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PÉed pùl stoletÍm stanul nd5 i uatovérní Òas koetiZernf

nladf slét definitivné na kiiZo- , jí jenour krésu da1
vatce, z \íù se rozbíhaly jen- ne- ' a z-potí atennfch ldik iluminoval
píi jatelné cesty. .Réna v.podobé tanoiné texty iortóIù a zdl
nnichovského diktÉtu nepÉi5}a_sa- Tak bude vàdy
noziejmé z òistého nebe, nfbra se Halovéroí
k nl dlouho schyl-ovalo. Demokra--:. Tak bude vÈdy
tiénost prvnf éeskoslovenské re- 

i

puUfify byf: pozoruhodnou skuteò- , za vr*ty naÈich Íek
nostl v okolnln svété. ZrodiLa se I ,oí tvràÉ kopyta
totiZ do nevlídného, dé19 ?.ry-c-!: za vraty aagicn ;er
le se zhor5ujícího prostiedí. Né5 kopyty rozryta
stét byl a1e i èírnsi cizorooyn .ie zem
ve své!p, ktery. upa$91 èÍrn dé1 , ; straÉní jezdci zjevení
hloubèii aq politi:kÍ a morélnÍ, mévají p*po"",propasti. Kolen dokola nérody sé-
zely na nacionélnÍ Sovinis-mus r DE Je lehké Listí vavÍínù
expanzi .a_pÉitakévénl faéj.:my- a téàkf padlfch stín
Sanozfejuré ne nérody jako takové, 

,

a1e pod.statné òésti jejich popu: , tÉ u6 Jé vín
laee podléhaly extrénismu a Polr- :

tické- dernagogii. Bylo v,l-on *l9lo , Janom ns strach Jen àÉdnf strach
z nésLedkù 1. svétové vélky.r bÍdy t*r.ooo,, fr.rgu nezahril séà Sebagtian Bar:rilr,

a nenévisti, byla om reakc: tt co ny tu zaura5em
povéleènou revoluónÍ vlnu i na ' "; fi:.3au J* iZ pfi;a" ;*"
svétovou hospodéfskou krizi. . , --
ir'aeilní d.emokracie zùstala slabé I r':ii bronaov;j, kúi Véclavùv
a oproti svému nil-itantnímu n9- , se vèsra v aoci. tÍrís
piíteli nepÉitaà1ivé. I tam, ,kde ; a heíàe kopí potéàkal
nèLa své baÉty, byla oslabovéna. Ifyslete aa choró1
spoleòenskyni rospory' bylS polr- . ru"rovérní
t i-cky nedùlled.nd nebo ponèkud , uvsleie aa choró1arislckratické. Její politika ve -r'
prospéch svétové demokratizace -

ustupovala omezenim, místním a
*ó*""ta1nÍm zé jmùn nebo nebyla vyvi"nuta térnéí vùbec.

Nénecko. fruétrované svymi vojónskyni neúspèchy, v minulosti, Zil<t

"piiÀAÀ"íÀ'"",f 
ó své nad.chhzgií-ci.sílè a sldvé. Jeho minulost tak

;;i;àttÀ spof" s pÍítomností'faéismuf r jehoa cí1e^nezùstaly' pro svilir i:

;i;il;-irjà*"i"i*l-qtalrl se véak na tótàri.smus e faSismus dívalf trii "

*Ef--jÀto ia- prévo-nérodil, jako-na ieiich men$Í zvléÉtnost' :

' Vzhledem k prevtaoaSrc**"pomérùn'núsÍme hodnoti-t-préva, jichà se

dosidvalo poeLtné nénécké rnènéiné v Òeskoslovenstu' v913i,ty::I:'
Èj-iuace v pohranióí byla také po léta pomérné.vel-ice dobré.' Cesko-
slovànsrd bolirika zailouzÍ teày v'nérbdnostnÍ oblasti s1uéné oceniii -'

,ri. f,feize ;i-uyeltat, le nepoélia1a 3 tin, .{e bè-hen historického
okamZiku se néilecké menérna pod vlj.ven idejÍ z Nérnecka promén'k n'm'"
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PozndnÍ a slane se kudicu v zr-
dech óeskc*.1ovenského s.tatu. Ta-
io skuleò'nost si.Lnò oì"nezovala
no:.":nosti Ceskoslovenska òeli-i
rosioucíli:u nót1aku, irioró1tré Li pc-
1i t i cky by se sanoz.f e jmè mnohen
snéze hdjilo územl s 1oa;jéiním
obyvatelstvem. Na ton niò nezné-
nila ani skuteònost, Í,e dalSÍ nè-
necké cÍle byly z;evné uà pfj. po-
hledu na mapu Evropy.

Ceskoslovensko doufalo v podpo-
ru svych spojencù ./nutno ilcipÈirozenfch spojencù, neboi píece
jen demokratiekt'ch/ a bylo ve sve
nadéji- zklanéno. Osudné- a ostudnépolitika appessementu mè1a své
koieny.v minulosti, kdy nebylo
svétovfch vdlek ani tak nièi_vych
zbraní. Politika nectila pravdy s
préva, sni zéruky, nlibrà úzké zdj-
nJ r poli-tika kré.tkozraké pak zàj-
ny domnèlé, roho kterého néroda"
Tvéií v tvéi drsné realitè ustu-
puje, òasto tolik potiebné úsi1í
o sjóCnocení siI izolacj,onismu.
Sj-tuace ve svètè kladla pÉÍl,j_5
vel-ké nóroky na to, aby je staré
pol-i ti-ka zvléole ,

V histori-i nérodù jsou situace,
kdy hrozící nutnost mùZe jeSté od-
vr'étj-t. velkd osobnost. Je déjinn,Ím
faktem, úe takovÉ osobnost na
sprévném nísté a ve sprdvném éase
chvbé1a.

itt je t o jakkoli paradoxní, je
skuteóností, ie Nénecku se podaÉi-
1o, aniÈ by néjek zv1é5i zakryvalo
svou podsletu, piirnét éasen oba
své velké protivnÍky, i€jdríve Zé.-
pad, pozdéji Sovètsky svaz, k spo-
lupréci na své mocenské expanzi.

Fadesété vyroèí udélostí z pod-
zimu roku 1 9lE pcuté plnyn prdven
ver kou nnzornost a je i pilleZ j.-
tostÍ k nastolovénÍ rùznfch oté-
zek. Je t,omu tak i v souóasnén
Ùeskoslovensku /na rozdíl od vyro- ,utr.,i.hr,r; Do sedmi IeiecnèÍ 21 . srpne aspori ve slu5nióh
listech/, Dùvodem je éasto, àel,
jen "pÍihíívéní vlastnÍ politické pollvéiÒky", neboi "zrad.a zépadníci:
spojencù" a "kapitulantstvÍ éeskoslovenské burZoazie" zùstévaji ter-
nem. Pokusrne se véak naznaéit odpovédi na nèkteré skuteéné otazníky,

ÒetnÍ stoupenci ndzoru, úe Òeskoslovensko nené1o kapitulovat pied
nétlaken, hovoiÍ o Hitlerovè pozici jako vratké e dovozují, ie naÉe
zemé mohla zpùsobit dokonce péd faÉistického reàinu. K lomu je tfeba
dodat, le fédnd :'acionéIní politika nemùàe brét zíetel na pohnutky
tohoto druhu" Cstatné historici odhaluji nnohé, bez znal-ostí óehoà
se politi.ci- musel-i obe jít, Kroné toho jsou ;e jich poznatky relativní
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a v lecèens sporné.
Uvédí se nyní rovnéZ , Le Némecko nadsazovalo svou vojenskou sÍlu,

které ve skuteénosti nebyla tak velké, aby vzala ÚestoÀlovensku
moànost brénit se. Opèt je nutné konstatovet, ùe po bitvè je snad-
né bit generé1em. Za stévajÍcÍ politické situace v naéÍ republice
a v zemích naSich spojencù musel demokratieky zvolen;Í stétník po-
stupovat velice obezietné .a hrozícf vé1ce se si"lnéjèín nepiltelem
se musel vyhybat. Politi.k, kterj by si poóínat jinak a: vedl by lid
do tak téZkého konfliktu, by budoucností nebyl nejspíée nazyvén
hrdj.nou, ale rnnohem. pravdèpodobnéji dobrodrubem. Kdyby ov5em Francie
a Velké BritÉnie dosté1y svym zévazkùm a za Ceskoslovenskem'by s po-
litiekou prozlravostí pevnè sté1y, byly by. moànosti obrany pfed fa-
éistickou rozpÍnavostl docela jiné.

Ve v5ech pÉÍspèvcich, poznémkéch a úvahéch na d.ané téna ètene nJr-
nl unisono nézor, ie obrana naSí vlasti byla moàné a sprévné. Kdyìí
se v5ak podívÉrne na dne5ní své1, uvidíme, Ze-neústupnost tvéií
v tvéi nebezpeèÍ velké vé1ky nenalezne tolik edvokétù. V5ichni ti
"neústupnÍ", komunisté i ostatní, by se mè1i upÈÍnnè zarlyslet nad
tím, zda se oni vZdy zasazovali, bez ohledu na nésledky, o nezÉviri,-
lost této zemé. Casto tak nohli óinit za lep5ích podmínek neà pre*
zident BeneÈ a jeho spolupracovníci. .Ted, stejné jako dÉíve, toti.li
jen rnélokdo héji drlslednè naSi hrdost-a èest, néco. tak ideaiistické-
ho, proti raci-onélní úvaze, proti pragmatismu-a je navlc ochoten
pro né- nnohé rj.skovat.: Jakkoli bylo v roee 1938 zÍejné, úe situace bude zl'é,, protektorÉlt
ani vélka jeété skuteénostÍ nebyly. Rovnéà tak jeji vítézové a po-.
véleèné uspoíédéní. Nevédélo s€ r Le Ceskoslovensko ztraLí, piestoiire
ustoupilo, 360 tisíc svych obéanù, velkou vétéinou naprostich civj,.-'
listù. Nebylo moàné zabfva+, €e norélnÍm dosahem kapitulace a tuéi.t,,
jak dlouho jej v sobè budeme nosit. Politika vychézela ze snahy v)'.-
hnout se zniéujícÍ vé.lce. Hrùza vé1ky postihující ú,:-1ícÍ generaci
bjvé nejsilnèj5ín poli.tickfn argumentem. Ten véak ztré,cí na síle
v oèích generací, které nésledujl.

Setkévéne se s né,zory, vyjadiujÍ je hlavnè sdéIovacÍ prostiedky,
úe Òeskoslovensko né1o o pomoc poàédat Sovétsky svsz. Takové akce
by byla vodou na mljn Nénecku, Vzhledem ke zLé. povéstj- Sovétského
svazu vyplfvajigÍ ze zloèinú, jichà se stét vùèi svym obóanùm do-
pouétèl, by se Òeskoslovensko takovou Zddostí dostalo do velmi Spelt-
ného svèt1a v oóích desrokratlckych kruhù a liberélní veiejnosti.
Nynl je navíc daleko zÉejnèj5í neà bezprostiedné, laké dùsledky.b),
nèlo, kdyby se naée zemé stala obétí pomoci stalinského stétu, jehrc,:i
nelidsky charakter je v souèasné dobè ponékud odhalovén i nejSirSj"
veÉejnosti., Kromè toho není jasné, zda Sovétsky svaz, kter;i s naéi,
repuÉlikou nesousedil, byl ochoten podstoupi+, boi s némeckyni armeir-'
dami. V da15Ích méslcÍch sovétské politika svédòj,la spÍ5e o opaku.,

Zévèren je tieba zdùraznit, ie z Íeòeného nemd v àédném pÉípiadé
vyplyvat, l" óeskoslovenské politika byla v roce 1938 bezchybné. Iìire*'

zèrvy raèla jisté ve vét5ích noànostech jednéní s vlédami spoienec-"
kych-zemi uà v dobè, kdy to jeété nohLo pÍinést skutqènÉ sblíf,ení
pbstojù. Také na poàadavky sudetskich Némcù bylo sprévné reagovat
od zaòétku a pruZnéji. Koneóné i v krizovych dnech bylo na rnisté
Nérnecku naznaóit, Í,e Ùeskoslovensko uvaàuje zcela véàné o obrané.
Píi v5í rlcté k prezidentu Bene5ovi se nelze zbavit dojmu, ie oprot,,i
svému piedchùdci v úiadé nedoké2al, a asi. ani. dokézat nemohl, toli,.)tt:
ani na doméeí scéné anj, v mezinérodnÍch vztazlch. Hj.storie ukézalel ,

ie Bene5 se podvolí je5té jednou a stane se tak pro budoucnost po-
ii.tikem, jenòZ 5[astné hvézda opustila. Asi vÉak byl hlavné politjl-
ken i,iLematu,

ir. .ir::
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cH.F.RAMUZ: n{fnn Ò,lOvÉra

Ò1ovék, jnk existuje cnes, teprvo stéàí vyrostl z détskfch stÈevíókù. Vstupuje te-,pnre do období plné aktivity, chceme tín Ìlci plného uvédonéní. Podléhé dosud 
"i;oievého nlédl a je zaémo, àe charakteristic\fni vlastnostni takovfch snú je jednak jeji::

negal-ouanio (nebol v nèkterlich okanàicích se ditè d.omnívé", ia roi ouo.u"snou moc), jed"
nak jojich naprostó neúèinnost. Òlovèk tepne vstupuje do vèku úiinnsgf!. (...)'

Metafysické nózory konunisnu jsou opravdu-dosti znatené. Zdé" se totii, àe podle kclr
nislnu óLovèk se narodil z nrí-hody, aIe zÉrovei je pilsné doterninovéa. óIóvék, ktarf jr:r
sice giísné determi.novél, deter.ni"nuje_se nicnénè san (déló plaay, déIó dokonce pétifè::
ky)' Clovèk je chtén a zóroveú chcs. óIovèk je jen nopatrn;im koleèkom v obrovském nev,i:
donén nochani.smu a piece je uvèdonèlf , protoàe chce iídit stroje. Zde se tedy, podlvrirl; ",

1i "" trochu zbtízka, ào konr:nismus hromadí v zékladoch svého uéaní nejhrubÉi mÀtafys:i .

ké protimluvy, ale pranólo se o to staré. Nesnaàí se je roz1Gtit. (.":)
Clovék sún se nanéií a nemé. se nèÍj.ti s nièin jirxyr, neÍ s úko1era, kterli je nu piitr .

zria 1.-kt9rÍ je nucen pÈi,jmouti, ab{ vúbec nopÍestàJ. existovat. Nic nenÍ poàeiÍ"lu;3í,it ,,.,

r:i:a uiadrln a odpovèdnfn f'rnkcíonéiirm sovétské v1rí,.dy , r;eà to, óerau iíkají: "sanotÉiiké
pÉenítéa1", to znanenó pokusy, které óiní èlovék, aby znéiii sém sebe sa syétem a stiri) .:

ee piiloo s realitou, které jo véiÉi neÈ on. Fonévadi lidskri kolektivita ja jakoby pok:r. ,,

ta cystou, atínÍne totià pokryta ochraanou pokoàkou, uvnitÉ které rnó j'ednou dcsd.hnouti
dokonaLóhl rr;?î:;!;í e:ieni:ic povóàlivéjÉí.ho pro reàino aeÍ jakfkoli pokus, sméiujlcl
k proraàoní této pokoÉky a ke snaze spatiit, co je za nír-k piodpokladu, ie tan v,llec
nèco je" Konunistickó ideologie se bedlivé dnaàí piesvéCèit vós pieden:, àe tan nic nen
Ona jedi:eé- zné-, rczhoduje s. uèi. Y.aídy, kdo zn6 a rczhoduje sd.$ o sobé, nobo kdo se jrtir

snaZí to éieit, vstupuje piíno a uà tín ve stav soupeÍství s nír coà je nesnesitelné
a skuteèné také není t'rpéno. Komunismus ovéen núàe deLegovat svou moc sborrinl ustaven,i
pro'rÈochncr co se tykó techniky e'rédy; proto vÈak aení o nic néné pravd,a, àe nojroz.,,
c'r*riiéjÉi vfzkuay, ji*É se tyto sbory vénuji, jsou pÉeden podiízony ideoLogii, ktÀré j

ideologli job.o, a nebudou rnoci aabfvat platnosti, jestliie nesmèÍují k jeho potvrzení

Yeliké;nrino piÍrcù;, t..k eaiaentné "poeiickér', poìCes1c ted;r snaC ui do té ní"y, àe:iq
stalo lFoaJúnea "sur":Yit,H, a konrmisnus v icn ned ui ncni jodinfn úóastníku, protoà4
se zdó, Zs se ce1;i svét stal koiisti tohoto utilitríÍského éílonství? PÍíroda by tedy rpi
nebyla nióín vÍce, neZ sou-braem zósob energior pro néà é1ovèk vynaloàí celou svou vynrr.lézavost, aby se jich zuocnil jakousi kró^d;àí'rluo loupeàío a plíroda je nucona-úpfnU
sc tomu podrobit. PÉíroda: vÈechro, co jest, véechno, co existujo nimo nós: zemé, noitr,
obhhe a vèechno, co obsahují, neroety, rostliny a àivcóicho'ré, vydaní éLovéku, kteryjich vyuÉí'ró, protoie chce ukojit jakési pri:niti.vní potieby, z niehi se rodí aeusté1e
a do nekoneéaa potieby dalè1, "protoZl chtj.vost èl-ovéka je nekoneónó". Òlovèk pirót:
ólovék, lfhsni so svyni àódostrni k neznrimjrn biehún, kCe na ného èehí zlato, toliÍ bez-.
brannó giiroda, kteró éeké aa ó1ovéka, dívajíc se, jak piijíàdí na svj'ch ói.r:necb, s ne;i"
roznanitéièirni nestroji, které ora neznó, aékoli. je získa1 její zasLuhou, ele aoproje-.
vu;e ji za né praàédnou vdéóaost" Souboj a nic více. (,.,)

tsoléevisnus .ie piedevÉín humanj.snern, a to hu.aenisnen piehnanjm, protoàe popíró vÉe-.

"4o, co.není è}ovékem. Òlovék je pro nèj zórovoi niòín i vÈuo;-;iovgt nenl oLèír, p",,
toàe.-ponríjÍ; èlovèk je viak vÈin, protoàe coLÉevisnus se zab;fvó jea è1ovéken a oor"b1;-r',,
sr vécni ;jha-k, :reà se zietelen k ó1ovèku a ve vztab.u k jeho hnotnjn potiebd.n; - takie
sr pÈed aé nssiaví jako píítel, jako dùvérník, nfbrà jako uàivatel nebo jako kologiízé-
ior, nebo dokonce jako dobyvatel, kterf ui ze,óal dob;ivati, ale kter;i aéh1e eaène dob;i-
vati jeÈté mnohen vice; zasahujo do prd.v pÍírody, zasahuje do nich vic a víc - aà kooe L

:é iv.klajnrn piípadé) piiroda piestane existovat, éi spíÈe bude odsouzena k úp1nénuctroctvil a to znsnenó pro piírodu jen zpúsob, j*k pieste.ne existovat" (,..)
Ólovék vid.í v bloubi svého nitra, àe je osobuosti uróitéb,o d,ruhu, a ie próvè tento

Cruh osobnosti se bolÉevismus snaàí potlaéit nejdÍí,vo, protoàe nersúÍe povoliùi ogobnoe,"
ti. Chtè nochtè nenúàe rovoliti nic jiaého neà èlovéka jakc jednotku, é1cvéka jednotkr,
biar;i ss rovaó kaàdé ji.reé lidské jeonotce; ó1ovèka na kterébo pohlíàí jako na vyroUai
;adnotku, a, v.óLovéku ólovéka rozunového a nikdy ae ólovèka vri..éaí (vyjna jedi:rou vóéei
:eiiÉ ;u, ;ejímà piedmèiem je systén són). lìsvùi piíèi-acu nevolnosti je,-Is sc élovèk



llcbilové. Tady véak nausíne lzli v úvahu j- .rék (S5 1et). l:';:éónictvl, nepok:'ytf kon-
;,etturafisnus a in:iteca vyzaiují z "Perostroj(i" a'T.líafky a hrùz XX' atoleti" PÉ4.-
:.';sia Janiékg. Jsou z nejprotivnèjSích obrazù vyoia:'renfch na tété-piehlídcs. Iuctové
affi"ry**i V:.aainíi.rggíóet a :taroniLské a pokleelé jsou "Svostlgr", "Jab1ka",*/a;iòka" a "Xgyptské ìrlevy' J:-iíhc_ioseflkg. lfozajínavf je zastydly kubismus Blg*tkv
:-a3eóko'ré e. nepiíii-é p'ùvc,:-ní sur:ealisnus Vla,4is1s,Ya Ses4lf , Kfèovité titérnosti vysta"
@,.1ujeÉ."évícopopuzujínonstrózní\iéoYéciqvaKvtkr,zv1ó.5téta
"l,egenda " íip,.,"" Ilutno véak dodat, Íe kfòe téchto starÉ{ch ne1íiù pù.:obi aspon dojnorrr
upilrnos*,i, kàeàto néktaií niadÉí vytvríií takové obrazy zcela vykalkulovanó. To je
pnípaa takcvé Libuéa Iedigxské a jejich obrÉzkù dívsk (vi.z toao kde nabri dívka stojí
pied pos*,.e ii v boxerskycn rukavicicb). Béàné krychlièkové barcvné domy na1ézé.ne v ba'"
ji-"rsch J;-Lihc Mgndaia. ùnylen je zaÍazení Panétního listu rnuzaa Jul"ia Fuéíka od ili1q;;;11

ireis$iffiw,i,vystavujeobrózkyprobotanic\fat}as",2n9kr41íkù"ZorF
s@_E *piilg tétt vylo;l:or souóasnébc uoÀní. I(rajiay s natnou holandskou atmoeférou;
clcu aoUfe prodat Viera Sonmernltgovó-Pop-ovovÉ. 0d Je&g-ggÈ}g znéme mnohom'1epÈí véo::i

neà vystau-oy "gb;ekt :=€n8"1 tger:nEtekké obrazy nedé3.ají óeet Ol,zq Umleufov6 a o

lrnoho lepÉi ne jsou ani krajiny Yledisíra VoÈah1íka, u ktorého so divíne , ie se narodi]
aà roku 1950. To \IJ+:belg-,iql:ereltl jistè také není velk;i ng1íil ala vc svlich o-Frrazgc:.
s;ir.;cir'7r-iovic;r.r. zà.:;:Jc*;= krJ::iì#ioky t'écaé jednr-e z nizejících óasti Prahy" Frag-
reaty ltji SsiAe*! jscu sice pocéka;ié barvou, a1e proto to jaétè nsní unélecké di.lo"

si.l"ffiffiol.rbnou p"oÉí"ko vystavenjch precí a nezb;!vé" neÍ popÈét i.uèicrh bod-::r,

.rspécaù * aiuf"t, ie ?iiétì Sufóo bús jeÈ;é r*Jí.nuuéjéí a'úrovsÀ dél na nérn vysiave-
lycir o povéstn5i stupínek vyéÉi nsà na torn letoÉnirn, -lVorba nesnó hrenic a onezeníE ila"'
pi;í u"-v ininuLosti, je iiva píitos:::sstl a snèÍuje do budoucnosti. A kaÍdi unaélec mus:i.

v sobé zópasit o tes.spróva;f , p:"avdivi vyraz' YèÍne v néj.
UT

ADAGIO LAMENTOSO
Bohurnil Hra bal

Dívii,n se na tvcji sliònou postavu a nenÍ tieba fant,u'zie,
abych nohl sieCovet navrat k poóúikúrc, -i,voje i'annl tcaleta
je z jemného pldtna ústiiccvé barvy 2 

"Y 
isr poukaz na

ra5elinnou koupel, lvé ,nccré oko na iil'ìe ci.ví :n1éÒny-n
cinkenl'uoporiì;im ukazovaókem oohrnuleé Ziuté vétvlÓky
smuteóni vrb;v a ccbi'e vi 5 , ie inùàeé oCe iine oÓekúvat
vSechno lo ne;i:or'éi.

EnotivnÍ blesky a zlaté stcosliiiòka cÌ,ev;re;ií ve f ini ii
cesi.u stoce, smutnému víkenou, <te:'y tel za,cítram ÚíL,
éat;r c {*,er;ch snín isou utkany ze srnícnu s j"biiské ce 1u] o3}'r
ze13né î1-lce" osrni set civeL: js oLr zékr'-:i slaikéiro vyznéní ,
vrsievnii:e -e;:irliu ri- *;uhnor.l l:vcr;i:cs-;ill naskou a kiupiax.;i
tvych porceiúncvjci-r ouéek JSoLI iokolla,-r e u1r1'*y"v
v bAposlouchivacicn hc'.ié r- j.nacn i''rJ'; ch k-v-sì-iòl:rí!;en
.ryl ouhovany'cn vl-úskr1 "

"..ifi-;e naéesi=n:;ch véci : i,,cial-cstÍ, i:rcii icku hcc:-novych
:uc*-e:: se pi'e-'úóe;:. v nui:;r Ót's, ar'5as Seirr:;i ie;
str,'ivetr'Í s niiovanou orvko,; Ìì<, norsi;é'-. lecovcij ra q r e4-.,i

;e nilostnou burzou -riech :cb:'i-ch l-i.:r "

--Í'zt"eis iví ruàe a 'Jen;r ;e irépenÍ pro o.ve ,
l-5k.:' Sè, tJèlre Ccs"-éhcvaly a uArJ pO*"1-eS:r v:1e::sì*.i :;chC','ce.
-ek l".-rl bvct nab:'ai silu e ;ecinyn Skubnutrn i,j" strhi tvúi,
-gt\

:ac 'i:"cn J€c:n;Ím rycnutirn oCnalil vJechny tvo je .nyéÌenKJ/ r.
;ecir:j,'1 br.uialnrn !subnultírn, lalt lako se st::hdvé podprsenka,
--ai: ;a-io i e s t.i'irdva spoanr pi'éc1o .
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