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skutečnosti Naio ploty stromy apovšimne si též budov jak jsou i lidem Nežli pomyslíme na hu
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jícími a pak je třeba vysazovati před vylíhnutím v předu ostrýMladík anebo dívka jíž byli vy
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však věcí tak snadnou Velká arma v rovině můžeme vysaditi vvdatněiším prostředkem Časté
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