
 

08/ 21.9. Podzim je tu. 

Je to tak. Jakmile skončí prázdniny, najednou je tu podzim. Rána jsou chladná, večer 

je už dřív tma. V našich tůních je stále málo vody, přestože přišlo několik lijáků, které 

to ovšem nezachránily.  V této první tůni je to tak nejlepší, přesto ale normálně voda 

sahá až k okraji břehu. 

Alespoň jsme ji stačili vyčistit. 

 

  



V ostatních tůních je to horší. 

 

 

Zarostly vegetací, že téměř zmizely. Čeká nás zde hodně práce. 

 



Ve čtvrté tůni je voda už jen v záchranné jamce, která je uprostřed všech tůní pro 

případ sucha.  Také je hodně zarostlá.  

 

Letos nám příroda ukazuje, jak je mocná. 

 



I houby čekaly na déšť, nic nerostlo, nedočkaví houbaři prolezli každou houštinu a 

ono NIC!  Začínají růst až teď, po deštích, které přece jenom přišly. 

Ale stejně – je podzim, a když je sychravo, každý raději sedí doma. Jsme líná 

generace, ne jako naše babičky a dědové. 

Jako malá jsem s nimi chodila na klacíky do kamen na zatápění. Líbilo se mi to. 

Když nepršelo, byli jsme v lese denně. Občas babička doma našim říkala, že jsme 

nepotkali ani ŽIVÁČKA.  Strašně jsem toho živáčka chtěla potkat, představovala 

jsem si, že to bude jistě nějaký skřítek, který se v lese ukrývá. Však my tě jednou 

uvidíme, Živáčku!  Tu a tam jsme sebrali i ztrouchnivělé poleno, a to pak 

v dřevníku podivně světélkovalo. Bála jsem se, že jsme ho sebrali tomu skřítkovi a 

on si pro něj v noci přijde. Večer bych kolem dřevníku neprošla ani za nic.  Všechno 

to vlhké dřevo, to listí, ve kterém se dá brouzdat jako v závěji, jehličí a podivné 

houbičky, dokonce i na pařezech, i ty dlouhé stíny stromů, když náhodou svítí 

slunce, to všechno je podzim. O tohle kouzlo, myslím, naše děti přicházejí. Pokrok 

nezastavíme, počítačové hry jsou přece tak zábavné! Byla jsem překvapená, že děti 

v mateřské škole už mají, až na výjimky, mobil, dokonce tablet či notebook. Možná 

je to škoda, že nepoznají dávná čarovná tajemství. Tyto děti zcela jistě nepotkají 

v lese Živáčka a co světélkující poleno…? V hvězdných válkách Star Wars jsou 

bojovníci, kteří mají světelné meče, to je něco! Popkulturní fenomén, ať už je, jaký 

je, brutálně zasahuje do našich životů, pokud to připustíme. 

 
Podzim na hájovně v Lomanech (2016).  
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