n 61. - Lounské výstavitì v dobách nejvìtí slávy

Minule jsme spolu s Otakarem Parmou nejstarím zavzpomínali na jednom stavu se nemohlo vyrobit tolik,
slávu Luehrad, kam chodívali Lountí tancovat. Dneska si pøiblííme kolik se prodalo: zboí se dováelo
pøímo z Dobruky. V rámci výstavy se
slávu lounského výstavitì.
Kdy se v Lounech roku 1931 vìtí zájem upoutali mistøi brusièi, kteøí konaly krajské sjezdy jednotlivých orotevírala Krajinská výstava, slav- brouení pøímo na místì pøedvádìli. ganizací: nìkterých politických stran,
nosti se zúèastnil Tomá Garique Mnozí unikátní výrobu spatøili popr- dále obce legionáøù, korporace hasièù,
Masaryk. On a jeho asi patnáctièlen- vé v ivotì. Obrovským hitem byl ivnostníkù. O denní zábavu se starala
ná svita vystoupili u klubu VK Ohøe, pavilonek pana Janeèka, majitele loun- vojenská hudba lounské posádky. Denodkud li tehdejími Holárkovými ské Náchodské prodejny. V nìm byl nì se koncertovalo, tanèilo, vystuposady. Cestou pana prezidenta pro- kompletnì instalován tkalcovský stav, vali zde rùzní artisté, prodávala se
vázely bouølivé ovace. Mìl jsem tìs- kde zkuený tkadlec pøedvádìl své cukrová vata, praená kukuøice, patí: s nìkolika málo astlivci jsme umìní pøed oèima divákù. To mìlo pouek kakadu tahal planety, mohli
Masaryka provázeli parkem k vý- znaèný vliv na prodej vekerého textil- jste si nechat vystøihnout podobu
stavní bránì. Dodnes vzpomínám na ního zboí. Je pochopitelné, e na z profilu. Radostnou atmosféru dopljeho tíhlou postavu, sviný krok.
Brána mívala tøi vchody a na jejím
títì stálo: Spolupráce - pøíkaz
doby. Okrasnou výzdobu výstavitì provedlo mìstské zahradnictví. Byly vysazeny aleje topolù a lip.
Záhony a rabata byla pokryta tisíci
kvetoucími keøi a spolu s trvalkami,
floxy, rùemi vytváøely nádherné,
pøíjemné prostøedí. Kadý den zahajoval koncerty výstavní pochod:
lákal do Loun, kde jsou tak krásná
dìvèata a skvìlá výstava. Konèil slovy ...nakonec jdem na fontánu, domù
vracíme se k ránu. Pochod koncertní produkce i ukonèoval. Výborná
organizace zajistila velkou úèast.
Výstava byla událostí nevídanou.
Pavilony jednotlivých podnikù nabízely úasnou podívanou. V hlavním pavilonu pøedvádìly své výrobky nae pøední sklárny. Jablonecká
biuterie vystavovala pøekrásné náhrdelníky, náramky a dalí skvosty.
Sklárny se pøedstavily figurkami Vzadu vidíte bránu výstavitì, vpravo pavilon lounského pivovaru, vepøedu hudební pavilon. Pamìtník
z foukaného a taeného skla. Nej- dodává, e foto je poøízeno ke konci výstavy, kdy byla návtìvnost mení.

Zánik idovské obce
v Lounech - 15.

n Zlo nebylo jetì poraeno, nenávist vymýcena
ím promyleným pogromem v dìjinách naí planety. Mìli bychom se
snait vemi prostøedky zabránit tomu,
aby se v nìèí hlavì zaehla by jen
jiskérka pøedstavy, e takovou zrùdnost lze nìkdy, nìkde a na nìkom
znovu uplatnit. Protoe zlo, nesnáenlivost a nenávist nebyly jetì poraeny.
n Závìrem
Závìrem tohoto seriálu chci podìkovat pøedevím øediteli Státního okresního archívu v Lounech PhDr Bohumíru Roedlovi a jeho kolegyním a kolegùm.
Zpùsob, jakým mnì ochotnì vycházeli vstøíc, by mìl být vzorem vem
státním institucím. Nìkteré údaje jsem
èerpal z publikací a judaik, vydávaných zejména po roce 1990, a to jak
kninì, tak formou internetových textù. Paní ing. Kvìtì Tonerové, vydavatelce Svobodného hlasu, a panu Davidu
Hertlovi, éfredaktoru tohoto týdeníku, vdìèím za pøíleitost zveøejnit
výsledky nìkolikaletého studia. Mnohým ètenáøùm dìkuji za zájem i povzbuzení. Vechny nepøesnosti, omyly èi pøípadné bludy nech padnou na
moji hlavu.
Antonín Hlutík

Z praského spolku rodákù
PRAHA (bj) - Výbor spolku rodákù
a pøátel mìsta Loun a okolí v Praze na
své pøedprázdninové schùzi projednával nìkolik bodù. Zhodnotil kvìtnový
zájezd èlenù na Peruc a do Slavìtína
jako úspìný a podìkoval O. Kellerovi, J. Wettreové a V. Draanovi za jeho
pøípravu. Dále výbor spolku uloil
svým èlenùm úkoly na pøítí období.
Byl projednán a schválen volební øád
pro volby nového výboru. Spolek té

vyslechl informaci pøedsedy o jednáních v Lounech, zvlátì se starostou
mìsta o vydání almanachu k 55. výroèí
trvání spolku v roce 2001 a uloil vem
svým èlenùm pøipravit si do pøítí
výborové schùze své návrhy. Dalím
bodem jednání byl souèasný finanèní
stav spolku a pøíprava výroèní èlenské
schùze v listopadu tohoto roku. Výbor
èeká horké léto, nebo se èlenská
schùze schází ji 18. záøí.

Èasopisy pro tøi generace
Cenovì pøístupné èasopisy jediného vydavatele hned pro tøi ètenáøské
kategorie zná kadý skautský nováèek. Nejmladím dìtem (do 11 let) je
urèeno Svìtýlko, které smìle konkuruje èasopisùm jako Méïa Pusík èi
Mateøídouka. Kromì spousty námìtù a podnìtù k výtvarné èinnosti obsahuje èíslo napøíklad seriál o zdvoøilosti,
pozvánku do divadla obrazovým pøíbìhem nìjaké divadelní opery èi hry,
Pandíkùv veselý pøírodopis, pøíbìhy
o nebezpeèí kolem nás, chvilku s kníkou, nejrùznìjí lutìní, dvojstranu
ikulka, která napøíklad radí pøi výrobì
masek. V kadém èísle najdete pøílohu:
obrázky stromù, kvìtin èi stolní hru.
Nejmením je urèena obrázková pohádka nebo kreslený seriál. Svìtýlko
mohou vyuít nejen skautské vedoucí,
ale také uèitelky 1. stupnì základní
koly nebo vychovatelky v druinì.

obce lounského okresu - znovu po esti letech
165. SELMICE

n Trocha historie
Zaniklá ves Selmice s tvrzí stávala
u Zbraína. Dnes je na jejím místì pouze hájovna a rekreaèní chata, pøestavìná z bývalé vesnického kostelíka. Nejstarím známým majitelem Selmic byl
v roce 1363 vladyka Boøita. Od roku
1407 se v Selmicích uvádí rod rytíøù ze
Selmic, nejdøíve Otík, po nìm v roce
1417 Mikulá maheø ze Selmic. Za
Otíka se v osadì roku 1542 poprvé
pøipomínají tvrz a dvùr se vím pøísluenstvím. Petr Selmický z Cítova dal
tvrz renovovat, postavil pøi ní mlýn,
zvelebil dvùr a vysázel v okolí lesy.
Z kupní smlouvy, na základì ní prodaly Petrovy dcery Magdalena a Ludmila Selmice Hrukovi z Bøezna, se
dozvídáme, e tvrz mìla tøi svìtnice,
nìkolik komor, pivní a vinný sklep,
pod tvrzí byl pivovar. Dalímu majiteli
osady, Adamu Jindøichovi Hrukovi
z Bøezna, byly Selmice pro úèast na
stavovském povstání v letech 1618 a
1620 konfiskovány. Do selmického
panství patøily vesnice Zbraín, Høivice, Hoøany a Bøínkov. Dalím známým

majitelem je Václav Michna z Vacínova
na Postoloprtech, který dal roku 1667
pøestavìt starou malou tvrz: pøistavìl
jedno patro a støechu pokryl pálenými
takami. Posledním majitelem byl od
roku 1692 Ferdinand kníe ze Schwarzenbergu, který Selmice pøipojil k postoloprtskému panství. Ze kod, zpùsobených tøicetiletou válkou, se Selmice
u nevzpamatovaly a spolu s pøestavìnou tvrzí zanikly. Osada leí 8 kilometrù jinì od Loun. Za první republiky byla souèástí Zbraína. Dnes je
díky rybníku a chatové oblasti vyhledávaným víkendovým místem. Selmice (Selmitzer Försterei) leí v nadmoøské výce 301 metrù. Osadou prochází
modrá turistická trasa, která zaèíná
v Líanech a pøes Konìtopy, Pravdu
a Lhotu dovede turisty a na nádraí ve
Veleticích na atecku.
n Jaká je souèasnost
Cílem letních výletù bývají Selmice
na Podlesí. Oblíbené jsou zejména pro
spodní rybník, kudy protéká potok
a kam se chodí koupat nejen øada místních chataøù a jejich dìtí, ale i lidé
z Loun. Jedná se o bývalou závlaho-

vou nádr, kde se chovají i ryby rybáøská povolení vydává obecní úøad
Zbraín. Selmice mají i druhý rybník u
lesa pod kostelem. Koupat se v nìm
nedá, je zabahnìný, mìlký. Pøed lety
sem stekla ornice z okolních polí
a zanesla i tùòku s pramenitìm.
V rybníku, obrostlém rákosem, ije
mnoství ab, hnízdí tu kachny. Vlastní osadu tvoøí kostel, pøestavìný na
chalupu, kde bydlí lidé z Prahy, a fara,
kde je nyní sluebna revíru Selmice.
Patøí Lesùm Èeské republiky, s.p.,
Lesní správì atec. Na Selmicích najdete i pìtatøicet chat. Vyrùstaly pod
vrchem Karhanec nìkdy v edesátých
letech. Oficiálnì jsou v Selmicích trvale
hláeni pouze obyvatelé hájenky: manelé Valeovi. Nìkteøí chalupáøi - penzisté tu zùstávají i pøes zimu, napøíklad
manelé Kuílkovi z Chomutova. Jiní
osadníci odsud pøes léto dojídìjí do
Loun do práce. Autobusy do Selmic
nejezdí. Vede sem útlá silnièka od
Kocandy, anebo odboèka ze Zbraína,
kde autobus zastavuje. Selmice patøí
pod Zbraín. Hájovna je vedena jako
Zbraín èp. 27, øíká Ing. Vale. Pod

XCVIII. - O skvìlých pozorovatelích a vynálezcích

Skaut - Junák, urèený náctiletým, je
rovnì naditý nápady, je inspiromatem pro volný èas i neskauty, kteøí
mají rádi pøírodu, zálesáctví, dobrodruné romány a hlavolamy. Najdete
tu rubriku Lék proti nudì nebo Dokáe to, podle kterých mùete zmìøit
sílu, rychlost a obratnost. Pøíloha
Rádce obsahuje námìty pro zálesáckou èinnost èi pozorování noèní oblohy.
Pro støedokoláky je Roverský
kmen. Pøináí pìkné poètení na nejrùznìjí téma: cestování, kultura, tvoøivá
èinnost, poznání a ochrana pøírody,
moudrosti slavných osobností. Provází ho kníeèka Semínka, vìnovaná
vdy jednomu z uvedených témat.
Omezený poèet výtiskù vech tøí èasopisù je nyní k dostání v prodejnì
u Tonyho v Lounech.
Ludmila Rùièková

Za ehlièkami a mandly
do muzea
ATEC (kol) - Do 22. øíjna mùete v ateckém Regionálním muzeu
K. A. Polánka navtívit výstavu
Z historie praní prádla. Výstava
vznikla ve spolupráci s Národním
technickým muzeem v Praze, generálním partnerem je firma Procter &
Gamble. O historii podniku, do nìj
zmínìná firma na poèátku 90. let
vstoupila, se doètete na zaèátku
expozice. Jde o rakovnickou Rakonu, pøi zaloení pojmenovanou Otta
Rakovník. Vernisá v horkém odpoledni nìkolika desítkám návtìvníkù zpestøilo vystoupení dìtí
z mateøské koly Alergo, které zazpívaly a zahrály na flétny a módní

Èeská univerzita nové
doby

òovala øada koèébrù, kteøí nosili na
kandì koík s výrobky a nabízeli,
jako nezapomenutelný Pepa Oukropec, lidový básník, pekaø a veumìl.
Své výrobky nabízel se sloganem:Ani Orionka, ani Rupa! Ná
preclíèek správnì chrupá!!! Vrcholem veho vak byla svìtelná fontána, která záøila krásnými barvami.
Jejím spoutìním byl ukonèen kadý výstavní den.
Otevøení výstavy mìlo znaèný vliv
na dalí kulturní vývoj Loun. Vechno kulturní dìní se rázem pøesunulo
na výstavitì, a ji koncerty, taneèní zábavy èi srazy organizací. Cesta
noèním parkem byla tehdy naprosto
bezpeèná. Kulturní ivot výstavitì
ukonèila okupace.
Pøipravuje Kvìta Tonerová

FOTO ARCHIV SVOBODNÉHO HLASU

Obrázky z obyèejného ivota

n Co zbylo
Pokusil jsem se uspoøádat mnì známé údaje o idovské náboenské obci
lounské, jak to nejlépe lo. Nepatøila
mezi velké èi významné a po genocidì
jménem Endlsung der Judenfrage zcela
zanikla. Po II. svìtové válce byly sice
pokusy ji obnovit, ale ani malý synodální sbor nemìl dlouhého trvání.
V Hilbertovì ulici zùstala jen nedávno
opravená synagoga z roku 1871 a na
pietnì upraveném høbitùvku z roku
1875 byl údajnì poslední pohøeb krátce po válce. Na náhrobnících èteme
desítky jmen lidí, kteøí posledních 160
let spoluvytváøeli dìjiny Loun. V øadì
pøípadù tu vak chybìjí jména tìch,
kteøí zmizeli ve víru holocaustu, na
druhé stranì mezi námi ijí i potomci
tìch, kteøí pøeili. Také jim jsem toto
nesouvislé vyprávìní vìnoval.
A propos, co vlastnì znamená slovo
holocaust? Správnì bychom mìli psát
holokaust, nebo jde o sloeninu øeckých slov holos a kaustos. Vyjadøuje
proces, pøi nìm dojde k naprostému
spálení, rozleptání nebo té - pøenesenì - k dokonalému znièení, vyhlazení,
potøení jakékoli existence. Dìj, který
dnes nese toto jméno, byl snad nejvìt-
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pøehlídka spodního prádla a plavek.
V jejím úvodu podìkovala øeditelka
muzea Radmila Holodòáková majitelce knihkupectví U Lva Hanì Novákové za finanèní dar na restaurování Kroniky èeské Václava Hájka
z Liboèan. Na výstavì si prohlédnete nejstarí typy ehlièek, praèek,
mandlù a nechybí ani klasické necky
s valchou. Vystaveny jsou napøíklad ehlièky na tekutý líh, døevìné
uhlí nebo ty, které se ohøívaly na
tálech kamen. Historické praèky
zastupuje Boss 50 americké výroby
z roku 1925, védská Scando z roku
1930 èi americký Whirpool z pováleèných let.

Od lidí srdce se dostáváme k lidem hlavy - Pìtkám, estkám a Sedmièkám.
Jejich hlavním rysem je, e nejdøíve myslí, pak jednají. Pìtkoví lidé jsou
otevøení novým poznatkùm, zkuenostem, vìdìní. Jsou geniálními vynálezci, objeviteli, vìdci, navíc skvìlými posluchaèi. Pomáhají druhým, aby
vnímali svìt objektivnìji. Potøebují vak klid a soukromí.
V dìtství byli pìtkoví lidé svými mek, umìleckých dìl bývají obdivurodièi buï pøíli milováni a pøíli úz- hodné a skvostné. Jiní pìtkoví lidé
kostlivì støeeni, take se jejich vnitøní hromadí vìdìní. Vak také vìtinou u
svìt stal jediným místem, kde se mohli od kolních let nosí brýle. Jejich energie
pohybovat svobodnì, anebo se jim je zamìøena na to, aby vechno vidìly,
naopak dostalo málo pìkného zachá- obsáhly a podrely v pamìti. Líbí se
zení a nìhy. V obou pøípadech z obran- jim ve, co umoòuje zaujmout roli
ných dùvodù nerozvinuli schopnost nezúèastnìného diváka, pozorovatele.
dávat najevo city, a zùstali v tomto Pìtka se vyhýbá vemu, co by na ni
smìru uzavøeni a staeni do sebe. Poz- mohlo upøít pozornost. Je-li téma hodìji v ivotì vyadují pøísnì chránìné voru pøíli osobní, obratnì ho pøevede
soukromí. Nejsou z tìch, kteøí by pøi- jinam. Netíhne ke kolektivu a je-li nujali neohláenou návtìvu. Na kadého cena nìco øíci, poèká a na konec
se chtìjí pøedem vnitønì vyladit. Býva- a úspornì sdìlí nezbytnì málo. O to
jí introverty, poustevníky, knihomoly bedlivìji ve registruje a doma v klidu
nebo poèítaèovými maniaky. Jsou dojmy seøadí a vyhodnocuje. Pìtky
opatrní na uzavírání manelství. Ob- dbají, aby nebyly vtaeny do citù a snaí
zvlá tìké je pro nì vychovávat dìti. se o objektivitu. Navenek zachovávají
Dìsí se jich jako nepolevujících poí- klid. Emoce drí pod kontrolou, èasto
raèù èasu, nebezpeèných tvorù, kteøí tak dùkladnou, e nedokáou city vynaruují klid. Pokud vstoupí do man- jádøit, i kdyby chtìly. Nìkdy pùsobí
elství, èasto se uzavírají ve svém vlast- jako chladné, povznesené. Radìji choním pokoji, aby obnovili energii a klid. vají vøelé city k osobám vzdáleným,
Není to z nepøátelství, odporu k part- v pøítomnosti pøítele nebo partnerky
nerovi, ani ze zlé vùle, prostì jsou jsou zdrenliví. Pøátelství s Pìtkou
takoví - klid je pro nì nutností. Potøe- mùe být obohacující - pokud dokáebují neruenì pobýt ve svém svìtì, te respektovat její soukromí a nevyapøièem tøeba hodinu nepøítomnì hledí dujete iniciativu, získáte tichého spoz okna. Ve snaze zaplnit vnitøní prázd- leèníka, trpìlivého posluchaèe,
notu bývají posedlí hromadìním. férového rádce a dostane se vám moudMnoho pìtek vyniká mezi sbìrateli. rých náhledù na øadu vìcí.
Jejich sbírky pohlednic, etiket, znáPøipravuje Kvìta Tonerová

Smutné výroèí tragických
událostí

n Nìmeètí rodáci se pokouejí vyèíslit poèet obìtí násilností
Na podnìt výboru pro státní bezpeènost èeskoslovenského parlamentu
byl postoloprtský pøípad vyetøován v létì 1947 a rozsáhlé popravy
potvrzeny.
Ostatky zabitých lidí byly od 17. cù ve vìku od 12 do 15 let, kteøí byli na
záøí 1947 exhumovány vojáky Vojen- rozkaz tábního kapitána Vojtìcha È.
ského útvaru 2142 z Terezína pod popraveni, jak pøi jednom výslechu
pøísným dohledem, aby událost zùsta- doznal. Jména pìti chlapcù jsou znála v utajení. Chod prací popisovala má. V jednom z dokumentù je za celé
tajná zpráva náèelníka Sboru národní atecko uvedeno jmény 1.646 mrtbezpeènosti na ministerstvu vnitra. vých. Skuteèný poèet obìtí vrad
Obsahovala následující výsledky ex- a sebevrad se odhaduje na 2.500.
humace: 17. záøí 1947 byl otevøen
K masakru v Postoloprtech se 9.
masový hrob v postoloprtské baant- èervence 1947 vyjádøil bývalý ministr
nici (26 mrtvých), 17. záøí 1947 ote- vnitra Nosek na tajném zasedání návøen hrob Na vinici (4 mrtví), 18. záøí rodního shromádìní: z celkového ehrob ve staré pískovnì (26 mrtvých), tøení vyplývá, e zodpovìdnost za
19. záøí hrob v levonické baantnici tyto hrùzné skutky a za popravy neèíslo I. (349 mrtvých), 22. záøí hrob sou pøedevím dùstojníci. Èinnost
v levonická baantnici II. (103 mrt- vojákù byla vak projevem pøání a vùle
vých), 22. záøí hrob v pískovnì u køíe celého èeského národa, který chtìl za(10 mrtvých), 24. záøí hrob u domu è.p. slouenou odplatu. Nikdo nebral tuto
47 (7 mrtvých), 26. záøí hrob u koly vìc jako pohorující. Otázka události
(225 mrtvých) a 27. záøí hrob na dvoøe v Postoloprtech se nemìla dostat na
kasáren (5 mrtvých). Dohromady bylo veøejnost, nebo by mohla vánì ohroexhumováno 763 mrtvých tìl, z toho zit zájmy èeskoslovenského státu
pìt en. Svìdci vak tvrdili, e kromì v zahranièí, øekl Nosek.
exhumovaných obìtí existovaly jetì
Erich Hentschel
dalí. Napøíklad Na vinici alespoò 25
(pøevzato z webových stránek ateca v kasárnách bylo zastøeleno asi deset kých rodákù, pøeloila Lenka Hertlomuù, mezi nimi pìt ateckých chlap- vá)

recept svobodného hladu
n BUDÌJOVICKÝ PLNÌNÝ ØÍZEK
Potøebujeme: 750 g vepøové kýty,
sùl, pepø, 100 g metského salámu (èajovky), 60 g cibule, 50 g plnìných oliv,
2 vejce, 50 g hladké mouky, 150 g
strouhanky, 150 g oleje.
Nakrájené øízky naklepeme, osolíme, opepøíme, potøeme metským salámem (èajovkou), posypeme koleèky

nakrájené cibule a plnìných oliv, plátek pøeloíme, okraje zaklepeme palièkou. Plnìné øízky obalíme v mouce,
vejcích a strouhance a smaíme v horkém oleji dozlatova. Øízek mùeme
pøipravit i v tìstíèku nebo jako pøírodní. Vhodnou pøílohou jsou rùznì upravené brambory èi smaené hranolky.

Pøipravuje no teï nìjaké potkáte pøi cestì nebo portálku bývaly títky s letopoèty
Kvìta Tonerová v lese. Vypadají oputìná, ale to je jen 1745, 1746 a 1747, co zøejmì byla
zdání. Vydìené srnèí matky je zpo- data oprav kostela. Jetì koncem 19.
farou údajnì stávalo hraditì èi tvrz. vzdálí sledují. Hlavnì na kolouky ne- století byl kostel zruen a pøestavìn na
Chalupáø Paur tvrdí, e v dobì, kdy se sahejte - matka by je u nemusela pøi- byt pro hajného. Bohumil Matìjka ve
zaèínaly stavìt zdejí chatky, byl jmout, varuje lesník. Dále varuje pøed svém Soupisu památek historických
v dolíku jetì patrné kamenné zákla- klíaty. V poslední dobì onemocnìli a umìleckých v politickém okresu loundy. Pan Vale, který se do místa nastì- lymskou boreliózou tøi místní lidé.
ském o kostelíku v roce 1897 napsal
hoval pøed deseti lety, nalezl pozùstatumìlecky bezcenný, uvnitø zbytky
ky nìkdejího osídlení nad chatami, n Stojí za vidìní
barokních fresek slabé práce. Pøed
Bývalý kostel sv. Ondøeje je poprvé obcí stojí starobylý podstavec ze sozvanými chomutovské. Pøi pozorném prùzkumu uvidíte nìkdejí cestu pøipomínán jako farní v roce 1363. chy èi køíe.
a terasy, øíká. Obchod v malé osadì Barokní jednolodní stavba z lámané Pøítì SEMÉNKOVICE, za dva týdny
samozøejmì není. Nakupovat chodí opuky je omítnutá. Na jednoduchém SENÍK
obyvatelé jednou týdnì do nìkterého
supermarketu. Drobné vìci dokupují
ve Zbraínì nebo na Senkovì. Chataøi,
kteøí spolu pøed lety stavìli, se donedávna scházeli v Senkovì v hospodì
neboli pitevnì, kde otevírali sezonu.
Voda v osadì je podle chalupáøù výborné chuti i kvality. Èerpají ji z mnohametrových studen, jiní pro vodu chodí
do studánky pod lesem. Loni odchovali v selmické hájence kolouka Honzíka, kterého posekali zemìdìlci pøi sklizni. Dalo velikou starost ho odchovat.
Dalí problém nastal, kdy vyrostl kam s ním. Mìl tìstí, e se dostal do
obory k Mostu. Má nìkolikahektarový výbìh. Nyní je doba srnèátek. Snad- Kostel v Selmicích byl pøestavìn na byt (vlevo). V popøedí hájovna.

FOTO KVÌTA TONEROVÁ

svobodný hlas

