
Čas jako stvořený pro výlety a zábavu
I když prázdniny a mnohé dovo-

lené již skončily, září nám obvykle 
dopřává teplé dny, nebe jako šmol-
ku a nádherné pohledy do pestré 
přírody. Mnozí lidé mají tento čas, 
vonící ovocem a svěžím vzduchem 
mnohem raději, něž samotné léto.

Mezi stromy se volně vznáší sítě 
malých pavouků, které našim předkům 
připomínaly šedé „babské“ vlasy. A tak 
vznikl název pro toto období – babí 
léto. Stejně se někdy říká i těm malým 
vznášejícím se pavoučkům, jejichž „ni-
tě“ se nám při houbaření zachytávají 
na oděvu. 

Babí, neboli pozdní léto, je obdobím 
déletrvajícího suchého, slunečného a 
málo větrného počasí na začátku pod-

zimu. Někdy je také nazýváno létem 
svatého Václava. V Severní Ameri-
ce mají zase pro tento podnebný jev 
název Indiánské léto.

Ať tak nebo tak, měsíc září je časem 
jako stvořeným pro rodinné výlety. 
Při vyvedeném počasí je také výbor-
ná dohlednost, což oceníme při výšla-
pech, třeba Žďárskými vrchy. Můžeme 
pozorovat, jak se v chladných ránech 
údolí typicky halí v bílé mlze, než opět 
vykoukne slunečný den.

Toto příjemné podzimní počasí v 
jednotlivých letech trvá různě dlou-
ho. Snad nejdelší babí léto v Čechách, 
téměř sedm týdnů, trvalo podle 
pamětníků v roce 1959.

Žďárské noviny dnes v příloze Kam 

Kam v babím létě
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v babím létě přichází s několika nápa-
dy na výlety, či zábavu během měsíce 
září. Babí léto se dá ale příjemně prožít 
i na zahrádce, kde v této době kvetou 
pestré podzimní květiny a vybarvuje 
se ovoce. 

A právě nyní, kdy jablíčka chytají 
červenou barvu, můžeme s dětmi udě-
lat pokus. Nalepte na ještě nevybarve-
ná jablka vystřižené tvary vánočních 

komet či hvězdiček z neprůhledné 
samolepky nebo leukoplasti. Uvidí-
te, co se za těch pár týdnů stane. Před 
uložením do sklepa pak nálepky opa-
trně sejměte - a na červených jablíč-
kách budou zářit žluté komety. Hned 
máte originální výzdobu budoucího 
vánočního stolu... Ale teď ještě vzhů-
ru na kola, na houby, či k příjemnému 
zahradnímu grilování! -lko-

V hlavní výstavní budově Regionál-
ního muzea města na Tvrzi vládne čilý 
ruch.

Od 5. září se tu připravuje nová výsta-
va s názvem „Pojďte s námi do lesa“. 

Výstava bude veřejnosti otevřena 20. 
září a potrvá do 13. listopadu. 

Provede nás typickým lesem Žďár-
ska a dozvíme se, jaké druhy stromů, 
zvěře i ptactva můžeme v lese nejčas-
těji potkat, která zvířata - jakožto invaz-
ní druhy – nemají myslivci rádi a kdy 
byl zastřelen poslední vlk na Vysočině. 
Také poznáme „myslivecké desatero“. 

Čekají na nás základní informace o 
myslivosti a o jejím významu pro kra-
jinu, byť již dnes lidmi značně přetvo-
řenou. „Dozvíte se o jednom slavném 
českém lesníkovi, bez kterého by se tato 

výstava nemohla uskutečnit, protože by 
naše muzeum neexistovalo…,“ naznaču-
je historik Pavel Elbl.

Dodává, že výstava je určena všem 
zájemcům o přírodu. „A jak už je v 
Regionálním muzeu dobrým zvykem, 
nebudou chybět ani oblíbené interaktivní 
prvky pro malé i velké zvědavce,“ dodá-
vá. 

Moučkův dům s expozicí města 
To ovšem neznamená, že po dobu 

chystání výstavy je muzeum zavře-
né. „Trvalá expozice města v Moučko-
vě domě je vám k dispozici celoročně,“ 
ujišťuje druhý historik Stanislav Miku-
le. „Prohlídky se konají od úterý do nedě-
le, vždy od 9.00 do 17.00, v každou celou 
hodinu, krom poledne. Poslední prohlídka 
začíná v 16.00 hodin,“ informuje. -red-

Rodí se výstava o lese

V sobotu 10. září, od 12 hodin, 
u   zimního  stadionu proběhne 
„13. ročník Memoriálu Jana Dřínka 
v požárním útoku“ a soutěž o putov-
ní    pohár  čestného  velitele  sboru 
K. Herolda. 

Vítězem putovního poháru se stane 
družstvo s největším věkovým prů-
měrem, které dokončí požární útok.

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů, 

Zámek - Žďár nad Sázavou 2 s part-
nery.

Akce se koná v rámci letošního 130. 
výročí založení sboru.

Program: 12.00 Slavnostní zahá-
jení, 12.30–15.30 Plnění disciplíny v 
požárním útoku (muži, ženy),  15.30 – 
16.30 Dan Moravský (zpívající hasič), 
skákací hrad pro děti, 16.30 Vyhlášení 
výsledků a předání cen. -lko-

Soutěž v požárním útoku


