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Čapí hnízdo 1 

Seznamte se 

Zdravím vás u nové série článků Čapí hnízdo, kde si budeme povídat o čapích hnízdech v České 

republice, ale i o těch v zahraničí. Dnes si řekneme něco o těch, která můžete sledovat na Youtube. 

Bohuslavice u Trutnova 

Čapí hnízdo v Bohuslavicích u Trutnova je asi to nejsledovanější v České republice. Při snášení třetího 

vejce byla sledovanost asi okolo jednoho tisíce. Čapí hnízdo má vlastní webové stránky: 

capibohuslavice.cz , dvě webové kamery-jedna z nich je 4K: https://youtu.be/ABJTbc2tOc4 a druhá HD: 

https://youtu.be/Vit22f8SSZk (HD vidí více shora, díky tomu lze lépe vidět vajíčka) A teď už k samotným 

čápům. Na hnízdě už pár let hnízdili Bohouš (ten bez kroužku na noze) a Bohunka (kroužek DEH H9931) 

a momentálně mají na hnízdě pět vajíček. Poslední roky vychovali vždy čtyři čápata. 

Mladé buky 

Toto čapí hnízdo má zajímavý, ale i smutný příběh z minulého roku. Na hnízdě byli Bukáček a Bukynka, 

měli spolu dvě vajíčka. Jednoho večera se však Bukynka nevrátila domů a ráno ji nalezli mrtvou na 

střeše vedlejšího domu. Letěla domů s trávou v zobáku a asi přes ni neviděla na cestu a narazila do 

střechy domu. Vajíčka odvezli do záchranné stanice, vylíhlo se jedno, ale ani to nepřežilo. Bukáček 

zůstal sám, ale jednou si domů přivedl čápici, bylo však už pozdě a čápice, kterou pojmenovali Betynka, 

byla moc mladá na páření. Tento rok však přiletěla domů do Buků dříve ještě jiná čápice, kterou 

pojmenovali Barunka, a potom přiletěl Bukáček a na Betynku úplně zapomněl. Když Betynka přiletěla, 

zůstala sama, a tak si začala hledat vlastní hnízdo. Odkaz na kameru:  

https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ 

Trutnov – pivovar 

Betynka se zabydlela na volném pivovarském komíně v Trutnově, ale to si dopovíme až příště. 

           Josef Turek, G1



Tipy na výlet v okolí Šumperka 
 
Městské skály (689 m n m) 
Městské skály jsou zalesněný vrchol severně 
od Šumperka, vysoký 689 m n.m. Na vrcholu 
stojí altán postavený v 70. letech minulého 
století, nabízející výhled na okolí Šumperka, 
vrcholy Háje a Chocholíku, Sobotínsko, 
Rapotínsko, Jeseníky a nejvyšší horu Moravy 
Praděd.  Kousek od altánu stojí 22 m vysoký 
skalní útvar hodící se k horolezeckým 
výstupům. Skály jsou tvořeny pegmatitem s 
vysokým obsahem vykrystalizovaného 
křemene a živce. Cesta na Městské skály se dá 
zkombinovat s vrcholy Kokeše a Voštinovou 
skálou.  
 
Trasa měřící 9,3 km: 
https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc
=9nOenxXOUqSuxX-
InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&r
i=1712591&ri=&mrp={"c"%3A132}&xc=%5B%
5D 
 
A pro ty zdatnější tu je 11,8 km dlouhý okruh 
přes Kokeš a Voštinovou skálu: 
https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc
=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1x
XOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs
=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&
ri=131478&mrp={"c"%3A132}&xc=%5B%5D 
 
(Poznámka: odkaz zkopírujte pomocí ctrl+c a 
vložte pomocí ctrl+v do vyhledávače) 
 

 
          Jaromír Černohous, G1 

 
 

Recenze knihy Strážci příběhů 
 
Ahoj, vítáme vás u dnešní recenze knihy. 
 
Máme tu úžasnou knížku - Strážci příběhů. 
Jedná se o světový fantasy román, převážně 
určený pro dívky od 11 do 15 let, který 
představuje báječnou knihu do karantény. 
Zaujal nás hned na první pohled a naše 
očekávání se rozhodně naplnilo. Spisovatelka 
Mechthild Glaserová bravurně vystihla příběh 
Amy a celého knižního světa. Kniha nás hodně 
oslovila a doufáme, že vás zaujme také. 
Tady malé upoutání… 
Během letních prázdnin, kdesi ve Skotsku se 
Amy dozví, že je členka staré šlechtické rodiny 
a ovládá schopnost vstupovat do knih a 
ovlivňovat již napsané příběhy. Svět knih ale 
není tak pokojný, jak se Amy zprvu zdálo. 
Nejprve zmizí Alibabův poklad. Pak se cestou 
na ples zraní Elizabeth Bennetová a i s dalších 
knih mizí nápady spisovatelů. Amy je brzy 
jasné, že musí najít toho, kdo do příběhů 
zasahuje. Když události začnou prosakovat i do 
reálného světa, ukáže se, jak je ohrožení 
vážné. O co tajemnému nepříteli doopravdy 
jde? 
           Martina Pospíchalová a Tereza Bartošová, G1 

 

The catapult 2 
  
The catapult 2 je mobilní hra, ve které 
začínáte s normálním katapultem a dřevěnou 
věží, které můžete postupně vylepšovat a 
kupovat nové za peníze, jež získáváte, když 
projdete levelem (úrovní). Tato hra obsahuje 
PvP (player vs player=hráč proti hráči), 
nekonečný mode a campaing. V campaing za 
každý level dostanete počet hvězd (max. 3), 
když jich nasbíráte určitý počet, odemkne se 
vám bonus level. Každý desátý level v 
campaing je boss (10, 20, 30, 40…). 
V nekonečném módu se snažíte sestřelit co 
nejvíce katapultů, které se snaží sestřelit vás. 
Každou 5 wave (vlna) vás čeká boss. Za 
prošlou wave dostanete nějakou odměnu. V 
pozdějších fázích hry to začne být takový 
zmatek, že ani nebudete vědět, která bije.  V 
PvP máte základní katapult a s pomocí věží, jež 
si vyberete, se snažíte protivníka „zabít”. 
    Antonín Hroch, G1

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc=9nOenxXOUqSuxX-InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=1712591&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc=9nOenxXOUqSuxX-InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=1712591&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc=9nOenxXOUqSuxX-InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=1712591&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc=9nOenxXOUqSuxX-InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=1712591&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc=9nOenxXOUqSuxX-InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=1712591&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9766772&y=49.9740565&z=16&rc=9nOenxXOUqSuxX-InEmxXOVH&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=1712591&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1xXOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&ri=131478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1xXOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&ri=131478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1xXOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&ri=131478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1xXOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&ri=131478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1xXOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&ri=131478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9785829&y=49.9901280&z=15&rc=9nOduxXOVDfTTmHSglRkfIfA1h6fU1c8Bgk1xXOXZ&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=2180752&ri=&ri=&ri=&ri=131478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D


Já chci pejska 2 
 
Psí plemena  
Na světě je okolo 330 psích plemen. Nejmenším psem je čivava, její váha bývá od 1,5 kg do 3 kg a 
výška v kohoutku od 18 do 23 cm. Titul „největší pes světa” by si mohlo rozdělit více plemen. Např. 
irský vlkodav (dosahuje výšky v kohoutku až 80 cm) nebo doga (kolem 70 cm). 
 
Zajímavost – Giant George, jeden z největších psů na světě, byl zapsán v Guinessově knize rekordů - 
samec německé dogy z Arizony, který dosahoval 109 cm v kohoutku a váhy 111 kg! 

 
Psí plemena – velký nebo malý? 
Jakého si pořídit? Německá doga se v malém bytě 2+1 nebude zřejmě cítit úplně dobře, stejně jako 
chrt, který potřebuje spoustu pohybu (a velký výběh!). Před koupí psa si tedy nejprve ujasněte –  
Kolik potřebuje vybraný pes pohybu? 
Jak náročná je údržba srsti tohoto psa? 
Kolik krmiva potřebuje denně?  
Je rozdíl nakrmit labradora nebo maltézského psíka! 
 

Kde si psa pořídit? 
Určitě všichni známe útulky. V útulcích jsou většinou psi, které někdo vyhodil z domu, které někdo 
týral nebo na ně neměl čas apod. V útulcích jsou zpravidla křížení psi, málo kdy tam najdeme pejska 
čistokrevného. Za pejsky povětšině platíme menší poplatek než za čistokrevného. To že tam jsou 
pejsci nechtění, neznamená, že tam nenajdeme psy roztomilé, mazlivé a pejsky všech věkových 
kategorií! 
 
Druhou variantou jsou chovatelé (chovné stanice), kteří se chovu psů věnují. 
Najdete zde čistokrevné pejsky s PP (průkazem původu), ale za větší poplatek. 
 

Jak vypadá zdravý pes? 
• Oči jasné bez výtoku a koutky očí nejsou zalepené. 
• Čumák je bez strupů, nic nevytéká. 
• Srst je lesklá a hustá, pes není výrazně cítit. 
• Dásně i jazyk jsou růžové, zuby jsou kompletní a v dobrém stavu. 
• Uši jsou čisté, nesvědí, nejsou začervenalé a nezapáchají. 
• Břicho není nafouklé. 
• Pes není ani příliš tlustý, ani hubený: žebra lze dobře nahmatat, ale příliš nevystupují. 

 

Plemena pro alergiky! 
• Opičí pinč 
• Basenji 
• Bedlingtonský teriér 
• Bišonek 
• Čínský chocholatý pes 
• Havanský psík 
• Irský vodní španěl 
• Kerry blue teriér   … 

 
V příštím díle novin se podíváme na péči a tipy pro hry a dobroty pro psy. 
           Sofia Horčicová, G1 
 

Děkuji čtenářům i všem, kteří se podíleli na vytvoření tohoto vydání, a těším se na příští pondělí. 


