
Fotoblogy (Jan Tichý) 

Články, kde jsou využity fotografie, většinou jde o přírodu a 
cesty v přírodě 

Občas vezmu do ruky i foťák a něco k tomu napíšu 

 

http://jtichy.blog.idnes.cz/  

http://tichaci-cz.webnode.cz/  

 

Zahrada spí pod peřinou a řeka čaruje 

Překvapivě mrzne a na venkovních pláních se sníh drží. Led pokryl tůně i řeky. Tak si na procházku vzít 
foťák a to, co pozoruji a vnímám svýma očima, zachytit pro věčnou vzpomínku. Vždyť zima tu nebude 
věčně.  

Tak si užíváme ten sníh v nížině. Dokonce i běžky jsme vytáhli a svá těla na zasněženém poli protáhli. 

 

na běžkách, v pozadí hrad Dražice (Hana tichá) 

Pak jsme šli zkontrolovat zahrádku. Zda chatička stojí a zda je tam ještě sníh. A kupodivu sněhu habaděj. 
To už dlouho nebylo. Sněhová peřina brání mrazu a až roztaje, přinese vláhu. Tak to má být. 

http://jtichy.blog.idnes.cz/
http://tichaci-cz.webnode.cz/


 

zahrada pod sněhem (Jan Tichý) 

 

kde je jezírko? (Jan Tichý) 



 

veranda s liškou (Jan Tichý) 

A cestou zpět koukáme, co vykouzlil mráz a led spolu s řekou Jizerou na místním jezu. Nádhera. To 
jsme snad ještě neviděli. 

 

kouzlo na jezu (Jan Tichý) 



 

led a voda (Jan Tichý) 

 

celkový pohled (Jan Tichý) 

Byl to dobrý nápad, vzít ten foťák s sebou. Možná, že začnu do té přírody vyrážet takto (s 
fotopřístrojem) častěji. 

 

 

 



Realizace vánočního dárku: užít si jaro! 

Dostali jsme vánoční dárek, pobyt v hotelu na pár dní. Od dětí, udělali nám radost. Na konci března 
došlo na realizaci.  

Bylo nádherně a tak jsme si to užili. Ještě nezačala sezóna a tak památky měli zavřeno a tak jsme s 
plným vědomím toho, že dovnitř se nedostaneme, kroužili okolo. 

Vyrazili jsme brzy, navštívili cestou město Skuteč, tam jsme se dostali do muzea, kde jsme shlédli 
historii místního obuvnictví a těžby kamene. Pak jsme se krásně najedli a vyrazili dál. Kousek je 
Předhradí a hrad Rychmburk. 

Ten byl zavřený, ale popojeli jsme kousek pod něj a prošli si cestu kolem Krounky. Věděl jsem, že 
musíme dojít až na místo, kde jsem trávil tři týdny o prázdninách na táboře od 10 do 16 let a pak jsem 
tam ještě párkrát byl aspoň navštívit mladšího bráchu. Tak jsem byl docela zvědav, jak se to změnilo. 

A ke své radosti po strastiplné cestě (kolem řeky, po skalách, nahoru, dolů) propuklo doslova 
nostalgické nadšení. Plácek na dětský tábor tam byl, dokonce i se stožárem na vlajku, budova jídelny i 
záchodky byly opravdu původní (samozřejmě na nich zapracoval zub času). Stály tam i dvě chatky, co 
jsem jako nové zažil. A přibylo pár nových (vše dokumentují fotografie). 

 

 

tábořiště - celkový pohled (J.Tichý) 



 

jídelna - jako za mlada (J.Tichý) 

 

Vypadají stále dobře po 40 letech prázdninového provozu (J.Tichý) 



 

údolí Krounky (J.Tichý) 

 

hrad Rychmburk (J.Tichý) 

Po návratu k autu, jsme dojeli do Zderaze, ubytovali se a šli si prohlédnout okolí. Došli jsme k záchranné 
stanici zvířat Pasíčka, ale už měli zavřeno, tak jsme si jen prohlédli okolí. 

Druhý den nám rozpůlily wellness procedury. A tak jsme se přiblížili k Toulcovým maštalím, obešli jsme 
si to ještě v období doznívajícího ranního mrazíku a pak se zdrželi u daňků a v zámeckém areálu Nových 
Hradů, sjeli ještě do Proseče na kafíčko, pak si užili masáže a pak pěšky zase do lesa a do skal. 



 

Toulcovy maštale (D.Tichá) 

 

kousek daňčího stáda (D.Tichá) 



 

skalní obydlí Zderaz (J.Tichý) 

Cestou zpět jsme se ještě stavili ve Slatiňanech v rozlehlém zámeckém parku a navštívili pro změnu 
manželčinu nostalgickou vzpomínku „Kočičí hrádek“. Tam už to bylo rozpačité, neboť žena si ve 
vzpomínce nesla divočinu malého dětského dobrodružství, zarostlý, trochu pobořený a šedivý hrádek. 
Místo toho na nás juknul „kýčovitý“ opravený bílý hrádek s červenou střechou, prostor kolem upravený 
tak, aby „atrakce“ vynikla. (viz foto) 

 

Kočičí hrádek (D.Tichá) 

Dali jsme si ještě výborný oběd, pak vyřídili ještě jednu úřední záležitost a jeli domů. Dárek jsme si 
užili, nejen díky našim skvělým dětem, ale především díky počasí. 

 

Dva krátké milé momenty 

Pokusil jsem se zachytit „krásno“. To krásno je krátké, přítomné pár dní a pak odejde. Jsou to barevná 
krásna: žluto a fialovo.  

V podzámeckém parku vykvetly fialky. Tolik jsem jich snad neviděl, asi už je kluci holkám netrhají a 
babky na trhu by si kvůli EET museli pořídit pokladnu. 



 

Tady je fialovo (J.Tichý) 

 

Fialky (J.Tichý) 

Na stráni, kde kdysi bývala skládka, rozkvetl „divoký“ zlatý déšť. Tak jsem si ho prohlídl zespoda a pak 
vyšel nahoru. 



V 
dáli nahoře je cosi žlutého (J.Tichý) 

 

zblízka to vypadá líp (J.Tichý) 



 

žlutá divočina zblízka (J.Tichý) 

A připravuje se i zeleno, na polích už je a v blízkém či vzdáleném lese se k tomu chystá. 

 

v dáli, za řekou pod strání, je les Okrouhlík (J.Tichý) 



 

Naproti za polem les Slepeč (J.Tichý) 

Je jaro a je třeba si ho užít a prožít. A to já rád. Když už jsem se prošel až nahoru, tak se rozhlížím naproti 
a dolů. 

Přes pole blíže ke hvězdám (J.Tichý) 



Na protějším kopečku zámek (J.Tichý) 

Jo, a ty fialky voní nádherně, neváhám jich pár natrhat pro radost a pořádně přičichnout. Krásný, ale 
krátký moment.  

 

Mazlíčci pro fajnšmekry 

Naše malá bytová neprofesionální „zoologická“ se realizuje především v teráriích a akváriích a občas ji 
doprovází chovatelské „úspěchy“ a „neúspěchy“. Dalo by se říci, že spíše katastrofy.  

Co jsme si založili rodinné hnízdečko, tak jsme ho vždy sdíleli s nějakými zvířátky. Dlouhodobě to bylo 
akvárium, nějací klecoví ptáci, pak se objevilo první terárium. Před deseti lety (po asi dvou letech 
přemlouvání) jsem přistoupil na psa. To je spíš člen rodiny, ale jako zvíře může být přiřazen i do ZOO. 
O naší „lišce“ jsem už psal (zde). 

„ZOO“ se paradoxně rozšířila (co do zvířátek), když synáček začal studovat střední veterinu v Hradci a 
přestal pobývat doma, ale vždy nám pro radost (a starost) dovezl nějaké to „roztomilé“ zvířátko. 
Většinou zvířátka dostal od kamarádů, kteří se jich potřebovali zbavit, příp. si je koupil. 

Ale vraťme se ke katastrofám. Takové ty smutné katastrofy, kdy dojde k úmrtí chovance či dokonce k 
vyhynutí druhu, nebývají časté, ale také přicházejí. Dají se rozdělit do následujících kategorií: 

1. Přirozené dožití: křeček, anolisové, zebřičky 

2. Pozorované nemoci: potkan (raději utracen) 

3. Nečekaná náhlá úmrtí: korela a sklípkan (vzpomínáno zde) 

http://jtichy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=501485
http://jtichy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=556413


4. Útěk či úlet: venku utekla želva a otevřeným oknem ulítl papoušek (jiná korela) 

Zvláštní kategorií jsou ztráty na životech akvarijních rybiček, které se realizují přirozeným úmrtím, 
vyskočením z akvária a následným uschnutím, okusováním či až sežráním jinými rybičkami, či dokonce 
hromadným úhynem. K němu dochází ze dvou příčin: zavlečení nějaké nemoci do akvária spolu s 
novými rybičkami (tj. nákupem rybiček s přidanou „hodnotou“) nebo leností či poloslepotou čističe 
akvária (tedy mě), který tvrdí, že je to ještě dobrý, že to ještě vydrží. Obvykle to čistič nevydrží a 
akvárium vyčistí a tím hromadnému úhynu předejde. 

Pak se ovšem začaly dít katastrofy pozitivní. Zvířátka se začala množit. Měli jsme před mnoha lety 
takovou vlnu pakobylek, pak jsme zažili podobnou katastrofu se šneky a raky. Pakobylky nakonec v 
několika generacích vyhynuly, něco jsme rozdali (i prodali), něco zkrmili. Podobně se to vyvinulo u 
akvarijních raků a šneků (oblovky neboli achatiny). Tedy něco jsme rozdali (prodali) a ostatní postupně 
odcházeli do věčných lovišť, ale několik nám jich ještě zůstalo. Tak uvidíme, zda nastane další katastrofa 
přemnožení nebo naopak vyhynutí druhu.  

Ještě se nám množí bílé myši, ale ty se stihnou prodat a zkrmit. Současně procházíme katastrofou 
rozmnožených strašilek a mnohonožek. Tak se na ně podívejte zblízka. 

Věřím, že si je zamilujete a že místo kočiček a pejsků si pořídíte tato roztomilá zvířátka pro opravdové 
fajnšmekry. Tak doufám, že se nějaký ten fajnšmekr mezi čtenáři najde.  

 

Několik strašilek (J.Tichý) 



 

To vypadá na invazi (J.Tichý) 

 

Mnohonožky (J.Tichý) 



 

Anolis, jakoby očekával focení (J.Tichý) 

 

 

Na vycházce bývalým zakázaným územím 

Bývalý vojenský prostor Milovice-Mladá je poměrně rozsáhlý, jeho centrální část sloužila vojákům více 
jak sto let a to se samozřejmě nějak projevilo.  

Prostor byl tak netknutý civilizací, intenzivním zemědělstvím a bývalá vojenská cvičiště zde vytvořila 
zajímavé ekosystémy. Byl tu velký vliv sovětské armády, zůstaly tu mnohde zbytky vojenských objektů, 
prostor se musel vyčistit od pyrotechniky a také se sanovaly ekologické zátěže (především ropné látky). 

Dnes je prostor využit. Milovice, mladé město, se významně rozrostlo, zrekonstruovaly se byty, 
vystavěla nová městská infrastruktura. Poblíž se nachází střelnice, tankodrom, turistická úzkokolejka a 
Zábavní park Mirákulum. 

Na své si přišly i další obce v okolí, např. Luštěnice se rozrostly o části Slunečná a Zelená, kde je 
propojena příroda, bydlení a průmyslová zóna. Také Benátky nad Jizerou v přiléhajícím prostoru 
vybudovaly skládku, průmyslovou zónu, ale také golfové hřiště a motokrosovou a bikrosovou trať. 

Ale tento blog je věnován především místní přírodě, kterou člověk nejvíc vnímá, když se jí prochází. A 
tak jsem se vypravil jedno odpoledne po práci na delší vycházku se psem. Tentokrát to nebyl obvyklý 
okruh. Využil jsem přesun autobusem do Milovic (byl zaveden letos na konci března) a odtud po modré 
značce se vydal zpět do Benátek, celkem 12 kilometrů. 

Zvládli jsme to se psem, foťákem, vodou a svačinou (k večeři) pohodlně za tři hodinky, za světla a 
jasného příjemného počasí. 

Vystoupili jsme z autobusu a vydali se na cestu zpět. Šli jsme okolo zajímavé „evropské cedule“, která 
informovala o budování vědeckotechnického parku Milovice (tuto ceduli jsme tam viděli už před 
několika lety se ženou). Na oné ceduli byla vizualizace s termínem dokončení rok 2015.  



A realita? Měl jsem vytáhnout foťák z batohu, ale bylo to proti sluníčku, tak jen popis. Na oploceném 
pozemku se tyčí do výše nosné sloupy, které jsou přikryté střechou. Jinak nic, ticho a klid. Tak nevím, 
zda dřív než jsem (vůbec) přijdou nějací vědátoři, nepohltí tuto „novodobou ruinu“ příroda, podobně 
jako se to stalo s některými bývalými vojenskými objekty. Tak zpátky k přírodě a tentokrát již s obrázky. 

Zde řádí tanky a terénní auta, rozjezdí step, déšť pak vytvoří louže, které slouží jako biotop listonohům, 
vzácným korýšům. 

 

Ha, tady se něco změnilo. Hezky udělaná vzpomínka na bývalou obec Mladá, která ustoupila zájmům 
armády už v roce 1904. 

 

Tady byla původní ves Mladá (J.Tichý) 



 

vzpomínka na Mladou (J.Tichý) 

 

Liška odpočívá na „návsi“ 

 

 



 

ves měla i kostel (J.Tichý) 

 

Kvůli tomuhle „klacku“ jsem foťák vytáhl. Slepýš na mě v pohodě počkal. 

 

Málem jsem zakopl o slepýše (J.Tichý) 

Foťák připraven, jdeme kolem obory se zubry a koňmi, co když se ukáží? Neukázali, tak aspoň krajinky. 

 



 

les se blíží (J.Tichý) 

Na kraji lesa foťák uklízím do batohu. Kousek dál mě zubři přimějí k tomu, abych foťák zas vyndal. Je to 
sice proti sluníčku, ale zkusil jsem to. 

 

bonus - zubři (J.Tichý) 



 

Dva z devíti (J.Tichý) 

Nějak se mi daří zubry vídat vždy, když nejsou cílem mého výletu, jsou jen možným bonusem. A tady 
ty bonusy kupodivu sbírám. 

 

Chata mne na stará kolena vyučí 

Sic má kolena nejsou tak stará, vyučovat se nechávám už jen životem. Dle hesla: „neuč se, život tě 
naučí“. V mládí (to se tenkrát nosilo) jsem se učil, a protože na učňák jsem byl moc „chytrý“, vrhl jsem 
se na gympl a na vysokou.  

Dnes se „učím“ tomu, co mne zajímá a tomu, co pro svůj život potřebuji. A na ta svá „zralá“ kolena 
zjišťuji, že by bylo dobré umět něco i rukama. Ruce (kromě klávesnice počítače) nejvíc zaměstnávám 
při práci zahradnické. 

Z našeho pohledu je potřeba bydlení v paneláku kompenzovat nějakým vhodným prostředím 
přirozenějšího charakteru. Proto máme zahrádku. V místě, kde bydlíme. 

Nejdříve jsme měli pronajatou zahrádku asi kilometr od domova. Byla to taková proluka mezi domy 
(bývalý sad), která byla rozparcelována asi na dvacet zahrádek. Přišli jsme obdělat zarostlou plochu. 
Omezení bylo: nic nestavět a nezasazovat velké stromy. Tam jsme zahradničili a děti vyrůstaly na písku. 
Nebyl tam stín a nebylo se kam schovat před deštěm. 

Paní pronajímatelka zemřela, ještě dobíhala nájemní smlouva a nebylo jasné, co bude dál. Tak jsme se 
rozhlíželi po vlastní zahradě. Našli a koupili ji v jiné části města. Zase zarostlá „romantika“ bez elektriky. 
Nechali jsme si tam postavit takovou malou dřevěnou „boudu na nářadí“, aby se dalo schovat před 
deštěm.  

Chodíme tam „dřít“ a rádi. Sázíme a sklízíme. Vždy je něčeho víc, něčeho míň. Aby toho nebylo málo, 
žena už několik let pokukovala po nějaké chatě. Jen tak, nezávazně. Shodli jsme se na směru (na sever 



od nás), na tom, že by to mělo mít slušný pozemek, že by to mělo být rovnou obyvatelné a v našich 
finančních možnostech. 

Mně by se ještě líbilo, kdyby v blízkosti byla trať a nádraží. Nedaleko možnost koupání, kousek do lesa 
a vůbec okolní příroda podmínkou. Kdyby to byla taková trochu samota a zároveň byla blízká venkovská 
civilizace. 

Tento sen jsme si hýčkali a řekli si, že do důchodu se o to pokusíme. Směrem ke stáří se život zrychluje, 
děti už pomalu vylítly z hnízda a tak člověk začne myslet víc na sebe a plní si přání. Tento neskutečný 
sen se stal letos realitou. Sešly se věci dohromady a stal se „zázrak“. Máme malou chatku s velkým 
pozemkem, něco málo přes hodinu cesty od domova a začínáme makat i tady. Jsme na kraji podhorské 
vesnice, poblíž lokální trati.  

Bude to pěkná (ne)stíhačka, ale honit se nemusíme. Máme dost času. Pojedeme obojí zároveň, zahradu 
i chatu. Zahradu zkusíme obhospodařit ve všední dny v podvečer (místo zpráv a televize), na chatě se 
přes léto a na podzim budeme věnovat „polnostem“, které postupně upravíme k obrazu svému. 

A na jaře začneme s dodělávkami chatařskými. Tak aj pochytím i něco z teho kutilství. Zatím jsem se 
tomu, až na nějaké drobné práce a úpravy, co jsem zvládl, úspěšně vyhýbal. Některým ryze odborným 
věcem, se budu vyhýbat dál, nechám si v tom poradit a nejspíš i pomoct. 

Nicméně i tím koukáním se přiučím a třeba i něco zvládnu prakticky. Přinejmenším se stanu kutilským 
teoretikem. Nebo teoretickým kutilem? 

A pro ilustraci pár fotek. 

 

Malá chatička (J.Tichý) 

 



 

hlídače máme (J.Tichý) 

 

chatka zepředu (J.Tichý) 

 

 



Reportáž z plantáže (kopřivové) 

Začaly prázdniny a je tu tzv. okurková sezóna. A tomu budou odpovídat i mé prázdninové články, budou 
odpočinkové. Také budu odpočívat od internetu a více makat venku. Dostane se i na ty okurky, ale to 
až později.  

Jsme bohatí na kopřivy. Před časem jsme zachytili v televizi, že kopřivy budou vykupovat supermarkety. 
Snad to bylo v souvislosti s Velikonoci a kopřivovou nádivkou. 

Kopřivy se ale dají i usušit a použít třeba na čaj, nebo lze nalézt ještě další vychytávky a recepty. Tak 
kopřivy nebudeme ničit a pálit, ale hezky sušit a pak je budeme popíjet či jinak užívat jako přírodní 
léčivo. 

Naše kopřivy jsou zaručeně ekologické, divoce rostlé, velmi vzrostlé. Neuvěřitelně se jim daří. Tak se 
pojďme projít kopřivovým rájem, před postupnou sklizní a následnou přeměnou divoké kopřivové 
plantáže na něco estetičtějšího. 

Jako komentář můžeme použít pozměněný text průvodce po kachní farmě v podání Zdeňka Srstky ve 
filmu: „Rozpuštěný a vypuštěný“: „kachny, kachny.....“. Stačí zaměnit slůvko „kachny“ za „kopřivy“. 

Tak tedy, následně vidíte: kopřivy, kopřivy, kopřivy.... Aby toho nebylo moc, tak i pár fotek s kopřivami 
pouze v malých vedlejších rolích, aby vyniklo také něco jiného.  

 

 

malá stráň plná kopřiv (J.Tichý) 



 

stráň z jiné perspektivy (J.Tichý) 

 

 

kopřivy v lese (J.Tichý) 

 

kopřivy u potoka (J.Tichý) 



 

část stráně po zásahu srpem (J.Tichý) 

 

i jiné rostliny jsou tu k vidění (J.Tichý) 

 

dopravní prostředky vedle kopřiv (J.Tichý) 



Divočina na malém i velkém prostoru 

Mám raději tu divočejší přírodu. I ta kultivovaná zeleň vypadá dobře, je upravená a do naší civilizace 
patří. A městu sluší.  

Krajině však více sluší trochu divočiny. Naštěstí se příroda stále prosazuje a to je moc dobře. Byť by to 
bylo jen tím, že příslušní pracovníci nestíhají, případně jim nestačí rozpočet. Resp. mají rozpočítáno jen 
na tu kultivovanou zeleň a tu zeleň přirozenou (v příměstské krajině) tak nechávají své přirozenosti. 

Zkusil jsem zachytit divokou botanickou pestrost mezi asfaltovou cyklostezkou a tovární zdí. Divil jsem 
se jak ta divizna, co tam vše vykvetlo vedle sebe. Hadinec a vlčí máky se mi vyfotit moc nepovedlo a 
tak na fotkách chybí. Také nádherný modrý kakost jako naschvál kvetl zrovna proti sluníčku.  

Pak jsem zachytil přirozené proměny „euroloučky“, tedy úspěšně provedené revitalizace nivy řeky 
Jizery, která mj. slouží pro udržení vody v krajině a také jako přirozená ochrana před velkou vodou, což 
už dokázala, byť ta „testující“ povodeň patřila k těm menším. 

Příroda si to zkrátka namíchá (nejen barevně) tak, jak chce a potřebuje. Z těch rostlinek mají užitek i 
rozliční živočichové. A my lidé se můžeme kochat, nebo taky nadávat, že to nikdo neseká, co chudáci 
alergici a tak podobně, jak to umíme jen my lidé. Každý podle své nátury, tj. přirozenosti. Já se radši 
kochám a někdy i tím, čím by se jiní rozhodně nekochali. 

 

 

nejen bodláky u tovární zdi (J.Tichý) 



  

na druhé straně taky divoko (J.Tichý) 

  

kde se tu vzala divizna? (J.Tichý) 

 



 

I v tom štěrku to roste (J.Tichý) 

 

Tady štěrk už podlehl (J.Tichý) 



 

pohled na euroloučku (J.Tichý) 

 

barevná eurolouka (J.Tichý) 



upravená zeleň v sousedství euroloučky (J.Tichý) 

zarůstající potůček (J.Tichý) 



 

žabí ráj (J.Tichý) 

 

po směru toku do tůní a pak do Jizery (J.Tichý) 

 

 

 



Okurková sezóna 

Zásadní otázka je stejná jako každé léto. Kdy vypukne a jak dlouho potrvá okurková sezóna u nás na 
zahradě? Přitom jde jen o jeden nevelký záhon okurek.  

Obvykle zachytíme začátek sezony a postupně sbíráme a žena postupně zavařuje. Ze začátku se daří 
sbírat takové ty malé nakládačky, akorát na zavaření. Pak do toho vstoupí dovolená a odjetí na delší 
dobu někam pryč. A po návratu nás čekají nakládačky velikosti salátovek a to už nám zavařené moc 
nejede. 

Každá okurková sezona má několik fází: zasadit semínka a zalévat, pak se objeví rostlinky a je třeba plít. 
Rostlinky rostou a sílí, začíná to kvést a zrát. Potom se to sebere, nastrká do sklenic, zavaří, uloží a 
postupně jí. 

A jak to letos vypadalo, jsem se pokusil trochu zdokumentovat. Některé fáze jsem přitom vynechal. 
Fotit pracovní okurkové nasazení své ženy, by mohlo být bráno jako provokace. „Já tady dřu jako kůň 
a ty se tu promenáduješ s foťákem a ještě to dáš na blog“, tak to jsem radši neriskoval. A jako 
každoročně v naší „okurkové sezoně“ přijmu roli hlavního umývače okurek, občas doplněnou rolemi 
sběrače a nosiče. 

 

 

už to roste (J.Tichý) 



 

Už to narostlo (J.Tichý) 

 

už kveteme (J.Tichý) 



 

už se to rýsuje (J.Tichý) 

 

za chvilku budete trhat (J.Tichý) 

 

 



Makat a odpočívat, aneb jaký si to uděláš, takový to máš 

Hesla dovolenkových dní. Jsme tu proto, abychom něco udělali. Ale nejen to, je třeba si to rozvrhnout 
podle okolností, počasí, nálady, možností.  

Také chceme něco nového poznat a vidět, to jsou ty cestovatelské výpravy za poznáním blízkého i 
vzdálenějšího okolí, něco si užít a třeba se jen tak válet v trávě či na dece u vody. Jak je ctěná libost. 

Tak. Jaká byla naše letošní první dovolená strávená na naší nové chatě? Snažili jsme se o to, aby byla 
(bohu)libá, tedy hlavně, aby se líbila nám. Abychom nejen něco udělali, co nás potěší, ale abychom se 
sami potěšili i nějakými příjemnými prožitky. 

Avšak první týden „bůh nad námi plakal“, hlavně v noci, přes den občas přestal. Stihli jsme toho i hodně 
udělat. Kopřivy by mohly vyprávět, také sekaná travička, obnovené ohniště, na kterém se i vuřty 
opékaly. Při sekání kolem plůtku žena objevila „patku“ na sloupek, načež jsem proměřil stávající 
sloupky a našel kus, který úplně odpovídal ideálu. Také dlouhé laťky, které byly o něco užší, ale velitelce 
to nevadilo, takže jsme neplánovaně dovyrobili plot hned první týden dovolené. 

Podařilo se nám i něco navštívit, o víkendu bylo hezky a tak jsme zkusili koupaliště ve vedlejší vísce, 
kam to máme blíž než do centra naší obce. Bylo to fajnové osvěžení, voda teplotou připomínala Jizeru. 

Také na dva výlety došlo, jeden autem (Semily, Jilemnice vč. prohlídky zámku) a druhý vlakem do Lázní 
Bělohradu. Zkusili jsme nejbližší les a nic (tam už bylo po houbách dle nalezených zcela plesnivých 
zbytků), ve vzdálenějším lese už něco bylo, borůvky. 

Pan čáp se mnou už neposnídal, zato se ukázal majestátním přeletem nám oběma. Oba jsme také často 
potkávali naše další tiché a plaché sousedy: srnku s mládětem, které zpovzdálí hlídal srnec. Ten vždy 
zdrhl jako první, srnka nás zaujatě pozorovala, připravena vyrazit a nejspíš napomínala mládě, aby moc 
nevykukovalo. Škoda, když byla vidět nejlíp, foťák jsem při ruce neměl. A tak jsem se jednoho rána 
rozhodl, že ji půjdu „ulovit“. Fotku jsem ulovil a spokojeně se vracel k chatce. 

„Tak co, „ulovils“? přivítala mě žena. Spokojeně jsem přikývl, načež řekla, že se na sebe se sousedkou 
srnkou dívali, ona z okna chaty a srnka se spokojeně pásla na travnatém pásu oddělujícím silnici od 
našich topolů. Asi ji bylo divné, že mou ženu neviděla se mnou a tak se šla podívat, zda je doma. Pak ji 
vyrušilo auto a přeběhla na druhou stranu. 

Odjeli jsme z chatky do civilizace dřív, než jsme původně plánovali. Noční déšť nám prověřil střechu, 
ale trochu nám i cukal nervy, když slyšíte tu vodou celou noc někam téct, tak si skoro myslíte, že se 
ráno probudíte uprostřed rybníka. To se nestalo, ale jílovitá podhorská půda byla dost promáčená, 
takže se nám na ní nechtělo nic dělat a ani po ni někde chodit. Kromě toho jsme se museli vrátit kvůli 
zahrádce, kde zrovna zuří okurková sezóna, doplněná zráním cuket a dýní (a to prosím máme jen po 
jedné rostlince). Navíc ten požitek ve vaně, ikdyž v lavoru a v potoce to bylo příjemné, chladivé, ovšem 
po týdnu se pořádně umýt má také své kouzlo. 

Došlo ještě k pokroku na našem paneláku, takže až se za týden vrátíme, bude už náš blok hotový (s 
novou fasádou) a parkoviště s chodníkem už jsou též skoro hotové, jen se na ně ještě nesmí. Ale 
panelstory je na samostatný blog. 

Tak snad ten příští týden bude víc sluníčka, abychom se ještě vykoupali a dopřáli si i dalších výletů. A 
pár dokumentujících fotek na závěr. 



 

Jak bude? (J.Tichý) 

 

kultivujeme (J.Tichý) 



 

Na Bělohrad! (J.Tichý) 

 

něco tomu chybí... (J.Tichý) 



 

...už nechybí (J.Tichý) 

 

 

 

                tichá sousedka (J.Tichý) 



 

Co nám to vyrostlo? (J.Tichý) 

 


