Tak trochu se kouknout za humna…
Že jsou v Česku hezké holky a dobré pivo a že Němci jsou zase machři na spolehlivé
a složité výrobky, to ví asi každý. Vědět jenom to nám ale rozhodně nestačí.
Spolupráce mezi Přáteli přírody z Olomouce a Metzingenu začala v roce 2008, byly to
především společné akce pro děti a mládež v Česku a Německu. V roce 2012 jsme se
rozhodli jít ještě dál a v následujících třech letech chceme posilovat pevné a dobré
vztahy i mezi členy našich klubů a také vztahy k místům, kde naši partneři žijí.

27. 3. – 1. 4. 2013  ׀pro každého něco, ideálně všechno

První letošní setkání proběhne o Velikonocích v okolí středomoravské Olomouce, druhé
pak na začátku října v údolí řeky Erms u jihoněmeckého Metzingenu.
Každoročně by tak měla probíhat dvě setkání, během kterých chceme na vlastní kůži
poznávat kraj a lidi, zvyky a obyčeje i pod povrchem, který se nabízí obyčejnému
turistovi. Zkrátka se tak trochu naučit podívat se za humna a zjistit, že tam lidé
nekoušou.

Je jedno, jestli v Olomouci, nebo v Metzingenu…
Jako Přátelé přírody máme spoustu společného. Přátelé přírody jsou celosvětové
hnutí s více než 500.000 členy ve více než 20 zemích světa. Naše aktivity jsou
zaměřeny zejména na pohyb a pobyt v přírodě, ale nejsme "jen" turisté. K našim
principům patří tolerance, solidarita a demokracie, důraz na dobré vztahy mezi lidmi
navzájem, odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země. A tyto
principy se promítají do všeho, co děláme.
Důležitý aspekt Přátel přírody je porozumění a tolerance mezi jednotlivými lidmi,
ale i mezi různými národy. Pokud si o ostatních jen čteme a nesnažíme se je blíže
poznat, nestačí to. Akce jako „(Ne)známí sousedé“ mají pomoci k tomu, aby lidé
zahodili vzájemné předsudky a místo toho, co je rozděluje, uvažovali, co je spojí.
A toho je rozhodně víc.
Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti
a statutárního města Olomouce platí účastníci jen
45% skutečných nákladů akce.
Pořadatel akce:

Malá liška – klub přátel přírody
z Olomouce
turistické pochody a víkendové akce v přírodě, amatérské kulturní akce
Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc | tel. 602 431 149 | fox@malaliska.cz |

www.malaliska.cz

www.malaliska.cz/sousede

O Velikonocích za námi zavítá 16 členů naší partnerské skupiny Přátel přírody
z jihoněmeckého Metzingenu. Rádi bychom jim společně s vámi ukázali zajímavosti
našeho regionu a pomohli jim poznat, jak se na střední Moravě žije. Některé z hostů
už známe, s jinými se rádi seznámíme. Budeme se domlouvat anglicky, německy,
rukama, nohama, program bude tlumočen.
Za základnu, odkud budeme vyrážet za programem, jsme zvolili ekocentrum
Sluňákov v Horce nad Moravou, kde je pro zájemce zajištěno i ubytování s polopenzí
– klidně jen na část akce. Proběhne i osvědčený večer v rodinách a další společný
program, na některý je třeba se předem přihlásit, na jiný lze přijít jen tak.
Akce je vhodná pro dospělé všeho věku, děti v doprovodu dospělého. Můžete se
zúčastnit třeba jen některých aktivit, které si vyberete. Pojďme na to!

(Ne)známí sousedé: česko-německé Velikonoce na Olomoucku
Program na 27. 3. – 1. 4. 2013  ׀pro každého něco, ideálně všechno
O Velikonocích přijedou do Olomouce Přátelé přírody z jihoněmeckého Metzingenu na společnou akci se
svými zdejšími partnery z klubu Malá liška. Ve městě Olomouci a jeho okolí nás dohromady čeká bohatý program. Pro větší přehlednost je v tabulce.
Nezůstane jen u památek a turistiky. Cílem akce je více se navzájem poznat. Bude k tomu příležitost při programu – na výletech, ekoprogramu a třeba i cvičení na Sluňákově, při
společném pobytu, večerních posezeních a speciálně na Moravsko-švábském večeru s ochutnávkami typických regionálních nápojů a jídel a večeru v rodinách.
PROGRAM AKCE

Dopoledne

27. 3. středa

Odpoledne

Večer

17:00 Příjezd účastníků na Sluňákov
Pohodlné ubytování

19:00 Volný program na Sluňákově nebo v Horce
(Restaurace AUTODEMONT v centru obce)

28. 3. čtvrtek

10:00 Olomouc - volitelný program ve městě:
na výběr z: prohlídka města s průvodcem (pro nováčky), Muzeum umění, Arcidiecézní
muzeum, Vlastivědné muzeum (příroda a historie), Plavecký bazén (Akvapark)…

18:00 Tučný Matuška plíhal na kytaru
(folkový večer ve Fox clubu)

29. 3. pátek

10:00 Program v biocentru Sluňákov
aneb příroda ve vazbách a souvislostech
a ještě k tomu hrou

19:00 Večerní velikonoční výtvarná dílna (oplétání
vajec, pomlázky z papíru, vyřezávání z mastku) + Jak
se daří v Olomouci a Metzingenu (promítání fotek),
herna stolních her

30. 3. sobota

9:00 Výjezd do Oderských vrchů
Kružberk a Kružberská přehrada – exkurze do nitra přehradní hráze, procházka kolem
přehrady, cvičné skály (za dobrého počasí), Podhradí u Vítkova a zřícenina hradu Vikštejna.
Zajišťujeme oběd na Davidově mlýně.

19:00 Moravsko – švábský večer: ochutnávka
tradičních nápojů a jídel a ukázky zvyků z míst, odkud
obě skupiny pocházejí, doprovázené písničkami (a
tanci?). Jedlé a pitelné příspěvky zajišťují účastníci.

31. 3. neděle

10:00 Výlet do Litovelského Pomoraví
Pěší výlet po trase Sluňákov → Litovel (16 km), zpět vlakem. Pomoraví je součástí soustavy
evropských zvláště chráněných území NATURA 2000. O Velikonocích snad už bude po zimě…

18:00 Večer v rodinách
Němečtí přátelé se rozdělí a stráví večer v rodinách
našich členů. Nabídněte se!

1. 4. pondělí

9:00 Výjezd na velikonoční Valašsko
Lanovkou na Pustevny, kolem Radegasta na vrchol Radhoště a pěšky zpět do údolí.
Zajišťujeme oběd. Nezapomeňte na teplé oblečení! Pokud by bylo špatné počasí, anebo
někdo nebude na Radhošť chtít, nabízí se volitelný program: skanzen v Rožnově p. R.

19:00 Rozlučkový večer na Sluňákově
Přijďte zamávat starým i novým přátelům, kteří
v úterý ráno odjedou…

15:00 Jóga a qui walking, Sluňákov
Východní cvičení v přírodě

Program bude za opravdu symbolickou cenu: Tuto akci podpořilo statutární město Olomouc a Česko-německý fond budoucnosti. Můžeme vám proto nabídnout všechno za necelou
polovinu skutečných nákladů! Podrobnosti ke srazům a vybavení pošleme přihlášeným zájemcům v dostatečném předstihu. Pokud chcete organizátorům jakkoli pomoci (třeba i jen
dobrým nápadem), pište na fox@malaliska.cz. Pomozte nám svojí účastí uspořádat příjemnou netradiční akci!
Pozor! Na ubytování, polopenzi (i třeba jen na jednu noc či den) je třeba se předem přihlásit a na výzvu zaplatit. Stejně tak na celodenní výlety. Děkujeme za pochopení.

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce

(Ne)známí sousedé: česko-německé Velikonoce na Olomoucku

(Ne)známí sousedé: česko-německé Velikonoce na Olomoucku

27. 3. – 1. 4. 2013

27. 3. – 1. 4. 2013

Přihláška*)

Přihláška*)

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Tel.:

E-mail:

Rok narození:

Tel.:

Bydliště:

Bydliště:

Program (označte, na který se hlásíte)

Program (označte, na který se hlásíte)

E-mail:

Kompletní program akce

Kompletní program akce

Středa: Úvodní večer (přivítání německých přátel)

Středa: Úvodní večer (přivítání německých přátel)

Čtvrtek: Program v Olomouci podle výběru

Čtvrtek: Program v Olomouci podle výběru

Čtvrtek: Tučný Matuška plíhal na kytaru

Čtvrtek: Tučný Matuška plíhal na kytaru

Pátek: Program v biocentru Sluňákov, 30 Kč

Pátek: Program v biocentru Sluňákov, 30 Kč

Pátek: Jóga a qui walking

Pátek: Jóga a qui walking

Pátek: Velikonoční dílna + Jak se daří… + Deskovky, 30 Kč (materiál)

Pátek: Velikonoční dílna + Jak se daří… + Deskovky, 30 Kč (materiál)

Sobota: Výjezd do Oderských vrchů, 150 Kč (doprava, vstupy, oběd)

Sobota: Výjezd do Oderských vrchů, 150 Kč (doprava, vstupy, oběd)

Sobota: Moravsko-švábský večer

Sobota: Moravsko-švábský večer

Neděle: Výlet do Litovelského Pomoraví, 30 Kč (vlak, vstup)

Neděle: Výlet do Litovelského Pomoraví, 30 Kč (vlak, vstup)

Neděle: Večer v rodinách (chci hostit/chci pomoct)

Neděle: Večer v rodinách (chci hostit/chci pomoct)

Pondělí: Výjezd na velikonoční Valašsko, 225 Kč (doprava, lanovka, vstupy, oběd)

Pondělí: Výjezd na velikonoční Valašsko, 225 Kč (doprava, lanovka, vstupy, oběd)

Pondělí: Rozlučkový večer na Sluňákově

Pondělí: Rozlučkový večer na Sluňákově

Chci zajistit nocleh na Sluňákově (150 Kč/osoba/noc ve 2 – 3lůž. pokoji)
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Chci zajistit polopenzi (75 Kč/osoba/den)
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Chci zajistit nocleh na Sluňákově (150 Kč/osoba/noc ve 2 – 3lůž. pokoji)
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Chci zajistit polopenzi (75 Kč/osoba/den)
po

út – snídaně

*) Přihlášku do 22. 3. 2013 předejte osobně, nebo pošlete na fox@malaliska.cz nebo na
adresu klubu: Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc. Vyplňte ji prosím, i pokud
nepožadujete ubytování a polopenzi, pomůžete nám plánovat program. I celodenní
výlety se platí předem. Mailem vám přihlášku potvrdíme a pošleme údaje k platbě. Díky
za pochopení!
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*) Přihlášku do 22. 3. 2013 předejte osobně, nebo pošlete na fox@malaliska.cz nebo na
adresu klubu: Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc. Vyplňte ji prosím, i pokud
nepožadujete ubytování a polopenzi, pomůžete nám plánovat program. I celodenní
výlety se platí předem. Mailem vám přihlášku potvrdíme a pošleme údaje k platbě. Díky
za pochopení!

