa ňce jí dla, pití  a za bavy. 

Vojta Žatloukal a jeho dřeam team př ipřavili vy bořňe  

makřely a dals í  pochutiňy. Hyňek Pec iňka s dals í mi ochotňy mi 

muzikaňty obstařal hudebňí  dopřovod. Hřa lo se do vec eřa. 
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SNÍST A VYPÍT VŠE JSME STIHLI JEŠTĚ PŘED DEŠTĚM 

V pu lce přa zdňiň, v u teřy  10. sřpňa 2021 přobe hl jiz  třadic ňí  Pikňik v pařku, v Rudolfove  aleji v hlavňí  c a sti 

olomoucky ch me stsky ch pařku . Setkali se ňas i c leňove  a př í zňivci v hojňe m poc tu aby ochutňali z 

př iňeseňy ch dobřot vs eho moz ňe ho, sladke ho i slaňe ho, i tekute ho z ňedaleke  řestauřace. 

Sňí st vs echňo jsme stihli te sňe  př edtí m, ňez  se př ihňal vydatňy  slejva k, př ed kteřy m jsme se schovali v 

řestauřaci Foňta ňa. 

RETROSTŘELNICI LETOS OBOHATILY OPIČKY A BALONKY 

Ke sta licí m v ňas í  ňabí dce patř í  Lis kostř elecky  tuřňaj. Uspoř a dali jsme ho 21. sřpňa 2021 jiz  poosme , z toho 

poc tvřte  v ařea lu TJ Sokol Be lidla v Olomouci. Popa te  se soute z ilo o putovňí  poha ř ve stř elbe  ze vzduchovky. 

Teňtokřa t si ho ňec ekaňe  odňesl jedeň z hlavňí ch poř adatelu  akce Milaň Hulí k. Lis c í  kapsa ňeboli hod 

teňisa kem do dí řy ope t ňejedňoho soute z í cí ho potřa pila, ňakoňec se v ňí  ve tř ech kolech hodu  ňejví ce 

zadař ilo Jiřkovi Bí c ovi. V disciplí ňe  lukostř elba me l ňejleps í  mus ku Vojta Žatloukal a ve stolňí m teňise te me ř  

jiz  třadic ňe  zví te zila Hela Piteřkova  a zňovu si odňesla domu  putovňí  plaketku. 

Loň skou ňoviňku – řetřostř elňici – jsme řozs í ř ili. Vystř elit se v ňí  totiz  daly ňejeň papí řove  řu z e, ale i balo ňky 

a opic ky ňa gume , kteře  stařs í  řoc ňí ky pamatují  z pouťovy ch stř elňic. Na pad Haňky a Milaňa Hulí kovy ch 

vy tvařňe  zřealizovala Toňic ka Calekova , kteřa  si za to vyslouz ila dals í  pouťovou atřakci, a to cukřovu vatu. 

Žejme ňa opic ky vyvolaly ňefals ovaňou vlňu ňads eňí  ňapř í c  ve kovy mi kategořiemi dvací tky zu c astňe ňy ch. 
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Od řetřostř elňice ňikdo s přa zdňou ňeodes el. A kdo chte l, mohl si ňa za ve ř akce vyzkous et i stř í leňí  z 

foukac ek, kteře  zapu jc ili Leňka a Toma s  Pospí s ilovi. 

K tomu vs emu stř í leňí  a za bave  zajis ťoval osve dc eňe  obc eřstveňí  v podobe  gřilovaňy ch makřel, uzeňiň a 

toc eňe ho piva Vojta Žatloukal. Na kytařu hřa l a zpí val Jiřka Bí c . 

Kdyz  utichla vs echňa stř elba, vydřz eli jsme jes te  ňe kteř í  za zpe vu u kytařy do te me ř  ňoc ňí ch hodiň. To uz  

ňa s ale tma, koma ř i a pokles teploty zahňali dovňitř  do paviloňku. 
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HISTORICKÁ TRAMVAJ POVOZILA NAŠE SOUČASNÉ I BÝVALÉ ČLENY 

V loň ske m řoce ňa m přoticovidova  omezeňí  zňemoz ň ovala poř a dňe  oslavit desa te  vy řoc í  zaloz eňí  skupiňy 

Př a tel př í řody v Olomouci. Letos se to sňaz í me ňas im c leňu m vyňahřazovat specia lňí mi akcemi a slaví me 

"10 + 1 řok". I přoto se v pa tek 17. za ř í  2021 uskutec ňila jí zda histořickou třamvají  z vozovňy v ceňtřu 

me sta. Třamvaj pocha zejí cí  z řoku 

1930 ňapř ed c tyř icí tku zu c astňe ňy ch 

souc asňy ch i by valy ch lis ek a lis a ku  

zavezla ňapř ed ňa koňec ňou do 

Neř edí ňa, kde se spolec ňe  vyfotili, a 

pote  ope t př es ceňtřum vyjela ňa dals í  

koňec ňou, ňa Novou Ulici. 

Po hodiňove  vesele  jí zde  př eplňe ňou 

třamvají  se ti, kteř í  jes te  ňeme li dost 

te sňy ch mezilidsky ch koňtaktu , 

př emí stili do pivovařu Riegřovka a 

setřvali v dels í ch sřdec ňy ch 

řozhovořech. Nelze ňez  pouz í t klis e  

„vs ichňi si akci ňa řamňe  uz ili“, přotoz e 

je to jedňodus e přavda. 
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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 2021 aktivitám tohoto 

druhu nepřál. Přesto se podařilo uspořádat tradiční společné Setkání Přátel přírody. Vícedenní pobyt v Chocni 

byl spojen nejen s poznáváním místních památek a okolní přírody, ale také s valnou hromadou spolku. 

V roce 2021 se bohužel nekonala žádná společná akce s našimi jihoněmeckými kolegy, NaturFreunde 

Metzingen, s nimiž udržujeme partnerství už od roku 2011. 

 

 

DEVÁTÝ ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO SRAZU ČESKÝCH PŘÁTEL PŘÍRODY PROBĚHL V CHOCNI 

Na přodlouz eňy  ví keňd od 30. za ř í  do 3. ř í jňa 2021 zaví tala do vy chodoc eske  Chocňe  padesa tka u c astňí ku  

Setka ňí  Př a tel př í řody. Deva ty  řoc ňí k celosta tňí ho sřazu c leňu  spolku Př a tele  př í řody, z. s., př iňesl třadic ňí  

mix přogřamu, v ňe mz  ňechybe la pe s í  tuřistika, cyklotuřistika a exkuřze po la kadlech řegioňu, vec eřňí  

posezeňí  s kytařami, bowliňgovy  tuřňaj, vy tvařňa  dí lňa c i vy me ňa zkus eňostí  a tipu  ňa dals í  c iňňost. 

Do Chocňe  se ňa teňto přogřam te s ili a aktivňe  si jej uz ili za stupci ňe kolika skupiň spolku z řu zňy ch křaju  

C eska, kteř í  po loň ske  vyňuceňe  covidove  př esta vce ňava zali ňa osm řoc ňí ku  sve ho celosta tňí ho sřazu. Letos 

bylo jejich Setka ňí  o to vy zňamňe js í , ňeboť spolek slaví  v řoce 2021 tř icet let od sve ho zňovuobňoveňí . 

Navazuje ňa př edva lec ňe  hňutí  Př a tel př í řody, jehoz  přvňí  skupiňa vzňikla v seveřňí ch C echa ch uz  v řoce 
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1897, ale kteře  be hem dvou totalit 20. století  

ňemohlo v C esky ch zemí ch pu sobit. 

K obňoveňí  spolku tak dos lo az  v řoce 1991 

v Jabloňci ňad Nisou a dňes c es tí  Př a tele  

př í řody pu sobí  hňed v sedmi křají ch. A přa ve  

to, jak to s obňoveňí m tehdy bylo, si 

př ipomňe li be hem jedňoho z vec eřu , kdy toto 

vy zňamňe  vy řoc í  oslavili a veselou fořmou 

vzpomňe li i ňa dals í  mezňí ky přova zejí cí  

ňovodobe  de jiňy c esky ch Př a tel př í řody. 

Jejich choceň sky  sřaz přobe hl přa ve  tak 

„ňapu l cesty“ mezi jedňotlivy mi řegioňy a 

c leňove  spolku si po c tyř ech dňech domu  

odva z eli spoustu za z itku  ze spolec ňy ch chvil 

střa veňy ch se stařy mi zňa my mi, ale i te mi, 

kdo ňa Setka ňí  Př a tel př í řody zaví tali 

popřve . Přogřam si kaz dy  z u c astňí ku  mohl 

poskla dat z ňabí dky ořgaňizovaňy ch i 

iňdividua lňí ch aktivit. Nejve ts í  za jem byl o 

exkuřzi po pame tihodňostech Litomys le, pe s í  

vy lety do Vysoke ho My ta, poutňí  mí sto 

Vřaclav, hřady Pots tejň a Litice ňad Ořlicí , 

střaňou ňezu stalo aňi ňejbliz s í  okolí  mí sta 

sřazu. Deňňí  za z itky z př í řody a histořie 

řegioňu byly doplňe ňy vec eřňí mi posezeňí mi 

s z ivou hudbou, bowliňgovy m tuřňajem, 

kořa lkovací m wořkshopem c i ňoc ňí  

přocha zkou po pame tihodňostech Chocňe . 

Tomu, z e byla akce ope t u spe s ňa  a lí bila se, 

sve dc í  i to, z e jes te  př ed její m koňcem zac ali 

u c astňí ci př emy s let, kde se uskutec ňí  za řok, a 

po spolec ňe  za ve řec ňe  fotce se ňe kteř í  od 

sebe ňemohli odtřhňout. 
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D. Sezňam ňas ich akcí  koňaňy ch v řoce 2021 
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E. Př ehled o hospodař eňí  v řoce 2021 
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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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


