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Ahoj kudlanky a kudlánci, posílám vám podzimní zpravodajství z nejvÄ›t&scaron;ího praÅ¾ského parku. TémÄ›Å™
v&scaron;echny stromy dostaly podzimní kabáty, podzim pÅ™etÅ™el zelené listy jasnÄ› Å¾lutou a Ä•ervenou barvou a po ránu
se v parku po opu&scaron;tÄ›né laviÄ•ce válí mlha a zapomenuté kelímky s napÅ¯l vypitým pivem...

NahoÅ™e na stráni pod MístodrÅ¾itelským letohrádkem letos jiÅ¾ podruhé rozkvetly rododendrony a u trati na Kralupy se
chlubí japonské zákuly kvÄ›ty Å¾lutých sluníÄ•ek.

V parku roste spousta hub, celá kola václavek, která jsou jiÅ¾ za svým zenitem,staré i zrovna Ä•erstvé hnojníky, ale také
Å¾ampiony a nÄ›jaká ta babka,tak jsem to posbírala a jen tak na sucho opekla na pánvici, pak osolila a okmínovala a mÄ›la
jsem houbové &scaron;kvarky.
Ov&scaron;em s Å¾ampiony, jako takovými, je to hodnÄ› na levaÄ•ku. Tady v&scaron;ude ji
rostou haldy, ale 90% je jich zápa&scaron;ných. NÄ›které hodnÄ›, kdyÅ¾ se jim ulomí kousek nohy, tak je noha okamÅ¾itÄ›
oranÅ¾ová.
Ale podle barvy se nedají vÅ¾dy poznat a nepozná&scaron; je ani po Ä•ichu, bezpeÄ•nÄ› se na to pÅ™ijde tep
tehdy, kdyÅ¾ jsou jiÅ¾ oÄ•i&scaron;tÄ›né a zahÅ™áté na pánvi, v nejhor&scaron;ím pÅ™ípadÄ› i s vyklepnutým vejcem...

Ale protoÅ¾e nÄ›kteÅ™í jedinci mezi námi nemají Å¾ádný Ä•ich, ale vlastní kachní Å¾aludek, tak jim ten kreozolový pach
klidnÄ› je konzumují, pÅ™estoÅ¾e jsou prý mírnÄ› jedovaté. Moje máma je teda ba&scaron;tila s ledovým klidem a doÅ¾ila se
Já Ä•ich vlastním, co opravdu nemám, je kachní Å¾aludek a tak bývají v takovém pÅ™ípadÄ› spláchnuty do záchodu.

A tady vám posílám pár podzimních fotek ze Stromovky...

Ty rododendrony a hnojníky jsou focené mobilem, tak je ponÄ›kud hor&scaron;í kvalita.
foÅ¥ák i kdyÅ¾ je miniaturní, ale i tak jsem se chtÄ›la o fotky s vámi podÄ›lit.

Já jsem totiÅ¾ líná nosit poÅ™ád

Jinad doufám, Å¾e "paní kudlanka" uÅ¾ je v poÅ™ádku, Å¾e zase zezelenala a ta "Å¾ivá" se uÅ¾ courá v MilíÄ•ovském le
lese kolem HostivaÅ™ské pÅ™ehrady. PS: Psala mnÄ› kámo&scaron;ka, Å¾e na chránÄ›né Pitkovické stráni znovu rozkvetly
koniklece...
https://www.kudlanka.cz
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Z pÅ™edzimní Stromovky zdraví,DEERES
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