Obrázky z obyèejného ivota - 10.
Mnozí lidé se do naeho okresu pøistìhovali ze Slovenska. Ne vichni vak pøili po
válce - mnozí jetì za první republiky, kdy jezdili do Èech pomáhat pøi sezónních
pracech. Takto se k nám dostala i Kateøina ieziová, která dnes bydlí v domovì
dùchodcù v atci.
Narodila jsem se pøed osmdesáti lety Sedèic u Nového Sedla. Pracovala jsem na
v obci Babkov, v okrese ilina. Pocházím poli od jara do podzimu a na zimu se
z rodiny, která pracovala v zemìdìlství. vracela na Slovensko. Válku jsem proila
Mìli jsme malý kousek políèka, králíky, v Sedèicích. Byla tam ubytovna, na pokoji
slepice, prase. Spolu s bratrem jsme pomá- nás bylo deset, v kuchyni nás vaøilo sedm
hali rodièùm v hospodáøství. Navtìvova- na jednìch kamnech. Ráno jsem vstávala
la jsem osmiletou kolu v obci. Kdy mi brzo - nakrmila a podojila jsem krávy a pak
bylo devìt let, zemøela mi maminka. Tatí- la pracovat na pole, veèer u na mne zase
nek se znovu oenil. Vzal si paní, která èekal hovìzí dobytek. V Sedèicích jsem se
mìla více polí. Nebyla zlá. Snaila se, provdala za polského zajatce. Za války byl
abychom byli spokojení. Mìli spolu hol- hlad. Kradli jsme brambory, ivili se, jak se
èièku. Kdy mi bylo tøináct let, zemøel dalo. Nikdy nezapomenu, jak na samém
i tatínek. ilo se velijak. la jsem slouit konci války, úplnì poslední mìsíc, kdy u
k sedlákovi, tøi roky jsem pásla krávy. Nìmci pochopili, e prohrávají, mi dali pùl
Kdy mi bylo estnáct, verbovali lidi do kila hladké mouky. To bylo jediné, co jsem
Èech na sezónní zemìdìlské práce. Nej- od nich dostala. V Sedèicích ilo hodnì
prve jsem slouila v Lichocevsi, pak ve Nìmcù - hodní, i prevíti. Jako v kadém ivotní osudy Kateøiny ieziové byly
Vièicích a nakonec jsem se dostala do národì. Kdy konèila válka, byly strané sloité.
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n Pøíbìh Slovenky, která podnes vzpomíná na pùl kila mouky

zmatky. Pro kadý pøípad mìla nae rodina stále sbaleno, ve v rancích. Nìmci
øíkali, pøijdou Rusové, musíte pryè. Rusové zase, musíte tu zùstat. Nevìdìli jsme
dne ani hodiny, kdy nás vystìhují. Nakonec se ale stìhovali Nìmci, smìli si sebou vzít jen 25 kilogramù... Roku 1952
nae rodina pøesídlila do aboklik. Kostel byl jetì krásný, fara obydlená, vechno v poøádku. Taky hasièi tam byli. Jistá
paní Kostková se vrátila na Moravu
a prodala nám domek. Mìli jsme est dìtí.
Dnes mám jedenáct vnouèat a est pravnouèat. Jsme rozvìtvená rodina, dìti mne
èasto navtìvují. Jaké období pro mne
bylo v ivotì nejkrásnìjí? Kdy jsme
byli s manelem a s dìtmi zdrávi. Jaké
jídlo mám nejradìji, kdy jsem v ivotì
zaila tolik bídy a hladu? Budete se smát,
ale nejradìji ze veho mám chlupaté
knedlíky se zelím a kousek uzeného
k tomu. Ale to nám v domovì nevaøí. Zato
vaøí jiné dobroty. Snadno se tu spravíte...
A co je pro ivot nejdùleitìjí? Aby nebyla válka, aby vláda naeho státu byla
dobrá, moudøe existovala a vládla, a hlavnì, abychom se mìli rádi vespolek.
Pøipravuje Kvìta Tonerová

Èeská univerzita nové doby
XXXVI. - Lidský hlas, nejdokonalejí hudební nástroj

Lidské ucho je nejen ústrojím rovnováhy a sluchu, ale také èasoprostoru, navíc dokáe
ze zvuku získávat energii a dobíjet jí mozek. Dalím dùleitým faktorem léèivé hudby
je, aby mìla nepravidelný rytmus. Hudba, která má pravidelný rytmus, otupuje
pozornost, hloupneme. V extrémních pøípadech se stáváme fanatiky, rasisty...,
varuje Marek pøed druhy muziky jako je techno, a upozoròuje, e léèivá etnická hudba
mívá lichý rytmus.
Znovu pak uvedl jednoduché rytmické tolerantnìjí. Cvièení je dobré rùznì zrychcvièení s obrovskou terapeutickou kapaci- lovat a obmìòovat - na PLLPLLPL, nebo
tou, kterým mùeme výraznì zvýit svùj i na LPLPPLPPP.
inteligenèní kvocient, nebo propojuje
Pokud zpívají nekolené hlasy, vytváøea vytváøí spoje mezi pravou a levou polovi- jí rovný tón. Pokud znìjí tøi akordy,
nou mozku. Toto úèinné cvièení mùeme vzniká ètvrtý hlas - alikvotní tón, který je
provádìt kdykoliv jsme chvilku v klidu - velmi léèivý. Dalí oblíbené cvièení pana
pøi èekání ve frontì, v autobuse, o pøestáv- Marka je propojené zpívání hlásek ÍÉÁÓÚ,
ce ve kole. Tleskneme o stehno (staèí, kdy pozvolným propojováním rovnì alikdy se lehce dotkneme) nejprve (L)evou kvótní tóny zazní. Øada tìchto tónù je
dlaní, pak dvakrát (PP)ravou, opìt (L)evou neslyitelná, ale tìlo je vnímá. Napøíklad
a opìt dvakrát (PP)ravou, pak (L)evou a u vechny dlouhé kosti v tìle rezonují (pro
pouze jednou (P)ravou - nepravidelnost ucho ji neslyitelnými) hlubokými tóny.
nás nutí stále udrovat pozornost a dochá- Podle Marka u fakt, e (pøi zpìvu) vydezí k propojení mozkových hemisfér. Ideál- chujeme déle ne nadechujeme, má pro
ní je toto cvièení nauèit dìti - od nejmen- nás zklidòující a harmonizující úèinek
ích po áky a studenty. Kdy cvièení a nae tìlo si se vím snáze poradí. Za
LPPLPPLP budeme provozovat i jen nì- Mekku hledaèù zvukù oznaèil Tibet,
kolik minut dennì, z vlastní zkuenosti v nìm zvlátì mnii dokáí mistrovsky
mohu potvrdit, e to pomáhá. Bude se nám pracovat se zvukem. Pøesvìdèil nás, e
nejen líp uèit, ale staneme se výraznì zpìv tibetských mnichù nekodí v jaké-

koliv hlasitosti, zatímco na diskotéce by
pøi podobné hlasitosti neotupìlí u sténali
bolestí... Tibeané zpívání bezduchých písní povaují za høích - zpìvem se spojují
s Bohem. Hluboký zpìv uvolòuje hlasivky, zklidòuje racionální bouøe organismu. Cítíme-li se vyèerpáni, máme se krátce nadechnout a pak mruèet - co nejdéle
a co nejhloubìji, nae únava pomine. Lidský hlas povauje Marek za nejdokonalejí existující nástroj, za bránu k vnitøní
moudrosti. Pokud k nám zavítají mimozemské civilizace, vìøím, e se spíe domluvíme zpìvem a hudbou, uvauje Marek. Vyzdvihl také úlohu tance - kdy se
organismus ocitá ve støedu hudby - a zdùraznil, e pokud posloucháme hudbu, mìli
bychom poslouchat celým tìlem, pohybovat a zmítat se v rytmu, rozhodnì nebýt pøi
poslechu pasivní. Krásnì pak hovoøil
o tibetských mísách, jejich zvuk nás vylaïuje a poskytuje zvuk urèitých léèivých frekvencí, kterých se nám bìnì
nedostává. Rozhovoøil se o nejrùznìjích
metodách muzikoterapie.
Velkou pozornost vìnoval ve své pøednáce hudbì New Age. V souèasnosti ji
rozliujeme estnáct druhù této hudby,
vechny vyjmenoval a doplnil názornými

ukázkami. Upozornil, e nejvìtí výbìr této
hudby mají v prodejnì Roiwa v Soukenické ulici poblí obchodního domu Bílá labu. Poslouchali jsme napøíklad mongolského zpìváka Huun-huur-tu, klasickou
indickou hudbu a zpìv tibetských mnichù,
také irokou kálu hudby etnické - od zpìvu, provázejícího domorodé rituály, po hudbu na primitivní nástroje, úasná byla skladba pro pìtadvacet monochordù. Poslouchali
jsme hudbu ambientní - hudbu prostoru,
která by mìla velice tie znít ve vech nemocnicích a èekárnách a uklidòovat pacienty. Nádherné jsou zpìvy velryb i nahrávky z pøírody. Líbily se nám skladby Maxe
Folmera nebo japonského skladatele Kitaróa, jako jedni z prvních jsme slyeli znovuobjevený tibetský hudební nástroj shang.
Hudbu je dobré pøed zakoupením pozornì poslechnout, aby nám vyhovovala, aby
se nám líbila. Pokud sháníme konkrétního
autora, jsou v Roiwì schopni ho objednat.
Pøi pøíliném opakování vak i tato hudba
unaví, ucho vyaduje stále nìco nového.
Marek doporuèuje, aby si pøíznivci hudby
kazety a CD vymìòovali. Výraznì uetøí.
V Lounech si podobná CD mohou zapùjèit
v mìstské knihovnì.
Pøipravuje Kvìta Tonerová

a ovèín pro chov ulechtilých ovcí se vzácnou vlnou. Vude musila panovat peèlivost
pøi oetøování zvíøat a èistota pøi krmení
(ve stájích byly zabudované mramorové
laby a samoèinné napájeèky). Chlévy byly
klenuté a prostorné, zavedl tu sýraøství. Na
svých statcích zavádìl ovocnictví, tìpaøství a vinaøství. Byl vùbec milovníkem stromoví. Povzbuzoval i okolní hospodáøe
k zavádìní nových zemìdìlských plodin.
Na Leneicku pøedevím pìstování jetele,
který tu nebyl známý a který mohl zvýit
produkci mléka u skotu a ovcí. V lesním
hospodáøství prosazoval po tìbì nechávat
výstavky (semenné stromy) k pøirozenému osévání pasek. Na vinaøském katastru
pod Hvíïalkou se takovým soliterním borovicím øíkalo Wimmrovky. V Leneicích
dostavìl zámek, pøebudoval náves a rozíøil zámeckou zahradu. Svým poddaným
pomáhal penìzi i obilím, stejnì tak kolám
a kostelùm byl starostlivým otcem a tìdrým patronem. Velmi èasto rád pobýval
v Leneicích, zvlátì v létì, rád si chodil do
Horní hospody (è. 19) hodit s místními
hospodáøi mariá.
n Mìl penìz jako elez
I v Praze bylo jeho pùsobení blahodárné.
V létech nouze a drahoty poskytoval chudinì nejen almunu, palivo, ale také práci.
Ve svém dvorci na Zvonaøce zamìstnával
i nezamìstnané øemeslníky. Nechal upra-

vit a osázet Nuselské údolí, Letnou a pozemky za itnou branou pøemìnil v sady,
je nesly jeho jméno. Proti kláteru Frantikánù v roce 1797 nechal zøídit kanu.
Kromì toho podporoval i prùmyslovou podnikavost a umìní. A jetì závìreèná poznámka: Dr. V. Øezníèek o baronu J.
Wimmrovi v roce 1922 v Národní politice
napsal: ... mìl penìz jako elez, samé váleèné znaky, je plnými hrstmi vydával,
jako skuteèný lidumil, co se ovem lidu
líbilo, a proto se o tom s pochvalou a uznáním vude mluvilo.
n Statky za tanec
Baron Jakub Wimmer se narodil 25. ledna 1754 v Praze v domì u Zlatého kola
v Rytíøské ulici jako synek zámoné obchodní rodiny. Zemøel 13. ledna 1822
v Praze a pohøben je v Bubnech. Své hospodáøství v Leneicích prodal 7. prosince
1802 kníeti Josefu Schwarzenbergovi
a jeho manelce Pavlínì, kteøí v Postoloprtech poøádali velkolepý ples, kam byl pozván i baron Jakub Wimmer. Wimmerovi
se tam dostalo té cti, e jej pøila vyzvat
k tanci pøi dámské volence samotná knìna Pavlína. Po tanci baron Wimmer dvornì
podìkoval a prohlásil: ... e by se rád odvdìèil nìjakou úsluhou za toto vyznamenání. Knìna poádala o odprodej statkù
na atecku. Baron pøisvìdèil, a tak se také
stalo.
Josef Houda

Leneický baron - lidumil
n Jaký asi byl svobodný pán Jakub Wimmer?

Ke konci 18. století nebylo prý v Praze a v Èechách populárnìjího a podnikavìjího
mue nad Jakuba Wimmera. V té dobì rozvinul neobyèejný dùmysl v hospodaøení, jen
se potom jako vzor v celých Èechách rozíøil. Hospodáøství v Leneicích na Lounsku
uvedl na nejvyí úroveò, a to jak v chovu skotu a ovcí, tak v zavádìní a pìstování
nových zemìdìlských plodin.
n Jak baron Wimmer k penìzùm
baronského. Stavba terezínské pevnosti mu
pøiel...
vynesla takové postavení a jmìní, e se stal
Svého postavení a majetku nabyl jako boháèem. Jeho jmìní jetì vzrostlo ve válvoják. Jako mladík si oblíbil vojenský stav kách francouzských, kde zavedl první ora vstoupil k pìímu pluku hrabìte Oldøi- ganizované vozatajstvo v Rakousko - Uhercha Kinského, kde byl brzy povýen na ské armádì; to znamená øízení, organizaci
dùstojníka. Roku 1778 se vyznamenal a správu vech vojenských dodávek na
v boji proti Prusùm u Mostu a získal hod- frontu.
nost vojenského hejtmana. Uzavøený Tì- n ...a jak je investoval
ínský mír roku 1779 uèinil konec jeho
Svùj kapitál investoval do statkù, které
vojenské kariéry. Vystoupil z vojenské slu- pøikupoval: roku 1788 koupil Leneice
by a byl povolán k jiné obrannì - technické a na Podlesí statky v Cítolibech, Domouipráci: z naøízení císaøe Josefa II. pøevzal
cích a ve Lhotì. V Praze vlastnil známý
stavbu a organizaci pevnosti v Terezínì.
Osvìdèil svou stavební podnikavost a orga- dùm U Platýze, Bubny, Nusle a Vrovice.
nizátorské schopnosti. Øídil vekeré sta- Ve svých mladích letech vedl hospodáøvební práce a pøísun vekerého stavebního ství statkù sám a osvìdèil vynikajícího
materiálu na pevnost. Zodpovídal za stovky obchodního ducha. Roku 1797 pøikoupil
vozù i s potahy, které najímal, a zajioval Horní Roèov, Cítoliby i Divice od hrabìte
neruený chod stavebních prací. Díky jeho Arnota Pachty.
neúnavné horlivosti bylo opevnìní vojen- n Milovník nejen stromoví
ské pevnosti Terezín dokonèeno. Za tyto
V Leneicích vybudoval Nový dvùr - osacivilní zásluhy pro vojenství byl povýen du asi kilometr od obce, uprostøed polí
na plukovníka, vyznamenán øádem sv. tì- a strání. Vystavìl tu vzorné moderní stáje
pána a 16. dubna 1801 povýen do stavu pro výnosné výcarské plemeno krav

obce lounského okresu - znovu po esti letech
n Jak to vlastnì zaèalo
Jméno obce pochází z vlastního jména
Neèicha. Poprvé jsou v pramenech uvádìny
v roce 1335, kdy král Jan Lucemburský
potvrdil kláteru magdalenitek v Lounech
jeho pozemkový majetek, mimo jiné i v Neèichách (a napøíklad také zaniklou obec
pod Oblíkem - Trhlavu). K zaloení obce se
vak vztahují i dvì povìsti. Podle první se
zde usadili èetí osadníci. Po èase do kraje
pøili Nìmci a chtìli si èást èeského majetku pøivlastnit. Na soudu dostal nìmecký
pøíchozí pøíkaz: Nech Èecha, kdy Ti neubliuje a obci se zaèalo øíkat Neèecha.
Druhá povìst je jetì fantastiètìjí: kopce
v okolí dneních Neèich byly sopky a chrlily lávu (to je jetì pravda). Na toto místo
pøiel èlovìk a zjistil, e vude v okolí jsou

jetì cítit výpary. Zde mne nikdo nevyèichá, øekl si a zaloil Neèichu. Jako vechny klátery v okolí byl i kláter magdalenitek za husitství oputìn a Neèichy pøipadly
roku 1561 jako záduní zboí k Lounùm
(ze záduního majetku se financoval provoz
kostelù, pitálù a chudobincù). Jako souèást
majetku Loun zùstaly Neèichy a do roku
1849 - z tohoto dùvodu je v lounském
mìstském archivu mnoho pramenù k dìjinám obce. Tak napøíklad v urbáøi z roku
1453 se doèítáme, e zde hospodaøilo ètrnáct sedlákù (mimo jiné rychtáø Lexa, Tvaroh, Øehák, Vabinec, Beplavý). Se stejným
poètem usedlostí se setkáváme i v roce 1654,
tehdy vak bylo následkem tøicetileté války
dvanáct statkù pustých. V roce 1900 byla
v obci postavena kola a o rok pozdìji zaloena knihovna. Elektøina byla do Neèich
zavedena v roce 1926. Nejstarím spolkem

Barokní kostelík sv. Anny v Neèichách, pìkná dominanta tamní návsi.
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v obci byli hasièi, zaloení v roce 1894.
Nejvíce obyvatel ve vdy èeské obci ilo
v roce 1921, celkem 254. Bìhem druhé
svìtové války zde v 52 domech ilo celkem
246 obyvatel a pùsobily ètyøi obchodní ivnosti. Dnes je zde hláeno 74 obyvatel, o 27
ménì ne pøi posledním sèítání. Obec Neèichy (Netschich) leí v nadmoøské výce 224
metrù. Je souèástí lounského okresu v jeho
historických hranicích. V dávné minulosti
byla spravována z Dobromìøic, od roku 1868
byla samostatnou obcí. Jetì v roce 1960 byl
v obci národní výbor, který øídil i osadu
Chraberce. Od roku 1981 dodnes jsou Neèichy pøidruenou obcí Loun.
n Po esti letech
Neèichy najdete ètyøi kilometry od Loun
smìrem na Dobromìøice a na Støedohoøí.
Autobus tu ve vední den zastavuje nìkolikrát dennì, o prázdninách je to slabí,
o víkendech nejede nic. Hned na rohu
dostává novou omítku hotel a restaurant
Panorama Èeského støedohoøí, který majitelka Milada Altmannová nechala zaøídit
v rakouském stylu: vude døevìné obloení, ozdobné lampy, reprezentativní sál. Souèástí jsou dobøe vybavené ubytovací pokoje s bezbariérovým pøístupem na toaletu.
Jídelníèek je rovnì velkolepý: vybírat
mùete ze sedmi rùzných minutek z hovìzího, sedmi vepøového a dvanácti z drùbeího masa, na jídelníèku nechybí dary
moøe, bezmasé a vegetariánské ani rybí
pokrmy a zvìøina. Specialitou podniku je
píz pìti kontinentù. Majitelùm chybí v obci
monost pøipojit se na plyn. Elektrické
pøímotopy jim pøíli nevyhovují. Poslední
dobou je tu samá svatba, jezdí sem dost
Praáci, také zábavy poøádáme témìø kadý týden, øíká hoteliér, který dal Neèichùm pøednost pøed Louny - je odsud fan-

tastický výhled na lounské vrchy. Jedinou
poskvrnou pohádkového výhledu je novì
otevøená pískovna, kam neustále jezdí
nákladní auta. Auta policejní zase míøí na
neèiskou støelnici, kde mají policisté pravidelné støelby. Kravín patøí zemìdìlskému drustvu Støedohor Dobromìøice. Obyèejnou hospodu v Neèichách nenajdete.
Není tu ani obchod. Novì pøibyla na náves
telefonní budka na karty a po vsi byl vem
zájemcùm rozveden telefonní kabel. Loni
byla provedena generální oprava veøejného osvìtlení a v hasièské nádri sníena
hladina, aby voda nevytékala ven. Na podzim se mají vykácet náletové døeviny na
návrí po staré pískovnì ve vsi. Akce financuje ze svého rozpoètu mìsto Louny, kterému jsou Neèichy pøidruenou obcí. Obyvatelé odhadují, e chalupáøi tvoøí zhruba polovinu obyvatel obce. Do øeèi jsem se dala
s chalupáøi z Mostu, kteøí spolu s malou
jezevèicí obývají usedlost smìrem ke støelnici. Celí od malty dávali dohromady zeï
kolem zahrady. Jezdili jsme po celém svìtì.
Teï u tøi roky tvrdíme spolupracovníkùm,
e se jezdíme na Maltu. A ani moc neleme, smìje se opálený chalupáø, který je
v Neèichách nesmírnì spokojený. Na to, e
tu není obchod, si u zvykl. Peèivo ukládá
do mrazáku. Líbí se mu zdejí vrchy
a pøíroda. Za obcí je hezký høbitov a za ním
vrch, rekultivovaný po tìbì porcelanitu.
Pøi troe tìstí mùete na úlomcích objevit
zkamenìlé lísteèky.
n Stojí za vidìní
Kolem roku 1775 byla v obci postavena
barokní kaplièka sv. Anny, kde býval umístìn obraz sv. Jiøí ze zruené kaple na
Oblíku. Koncem minulého století bylo na
polích poblí obce nalezeno nìkolik neolitických nádob a pazourkový hrùtek - obojí
je dnes v lounském muzeu. Na návsi je
pomník váleèným obìtem.
Pøítì: NEHASICE

foto pro pamìtníky

Antik

Fotografii pro pamìtníky vám kadý týden pøináí
firma Antik - výkup a prodej staroitností, Pivovarská
44, 440 01 Louny, tel.: 0395-653463.

Idylická nálada z Trnovan u atce ze zaèátku naeho století pøed tamní
restaurací Ferdinanda Heinze. Snad jen na okraj: ve své dobì to nebyla
jediná restaurace v obci! Velikost tamního nádraí hovoøí o vem.

videotip videopùjèovny kina svìt louny
n Armageddon

Pøehlídka hereckých hvìzd, poèítaèových trikù a katastrofických scén - to vám mùe tento
trhák roku 1998 nabídnout. Dìj je ponìkud
USA 1998, 150 minut
bezduchý a na akèní film pøíli pomalý. Ve spleti
reie:
Michael Bay
postav se ztratíte hned na zaèátku a na konci
hvìzdy: Bruce Willis
filmu marnì pátráte v pamìti, který e hrdina to
Billy Bob Thorton
právì poloil ivot na oltáø vlasti. Samozøejmì
kromì Bruce Willise, jene jeho smrt je asi
Nae hodnocení: 
nejnudnìjí scénou z celého snímku. Nevím jak
ostatní, mì vùbec nedojala. To rozhodnì nesvìdèí o mé otrlosti, protoe u dobøe
natoèených dojímavých scén obvykle prolévám potoky slz. Tahle scéna je ale prostì
mizerná. Samotný pøíbìh není zvlá originální: k Zemi se blíí obrovský asteroid, který
mùe znièit lidstvo. Vìdci navrhnou vesmírné tìleso navrtat, atomovou bombou roztrhnout a tím odklonit od naí planety. Vycvièení kosmonauti jsou pochopitelnì nekòubové
a tak si musí NASA pozvat odborníky na vrtání, tedy naftaøe. Nejlepí ve svém oboru je
Amerièan Harry Stamper (B. Willis) a jeho parta, vèetnì záletné dceruky (Liv Tylerová)
a jejího nápadníka (Ben Affleck). Aèkoli ropaøi pøipomínají spí partu pobudù a kriminálníkù, kosmonautský výcvik zvládnou levou zadní a vèas. Pøi plnìní samotného úkolu se
vyskytnou neèekané potíe a znaèná èást posádek dvou raketoplánù akci nepøeije,
ale Zemì je samozøejmì zachránìna. Kdo by èekal nìco jiného, e? Tento film a stovky
dalích si mùete pùjèit ve videopùjèovnì Kina Svìt Louny - otevøeno dennì od 10 do 22
hodin, o víkendu od 16 do 20 hodin.
Vladimíra Korousová
s c i - f i / a k c e

 nic moc,  moná?,  doporuèujeme,  musíte vidìt

Koupalitì na Markvarci

Teplé letní dny naplnily vodou koupalitì a nabízí èlovìku pøíjemné koupání, klidné posezení na zemi u koupalitì, provázené rozmluvami a krásným zpìvem. Babièky a dìdeèkové, mláde i pracující odpoèívají a sluníèko jim z tìla odhání nakoupanou vodu, barví jim i èervenì tìlo a daruje
spokojené zdraví. Takové krásné koupalitì bylo pøed lety pøipraveno ve vesnici
Markvarec u silnice k Tuchoøicím. Pøed
koupáním jest na sloupku povìen papír,
na kterém jest napsáno: Koupání na vlastní nebezpeèí. V tìchto dnech se kolem
naplnìného rybníka provedla èistota sekáním trávy, køoví, úpravou lesních stromkù
a místo se pøebudovalo v krásný park. Na
nìm mohou koupající po vykoupání klidnì usednouti a tìiti se také, jak se koupající chovají v koupaliti. Na velkou i malou
stranu mùe koupající choditi do lesa. Tato
promylená krásná úprava byla provedena
v krátkém èase. V loòském roce pøilo se
vykoupati kolem sta návtìvníkù dennì.
Vìøíme, e na koupání letos v krásné a teplé
dny pøijde dennì mnoho návtìvníkù, dìdeèkù, babièek, dìtí z okolních chat, vesnièek, ale i z Mostu, atce, Loun. Vichni se
budou koupati radostnì a také se budou
øíditi radou napsanou na papírku, e koupání se provádí na vlastní nebezpeèí. Vìøte,
váení návtìvníci, e Markvarec vás vítá
zdravým vzduchem a po krásném vykoupání vrátíte se domù s radostí a doma v klidu

budete vzpomínati na krásné vykoupání a na
krásná chytrá dìvèata a sluné chlapce
a nové lásky. V této chvíli prosíme paní
Pøírodu, aby pomohla koupajícím zachovati
zdraví a pøipravila nám pro koupání teplé
poèasí. Mnoho podìkování jí posíláme!
Stanislav Svoboda, Markvarec
(90 let)

Vzpomínáte? Takhle nìjak si léta
uívaly v 60. letech nae dnení
maminky.

Rodáci na zámku a granátech

LOUNY - Poslední akcí Spolku rodákù a
pøátel mìsta Loun a okolí v Praze pøed
prázdninami byl zájezd do Loun a okolí. Za
krásného poèasí si èlenové spolku prohlédli zámek a zámeckou zahradu v Libochovicích, navtívili muzeum èeského granátu
v Tøebenicích, seznámili se se zajímavou
horou Boreè a obdivovali nejen krásu Èes-

kého støedohoøí, ale i kamenná slunce
u Hnojnic. Po krátké zastávce v Lounech,
kde se rozlouèili mimopratí èlenové, se
vrátili plni dojmù z rodného kraje do Prahy. Pøítí schùzka spolku se koná 20. záøí
1999 v Národním domì na Vinohradech
a bude vìnována 100. výroèí narozenin
Karla Konráda.
Bohumil Jelen

Vstupenky na Buty v prodeji
LÍANY - Folkrockový svátek èeká vechny pøíznivce skupiny Buty. Tato moravská
formace vystoupí v kulturním domì v Líanech 26. èervna od 20 hodin a hostem bude
skupina Proè ne?!. Diváci si uijí nejen
kvalitní hudby (ocenìné èeskou Grammy),
ale i klasického tancovaèkového bigbeatu.
Vstupenky na akci roku jsou k dostání od
èervna v pøedprodejích v Lounech, atci,

Peruci, Mostì a v Líanech a jejich cena je
o 20 Kè nií ne u lístkù zakoupených
pøímo pøed koncertem. Jetì ne pøedprodej
zaèal, bylo ji nìkolik desítek vstupenek
zamluveno, take zájem o akci jistì bude.
Doufejme, e skupina Buty bude mít 26.
èervna v Autocentrum Novotný (u zimního
stadionu) v Lounech od 11 hodin autogramiádu.
Vlastimil Roflík

Jak se Dinì chtìlo zpìt do útulku

Desetiletá kolie Dina pøila do libèeveského útulku spolu s osmi dalími psy (tøemi
vlèáky a pìti køíenci rùzných velikostí) z Braòan, kde je chovala paní K. v bytì 1+1 tak
dlouho, a zvíøecí paraziti prolézali jádrem do dalích bytù a sousedé podali stínost na
obecní úøad. Zanedbaní a podvyivení psi mìli z nedostatku pohybu v pøírodì pøerostlé
drápy a patnì se jim chodilo. V útulku si postupnì zvykali na pravidelnou stravu,
pohyb se zastøienými drápky a kondice se jim postupnì lepila. Tøikrát navtívil útulek
druh paní K. a sliboval, e si vechny psy vezme nazpátek, jakmile seene parcelu nebo
zahrádku. Pejsci ho vdy vítali a vìrnì pak postávali za plotem a èekali. Døíve ne oni
jsem pochopila já, e pánova tøetí návtìva byla i poslední, a zaèala jsem pejsky
pøedávat zájemcùm. Nakonec z nich Dina zùstala jediná. Ale byla tak milá a posluná,
e mi ani nevadilo, e zøejmì v útulku zùstane. Kupodivu i pro ni si ti správní lidé
pøili. Jejich kolie pola stáøím a oni marnì shánìli náhradu. Celí astní odvezli Dinu
do vesnièky poblí Libochovic. Jenome hned druhý den se objevili v útulku znovu zapomnìli zavøít vrátka a milá psí babièka utekla. Doporuèila jsem, aby hledali v okolí
vesnice, e dvacet kilometrù je na psa jejího stáøí pøíli. Dalí den se u nás zastavila
rodina z pìt kilometrù vzdálených elkovic. Po vsi tam chodila kolie, a aby ji nezajelo
auto, zavøeli ji na dvorek. Nechat si ji bohuel nemohou, nebo u mají dva jezevèíky.
Hádáte naprosto správnì - lo o Dinu. Jak to zvíøe pøi svých u ne nejbystøejích
smyslech nalo správný smìr, je mi záhadou. Zároveò píu do Horké u Libochovic. Pøi
dobrém zacházení a trpìlivosti Dina pøilne ke své nové rodinì tak, jako pøilnula ke
svému doèasnému domovu - útulku pro psy v Libèevsi.
Vladislava Klímová, provozovatelka psího útulku

FOTO ARCHIV SVOBODNÉHO HLASU

svobodný hlas

