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!UDOVÍT FULLA / Fulla de"om

Vá!im si prácu autorov 
a prekladate"ov, ilustrátorov, 

grafi kov, redaktorov, vydavate"ov 
a tla#iarov. Odrazila sa aj v kolekcii 

kníh, ktoré mo!no pova!ova$ za 
prínosné tituly sezóny. %iada sa mi 
to zdôrazni$, lebo uplynulá sezóna 

bola kvantitatívne mimoriadne 
bohatá. Viac ako 170 titulov len 

pôvodnej tvorby. Nerátam preklady 
a reedície. Je to globálny trend, 
v ktorom sa pomyseln& progres 

spája s kvantitou. K skuto#nej, 
hodnotnej knihe.

Príjemné 
zamyslenie 
v BIBIANE 
nad kni!n&m 
rokom 2018

timotea
vráblová
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N A J L E P ! I E  K N I H Y  J A R I

F R A N T I ! E K  R O J " E K

Na zmrzline so !irafou
Vydavate"stvo 
Matice slovenskej, s. r. o.

Roj#ekovská hravá poetika sa det-
skému #itate"ovi odkr&va z"ahka. Au-
tor ju vyu!íva ako vz$ahov& a aktivi-
za#n& príznak – svet je v hre pred-
stavovan& ako otvorené, priate"ské 
miesto, ktoré sa dá s pln&m nasade-
ním skúma$. Podnety a ne#akané ob-
javy plynú napokon i zo samotného 
jazyka. Autorov 't&l je postaven& na 
pointovaní tém, vnútorn&ch súvislos-
tí, alebo aj drobn&ch detailov, na kto-
ré chce zaostri$ pozornos$.

P. !TEFANKOVÁ A M. !TEFANKOVÁ

"máranica a Machu#a
Vydavate"stvo SLOVART, spol. s r. o.

Ocenenú jarnú kolekciu spestrila 
kni!ka s didaktick&m obsahom. Po-
núka die$a$u !ivú interakciu. Dve hr-
dinky u! vysko#ili na maliarske plát-
no. Ur#ite sa oplatí túto udalos$ si 
v'imnú$! Nie ka!d& #itate" sa v'ak 
hne( „vrhne“ do diania. No kni!ka je 
vo veselom naladení. A to b&va pre 
die$a signál, !e sa mu oplatí skú'a$. 
Podnetne hravo. Má mo!nos$ za!i$, 
skúma$ a vlastn&m dielom sa pri#ini$ 
o spolo#né putovanie s kamarátkami 
z knihy. Aj t&m, !e si v kni!ke sám do-
tvára „plátno“, na ktoré ony u! pred 
ním smelo vstúpili.

N A J L E P ! I E  K N I H Y  L E T A

# U B O S L A V  P A # O

Môj kocúr Tamtam
IKAR, a. s.

Pozor! Hrá sa s nami reprezen-
tant ma#acieho rodu! V pravom slo-
va zmysle. Slobodomyse"n&, trochu 
provokatívny v tom, #o kto doká!e: 
ty alebo on? Ma#acím spôsobom vie 
priláka$ pozornos$. Kocúr Tamtam je 
v&razn&, !iv& a odvá!ny partner pre 
hru no i pre dialóg. Obrázková kni!-
ka )uba Pa"a patrí k v&born&m autor-
sk&m i vydavate"sk&m projektom ur-
#en&m najmlad'ím adresátom (bato-
"atá, pred'koláci).

Autor sa dômyselne pribli!uje v&-
vinov&m potrebám adresátov. Kniha 
pritom neustrnula v ú#elovosti. Je in-
'piratívna aj ako umeleck& koncept. 

Postavi#ku kocúra portrétuje tak, 
aby vytváral priestor pre interakciu. 
Tamtam je znázornen& v akciách ty-
pick&ch pre ka!dodenn& !ivot ma#-
ky. Nie v'ak tak, ako to zvykne b&-
va$ v mnoh&ch sú#asn&ch knihách 
o zvieratách, ktoré predkladajú die-
$a$u skôr informáciu, slovníkové hes-
lo, ne! plnohodnotn& stimul k po-
znaniu cez skúsenos$ a zá!itok. V Pa-
"ovej kni!ke sa die$a mô!e aktívne 
a po svojom zoznamova$ s #innos-
$ami a objektmi, ktoré tvoria !ivotn& 
kontext zvieratka.

Autor vyu!íva spôsob myslenia 
die$a$a, anticipuje jeho vlastné spo-
znávanie cez akciu vychádzajúcu 
z vnímania vlastného tela, najbli!-
'ieho okolia i 'ir'ieho priestorového 
plánu. Zárove* #itate"a láka k tomu, 
aby si na základe fragmentov dia-
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nia vytvorilo príbeh, v ktorom prie-
beh d*a pre!íva s Tamtamom. Mô-
!e pritom vyu!íva$ to, #o samo dob-
re pozná a #o vidí aj pri zvieratku. 
Takto ho vedie k dôvernej'iemu vz$a-
hu. Ve( láska k zvieratku nás privá-
dza k tomu, aby sme si h"adali spo-
lo#n& príbeh a spolu s ním ho pre!í-
vali. Ak& cenn& vklad!

E V A  L U K A

Pani Kur$a%ová 1
Vydavate"stvo Modr& Peter

Prekladate"ka a poetka Eva Luka 
sa vybrala na svoju prvú autorskú v&-
pravu do sveta detsk&ch kníh. Pritom 
u!ito#ne zúro#ila vlastné skúsenosti 
z poznávania exotiky a rôznorod&ch 
kultúr. Jej debutová kni!ka pre deti je 
tradi#ná i experimentálna sú#asne. 
Priznane nadväzuje na „otcov“ non-
sensovskej línie autorskej rozprávky 
– najmä na Edwarda Leara a Lewi-
sa Carolla. Z Leara autorka preberá 
postupy spojené s hyperbolizáciou 
postáv. Vizuálne (vlastn&mi ilustrá-
ciami) i literárne.

Nonsens nie je nezmyseln&. A v na-
'ej literárnej kultúre má mimoriadne 
zdravé a !ivé zázemie u! od konca 
50. rokov (). Feldek, M. Válek, J. Na-
vrátil, M. Ferko, J. Pavlovi#, T. Jano-
vic a v neskor'ej generácii napríklad 
D. Hevier). Autorke sa na* podarilo 
nadviaza$ nie v prvoplánov&ch scé-
nach, (s ktor&mi sa najmä v sú#asnej 
poézii pre deti stretávame #asto), ale 
na hlb'ej úrovni. Dokázala #o-to pre-
nies$ z „kultúrneho kódu“ nonsen-
sovského jazyka. Ponúka k"ú# – lep-
'ie sa prizrie$ tomu, #o má v na'om 
!ivotnom priestore razanciu, intenzi-
tu, a! do zveli#eností.

Pozeráme sa na veci, ktoré zvu#ia, 
hu#ia a znejú tak osobite, !e ich po-
trebujeme vníma$ s extrémnou citli-
vos$ou. Tú pripomína aj ucho-u'isko 
pani Kur#a$ovej. V(aka t&mto vne-
mom sa dostávame do t&ch rovín 
a oblastí !ivota, v ktor&ch za!ívame 
svet v jeho logickej i iracionálnej op-
tike. K Alici v Krajine zázrakov sa au-
torka pribli!uje carollovskou hrou – 
vyu!íva fragmentárne odkazy na iné 
!ánre, kombinácie poézie a prózy. 
Napokon aj samotná kniha ako ce-
lok je ako keby pomyselnou ve"kou 
bás*ou. Jej básnick&m prológom je 
sám jej obsah. Ten mô!eme dokon-
ca aj kontinuálne #íta$ ako báse*. To 
samozrejme ponúka (al'ie interpre-
ta#né mo!nosti. Ak& je to svet, v kto-
rom sám ná#rt vecí je deklamáciou, 
poetick&m vyjadrením, a nielen su-
chopárnym zoznamom tém? Je poé-
zia kni!ného obsahu len hravou nad-
nesenos$ou alebo je za t&m viac?

Autorka ponúka #itate"ovi viac 
mo!ností, ako sa dá dielo uchopi$. 
Ka!dopádne, dielko by sa malo #íta$ 
pomaly. Tak postupne degustova$, 
vychutnáva$. Akostné prívlastky sú 
toti! v tomto prípade digresie. Je ich 
dos$. Bu( nám prebijú „chu$“, alebo 
sa nám v novú chu$ spoja. A len vte-
dy, ak sme sa prehr&zli povrchovou 
dejovou líniou a refl ektujeme v hlb-
'ích (aj kultúrnych) súvislostiach.

Nonsensov& jazyk b&va pre 
dne'n&ch #itate"ov orie'kom. (Ako-
si sme sa v myslení prive"mi prispô-
sobili zjednodu'enostiam sú#asné-
ho !ivotného 't&lu). Aj preto vítam 
snahu (al'ej cestovate"ky zblí!i$ nás 
s touto neobvyklou kultúrou.
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J Á N  K O L L Á R

Dcéra Slávy
Prebásnil )ubomír Feldek, 
Perfekt, a. s.

V&znamn&m literárnym i vydava-
te"sk&m po#inom je prebásnené vy-
danie Dcéra Slávy Jána Kollára v po-
daní )ubomíra Feldeka. Autor v *om 
nadväzuje na istú líniu vlastnej tvor-
by, v ktorej sa usiluje prinies$ a pre-
nies$ hodnotné pamiatky literárneho 
dedi#stva tak, aby ich o!ivil sú#asní-
kom.

Slovo prebásnenie platí v tomto 
prípade v celom v&znamovom rozsa-
hu. Kollárova Slávy dcéra je zname-
nit&m klasick&m dielom. A aj v novej 
prebásnenej podobe ju mo!no ozna-
#i$ za literárny skvost. Feldekovi sa 
podarilo pretlmo#i$ Kollárovo dielo, 
nájs$ mu primeran& kultúrny ekviva-
lent. Jeho podanie pritom vnútorne 
zodpovedá básnickému jazyku, poe-
tike a videniu Jána Kollára.

Feldek s prízna#nou odvahou a is-
totou zru#ného majstra modeluje v&-
razov& aparát básnickej skladby. Vy-
chádza z jej prvého vydania (pod"a 
Kollára nie e'te úplného), v ktorom 

je v&raznej'ie vyzdvihnutá "úbostná 
línia.

Kollárov jazyk nezjednodu'uje. 
Naopak. Pracuje s jeho farbistos$ou, 
miestami exaltovanos$ou a nevyh&-
ba sa ani archaizmom. Akoby vsá-
dzal na to, #o je pôsobivou a mimo-
riadne dynamickou stránkou diela – 
na jeho emocionalitu. +itate" sa *ou 
z"ahka prená'a aj cez tie zákutia tex-
tu, ktoré vy!adujú hlb'iu znalos$ le-
xiky alebo kultúrnych kontextov, na 
ktoré básnická skladba odkazuje. 
Pre dospievajúceho #loveka je pri-
tom aj exaltovanos$ prirodzená. Ob-
zvlá'$, ak je spojená s témami lásky. 
A v tejto rovine Feldek pôsobivo ro-
zohráva s #itate"om dialóg. Pred o#a-
mi mu nasvecuje farby, línie Kolláro-
v&ch obrazov, necháva vyznie$ pod-
statn&m bodom, elementom, ktoré 
vyná'ajú ich hlb'ie obsahy a podpo-
rujú ich citov& náboj.

Feldek sám sa v materiáli sklad-
by nestráca. Nachádza si legitímny 
priestor aj pre vlastné posolstvo. Po 
v&bornom prebásnení Piesne ,ala-
múnovej je to Feldekov (al'í vynika-
júci impulz k „citovej v&chove“ mla-
d&ch #itate"ov.

N A J L E P ! I E  K N I H Y  J E S E N E

V I N C E N T  ! I K U L A

Deti
Zostavila Anna Blahová-,ikulová, 
IKAR, a. s.

Láskavá a pôvabná – tak pôsobí 
zbierka drobn&ch poviedok Vincen-
ta ,ikulu Deti. Ponúka mo!nos$ ob-
javi$ majstra prostredníctvom príbe-
hov&ch miniatúr. Ide o edíciu drob-
n&ch próz, roztrúsen&ch v rôznych 

detsk&ch #asopisoch. Je to vzácny 
a náro#n&, no dobre zvládnut& vyda-
vate"sk& po#in Anny Blahovej-,iku-
lovej. Od editorky vy!adoval zna#-
né úsilie, múdros$ a skúsenos$ v tom, 
ako vybera$ a sklada$ „#riepky“, aby 
sa v nich zaskvela celá mozaika: nie 
#o do rozsahu korpusu textov, ale 
do pestrosti a autentickej 'kály obsa-
hov. Tak, aby nám zmysluplne priblí-
!ila obraz autora. A podarilo sa!

Anna Blahová-,ikulová postupo-
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vala uvá!livo a citlivo. Necháva vy-
znie$ nuansy autorovho literárneho 
jazyka. A detskému #itate"ovi otvá-
ra mo!nos$ zah-bi$ sa do sveta cez 
jednotlivos$, drobn& okamih, detail, 
ktor& by inak "ahko prehliadol. Mo!-
no práve takto si uvedomí tajomstvo 
detailov. Ich silu, v&znam v okolnos-
tiach.

V ,ikulov&ch drobn&ch prózach 
prízna#ne cíti$ dobrú !ivotnú os. 
Múdry základ. Vystavan& z osobne 
odpozorovaného !ivotného priesto-
ru. A z h-bky pre!itého vz$ahu (#i vo-
#i prostrediu alebo k "u(om). Navy'e 
vz$ahu láskavého.

B E A T A  P A N Á K O V Á

Iason a Medeia
Perfekt, a. s.

K skvostom minuloro#nej sezóny 
patrí adaptácia starovekého – Iason 
a Medeia v podaní Beaty Panákovej. 
Je (al'ou zo série antick&ch príbehov 
v nádhernom v&tvarnom prevedení. 
A tak sa texty vysokej kultúrnej hod-
noty dostávajú do dialógu s v&tvar-
n&m stvárnením umeleckej hodnoty. 
Literárne spracovanie Beaty Panáko-
vej pritom tomuto ambicióznemu zá-
meru v plnej miere zodpovedá. Au-
torka k v&beru látky nepristupuje 
rutinne, pragmaticky. Citlivo a pre-
myslene si zvolila zorn& uhol rozprá-
vania. Rozhodla sa pre klasickú for-
mu inicia#ného dialógu. Ním rámcu-
je hlavn& príbeh.

Vybrala si príhodnú formu. Zvoli-
la ju funk#ne. V koncepcii rozpráva-
nia má toti! dôle!it& v&znam. +itate-
"ovi nazna#uje, !e príbeh #i príbehy, 
s ktor&mi sa zoznámi, majú "udsky 
zásadn& v&znam. Uvádzajú mladého 

#loveka do !ivota. Nie sú len tak pre 
zábavu.

Sám obsah udalosti prológu je prí-
$a!liv&. Obzvlá'$ pre t&ch, ktorí sa ve-
dia stoto!ni$ s t&m, #o !iak v rozho-
vore s u#ite"om Cheirónom pre!íva. 
Ve( ide o budúceho hrdinu hrdinov 
Achilla! Dospieva. A tak ho muse-
la nesmierne vzru'ova$ tú!ba po hr-
dinstve. Aká je „ikonografi a“ hrdinu? 
Aká je cesta k hrdinsk&m miestam? 
+o to v'etko obná'a? Sta#í pôvod? 
Mu!nos$? Je potrebná náhoda? Ale-
bo bo!ská moc? A kontext t&chto 
otázok Panáková umne vniesla do 
rozprávania.

V pútavom rozhovore u#ite"a Che-
iróna (symbolická postava kentau-
ra) s mlad&m !iakom Achilleom spo-
znávame osudy jeho vo"akedaj'ie-
ho !iaka, Iasona. Cesta, ktorú Iason 
a argonauti museli prestá$ #i vyko-
na$ (i v symbolickom zmysle), v'ak 
nie je len dobrodru!n&m alebo dra-
matick&m rozprávaním o hrdinoch. 
Odkazuje k rozsiahlemu vnútorné-
mu priestoru "udskej du'e. V *om sa 
#itate" zoznamuje s peripetiami "ud-
ského pre!ívania citu, vá'ne, ver-
nosti #i zrady. Obsahuje temné hl-
biny (morí) i malebné zákutia (Kol-
chidy). Zmietanie na lodi v búrkach 
i dychtivú plavbu vpred v ústrety cie-
"om. K ak&m? Naliehavé témy a ich 
obsahy sú pritom v autorkinom po-
daní sprostredkované s mimoriad-
nym citom pre mieru vo#i detsk&m 
adresátom.

Inicia#n& príbeh má v kultúrach 
silnú tradíciu. Aj preto, !e je zamera-
n& na to, #o je pri dosahovaní cie"a 
zmysluplné. Je ve"mi prínosné, !e sa 
v kvalitnom podaní dostáva aj k sú-
#asn&m de$om.
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T O $ A  R E V A J O V Á

Rok Sivka ohniváka
TRIO Publishing, s. r. o.

Na To*u Revajovú si #itatelia zvykli 
ako na autorku spolo#ensk&ch próz 
zo !ivota detí. Jej kni!ky sú medzi 
de$mi populárne, hoci nejde o titu-
ly „"ah'ieho #ítania“. Je to blízkos$ou, 
ktorú Revajová doká!e príbehom 
otvori$. Deti intuitívne po nej siahajú 
ako po tom, #o je autentické.

Tajomstvo priblí!enia nie je ani tak 
v témach, ale v Revajovej spôsobe 
rozprávania. Nie je v *om vzdialenou 
pozorovate"kou. So svojimi postava-
mi sa zásadne nepohráva. Odvá!ne 
vkladá do rozprávania osobné zauja-
tie, je v *om bytostne prítomná.

Malá Anna sedí na zemi a nevníma 
ni# okrem domina. „+o robí', Anna?“ 
sp&ta sa Magdalénka. „Slová!“ povie 
malá Anna a nad'ene opakuje: „Ro-
bím slová!“

V tomto príbehu je #itate" sved-
kom „vesmírneho“ zázraku. Príbeh 
toti! uná'a malú Annu k hviezdam. 
Ide o nádhern& a záva!n& bytost-
n& okamih; ve( (mal&) #lovek pre!í-
va vlastn& objav, cíti tú!bu rás$ a do-
siahnu$ svoj cie". Chce poznáva$ a! 
za hranicu v'etk&ch mo!ností – „ad 
astram“. Ve( sa chce nau#i$ #íta$. 
Chce by$ 'kolá#kou.

Na takéto detské tú!by reagujeme 
oby#ajne s chápajúcim úsmevom. 
Teda s ist&m odstupom. To Revajová 
rozhodne neurobí. S citlivos$ou a po-
rozumením odkr&va h-bku a v&znam 
Anninho sna. Jeho hodnota za!iari 
a! k hviezdam. Nie je to vzletné kon-
'tatovanie. Anna dostáva svoj 'labi-
kár ako dar#ek od diev#atka, ktorého 
!ivot náhle ukon#ila zákerná choro-
ba. V spektre tejto udalosti intenzív-
ne zaznieva hodnota tú!by rás$.

Prízna#n&m majstrovstvom Reva-
jovej je – v diele do h-bky zvládnutá – 
psychológia postáv. Rozpráva# v er-
-forme je pritom empatick&m sprie-
vodcom. Jeho podanie príbehu sa 
blí!i a! k vnútornému hlasu malej 
Anny.

Autorka príznakovo stvár*uje pre-
!ívanie diev#atka cez poetiku v&-
zna#ného #asu. To detské, krehké, 
citlivé sa v&razovo spája s pomysel-
n&m vnútorn&m „cvalom“ na hojda-
com koníkovi Sivkovi. Vychádzky na 
koni sú v&sadou, ktorú Anna získala 
v 'kôlke ako prejav priazne kamará-
ta Jo!ka Vranu. Revajová nepod"ah-
la poku'eniu, a „v&jazdy“ Anny do 
krajov fantázie ponecháva zahalené. 
Ve( ide o Annin intímny priestor. +i-
tate" ho mô!e tu'i$, jemne cez názna-
ky a príznaky sa ho aj dotknú$. No 
len po hranicu vlastného hlb'ieho 
vnímania a empatie. Nejde tu o „re-
ality show“. V smel'ích kontúrach je 
vykreslená Anna v situáciách, kde au-
torka rozkr&va jej cie"avedomú sna-
hu sta$ sa 'kolá#kou, porás$, nau#i$ 
sa. Cez udalosti, v ktor&ch Anna od-
vá!ne bojuje za svoj 'kolácky status.

Rok Sivka ohniváka je pre An-
nu vlastne „rokom 'labikára“. U#í 
sa v *om #íta$ nielen tie kni!né pís-
menká, ale aj #íta$ po riadkoch a me-
dzi riadkami vz$ahov, "udskej blízkos-
ti a spoznáva$ roz"ahl& svet okolo se-
ba. A! „ad astra“, kam ju uniesol prv& 
príbeh, ktor& si u! ako 'kôlkarka sa-
ma od seba dokázala prelúska$.

D A N I E L  H E V I E R

Vtá$ia legenda
TRIO Publishing, s. r. o.

Kni!ka Daniela Heviera Vtá#ia le-
genda vznikla na podnet nádher-
n&ch ilustrácií Vlada Krála. Hevier 
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v nej pokra#uje v rozvíjaní témy roz-
práva#stva, ktorou sa aj v tvorbe pre 
deti a mláde! u! dlh'ie zaoberá (na-
príklad v dielach Krajina Agord, Svet 
zachránia rozprávky, Chyméros). 
Rozpráva#stvo má v autorov&ch po-
sledn&ch prózach existenciálny roz-
mer. Má záchovn& charakter. Udr-
!iava vedomie kontinuity jedinca 
i kolektívu. Poukazuje na jeho vy''í 
zmysel.

Vo Vtá#ej legende Hevier zu!uje 
optiku na rodinn& priestor. H"ada-
nie spolo#ného príbehu je cestou, 
na ktorej sa upev*uje medzigene-
ra#n& vz$ah, vytvára sa blízke poro-
zumenie, „par$áctvo“ (medzi dedom 
a vnukom s prízna#n&mi menami 
Peter Stehlík a Martin Straka). Roz-
práva$ a spolo#ne vym&'"a$ sa bu-
de legenda o vtákoch. A e'te k tomu 
rovno po#as letu. Na palube lietad-
la, na spolo#nej prázdninovej ceste 

do Edinburgu. Na skuto#ného roz-
práva#a #lovek dorastá poznávaním 
a cez skúsenosti v !ivotn&ch zápa-
soch. Spolo#né rozprávanie „vtá#ej 
legendy“, je teda v nie#om aj "udsky 
zásadné. Nie je len vym&'"aním „od 
buka do buka“, no je tvoriv&m pro-
cesom, v ktorom zárove* dochádza 
aj k bytostnej v&mene toho, #o ka!-
d& z rozpráva#ov za!il alebo spoznal 
vo vlastnom !ivote. Hevier sa pri-
tom pohráva s látkou, formou, hrá 
sa s kontextami, ktoré mu prepájajú 
slová a ich mnohoraké v&znamy. Ne-
priamo tak v$ahuje detského #itate"a 
do poznávania mnohovrstevnatosti 
a mnohov&znamovosti tém a obsa-
hov spojen&ch s témou vtáctva, lie-
tania, no tie! do #ítania !ánrov, ktoré 
#loveku pribli!ujú tieto symbolické 
obsahy dot&kajúce sa hlb'ích skúse-
ností "udstva.
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Titul je pokra#ovaním úspe'nej 
série Na$a hrôzyplná história. Ten-
to vydavate"sk& projekt je zameran& 
na popularizáciu histórie medzi #ita-
te"mi základn&ch 'kôl. +itate"sky je 
teda v mnoh&ch oh"adoch ústreto-
v&. Napríklad nad"ah#en&m, humor-
n&m 't&lom rozprávania, informácie 
sú podávané v 'tylizovanom rozprá-
vaní, súvisl& text sa strieda s komik-
som.

Ocenen& titul pripomína historic-
ké obdobie vzniku tzv. prvej repub-
liky ako spolo#ného 'tátu +echov aj 
Slovákov. Predstavuje #itate"om nie-

len ve"ké dejiny „rozpadu rakúsko-
-uhorskej monarchie“. Priná'a im aj 
poh"ad na ka!dodenn& !ivot na slo-
venskej dedine, ale aj v mestách. Po-
ukazuje na to, ako vpl&vala priemy-
selná revolúcia na zmeny v !ivotnom 
't&le obyvate"stva. Autor prí$a!li-
vo sprostredkúva pramene. +itate-
lia majú mo!nos$ nazrie$ do osobnej 
kore'pondencie vojaka z v&chodné-
ho frontu.

Najlep'ie knihy roku 2018 sú u! 
dávno na cestách-necestách k #itate-
"om. Nech sa nám teda vrátia ako od-
mena. V tom, !e im pomô!u slobod-
ne rás$.


