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Přestože velké sucho trvá, rozhodli jsme se vyčistit tůně i přes malý stav vody. 

Nepotřebovali jsme k tomu nic výjimečného, stačily obyčejné gumovky. Na druhou stranu 

přebujelá vegetace v malém množství vody byla plná živočichů, a tak jsme museli vše 

z vody vytažené dobře prohlédnout a živočichy vrátit zpět. Šlo hlavně o malé čolky, a že 

jich bylo! Slunce pálilo a my si tak sáhli na dno nejen v tůních, ale i našich sil. Kdo 

nezkusil, neví. Co víkend, to jedna tůňka, protože přebírání a důkladná prohlídka všeho 

vyloveného nám práci značně zpomalily. Nadšení mé kamarádky D.R. je více než patrné.  

 



Zde je vidět nízký stav vody. Obvykle je hladina do 3/4  okraje hrázky. 

 

Ještě nám zbývá vyčistit 5. tůňka – lesní. Zde je potřeba odstranit z hladiny okřehek. 

Pracovat budeme tentokrát ve stínu stromů, zato zde musíme čelit obrovskému množství 

štípajících potvůrek, nejen komárů. 

 



Naše NaPaLo nejsou jen tůně. Je tu mnoho zajímavého, co pro návštěvníky už léta 

pečlivě připravuje naše ministryně kultury a kontroly Mgr. Jana Čiháková. Chceme, aby 

se tu návštěvníkům líbilo a rádi se k nám vraceli, aby tato lokalita nebyla jen opomíjeným 

mokřadem s několika staveními poblíž Plas.  

Co se chystá ?           

 

Přejeme si pěkné počasí, protože příprava jednotlivých akcí stála J. Čihákovou mnoho 

času a energie. Její aktivita je obdivuhodná, zvláště v době, kdy stále méně lidí dělá 

něco dobrovolně, bez nároku na odměnu, jen pro radost druhých. Mohla by užívat 

zaslouženého odpočinku na své hájovně a těšit se z práce už vykonané, ať už je to 

naučná stezka věnovaná vynálezci Ludvíku Očenáškovi nebo, a to především, její 

nápad vybudovat Muzeum těžby borové smoly, které je unikátem a jediným takovým na 

světě. V tomto měsíci zde natáčela reportáž jedna z televizí pro server Do muzea. Toto 

je hodnocení, citujeme: 

Nové hodnocení Vašeho muzea na serveru Do muzea! 

Uživatel Eva Wellanová ohodnotil Vaše Muzeum těžby borové smoly průměrně 5,0 body a 

zanechal komentář: Toto malé muzeum vč. její průvodkyně paní Čihákové je jedinečné. 

Blahopřejeme k zaslouženému úspěchu. 

 

 



Muzeum : 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

                                                                      Mgr. Jana Čiháková – MiKuKo-NaPaLo 


