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obce lounského okresu - znovu po �esti letech Pøipravuje
Kvìta To�nerová

n 75. - Jak babièka Hubáèková spolkla zubní protézu

Obrázky z obyèejného �ivota

Èeská univerzita nové doby
n CIV. - Je�tì o nenapravitelných optimistech sedmièkového typu

�Spisovatele jsem osobnì poznal
v èervenci 1939 na palubì �védského
�kuneru �Castleholm�. Plavili jsme se
z polského pøístavu Gdynì do fran-
couzského exilu, kdy� nás Poláci od-
mítli pøijmout do své armády. �ivý
náklad lodi tvoøili hlavnì èeskosloven-
�tí letci v èele s �králem vzduchu�
Franti�kem Novákem. V pøítomnosti
Franti�ka Langra jsem strávil nìkolik
nezapomenutelných chvil. Padli jsme
si zøejmì do oka hned po nalodìní.
Pøedstavil jsem se mu a py�nì vyklo-
pil, �e znám témìø v�echny jeho knihy.
S oblibou jsem je pøeèetl, nìkteré
i dvakrát. �Nejvíce se mi líbila Jízdní
hlídka, celé pasá�e znám zpamìti,�
chlubil jsem se. �Tak to schválnì zkus-
te, pane poruèíku,� vyzval mne s úsmì-
vem, zøejmì zvìdav. Uspìl jsem suve-
rénnì. Skoèil mi do øeèi: �Tak dost,
prosím, vìøím vám.� A stiskl mi ruku.
Od té chvíle jsme se dennì procházeli

Nedospìlá sedmièka má tendence
pøehánìt v�echno. Heslem �èím víc,
tím líp� se ztoto�òuje s trendy spoleè-
nosti. Netýká se to jen nemírného jídla
èi pití a touhy po �ivotì v blahobytu,
ale i toho, �e se zahlcuje nejrùznìj�ími
projekty, usiluje o více uznání, vìt�í
vlastnictví, má a� pøehnanou potøebu
radosti, zábavy. Sedmièky vidí komic-
ké stránky ka�dé situace, mají dar vy-
�perkovat obyèejnou pøíhodu, neomyl-

�Na okraji Radonic v malém pøí-
zemním domku bydlela stará paní
Hubáèková. Byla ji� nìkolik let vdo-
vou a �ila poklidným dùchodcov-
ským �ivotem. Starala se jen o sebe,
ani �ádnou drùbe� nebo králíky ne-
chovala, pouze tøíbarevnou koèku.
V poledne si uvaøila skrovný obìd
a potom si pravidelnì v kuchyni leh-

la na gauè a zdøímla. Jednoho dne se po
tom poledním vyspání probudila a jako
obvykle vzala hrníèek, ve kterém mìla
být její zubní protéza. Ta tam ale neby-
la. Paní Hubáèková pocítila silnou bo-
lest v �aludku, jakési tlaèení a øezání,
které stále sílilo. Bylo jí jasné, �e tu
protézu pøed spánkem zapomnìla
vyjmout a �e ji ve spánku spolkla.

Kdy� bolest nepolevovala, nezbylo
nic jiného, ne� se odpoledním autobu-
sem vypravit do Slavìtína za panem
doktorem. Pan doktor Malypetr jí dal
nìjaké prá�ky na uklidnìní bolesti
a nìjaké kapky, zøejmì projímadlo.
V bolestech se paní Hubáèková pod-
veèerním autobusem vrátila domù a celá
ne��astná a znavená se �la natáhnout na
ten kuchyòský gauè, aby si po cestì
odpoèinula. Jak si lehla, zjistila, �e jí
cosi tlaèí do zad, �e je nìco pod pøi-
krývkou. Odkryla deku a ejhle! Její

zubní protéza! Bolesti v bøi�e rázem
ustaly. Její radost z rychlého uzdra-
vení byla veliká, musela se o ni po-
dìlit s obyvateli Radonic. Chodila
po vesnici a ka�dému líèila, jak ne-
pøíjemná událost se ��astným kon-
cem ji postihla. Pøí�tì si dá velký
pozor, aby si pøed spaním nezapo-
mnìla dát zubní protézu do hrneèku!
Pro mne je vyprávìní o paní Hubáè-
kové jasným dùkazem, jak nìkteré
na�e bolesti mají pùvod v na�em
du�evním rozpolo�ení. Lidová
moudrost veselá mysl pùl zdraví, je
hluboce pravdivá a platná.�

(pokraèování pøí�tì)
Pøipravuje Kvìta To�nerová

ný cit pro legraci. Bývají neskuteènì
upovídané. Mìly by rozvíjet smysl
pro umírnìnost, být støízlivìj�í, aske-
tiètìj�í. Dozrávající sedmièka se pøi-
klání k heslu �ménì znamená více�.
Èasto v nad�ení neví, jaké povolání
volit: nejradìji by vykonávala více za-
jímavých èinností najednou. Vyhovují
jí svobodná povolání nebo práce
v dobrém týmu. Vìt�inou nechce mít
podøízené, proto�e to pøiná�í bolest

a konfliktní situace. Sedmièkoví lidé
milují science fiction a v�e, co je vytrh-
ne z v�ednosti èi nepøíjemné pøítom-
nosti. Zbo�òují i cestování, doufají
toti�, �e jinde existuje více �ivotních
radostí. Nìkteré ze sedmièek marnì
bojují s nadváhou: mívají slabost pro
cukrovinky, které pojídají v nadmìrném
mno�ství. Vyzkou�ejí pak kvantum diet,
které upøímnì nenávidí, proto�e je cítí
jako omezování, a po jejich ukonèení se
opìt s nezkalenou chutí pustí do dobrot.
Kritiku sedmièka sná�í s okouzlujícím
úsmìvem, odbývá vtipnými poznám-

kami a nedìlá dojem, �e by se jí cokoliv
dotklo. Bojí se v�ak selhání jako trojka.
Mìla by se uèit pøekonávat úzkost
z tìlesné a du�evní bolesti napøíklad
meditací. Èasto jí bývá branou k moud-
rosti urèité zvolené omezení, ale i nemoc.
Pro sedmièky je pøekvapující zji�tìní,
�e energie, kterou oplývají, slou�í
v podstatì k útìku pøed realitou. V jejich
�ivotì je nejdùle�itìj�í dospìt k hlubo-
kému sebepøijetí a poznání, �e opravdo-
ví pøátelé pøijímají nejen jejich záøivou
stránku, ale �e je pøijímají bezvýhradnì.
Teprve s tímto zji�tìním mohou lidé
sedmièkového typu �ít v krásné a záro-
veò nebolestné pøítomnosti, ani� by se
utíkali k fale�né romantice a snìní.

(pokraèování pøí�tì)
Pøipravuje Kvìta To�nerová

na vymydlené palubì a debatovali
o v�em mo�ném, nejèastìji o �íleném
darebáctví Hitlera, o na�í nejbli��í bu-
doucnosti. Také o literatuøe. Neskrý-
val obavy a øeè v�dy uzavíral s opti-
mismem.

Po opu�tìní Dánska nás rozhoupa-
ly mohutné vlny tak, �e nìkteré pasa-
�éry pøepadla moøská nemoc. �Pøíro-
da má pro èlovìka stále nìco
nepøekonatelného,� øekl a �el se natáh-
nout na bok na lavici. Tak se prý
potí�e zdolávají nejlépe. Ve Francii
i v Anglii jsem se s ním osobnì u�
nese�el, proto�e na�e slu�ební zaøa-
zení se li�ilo profesí i místem. Bìhem
války v Anglii jsme byli èasto dotazo-
váni novináøi na zku�enosti a zá�itky
z bojù. Ná� exulantský týdeník Èe-
choslovák �ádal pøíspìvky. Poslal
jsem nìkolik stylizovaných pøíhod.
K mému pøekvapení jsem se dozvì-
dìl, �e je ète i Franti�ek Langer. Po-

vzbuzovalo mì to, zvlá�tì kdy� vzká-
zal, abych v psaní pokraèoval. Posle-
chl jsem a pozdìji se doèkal i toho, �e
mé vzpomínky byly vydány i kni�nì.
Tak se zrodila moje prvotina Letecké
povídky. Podporován jeho zájmem
jsem se pustil do vìt�ích vyprávìní.

178. SOLOSTRÝ
n Trocha historie a souèasnosti

�V pùvabné krajinì, ze v�ech stran
lesy lemované, v údolí, je� se táhne
smìrem ji�ním od Loun, rozlo�eny
malebnì zámo�né vesnice osady Vina-
øické, je� odøíznuta od celého svìta,
postrádajíc ve�kerých komunikaèních
prostøedkù, tvoøí idylické zákoutí na�í
vlasti, jemu� památný Døevíè vévodí�
- psal poèátkem dvacátého století au-
tor kní�ky �Dìjiny Vinaøic u Loun
a okolí�, kterou vydaly noviny Loun-

vìdìl, o èem je øeè. Ale mapa nelhala
a dovedla nás pøímo k bývalé samotì.
Dnes u� se ní�e polo�ené èásti Divic
øíká jen Prùhon nebo Na Prùhonu. Na
staré pojmenování Solostrý, které pa-
tøilo pùvodnì jen jednomu z vìt�ích
hospodáøství, se zøejmì zapomnìlo.

Jak ale vzniklo samo jméno Solostrý,
to� otázka pro povolanìj�í. �ádný ze
slovníkù na tuto otázku nedal odpo-
vìï. Nabízí se také, zda náhodou není
Solostrý zkomoleninou pùvodních
místních názvù u Vinaøic. U� citovaná
kní�ka �Dìjiny Vinaøic u Loun a okolí�
toti� uvádí pole v lokalitì �Na Salov-
stvím� a lesy, kterým se øíkalo �Silov-
ství�. V druhém pøípadì, se kterým u�
si vùbec nevím rady, bych se pøiklánìl
k verzi, �e jde o pøeklep, a �e mìlo jít
takté� o Salovství, ale ruku do ohnì
bych za to nedal. Jan Evangelista Chadt
- �evìtínský pøipravil k vydání �Sou-
pis místních jmen na Lounsku�. Chadt
uvádí mezi místními jmény i Saloství,
co� má být zkomolenina ruského sa-
lostvje, tedy vr�ek. Chadt zároveò tvr-
dí, �e jde o pojmenování pole u Vinaøic.
�koda, �e ve svém spise neuvádí také
jméno Solostrý, mo�ná bychom mìli
o nìco více jasno.

Solostrý je souèástí Divic, odkud
také vede cesta - nejprve pìkná asfaltka
a pozdìji u� obyèejná polní cesta.
V jednom ze stavení jsem zastihl Jaro-
slava Barto�e, který se ochotnì dal do
vyprávìní. V Solostrém je od sedmde-
sátých let, znal ale i historii dávnìj�í.
Souèástí jeho usedlosti, která kdysi
patøila Hermanùm, i byla su�árna chme-
le. Nevelká usedlost mívala bránu
s døevìnými vraty. Dnes u� je obytná
èást pøestavìna, v minulosti ale �lo
o nízký dùm. Tam, kde je dnes patro,
bývala noclehárna pro chmelové bri-
gádníky. Nevelký dùm roz�íøili Her-
manovi v roce 1925, kdy pøistavìli
stodolu (dodnes se na zdi dochovaly
tu�kou napsané záznamy o sklizni
obilí ze ètyøicátých let). Kromì obilí
a chmele se v okolí dobøe daøilo ovoci,
zejména �vestkám. I proto je za domem
jejich su�árna (mimochodem - v roce
1920 bylo na katastru Divic 5.318

�vestek, suverénnì nejvíc v celém teh-
dej�ím lounském okresu). �Byl to tady
vyslovenì �vestkový kraj,� øíká Jaro-
slav Barto�. Nìco málo ze za�lé �vest-
kové slávy je�tì po okolí zùstalo,
ale staré stromy jsou napadeny �ar-
kou.

Souèástí Hermanovic usedlosti bylo
i 17 arù lesa nad domem. Paní Herma-
nová nevstoupila do zemìdìlského
dru�stva, co� pøineslo obvyklé pro-
blémy. Byla to vyhlá�ená hospodynì,
která prý pekla �iroko daleko nejlep�í
koláèe. Bìhem let doznal domek dal-
�ích zmìn, mimo jiné byla postavena
velká terasa, která zarovnala sva�ité
okolí. U domu je dvanáct metrù hlubo-
ká studna, ve které prý kdysi bývalo
sedm metrù výborné vody. Aby ne,
kdy� nad studnou jsou hluboké lesy.
Po regulaci potoka (Jaroslav Barto�
uvádí, �e k ní do�lo ve tøicátých letech,
vinaøická kronika ale hovoøí o regulaci
u� v 19. století) voda poklesla a ve
studni je jí pùldruhého metru. �U� ani
ta chu� není, co bývala. Od tìch dob, co
se ve chmelnicích pou�ívají chemické
pøípravky, je voda trochu jiná, i kdy�
poøád dobrá,� øíká Jaroslav Barto�.
Údolí Vinaøického potoka mezi Divi-
cemi a Vinaøicemi je podle jeho slov
velkou mrazovou kotlinou. Mrazy prý

pøicházejí brzy a bývají i silné (v zimì
roku 1929 pomrzlo v Divicích 2.026
a ve Vinaøicích 789 stromù, 10. února
1929 bylo namìøeno -31 stupòù Cel-
sia).

Solostrý (Solostri) le�í podle detail-
ní mapy lounského stavitele Karla
Hacara v nadmoøské vý�ce rovných
300 metrù. Pod domky protéká potok,
který pramení nedaleko Pochvalova
jako Pochvalovský. Ve Vinaøicích pøibí-
rá dal�í potok, stékající z borských lesù,
a teèe dál jako Vinaøický. Pod Divicemi
se mu øíká Divický a od Smolnického
mlýna u Brloha je to potok Smolnický.
Protéká Chlumèany a Bl�any a v Oboøe
se vlévá do Ohøe. Je�tì pøed druhou
svìtovou válkou pohánìl mlýny ve
Smilovicích, Divicích a Brloze.

A je�tì jedna zajímavost: na poèátku
století byla nejvìt�ím problémem vi-
naøického údolí doprava. Zcela vá�nì
se pøipravovala stavba trati, která mìla
tohle malebné údolí protnout. Dnes u�
si mù�eme øíci: je�tì, �e to nevy�lo!
Staré kroniky pamatují i na vzdálenost
nejbli��ích nádra�í - do Solopysk
k rakovnické dráze do bylo z Vinaøic
pì�ky hodinu a tøi ètvrtì, do Chlumèan
k pra�ské dráze tøi hodiny.

Pøí�tì: STACHOV, za dva týdny
STALKA

diabetický recept
n RAJÈATOVÁ POLÉVKA

Potøebujeme: 600 g rajèat, 1 l vody,
1 cibuli, 3 l�íce másla, 2 l�íce polohrubé
mouky, 2 l�íce polévkových tìstovin,
sùl, pepø, petr�elku a olej.

Cibuli nadrobno nakrájíme a zpìní-
me na oleji. Pøidáme oèi�tìná na dílky
nakrájená rajèata, zalijeme vodou

n Sébastien Japrisot:
DÁMA V AUTÌ S BRÝ-
LEMI A PU�KOU

Projí�dìt se luxusním au-
tomobilem, to je pro mla-
dou dámu Dany tak lákavé,
�e si tajnì vypùjèí auto
�éfa. Vyrazí na výlet k mo-
øi, nicménì od toho oka-
m�iku se její �ivot zmìní
v naprostý zmatek. Najed-
nou jí lidé, které potkává,
tvrdí, �e s nimi mluvila ji�
den pøedtím, �e u nich spa-
la nebo si nechávala opra-
vit vypùjèené auto. Láska
k proradnému mladíkovi
konèí pøekvapením pro oba
- v kufru auta le�í mrtvola
neznámého mu�e. Trpí
Dany výpadkem pamìti,
nebo ji prostì nìkdo pro-
následuje a velmi rafinova-
nì splétá sí� intrik? Psy-
chothriller s pøekvapivým
koncem o dámì, která nosí
brýle a v cizím autì vozí
pu�ku, je napínavým ète-
ním pro �eny i mu�e.

Abychom se s�ili s krajem, který se
nám stal domovem, a cítili se v nìm
doma, mìli bychom se více zajímat
o jeho historii. K �ivotu zdaleka nepa-
tøí jen mít chalupu se zahrádkou a dívat
se pøes plot k sousedovi. Severní Èe-
chy jsou bohaté na historické památ-
ky, lidovou architekturu, pùvabnou
krajinu. Jsou lidé, kteøí se o jejich ochra-
nu a zachovávání starají. Patøí k nim
i chalupáøi. Ne v�ichni dbají o dodr�o-
vání architektonických prvkù v pù-
vodní podobì. Lidové a venkovské
stavby mají specifické znaky. Ten èi
onen prvek v jedné oblasti mù�e být
krásný, v jiné ru�ivý. Pro znaènou
èást severních Èech je charakteristic-
ký roubený dùm o dvou podla�ích,
s podstávkou, v chlévské èásti zdìný,
v patøe s dlouhou pøedsazenou pavlaèí
a bohatì zdobenou lomenicí. Snímek
takového domu a s desítkami dal�ích
nalezneme ve vydané publikaci �Lido-

vá architektura v severních Èechách�
Bøetislava Vojtí�ka a Josefa Vaøeka.
V publikaci jsou i detailní zábìry èer-
ných kuchyní, stropù, oken s dvoukøí-
dlými okenicemi, pavlaèí, støe�ních
krytin, vyu�ívaných kamenù a døev,
a dal�í zajímavosti doplnìné barevný-
mi fotografiemi. Nesmírné bohatství
severoèeské architektury publikace
sice nevyèerpává, ale pøibli�uje zá-
kladní charakteristiku krásy lidové ar-
chitektury. V úvodní èásti se doèteme,
�e nejstar�í známá slovanská chata na
území Èech ze 6. a� 8. století byla
objevena v Bøeznì u Loun. Publikaci
by mìli vlastnit chalupáøi, kteøí mnoh-
de své objekty úpravami �vylep�ují�.
Èasto jim z neznalosti více �kodí, ne�
pøispívají k zachování kulturních hod-
not a dìdictví. Publikace byla vydaná
muzeem a Svazem ochráncù památek
v Èeské Lípì.

Josef  Poláèek

a dusíme domìkka. Z másla a mouky
umícháme svìtlou jí�ku. Rajèatový
vývar prolisujeme sítem, pøidáme jí�-
ku, roz�leháme, osolíme, opepøíme
a povaøíme. Pøed koncem varu zavaøí-
me do polévky tìstoviny a uvaøíme je
domìkka. Na talíøích polévku ozdobí-
me nasekanou petr�elkou.

Tøetí setkání s pøíjemnou kní�kou lounského rodáka Milana Luká�e
�Perly� nás pøivádí do Radonic a Slavìtína.

Veselí pøátelé s naka�livým humorem a odzbrojujícím �armem vyzaøují
energii, optimismus, radost. Také oni mají své slabé stránky: hlavním
ne�varem je nestøídmost.

Fotografie Franti�ka Fajtla z kní�-
ky �Z Donína do oblak�.

Vzpomínka na Franti�ka Langra
Pøi redigování kní�ky Franti�ka Fajtla �Z Donína do oblak� jsem se
autoru zmínil o jeho setkání s proslulým spisovatelem Franti�kem
Langrem. Jeho paní Anna Ludmila Langerová mi vyprávìla, �e se Fran-
ti�ek Fajtl s jejím mu�em znal. Pan generálmajor Fajtl vyhovìl mému
pøání a napsal pro vás následující ohlédnutí.

n Jak se z Franti�ka Fajtla stal kromì pilota také spisovatel Tentokrát jsem zvolil literaturu faktu.
Z dùvodu utajení jsem je publikoval a�
po válce.

Dlouho po smrti Franti�ka Langra
mne pozvala na náv�tìvu jeho man�el-
ka paní Anna. Vzpomínali jsme na
nìho i na válku v jeho pracovnì, kterou
s pietou uchovávala v podobì, jak ji
naposled opustil. Jedinou zmìnu do-
znala tím, �e na stole le�el sádrový
odlitek jeho pravé pracovité ruky. Rád
jsem vyhovìl pøání paní Anny Ludmi-
ly pøispìt svoji vzpomínkou do spi-
sovatelova archivu, peèlivì zpracova-
ného. Osobnì jsem Franti�ku Langrovi
velmi vdìèný, �e pøispìl k mému roz-
hodnutí uchovat váleèné zá�itky i za
jeho lidský vztah k letcùm, o nìm�
napsal: �Z Polska jsem jel do Francie
kolem Dánska na nevelkém parníku ve
spoleènosti na�ich letcù. Poka�dé jsem
si na tuhle cestu s leteckým národem
vzpomnìl, kdy� jsem v Anglii na høbi-
tovì v oddìlení èeskoslovenských jed-
notek postál nad hroby na�ich letcù.
Nebyly to hroby, vìt�inou jen kenota-
fy na pamì� tìch, kteøí se nevráti-
li.�

Text Franti�ek Fajtl,
k vydání pøipravil Ivo Markvart

Dùkaz z mapy - Solostrý na mapì
z roku 1967 mezi Divicemi a Vinaøi-
cemi.

Deset let poté ... aneb
Takoví jsme byli - 13.
n Co psaly okresní noviny pøesnì pøed deseti lety
n Z jednání Rady Okresního ná-
rodního výboru v Lounech

�...Z pøilo�ené tabulky vyplynulo,
�e v souèasné dobì se o zamìstnání
uchází devìt vysoko�kolákù, dvacet
støedo�kolákù, patnáct vyuèených
a 89 obèanù se základním vzdìláním.
... Celkem je na ONV v Lounech regis-
trováno 194 nezamìstnaných. ...�
(-�á-, Hlas 21. záøí 1990)
n Pøíjemná vinárna s nepøíjem-
ným názvem

�Pozorní kolemjdoucí si jistì po-
v�imli, �e zhruba od bøezna leto�ního
roku se �cosi� zaèalo dít v budovì
Svazu mladých na Komenského ná-
mìstí v Lounech. Hrstka mladých lidí
(v prùmìru se se�li v�dycky tak ètyøi)
v èele s Honzou Klonfarem a Vítìzsla-
vem Barto�em zaèala v budovì pro-
bourávat zdi, pøedìlávat elektroinsta-
laci, pøekopávat vodu. Kdy� se objevila
nová fasáda a na budovì se usídlila
satelitní anténa, zaèali místní tu�it, �e
jim tedy pøibude podnik, jaký dopo-
sud v na�em okresním mìstì chybìl.

O zajímavé publikaci, nejen
pro památkáøe

Vinárna a kavárna Satan zahájila svou
èinnost v pátek 14. záøí.� (-�á-, Hlas
21. záøí 1990)
n Nebezpeèí je za�ehnáno

�Po èetných iniciativách základní
organizace Strany zelených na okrese
Louny, Chomutov a Ekofóra Severo-
èeského kraje rozhodl Odbor odpadové-
ho hospodáøství ministerstva �ivotního
prostøedí, �e výstavba odkali�tì v loka-
litì Hoøetice nebude realizována... Pro
Zelené v �atci v�ak práce na tomto
úseku nekonèí, nebo� od 1. øíjna 1990
spadá územnì dosud fungující odkali�tì
Vysoèany pod Mìstský národní výbor
v �atci. Po�adujeme proto finanèní od-
�kodnìní za zvý�enou pra�nost v na�í
oblasti. Uvedené finance by mìly být
pou�ity na zlep�ení �ivotního prostøedí
v na�em mìstì. Do doby likvidace vy-
soèanského odkali�tì budeme dùslednì
kontrolovat, zda jsou skuteènì plnìna
ve�kerá bezpeènostní naøízení k zame-
zení pra�nosti na uvedeném slo�i�ti
popílku.� (Strana zelených v �atci,
�ateètí nahlas 29. záøí 1990)

LOUNY (oml) - Okresní muzeum
v Lounech poøádá po dobu výstavy
�Sklenìné knoflíky� také dílnu knoflí-
káøù pro �kolní a zájmové skupiny. Ve-
doucí skupiny si mù�e objednat den a
hodinu, doba náv�tìvy je asi jedna hodi-
na. S sebou si úèastníci pøinesou sáèky
na vybrané knoflíky. Ka�dý si vybere
jeden a� dvacet knoflíkù (na jeden �perk

OKRES LOUNY - V nedìli 1. øíjna
se uskuteèní pod patronací Èeské spo-
leènosti ornitologické a základní orga-
nizace Èeského svazu ochráncù pøíro-
dy Hasina Louny �Evropský festival
ptactva�. Akce probìhne v lokalitì

Sklenìné knoflíky

Zúèastnìte se Evropského festivalu ptactva

èi soupravu). Vedoucí vybere nejzají-
mavìj�í práci. Pokud ji autor pøinese do
muzea do 3. listopadu, bude od 7. do 19.
listopadu vystavena. Autor si mù�e
vybrat dal�í �porci�. Telefon do muzea:
0395/652456, otevøeno kromì pondìlí
dennì od 10 do 17 hodin, o víkendech s
polední pøestávkou. Výstava �Sklenìné
knoflíky� trvá do 19. listopadu.

Dobromìøická pískovna a kromì ur-
èování ptákù budou provedeny i ukáz-
ky odchytu. Sraz v�ech zájemcù je v 8
hodin na kraji pískovny ve smìru do
Loun.

Herbert Tichý
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Na skupinku domù v Solostrém je pìkný výhled ze silnice mezi Divice-
mi a Vinaøicemi.
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ské hlasy. Nic není blí�e pravdì, ne�
tohle dojemné vylíèení údolí Vinaøic-
kého potoka. To záøijové odpoledne,
kdy jsme se vydali hledat samotu So-
lostrý, bylo mezi Divicemi a Vinaøice-
mi krásnì. Studený vzduch, slabé pod-
zimní sluníèko, jablonì obsypané
plody a sehnuté a� k zemi a k tomu
v�emu ta krásná vùnì lounského Pod-
lesí. Dost romantiky.

Samotu Solostrý si mù�ete najít na
v�ech starých i novìj�ích mapách Loun-
ska. Spí�e ne� samota je to u� dnes
souèást Divic, v minulosti v�ak pøeci
jen nebyly domy s obcí spojeny a le�ely
o samotì. Jak lehké bylo najít samotu
na mapì (ta na�e pocházela z roku
1967), tak tì�ké bylo najít konkrétní
dùm pøímo v terénu. V�ichni ti z Divic
a Vinaøic, které jsme oslovili, kroutili
hlavou: Solostrý? Nic takového nee-
xistuje! Èestnou výjimkou byl staros-
ta Vinaøic Josef Chotìborský, který

kni�ní novinky


