
  

ZPRÁVA 22 : 21.9.2014 

Čištění 5.tůňky - lesní. 

Svatováclavská pouť. 

 

Konečně bylo dokončeno čištění tůní a vše je tedy připraveno na zimu a hlavně novou 

sezonu v příštím roce. Ani čištění 5. tůňky (lesní) nebylo úplně bez problémů, nakonec ale, 

co je bez problémů? Hned v prvním dnu mě tak poštípalo něco (co?), že jsem se večer 

doma zděsila. Na jedné noze 27 ohromných rudých fleků – boulí, na druhé 12, které tak 

svědily, že mi tu noc nedovolily spát. K tomu všemu se přidružila i teplota a zimnice, neboť 

já, alergik, nemohu mít nic jednoduché. Druhý den byly fleky větší a barevnější, fialové. Tu 

barvu mám ráda, ale na kůži ji vskutku mít nemusím. Pátrala jsem po původci, to komár ani 

mravenec snad nemohl být, zřejmě muchničky. Žraly a žraly! Já jsem si toho v zápalu 

čištění ani nepovšimla. Teď polykám nějaké prášky a mám mastičky, takže jsem stále 

namazaná, či spíš mazaná? Možná obojí . Druhý den se zase manželovi povedlo 

šlápnout na vosí hnízdo a hned bylo rušno. Jedno žihadlo dostal, před ostatními unikl 

úprkem do auta. Musel shodit i montérkovou bundu, byla těch vos plná. Mě vosy ušetřily, 

jako kdyby věděly, že už jsem poštípaná dost. 5. tůňka bude asi pokaždé adrenalin. 

Nedošlo sice k úrazu pořezáním o rákos, ale k nepříjemným nehodám. Závěr – nejsme 

tedy „uražení “, jsme jen „ nehodní “ .  

 



Celou hladinu pokrýval okřehek. 

 

 

Také začíná padat listí, podzim už se hlásí. 

 



První záběr hráběmi : 

 

 

Tak to je okřehek. Drobounké lístečky. 

 



 

Takto jsme pokračovali kolem dokola. Tůňka je ale velká a až doprostřed naše teleskopická 

násada s hráběmi nedosáhla.  Přemýšleli jsme jak na to. Rada našeho vnuka použít loďku 

je především humorná, ale stejně nerealizovatelná, neboť každá, nejen nafukovací, by se 

s naším pracovníkem a jeho hmotností určitě potopila. Homo sapiens zapřemýšlel a nalezl 

řešení. V lese jsme našli velkou větev, na její konce uvázali provázek a svázali tak, že obě 

strany provázku a větev tvořily trojúhelník. To mě začalo bavit, připadali jsme si jako divoši 

s jejich primitivními nástroji. Jenom provázek to kazil, po ruce jsme neměli vhodnou liánu .  

Tak takhle :  

 

 

 

Dál už bylo jednoduché obíhat po břehu a stahovat sediment k jedné straně. Strašně jsme 

si to pochvalovali a umiňovali si, že tento způsob určitě budeme používat, možná ho ještě 

přivedeme k naprosté dokonalosti. 

 

 

 



Primitivní, leč geniální : 

 

 

 

 



Není to  krása ? Opět se mohou koruny stromů zrcadlit na hladině. 

 

 

 

S výsledkem jsme spokojeni. Nikdy to nejde vybrat na 100%, vždy něco maličkého uplave 

jinam, také listí začne padat na hladinu. Počítáme, že to možná ještě jednou do zimy 

budeme muset zopakovat právě kvůli němu. Nicméně – je hotovo. Tedy s čištěním. Ostatní 

údržba zůstává. 

Poznámka : Občas dojedeme autem malý kousek za závoru po cestě až k tůňce. To proto, 

abychom nemuseli všechno pracovní nářadí nosit v ruce a brodit se blátem rozježděné 

cesty. Závora je stejně většinou zvednutá, protože provoz po lesní cestě je nevídaný. 

Terénní auta „zelených“ mužíků sviští kolem nás, kde, pravda, zpomalí, to aby viděli, kdo 

zde páchá nějaké zlo. Očekáváme, kdy nás někdo přijde zkontrolovat (už se to jednou stalo 

a bylo to nepříjemné), ale nikomu zřejmě nestojíme za námahu vylézat z auta, což je dobře. 

 

 

 

 

                                                                                            



POZOR !  TATO ZPRÁVA OBSAHUJE DRASTICKÉ  FOTO  .  NEDOPORUČUJEME 

SLABŠÍM POVAHÁM !!! 

ZÁHADNÉ ŠTÍPANCE V POČTU  27 + 12 !   A mám je, přátelé, docela zadarmo, na rozdíl 

od mé známé, která s podobnými přijela z drahé zahraniční dovolené. Foto ve fázi rudého 

fleku, fialová už nefocena . ( To pro nevěřící Tomáše, aby viděli, ……. prostě aby viděli.) 

Zřejmě jde o poštípání tzv. muchničkami.

 

Muchničky   představují  v létě velký problém – repelenty na ně zpravidla nefungují, ( Simulium )

jejich štípnutí zanechá pod kůží krevní výron a bodnutí nesnesitelně svědí a bolestivě otéká klidně i 

několik dní. Jsou tmavé asi 4mm dlouhé mušky. Mají poměrně velkou hruď. Jejich larvy se vyvíjejí 

ve vodě. 
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Nakonec něco milého, příjemného  -  SVATOVÁCLAVSKÁ  POUŤ  V LOMANECH.  
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