Jsme olomoucká místní skupina
spolku Přátelé přírody z. s., říkáme si
Malá liška. Všechno, co děláme, má za cíl
zlepšit vztahy lidí k přírodě a k sobě navzájem. Už od roku 2010.
Jsme součás české větve celosvětového hnu Přátel přírody (Naturfreunde, Friends od Nature, Amis de la Nature).
Naše skupina má více než 60 členů všeho
věku, převážně ale dospělých nad 40 let,
a dvakrát tolik příznivců. Jsme otevřeni
i nově příchozím. Třeba právě vám!

PŘÁTELÉ PŘÍRODY, z. s.
skupina MALÁ LIŠKA

Žijeme přírodou, historií a kulturou.
Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe.

DO PŘÍRODY NA SKOK, NEBO I NA DVA. K NÁM I DO SVĚTA

DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ
Poznejte minulost, současnost
a přírodu na okraji města
Olomouce

V roce 2014 jsme v místech, kde okrajové čás města Olomouce přecházejí do okolní přírody, vytyčili a od té
doby udržujeme přes 50 km celoročně schůdných vycházkových tras pro
celou rodinu. Průměrně mají okolo
3–4 km, takže je lze absolvovat klidně
odpoledne po práci nebo jako krátkou
víkendovou procházku. Cílem 17 tras,
které začínají a končí na konečných
zastávkách tramvají a autobusů, je
seznámit občany a návštěvníky města
Olomouce s podobou a historií olomouckých předměs a s přírodou,
která na ně navazuje. Trasy nejsou
značeny v terénu, ale lze je absolvovat
podle popisu, který si zájemci najdou
na webu www.prirodavemeste.cz, vysknou a vezmou s sebou, nebo se
na příslušné konečné připojí pomocí
chytrého telefonu. Pojďte se seznámit
s naším městem z trochu jiné, hodně
zajímavé stránky!
V roce 2015 získal tento náš projekt
i mezinárodní ocenění.
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Poznáváme krajinu v bližším i vzdálenějším okolí Olomouce, a to pěšky, na kole, na lodích
a třeba i s běžkami. Po celý rok na různě dlouhých jednodenních trasách navštěvujeme
zajímavá a často neprávem opomíjená místa. Nehoníme se za kilometry, ale za zážitky
z pobytu na čerstvém vzduchu. Několikrát ročně vyjíždíme i na víkendy či trochu déle
na místa, která stojí za to pořádně prozkoumat.
Vyznáme se i za humny. Vícekrát za rok cestujeme do světa, kde poznáváme přírodu a historii cizích zemí a lidi, kteří v nich žijí. Využíváme při tom kontakty v tamních organizacích
Přátel přírody. Dostaneme se tak často na místa, která cestovky míjejí, a levněji než s nimi.
Jezdíme ve skupině do 20 účastníků, žádná masovka.

ZAUJALO VÁS, CO DĚLÁME?
PŘIJĎTE SI NÁS OSAHAT!

Našich ak vit se můžete účastnit nárazově, ale i pravidelně. Všechny, až
na výjimky, jsou určeny pro širokou veřejnost. Pokud chcete do světa Přátel
přírody proniknout hlouběji, můžete
se stát členem našeho spolku s dalšími
výhodami.

KULTURA PO NAŠEM:
KNIHY, HUDBA, VZPOMÍNKY A PODPORA LIDOVÝCH TRADIC

Nejsme ale zaměřeni jen na přírodu a cestování. Kulturní ak vity tvoří jen o trochu menší
polovinu naší činnos .
Pořádáme i pravidelná Setkání s knížkou – povídání o zajímavých autorech pozoruhodných knih, buď tema cky zaměřené, nebo s možnos , aby přispěl každý, kdo přijde. Oblíbené jsou i naše Cestovatelské večery. Zveme obyčejné lidi, kteří někde byli a rádi se podělí o své zážitky z cest, propagujeme také své vlastní cestovatelské objevy. Jindy dáváme
prostor i hudebním posezením našich amatérských hudebníků a tema ckým výtvarným
dílnám, kde se může projevit každý.
Zajímavým projektem je Muzicírování v parku. Během jara a léta pořádáme koncerty amatérských hudebních formací v prostředí olomouckých veřejných sadů. Pomáháme také
obnovovat lidové tradice ve vsi Krčmaň nedaleko Olomouce každoročním vynášením Morany a dalšími akcemi.
SPOLUPRÁCE S TĚMI, S NIMIŽ SI ROZUMÍME

Jsme otevření novým kontaktům a nápadům. Proto spolupracujeme s ostatními skupinami spolku Přátelé přírody z. s. v rámci Česka, pořádáme vzájemné skupinové návštěvy
s partnery z jižního Německa – Naturfreunde Metzingen, navázali jsme spolupráci s rakouskými Přáteli přírody, vyměňujeme si zkušenos a komunikujeme také s dalšími podobně zaměřenými kolek vy v našem regionu. Jsme členem Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje.
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PATŘÍME DO SVĚTA PŘÁTEL PŘÍRODY

500 síc členů na všech světadílech, z toho v Česku pět stovek
takřka 1000 domů Přátel přírody s levným ubytováním v horách, u vody i ve městě
nepřerušená tradice od roku 1895 (první skupina vznikla ve Vídni)
finančně dostupné ak vity: příroda a kultura pro lidi
přátelství bez ohledu na sociální, kulturní a jazykové bariéry
Přátelé přírody v Česku žijí přírodou, historií a kulturou a rádi ovlivňují svět kolem sebe
Více na www.pratele-prirody.cz
www.nf-int.org

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška
Kancelář: Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc
Fox club: Javoříčská 2, Olomouc
Tel. 602 431 149
E-mail: fox@malaliska.cz
www.facebook.com/malaliska.cz, www.malaliska.cz

