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Tak konečně zima jak má být. Napadlo trochu sněhu, a jaká je to krása! Jen se mi zdá, že zima 

letos oblékla lehoučký kabátek. Uvidíme. Však cesty v našem NaPaLo jsou kouzelné v každé 

roční době. 

 



Děje se tu budou stále opakovat. Tůně dospěly a žijí podle přírodních zákonů. Proto těch zpráv 

možná už nebude tolik. Je to jako v životě lidském. Po narození jde vše velmi rychle, hekticky. 

Později už se vše jakoby zpomalí, ale to jen navenek. Všechny vědomosti se ukládají a 

zpracovávají, aby mohla vzniknout osobnost, formovaná okolím, vztahy a láskou.  

 

Zima je skutečně parádivá. I obyčejné křoví je jako z pohádky. 

 



Každá z našich pěti tůněk je taková „osobnost“.  Každá je jiná vegetací a živočichy, kteří v ní a 

kolem ní žijí. A to je na nich zajímavé. Jaká se vyvinula vegetace a život v tůňkách na sluníčku, 

co roste a žije u těch ve stínu i v té lesní, kde je voda chladná. Umělými tůňkami jsme trošičku 

pomohli přírodě k takovému restartu v těchto místech. Opravdu jen trošičku, protože příroda je 

moudrá a plno věcí následně zařídí sama, bez nás.  

 

 

K tůňkám nevedly žádné stopy.  

 



Jsou zamrzlé. 

 

Stále je vidět, že hladina vody ještě není v obvyklé výši jako v minulých letech. Sucho bylo 

skutečně dlouhodobé. 

 



 

Cesta k velkému rybníku. 

 

Velký rybník - k nepoznání. Již třetí sezonu je bez vody. Doufáme, že letos bude konečně 

vyčištěn a opět krásný. 



ZÁHADA !  Uprostřed zasněžené krajiny pruh země bez sněhu. Že by mimozemšťané? Někde 

dělají kruhy v obilí, tak proč bychom nemohli mít něco extra?  

 

 

 

 

 

 



Po chvíli bylo po záhadě. Pilný zemědělec oral pole. V lednu. Proč? Podle mojí selské logiky se 

možná vyorají tvorečkové, kteří zimovali v zemi a noční mráz ( -7 °C) je na povrchu zabije. 

Nevím, nejsem zemědělec. Dost možná, že se podle EU teď bude orat v zimě . 

 

 

 

=================================================================== 

 

 

 

Moje zpomalené a prochladlé myšlenky 

kličkují mezi hvězdami. 

Bojím se, aby nespadly 

pod kola Velkého vozu. 

 

 

                                                                            J.Hepová - MiSFN 


