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Vážení uživatelé Domova pro seniory Česká 

Třebová, do rukou se Vám dostává časopis 

Kohout. Dozvíte se v něm aktuální zprávy z dění 

z Domova pro seniory, které Vás určitě budou 

zajímat. 

 

Časopis Kohout vychází čtyřikrát do roka. 

Přinášíme Vám ohlédnutí za uplynulými 

událostmi, i přehled aktuálního dění.  

 

Kohout je k zapůjčení na všech nástěnkách  

na chodbách Domova pro seniory a u aktivizačních 

pracovnic. 

 

Doufáme, že také s tímto číslem Kohouta budete 

spokojeni. Vaše náměty, připomínky a případná 

spolupráce na článcích jsou velice vítány.  

 

Přílohou tohoto časopisu jsou příběhy uživatel 

Domova. Zveme vás k jejich přečtení. Zároveň 

děkuji všem odvážným, kteří do přílohy svým 

příběhem přispěli. 

 

Redakční tým Kohouta: 

Helena Mechlová, DiS. 

Dorota Faltysová 

Pavlína Honiszová DiS. 
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Slovo paní ředitelky 

 
„Hezké chvíle a zážitky 

jsou taková geriatrika – 

léky proti stárnutí. 

Jenomže se nedostanou 

na předpis v žádné 

lékárně.“ 

(Jiřina Šiklová, nar. 1935, česká novinářka a 

socioložka) 

 

Milé dámy, milí pánové, 

uplynuly další tři měsíce od chvíle, kdy jsem Vás 

srdečně zdravila v úvodníku letního číslo, a máme 

tu podzim.  

 

Příroda se barví, ve vzduchu začíná být cítit chlad 

a sluneční paprsky už ani zdaleka nemají takovou 

sílu jako v létě, i když pořád je díky nim svět o 

mnoho hezčí.  

 

Mám podzim moc ráda. Ty barvy, ty vůně… a 

pořád mám v hlavě vzpomínky na to, když jsem 

před mnoha lety šla poprvé do školy a pak jsme si 

během prvních školních měsíců povídali o pouštění 

draků, pečení brambor a jiných podzimních 
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radovánkách. Zdá se mi, jako by to bylo včera, a 

přitom jsem 1. září poprvé vypravila do školy naši 

prvorozenou dceru. Čas běží neúprosně, ale 

vzpomínky na to hezké přetrvávají… a jsem 

vděčná za každý den, který přinese něco hezkého, 

co se mi v hlavě uloží jako další pěkná vzpomínka.  

 

Jak říká Jiřina Šiklová, jejíž citát jsem si vypůjčila 

pro tento svůj úvodník: hezké chvíle a zážitky jsou 

lékem proti stárnutí. Věřím, že i Vám přineslo léto 

spoustu takových „léků bez předpisu,“ že jste si 

hezky užili koncerty pod balkóny i jiné aktivity, 

které se odehrávaly v našem Domově, a vytvořili 

jste si takovou „zásobu“ příjemných vzpomínek, 

na které budete myslet, až nás zase počasí na chvíli 

vyžene ze zahrady a z balkónů.  

 

Zpravidla ve svém úvodníku vždy informuji i o 

pracovních nebo praktických záležitostech. 

Nejinak tomu bude i dnes, kdy ale jen projevím 

víru, že nám spoustu dobrého přinesou i komunální 

volby, které proběhly koncem září, a které 

rozhodly o směřování města v následujících 

čtyřech letech. Věřím, že sociální služby budou 

nadále jednou z priorit i pro nové vedení města, a 

že závazek postarat se o ty, kteří naši pomoc 

potřebují, budeme společně s městem dál 
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naplňovat. Já osobně udělám maximum pro to, 

abychom navázali na dobré vztahy, které jsme měli 

s naším zřizovatelem, zejména díky odcházející 

starostce Mgr. Magdaléně Peterkové, a že budeme 

pokračovat v dobré spolupráci.  

 

Říká se, že stáří je podzim života. Tak, jako 

podzim dokáže být krásný, ale umí i pozlobit, 

přesně takové umí být i stáří. Přeji Vám, abyste 

zažívali více těch hezkých chvil a okamžiků, které 

Vás potěší, než těch, které Vám budou brát sílu a 

chuť se usmívat. Přeji Vám pevné zdraví. A přeji 

Vám krásné podzimní dny strávené tady u nás, 

v našem společném Domově.  

 

S úctou  

 

Magdaléna Zemková  

(t. č. na mateřské 

dovolené s Amálkou)  
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Narozeniny 
 

 

V září slaví: 
Blodíková Magdaléna 

Dostál František 

Fryšová Marta 

Jasanská Jarmila 

Koníček Václav 

Krátká Marie 

Mikulecký Jaroslav 

Nedopilová Danuše 

Nováková Emilie 

Řehák Václav 

Šindelková Marie 

Zoubelová Jozefa 
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V říjnu slaví: 
Dražil Jaroslav 

Jansová Marie 

Kočová Irena 

Klimešová Hana 

Nerudová Vlasta 

Petráňková Ingeborg 

Rejsová Jitka 

Říha Jiří 

Stolínová Jana 

Umlaufová Jitka 

Vraspír Ladislav 
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V listopadu slaví: 
Hubálková Libuše 

Jiroušková Hana 

Jiřelová Julie 

Řehořová Eva 

Špičáková Cecylia 

Venclová Marie  

Keprtová Jitka  

 

 

 

V prosinci slaví: 
Hájková Vlasta 

Janderová Hana 

Jankelová Eva 

Jasanská Irena 
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Lucaničová Věra  

Ptáčková Anna 

Sýkorová Eva 

Šipold Jan 

Trhalová Jarmila 

Vašinová Slávka 

 

 
 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce červen 
 
8.6.2022 Hudební vystoupení dětí z DDM 

Po dvouleté odmlce jsme si mohli dopřát besídku 

hudebních kroužků Domu dětí a mládeže. 

Seniorům se představily kroužky se zaměřením na 

zpěv, hru na kytary, flétny, keyboardy, novinkou 

pro nás byli hráči na ukulele.  
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14. 6. 2022 Knihovna  

Paní Klusoňová nám opět dovezla knihy z Městské 

knihovny. Uživatelé si je mohli přijít prohlédnout 

(a poté i zapůjčit) do bufetu. 

 

14. 6. 2022 Kapela Sousedi ze Svinné 

Dnes nám přišli zahrát Sousedi ze Svinné. Tato 

kapela se účastní koncertů Pod balkony pravidelně 

každý rok. Písničky si senioři zpívají společně 

s panem Jasanským (zpěvák kapely). Jediné, co 

koncertu moc nepřálo, bylo počasí. Akce se tedy 

přesunula do kaple.  
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17. 6. 2022 Pěvecký sbor Pensylvánie 

Díky spolupráci s Církví bratrskou navštívil 

Domov pro seniory pěvecký sbor Rosemary 

Blessing z Lancasteru v Pennsylvanii. Sboristé 

představili seniorům církevní písně ve svém 

mateřském jazyce, ale zároveň mile překvapili 

publikum, když jednu z písní zazpívali i česky. 

 

 
 

20. 6. 2022 Skalický, Zoubek a Jabkancové 

Šlapeto 

Dnes v Domově vystoupili pánové Skalický a 

Zoubek, společně s panem Janíčkem a zpěvačkou 

Helenou Bucháčovou.  
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Zpívalo se v kapli, kvůli nestálému počasí za okny. 

Na koncert dorazili i uživatelé ze stacionáře. 
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23. 6. 2022 Hudební vystoupení žáků Gymnázia 

Hudební vystoupení studentů z českotřebovského 

Gymnázia s sebou vneslo do Domova atmosféru 

divadla Semafor. Senioři se ke studentům přidávali 

a společně s nimi si zpívali texty známých písniček 

Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.  

 

 
 

 

27. 6. 2022 Kapela Nahonem 

Hudebníkům kapely Nahonem počasí přálo více, 

koncert se mohl pořádat venku pod balkony za 

krásného slunečného počasí. Kuchyň připravila pro 

občerstvení seniorů džbánky s osvěžujícími 

chladnými nápoji. 
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28. 6. 2022 Květiny v květináčích od žáků ZŠ 

Habrmanova 

Žáci ZŠ Habrmanova ve spolupráci s paní Darinou 

Šimkovou* donesli pro uživatele Domova 

pokojové květiny ve vlastnoručně dekorovaných 

květináčích. Několik květin jsme umístili do 

kulturní místnosti kde se uživatelé scházejí při 

skupinových aktivitách.  

 

 
 

*Darina Šimková dříve docházela do Domova za 

p. Ryglovou. 
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Akce červenec 
 

7. 7. 2022 Kapela 375 m.n.m. 

První prázdninový týden patřil letos kapele 375 

m.n.m. Z gymnazistů se stali již vysokoškoláci, 

kteří se ale stále aktivně zajímají o život seniorů. 

Koncert se tentokrát neodehrál pod balkony, ale 

v kapli. Kaple byla zaplněna do posledního místa a 

další židle se musely přidávat ještě v prostorách 

před sálem.  

 

 
 

19. 7. 2022 Knihovna 

Tradiční návštěva paní Klusoňové z Městské 

knihovny proběhla opět v bufetu Domova. 

Tentokrát si přišlo vypůjčit knihy osm uživatel.  
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27. 7. 2022 Jabkancové Šlapeto 

Jabkancové Šlapeto přišlo zahrát seniorům pod 

balkony ve složení - Skalický (zpěv), Zoubek 

(harmonika), Chudý (housle), Bucháčová (zpěv).  

Uživatelé si společně s nimi zazpívali svoje 

oblíbené písničky.  

 

Akce srpen 
 

1. 8. 2022 Kapela Karolína 

K letním koncertům Pod balkony už 

neodmyslitelně patří hudební skupina Karolína. 

Senioři si ji pamatují z předešlých vystoupení a ani 

tentokrát je Karolína nezklamala.  
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Balkon jednoho pokojíku v 1.patře  

budovy A 

Každý má svého koníčka. Někdo rád sleduje 

filmy, jiný čte, někdo plete a háčkuje. A někdo 

zahradničí. I balkon v Domově pro seniory se 

tak může proměnit v květinovou oázu, která 

v letních měsících zve k posezení s kávičkou. 

 

 
 

 
23. 8. 2022 Knihovnice  

Paní Klusoňová donesla uživatelům nové knihy z 

Městské knihovny. Knížky si vypůjčilo sedm 

uživatel.  
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25. 8. 2022 Skalický a Zoubek – Letní slavnost  

Vůně osmažených bramboráčků lákala uživatele 

Domova k venkovnímu posezení na zahradě 

budovy A. K dobré náladě přišli zahrát pánové 

Skalický a Zoubek, společně s panem Chudým a 

zpěvačkou Hanou Rosslerovou. 
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Bramboráčky smažili kuchaři na plotně přímo 

venku na zahradě. Samozřejmě k nim nemohlo 

chybět nealko pivo. 
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30. 8. 2022 Kapela S.E.D. – Sešlost elektrického 

dědka  

Jednou z posledních hudebních akcí letošní sezóny 

koncertů Pod balkony bylo vystoupení kapely 

Sešlost elektrického dědka. Koncertu se zúčastnili 

nejen senioři z Domova, ale také uživatelé ze 

stacionáře.  
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Rozhovor s… 

 

Markéta Klusoňová,  

pracovnice Městské knihovny 

 

 
Paní Markétu Klusoňovou znáte jako pracovnici 

Městské knihovny, která pravidelně každý měsíc 

navštěvuje Domov s kufrem plným knížek. 

Rozloží je v bufetu na stůl a vy si můžete vypůjčit 

knížku, která vás zaujme.  

 

Ale tohle už je jen ta pověstná „třešinka na dortu“ 

celé její práce. Knížky do kufru totiž pečlivě 

vybírá v prostorách Městské knihovny, aby se co 

nejlépe trefila do vkusu našich čtenářů. Dováží 

oblíbené autory, sleduje, aby se knížky 

neopakovaly, aby jich byl dostatek pro všechny, 

aby bylo z čeho vybírat. 

 

Paní Klusoňová zajišťuje, aby nabídka knih 

v bufetu byla pestrá, zajímavá pro čtenáře. 

 

Ani v době covidu Městská knihovna tuto službu 

neomezovala. Uživatelé si sice nemohli vybírat 

knihy v bufetu, ale paní Klusoňová jim vždy 
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předchystala balíčky knih „na míru“, při jejichž 

sestavování vycházela buď ze zkušeností se 

seniory v Domově, anebo přímo z přání samotných 

uživatel, které e-mailem nebo telefonicky předaly 

aktivizační pracovnice.  

 

Dnes jsem se tedy s žádostí o rozhovor obrátila 

právě na paní Klusoňovou. 

 

Proč jste se stala knihovnicí? Co vás na téhle 

profesi lákalo? Jak jste se dostala k práci přímo v 

Městské knihovně v České Třebové?  

 

Od dětství jsem ráda četla a ve škole jsem vždy 

měla štěstí na dobré učitelky českého jazyka, které 

můj zájem o knihy jen prohlubovaly a 

podporovaly. Je pravdou, že na střední škole jsem, 

zásluhou povinné četby, číst úplně přestala. Ale po 

maturitě jsem se ke knihám s láskou vrátila a 

zůstalo mi to.      

 

Cesta k práci v knihovně byla pro mě dost složitá. 

Vystudovala jsem střední a pak i vyšší odbornou 

školu pedagogickou, nicméně jsem od samého 

začátku věděla, že pedagogická profese není nic 

pro mě, že ji dělat nechci.  
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Po škole jsem začala pracovat v kuchyni jako 

pomocný personál, po dobu studia jsem tam 

chodila na brigádu, milovala jsem tu práci, 

kolegyně byly úžasné a já tam poprvé zažila pocit, 

že patřím do nějakého kolektivu (na rozdíl od 

školních kolektivů – dnes už vím, že to nebyla ničí 

chyba, prostě člověk nemůže zapadnout někam, 

kam nepatří). 

 

Bohužel vlivem vnějších okolností jsem s velmi 

těžkým srdcem musela práci v kuchyni opustit a 

naskytla se mi možnost práce v knihovně v 

Litomyšli. Byla to pro mě velká změna, s kterou 

jsem se dlouho vyrovnávala. Ale po nějakém čase 

jsem si na práci knihovnice nejen zvykla, ale našla 

na ní i to krásné, to pro mě důležité. A když se 

v litomyšlské knihovně vyměnilo vedení a nová 

paní ředitelka mně neprodloužila pracovní 

smlouvu, věděla jsem, že chci pracovat jen a jen 

v knihovně.  

 

Děkuji osudu, že mně do cesty postavil právě 

knihovnu v České Třebové. Stejně jako ve své 

první práci mám skvělé kolegy a tuto práci miluji. 

V podstatě nevím, co je to, netěšit se do práce, už 

v pátek očekávám pondělí     . Je to velmi 

zajímavá a různorodá práce, každý den člověk 
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může dělat něco jiného. Práce knihovníka není jen 

o půjčování knížek, děláme spousty dalších věcí a 

při své práci se setkávám s širokým spektrem lidí – 

od útlého věku (na besedách pro maminky s dětmi 

od 0 do 3 let), přes školkové a školou povinné děti 

(během programů pro školy a školky a na dětském 

oddělení), přes dospělé čtenáře až k seniorům.  

Během těch tří let, co pracuji v knihovně v České 

Třebové jsem měla možnost, vyzkoušet si mnoho 

zajímavých věcí a za všechny tyto zkušenosti jsem 

nesmírně vděčná, moc si takových příležitostí 

vážím, protože by mě v době studia nikdy 

nenapadlo, že nakonec budu ve svém pracovním 

životě šťastná a budu dělat to, co mě baví. 

Nicméně nikdy nezapomenu ani na práci 

v kuchyni, protože tam jsem se naučila mnohému a 

poznala tam skvělé lidi.  

 

Vzpomenete si na první cestu s knihami k nám do 

Domova? Co se Vám tehdy honilo hlavou? 

  

První cestu do Domova mám stále v paměti. Bylo 

to hned druhý den po nástupu do knihovny. Ještě 

jsem se rozkoukávala, všechno mně připadalo jiné 

a nové (oproti v litomyšlské knihovně). Neznala 

jsem knihovnu, své nové kolegy, město Českou 

Třebovou, nevěděla jsem kudy se dostat na autobus 
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a od autobusu zase do práce, … A najednou jsem 

měla jet s kolegyní a paní ředitelkou do Domova. 

Měla jsem velký strach a bála jsem se, jestli to 

zvládnu, budu si to do příště (kdy pojedu s 

knížkami už sama) pamatovat? Jak mě přijmou 

čtenáři v Domově?  

Strach jsem měla ještě dlouho potom. Ale nakonec 

si myslím, že jsme to všichni zvládli a dnes už 

s knížkami jezdím moc ráda. 

 

Jaký žánr máte ráda a proč? Případně jakého 

máte oblíbeného autora a proč?  

  

Ráda říkám, že knížka, u které čtenář neuroní ani 

slzu, nestojí za přečtení.      

Mám ráda skutečné příběhy nebo psychologické 

romány o těžkém životním údělu jiných lidí. 

Nebývá to lehké čtení, ale vždy jsou to velmi 

zajímavé knížky a člověk pak má nadhled nad 

vlastními problémy, když vidí, jak je osud zlý 

k jiným. V knížkách můžeme také prožít různé 

situace, setkat se s různými problémy. I to čtenáři 

může pomoci umět vhodně zareagovat ve 

skutečném životě na situace, ve kterých se právě 

nachází.  
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Naštěstí ale pracuji hlavně na dětském oddělení, 

tak mně denně rukama projde i mnoho krásných 

knížek pro děti a mládež, takže často sáhnu i po 

nějaké dětské knížce.  

 

Po jaké knížce byste sáhla za dlouhých zimních 

večerů? (prosím titul, autor  

 

Mám dlouhý seznam knih, které bych si ráda 

přečetla a snad do budoucna přečtu, jenže stále 

vychází knihy nové, tak se můj seznam 

nezmenšuje, ba naopak. Takže stále je co číst. 

Ale mnohokrát jsem se vrátila ke knížkám Školák 

Kája Mařík (F. Háj). Káju prostě miluji od dětství. 

Není to tak dávno, kdy jsem jela se svojí sestrou na 

výlet do Olomouce, na vlakovém nádraží v České 

Třebové jsem na klavíru objevila 3 díly Káji 

Maříka (rok vydání okolo 1930), musela jsem ho 

mít. A jelikož bych nikam nevyrazila bez knížky, 

nosila jsem po celý den po Olomouci v kabelce 4 

knihy, ale Kája za to prostě stál. Nemohla jsem ho 

na klavíru nechat.     . 

 

Další moje oblíbené knížky, ke kterým se ráda a 

často vracím jsou Gabra a Málinka od Amálie 

Kutinové.  
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Z těch současných je moje oblíbená série Země 

příběhů od Chrise Colfera. Vždy když vyjde další 

díl, musím si přečíst všechny předchozí knížky. 

Moc ráda se do toho pohádkového světa vracím a 

baví mě „sledovat“ osudy známých i méně 

známých pohádkových postav a zjišťovat, co se 

stalo za tím známým „žili spolu šťastně až do 

smrti“. 

      

Kolik knih už jste v životě přečetla? (desítky, 

stovky, tisíce?)  

 

Těžko říct kolik knížek jsem už přečetla, jako dítě 

spoustu. Jeden rok jsem za prázdniny přečetla asi 

30 knížek, ale to bylo asi v 5. třídě, takže spíš 

jednodušší knížky. Teď v posledních letech mívám 

přečteno asi 40-45 knížek ročně. Chtěla bych víc, 

ale bohužel není tolik času, kolik bych ráda četbě 

věnovala.  

 

Co myslíte, že je na práci knihovnice nejtěžší?  

 

Občas bývá těžké vybrat čtenářům vhodnou 

knížku, zejména tehdy když přijdou, že by chtěli 

„něco hezkého“. Jenže to, co je hezká knížka pro 

mě, nemusí být zdaleka hezká knížka pro každého. 

Na dětském oddělení platí totéž u školní četby, 
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když děti mají ze školy tolik požadavků, co to být 

nemůže a naopak, co kniha mít musí. Takže vybrat 

tu správnou knihu a ještě aby bavila, bývá občas 

oříšek.  

 

Pro mě je složitá i realizace besed a programů pro 

děti, před každou besedou mám velký strach, ale je 

jich tolik, že si pomalu za ty roky začínám zvykat 

    . Naštěstí na to nejsem sama a programy 

děláme vždy ve dvojici. A většina kolegyň to má 

podobně, takže se doplňujeme a dodáváme si 

odvahu.  

 

Po fyzické stránce je samozřejmě nejtěžší stálé 

přenášení beden s knihami     . 

 

Co je naopak nejhezčí?  

 

Platí to o všech profesích, ale to nejdůležitější 

v každé práci je kolektiv a pak taky to, aby 

samotná práce bavila. Pokud jsou splněny tyto dva 

body, je práce krásná sama o sobě-každá práce, ať 

už člověk dělá v knihovně nebo v kuchyni.  

Na knihovnické profesi je takovou odměnou, když 

jsou návštěvníci knihovny spokojeni, když si 

odnáší krásnou knihu a už se těší, až se do ní 

začnou. Když děti objeví nějakou knížku, začtou se 
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do ní, a přestože šly do knihovny z povinnosti, 

nakonec se k nám rády vrací a čtou. Když odchází 

z knihovny po nějaké besedě spokojené nejen děti, 

ale i paní učitelky a rády se vrací na další program.  

Hezký je prostě každý den, protože je každý jiný. 

Každý den knihovník dělá něco jiného, potká jiné 

lidi, něco nového se naučí. A na dětském oddělení 

to platí dvojnásob. Na jednom školení nám bylo 

řečeno, že dětský knihovník může být všechno a 

platí to. V jedné besedě jsem za princeznu, v druhé 

za lékaře, pak je ze mne dinosaurus nebo pirát. 

Prostě práce v knihovně není nuda, a není to jen o 

„pípání knížek“, jak si mnozí myslí. Je za tím 

mnohem mnohem víc. Mnohem víc i než jsem tady 

vůbec zmínila.  

 

 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho dalších 

spokojených let v Městské knihovně! 
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Babí léto 
 

Výpravy osminohých vzduchoplavců, aneb 

kterak babí léto ke svému jménu přišlo… 

 

Babí léto, někdy též označované jako pozdní léto, 

je název déletrvajícího suchého, slunečného, 

teplého a málo větrného počasí na konci léta či 

začátku podzimu.   

 

Babím létem neoznačujeme jen pěkné počasí 

brzkého podzimu, ale také pavoučí vlákna, která 

za slunečného dne a mírného větru létají ve 

velkých počtech povětřím.  

 

Poprvé se o tomto jevu zmiňují na konci 17. století 

angličtí lékaři Hulse a Lister. Německý 

přírodovědec Meuge pozoroval start pavoučí letky 

v polovině 19. století za teplého říjnového dne. 

Zábradlí mostu bylo pokryto tisícovkou drobných 

pavoučků, kteří měli zvednutý zadeček a 

vypouštěli své jemné pavučiny proti větru. 

Vlákno zahřáté teplým vzduchem se neustále 

prodlužuje, až se jeho délka stane pro pavoučka 

nosnou. 
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Pavoučí vlákno a textilní průmysl 

 

Pavučina se u pavouků tvoří ve snovacích žlázách 

umístěných v zadní části těla. Jejich vyústění mají 

tito členovci na konci zadečku, na takzvaných 

snovacích bradavkách. Tudy pavouk vytlačuje 

bílkovinnou hmotu, která se přitom zahušťuje a 

drobnými otvory vychází ven v podobě tenoučkého 

vlákna. 

 

Pavučina je tedy vláknitá bílkovina, které se 

odborně říká fibrin. Jde o vlákno nesmírně pružné 

a dvojnásobně pevnější než hedvábí. Jeho pevnost 

je dokonce srovnatelná s pevností nylonu. 

Mimořádných vlastností fibrinu se už dávno snažili 

využít australští domorodci, když z pavučin 

obrovských listnatek nefil splétali husté rybářské 

sítě. Na počátku 18. století zkoušeli podnikavci 

v textilním průmyslu vyrábět z tohoto materiálu 

oděvy. Žádaná tkanina skutečně spatřila světlo 

světa a zkušebně posloužila pro výrobu punčoch, 

rukavic a záclon. Projekt se ale nerozběhl, protože 

byl příliš nákladný a nepraktický. 
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Kam za babím létem 

 

Za krásného slunného dne na konci září a 

počátkem října stačí vyjít ze dveří a otevřít oči – v 

přírodě, na vesnici i ve městech. Na pavoučky, 

kteří se nachází na konci něžného vlákna můžete 

narazit v naší zemi skutečně kdekoliv. 

Obecně ovšem není příliš známo, že v jarním 

období létají vzduchem na konci vlákna mláďata 

větších a velkých druhů pavouků. Jejich migrace 

ovšem není tak nápadná a většinou uniká lidské 

pozornosti. 

 

 

Zdroj: 

https://www.nabytek-elegance.cz/data/temp/article-images/218-

article-detail-large.jpg 

https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full/public/obr

azky/zaostpavouci_1_crab_spider.jpg?itok=2xGcrf9N 

https://www.stoplusjednicka.cz/dalekonosne-vypravy-osminohych-

vzduchoplavcu-letecka-migrace-pavoucich-letcu 
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POZOR ZMĚNA ČASU 

K přechodu na ZIMNÍ ČAS 

dojde v noci ze soboty 

na neděli  

30. října 2022 

 

ze 3:00 na 2:00 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 


