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siokl i raciolJisuc. n*náši "ncúĚel!é čnl
lNli l zI]rí'|s lfuo ř 9P l z']rayi pŇ-
spá!ný' trnDiticlu' cnotr, ný ljitúm po-
ervÁnln b}cLoD oYi@ čži d6pělj L lg
In o piG!čdidÍ' (oLo bv n! piik]ad n&
l{|]o' 

'c 
spoí PrcDilá nnšlDu íysj.kénu

zdravi údí-li uib.la ídbdi3lY uLáDčl á
ničc'L 3' 5e .! ,'lr&nalich- hiiíi.L z!.dÁ
|r.cl. a pÓzomie-]i jin piiLl:žcjici ote.n.
nro Lbú€enŇhíYí svÝili ÝÁšněni lnášét
hk ddl.!o, že?BIílí do trt. Piil'drc Dmliríiloyy ílary a žese Ť}*iiÚí do o.L!aD_
l;oi' lcši! Iot:íou 4n]óni o hl'llrdólnóm
úóiňkÚ spo u na zdraai lids*i]'o olg nsnl
omohou * ! L zlikié ubráDil lidé' ki.řÍ
nlji nu pÍúěli o Y4 odníi.né ze zíps-
lických áÉí ! Box€EIďcb nngi]. mmóoó
hrái. íÚltolu s !]sbl. ncti, umélí 

'd'. 
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'latÝnj 
J6iičkaÍiusPllYolu'é hbtysPoL

bvcs zárelt'iki' Ilcří í ni![ií ř!o icl]
po olIonolilo!Ý.\ J!(l'í&. iéiichž lsžaí
li{Óloo!Á zítái}a jc Ž Diciy |oiEeloÝána
i'Dól.m něklerého l.irshé]jo 2ÁvdlDika.
kiténu jižžádxý |ak.ř Drno]jl Fío.i' Jo!
j!' IiohRně zjáno' r\iidl . si ká;dá věiši
!,oío i ldÁlo krcni silí(: Ňlicejní ói_
nfuc' klclónó z&brín l lo'il' {byscdivÁoi
! il{řenici DauíoiIili ! i]]! siPiirŽ6niich
lnloNli nsv' ] Pol'doYtrt lóksiů n anhl
l.ncí. pos[yh]jí.i.h
qitiln' jeji(L' úrlzůn ncjson oiLdy ý plné
Díi. s lo zsl'ájii oni *bepcólkřjii o 5cI.
obczřellj!i bczl!ř!61ni oPalřcni. tríbrži ú'



,úpolmi o riiišli' kleiDě' ocňuj@e'li
již sPo s l]hílnka zdravo'liho. lc,apoEí
Rejnc roněž. ž. lciušeo\1 tŽrt'( 9!oú d.l
Ý4'iLooú i spí'álninu ]éLa*k,jnN odiěhi

likái5ili PĎ clorubl sPo owi' le' P}k /e o vliý spo{n |! l.lsnol ktá$. zdá
se plk hkléž P@6r]rn'. :e bv knlo tIiv Lyl

olli|ejé ! Flc!; Ddl bÓ\eú nebo !s né

'il!ifljč 
\rvin é lohY CLIl;lů' Dl nss'" i

loJdBre. no o].[ž se oByÝlrle iiepÓlÁ $t-
1illi liliěLl s pbĚi 1]llYičko]

fuG. cž JÓničncť' 
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sDdije DlGpěšný,lr{!í ! kllloic iilěnó. úo i h'cnon dÁl

^ !Řldtr hrflÍ' žt spíen ozdr&qljme
EYého duch 3. IťdDr ó n spo u { ]idó ioliž
lchce Diinéii. alŇ y. rclný.l] chlilicll ne
ns]ili t ncnodiloli]i' to j.&' ú} s nmd-
lláv!]r řilno i. Prfiř ! ní'ikýj hlay!i sén.

po?ndlů nodcrni DsYchiolti. isou Ltali.c
l'.zi!o!nál|írji i o[orl)ýtrji í!vy duie!.
lnni Ýdni ldn]v'é 4 $t? na!'lDé' a že
|an' n}šlcnký jsou liD hliŽlj slérín zrůd_
|oíi { cboÚtÍGli' čin j$u hlul,ii í on-
ginóhjčjši }ido 

'i}s]i 
!\dri!i f rť]v Í.b€z_

Peči''co1lri.lrínÍ p ilogi.blD hhbinár
s!é dnic.l prh ř! t{L. kno !ťD$li. |ť-
Ii.lnitá' 4Á lÍ4|Rlnč 

^jiiialo 
duš| ni z{L(_

! i. I\clÚ!]ir í_Li spo iloYókl } [lz uclcii.
jstr opld'du d š. qDllofti cI'!á!řN a siřě
žen' Pioa olooblGli' \' .'allu\éu" lěl. !€
s li niLdy olloóttrJ dÍ.ll !.!ol iťí io iělo
l,ýdu(lla' \ ioúlo !(\\l! llc l omlelóml

6D. oÝ!io! lah
etrď' .Lo! D6pÚtou d]trěrl

JBL nDe pozldli, je 6poi solr& s ro pF.
8pilái loieEu iěI*!éEl zdJavl, a .o ,.zd!&
yi" dtrienin' o n'jž $ stu{gěič za6luhlje'
neni .lse niLkIBl iádno touži1' hk'q Elu-
viÍc ji dsFoi.. ímlnc jc}o zdrlvdli DÉ
'péinct lrenon' s.orl}oec konol ia}; no
radu lak&iů !cÝ,likl' sporloiá'i ř důsle
n.k dus1rjili.&c. rýŤob'. Pou'ilin 5tĎjú

tohž ólo!ěL zbave! moňGlj náldiiélÓ po_
L}lú & !óbžnéLo qpái iá*ných sil při
piÁci' Mq děl!i].ů j{u a!6 iahiiÓ ÝýÚ}
nini zp&oh' PdrĚiliDě oJsó Ženi dm .o den
většinu ó6u proJléY slďo n€ěinně ísjó'
hýbliie Yji.fýČL jniérÝalÚL lo]i]o nójá.Lou
pí!Ďu nóbo tolečkém, alin fu plácě jéích
sudrulú Y ku.ekiicL * zBs ohézujc Zpi!
lidla řn !! népoiúé YÝlrv'Y ]ro pii
D5 !i' zělovila so íál s}olautonat.kleÝ
Po cclý sÝúj ,ivoi nra..ř věáě e!ot'P'
nin znůsob.n ja jťnjným a íál.l.ýnž 

'.ÁálEn i!óho íěI'' Prác€' Yyó.aíaaji.i dřírc
iloYřk. lčlGŇ' počtrltr lidi v nodení rýÉbě

dovar. Nenoi.nr. erlan lar. irozi ovleB re
voltou. !ůor. znělilo'Ii s. liJslé cl]oÝí i'
aliž by 6e lóIo zÚóř bvl *l@e! Pii.[ů
ý}il li&!Ý oEaiis ls' jc *Doiťjnó' Ž.
sllbylD{ požtd&YlÝ nlšolo lěls 5c JonÁlhji
Dkonni jinm c6loÚ' Pm.i no]ĎilÁ á lol
Di{Á .ělě!á .Ďeqit si Y6kud<! h].é loýa
dbYliili !&šlá' o io !rri!č !.!.oítr



lŠiliž. |l piiklad lidLlat dřiri]jiich čas]
1.l]sli ]slo. .by !letli l!!li 'Zhi'!u 

po i.c€'
?&ÝÍ]i í d!E' jsuc. n!lrož.!i ijo!řv,
ilth 6il ŘDoíčd|otr hlq piťtlLolínill
li!( .'?íb,Nou"' ji' 5e EůžtD9 loílivot
9kor ni k.'dóo spo oyniu ltijšlj' ŤěleŤa

f"t 'fu'.] '." ''' m" 
' ' h L_'. hk r'ý

lo člověkl uDožnó , Dollylrorai .. a n{nÁ-
hal zdu l)ÝíiLlli.l!|,oli pfrrozo!!tsPo '
Rylo }y si.. mož]lí. ull ř]orřl \Yaopívll
5Ý 

' 'i!d!i 
nu{ji' toÝono]rÝ!1i pxfornini

n.iodoli !volDělo!' li'b\ soo oYal. !rilL
spi,rď!G1i rvhoYqn aLjn1ó 1.k r]ýnlch! t
hťzuie rc sDJlols trLlt'. .tl!t. r iali

-.'. Í'.;D. xd'l''
neb''.lo sPoil nÓl]lv l,.
ílol ]é iřl$né 5ílÍ DÚisit zpňsobeD n{
Lťins1j lemilr'nr. ]did i,]r !imc' ř iěloz&
n!ílo řenu' riž ol dčrnri nol piece 1 .
r(lc|i kc spo u .i.J.ýi lrell, st\ !'

slo j! ii 'clí rlmlis]ini lnLL! ÍlrP-
redi' íoolou .!o b.aiielni a]iěclí ,i!d-
trí.h sjl' ltťli Z l'.7o.i F|'n'h Jů\odů s.t
lliIbt NuiLŽc Doii.lDY ' sroí jl indi.
Ll!LÁ l)\]! ?iýl.ňo'. do lnkkare ž ol{ ?G
Lió i.lli]i r zájmn "p.l.řfuni' Z {.]hnL .'

l.](líii Do1n'}l i llonji l 
'' 

do iiloc\iř{!
' *' l'i]rii L,l. lnď L%ii.lur Dohjlllii ]!
k"n''n\itoii kolťo iikoli' Dl]]o kd.l' 'lJuji$a\ll trod(.iLů0' Di klj) rvhli-
n'í jd|o )l[D(lílj' |líliiici s! hot{ni
|ii DBllilIí.hdULli K'llL'!l:loÝ]k. nE!!

iři dlcňi Jucšlii dohl.
Libn:in' n@o.llr[!ě bv sc doÚnilal. ž. lu
l]ěži o t]!zlia; lintký.h 1ě'kých Iloinil.iktří Plo louhoouhé '*oj.!i sú]nlicl'lcL
.hout.L s!ídl a.o(ů iyD urťnj nériíklad
lia;do' ieinnj EcdDo do dieDu l zďe Ý

skíLli lfu iulrldli.lll 7aifu iu liaL jd.
pDně Ó delinnN. LtTa!! lnla I'di!ií Í.
všin ZáPitlen { yó\j. li.l,až. n' h! !s ji.

I fury v:llr (Ď u']po
sq!Ďji pcDíalj L.o Iq!d]e . trĚji ]lIá.
!i1i' oÍšeo li']é 9 d ]inmls \ný\li6] !
bp,iidnGi spo ! rdrironrii. n.hr sr.ri
1éij. ž. \oi!I ř
zdEii jsol' i,![ aíno
lq!ac N.''loupnší' nejaepiinmnčiši jdfll
lz. ri..o s ú+č(hon nloPiFo!]l. doJín.li
í nl!{vohlí Ýý2 iÚ' n€}nd. ] cm !iobÚ'

^jc 
uri lGii Í Il ,čcii'on. o dnllrýdol

l]ÚlN \iťl|ll .nn{\ io .cl(1'! nlně rY'

ldiLín] z rcjréitl.b so('íin'L '.ljlil'oJ]!i'
Noo n ř PoiliioýÁni {\n,'lit\' o 4 !úl
!iuí l !L\.ůsL$iiIinl 1 h .k Pci!j.sDm1
ý7íWLó dw'jiD zPiso|'oi. Ic,l |L y'\lulii']
lreni pdluřljť. (o, &. [' lliii ]ýsj.k}ln

Ý|Ífunl' j Dok ji sYádi n. ŤGii. do
n4ílll !lič(!' Lásltr' qfun [' lJnl\l
lclý u(tlcru' |zclokiřdopoql ! o\n]u:i
s!r tr pŇí.5iolilinnkíU l!jí6io['lilur
Dndrl j. dir n,,orirr. ] rnrr 
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ÝL' MiláólcE publiLa' Lte!{hu e llmés
m.iálqč nhdžňdálo póžívai l&lfu @i.!'
dÓÝdu, sexuíl!í3blse 9PÓdoÝli {lvdii pm-
l6i@Ál| 5lsvný bě'c.. {@lbďjsta. lEobnÉ_
lář' zípls!íL. loxo!' autonobilový 

'ávoJnik.íid' se íejnon véNou jalo o BoxuálníLo
Da n*á rv. .. f. o.ško*ké obem3lrc o
ÍÚrdmny a rMldíoncnY' pm}M'jiojio
io]ilr salaniDGu a oLčli hto \d'si l-udaiL
xlv' $in di]cbi.iD' D{ílc !a* Dac}íŽí
ilajicÍ iád snolťčeN].ý vé spoíu lútr'ér_

s}ón. ia}ož i príEim&li'Ýi.Lém ÍlÓdný
hrnGlod pŇ Ýýbl.hy lidsté zl€li. klÚ!
'zb!^jcldni nP@lllámini uótd!' a !i_
ři'ríni. zlÓba tr !.níÝtl, oblácmÁ p]iYod!ě
rii qol.i.o'ti. lahiji & 'zdBÝýni" Ípdř
bnimi zíjml' Áí 5.ono!ci z{pmi Ýe fi.
o !ílěx!!i !ani' ncbo.r již aorlo}Tíún zí
polelí řnom piihližeji ody{ceii svá zájoý
a ale}iy od poliiickýcn a lulruoich zále'

'ilGti' 
o lat sé íáÝsií Dro sÉleřJfti nc

lkodlnmi }oÝÁl}y. ?ňíi l é Ž fud sDor
bv.ů hpisď!ální Douá pd] ohlo,éB Z}ož
ňÓYoDÝch íarqití ! nelnfudři 3É dříe' n.'
poa nini nefrÚu podryžilfu - no!?i bbol'

spori jc v ccla sYé šiři Pbdutl dolY' Llťrí
ledoYoŇjq obY pfu(í lvolíónÁ ÝitaliG by_
li !ÝužiIo nějsLÝn rrcio!áhín 4]]rcben.
Z.b ' .l.d piíliš Die*olným ýíEiem svř'
ioÝých odálcti Jdnruj. sno]cinsi ljdi ni'
čia Élé žirol silr. od .ncoulícll cilů slrfrjoÝr yýbbx 6ÝohocDó. Y. oupó - "Qonl. s tll.nirktr friíl0ilD 

^ló 
sr i{niž n..

Dofui ůy li&LýD muDúm byli pGLyL
lulr jakíliÚljv provoáyÁ .ncai. 'loB!-!iLď' peIlÁ se I ledúli v'Ďit do lšů' &by
s. &!d oDpÍjcvil! Y poli{icť li&lYo je tll
ol6poň úch}ÁnáDo oÍl nebe'peči' ltďé b' ji
oohlo Dlvnoua z ut}Ýěl!'cL Eyšt@e]. d2.
!ých trcllujIcicb íiI@$, LJ'hy 5e €naJ
těnb idúo d6b1o I'siďé !otbo!''

só ábolnka .ubjeldiYníbo je oYleE spd_
bÝli ÝÁšeň 'elu Gžq9 poclopilelná' leboa
jsk z rýie Podeého ť}radu je 

'cjB4 
!Út

Ý'!iiÚi 1ěl@é 6e!gié Ye spoll pspěí
!é j.diDci, nýbrž spoloěneú' !eÚ n%pon'.
DejEc ž€ jíEiý PoLyb ! ji.ié vypěú ia6_
!ýcb sil je lqLybé pE ksždllo Ú]oÝÚL{'
áLžE lideo, jmJi povĚia é od čs6ho
!Ána !.Přetnié sl((r !ž ao pŽ'!i.L Lodil
ÝéMicL pijpoulóli L svéou zúěsbá!!
Debýió opEldu DoloDcd ni. ji!ó[o i.ž e
'}sfuEl fé r'.i.Lé dfusié úk mj&p!ýI'
taúčťld'b. lle o DciďcLlcjšiD a rcjinld
6iÝ jšjn zptsob€n' jakýn jc 3poŤ1' vzLlť_
dm L tonuio Poznóní jc ecit 

'a spÓ
lulDo polliŽei jalo nd !sje' 

'iÝd.i 
lou?e'

clovĚL Álďně naidiíl!ě z&hŘpcč.lý' !e
nBí 6!ÓíoY , jdilož sdBitrlťk volnÉho !&_
6u nu možňuj. 

'yÚží 
tllŠDý.L ú}o!ů L Ýy_

loóol i jjnÚk pMpěílÝch ! YÁb!Ých 
'uďci o$'ob@e!ý pob]b' ,}aÝený Ýe spolÚ

jaké]@li' nějši íuoke' je dada' k1ďou pe
štuí zó!!ož!i lidé řnon z bŽdu.I6ti, 2.
lfbillu ! 2 nud'' JiDlk je spo!{ u!čÚ
YýLÉdnč chudýo. ÝYLoib.oYuýn' L jgjicn
obloupÚl spoí nmi poliebou ělolěL( jm'



!e Ed' ddně loh'bovat lwt d!ě ad. ne'jsde LodiN. ! Lklénl nei h.ánNá'o
DlrÁj.t s'é !í.[fy na lalii&ýcl {ůjáLiel'
T.Iavý ěloÝěL zoA 6€ho pEÝ.bo lailkl.
3 !.}ojuj€ jáLo d'lónj.furloÝCi. vět nÝmj
blF' álim Ú jiE Loii s6ela ú&d }la-
ÝN sprl je 

'&aaý 
a ]idglru eepěiný je!6 Nlq že ryhÁÍ nlídéž 2 l@od pi!

li3 
'Íll6oTÚýtl ub'rd do 4l6icb At o

bÁjů rštllť b]bolli



Bahuslao Btouk: sÍoupa života. PřeprccÓ-
oaná kií'lina spoltoDní fuaÍkotikurn, otišlěná
o řijnu 1931 o kultutním kÍ'ábu RoK pod
pseudorlamen JaL y l a s á k' T iskem Íimu
E, Wichner D Pnze'Břeonooě, Bělohorská lř,

1' obáIka od Togen. vlrdal autaŤ jako 
'Dť'ičtortli soukronú tir.k k NoDému rokv 199.
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