
Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,      ktorí chcú o sebe vedieť viac

Ročník 29
Cena 30 Kč / 1,20 €

4                         
2022

• Igor Otčenáš – (Pra)slovenské hokejové korene v NHL • Peter Cabadaj – Osud zvaný 
hlina – Pred 100 rokmi sa narodil Ignác Bizmayer • Mikuláš Argalács – Dva životy jednej 
budovy • Peter Kozma – CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum • Peter  Juščák 
– Muž, ktorý chcel plakať (úryvok) 2. časť • Vladimír Dubeň – Prírodná rezervácia Kokořínský 
důl • Igor Otčenáš – Slovenská a česká knižnica • Hana Zelinová – 125. výročie narodenia 
PhDr. Anny Gašparíkovej Horákovej • Helena Nosková – Veľká noc na Ukrajine • Alojz 
Kontrik – Poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie Goralov z Kysúc • Študentské listy 
– Viktória Saloušeková, Natália Hamráková – Ľudsko-právna problematika deportácie 
Maďarov na území Československa po druhej svetovej vojne •



Výber z programov DOMUS SM v ČR na apríl a máj

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR  
sa uskutočnia vďaka �nančnej podpore MK ČR,  

Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR,  
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

1. apríla  17.00 hod.
Muzeum Krnov, Flemichova vila, Hlubčická 23
Vernisáž výstavy Dokumentace slovenských hrobů v regionech 
českých zemí
Výstava potrvá do 22. 5. 2022
Pripravil DOMUS SM v ČR

6. apríla  16.00 hod. 
Nábrežie Vltavy, náplavka Smíchov 
Kurz malých horolezcov – zoznámenie sa s príbehom Veľkej 
noci a jej slovenskými rysmi, púšťanie Moreny po Vltave.
Pripravil DOMUS SM v ČR

15. apríla  15.00 hod.
Městské muzeum Krnov pro Gymnázium v Krnově, Praha DNM 
III. seminár Tradície a zvyklosti Slovákov v ČR a na Slovensku. 
Výklad a terén na príklade fašiangov a Veľkej noci ako príbehu 
s poukázaním na ďalšie menšiny (Nemci, Ukrajinci a Rusíni 
v ČR), v školách vo vybraných regiónoch (Praha, Krnov). 
Pripravil DOMUS SM v ČR

9. mája  16.00 hod. 
Vyšehrad, Slavín 
Exkurzia mladých horolezcov po Prahe  
Prehliadka niekoľkých medzníkov česko-slovenskej vzájomnosti, 

návšteva Slavína na Vyšehrade, pravoslávneho cintorína na Olša-
noch, prehliadka pamiatok nemeckého staviteľstva v Prahe.
Pripravil DOMUS SM v ČR

19. mája  15.00 hod. 
Gymnázium Broumov, Gymnázium Hranice 
IV. seminár zameraný na výber tém v jednotlivých regiónoch 
s dôrazom na Slovensko a možnosti spracovania ďalších menšín 
(Bruntál, Tachov, Krnov, Broumov, Hranice, Praha) s výberom 
konzultantov. Úvod do práce s pamätníkmi, návštevy archívov, 
miestnych knižníc atď.
Pripravil DOMUS SM v ČR a Gymnázium Broumov
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OBSAH              
Sme veľmi radi, že sa vám 

dostávajú do rúk dve vytlačené 
čísla nášho mesačníka. Odteraz 
už budeme vychádzať ako v mi-
nulých rokoch vždy do polovice 
mesiaca, s programom akcií pre-
sahujúcim do prvej polovice me-
siaca nasledujúceho. Tohoročné 
Listy budú mať menej strán, 
cena papiera je o 100 % vyššia, 
dotácie sú o 20 % nižšie.

Stále prežívame traumu z voj-
ny na Ukrajine, ktorú prepadlo 
putinovské Rusko. Mnohí sme 
očakávali, že sa do Veľkej noci niečo stane, že Putin a za ním sto-
jaci Rusi pochopia, že sa dopustili vojnových zločinov a stiahnu sa 
z územia samostatnej a nezávislej Ukrajiny. Nestalo sa tak, naopak 
útoky zosilneli a trpí najmä civilné obyvateľstvo. Ani príchod naj-
väčšieho sviatku roku Veľkej noci nezastavil vojnové útoky.

Rusi, Ukrajinci, Rusíni spravidla slávia veľkonočné sviatky 
podľa liturgie pravoslávnej cirkvi. Toho roku sú pravoslávne 
sviatky Veľkej noci podľa juliánskeho kalendára o týždeň ne-
skoršie ako naša Veľká noc. Začínajú 24. apríla. U nás sa v tento 
deň slávil sv. Juraj, významný sviatok opradený mnohými pra-
nostikami, ale hlavne deň pastierov, ktorí vyháňali na vzdiale-
né pastviny svoje stáda, aby tam zostali až do neskorej jesene. 
S ukrajinskou pravoslávnou Veľkou nocou sa stretávame v tom-
to roku priamo v našich mestách a obciach tam, kde našli svoj 
nový domov predovšetkým ukrajinské ženy, mamičky i babičky 
s deťmi. V súčasnej dobe u nás žije skoro pol milióna ľudí, ktorí 
sú pôvodom z Ukrajiny. Ich materinskou rečou je ukrajinči-
na, ich častým dorozumievacím jazykom ruština. Zvyky Veľ-
kej noci sú veľmi podobné slovenským veľkonočným zvykom 
najmä na východnom Slovensku. Na Slovensku i na Ukrajine sa 
pečie kysnuté pečivo pascha i paska (mazanec), varí sa syrec, šun-
ka, klobásy, varené a farbené vajíčka. Na veľkonočný pondelok 
chlapci na Ukrajine oblievajú dievčatá... Sme si blízki a iste bu-
deme spolu žiť ako dobrí susedia.

Helena Nosková, apríl 2022

Ohliadnutia nielen za 
sviatkami Veľkej noci

Ilustrácia Zuzana Štancelová



2  Listy Listy  3

Slovenský hokej prežil po rokoch na 
ostatnej zimnej olympiáde v Pekingu 
svoje hviezdne chvíle. Odozva tohto 

úspechu bola na Slovensku obrovská. 
A nečudo. Hokej je dlhé desaťročia 

zimným slovenským národným športom 
číslo jedna. Byť hokejistom bolo, 

je a nepochybne bude snom tisícok 
slovenských chlapcov. A všetci, dovolíme 

si tvrdiť, snívajú o tom, že raz budú 
úspešne hrať v najlepšej a najprestížnejšej 
hokejovej lige sveta – Národnej hokejovej 

lige (NHL) v Severnej Amerike.

Slovenskí hokejisti majú v NHL dobré renomé. Dodnes ob-
lieklo dresy súčasných tridsaťjeden klubov ligy (s výnimkou 

nového mužstva Seattle Kraken, ale plus už zaniknutých tímov 
Quebecu, Atlanty a  Hartfordu) vyše osemdesiat slovenských 
hráčov. Mená ako Marián, Peter a Anton Šťastní, Chára, Šatan, 
Handzuš, Hossa, Pál�y, Demitra, Bondra, Švehla, Stümpel, Viš-
ňovský, Zedník, Gáborík a z novšej generácie Černák či Tatar, sú 
dobre známe všetkým fanúšikom nielen doma, ale aj za veľkou 
mlákou. Už menej známe je, že slovenský hokej má v hráčoch 
so slovenským pôvodom korene v NHL hlbšie, ako by si mnohí 
z nás mysleli. Samozrejme, súvisí to predovšetkým so slovenským 
vysťahovalectvom na prelome storočí, keď do Ameriky a Kanady 
prichádzali tisícky Slovákov a Sloveniek hľadať nový, lepší život. 
A spoznávať nový svet, ktorého súčasťou bola aj hra, o ktorej do-
vtedy doma nechyrovali – hokej.

Hokej spoznávali hlavne mladí slovenskí chlapci v Kanade. Pat- 
ril medzi nich aj Peter Bačkor, čiže pokanadštený Pete Backor 
(1919 – 1988). Jeho otec sa v roku 1908 vysťahoval do Kanady 
z Krivej na Orave a usadil sa v meste Fort William v provincii 
Ontario. V Kanade našiel prácu i lásku. Zamestnal sa vo veľkom 
obilnom sile a v roku 1913 si v slovenskom kostole Svätého Petra 
vzal za manželku Annu Danielsovú-Palko (narodila sa už v Kana-
de, jej rodičia pochádzali zo Štrby). Žiaľ, otec budúceho hokejistu 
zomrel na tuberkulózu a jedenásťročného Peta vychovávala sama 
matka spolu so štyrmi ďalšími súrodencami. Vo Fort Williame 
začal hrať najprv ako väčšina chalanov na ulici hokej s loptičkou, 
a pretože mu to išlo v hokeji aj na korčuliach, zlanárili ho hrať 

s mužstvom St. Catherines, kde dostal aj prácu. Tam si ho všimol 
skaut klubu Toronto Maple Leafs a  ponúkol mu možnosť za-
hrať si v NHL. Backor mal šťastie – na profesionálny ľad vstúpil 
rok pred koncom druhej svetovej vojny a hneď v drese mužstva, 
ktoré získalo najcennejšiu trofej – Stanleyho pohár. Backor je 
tak autenticky prvým hráčom so slovenskými koreňmi, ktorý sa 
podieľal na jeho vybojovaní. Tento historický zápis nezatieni ani 
to, že to bola Backorova prvá a  jediná sezóna v NHL. Hovorí 
sa, že sa dostal do osobného kon�iktu so všemocným majiteľom 
javorových listov Connom Smytheom. Potom odohral ešte je-
denásť ďalších sezón, predovšetkým v klube Pittsburgh Hornets 
v nižšej súťaži AHL. Backor sa tam stal najväčšou hviezdou – 
5-krát dostal pozvánku na Zápas hviezd a s tímom triumfoval aj 
v Calderovom pohári (trofej v AHL). Na návrat do NHL to už 
aj tak nestačilo.

O desať rokov mladší ako Backor bol Rudolph Joseph Migay 
(Migaj, 1928 – 2016). Aj jeho rodičia sa prisťahovali do Kanady 
z  Oravy, pre zmenu z  obce Podbiel. Migay bol švagrom Peta 
Backora. Úspešný bol už ako juniorský hokejista, keď s  muž-
stvom Port Arthur Flyers získal najcennejšiu hokejovú trofej 
kanadských juniorov Memorial Cup. V NHL sa po prvý raz ob-
javil v drese Toronta Maple Leafs v sezóne 1949/50. Na najvyššiu 

(Pra)slovenské hokejové  
korene v NHL

Peter Backor – prvý 
hokejista slovenského 
pôvodu, ktorý získal 

Stanleyho pohár  
v drese klubu  

Toronto Maple Leafs
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Mužstvo Chicago Black Hawks, víťaz Stanleyho pohára v roku 1961. Elmer Vasko štvrtý zľava v strednom rade, Stan Mikina piaty zľava v hornom rade

trofej si síce nikdy nesiahol, ale zato na rozdiel od švagra Backora 
vydržal v NHL odohrať až desať sezón. Po skončení aktívnej čin-
nosti sa venoval trénovaniu a hlavne skautingu, v ktorom pôsobil 
skoro štyridsať rokov. V roku 1978 bol na juniorských majstrov-
stvách sveta vo Zvolene a Banskej Bystrici a chodil aj na zápasy 
vtedajšej československej ligy.

Z  toho istého kanadsko-oravského hniezda z  Fort Williamu 
(dnes �under Bay) pochádzali aj ďalší hokejisti, ktorí prerazili 
v NHL. Patril medzi nich aj Larry Cahan (1933 – 1992). Jeho 
otec Vavrinec Kahan pochádzal z  Oravského Bieleho a  matka 
Katarína Lukáčiková z Nižnej. Larry začínal s hokejom v sloven-
skom hokejovom spolku a od začiatku zaujal svojou tvrdou hrou, 
ktorou sa stal povestným. Do NHL vstúpil v drese Toronta, ale 
po dvoch sezónach prestúpil do klubu New York Rangers. Po 
prvom rozšírení NHL v roku 1967 hral tri sezóny za klub Los 
Angeles Kings, ale medzitým pendloval aj v  nižších súťažiach 
v Kanade i v USA.

Aj Benny Woit (1928 – 2016) pochádzal z Fort Williamu. Jeho 
otec, pôvodným menom František Vojt, sa so svojou budúcou 

manželkou zoznámil až v Kanade. Syn Benny zažil vrchol svojej 
hokejovej kariéry v drese červených krídiel z Detroitu v slávnej 
ére hráčov ako Howe, Abel, Lindsay, Sawchuck či Delvecchio. 
Vďaka tomu mohol až trikrát zodvihnúť nad hlavu Stanleyho 
pohár.

V roku 1961 dobyl Stanleyho pohár aj ďalší hráč slovenského 
pôvodu. Volal sa Elmer Vasko (Vaško) a bol členom základného 
kádra klubu Chicago Black Hawks. Pretože najcennejšia hokejo-
vá trofej prišla do Chicaga po dlhých dvadsiatich troch rokoch, 
dodnes je tento generačný tím čiernych jastrabov považovaný za 
legendárny nielen na klubovej úrovni, ale aj v histórii NHL. El-
merovi rodičia pochádzali z prešovského kraja, mama z Raslavíc 
a otec z Kukovej. Jeho dvaja starší bratia Ján a Juraj sa narodili 
ešte na hornom Šariši, ďalší dvaja chlapci však už prišli na svet 
v Kanade. Najprv Elmer (1935 v Duparquete) a po ňom Andrej 
(Andy).

Elmer začínal s hokejom v nižšej ontárijskej lige v klube St. 
Catharines Teepees, v drese ktorého získal v roku 1954 najcen-
nejšiu juniorskú trofej Memorial Cup. Tu ho ako kouč viedol 

Jeden z prvých hokejových pionierov 
slovenského pôvodu Rudy Migay

Benny Woit ako junior Elmer Vasko (vľavo) oslavuje zisk Stanleyho pohára spoločne s koučom Rudy 
Pilousom a kapitánom Edom Litzenbergerom
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Rudy Pilous, ktorý sa roku 1957 stal znovu Vaskovým koučom, 
tentoraz v drese klubu Chicago Black Hawks, kam Vasko prestú-
pil v roku 1956. To bol v jeho hokejovej kariére zásadný prelom, 
lebo v tej dobe hralo v NHL iba šesť tímov a teda konkurencia 
bola veľká. Lenže Elmer mal okrem svojej húževnatosti k dobru 
aj svoje fyzické parametre. Meral 190 cm a vážil takmer sto kilo-
gramov, vďaka čomu bol istý čas najväčším „ťažkotonážnikom“ 
v NHL. V tej dobe sa hral drsný, tvrdý hokej a fanúšikovia mali 
preto radi silových hráčov. Elmer sa v tejto kategórii stal čoskoro 
jedným z najpopulárnejších hráčov nielen v Chicagu, ale aj v celej 
NHL. Pod prezývkou Moose (čiže Los) ho poznali na všetkých 
štadiónoch a táto prezývka sa vžila až tak, že ju mnohí považovali 
za jeho krstné meno. „Keď som mal puk, myslel som si, že fanú-
šikovia na mňa bučia. Ale potom som pochopil, že celý štadión 
hučí moju prezývku,“ spomínal.

Vasko v  obrannej dvojici s  Pierrom Pilotom bol integrálnou 
súčasťou dynastie čiernych jastrabov zo 60. rokov minulého 
storočia. Hrali spolu desať rokov, čo znie v dnešných pomeroch 
takmer neuveriteľne. „Elmer nebol horúca krv, ale keď sa niečo 
zomlelo,“ spomínal si Pierre Pilote, „bol to on, kto bol na konci 
víťazom.

Vrcholom Vaskovej hokejovej kariéry bol zisk Stanleyho pohá-
ra v roku 1961. Bola to slávna éra hráčov ako Mikita, Hull, Hay, 
Nesterenko, Hall, Litzenberger, Maki, McDonald či Wharram. 
Elmer Vasko patril k pilierom tohto kádra a v dvanástich play-o� 
zápasoch proti Montrealu a Detroitu nechýbal ani raz. „Keď sme 
hrali ako malí chlapci hokej na ulici, všetci chceli byť Chicago 
a Elmer Vasko,“ spomínal si Elmerov synovec Rick, ktorý sa tiež 
dostal do NHL, kde odohral 31 zápasov v drese klubu Detroit 
Red Wings. „Strýko spomínal, že vždy, keď hrali proti Toron-
tu, prišla za ním jeho mama a doniesla mu ´balíček na cestu´ so 
slovenskými dobrotami, ako boli pirohy či kapustné rolky zvané 
holúbky.“

Elmer Vasko si po odchode z  Chicaga kariéru hráča NHL 
predĺžil ešte o tri roky v drese novovytvoreného tímu Minnesota 
North Stars, kde bol kapitánom. Celkovo odohral v NHL 786 
zápasov, z toho v drese Chicaga 641. Posledný raz si obul korčule 
v o�ciálnom zápase NHL vo februári 1970. Po skončení hokejo-
vej kariéry sa venoval vlastnej fast foodovej reštaurácii a pôsobil aj 
v charitatívnej organizácii, kde učil hrať sluchovo postihnuté deti 
hokej. Zomrel predčasne v roku 1998.

Vyššie sme už hovorili o slávnom Alexovi Delvecchiovi (1931). 
Ten patrí k tým hokejistom slovenského pôvodu v NHL, ktorý 

pochádzali zo zmiešaného manželstva. V  Alexovom prípade 
talianskeho otca a  slovenskej matky. Jeho mama, rodená Ťa-
páková, sa narodila rodičom, ktorí pochádzali z  Oravy, kon-
krétne z  Dlhej nad Oravou a  Podbiela. Alexov otec Francesco 
Augustino (Frank) pracoval na kanadskej železnici. Matka Ann 
bola v domácnosti a žiaľ umrela, keď mal Alex iba osem rokov. 
Chlapec bol pohybovo nesmierne nadaný, plus k  tomu treba 
prirátať jeho taliansky temperament. Jeho otec však nebol nad-
šený tým, že sa chlapec zaujíma o  hokej. „Puk sa nedá zjesť,“ 
hovoril mu. Alex bol však odhodlaný dokázať mu, že puk sa síce 
naozaj nedá zjesť, ale hokejom sa dá zarobiť na živobytie. V NHL 
sa po prvý raz objavil ani nie ako dvadsaťročný. Napriek tomu, 
že v tej dobe neexistoval v NHL silnejší hráčsky káder, ako mali 
Detroit Red Wings, Alexovi sa rýchlo podarilo dostať nielen do 
základnej zostavy, ale z tretieho útoku sa čoskoro prepracoval do 
prvého po boku elitných superhviezd Gordieho Howea či Teda 
Lindsaya a odmenou mu bol Stanleyho pohár. To zopakoval ešte 
dvakrát a stal sa súčasťou nezabudnuteľnej dynastie v NHL, ktorá 
patrí v histórii tejto hokejovej súťaže k  legendárnym. Dokonca 
bol dlhé roky kapitánom mužstva. Alex odohral v NHL neuve-
riteľných dvadsaťpäť rokov v jedinom klube a s 1 549 zápasmi je 
hráčom s  tretím najvyšším počtom zápasov odohratých v drese 
jedného klubu a štvrtým v celej histórii NHL. Jeho dres s číslom 
10 je dnes vyvesený v hale Red Wings a už nikto nemôže v tomto 
klube s týmto číslom na drese hrať. V roku 1977 sa stal členom 
prestížnej Hokejovej siene slávy v Toronte.

Podobne ako Alex Delvecchio, slovenskú matku mal aj slávny 
a obávaný obranca klubu New Jersey Devils Scott Stevens. Jeho 
starý otec Michal Vašiga s manželkou Helenou, rodenou Kundrá-
tovou, pochádzali z východoslovenskej obce Bajerovice. Usadili 
sa v mestečku Welland v Kanade v provincii Ontário. Mali štyri 
deti, troch chlapcov a dcéru Máriu. Keď Mária dospela, zamilo-
vala sa do Larryho Stevensa. Presťahovali sa do Kitchenera, kde 

Elmer Vasko v akcii, puk sleduje aj legendárny brankár čiernych jastrabov Glen Hall

Kapitán klubu New Jersey Devils Scott Stevens dvíha nad hlavu Stanleyho 
pohár v roku 2000
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sa im narodili traja synovia – budúci 
trojnásobný držiteľ Stanleyho pohára 
a  olympionik Scott ako prostredný. 
„Môj otec hokej miloval, to mám po 
ňom,“ spomínal si Scott Stevens na 
svoje hokejové začiatky. „Urobil nám 
na dvore klzisko, kde sme s  bratmi 
a kamarátmi hrali vždy, keď sme mali 
čas. Domov sme sa vracali len vtedy, 
keď nás mama volala na večeru.“ Scott 
Stevens na rozdiel od svojich bratov 
pri hokeji zostal, nepochybne aj preto, 
lebo mal obrovský talent. V NHL na-
pokon odohral celkovo 1 635 zápasov 
a v historickej tabuľke mu patrí aktu-
álne jedenáste miesto. V roku 2007 sa 
stal členom Hokejovej siene slávy.
V  súvislosti s  hráčmi so slovenskými 
koreňmi v NHL treba spomenúť určite 
ešte jedno meno. Nebol to síce hoke-
jista, ale jeho význam pre propagáciu 
NHL i  Slovákov v  nej je nepochyb-
ný – novinára Juraja (Georgea) Gros-
sa. Rodák z  Bratislavy (1923) začínal 
s novinárčinou v 40. rokoch minulého 
storočia. Po vojne emigroval do Kana-
dy a neskôr písal pre niektoré toront-
ské denníky. Postupne sa vypracoval 
medzi najprestížnejších športových 
(hokejových) žurnalistov v  Severnej 
Amerike. Bol podpredsedom Medzi-
národnej asociácie športových noviná-
rov a je členom troch hokejových siení 
slávy: od roku 1980 Siene slávy IIHF, 
od roku 1985 Siene slávy NHL v To-
ronte a od roku 2002 členom Sloven-
skej hokejovej siene slávy. Peter Šťast-
ný  o  Grossovi povedal: „Bol to vždy 

veselý, vtipný, priateľský človek, 
ktorý mal širokú škálu priateľov 
a známych. Bol uznávaný a vysoko 
profesionálny novinár, o čom sved-
čia i  mnohé jeho vyznamenania. 
Osobne sme sa poznali asi tridsať 
rokov a vždy som si vážil jeho osob-
ný prístup ku mne a  mojej rodi-
ne a  tiež jeho vzťah k  Slovensku.“ 
George Gross zomrel v  roku 2008 
v Kanade.
Ctení čitatelia si zaiste všimli, že 
sme na tomto mieste nepísali o ne-
pochybne najslávnejšom hokejisto-
vi v NHL so slovenským pôvodom. 
Áno, o Stanislavovi Guothovi, čiže 
o  Stanovi Mikitovi. Lenže v  tom-
to prípade ide o  taký veľký hoke-
jový kaliber a  jeho príbeh je taký 
netypický, že si to zaslúži osobitný 
a väčší priestor. Takže vari niekedy 
nabudúce.                    Igor Otčenáš

Foto: archív autora
Elmer Vasko a Stan Mikita oslavujú zisk Stanleyho pohára v roku 1961

Alex Delvecchio, dlhoročný kapitán klubu Detroit Red Wings v akcii
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Pochádzal z habánskej osady Košolná – dediny pri Trnave. 
Starší ľudia tu v časoch jeho narodenia (22. 4. 1922) ešte 
hovorili po nemecky, ale už nežili v komúne ako voľakedy. 

Dnes zrejme málokto tuší, kto boli Habáni, a tak uvedieme, že 
išlo o potomkov nemeckých novokrstencov, ktorí v 16. storočí 
zakotvili na Morave a západnom Slovensku. Vynikali hlavne ako 
široko-ďaleko známi majstri džbankárskeho remesla.

Svet po prvej svetovej vojne rýchlo nadobúdal novú tvár 
a  zmeny postupne prišli aj do habánskych sídiel, kde pretrvali 
staré obyčaje najdlhšie (Sobotište, Veľké Leváre). Čo sa však stá-
le udržiavalo pri živote, bola neobyčajná dôslednosť habánskych 
majstrov – mlynárov, kolárov, džbankárov, sedlárov, staviteľov 
veží a mostov, kožušníkov, tesárov...

HRDÝ HABÁN
Jedna zo vzácnych fotogra�í z umelcových mladých liet zachytáva, 
ako vo dvore, kde Bizmayerovci bývali, kope s chlapmi z osady pro-
fesor modranskej keramickej školy Heřman Landsfeld, výtvarník 
a  excelentný znalec habánskej keramiky. Tam, kde voľakedy stála 
šopa, objavili niekoľko vrstiev nádherných farebných črepov – po-
škodených keramických výrobkov alebo len úlomkov. O čosi ďalej, 
na mieste zhoreného domu, ktorý Turci vypálili v  roku 1663 pri 
plienení Košolnej, našli dokonca tristoročné habánske keramické 
kachle. Najusilovnejším pátračom a „archeológom“ v jednej osobe 
bol vtedy hádam štrnásťročný Ignác. Profesor Landsfeld v súvislosti 
s ním v memoároch uvádza: „Raz aj pri kaplnke uprostred dediny 
rozoznal Nácin medzi kamením hlinenú formu na keramické fajky, 
najmenej dvesto rokov starú. Dával som mu za to dve koruny. Bol veľmi 
šetrný. Za to, čo si u mňa zarobil, mu mamička kúpila čapicu a látku 
na košele. Za pomoci detí z habánskeho dvora nazbieral aj vyše dve-
sto kusov habánskej mozaiky. V roku 1936 som presadil, že sa začal 

Keď 15. augusta 2019 v kmeťovskom 
veku 97 rokov zomrel, veľa ráz odznelo, 
že to bol národný umelec v ozajstnom 

zmysle slova. Bohatú a v mnohých 
smeroch unikátnu celoživotnú tvorbu 

Ignác Bizmayer spojil s výrobou majoliky 
a keramickej �gurálnej plastiky. Dlhodobo 
výtvarne stvárňoval bohaté slovenské kroje, 

remeselníkov, muzikantov, svätcov,  
ľudové tradície, zvykoslovie...

Osud  
zvaný hlina
Pred 100 rokmi sa narodil  

Ignác Bizmayer

u nás učiť. Keby nebol taký mladý, už po absolvovaní školy bol by sa 
stal v modranskej Majolike vedúcim maliarskej prevádzky. Po mojom 
odchode z Modry bola radosť čítať jeho listy, v ktorých oznamoval, že 
kupuje odborné knihy, zbiera po dedinách staré výšivky, obrázky na skle, 
modeluje �gúrky, odkresľuje si starú keramiku po chalupách, zbierkach 
a múzeách a chcel odo mňa, aby som mu zohnal reprodukcie obrazov 
nášho majstra Jožka Uprku. Iní moji vyučenci mi oznamovali, že Nácko 
má už z týchto vecí celé múzeum...“  Vtedy bolo hrdému Habánovi 
Ignácovi Bizmayerovi okolo dvadsať rokov.

V HARMÓNII
Dokiaľ nevznikol pre Bizmayerove artefakty dôstojný stánok 
v bašte modranského opevnenia (najmä zásluhou veľkého obdi-
vovateľa jeho tvorby a vtedajšieho premiéra P. Colotku), návštevy 
u majstra doma nemali konca-kraja. Odnášali to najmä dve ženy 
– matka a manželka. Raz mal k nim do Harmónie nad Modrou za-
vítať známy predstaviteľ jednej mocnosti. Dar, ktorý mu slovenská 
vláda chcela venovať, mal Bizmayer už niekoľko dní hotový. Keď 
k nemu prišli tajomné neznáme osoby, domnieval sa, že si prišli 
overiť, či je dar naozaj dokončený. Prísne vyzerajúcich mužov to 
ale vôbec neinteresovalo. Dôkladne prekutrávali umelcov rozložitý 
dom na kopčeku od pivnice po komín. Zaneprázdnený majster im 
po chvíli prestal venovať pozornosť, nech si nerušene plnia svoju 

Ignác Bizmayer 
Zdroj: TASR 

Sedliacke dievča (okolo 1955, 
v súkromnej zbierke)

Zbojníci pochodujú (1955, v zbierkach 
Slovenského národného múzea)

Matka s dieťaťom (1960 – 1970, 
v súkromnej zbierke)

Ochutnávka (bez uvedenia roku, v zbierkach 
SNM – Galérie Ignáca Bizmayera)
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a hlavne Jánošíkova družina. Tento vyše metrový keramický reli-
éf roky rokúce zdobil kanceláriu predsedu vlády Slovenskej re-
publiky. Objednal si ho ešte socialistický premiér Peter Colotka 
a v roku 1970 bol vsadený priamo do steny. V roku 2011 nechala 
vtedajšia ministerská predsedníčka Iveta Radičová plastiku deho-
nestujúco prekryť sadrokartónovým sarkofágom. Podľa tradova-
ných informácií dielo nevytesali a  nerozbili iba preto, že jeho 
tvorca ešte žil... Hádam ani netreba uvádzať, ako to citlivého 
majstra a výnimočného celoživotného propagátora národnej his-
tórie a kultúry Slovákov ranilo.

ODUŠEVNENÝ ZBERATEĽ
Nebol by to celostný obraz Ignáca Bizamyera, keby sme nespome-
nuli jeho zberateľskú vášeň, ktorá vlastne tiež prerástla do umenia – 
od svojich prvopočiatkov. Veď už vtedy, keď ako chlapček nachádzal 
medzi vykopávkami malé kužeľovité telieska s glazúrou, bol zbera-
teľom. Prešli roky a miniatúry zasadil do sadry. Aj laik musel vedieť, 
o čo ide. Hrnčiari totiž vyrábali v Košolnej farebné keramické častice 
do veľkých mozaikových celkov na priečeliach a v interiéroch palá-
cov a mešít v Carihrade (dnešnom Istanbule) a iných metropolách 
moslimského sveta pod osmanskou nadvládou.

Spomedzi priateľov, ktorých mal v zberateľstve, zohrával kľúčovú 
rolu významný maliar Ernest Zmeták. Niekedy súperili ako malé deti, 
inokedy si nezištne menili medzi sebou drobné obrázky i celé kusy 
nábytku. Ak chcel Zmeták čosi znevážiť – a pravidlo zhadzovania vecí 
je prvým zákonom vyjednávania ceny – používal na to silné slovo 
„nulla“. Zvlášť zdôrazňoval to „l“, ako by tam boli aspoň štyri... Opo-
vržlivo vyrieknuté slovo „humus“ značilo, že to chcel zopsuť úplne. 
Jedného dňa mu Bizmayer takúto „nullu“, už zo starého kamarátstva, 
lacno pustil. Rozjasnený Zmeták si dal ihneď ten obrázok prerámovať 
a večer už priateľovi telefonoval: „Nácko! Teraz by si to mal vidieť! 
Rozprávka! Čosi čarokrásne!“ Bizmayer mal sto chutí sa ho spýtať, či 
má na mysli ten humus, ale nechcel druhovi pokaziť radosť...

Najväčšmi ale Zmetáka v priateľovej zbierke dráždil Ligetiho olej 
Hortobánska pusta. Trvalo to dlhšie, ale nakoniec Bizmayer podľahol. 
Riekol, že ju dá za jednu starú skriňu, ktorú Zmeták ani nepoužíval. 
„Ani nápad!“ – zakričal maliar. „Už som ju daroval múzeu v Nových 
Zámkoch. Hneď na druhý deň zastal v Harmónii nákladiak a chlapi 
z neho vynášali akýsi kredenc. Bol na ňom lístok: „Tak si to ber! Dal 
som skriňu odniesť z múzea. Človek im to dáva zadarmo a oni mi 
dodnes nepodpísali ani len darovaciu zmluvu!“ Istotne v tejto súvis-
losti stojí za zmienku, že Ernest Zmeták daroval svoju bohatú a vzác-
nu zbierku mestu Nové Zámky. Nijaké okresné či krajské mesto na 
Slovensku, s výnimkou Bratislavy, nemá takú ucelenú kolekciu výtvar-
ných diel. Vôbec pritom nešlo o gesto starca. Renomovaný maliar mal 
vtedy päťdesiat tri rokov. Zberatelia Bizmayerovho či Zmetákovho 
kalibru totiž vyznávajú krédo, že „všetky tie veci máme len požičané. 
Starajme sa o ne poctivo. My odídeme, skvosty ostanú“.

Z HLINY SME A DO NEJ AJ PÔJDEME
Literát a blízky priateľ Ján Čomaj, ktorý už taktiež nie je medzi nami, 
v  knihe Hlina ako osud uvádza, že najstarším artefaktom v  Biz- 
mayerovej zbierke keramických opusov je datovaný džbán z  roku 
1678. Rámcuje ho nápis: Volat irrevocabile tempus – Letí ten ne-
odvolateľný čas. Veru, letí okolo nás, neustále zvyšuje svoje otáčky 
a my sa pod jeho permanentným tlakom cítime neskutočne pomalí. 
Umelec vskutku národný, Ignác Bizmayer, nám ale svojím unikát-
nym dielom odkazuje, že s hlinou sme bytostne spojení. Človek, ani 
ten dnešný uponáhľaný, sa s ňou nemôže rozlúčiť, lebo z hliny sme 
a do nej aj pôjdeme... Peter Cabadaj

robotu. Čoskoro však začul od cesty krik. Mama za bránou, zhr-
bená pod ťarchou raždia, chce vojsť dnu a dvaja statní chlapi jej 
v tom bránia. Spustí na nich: „Pustite ma, páni, veď ja tu bývam!“ 
Muži okamžite reagovali: „Mýlite sa, babka, tu býva jeden umelec, 
asi ste si splietli bránu...!“ Situácia sa ale rýchlo vyriešila. A kým 
prominentný hosť zavítal, mamka už dala drevo na poriadok a vy-
chystaná pripravila chutné občerstvenie. Mladí ochrankári len oča-
mi gúľali – nevedeli v nej spoznať zhrbenú ženičku s nošou dreva...

RODISKO NIKDY NEOPUSTIL
Biogra�u a  dielo najväčšieho slovenského keramikára re�ektujú 
desiatky knižných titulov, katalógov výstav, �lmových dokumentov, 
štúdií, esejistických a  publicistických textov. Dôležité miesto má 
v naznačenom ohľade monogra�a Ľudovíta Petránskeho st. a Marty 
Pastierikovej, ktorá vyšla v prestížnej edičnej sérii Zlatý fond sloven-
ského výtvarného umenia (Q-EX, 2007). Môžeme v  nej nájsť aj 
túto myšlienku vlani zosnulého známeho kunsthistorika profesora 
Petránskeho: „Sú miesta, z ktorých musíme odísť, aby sme ich objavili. 
Ignác Bizmayer tento krok nikdy nemusel urobiť. Vo svojom kraji po-
znával život v jeho plnosti. V kompozíciách pretkaných chvejivou fantá-
ziou sa vracia do sveta svojej mladosti, aby vzápätí dokázal narastajúcu 
silu vlastného osobitého výtvarného prejavu.“

  Obísť ale v žiadnom prípade nemožno ani sugestívnu knihu 
Jána Čomaja Hlina ako osud. Z vyznaní Ignáca Bizmayera (2003). 
Klasik reportážneho žánru zvolil formu rozprávania ústami kera-
mikára, ako on pri nespočetných priateľských stretnutiach hovoril 
o sebe. Akoby rovno od Bizmayera sa v diele dozvedáme o habá-
noch a jeho habánskych koreňoch, o mladosti, vstupe do umenia... 
Plynule spoznávame celé jedno storočie čarovnej Harmónie, ktorá 
bola svetom Bizmayerovej tvorby. Čitateľ sa tiež dôverne stretáva 
s plejádou osobností slovenskej kultúry a umenia a zároveň môže 
plnými dúškami vstrebávať do seba nádherne voňajúcu človečinu. 
Ktosi trefne napísal, že Hlina ako osud je kniha o „krehkom umení, 
ušľachtilých ľuďoch a jednom vľúdnom, dobrom človeku“.

JÁNOŠÍKOVSKÁ TRADÍCIA
Priam nevyčerpateľným žriedlom tvorby majstra �gurálnej ke-
ramiky boli malokarpatskí vinohradníci. Zobrazoval ich pri 
každej z pracovných činností, ktorou réva týchto ľudí celý rok 
zamestnávala. Isteže, aj pri radovánkach, ktoré lahodný nápoj, čo 
s láskou dopestovali, ponúkal...

Bohatým inšpiračným zdrojom bola pre Bizmayera i  jánoší-
kovská tradícia, ktorá od konca minulého roka �guruje už aj 
v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska. Hlbšie sa s ňou zoznamoval a zblížil priamo v jej epi-
centre – Terchovej. Medzi najznámejšie opusy uvedenej prove-
niencie patria glazovaný keramický reliéf Hôrni chlapci (1953) 

Ignác Bizmayer v roku 1979 
Foto: Ester PLICKOVÁ 
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Objekty industriálnej architektúry 
 z 19. a začiatku 20. storočia nemávajú  
v súčasnosti šťastné osudy. Sila peňazí  

čiernych či sivých, zriedkavo však aj celkom 
legálnych, developerských či nepochopiteľne 

ambicióznych mestských, z krásnych  
objektov robí sústo pre bagre či buldozéry. 
...A mestá strácajú kus svojej identity. Ak sa 
objekt podarí zachrániť, zrodí sa vždy čosi 
výnimočné a budova dostáva svoj druhý 

život. V Poprade sa tak podarilo zachrániť 
elektráreň a vznikla výnimočná inštitúcia.

PRVÝ ŽIVOT – ELEKTRÁREŇ
Na konci prvého desaťročia 20. storočia rozhodla spoločnosť 
Phöbus Budapešť, majiteľ Smokoveckej miestnej elektrickej 
železnice, že železnica nepostačuje potrebám rozvíjajúceho sa 
cestovného ruchu, treba ju dobudovať a prebudovať. Dobudovať 
znamenalo spojiť železnicou Štrbské Pleso s Tatranskou Lomni-
cou. Bolo potrebné rozšíriť a skvalitniť vozový park, zmeniť trasu 
najmä v samotnom Poprade, kde bola celá infraštruktúra, teda 
remíza a opravárenská dielňa, východzia stanica (čo sa ukázalo 
ako problém) a  nové trasovanie výjazdu z  mesta do Vysokých 
Tatier. Do tohto komplexu patrila aj elektráreň.

Trať z Popradu do Smokovca zásobovala malá vodná elektráreň vo 
Veľkej. Tá zamýšľanej prevádzke vyhovovať nemohla. Navyše tu bola 
požiadavka rozsiahlej elektri�kácie tatranských osád. Prvé úvahy 
z roku 1909 síce boli, že na Studenom potoku postavia výkonnejšiu 
vodnú elektráreň, ale táto bola časovo aj technicky taká náročná, že 
sa investori priklonili k variantu parnej elektrárne v Poprade.

Samotnú realizáciu stavby prevzala popradská stavebná �rma 
Hlavaj a  Blistyán. Technológiu dodala �rma Siemens&Schuc-
kert. Treba podotknúť, že aj z európskeho hľadiska to predsta-
vovalo špičkovú technológiu. Zmenilo sa predovšetkým trakč-
né napätie z  650 V na 1 650 V. Žiadalo si to nielen kvalitnú 
a výkonnú elektráreň, ale aj meniareň, ktorá bola novopostavená 
v Smokovci a vybavená technológiou od rovnakej �rmy.

Celá dokumentácia parnej elektrárne bola schválená 28. júna 
1911. V tom čase už naplno prebiehala stavba trate Štrbské Pleso 
– Tatranská Lomnica, vozový park mali rozšíriť 3 veľké motorové 

Dva  
životy 
jednej  

budovy

Galéria – elektráreň
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vozy a tri prívesné vozne. Aby bola zabezpečená plynulá doprava 
uhlia k elektrárni, súčasťou stavby sa stala aj točňa. Spolu s uve-
dením úseku trate elektrickej železnice zo Štrbského Plesa do Tat- 
ranskej Lomnice 3. augusta 1912 bola do plnej prevádzky uve-
dená aj elektráreň v Poprade a meniareň v Smokovci. Zásobovala 
pohonným médiom nielen trate tatranskej električky a pozemnej 
lanovky, ale zabezpečovala dodávku elektriny pre mesto Poprad, 
tatranské osady, neskôr aj lanovku na Lomnický štít či liečebnú 
osadu Kvetnica. Od konca tridsiatych rokov 20. storočia bojo-
vala o prežitie s konkurenčnými dodávateľmi, no de�nitívne ju 
na štartovaciu čiaru zániku postavili Benešove znárodňovacie 
dekréty po II. svetovej vojne.

Rozhodnutie o  zrušení elektrárne padlo výnosom Minister-
stva palív a energetiky 18. mája 1959. Technologické zariadenia 
boli demontované. Budovu prevzal Tatranský podnik miestneho 
priemyslu Kežmarok a umiestnil tu svoje prevádzky. Z núdze sa 
stala cnosť. Architektonicky zaujímavá budova industriálnej ar-
chitektúry bola zachránená.

DRUHÝ ŽIVOT – GALÉRIA
Spoločensko-politické zmeny po roku 1989 priniesli aj rad praktic-
kých otázok. V Poprade sa jednou z nich stala aj táto: Čo so starou 
elektrárňou? No a v duchu doby padla do privatizačných zámerov.

V  roku 1991 však kunsthistorička Jitka Haaková na porade 
vedenia Tatranskej galérie predstavila myšlienku využiť elektrá-

reň na vybudovanie galérie. Argumentovala pritom úspešným 
projektom Powerhouse zo Sydney, kde budovu starej elektrárne 
veľmi úspešne premenili na galériu.

Kým obetaví ľudia vdýchli elektrárni druhý život, absolvovali 
náročný boj. Zdatným nepriateľom v tomto boji boli byrokracia, iné 
záujmy, ignorantstvo, laxný vzťah, ba až nezáujem o potreby kultúry.

Proti tomu však stála skvostná myšlienka. Získala podpo-
ru porevolučného vedenia mesta Poprad, ktoré budovu vyňalo 
z privatizácie a v roku 1992 ju na 50 rokov dáva do prenájmu 
Tatranskej galérii. Výnimočnosť objektu si všimol aj Spolok 
architektov Slovenska a vypísal architektonickú súťaž. Z viace-
rých zaujímavých návrhov napokon uspeli architekti Ján Kodoň 
a Bohuslav Kraus s Projektom „Továreň“. (Strohé slovo skrývalo 
ideu: továreň na zážitky.) Prvá výstava, resp. projekt mal názov 
Severné Anglicko na severnom Slovensku, otváral ho 1. mája 1993 
popradský primátor Ján Kubík v tak surových priestoroch a pod-
mienkach, že pri prejave mal nad sebou otvorený dáždnik…

Až do roku 1997 sa v týchto podmienkach realizovalo viacero 
projektov, ale na trvalú činnosť, najmä v zime, podmienky ab-
solútne nevyhovovali. Zmenilo sa však vedenie galérie a všetko 
zrazu dostalo budovateľský náboj.

Stručne o tom hovorí vtedy nová (a doterajšia) riaditeľka Tat-
ranskej galérie v Poprade PhDr. Anna Ondrušeková: „Oživili sme 
projekt dvojice Kodoň – Kraus a začali zháňať peniaze na realizáciu 
projektu. Objekt sa stal z našej iniciatívy Národnou kultúrnou pa-
miatkou (pozn.: zapísaný pod č. 11434/1–2) a po dohode s vedením 
mesta sa prenájom predĺžil na 99 rokov. Ako prvú sme opravili stre-
chu, potom sa budovali vnútorné priestory. Popri stavebných úpravách 
išlo najmä o to, aby vnútorný život galérie fungoval ako estetický sys-
tém sui generis. Generálna rekonštrukcia bola zavŕšená v roku 2009.“

Dnes je objekt bývalej elektrárne mimoriadnou kultúrnou 
inštitúciou známou ako Tatranská galéria v Poprade – Elektrá-
reň. (Tatranská galéria totiž prevádzkuje aj iný skvost, ktorým 
je Národná kultúrna pamiatka vila Flora v Starom Smokovci.) 
K  mimoriadnej inštitúcii sa viažu aj mimoriadne čísla: za ne-
celých tridsať rokov usporiadali 220 výstav, 150 koncertov,  
30 divadelných predstavení, vystriedalo sa tu 1 300 umelcov  
z 28 krajín sveta. Podujatia navštívilo 250-tisíc ľudí.

V  čase vzniku tohto článku sa končí výstava Textil Art of  
Today v  rámci 6. ročníka trienále textilu, na ktorom vystavuje 
83 autorov z celého sveta. Skvelý fotograf Peter Procházka v Art 
klube predstavuje portréty slovenských spisovateľov a pripravuje 
sa jedinečná výstava umeleckého stvárnenie Ukrižovania.

Ako píšem: jedinečná inštitúcia s jedinečnými podujatiami.
Text a foto: Mikuláš Argalács

Z výstavy výtvarníčky Anny Augustínovej-Rochanovskej

Foto z výstavy v galérii

Galéria strojníka
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V CERNe pracuje v súčasnej dobe najväčší urýchľovač re-
lativistických častíc LHC (Large Hadron Collider) na 
svete. Na jeho výstavbe, prevádzke a príprave unikátnych 

experimentov sa podieľalo tisíce vedcov, technických a odborných 
pracovníkov z celého sveta. Urýchľovač LHC je zariadenie, ktoré 
umožňuje urýchľovať častice až do oblasti relativistických energií, 
teda až do oblasti rýchlosti svetla, s  cieľom preskúmať štruktúru 
hmoty v momente jej vzniku. Zrážky relativistických častíc umož-
ňujú simulácie tzv. veľkého tresku (Big Bang) bezprostredne po 
vzniku vesmíru. Urýchľovač LHC je inštalovaný v  podzemnom 
tuneli v hĺbke asi 100 až 150 metrov na území Švajčiarska (pod 
Ženevským jazerom) a Francúzska (pod horským masívom Jura). 
V  tuneli s  celkovou dĺžkou 27 km (priemer tohto „kruhového 
urýchľovača“ je teda asi 6 km), vybudovaného už v roku 1980 pre 
predchádzajúci urýchľovač protónov LEP (Large Electron Pro-
ton), sú umiestnené supravodivé magnety pracujúce pri extrémne 
nízkych teplotách; urýchľovanie častíc prebieha v silnom elektro-
magnetickom poli umožňujúcom tiež formovať častice do úzkych 
zväzkov. Zväzky častíc sú urýchľované na asférických dráhach a po 
dosiahnutí hraničnej rýchlosti (až 99,99 % rýchlosti svetla) sa vzá-
jomne zrážajú v detektoroch častíc. Tieto merajú fyzikálne veliči-
ny zrážok, parametre ktorých charakterizujú samotnú interakciu 
i  štruktúru vznikajúcich častíc. So�stikované detekčné systémy 
– ide o  tisíce detektorov na registráciu častíc („identi�kátory“), 

Európska organizácia pre jadrový 
výskum CERN (Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire) 
je medzinárodná organizácia založená 

v roku 1954 v Ženeve. V rámci 
medzinárodnej vedeckej a technickej 
spolupráce európskych krajín (medzi 
členskými štátmi sú od roku 1993 tiež 

Česká a Slovenská republika) sa zaoberá 
základným výskumom v oblasti jadrovej 

fyziky a fyziky elementárnych častíc. 
Nejde o výskum pre vojenské účely, 

výsledky experimentov sú publikované 
v odborných časopisoch a iných 

verejne dostupných informačných 
prostriedkoch. V súčasnosti je 

CERN najväčšou vedeckou svetovou 
organizáciou s celosvetovým významom 

pre experimentálny a teoretický  
výskum na svete. 

CERN Európska organizácia 
pre jadrový výskum
meranie ich trajektórií („trackery“) a energií („kalorimetre“) –  sú 
umiestnené v  experimentálnych halách, majú rozmery niekoľko 
desiatok kubických metrov a  vážia niekoľko ton. Elektronické 
systémy („read-out“) spojené s detektormi častíc registrujú veľké 
množstvo experimentálnych údajov, ročne asi 20 miliónov GB, 
ktoré spracovávajú najvýkonnejšie počítačové systémy.

Najvyššie možné v  súčasnej dobe dosiahnuteľné energie čas-
tíc na urýchľovači LHC poskytujú vedcom unikátnu možnosť 
štúdia vlastnosti hmoty, energie, vesmíru a  času. Výsledky 
z LHC postupne objasňujú zákonitosti vzniku vesmíru, (už tu 
spomenutý „veľký tresk“), existenciu antihmoty („čierne diery“), 
a  hlavne prispeli k  objavu tzv. Higgsovho bozónu, existenciu 
ktorého predpovedal už v  roku 1960 anglický teoretický fyzik 
Peter Higgs. Je to častica, vlastnosti ktorej umožnili zjednotiť te-
oretický popis všetkých, dosiaľ vo  vesmíre známych interakcií: 
gravitačnej, elektromagnetickej a jadrovej; teda taktiež zjednotiť 
fundamentálne teórie týkajúce sa samotnej stavby hmoty.

Experimenty na urýchľovači častíc LHC v  CERNe prispeli 
k  potvrdeniu novej formy hmoty: kvark-gluónovej plazmy QGP 
(Quark-Gluon Plasma), vznikajúcej práve pri takto vysokých ener-
giách častíc na obrovských urýchľovačoch. Objav existencie kvark- 
-gluónovej plazmy na urýchľovači protónov SPS (Super Proton 
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Synchrotron) v CERNe bol prvýkrát zverejnený už v  roku 1990 
a existencia nového skupenstva hmoty QGP bola potvrdená vedec-
kým výskumom v oblasti kozmickej astronómie a na superurýchľo-
vači relativistických jadier RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) 
v americkom národnom stredisku pre jadrový výskum BNL (Brook- 
haven National Laboratory) v Brookhavene. Plánované experimen-
ty na LHC sú taktiež zamerané na štúdium vlastností QGP.

Počítačoví experti z  CERNu majú významné zásluhy nielen 
v oblasti hromadného spracovania dát, ale taktiež ich distribúcie 
do počítačových sietí: práve tu bol v  rokoch 1989 – 1991 vy-
vinutý a aplikovaný systém WWW (World Wide Web), ktorý 
významne zmenil celé odvetvie informatiky a je v súčasnosti vo 
svete najrozšírenejšou a najpoužívanejšou službou na internete. 
Na začiatku bol nápad anglického počítačového špecialistu Ti-
mothy J. Berners-Lee vytvoriť počítačové siete na jednotlivých 
pracoviskách, najprv v samotnom CERNe a potom na všetkých 
vedeckých pracoviskách (univerzity, výskumné centrá) z celého 
sveta, ktoré sa vtedy zúčastňovali experimentálneho výskumu 
na urýchľovačoch. Ale hlavne vytvoriť systém odkazovania me-
dzi určitými dokumentmi, aby sa účastník takejto komuniká-
cie pri hľadaní informácií v počítačoch nestrácal. Prvú webovú 
stránku v CERNe spustil Berners-Lee už v auguste roku 1991; 
takto vznikol prvý webový server na svete, prvý webový prehlia-
dač a taktiež prvý webový editor tzv. webových stránok. Najprv 
išlo o prenos písomných dokumentov (textový editor); potom sa 

prenos dát významne rozšíril na ilustrácie, grafy a digitálne foto-
gra�e, čo bolo umožnené používaním užívateľského gra�ckého 
rozhrania prehliadača Mosaic. Ihneď potom, čo sa web začal šíriť 
v akademickom prostredí, došlo k jeho rýchlemu komerčnému 
využitiu zavedením operačného systému Linux, ktorý dodnes 
využíva prevažná väčšina webových serverov.

RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A.-Institut Technologických Aplikací, s.r.o., Praha
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V pondelok začala pátrať. Na fare sa s ňou telefonicky od-
mietli rozprávať, v stredu teda prišla osobne. V tmavej 
predsieni medzi vážnymi obrazmi svätých ju prijal mladý, 

nezvyčajne zavalitý kňaz s profesionálne dobrotivým výrazom tvá-
re. Luciina zvedavosť ho prekvapila a narýchlo ju nedokázal zara-
diť, nebývalo zvykom, aby sa na fare zastavovali cudzí ľudia. Stáli 
teda oproti sebe dvaja prekvapení ľudia a Lucia to hneď aj využila.

– Videli sme v noci muža na kolenách. Šiel nadránom do kos-
tola. Chcela by som vedieť o čo ide, či nepotrebuje pomoc.

Mladý farár sa snažil z odpovedí vykrútiť, ale Lucia sa neda-
la. Milo sa na muža v čiernom usmiala, vyčarovala svoj najlepší 
prosebný pohľad, a tak ho ubezpečila, že je to jej ženská zveda-
vosť a možno aj snaha nejako pomôcť, nič viac.

Kňaz vedel, o koho ide, jeho meno však pred neznámou ženou 
ponechal v tajnosti. Zato potvrdil, že starý muž raz do týždňa 
nadránom chodí kolenačky do kostola. Inokedy zasa príde večer 
k misijnému krížu pred kostolom. Vyspovedá sa a počká na ran-
nú alebo na večernú omšu.

– Prečo chodí kolenačky? – pýtala sa.
– To vie iba on, – povedal kňaz s prorockou tvárou. – A jeho 

spovedník.
– A to ste vy...
– Áno.
– Môžete k tomu niečo povedať?
Kňaz s objímajúcim úsmevom pokrútil hlavou:
– Veru nemôžem.
– Škoda, – hlesla Lucia. – Možno by o tom mali napísať 

v novinách. Isto má na to dobrý dôvod, aby sa takto obetoval.
– To nie je obeta, – povedal kňaz a pozoroval ako sa Luciin 

dobrosrdečný pohľad mení na zvedavosť.
– A teda?
– Nazval by som to spytovaním svedomia.
– Ach... tak to je silný prípad. Kolenačky uteká od nejakých 

hriechov. Je to bývalý alkoholik, tyran, alebo nebodaj vrah?
Kňaz si premeral zvedavú ženu, nespomína si, žeby ju videl 

na omši či na spovedi. Čo ju sem priviedlo, mohol ju sem nie-
kto poslať na výzvedy, možno tajných opäť zaujíma, čo sa fa-
rár podozvedal na spovedi. Spomenul si na dekanovo varovanie 
pred vyzvedačmi. Varoval ho hneď po nástupe na faru, lebo sám 
chodil referovať tajnej polícii. Zároveň to všetko zrádzal aj kňa-
zovi, aby sa vedel brániť, ak by ho tajní začali z niečoho podoz-
rievať a vypočúvať.

Možno že sem vyslali aj túto peknú študentku. Tak trocha 
zbytočne, pretože o mužovi tajní vedeli všetko. Luciin záujem 
mu napriek všetkým podozreniam ulahodil. Sám sa pristihol 
pri tom, že zvedavosť mladej ženy je príjemnejšia ako zvedavosť 
starej Zwiegelovej, užitočnej chrámovej upratovačky. Na chvíľu 
sa mu zazdalo, že vidí trocha hlbšie, než sú len hnedé študentki-

Muž, ktorý  
chcel 

plakať
(úryvok) 2. časť
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Pri otváraní výstavy DOMUSu v galérii DNM „Dokumentace slovenských hrobů v regionech českých zemí“ sme 
netušili, aký bude jej ďalší život. Krátko po otvorení výstavy začala invázia Ruska na Ukrajinu, a DNM sa stal jedným 
z centier humanitárnej pomoci, hroby na fotkách nemými svedkami. Desiatky dobrovoľníkov v galérii triedili a balili 
darované veci, a my sme ticho dúfali, že to pomôže, že ďalších hrobov bude čo najmenej...          Foto: Archív DNM

ne oči. Skúmal ich hĺbku a keď videl, že jej pohľad sa nemení ani 
nemieri inam, po chvíli zo svojho tajomstva povolil:

– Je to bývalý sudca najvyššieho súdu.
Príbeh muža na kolenách sa odohrával desať rokov po invázii 

vojsk, v čase povinného zabúdania na všetko, čo vojenskej invázii 
predchádzalo. Obraz muža na kolenách nebol nijako povzbudi-
vý, Lucii sa ešte dlhé roky zjavoval v najnevhodnejších chvíľach. 
Raz vo sne, inokedy pri spomienke na niektorú z básnických ulíc, 
alebo na Modrý kostolík. Stačilo, že ju mama vytiahla v nedeľu na 
prechádzku a len čo zahliadli belasú vežu, hneď sa ako na povel vy-
noril muž na kolenách a počula aj jeho krátke sykotavé dychčanie.

Prešlo veľa rokov, kolenujúci muž sa dávno stratil z bratislav-
ských ulíc a ostala po ňom len spomienka medzi pár desiatkami 
ľudí. Lucii sa vyjavil až pri správach o atentáte na pápeža poľské-
ho pôvodu. Obraz pápeža-démona v novinách bol signálom pre 
druhú vrstvu zrkadla, tá hlásila, že zaiste ide o pozoruhodného 
muža. Zrazu bol čas viac inšpiratívny, zrazu sa začali vynárať dáv-
no zabudnuté slová, napríklad slovo svedomie či pokánie. Zachy-
tila o tom komentár v rádiu Slobodná Európa a vtedy opäť ožila 
spomienka na muža, ktorý sa zjavil počas ich bujarej študentskej 
noci a ako si neskôr zapísala, aj do jej života. Predsavzala si, že raz 
jeho príbeh odhalí a napíše.

Teraz, keď už ju šéfredaktor Ondrej prizval medzi vyvolených 
a ponúkol jej aj zasúťažiť si s nimi, vedela, že je to len pozvánka 
medzi poslušných a dávno umlčaných. Že pootvorenými dvier-
kami títo Ondrejovia nemyslia nič vážne a nikdy ich len tak ne-
otvoria dokorán. Musí do nich kopnúť s celou silou sama.

Nepokoj ju zaviedol do knižnice a v novinách Smena zo šesť-
desiateho ôsmeho roku objavila reportáž o anonymnom sudco-
vi z nezákonných procesov. Hneď jej napadlo, že by to mohlo 

súvisieť s kolenujúcim mužom. V reportáži sudca vyrozprával, 
ako jeho aj iných kolegov tlačili do vyhlasovania nezákonných 
rozsudkov. Celý svoj život prežil na výslní a potom krátko pred 
odchodom do dôchodku sa sudca zrútil. „Nestál som na strane 
spravodlivosti, preto odteraz budem na jej strane kľačať,“ stálo 
doslova v závere textu. 

„Musíme sa vrátiť na začiatok,“ zapísala si Lucia do príprav-
ných poznámok k súťažnej reportáži. „Nepoznám žiaden súčasný 
priestor, či už v rozhlase, v novinách, televízii, ktorý by zniesol 
obraz muža, chodiaceho kolenačky do kostola. Jeho posolstvo 
je staršie ako hociktorá cirkev či vševediaca ideológia. Preto ná-
vrat strateného sudcu vidím na samom začiatku histórie. Ob-
raz muža, ktorý chcel plakať v chráme, patrí na začiatok dôb 
triedenia hodnôt. Možnože až niekam do jaskyne pod horu 
Sinaj, alebo do rímskych katakomb, medzi prvých kresťanov či 
k uväzneným kacírom. Proste všade, kde pochopili faloš svojej 
najsvätejšej viery, pochopili, že najvyššia moc je zakaždým nad 
všetkými pravdami, nad všetkými vierami. Obraz muža poká-
nia je príhovor odvážnym ľuďom na úsvite dejín. Je značkou na 
ceste z bludiska von. Aj dnes. Neslobodno sa nechať pomýliť 
vzdialenosťou od prastarej histórie – úsvit dejín nás môže za-
skočiť v ktorejkoľvek chvíli.“

Pustila sa do písania. Až po prečítaní starej reportáže si uve-
domila, v akom žalostnom stave je súčasný jazyk. Jeho myšlien-
ky nesmerovali k veci, hadili sa ako úhory a miesta konfliktov 
zručne oboplávali. Teraz videla, aké je zložité prirodzeným jazy-
kom predostrieť čitateľom jasný príbeh. Ako musí hľadať slová 
a naliepať do textu neexistujúci všemocný optimizmus a umelo 
ohýbať smer jeho tupého pochodu.

Peter Juščák
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Výlet do Kokořínského dolu nemožno absolvovať bez za-
stávky pri jeho najväčšej dominante – hrade Kokořín, 
ktorý sa za obcou Kokořín naraz vynorí medzi hustým 

stromovým porastom po ľavej strane cesty. Toto miesto je obľú-
benou zastávkou všetkých návštevníkov údolia, pretože je odtiaľ 
najkrajší výhľad na celý hrad a dajú sa tu urobiť aj jeho najlep-
šie fotogra�e. Hrad Kokořín pochádza zo 14. storočia a v čase 
husitských vojen bol úplne zničený. Svoju novogotickú podobu 
získal až pred 1. svetovou vojnou po rekonštrukcii rodinou vte-
dajšieho majiteľa hradu Jana Špačka a do súčasnej podoby bol 
upravený až v  20. storočí architektom Eduardom Sochorom. 
Z hradu už je to iba kúsok kľukatou cestou do údolia, kde náv-
števník narazí na rybník Harasov, popri ktorom je lepšie sa 
vydať lesným chodníkom po jeho pravom brehu než po asfal-
tovej ceste. Chodník kopíruje breh vodnej nádrže medzi stro-
mami popod úchvatné skalné útvary, ktoré nás privedú až ku 
skalným obydliam. Vytvorili ich v minulosti obyvatelia pies-
kovcovej oblasti najprv ako pivnice alebo chlievy pre domáce 
zvieratá, ale neskôr aj ako skalné byty, ktoré poskytovali útočis-
ko najchudobnejším ľuďom ešte v dvadsiatom storočí. Posled-
ná obyvateľka skalného obydlia v ňom žila až do roku 1982. 
Pokojne meandrujúci potok Pšovka, ktorý pôsobením vod-
nej erózie vytvoril toto malebné údolie, sa začal prerezávať do 
mäkkých vrstiev pieskovca už pred 2 miliónmi rokov. V hlbo-
kých a úzkych kaňonoch je aj v lete pomerne chladno a tienisto, 
zatiaľ čo južné svahy údolia sú rozpálené slnkom. To vytvára 
vhodnú klímu pre veľkú biodiverzitu tunajšej fauny a �óry, kde 

Prírodná 
rezervácia  
Kokořínský 

důl

sa vyskytuje súčasne množstvo chladnomilných aj teplomil-
ných rastlín, húb a  živočíšnych druhov. V Kokořínském dole 
bolo zaznamenaných viac ako 700 druhov vyšších rastlín, ma-
chov a  papradia. Okolie Pšovky je domovom veľkého počtu 
bezstavovcov ako sú slimáky, raky, žaby, pavúky, ale aj asi šesť-
desiatich druhov vtákov. Popri koryte potoka sa dá dostať až na 
križovatku pri hostinci U Grobiána, odkiaľ možno vyliezť cez 
úzke kaňony na blízku skalnú vyhliadku, z ktorej sa pod nami 
objaví údolie v plnej kráse. Ak budeme z vyhliadky pokračovať 
cez lúku stále ďalej, dostaneme sa popri malebnom kostolíku 
Svatého Jiří až do obce Hradsko, ktorá prešla bohatou his-
tóriou, siahajúcou až do obdobia 25 000 rokov pred Kristom. 
Našli sa tu kamenné odštiepky, pazúriky, škrabadlá, rydlá a iné 
výrobné nástroje. V letných obdobiach na území terajšej obce 

Hrad Kokořín

Skaly porastené stromami

Kokořínský důl leží v údolí potoka Pšovka pod hradom 
Kokořín medzi križovatkou Ráj a železničnou stanicou Lhotka 
u Mělníka. Za prírodnú rezerváciu bol vyhlásený už v roku 1953 
a je srdcom Chránenej krajinnej oblasti Kokořínsko – Máchův 
kraj. V jeho pieskovcovom teréne sú ukryté malé skalné mestá  
popretkávané skalnými oknami a bránami, úchvatné  
vyhliadky na okolitú krajinu zo skalnatých vrchov,  
rozprávkové meandre potoka Pšovka, tajomné  
rokle, ale aj rozľahlé vodné nádrže.
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sídlili pravekí lovci, ktorí si tu stavali prístrešia, o  čom sved-
čia nálezy pravekých ohnísk. Zimné obdobia pravdepodobne 
trávili v  blízkych jaskyniach. Výraznejšie osídlenie Hradsko 
zaznamenalo v dobe bronzovej v 16. až 15. storočí pred Kris-
tom. Osadníci si už stavali povrchové chaty z drevených kolov 
vypletených slamou, ktorú spájali hlinou. Z tohto obdobia sa 
tu našli časti hlinených hrncov, misky, zásobníky na zrno, ale aj 
bronzové šperky. Neskôr, približne v 7. storočí nášho letopočtu, 
bolo Hradsko osídlené Slovanmi, čoho dôkazom je šijové opev-
nenie, tvorené dvomi hradobnými líniami, ktoré boli súčasťou 
konštrukcie slovanského hradiska. Milovníci histórie si tu urči-
te prídu na svoje. Po ceste naspäť z Kokořínského dolu stojí za 
obhliadku aspoň z vonkajšej strany barokový zámok Kokořín 
z 18. storočia, ktorý sa nachádza priamo uprostred obce rov-
nakého názvu. Zámok bol postavený z popudu vtedajšej maji-
teľky panstva grófky O´Reylliovej a za socializmu sa, bohužiaľ, 
stal sídlom miestneho jednotného roľníckeho družstva. V sú-
časnosti je zámok opäť v  súkromnom vlastníctve. V blízkosti 
zámku stojí krásne súsošie Svätého Mikuláša z  doby okolo 
roku 1700 so sochami Svätého Sebastiána, Róchusa, Marti-
na a sochou Svätej Rozálie vo výklenku podstavca. Kamenní 
svätci s pokojným výrazom v tvárach už veky vekov vítajú kaž-
dého návštevníka Kokořína a ako by mu mávali pri odchode na 
rozlúčku. Aj preto má možno každý, kto do tohto prekrásneho 
kúta krajiny zamieri, príjemný pocit, že je tu vždy vítaný.

Text a foto: Vladimír Dubeň

Kostol Svätého Jiří v Hradsku

Súsošie Svätého Mikuláša v Kokoříne

Chodník skalným kaňonom

Meandre potoka Pšovka

Pohľad zo skalnej výhliadky na Kokořínský důl
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MARIANA ČENGEL SOLČANSKÁ: 
PROCES S MŔTVYM (Ikar, 2021)
Mariana Čengel Solčanská (1978) patrí v súčasnosti k popred-
ným a pozoruhodne produktívnym (čítaj pracovitým) osobnos-
tiam slovenskej literatúry a �lmu. Je vyštudovaná politologička 
a  kulturologička a  súčasne aj �lmová režisérka. Nakrútila šesť 
celovečerných hraných �lmov, pričom ostatné dva – politické 
drámy Únos a  Sviňa, vychádzajúce zo skutočných udalostí na 
Slovensku, ku ktorým si sama napísala scenáre – sa stretli s ne-
vídaným záujmom domácej verejnosti. Okrem toho je autor-
kou piatich románov, vydaných v  domovskom vydavateľstve 
Ikar. Svoj prvý román vydala v roku 2010 pod názvom Legenda 
o  lietajúcom Cypriánovi (súčasne to bol jej �lmový celovečerný 
debut). V roku 2014 napísala rozprávkový príbeh z 15. storočia 
Láska na vlásku, ktorý si tiež sama s�lmovala. V októbri 2018 
jej vyšiel román  Generál  o  Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 
a v roku 2019 vydala historický román Jánošík.

Aj jej ostatný román Proces s  mŕtvym je románom s  te-
matickým ukotvením v  slovenskej histórii, aj keď v  niekoľ-
kých dejových vrstvách. Nosnou z nich je síce súdny proces 
s prezidentom vojnovej Slovenskej republiky Jozefom Tisom, 
ale súčasne sa v ňom prepletá príbeh vzťahu biskupa Tomáša 
Debrentheya k rybárke Anne z 15. storočia a životný príbeh 

archeologičky Cyrily Gregus, ktorej postava má autorkin 
autobiogra�cký podkres. Prirodzene, všetky tieto príbehové 
línie sa nedotýkajú v  čase, ale významovo sa v  symbolickej 
podobe starožitnej postele pretínajú. Neuralgickým bodom 
celého románu je v tomto zmysle otázka prepojenosti človeka 
a dejín. Inými slovami povedané, autorka, respektíve jej alter 
ego, hľadá (ako hľadajú archeológovia) v románe odpoveď na 
to, ako sa naše životy stávajú súčasťou veľkých dejín. Pretože 
dejiny sa nedejú mimo nás sami o sebe, ale vždy nás nejakým 
spôsobom ovplyvňujú, a  my ich zase, aj keď to možno ne-
vidieť hneď alebo len v časti, ovplyvňujeme svojím rozhodo-
vaním a teda svojimi skutkami. Pre protagonistku románu má 
hľadanie tejto odpovede priam terapeutický zmysel, pretože 
v  konečnom dôsledku nejde o  minulosť, ale predovšetkým 
o  budúcnosť a  teda o  samotný zmysel jej života. Minulosť 
sa už meniť nedá, ale formovať 
budúcnosť čo len v  obmedze-
nom rámci možností jednotliv-
ca, je možné. V tomto zmysle je 
kľúčové slovo z názvu románu. 
„Proces“ tu nie je chápaný len 
ako beletristická rekonštrukcia 
jedného súdneho procesu, ale 
ide aj o  proces ako kontinu-
um hľadania odpovedí, ktoré 
smerujú do budúcnosti. Osu-
dy mŕtvych sú už spečatené, 
ale naše osudy, aj keď sa to 
možno takto nezdá, máme 
vo svojich rukách.

Originalita tohto románu 
spočíva nielen v  tom, ako 
detailne je zobrazený súd 
s  hlavným slovenským vojnovým 
zločincom, ale hlavne v tom, koľko osobného je v re�exii toh-
to súdneho procesu. Osobného napríklad v tom zmysle, ako 
autorka rozbíja ilúzie milovaných prarodičov svojej hlavnej 
postavy o Tisovi. To je nepochybne bolestná vec, pretože tu 
ide v princípe o konfrontáciu s tými najbližšími a s ich vedo-
mým či nevedomým vytesňovaním všetkého, čo by túto ilú-
ziu narušovalo. Napríklad tú, že Tiso bol predsa kňaz, morál-
na autorita, a preto sa nemohol dopustiť vecí, ktoré protirečia 
samotným základom kresťanskej viery. Ale rozbíjanie týchto 
ilúzii má pre protagonistku príbehu očistný zmysel, pretože 
porozumením dejinného kontextu chce hlavne porozumieť 
sama sebe – kvôli budúcnosti, ktorá patrí živým, nie mŕtvym.

Samotný proces však autorka nezobrazuje v nejakom his-
torickom vzduchoprázdne, ale v kontexte dobovej atmosféry 
od konca 30. rokov až po 50. roky minulého storočia. Tak-
to do príbehu vstupujú a aktívne v ňom vystupujú – nepo-
chybne s  istou mierou fabulácie – reálne historické postavy, 
ktorých osudy sú tak či onak spojené s  Tisom. Napríklad 
Tatarka, Kmeťko, Škrábik, Novomeský, Mach, Tuka a ďalší, 
vlastne celé panoptikum slovenského politického a spoločen-
ského života danej doby. Preto sú organickou – a  funkčnou 
– súčasťou celého príbehu aj zbeletrizované legendy o spoloč-
nom popíjaní a vojnovom (i povojnovom) kamarátstve brati-
slavskej komunistickej a gardistickej smotánky, alebo výjavy 
zo zákulisných praktík cirkevnej vrchnosti, či okolností vzni-
ku Tisovej Slovenskej republiky.

Slovenská  
a česká 
knižnica
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Proces s mŕtvym nie je vyťahovaním kostlivcov zo zatuchnutej 
skrine slovenského nacionalizmu (na to netreba literatúru, to sa 
s úspechom darí súčasnej slovenskej neoľudáckej elite), ale je ref-
lexiou tej časti našej histórie, ktorej tragické dôsledky metastázu-
jú v rôznych podobách až do našej doby.

PAVEL KLUSÁK:  
GOTT. ČESKOSLOVENSKÝ PŘÍBĚH 
(Host, 2022)
Dalo sa očakávať, že po smrti Karla Gotta sa objaví množstvo kníh, 
tak či onak adorujúcich pod dohľadom „strážcov pokladu“ multi-
násobného československého zlatého slávika. Ale tak trochu sa oča-
kávalo aj to, že sa objaví naopak niečo, čo si o Karlovi Gottovi pre-
čítajú aj tí, ktorí ho ako speváka nemuseli (čo nutne neznamená, že 
nerešpektovali), ale ktorý je napriek tomu chtiac či nechtiac a v tej 
či onej miere trvalou súčasťou ich životov. Takáto kniha napokon 
naozaj vyšla pod názvom Gott. Československý příběh a jej autorom je 
popredný český hudobný publicista Pavel Klusák (1969).

Treba hneď na začiatku podotknúť, že síce nejde o  oslavnú 
knihu (ani o „kacírsku“ knihu, akú napísal Jan Novák o inej čes-
kej kultúrnej ikone, spisovateľovi Milanovi Kunderovi), ale ani 
o bulvár. A treba hneď na začiatku podotknúť aj to, že z titulu 
knihy je zrejmé, že ju bude potrebné čítať nie ako príbeh o Got-
tovej umeleckej kariére v nejakom historickom a spoločenskom 
vákuu, ale hlavne ako príbeh človeka s kultovým statusom v kon-
texte širšieho, takmer šesťdesiatročného historického príbehu 
celého dvojnárodného štátneho spoločenstva, ktorého bol Karel 
Gott prominentnou súčasťou a ktorého atmosféru v nezanedba-
teľnej miere ovplyvňoval. Ako napokon vyplynie z Klusákovho 
textu, ten československý príbeh, prerozprávaný na pozadí osob-
ného a umeleckého príbehu Karla Gotta, je v mnohom dôležitej-

s  touto ilúziou zmierili a  stala sa pre nich realitou. Gott bol 
bezkonkurenčným idolom v štáte, kde nebol vlastne nikdy kon-
frontovaný s konkurenciou: jednak, treba podčiarknuť, v zásade 
nikto taký na československej popovej scéne tej doby neexistoval, 
ale aj vďaka prepletencu konexií so straníckymi papalášmi a záku-
lisným manipuláciám „zorientovaných“ osôb (hlavne kapelníkov), 
ktorí vedeli, ako nikoho nevpustiť na územie vykolíkované pre ich 
kone. V tomto zmysle je to naozaj výpoveď o dobovom Českoslo-
vensku: najdôležitejšie nebolo, či človek niečo vie, alebo má na niečo 
schopnosti, ale či má dosah na nejakú páku, a či vie, kedy a ako ju 
má zatiahnuť. Z toho vyplývalo aj to, že pre niekoho dobové záko-
ny platili a pre niekoho nie, viď v Gottovom prípade jeho „cvičná“ 
emigrácia a následná dohoda s režimom. Kým pre drvivú väčšinu 
občanov Československa bola cesta na Západ na pokraji mysliteľ-
nosti, Gott chodil do Západného Nemecka ako chcel.

Karel Gott a komunistické Československo mali spoločné aj 
to, ako úzkostlivo dbali na svoju sebaprezentáciu. Štátna maši-
néria nedovolila nič, čo by, povedané dobovou nacionalistickou 
hatmatilkou, „kazilo obraz krajiny“ a Gott podobne. Klusák do-
kladá príklady, keď si Gott sám upravoval vlastný imidž a prísne 
dbal na to, aby ho nikto a nič nenarušilo. To sa týkalo napríklad 
jeho vystúpení v kasíne v Las Vegas, z ktorého si sám s kapelou 
vyrobil priam svetový úspech, ale aj spievania v Nemecku, kde 
bol síce „Die goldene Stimme aus Prag“, ale v podstate len súčas-
ťou toho, čo Klusák označuje ako „cudzinecká légia“.

Karel Gott bol vskutku hrdinom našej doby, ale na rozdiel od 
desiatok tisícok spoluobčanov, ktorí sa dlhých štyridsať rokov 
komunizmu naučili �xľovať svoju prácu a predstierať aktivitu, 
Gott tvrdo pracoval, aj keď prispôsobil svoj repertoár obecné-
mu (ne)vkusu a  veľa zmysluplného z  celých tých desaťročí po 
ňom nezostane. Nemožno ho podozrievať, že to nevedel, ale bol 
v tomto zmysle ako my všetci ostatní: aj keď bol prominent, pris-
pôsobil sa. Je tak trochu paradoxom, že tým najhodnotnejším, 
čo z jeho tvorby zostáva, sú pesničky z éry Semaforu, ktoré on 
osobne – ako sa priznal – nemal rád. Pritom práve to, čo vzniklo 
v odmäku zo začiatku 60. rokov, je v porovnaní s tým, čo vzniklo 
za normalizácie, ako porovnávať oheň a vodu. Gotta zaiste ne-
možno podozrievať, že nevedel, kde a v čom žije, presne tak, ako 
to vedela drvivá väčšina nás ostatných. A presne tak, ako drvivá 
väčšina nás ostatných, aj on sa prispôsobil, čiže znormalizoval 
a nakoniec sa v tom naučil žiť (hoci presnejšie by sa dalo povedať, 
že naučil chodiť). Ako my všetci, česť výnimkám.

Klusákova kniha je pozoruhodným obrazom človeka a  doby 
v tom najlepšom slova zmysle. Nevynáša súdy, ale vychádza z nezau-
jatej interpretácie, ktorá je založená na faktoch a nie emóciách.

Igor Otčenáš
Poznámka redakcie: Kniha bola ocenená výročnou cenou  

Magnesia Litera ako Kniha roku 2021

ší a poučnejší, než erudovaný odborný rozbor Gottovej hudob-
nej, televíznej, estrádnej, koncertnej či �lmovej tvorby.

Aký obraz prepojenia Karla Gotta a Československa nám teda 
Pavel Klusák ponúka? Gott podľa neho nebol súčasťou komu-
nistického hardwaru dobového Československa, ale nepochybne 
bol jednou z  funkčných súčastí jeho softwaru. Teda funkčným 
v tom zmysle, že ako súčasť o�ciálneho kultúrneho establišmen-
tu ponúkal svojim fanúšikom ilúziu znesiteľnosti života v  zoš-
nurovanom a  scenzurovanom systéme, až sa napokon státisíce 



28. októbra 2021 sme si 
pripomenuli 125. výročie 

narodenia PhDr. Anny 
Gašparíkovej Horákovej, 

jednej z prvých slovenských 
profesionálnych historičiek, 
ktorá sa do histórie zapísala 

ako správkyňa osobného 
archívu prvého prezidenta 
Československej republiky 

Tomáša Garrigua Masaryka.

125. výročie 
narodenia 
PhDr. Anny 

Gašparíkovej 
Horákovej
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Narodila sa v Turčianskom Svätom Martine do rodiny 
národovca, kníhkupca a člena Slovenského spevoko-
lu Jozefa Gašparíka Leštinského. Anna bola vzornou 

žiačkou a  ako sama spomínala „od detstva rada učila iných 
tomu, čo sama vedela“. A zároveň priznávala, že „mladšie sestry 
a  ich kamarátky sa ochotne poddávali jej často i  despotickým, 
pedagogickým sklonom“. Rodičia vlastniaci kníhkupectvo ju 
pripravovali na to, že raz práve ona, ako najstaršia zo štyroch 
sestier, preberie rodinnú �rmu a bude pokračovať v ich práci. 
Zrejme aj preto po absolvovaní meštianskej školy absolvovala 
vyššiu obchodnú školu v  Martine a  neskôr aj nemeckú ob-
chodnú školu v Těšíne. Nezáživný svet čísel a obchodu si ju 
však nezískal, viac ju uspokojovalo pôsobenie v  Spolku slo-
venských žien Živena – prednášala tu v  škole, ktorú v  roku 
1920 Živena založila a istý čas pôsobila aj ako tajomníčka jej 
výboru. Aby mohla v  škole učiť o�ciálne, absolvovala ďalšiu 
školu – učiteľský ústav v Turčianskych (vtedy Štubnianskych) 
Tepliciach.

Údajne na podnet Jana Úlehlu, riaditeľa martinského gym-
názia, častého hosťa kníhkupectva Gašparíkovcov, ktorý od-
hadol jej potenciál a spoznal skryté ambície, rozhodla sa do-
siahnuť ešte vyššie ciele a vyštudovať históriu na Filozo�ckej 
fakulte Univerzity Karlovej v  Prahe. Neodradila ju ani sku-
točnosť, že maturita z učiteľského ústavu nestačí a potrebná 
je maturita gymnaziálna. Aj na to spomína s úsmevom: „Keď 
som prelomila vôľu svojej autoritatívnej matky, aby som ja vied-
la po otcovi kníhkupectvo, zasadla som ako 26-ročná v  lavici 
ôsmej triedy gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha. Bolo nás do-
hromady štrnásť, z toho len dvaja či traja vidiecki chlapci mali 
školskú prípravu slovenskú, akú som mala i ja. Možno vekovou 
prevahou – bola som staršia o  šesť-sedem rokov – a vychováva-
ná naozaj kultúrou československou, bola som v  triede akýmsi 
zjednocujúcim prvkom. Hoci hospitantka-externistka, chodila 
som do školy každý deň a pracovala tak ako všetci ostatní žiaci. 
Maturovala som s  ostatnými spolužiakmi, ktorí ma považovali 
úplne za svoju, hoci sme si celý rok vykali. Starostlivo strieľali tí 
lepší matematici pušky Gize, mojej jedinej ženskej spolužiačke, 
a mne, keď sme pri písomke vzdychali nad ťažkým príkladom. 
Boli vďační, keď som pre celú triedu vyrobila preklad z latinčiny, 
ba i slovenskú písomnú úlohu. Hneď mi tí najzručnejší za odme-
nu narysovali domácu úlohu z deskriptívy.“

Štúdium histórie a československej �lológie úspešne ukon-
čila prácou Povstanie Rákoczyho a  Slovania a  získala titul 
PhDr. Napriek úspechu, ktorý nasledoval po tvrdej práci, 
sa v  roku 1928 opäť vrátila do rodného mesta – a do rodi-
čovského kníhkupectva. A potom, 26. januára 1929 jej poš- 
ta doručila list, na ktorom bola pečiatka Praha-Hrad. Jeho 
odosielateľkou bola doktorka Alice Masaryková, dcéra prezi-
denta Československej republiky. Anna Gašparíková sa s ňou 
spoznala počas práce v spomínanom Spolku slovenských žien 
Živena, ktorého bola Alice Masaryková čestnou predsedníč-
kou. Ten list mal toto znenie: „Drahá doktor Gašparíková, keď 
ste boly v  Lánoch, vzpomenuly ste, že veríte, že sa Vám práca 
ukáže, abyste prácu maly. A tak ja dúfam, že ste svieža a veselá, 
ako pstrúžik, po doktorátě, že ste si oddýchly a  tak pomaličký, 
pomalý, že treba sa aj po práci obzreť, a sa jej chytiť. Aj to sa mi 
vidí, že je tu taká príležitosť, aká sa hněd veru každému nepri- 
trafí - a to aj by som povedala z historického stanoviska, že nie 
každé storočie takú príležitost dáva! Lebo žijeme ,v plnosti času‘ 
svojho národa. A  tak o  tej milej práci: Otěc má svoje zápisky 
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ho archívu. Zároveň až do roku 1936 vykonávala aj funkciu 
jeho literárnej tajomníčky, podieľala sa na organizovaní jeho 
ciest po Slovensku a  prekladala materiály z  a  do maďarské-
ho jazyka. Spolu s rodinou Masarykovcov žila všade tam, kde 
prezident aktuálne pôsobil – v Prahe, Lánoch, Topoľčiankach 
i Židlochoviciach. Svoje pôsobenie v štátnych službách ukon-
čila v  roku 1936 vydajom za akademika Jiřího Horáka, vý-
znamného európskeho slavistu a  folkloristu, s ktorým sa zo-
známila už v roku 1920, keď prišiel do Martina študovať roz-
siahlu piesňovú zbierku Andreja Halašu. Zážitky a postrehy zo 
života v kruhu rodiny T. G. Masaryka spracovala v publikácii 
U Masarykovcov, ktorá však vyšla až posmrtne v roku 1995. Je 
autorkou vlastivednej práce Údolí Turce (1934), ilustrovanej 
českým gra�kom Karlom Vikom a  knihy Slovensko (1946 – 
1947), resp. Tisícročné Slovensko, v ktorej sa pokúsila o synte-
tický pohľad na slovenské dejiny. Publikovala desiatky recen-
zií, článkov a  historických štúdií venovaných životu a  dielu 
viacerých osobností slovenskej i českej literatúry a príspevkov 
spomienkového charakteru. Sporadicky publikovala preklady, a  poznámky sociologického rázu, �lozo�ckého a  historie svojej 

práci a je treba ich roztriediť a niektoré aj spracuvať. Ja v istom 
smyslě som v niektorých veciach jemu k ruke, ako mi moja nebo-
há mama kázala, tak aj vždy spolu všetko prehovoríme. Opýtala 
som ho tedy, či bystě Vy túto prácu nemohli na seba vziať, že mám 
o vás dobré zprávy, aj povahou, že myslím, že porozumietě jeho 
práci. Otěc vec rozmyslel a za dva dni mi povedal, že by to zkúsil, 
ak bystě Vy boly srozumená, a že by to snáď išlo. Že myslí, že by 
to ztratěný čas pre Vás nebol, že bystě mali príležitosť všeliniečo 
sa naučiť. Tak konkretně: bola by to práca 1. marcom počínajúc. 
Maly byste celé zaopatrenie v Lánoch, lěbo na Hradě, kdě práve 
buděme. Bola by to práca na rok, dva. Pri tom by bolo možno za-
riadiť aby sa Vám roky tak rátaly, ako bystě boly v štátnej službe 
na škole. Maly bystě dost volného času. Z Lán je do Prahy blízko. 
Ak bystě prácu radi mali, bolo by možné, že by aj na dlhšie sa 
Vašej práce užiť mohlo. Tak ja Vám toto s pomocou Božou píšem. 
Prečítajtě, rozmyslitě dobre. Lěbo pomôcť milému otcovi je úlo-
ha krásna a  vzácná – alě aj zodpovedná. Plat bol by prvý rok 
1000,-, druhý 1500,-. Ja vám buděm nápomocná a budětě mať 
možnosť žiť v rodinnom kruhu. S pozdravom celej Vašej rodině 
Vaša A. G. Masaryková.“

Po zodpovednom uvažovaní Anna Gašparíková výzvu pri-
jala a  v  marci toho istého roku vstúpila do služieb prvého 
prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigua Ma-
saryka ako jeho osobná archivárka, resp. správkyňa osobné-

s  manželom spolupracovala na jeho výskumných aktivitách, 
v  spolupráci s  ním vydala v  roku 1956 publikáciu Slovenské 
ľudové balady, neskôr sa venovala úprave a  editovaniu ľudo-
vých rozprávok Pavla Dobšinského, preložených do viacerých 
jazykov. Z  češtiny do slovenčiny preložila rozprávky Boženy 
Němcovej (Kráľ času, 1965) a edične pripravila vydanie české-
ho prekladu Hájnikovej ženy od Pavla Országha Hviezdoslava.

S manželom žila v Prahe, neskôr striedavo v Prahe a v Mar-
tine v dome, ktorý jej už v roku 1918 zakúpil otec Jozef Gaš-
parík Leštinský. Po úmrtí manžela v  roku 1975 sa natrvalo 
vrátila do Martina. Interiéru svojho obydlia sa snažila vrátiť 
ráz staromartinskej kultúrnej domácnosti, kde sa v  duchu 
česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti čítalo a debatovalo na 
rôzne aktuálne témy. Tento objekt nachádzajúci sa ako solitér 
v rámci širšieho centra mesta Martin darovala formou závetu 
Slovenskému národnému múzeu v Martine, ktoré tu v roku 
1999 zriadilo Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, s pie-
tou pripomínajúce život a dielo dvoch významných osobnos-
tí stelesňujúcich najpozitívnejšie tradície česko-slovenských 
kultúrnych vzťahov a  vzájomnosti, ktorú nielen hlásali, ale 
aj žili.

Hana Zelinová

Masarykov dom, Bystrička, Slovensko, 
zdroj: mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51408700

Výhľad zo záhrad Pražského hradu na Malú Stranu, foto J. Nosek

Končiare Malej Fatry od Bystričky, foto J. Nosek
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Nuž preto, že Veľká noc v dobe písania 
týchto riadkov práve prichádza. A treba 
sa na ňu pripraviť. Takúto prípravu sme 
zažili 5. apríla v Horných Počerniciach, 

v bývalej stodole Chvalského zámku. 
V marci prišli do Horných Počerníc 

ukrajinské mamičky s deťmi, aby 
našli na pár mesiacov kľud a zotavili 

sa z vojnových útrap, ktoré prežili 
v Kyjeve a okolí. Ďalšie Ukrajinky prišli 

z Ivanofrankovskej oblasti i z okolia 
Ľvova. Súčasný počet ľudí ukrajinskej 

národnosti dosiahol v našej mestskej časti 
1 200 osôb, pretože pomaličky pribúdali 

už v tridsiatich minulých rokoch. 
Najmä pre ukrajinské mamičky 
a deti miestny dom detí a spolok 

Mumraj pripravili krásne popoludnie 
s výzvou „Poďte sa zoznámiť s našimi 

Ukrajincami.“ 

České spolky pripravili program pre ukrajinské a české 
deti, ktorý pozostával z maľovania vajíčok na český 
a ukrajinský spôsob. Deti pri štyroch dlhých stoloch 

zdobili vajíčka, vytvárali veľkonočné ratolesti, kvetinové 
dekorácie a hrali hry. Zatiaľ čo české deti používali farbičky, 
ukrajinské deti zdobili pestrofarebnou vlnou, textilom za po-
moci lepidla. Znela ukrajinčina, ruština, čeština. A ako Ukra-
jinci slávia Veľkú noc na Ukrajine?

UKRAJINSKÁ VEĽKÁ NOC
Veľká noc je u Ukrajincov najdôležitejším sviatkom roka. 
Predchádza jej 40-dňový pôst. Po 40 dňoch pôstu nasleduje 
Veľký týždeň (u nás Svätý týždeň). Začína Kvetnou (Vrbna) 
nedeľou a vyvrcholí Veľkonočnou nedeľou alebo vzkriesením 
s bohoslužbami, ktoré oslavujú odkaz Ježiša Krista a pripomí-
najú jeho bolesť, smrť a uloženie do hrobu.

Každý Veľký deň vo veľkonočnom týždni je zameraný na inú 
tému. Napríklad streda (u nás Škaredá) pripomína Judášovu 
zradu, keď zradil Ježiša Krista za miešok strieborných mincí. 
Vo štvrtok sa spomína na Poslednú večeru Ježiša a jeho apoš-
tolov. Práve štvrtok (u nás Zelený) je na Ukrajine určený na 
očistu vnútornú i vonkajšiu. Upratujú sa domovy a zametajú 
prahy. Predtým sa čistili stajne a dobytok. Podľa najstarších 

Veľká noc 
na Ukrajine

Prečo ukrajinská Veľká noc?

Ukrajinské deti pri zdobení vajíčok, stodola Chvalského zámku

Veľkonočný strom na Staromestskom námestí
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na ktorej rodina posedí a rozdelí sa o jedlo s mŕtvymi. Ukra-
jinskou tradíciou je dávať na Veľkonočnú nedeľu každému 
členovi rodiny darček, napríklad nové topánky alebo šaty. 
Počas sviatkov sa nesmie pracovať, dokonca aj okopávanie zá-
hradky alebo štiepanie dreva je zakázané.

Vo Veľkonočný pondelok chodia chlapci, mládenci a muži 
polievať dievčatá a ženy, podobne ako je tomu na Slovensku. 
Veľkonočný pondelok je na Ukrajine známy ako „oblyvanyj 
ponedilok“. Čo to znamená? Chlapci naplnia vedrá (čistou 
alebo parfumovanou vodou) a prúdom vody očisťujú dievča-
tá. Aj u nás je tradícia polievanie vodou, zatiaľ čo v Čechách 
chodia chlapci dievčatá vyšibať spletenými prútmi. Na Mora-
ve sa polieva aj šibe.

Ďakujeme všetkým aktivistkám a aktivistom Horných Po-
černíc za prípravu pekného predveľkonočného popoludnia. 
Zaželajme našim Ukrajincom pokojnú a jasnú prvú Veľkú 
noc u nás!

Za Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac...
Text a foto: Helena Nosková 

Apríl 2022

legiend sa v tento deň navracajú mŕtvi, aby oslávili „Nava“ 
(čiže posmrtnú) Veľkú noc a po veselí sa opäť vrátili do raja.

Veľký piatok je dňom, keď bol Ježiš nespravodlivo odsú-
dený na smrť ukrižovaním. Ľudia sa zriekajú jedla i ďalších 
potešení a vzdávajú poctu odkazu Ježiša a jeho utrpenia tým, 
že sa ponárajú do vlastného vnútra.

V sobotu sa chystajú veľkonočné jedlá. Pečie sa paska, (pas-
cha, veľký bochník z kysnutého cesta s hrozienkami, man-
dľami, kandizovaným ovocím), pripravuje sa veľkonočný sy-
rec varený z mlieka a vajec, varia a farbia sa vajíčka, pripravuje 
sa tvaroh i klobásy.

Jedlo sa nakladie do vyzdobeného košíka. Celá rodina si 
ide nechať posvätiť košík s jedlom, a to konkrétne s domá-
cimi produktmi, ako je maslo, chlieb, paska, tvaroh, vajíč-
ka, šunka či klobásy. Jedlo sa svätí buď v kostole, alebo kňaz 
ho svätí pred kostolom. Po príchode domov sa všetci posadia 
k stolu, priťuknú si vajíčkom a ochutnajú pasku, tvaroh, sy-
rec, chlieb aj ostatné dobroty. Po dlhom pôste začína na Veľkú 
noc hodovanie. Jedia sa klobásy, vaječné pokrmy, zemiakový 
šalát a množstvo jedál z mäsa.

Jedlo sa nosí aj na hroby, na ktoré sa tiež ťuká vajíčkom. 
Ukrajinci si uctievajú svojich mŕtvych predkov a nielen na Veľ-
kú noc prinášajú na hroby jedlo. Pri každom hrobe je lavička,  

Zábava pri stolových hrách

Príprava veľkonočnej výzdoby

Občerstvenie bolo pripravené aj pre mamičky

Mgr. Alena Štroblová, dlhoročná predsedníčka školskej komisie
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Zamestnanie obyvateľstva 
je jedným z faktorov 

ovplyvňujúcich charakter 
tradičnej kultúry obcí 
s goralským osídlením. 

Základným zdrojom obživy 
goralského obyvateľstva 

na Kysuciach v minulosti 
bolo poľnohospodárstvo, 

jeho rastlinná aj 
živočíšna zložka. 

Z poľnohospodárskych 
plodín sa pestovali najmä 

obilniny (raž, ovos, 
jačmeň), ľan (na domácu 

produkciu plátna), 
zemiaky (od 2. polovice 
18. storočia), strukoviny 

a zelenina.

Na poľnohospodársku produk-
ciu mal bezprostredný vplyv 
aj chov hospodárskych zvie-

rat, ktorý bol dôležitou podmienkou 
rozvoja maloroľníckeho hospodárstva. 
Hospodárske zvieratá poskytovali člo-
veku mäso, masť, mlieko, vajcia, kožu, 
vlnu, kosti, rohovinu, hnoj i ťažnú silu. 
Neraz boli meradlom majetnosti roľ-
níka a  jeho rodiny v  lokálnom spolo-
čenstve. Ich odpredaj (resp. odpredaj 
živočíšnych produktov) priekupníkom 
na trhoch a jarmokoch predstavoval vý-
znamný zdroj príjmov do domácnosti 
i hospodárstva.

Ovčiarstvo a salašníctvo
Chov hospodárskych zvierat tvoril jed-
nu zo základných zložiek poľnohospo-
dárskej výroby a  ovplyvňoval spôsob 
života i  ďalšie súčasti kultúry. Úzko 
súvisel s  akosťou a  množstvom potra-
vín i so zvyklosťami pri stravovaní. Jeho 
špeci�ckou súčasťou bolo ovčiarstvo 
a  salašníctvo ako dôsledok kolonizá-
cie Kysúc na valaskom práve. Valasi sa 
v  tejto oblasti objavili začiatkom 16. 
storočia, pričom postupovali hrebeňom 
Karpát – z  východu na západ. Osídlili 
neobývané alebo redšie osídlené územie 
Kysúc. Ich hlavným zamestnaním bolo 
horské pastierstvo na vysoko polože-
ných lúkach, salašnícky chov valaské-
ho dobytka a  spracovanie produktov 

Poľnohospodárstvo  
ako hlavné zamestnanie 

Goralov z Kysúc
ho dobytka. Vyplývalo to hlavne z  ich 
menšej úžitkovosti, ale aj z  častých zá-
kazov chovu pre škody, ktoré napáchali 
pri pasení sa v lesných porastoch.

Už v 2. polovici 16. storočia na severe 
Kysúc existovali početné valaské salaše. 
V  roku 1658 v  goralskej obci Svrčino-
vec existovalo 6 valašských hospodárs-
tiev. Pôda na pasienky sa získavala klčo-
vaním lesov; na klčoviskách sa pestovali 
aj poľnohospodárske plodiny. Majitelia 
feudálnych panstiev valachov využívali 
aj na vojenské a strážne účely. Koncom  
16. a predovšetkým v 17. storočí začalo 
valaské osídlenie prerastať do kopaničiar- 
skeho osídlenia.

Ovčiarstvo a  salašníctvo bolo dôleži-
tou súčasťou súkromného hospodárenia 
a  jedným z  hlavných zamestnaní Go-
ralov na Kysuciach. Salašnícke hospo-
dárenie predstavovalo najvyššiu formu 
chovu oviec. Salašnícky chov spočíval 
v  pasení oviec (ofcí) počas vegetačné-
ho obdobia na pasienkových plochách, 
v  zime sa prikrmovali senom. Koncom 
apríla alebo v máji sa zvieratá jednotli-
vých chovateľov sústredili na salašoch, 
umiestnených na horských pasienkoch, 
prípadne pri poľnohospodárskej pôde 
v údoliach. Kvôli šetreniu zásob krmiva 
na zimu bolo snahou pásť čo najdlhšie. 
Sezónne obydlia pre pastierov a  doby-
tok v  Oščadnici a  Skalitom sa volali 
búdy, šopy, resp. cholvarky. Vo funkcii 

z chovu oviec (bryndza, ovčí syr, výro-
ba súkna a  huní). Súčasťou valaského 
dobytka boli aj kozy, ktoré však tvorili 
podstatne menšiu časť stáda. Vďaka ich 
nenáročnosti na krmivo sa zvykli nazý-
vať kravami chudobných. Napriek tomu 
ich chov nenadobudol taký význam 
ako chov oviec a neskoršie aj hovädzie-

Interiér horskej koliby 
v Oščadnici

Zárubky v obci Čierne
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Kravský plechový zvonec (křapok)

Individuálne pasenie oviec a kôz

Ovčí zvonec – spiežovec (zvunek mošunzny)

baču sa neraz striedali všetci podielnici 
salaša.

S  valaskou kolonizáciou Kysúc súvi-
selo aj rozšírenie nového plemena oviec, 
tzv. valašiek alebo valaských oviec, ktoré 
mali hrubú a  dlhú vlnu a  boli prispô-
sobené životu v  horských oblastiach. 
Pri primitívnejšom extenzívnom spô-
sobe hospodárenia sa využívali aj na 
hnojenie pôdy košarovaním, ktoré však 
bolo málo účinné. Hlavným produk-
tom chovu oviec bolo mäso a  mlieko, 
z ktorého sa vyrábal s_r (syr) a žinčica. 
Vedľajšími produktmi boli vlna, koža, 
rohovina a ovčí hnoj. Najlepšie dojnice 
boli práve valašky a  ich dojivosť trvala 
asi 180 dní, pričom v salašníckej sezóne 
sa od jednej ovce nadojilo 90 až 100 l 
mlieka. Najvyššia dojivosť bola do Jána 
(24. júna). Do Michala (29. septembra) 
sa ovce dojili trikrát za deň, po Micha-
lovi už len dvakrát.

V  niektorých obciach pripadalo na 
poddanskú rodinu 10 – 12 kusov oviec, 
ale boli aj rodiny s 20 – 30 kusmi. Keď 
valaské osídlenie začalo prerastať do ko-
paničiarskeho osídlenia, valasi prešli na 
usadlý spôsob života a  začali sa veno-
vať obrábaniu pôdy. Pri zakladaní jed-
notlivých osád dostali osadníci súvislé 
rovnaké pásy územia od jednej hranice 
po druhú hranicu chotára, zvané zárub-
ky (zar_mbky, zárobky, rale). Zárubok 
predstavoval gazdovstvo jednej rodiny 
a  označoval sa menom prvého osad-
níka. Keď bolo v  roku 1848 zrušené 
poddanstvo, od poddanskej služobnosti 
bola oslobodená iba urbárska, nie však 
kopaničiarska pôda, ktorá predstavovala 
podstatnú časť pôdnej držby na Kysu- 
ciach. Ak roľníci chceli pôdu naďalej uží-
vať, museli si ju vykúpiť. Preto sa zvýšil 
podiel odchodov na sezónne poľnohos-
podárske práce a nastal rozmach dopln-
kových zamestnaní. V  regióne bolo aj 
relatívne vysoké štádium rozdrobenosti 

pôdy, lebo uhorské zákony na rozdiel 
od rakúskej časti monarchie delenie 
pôdy pri dedení trpeli a  dokonca po-
voľovali. Tieto zákony boli ponechané 
v  platnosti aj  po vzniku Českosloven-
skej republiky.

Už v 18. storočí začal chov hovädzie-
ho dobytka na Kysuciach vytláčať chov 
oviec, ktorý postupne zanikal. Napriek 
tomu v  obciach Oščadnica, Skalité 
a  Čierne pretrval až do 20. storočia. 
V medzivojnovom období sa s valaška-
mi stretávame už len ojedinele. Jedna 
rodina chovala väčšinou už len 2 – 3 
ovce domáce. Z  mlieka sa vyrábal s_r 
a  v  menšej miere sa chovali na mäso. 
Stredný gazda mal viac oviec. Ovce sa 
dávali z  celej obce do jedného alebo 
dvoch košiarov. O salaš sa staral bohatší 
gazda. Ten vyberal poplatok za pasenie 
od jednej ovce a  z  neho platil aj pas-
tiera. Podľa počtu oviec sa jednotliví 
gazdovia striedali pri dojení celého stá-
da. Keď išli dojiť, tak pastierovi museli 
zobrať obed a nejaký alkohol. Týmto sa 
s_r pre majiteľa ovce trochu predražil. 
Salaše sa niekoľkokrát do týždňa sťaho-
vali, aby sa využili pasienky a  pôda sa 

pohnojila. Neskôr so znižovaním sta-
vov oviec sa chovali prevažne na vlnu, 
ktorú po spracovaní spriadali na kolo-
vrate. Barany sa chovali na mäso, kto-
rého trvanlivosť sa predĺžila nasolením 
a uložením do drevnej diežky. V tomto 
období sa hodnota ovce pohybovala od 
200 do 300 Kč.

Chov hovädzieho dobytka
Význam hovädzieho dobytka v  mlieč-
nom hospodárstve na Kysuciach, vrá-
tane oblastí obývaných Goralmi, stúpol 
najmä v 19. storočí. Kravy (krovy) patri-
li k základnému majetku prevažnej väč-
šiny gazdovstiev, neraz boli jediným bo-
hatstvom chudobnej rodiny. V závislos-
ti od ročného obdobia drobní a strední 
gazdovia chovali priemerne 1 – 3 kusy 
dobytka. Býčka po určitom čase zužit-
kovali alebo predali. Majetnejší gazdo-
via, tzv. boháči, vlastnili aj 5 – 6 kusov 
rožného statku. Od ostatných gazdov sa 
veľmi nelíšili, ale museli viac pracovať, 
aby sa mohli prezentovať svojím majet-
kom. Často však nemali ani čas najesť 
sa. Kravám sa dávali aj mená, napríklad 
Brezuľa, Malina, Babuša, Kalina a Jago-

Zapriahanie kravy

Dom vo Svrčinovci 
v osade U Privarčáka

Zrubový dom s obnaženým 
poľom Oščadnica
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da. Krava sa dávala aj ako veno neveste.
Kravy poskytovali mlieko, z  ktoré-

ho sa doma vyrábalo maslo a  tvaroh 
(tvarog). Tieto potraviny boli súčas-
ťou tradičnej stravy aj  peňažných príj- 
mov rodiny. Svoje využitie malo aj 
mäso, koža, rohovina i  hnoj, potrebný 
na  dosiahnutie vyšších výnosov obil-

vodou,  prikrylo a  nechalo vychladnúť. 
Následne to slúžilo ako krmivo pre do-
bytok. Kto používal kravy do záprahu, 
na oranie, bránenie či transport úrody, 
musel očakávať, že nadojí menej mlieka. 
Napriek tomu malí gazdovia zapriahali 
pri orbe po dve kravy (neraz sa pri tom 
spriahali príbuzní a  susedia). Viacerí až 
do rozpadu Rakúsko-Uhorska chovali 
voly, ktoré kupovali v poľskom Sliezsku 
(Żywiec, Rajecz, Milówka) za 30 zlatiek 
(1 zlatka = 2 rakúske koruny). Využívali 
ich ako záprah na oranie a  vozenie ná-
kladov. Počas leta ich pásli a po vykŕme-
ní v jeseni predali za 60 zlatiek.

Chov dobytka mal veľký význam, lebo 
poskytoval plynulý prílev živočíšnych 

zení sena a zbere úrody aj na lúkach a ro-
liach. Od Všechsvätých (Sviatok všetkých 
svätých 1. novembra) sa mohlo pásť na 
všetkých lúčnych plochách, často až do 
prvého snehu.

Rozšírený bol aj chov ošípaných, me-
nej kôz, ale aj hydiny (hlavne sliepky, 
husi, kačice). Stavy hospodárskych zvie-
rat boli v  horských oblastiach vysoké 
a  prekračovali možnosti poľnohospo-
dárskej pôdy i  krmovinovej základne. 
Z  tohto dôvodu živočíšna produkcia 
prevyšovala rastlinnú, resp. mala pro-
porčne významnejší podiel.

Rastlinná výroba
Nemenej dôležitou zložkou poľnohos-
podárskej produkcie na Kysuciach bola 
rastlinná výroba. Od 19. do polovice 20. 
storočia sa pestovala ikrica (křica, chribica, 
škribica, krivica). Bol to druh geneticky 
staršej, ešte nezušľachtenej raže (rez), siaty 
na jar s  ovsom do vypáleného rúbaniska 
(šlog, žor, požor), v ktorom boli prvý rok 
zasadené zemiaky. Úroda sa zbierala kosá-
kom druhý rok po zasiatí. Po zomletí na 
žarnovoch sa ikrica používala na kŕmenie 
i  ako chlebové obilie. Ďalej sa pestoval 
ovos (oves), jačmeň (jynčmiň), menej pše-
nica (pšiňica); proso, kapusta, strukoviny 
(hrach, fazuľa, pôvodne bôb) a  zemiaky 
(žumňoki). Slúžili hlavne na prípravu stra-
vy alebo kŕmenie domácich zvierat. Čier-
ny ovos, nazývaný aj gruňovy, sa pestoval 
hlavne pre kone a hydinu. Pestovanie ľanu 
(ľyn, ľen), dôležitej technickej plodiny, 
bolo základom výroby plátna, z ktorého sa 
zhotovoval domáci úžitkový textil aj kom-
pletný odev pre mužov, ženy a deti.

Nízka rentabilita poľnohospodárskej 
malovýroby však neumožňovala všet-
kým členom roľníckych usadlostí vyžiť 
z výnosu malého a rozdrobeného hospo-
dárstva, preto sa utiekali k náhradným či 
doplnkovým zdrojom obživy.

Text a foto: PhDr. Alojz Kontrik

nín. V 30. rokoch 20. storočia hodnota 
kravy dosahovala 1 000 – 1 700,- Kč; 
štátni úradníci vykupovali mlieko od 
gazdov za 2 Kč za liter. Otelená krava sa 
po odstavení teľaťa dojila 3-krát denne 
(neskôr 2-krát) a  nadojila v  priemere 
10 – 20 l mlieka, dobre kŕmené aj 25 l. 
Na konci laktačného obdobia sa dojila 
len raz denne. Dojivosť závisela od veku 
a  druhu kravy, ročnej doby, možnosti 
pasenia, dostatku krmiva a sena v zime. 
Gazdiná, ktorá dbala na hygienu pri do-
jení, dala vodu do škopca (nádoby na 
dojenie) a jednou rukou umyla vemeno. 
Druhou polievala ruku, ktorou ho umý-
vala. Aj tú nakoniec umyla a vodu vylia-
la. Mlieko od gazdín, ktoré umývali ve-
meno oboma rukami a neopláchli si ich, 
bolo údajne cítiť. Na zvýšenie dojivosti 
sa dávalo kravám poľoče. Do dreveného 
ša�íka sa naložila usušená ďatelina alebo 
seno, na to sa pokrájala burgyňa, kvaka 
prípadne zemiaky. Zalialo sa to varenou 

surovín i produktov a priaznivo pôsobil 
na vývoj pestovania rastlín ako zdroj ži-
vín v čase zimného ustajnenia. Zároveň 
bol zdrojom mobilnej a  dostupnej ťaž-
nej sily použiteľnej pri poľných prácach 
a doprave. Pri prevažujúcom individuál-
nom pasení sa utvárali stáda podľa jed-
notlivých hospodárskych dvorov. Prvý 
výhon dobytka na pašu sa robil po Jura-
jovi (24. apríla), obvykle v máji, ojedi-
nele začiatkom júna. Dobytok sa pásol 
na vlastných pasienkoch, po kosbe, zve-

Čierne u Miška, Kamenná maštaľ pri dome

Uskladnenie slamy 
na zimu Oščadnica 
Vreščovka

Strihanie oviec

Uskladnenie 
slamy, Skalité
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Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

 

Dozvedáme sa o vzťahoch Maďarov s Čechmi a Slo-
vákmi a  približujeme aspekty jednej z  historicky 
najkrutejších a najkontroverznejších tém na našom 

území, ktorá sa pomerne často otvára aj v súčasnosti.

Napriek tomu, že dekréty prezidenta republiky už nie 
sú právne účinné, sú považované za platné a  tvoria súčasť 
slovenského právneho poriadku. Otázky platnosti dekré-
tov, možnosti ich revízie a  prípadnej satisfakcie, otázky 
kon�škácie pôdy v súvislosti so vznikom pôdy nezistených 
vlastníkov, medzinárodnoprávne aspekty ich kompatibility 
s  európskym právom, otázky súvisiace s  ich zlučiteľnosťou 
s univerzálnym systémom ochrany ľudských práv sú aj v sú-
časnosti viac-menej otvorené.

Ústava SR v článku 152 stanovuje, že Slovenská republika 
uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného prá-
va, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie 
medzinárodné záväzky. Práve z tohto dôvodu je postavenie 
Európskeho súdu pre ľudské práva (v ďalšom texte spravidla 
len ESĽP) k  tejto problematike kľúčovým. Všetky rozhod-
nutia z Európskeho súdu sú preto dôležitým aspektom pre 
výklad medzinárodných zmlúv a pre vnútroštátne zákono-

 V tejto práci vysvetľujeme ľudsko-právnu problematiku deportácií Maďarov na 
území Československa po druhej svetovej vojne. Obidve plánujeme študovať právo, 

a práve dekréty prezidenta republiky patria k jedným z najcitovanejších právnických 
materiálov v politickej praxi v Slovenskej republike. Problematiku týchto dekrétov v spojení 
s deportáciami a kon�škáciami pôdy sledujeme už dlhšiu dobu, z tohto dôvodu sme chceli 

využiť túto príležitosť na jej lepšie porozumenie.

Viktória Saloušeková, Natália Hamráková

Ľudsko-právna problematika deportácie 
Maďarov na území Československa  

po druhej svetovej vojne

4/2022
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darstvo zmluvných strán, v prípade sporu s platnými ustano-
veniami Európskeho dohovoru o ľudských právach.

V roku 1996 Európska komisia zamietla sťažnosť vo veci 
Aurel a Ladislav Brežný verzus Slovenská republika. Ich sťaž-
nosť sa týkala toho, že nemohli reštituovať svoj majetok, kvô-
li Zákonu č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, 
ktorý vyžaduje trvalý pobyt na území Slovenska pre reštitúcie 
majetku. Napriek trvalému pobytu v Kanade, žiadali o na-
vrátenie svojho majetku, ktorý im skon�škovali v  rokoch 
1956 a 1973 pri opustení republiky. Komisia sa vyjadrila, že 
nemá v právomoci posudzovať platnosť kon�škácie ich ma-
jetku a taktiež nemôžu namietať na požiadavku trvalého po-
bytu na území štátu, ktorá je obsiahnutá vo vnútroštátnom 
zákone pôvodnej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, 
dnes Slovenskej republiky.

Druhé rozhodnutie ESĽP má priamu spojitosť s dekrétmi 
prezidenta republiky. Sťažovateľ Hans Adam II. Lichtenstein-
ský vo svojom prípade žiadal od Nemecka vydanie obrazu 
vystaveného v Kolíne nad Rýnom. Obraz do Kolína prišiel 
z múzea v Brne, do ktorého sa dostal na základe dekrétu pre-
zidenta republiky č. 12/1945, keď bol po vojne obraz skon-
�škovaný otcovi sťažovateľa. ESĽP vyniesol po dlhoročnom 

súdnom konaní rozsudok zamietnutia. Toto rozhodnutie 
bolo postavené na základe Dohody o mierovom usporiadaní 
vecí v  dôsledku druhej svetovej vojny z  23. októbra 1954 
medzi Veľkou Britániou, USA, Francúzskom a Nemeckou 
spolkovou republikou, tzv. Parížske dohody, ktoré určili, že 
nároky a žaloby proti osobám, ktoré získali či previedli vlast-
níctvo na báze opatrení uskutočnených na nemeckom ex-
teritoriálnom vlastníctve alebo vlastníctve odobranom kvôli 
reparácii, reštitúcii, alebo ako výsledok vojnového stavu či 
na podstate individuálnych dohôd, sú neakceptovateľné. 
ESĽP k  tomu konštatoval, že vyvlastnenie daného obrazu 
zrealizovalo bývalé Československo v  roku 1946, potvrde-
né Správnym súdom v roku 1951, čiže pred 3. septembrom 
1953, keď Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd nadobudol svoju platnosť. Z tohto dôvodu 
súd nemá povolenie preveriť okolnosti vyvlastnenia či nasle-
dujúce účinky do súčasnosti, keďže sa vyvlastnenie stalo ešte 
pred účinnosťou Dohovoru.

Vo veci Mayer a  ďalší verzus Nemecko prijala Komisia 
obdobné rozhodnutie v  roku 1996. Sťažovatelia namietali 
porušenie svojich práv, keď po zjednotení Nemecka v roku 
1990 nemali možnosť žiadať o navrátenie vyvlastnení usku-
točnených počas Sovietskej okupačnej moci v rokoch 1945 
– 1949. Komisia sťažnosť opäť neakceptovala z dôvodu, že 
ku zbaveniu vlastníctva došlo v čase sovietskej okupácie pred 
štyridsiatimi rokmi, kvôli čomu sa na dané rozhodnutia ne-
vzťahuje právomoc ESĽP už len z časových dôvodov.

Nakoniec je potrebné spomenúť prípad sťažnosti dcéry Já-
nosa Esterházyho proti Slovensku. V sťažnosti namietala na 
zákonnosť odsúdenia Jánosa Esterházyho Národným súdom 
16. septembra 1947. Národný súd v Bratislave bol vytvorený 
nakázaním SNR, obdobným dekrétu prezidenta republiky č. 
16/1945. Európska komisia prípad zamietla s vysvetlením, 
že jej právomoc proti Slovensku začína až 18. marcom 1992.

Z  uvedeného je očividné, že kritici dekrétov prezidenta 
republiky tak nemôžu presadiť ako právny prostriedok na 
anulovanie dekrétov prezidenta republiky rozhodnutie z Eu-
rópskeho súdu pre ľudské práva.

Komplexná a  komplikovaná právna problematika ako je 
táto, si vyžaduje zahrnúť aj rozhodnutia Ústavného súdu 
Slovenskej republiky. V roku 2014 sa k Benešovým dekré-
tom vyjadril Ústavný súd nasledovne: „Keďže orgánom 
oprávneným rozhodovať v  týchto veciach je ústavný súd, 
ktorý dosiaľ nevyslovil nesúlad dekrétov prezidenta Bene-
ša s  ústavou, tieto sú súčasťou nášho právneho poriadku.” 
(Ústavný Súd Slovenskej republiky, 2014)

Obdobné stanovisko k prezidentským dekrétom zaujal aj 
Ústavný súd Českej republiky. Aj napriek tomu, že toto roz-
hodnutie nemá žiadne právne účinky v Slovenskej republi-
ke, právne vzťahy na základe dekrétov prezidenta Edvarda 
Beneša rovnako tvorili súčasť ich právneho poriadku, z toho 
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ústavy v  čl. 152 ods. 1 ustanovuje, že ústavné zákony, zá-
kony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú 
v  Slovenskej republike v  platnosti, ak neodporujú ústave. 
Celý rad ďalších zákonov, ustanovení a nariadení zapríčinil, 
že dekréty sú dnes viac-menej historickým dokumentom. 
Na základe teórie práva o platnosti a účinnosti právnej nor-
my možno konštatovať, že účinnosť dekrétov prezidenta re-
publiky zanikla najneskôr ústavným zákonom č. 23/1991 
Zb., ktorým bola stanovená Listina základných práv a slo-
bôd. Po strate účinnosti už nebolo možné argumentovať, 
že dekréty sú v rozpore so súčasnou európskou legislatívou. 
Zároveň nie je možné namietať, že vnútroštátne porušujú 
ľudské práva v  spojení s  požiadavkami majetkovej reštitú-
cie pôvodných majiteľov alebo ich dedičov, pretože otázka 
majetkovej reštitúcie maďarských občanov bola vyriešená 
medzištátnymi zmluvami medzi bývalým Československom 
a  Maďarskom. ,,Právne a  politické súvislosti Benešových 
dekrétov by nám nemali zakrývať skutočnosť, že dekréty 
vznikli v dobe plnej ľudsky zavrhnutiahodných javov. Bola 
to doba masových vrážd, masového presúvania majetku, ďal-
ších najzávažnejších zločinov a  vrcholenia nenávisti medzi 
národmi, spoločenskými skupinami a politickými oponent-
mi.‘‘ (SNR, uznesenie č. 78/1991)

Napriek všetkým katastrofám, hrôzam a  zločinom proti 
ľudskosti, ktoré tieto dekréty pripomínajú, ich abrogácia, 
resp. derogácia od počiatku nie je uskutočniteľná, pretože 
by to v  ČR znamenalo právne vákuum do októbra 1945. 
Delegitimizovala by sa Česká republika a spolu s ňou všetko, 
čo sa na jej území odohralo od oslobodenia. Naopak, keď-
že celoštátne dekréty prezidenta Beneša boli po vypuknutí 
SNP na Slovensku platné, len ak boli prijaté so súhlasom 

dôvodu sú v tomto smere nápomocné a možno na ne pouká-
zať. Vo svojom rozhodnutí ÚS 14/94 z marca 1995 uviedol: 
„Dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o  kon�skaci 
nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, byl v době 
svého vydání nejen legálním, ale také legitimním aktem. 
Vzhledem k tomu, že tento normativní akt již splnil svůj účel 
a po dobu více než čtyř desetiletí již nezakládá právní vztahy 
a  nemá tedy již nadále konstitutivní charakter, nelze dnes 
za uvedené situace zkoumat jeho rozpor s ústavním zákonem 
nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy (čl. 87 odst. 
1 písm. a) Ústavy ČR), neboť takový postup by postrádal ja-
koukoli právní funkci. Opačný postup by zpochybnil princip 
právní jistoty, jenž je jednou ze základních náležitostí so-
učasných demokratických právních systémů… to, co přichází 
z minulosti, musí sice i  tváří v  tvář přítomnosti v  principu 
hodnotově obstát, toto hodnocení minulého nemůže však být 
soudem přítomnosti nad minulostí. Jinými slovy, řád minu-
losti nemůže být postaven před soud řádu přítomnosti, jenž je 
již poučen dalšími zkušenostmi, z těchto zkušeností čerpá a na 
mnohé jevy pohlíží a hodnotí je s časovým odstupem. Z tohoto 
zorného úhlu a v kontextu všech souvislostí a událostí v době 
nacistické okupace a v období na ni úzce navazujícím, třeba 
hodnotit i  sám dekret ze dne 25.10.1945 č. 108/1945 Sb., 
o kon�skaci nepřátelského majetku a Fondech národní obno-
vy, jehož vydání nebylo ničím jiným než opatřením, v  této 
historické situaci a  na bázi tehdy platného právního řádu, 
reagujícím na předchozí likvidaci státní svrchovanosti, sa-
mostatnosti, celistvosti a  demokraticko-republikánské státní 
formy Československé republiky, likvidaci principů demokra-
tického, právního státu, zahrnutých v Ústavní listině Česko-
slovenské republiky z roku 1920, a  to nacistickým režimem, 
jenž se svou ideologií světovlády panské rasy a na tuto ideolo-
gii navazujícím terorem pustošícím miliony lidských životů.“ 
(Ústavný Súd Českej republiky, 1995)

Dekréty prezidenta republiky sú súčasťou právneho po-
riadku Slovenskej republiky. Pri prijatí ústavy v roku 1992 
sa ústavodarca priklonil k  princípu recepcie dovtedajšieho 
právneho poriadku. Prechodné a  záverečné ustanovenie 
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SNR, zrušenie Benešovych dekrétov by znamenalo, že naria-
denia SNR by zostali v platnosti a pre slovenské územie by 
sa takmer nič nezmenilo.

Zrušenie dekrétov by tiež vyjadrovalo, že na SR, prípadne 
ČR, sa uplatňujú odlišné kritériá než na iné členské štáty 
EU. Ustúpenie náporu na zrušenie dekrétov od samého po-
čiatku by bol prejav politickej vulnerability, ktorá by spustila 
vlnu záujemcov vznášajúcich opätovné nároky na majetkovú 
reštitúciu a chaos v majetkových pomeroch.

Fundamentálny rozdiel je medzi derogáciou od samého 
počiatku, t. j. ex tunc a derogáciou od teraz, t. j. ex nunc. 
Zatiaľ kým zrušenie od samého začiatku je nepredstaviteľ-
né, druhé možné je. Zrušenie od súčasnosti, t. j. od vyda-
nia zrušovacieho predpisu je realizovateľné, pretože takéto 
opatrenie nemení stávajúce majetkové pomery. V  tomto 
prípade by išlo iba o  morálne gesto zo strany Slovenskej 
republiky.

Ako povedala americká spisovateľka a  poetka Maya An-
gelou: ,,Čím viac viete o  svojej histórii, tým ste viac oslo-
bodení.“ Táto problematika nám nerozšírila len vedomosti 
o našej rodnej krajine, ale pôsobila aj ako morálny kompas. 
Výsledkom riešenia problematiky teda nebolo len spracova-
nie historických a faktických poznatkov, ale aj naše indivi-
duálne morálne uvedomenie prostredníctvom sociálno-psy-
chologickej otázky, ktoré sa prehlbovalo, kým sme rozmýšľa-
li nad najvhodnejším riešením tejto problematiky a pomaly 
prichádzali k záveru.

Počas písania práce sme sa stretli s  názormi, že Benešove 
dekréty sú výlučne témou historickou. Ale kým nie je k dekré-
tom prijatá derogačná klauzula s termínovanou právnou nor-
mou ako prejav zadosťučinenia, nemôže byť téma Benešových 
dekrétov historickou, ale legitímnou požiadavkou v civilizo-
vanej a demokratickej spoločnosti. Tak ako Maďari, rovnako 
aj Slováci v sebe nesú krivdy národa z čias mimoriadnych situ-
ácií, napriek tomu, že sa toto obdobie väčšiny súčasných oby-
vateľov už priamo netýkalo. Ako sme písali v úvode, s našimi 
susedmi sme sa vzájomne potrápili a náš vzťah je aj po niekoľ-
kých desiatkach rokov stále volatilný a bez stability, aj kvôli 
otázkam ohľadom Benešových dekrétov, ktoré sa pravidelne 
otvárajú. Z  historického hľadiska je nevyhnutný vzájomný 
rešpekt medzi oboma národmi a vecné nestranné spracovanie 
kontroverzných tém, práve kvôli umožneniu vyrovnania sa 
s  touto citlivou historickou témou, ,,zaceleniu starých rán“, 
poučenia sa zo starých chýb a posunutia sa vpred.

Práve derogácia s termínovanou právnou normou je mo-
rálnym gestom, ktorým môžeme vyjadriť úctu osobám 
maďarskej národnosti, ktoré boli dotknuté deportáciami 
a dekrétmi prezidenta všeobecne. Považujeme ju za symbo-
lický ,,schod“ pre Maďarov aj Slovákov, ktorý nás posunie 
z  revízie povojnového usporiadania Európy ku spolupat-
ričnej a pokrokovo zmýšľajúcej Európe, ktorá je historicky 
zmierená a  ide príkladom riešením sporov iným vyspelým 
a demokratickým národom.
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Naše studio tvoří nejen grafi ci, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu. 
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafi ckých výstupech.

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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Kontakt:  Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555, 
e-mail: franklin@franklin.cz
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Řada Oribe nejvyšší výkon a sofi stikovanost 
ve formě skutečně originálních přípravků 
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej, 
který se nedrolí a nesráží a šampony 
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví 
na styling a zároveň je chrání před okolním 
prostředím, decentně provoněné exkluzivní 
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní 
výtažky se špičkovou technologií, 
a výsledkem této kombinace je kolekce 
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů 
bez parabenů a chloridu sodného, chránící 
před UV zářením, pečující o barvu a je 
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.

Složení bez parabenů a chloridu 
sodného.

Bezpečné použití i u barvených vlasů 
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči 
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem, 
fotostárnutím a zhoršením funkce 
přirozeného keratinu.

K barvení používáme výhradně značku 
GOLDWELL. Jednu z technologicky 
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/

www.hairsalon-no1.cz

ORIBE 
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Jarmila Wankeová – Na Slovensku udeľovali výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá • Peter Cabadaj 
– O Kukučínovom tajnom písme • Petr Kuneš – Tak trochu malý Babylon: Vojvodina • Igor  Otčenáš 
– Zakliaty v koňovi • Dominika Paštéková Sládková – Vianoce • Mirjana Šišoláková – SOVA – prvá 
online premiéra v 101-ročnej histórii SND • Igor Otčenáš – O bohyniach, šeptuchách a bosorkách 
• Vladimír Dubeň – Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné a dôsledné • Peter Cabadaj – Za 
Boženou Plocháňovou • Iva Poláková – Môže jar prísť až koncom leta? • Miro Pogran – Šumava 
(malá pozvánka do pohraničia) • Radovan Čaplovič – Náhorný Karabach – horská Čierna záhrada 
s pohnutými dejinami (1. časť) • Ľuboslav Moza – Vojtech Rušin • Eva Zajíčková – Odišla pani Mária 
Kendžírová • Zuzana Štancelová – Výstavy v roce 2020 • Študentské listy • Helena Nosková – Program 
Pražskej medzinárodnej konferencie stredoškolákov k výročiu úmrtia Jana Amosa Komenského • 

Nabidka-Franklin_2021-final.indd   1 03.02.2021   10:23:52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


