
…Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české
jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je odvozen z
římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce je začátkem října ve znamení vah
a přechází do znamení štíra… (wikipedie)

8. říjen „o svaté Brigitě, bývá mlha na úsvitě“

Přijeďte do mlhy na úsvitě…

8.října do Bučovic. Čeká nás možná poslední den v sedle v tomto roce.

S koníky a také s divadélkem.

Začátek tradičně v 10.00 přímo na tábořišti Zajíčka na koni ve stáji Artuš, konec mezi 16.00 –
17.00. Pokud počasí dovolí a vy si něco přivezete na grill, je možnost ohýnku.

S sebou: teplé oblečení + jedno náhradní, gumovky a pevné boty, helmu na koně (jako vždy
stačí cyklistická), pláštěnku, jídlo na celý den. Teplý čaj bude k dispozici.

Prosím o nahlášení do 6.10. emailem či telefonicky: Markéta Šulcová: 731 009 645,
m.sulcova@zajiceknakoni.cz

Vedoucí soboty je Týna Doležalová, program pro vás připraví Zuzka Rauchová.

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.

Teplé září - říjen se mračí.
Po teplém září zle se říjen tváří.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Teplý říjen - studený listopad. Teplý říjen - studený únor.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

Říjen a březen rovné jsou ve všem. Příští akce u koní nás čeká asi v březnu   Váš Zajíček


