vala Zebra a hráli jsme pøedevím

n Obrázky z obyèejného ivota Miroslava tecury z Èernèic pøevzaté písnì od britské skupiny

Black Sabbath. V minulém roce se
v Hamburku uskuteènilo setkání této
skupiny, které bylo i po více ne tøiceti
letech velmi pøátelské a vichni jsme
mìli pocit, jako kdybychom se naposledy vidìli pøed týdnem. Mezi moje nejvìtí hudební záitky, které mnì
v Nìmecku potkaly, byly koncerty skupin Ten Years After, The Kinks
a jedineèné vystoupení australské skupiny Bee Gees. Naopak mým nejvìtím
zklamáním bylo, kdy v roce 1970 pøiel
do kin poslední film o Beatles Let It
Be. V hlediti bylo tak málo divákù, e
se dali spoèítal na prstech jedné ruky.
Pøilo mi to falené od obyvatel mìsta,
kde se Beatles svého èasu vypracovali.
Osud mnì zavál a na sever Evropy
do Finska. Finské národní písnì mi
natolik uèarovaly, e si je zazpívám rád
i dnes. Pøi rùzných folklórních festivalech jsem zpíval té nae národní písnièky, které jsem si pøeloil do fintiny.
Pøi výkonu základní vojenské sluby,
kterou jsem ve Finsku absolvoval, jsem
mìl monost jako zpívající voják - trubadúr navtívit mnoho vojenských posádek. Procestoval jsem bezmála celé
Finsko, které je, co se rozlohy týèe, asi
pìtkrát tak velké jako Èeská republika. Právì na vojnì jsem zaèal psát své
první písnì. Nìkteré z nich jsem zpíval
i v rádiu, v poøadu pro vojáky. V rámci
oslav zaloení finského státu, které
pøipadá na 6. prosince, jsem byl naí
jednotkou vyslán na generální táb do
Helsinek. Poté, co jsem pøítomných
generálùm zazpíval, mimo jiné i do fintiny pøeloenou písnièku Okolo
Hradce, jsem byl otázán jedním generálem v uniformì èeskoslovenské ar-

FOTO KVÌTA TONEROVÁ

Minule jsme si s Miroslavem tecurou pøipomnìli léta edesátá, kdy
i k nám pronikala hudba The Beatles a také a tehdejí praktiky, nad
kterými nynìjím mladým lidem zùstává rozum stát. A jak to bylo dál?
Je paradoxem, e právì vstup vojsk
Pøiel rok 1968 a s ním Praské
jaro. I kdy se nai komunisté, pod ve- Varavské smlouvu na nae území
dením Alexandra Dubèeka, snaili re- zpùsobil, e jsem v záøí toho roku v rámformovat nereformovatelné, po celé to ci odvodu, obdrel od vojenské lékaøjaro a léto jsme vichni pociovali urèi- ské komise modrou kníku. Nae arté uvolòování, spojené s velkými nadì- máda se v té dobì toti nacházela
jemi a pøáním, e bychom mohli nejen v takové depresi, e k získání vytouesvobodnì mluvit a cestovat, ale i lépe né modré staèilo, kdy jsem soudruít. Na druhé stranì kadý rozumnì hùm zaèal inspirován hnutím hippies
smýlející èlovìk musel mít v té dobì básnit o lásce, o míru a kytièkách
strach z toho, kdy nám vládci z Kremlu a o mém dalím osudu bylo definitivten ná socialismus s lidskou tváøí nì rozhodnuto.
Jetì tého roku jsem na základì
pøijedou pøeválcovat. Neèekali jsme
dlouho, v noci z dvacátého na jedna- modré kníky mohl bez problému
vycestovat do zahranièí. Z mého oficidvacátého srpna byli tady.
álnì povoleného
ètyødenního pobytu v tehdejí Nìmecké spolkové
republice se nakonec vyklubal nezákonný mnoholetý
pobyt v cizinì.
V Hamburku
jsem se pøipojil
k èlenùm bývalé
karlovarské bigbeatové skupiny
Lucie, která postrádala bubeníka
a doprovodného
kytaristu. Po rùzných peripetiích,
se vak skupina
rozpadla. A tak
jsem hrál s hamMiroslav tecura ukazuje výstøiky z finských novin. burskými výrostky.
Skupina se jmenoTehdy figuroval i na finském ebøíèku popularity.

mády, kdo a co jsem zaè. Odpovìdìl
jsem: To víte, soudruhu generále, my
máme své lidi vude. A odeel jsem.
Myslím, e jsem ho tím poøádnì dostal.
Zpráva o vradì zakládajícího èlena Beatles, Johna Lennona, ke které
dolo 8. prosince roku 1980 v New Yorku, mì okovala a otøásla mnou natolik, e jetì dnes po více ne tøiadvaceti
letech, kdy uslyím nìkterou z jeho
písní, které napsal po rozpadu Beatles, je mi stranì smutnì a tento pocit
nejen mne bude provázet a do konce
ivota. Pro vechny pøíznivce Beatles
to byla obrovská rána, z které se nevzpamatují. Miliony fanoukù po celém svìtì do toho tragického dne vìøilo, e se Beatles dají zase dohromady.
Urèité pokusy oivení Beatles byly zaznamenány ze strany Paula McCartneyho, i John Lennon byl této mylence
naklonìn. Nemusím zde snad ani pøipomínat, e jediný kdo byl proti, byla
námi vemi nenávidìná Yoko Ono.
Osobnì se domnívám, e jeho ivot má
na svìdomí ona.
Jako mnozí, i já jsem se vrátil do vlasti a jsem astný, e koneènì i nai lidé
mají dlouhých letech monost uvítat
v Praze cizí skupiny, které se k nám
rády vracejí, jako napøíklad The Rolling Stones. Jak jsem se ji na zaèátku
mého èlánku zmínil, mou nejvìtí hudební láskou byli, jsou a navdy budou
Beatles. Mùj sen spatøit jejich koncert
se mi èásteènì splnil, kdy jsem vloni
ve Vídni shlédnul svìtové turné bývalé
èlena Beatles Paula McCartneyho.
Opravdu, nezapomenutelný záitek.
Je právì Vá ivotní pøíbìh jetì
zajímavìjí, ne ten, který jste právì doèetli? Napite nám o sobì! Vae
vypravování rádi zveøejníme. Pite
na adresu autorky této rubriky: Kvìta Tonerová, týdeník Svobodný
hlas, Potovní schránka 124, 440
01 Louny.

Magdalenitky a støedovìké Louny (2)
n Více ne o duchovní rùst a o nemocné peèovaly lounské øeholnice o majetek
V minulém èísle jsme si pøiblíili historii øeholního øádu, který vznikl
na poèest sv. Máøí Magdaleny, øád magdalenitek. Lounský kláter øádu
sv. Magdaleny nepatøil ani zdaleka k okrajovým. Význam lounského
klátera sv. Anny se zakládal na rozsáhlém majetku darovaném lounským rychtáøem Bérem. Jako jediný z èeských magdalenských konventù platil papeský desátek, a to dost slunou sumu. Byl tedy pravdìpodobnì v zemi nejbohatím kláterem tohoto øádu. Nelze se proto divit, e
i probot lounského klátera, který se staral o duchovní vedení sester, byl
nejednou zvolen pøevorem èesko-moravsko-rakouské øádové provincie.
Roku 1410 se v Lounech dokonce postavení v mìstské správì. Rychtáø
sela generální kapitula, na které byl Bér proto mohl kláteru ze svého mazvolen pøedstavený celého magdalenit- jetku darovat i to, co pùvodnì patøilo
ského øádu, èítajícího tehdy asi 30 øe- lounské rychtì: èást Dobromìøic
holních domù. Døíve se ovem musely a Rané, celé Neèichy a dvì dnes ji zadát do poøádku právní záleitosti spo- niklé vsi Oblík a Trhlavy. Na magdalejené se vznikem nového lounského nitky to bylo dost neobvyklé, nebo dary
klátera. Za bohaté obdarování si za- jejím konventùm byly vìtinou jen
kladatel toti vyhradil a pøíli rozsáh- skrovné, napø. nìkolik høiven platu,
lá patronátní práva (napøíklad volbu dùm, mlýn a podobnì. Lounské bílé
probota a pøedstavené sestry - pøevo- paní se vak staly dosti bohatými
ry), která nebyla v souladu s tehdy plat- a z okolních kláterù je zastiòovalo
nými církevními pøedpisy.
jen staré benediktinské opatství v PoFricek Bér, lounský mìan nìmec- stoloprtech. Jak dostal na frak pùké národnosti, patøil k nejbohatím vodní ideál chudých kajících høínic!
obèanùm Loun. Ji roku 1321 si koupil Zdá se, e spíe ne o duchovní rùst
dìdièné rychtáøství a jeho potomci po a péèi o nemocné se bílé paní musely
sto ètyøicet let zastávali toto nejvyí starat o svùj majetek. Asi ne neprávem

nazývá lounský historik Kamil Linhart
kláter zaopatøovací ústav pro neprovdané dcery lounských mìanù.
Výbìr øádu jistì nebyl náhodný. Víme
ji, e poèátkem 14. století do magdalenitských kláterù knìky lásky u
nevstupovaly. Proto pøítomnost bílých
paní v lounských Benátkách nemùe
být dokladem o provozování nejstarího øemesla v naem støedovìkém
mìstì. A dùvody pøíchodu sester pokání je také tøeba hledat jinde. Rychtáøe Béra moná lákal nìmecký pùvod
øádu a svou roli zde mohl sehrát i v Lounech ji existující muský kláter pøíbuzných dominikánù (stával na konci
Praské tøídy v místech Kláterní ulice. V obchodì BabysWorld lze i dnes
vidìt zbytky dominikánského kostela). Rozsáhlá dìdièná patronátní práva ke kláteru sv. Anny, která si zakladatel v rozporu s kanonickým právem
vymínil, a velký majetek zpùsobily bílým kajícnicím nemalé problémy. Nejprve se urovnalo nedorozumìní mezi
kláterem a Bérovými dìdici, pak
i vleklé majetkové spory s dobromì-

øickým faráøem. Nejkomplikovanìjí
byly ale vztahy mezi samými patronydìdici a mìstem, které si zejména po
husitských válkách osobovalo práva na
kláter a jeho majetek. A tak nastal
doslova boj o kláterní listiny a privilegia.
Od roku 1400 musely být listiny kvùli stálým sporùm uloeny v truhle s pìti
zámky. Jeden klíè byl u rychtáøe Hány,
dalí tøi mìli jeho pøíbuzní a pátý vlastnila rada mìsta Loun. Ale to u se schylovalo k zániku klátera. Zajímavé je,
e díky dopisu probota lounských
magdalenitek, Jana Bullendorfera,
pøevora Èech, Moravy a Rakous, máme
jedinou zmínku o pobytu Mistra Jana
Husa na atecku. Hus toti, jsa v klatbì, musel opustit Prahu a místo svého
exilu peèlivì tajit. Lounský probot
vak o Husovi vìdìl a v listu se ptal
ateckého sakristána, zda jeho faráø
proti reformátorovi zasáhne. Kde pøesnì v té dobì Hus pobýval, se dnes ji
neví. Dá se jen spekulovat o tom, e
lounský probot pouíval stejnou
knihovnu v atecké sakristii, jako Hus
pøi psaní svého známého díla O církvi.
Jaroslav Havrlant

pøírodou lounska, atecka a podboøanska krok za krokem
n Dìtaòský chlum je jako africká lesní. Botanik J. Lorber z Chomutova tøi druhy pìnic a budníèkù a vech pìt Loutín o tøi metry vyí ne nejvyí
savana
odtud popsal i køíence hvozdíku luè- naich druhù sýkorek. Zajímavý je vý- bod Dbánu. Velký Loutín se pozoro-

ního a hvozdíku kartouzku. Velmi bohaté je zde zastoupení ptákù, kterých
bylo pozorováno na 60 druhù, z nich je
14 druhù zvlá chránìných. U 23 druhù bylo, nebo se pøedpokládá hnízdìní. Pøi posledním prùzkumu, který zde
provádìl pracovník agentury ochrany
pøírody v Ústí nad Labem pan Vondráèek zde byly zastieny tøi druhy dravcù
a je zajímavé, e mezi nimi chybìl jestøáb lesní. Z kurovitých ptákù byla zastiena jak koroptev polní, tak køepelka a baant obecný, který zde vak byl
z velké èásti vyputìn. Bohaté je zastoupení plhavcù vèetnì strakapouda prostøedního, který je znám jetì
z Krásného Dvora a kopce Srdova.
Hnízdí tu i tøi druhy holubù a hrdlièek,

skyt hýla rudého, který je znám pouze
z této lokality. Ménì bìné je i hnízdìní vrány èerné. Ze vzácných protahujících druhù, nebo z tìch, které sem zaletují za potravou, je nutno jmenovat výra
velkého a dudka chocholatého a v zimì
brkoslava severního.
Herbert Tichý
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n Loutín - zapomenutý dvojník
Dbánu

Náhorní ploina Dìtaòského chlumu pøipomíná savanu.

V jiní èásti Pøírodního parku
Dbán, od Høedel a Øevníèova za hranicí parku vystupuje jihovýchodním
smìrem lesní celek Maxova obora
a Øevníèovská Líska s nejvyím zalesnìným dvojvrím - Velkým (537
m.n.m.) a Malým (534 m.n.m.) Loutínem. Kousek stranou jetì pøistupuje
lesní kupa alý (506 m.n.m.). Nejzøetelnìji se Loutín vyjímá na obzoru ze
Dbánu (534 m.n.m.) a jetì lépe pøi
cestì do Rakovníka, po levé stranì
pøes Líany. Pøekvapuje, proè nebyl
Loutín zahrnutý do Pøírodního parku
Dbán, kdy s ním geologicky souvisí.
Jen geomorfologicky je od dbánského tìlesa oddìlen kruovickým údolíèkem zvaným Kruovická vrata. Hranice parku probíhá severnìji od
høedelského høbetu pøímo na Øevníèov a tím byl Loutín od nìho odøíznut
a odtren.
Loutín tedy leí cca 15 km jihovýchodnìji od vlastního Dbánu a asi tøi
od Kruovic. V lesním zátií nese starobylé hraditì Kozí Hrádek. Nadmoøskou výkou je dokonce Velký

vateli jeví jako ohromný komplex pøecházející do lesù novostraeckých
a odtud dále do Lánské ploiny, kde se
dále napojuje na lesy Køivoklátské. Od
úpatí a po vrchol Loutína se táhnou
krásné buèiny a pás smíených lesù
s duby, ale i s borovicemi a smrky. Vrchol Loutínu byl v nedávné dobì upraven na vyhlídku s odpoèívadly. V minulosti se tu hojnì pálilo døevìné uhlí pro
elezáøské hutì Marie Anna v Roztokách u Køivoklátu. A do roku 1846
tu pracovalo 160 uhlíøù. Kromì toho
bylo tu vykáceno a vykluèeno na 600
ha bukového lesa na výrobu potae pro
mydlárny a sklárny pøi silnici Rakovník - Luná, které zanikly kolem roku
1840. Malá papírna leela na rakovnickém potoce Raèáku.
Aby byla odèinìna køivda Loutínu,
e nebyl zaøazen do pøírodního parku
Dbán, vybudovala správa Lesù Èeské republiky revír Luná ve spolupráci s referátem pro ivotní prostøedí
a ochranu pøírody v Rakovníku Nauènou stezku Loutín. Má dvì trasy pìí trasa vede po modré a èervené
turistické znaèce k rozcestníku
U Kruovických vrat a pak po znaèce zelené - celková délka pìí trasy je
pìt kilometrù a konèí v lokalitì Sládkùv køí za Lunou - nádraí. Cyklistická trasa vede pøevánì po lesních
cestách a mìøí 12,5 kilometru. Obì
trasy nauèné stezky jsou zakresleny
v orientaèní mapì na úvodním informaèním panelu a rovnì vyznaèeny

Mezi Saharou a tropickým pralesem...

Minulou
nedìli byla v Køíovì vile v atci zahájena pozoruhodná etnografická výstava, která pøibliuje ivot subsaharského kmene Fulbù. Na vernisái pøiblíil ivot kmenù PhD. Viktor Èerný z Archeologického ústavu Praha. Na
výstavì se podíleli jak èetí tak i francouztí vìdci, kteøí se v oblasti
pohybovali více ne padesát let. Návtìvníci mìli monost zhlédnout i
videozáznam, který pøiblíil rituály jednotlivých kmenù. Výstavu tvoøí pøedevím unikátní barevné fotografie z exotické oblasti Súdánu, Nigerie a
Kamerunu, láká na výstavu manaerka Køíovy vily Renáta Batýøová.
Zájemcùm bude promítnuta i videokazeta. Výstava je otevøena do 22. února
kadý den kromì pondìlí.

Matematik pøevánì váný
n Z Loun a k Einsteinovi a ke hvìzdám, kamsi na konec svìta

Sto deset let uplyne 27. ledna od narození svìtového matematika, jeho
jméno nese lounské gymnázium. Jeho cesta z rodných Loun do svìta stojí
za pøipomenutí.
Václav Hlavatý se narodil v Lounech menal øádem TGM. Václav Hlavatý na27. ledna 1894. Po ukonèení lounské psal pøes sto padesát vìdeckých prací z
reálky studoval od roku 1913 na Filo- diferenciální a algebraické geometrie
zofické fakultì Univerzity Karlovy a a z obecné teorie relativity. Je autorem
na Èeské vysoké kole technické v Pra- øady uèebnic a monografií. Zabýval se
ze. Po návratu z front první svìtové vál- diferenciální geometrií, neeuklidovky svá studia v roce 1919 ukonèil. Poté skou geometrií, zakøivenými prostory i
pùsobil jako støedokolský profesor teorií relativity. Hlavatého geometricmatematiky a deskriptivní geometrie v ké práce podávají matematický apaPraze a rodných Lounech (1919 - 1923). rát pro fyzikální problematiku EinsteiPodle vzpomínek býval velice pøísný na nových výsledkù v jednotné teorii pole.
sebe i na áky. V roce 1921 získal dok- Z významnìjích publikací jmenujme
torát filozofie. Ve kolním roce 1923/ Úvod do neuklidovské geometrie
1924 studoval pùl roku v Nizozemsku (1926, 1949), Diferenciální geometrie
a v letech 1927 a 1929 v Itálii (Øím), køivek a ploch a tenzorový poèet
Francii (Lille) a Anglii (Oxford). Mezi- (1937), Diferenciální pøímková geotím se v roce 1925 habilitoval na Uni- metrie (1940), Projektivní geometrie.
verzitì Karlovì v Praze; v roce 1931 byl Stìejním dílem z období emigrace je
jmenován mimoøádným a v roce 1936 monografie Geometry of Einsteins
øádným profesorem geometrie. Ve kol- Unified Field Theory (1958).
ním roce 1937/1938 byl hostujícím
O emigrantovi Hlavatém se v rodné
profesorem na univerzitì v americkém vlasti dlouho nemluvilo. Mlèení bylo na
Princetonu a èlenem tamnìjího Insti- krátký èas porueno v dobì politickétutu pro pokroèilá studia.
ho uvolnìní v Èasopisu pro pìstování
V dobì okupace se Hlavatý plnì vì- matematiky (è. 94/1969) èlánkem
noval vìdecké práci a psaní uèebnic, Profesor Václav Hlavatý, èeský makteré vyly po válce. Od roku 1946 byl tematik svìtového jména a v èasopiposlancem Prozatimního národního su Matematika ve kole (è. 19/1969)
shromádìní za národnì socialistic- èlánkem Za profesorem dr. Václavem
kou stranu, jejím èlenem byl ve tøech Hlavatým. V únoru 1969 pøipomnìl
pováleèných letech. Po válce pomáhal smrt Václava Hlavatého i Kulturní
vybudovat matematický ústav. V roce mìsíèník Louny. Dalí práce vycháze1948 odjel na pøednákový pobyt v ly a po roce 1990: Vìnováno Václavu
USA a zùstal u v exilu. Pracoval v ma- Hlavatému (èasopis Pokroky matetematickém institutu na univerzitì v matiky, fyziky a astronomie, è. 38/
Bloomingtonu ve státì Indiana. V roce 1993) èi Sto let od narození Václava
1952 tam získal trvalé místo. Prosadil Hlavatého (èasopis Matematika, fyse ve vìdecké práci, spolupracoval s zika, informatika è. 3/1993-94). Na
Albertem Einsteinem. Od roku 1964 Václava Hlavatého vzpomínala na
pùsobil na univerzitì jako emeritní pro- stránkách Svobodného hlasu v øíjnu
fesor. Byl spoluzakladatelem a v letech 1992 i Marie Bieblová, která pøipomnì1958 a 1962 prezidentem Èeskoslo- la jeho hudební nadání a dvì manelvenské spoleènosti pro vìdy a umìní v ství. V listopadu 1992 mu mìsto Louny
USA. Hlavatý zemøel 11. ledna 1969 v udìlilo èestné obèanství a lounské
Bloomingtonu. Prezident Václav Ha- gymnázium nese od 16. listopadu 1992
vel jej 28. øíjna 1991 posmrtnì vyzna- Hlavatého jméno.
David Hertl
v terénu. Dalí informaèní panely
umístìné na trase stezky seznamují
návtìvníky s ptactvem okolních lesù,
zvìøí, s typy porostù a druhovou skladbou døevin a lesní kvìtenou. Pozorní a
ohleduplní návtìvníci mohou spatøit
kromì srnèí zvìøe a èerné zvìøe i skvrnitého daòka, z ptákù datla èerného
èi nejmení naí sovu kulíka nejmeního. Na trase stezky se nacházejí
krásná místa pro odpoèinek a na vlastním vrchu Loutín se pøi jasném poèasí otvírá nádherný výhled na okolní krajinu, vèetnì Dbánu. Informaèní panel
v této lokalitì seznamuje s historií
a souèasností okolních lesù. Rozhodnì vak stojí zato si rozíøit i o tento
krásný zapomenutý kout Dbánska své
poznání i ze sousedního Rakovnicka.
Josef Houda Brkoslav severní je vzácným zimFOTO ARCHIV SVOBODNÉHO HLASU

Národní písnièky jsem si pøeloil do
fintiny a obejel celou zem

Chcete-li zblízka vidìt, jak vypadá
africká savana, nemusíte jezdit a do
Afriky. Staèí navtívit pøírodní rezervaci Dìtaòský chlum. Náhorní planina této rezervace s vysokostébelnou
trávou a soliterními velijak pokroucenými duby se jí velmi podobá. Geologický podklad zde tvoøí bazanit, který
je souèástí vulkanického komplexu
Doupovských hor. Za chránìné území
o rozloze 35,6 ha byla vyhláena ji
v roce 1967 a cílem je zde ochrana teplomilné doubravy s enklávami stepních
trávníkù s bohatou florou a faunou. Ze
zajímavých rostlin se zde nachází vzácný a silnì ohroený koniklec luèní èeský, vstavaè muský, døín jarní, lilie zlatohlavá, zimostrázek alpský a hvozdík

strana 9

22. ledna 2004

FOTO: VOSTYHO@CENTRUM.CZ

svobodný hlas

n S kým se na Lounsku u nesetkáme

Je smutné hovoøit o druzích, které se
na Lounsku v minulosti vyskytovaly,
nebo dokonce hnízdily a jejich výskyt
ji nebyl v posledních letech zaznamenán. Je to napøíklad potolka rudonohá, která v minulosti hnízdila u Peruce
a naposledy byla zastiena v roce 1975
u Touetína. Podobná situace nastala
i u nìkterých kurovitých ptákù, jejich
centrem byla lesní oblast Dbánu a lesy
okolo Hvíïalky, které navazovaly na
lesní komplex Køivoklátu. O tetøevu
hluci je z minulosti známo mnoho údajù. Poslední údaj z roku 1970 hovoøí
o ojedinìlém zastiení tetøeví slepice
u Hvíïalky. Podobnì lze hodnotit i jeøábka lesního, který vak ani v minulosti nepatøil na Lounsku mezi obecné
druhy. Podle neovìøeného údaje byl

ním hostem, kterého lze na Dìtaòském chlumu zastihnout.

poslední jedinec zastien v roce 1975
u Peruce.
V minulosti na Lounsku hnízdil
i chøástal kropenatý, dytík úhorní, uhýk mení a rudohlavý. To ve patøí
minulosti a uvedené druhy zde v posledních 15 a 20 letech nebyly zastieny,
i kdy samozøejmì není mono vylouèit ojedinìlý nezaznamenaný výskyt.
Radostnìjí je zjitìní, e na území
okresu Louny se vyskytují druhy, které
jsou i v rámci Èeské republiky nehojné
a vzácné. O to úèinnìjí by vak mìla
být jejich ochrana. Na Lounsku je to
napøíklad chøástal vodní, holub doupòák, lelek lesní, ledòáèek øíèní, moudivláèek luní, strnad zahradní a strnad luèní, linduka úhorní, slavík
modráèek a dalí.
Herbert Tichý

