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Prezident Chorvátskej republiky 
Ivo Josipovič 19. a 20. mája bol na 
dvojdňovej ofi ciálnej návšte na Slo-
vensku.

Na nádvorí Prezidentského paláca 
v Bratislave ho pozdravil jeho hostiteľ, 
prezident SR Ivan Gašparovič. Hosťa 
čakalo tradičné privítanie chlebom a so-
ľou. Počas slávnostného ceremoniálu sa 
prezidenti prešli po červenom koberci, 

vykonali prehliadku čestnej stráže a vy-
počuli si obe štátne hymny. Následne sa 
odobrali na spoločné rokovania.

S chorvátskym prezidentom sa stre-
tol aj predseda Národnej rady SR Pavol 
Paška. Ivo Josipovič sa stretol aj so zá-
stupcami chorvátskej menšiny na Slo-
vensku.

Ivan Gašparovič chorvátskemu pre-
zidentovi zopakovala podporu Sloven-
ska pri čo najrýchlejšom vstupe Chor-
vátska do EÚ. 

Prezident Josipovič verí, že Chorvát-
sko bude rovnoprávnou krajinou únie 
už v roku 2012. 

Vo štvrtok (20.5.) najvyšší predsta-
vitelia oboch štátov otvorili slovensko-
chorvátske ekonomické fórum v Brati-
slave. Po prehliadke historického centra 
hlavného mesta SR prezident Josipovič 
ukončil návštevu SR.

(A. M.Kuric)

Chorvátsky prezident Ivo 
Josipovič návštivil Slovensko

Dana, 13. svibnja 2010.g. u Hrvat-
skom saboru, u Uredu odbora razvo-
ja i obnove gospoðe Zdenke Čuhnil s 
početkom u 11,00 sati održan je vrlo 
konstruktivan sastanka na temu do-
govora za otkup zgrade za potrebe 
Saveza Slovaka u RH u Našicama.

Sastanku na inicijativu gospoðe 
Zdenke Čuhnil, zastupnice češke i slo-

vačke nacionalne manji-
ne u Hrvatskom saboru 
sudjelovali su i velepos-
lanik Slovačke Republike 
gospodin Roman Supek, 
gradonačelnik Grada Na-
šica gospodin Krešimir 
Žagar, predsjednik i tajni-
ca Saveza Slovaka Andri-
ja Kuric i Branka Baksa, 
predstavnici Ministarstva 
fi nancija RH -državna 

rizničarka gospoða Vesna Orlandini i 
ravnatelj Uprave za pripremu proračuna 
fi nanciranja jedinica lokalne i područne 
samouprave gospodin Niko Raič, te dr-
žavna tajnica Ministarstva kulture RH 
gospoða Nina Obuljen. 

Zastupnica Zdenka Čuhnil je nakon 
uvodnih riječi istaknula potrebu za za 
što kraćim rješenjem fi nanciranjem 

Konstruktivan sastanak kod 
naše zastupnice

S pani Čuchnilovou
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História svetových festivalov sa 
začala písať 4. augusta 1980, kedy sa 
festival konal vo Waldkraiburgu. Ďal-
ší festival sa konal v roku 1983 Mt. Poco-
no, 1986 Mt. Pocono, 1989 Semmering, 
1992 Martin, 1995 Martin, 1998 Martin, 
2001 Michalovce so záberom na Košic-
ký a Prešovský kraj, 2004 Žilina, 2007 
Vysoké Tatry. V každom prípade išlo 
o stretnutia a návraty Slovákov, ľudí slo-
venského pôvodu i priateľov Slovenska 
z celého sveta. Svetové festivaly mládeže 

organizoval pôvodne Svetový kongres 
Slovákov mimo územia Slovenska. Ten-
to pre Slovákov nedôstojný stav sa začal 
lámať v roku 1989 v rakúskom Semme-
ringu s výletom na hranice Slovenska 
pri Devíne a Bratislave. V podvedomí 
bola už blížiaca sa sloboda Slovákov 
a Slovenska. Festival v júli 1992 zorga-
nizoval Slovenský kongres Slovákov už 
s Maticou slovenskou v Martine a mladí 
Slováci počas jeho priebehu dostali azda 
najkrajší dar, keď Slovenská národná 
rada prijala Deklaráciu o štátnej zvrcho-
vanosti SR.

Rok 2009 s presahom na rok 2010 
vyhlásila MS za Rok J. C. Hronského 
a ním založenej Zahraničnej Matice slo-
venskej. Obsah týchto hodnôt,  úspešne sa 
rozvíjajúcej slovenskej republiky v rámci 
európskeho a celosvetového spoločenstva 
vyjadrí aj Matičný svetový festival sloven-
skej mládeže v termíne 1.-  5. júla 2010 
v Nitre a ďalších 12 mestách a obciach 
južného Slovenska v súlade s vytvorený-
mi fi nančnými a materiálnymi možnos-
ťami. (počítame s Komárnom, Novými 
Zámkami, Levicami, Štúrovom, Dunaj-
skou Stredou, Hrušovom, Lučencom, 
Veľkým Krtíšom, Rimavskou Sobotou, 
Galantou, Dudincami a Topoľčanmi; 

prípadne s Dulovcami, Močenkom a Fi-
ľakovom). Mesto Nitra, Nitriansky, Tr-
navský a Banskobystrický samosprávny 
kraj sa stanú stredobodom nielen Slo-
venska, ale i celého slovenského sveta so 
všetkými jeho hodnotami, dejinne zalo-
ženými na kulte svätých Cyrila a Metoda 
(s vyvrcholením na Devíne 5. júla 2010 
v popoludňajších hodinách). Matica 
slovenská pokladá cyrilo-metodské tra-
dície a myšlienky za znaky inšpirácie, 
kultúry, kresťanského života, ktoré sú 
ukazovateľom a meradlom prebúdza-
nia a upevňovania národného povedo-
mia. Matici slovenskej záleží na tom, 
aby Matičný svetový festival slovenskej 
mládeže oslovil každého, koho záujmy 
sa sústreďujú do kultúrno-umeleckých, 
hospodárskych, poznávacích, športo-
vých, turistických aktivít s možnosťou 
nadviazania obojstranných širších kon-
taktov. Jednotlivé festivalové podujatia 
Matica slovenská organizuje v spolu-
práci s miestnymi orgánmi samosprá-
vy, kultúrnymi inštitúciami, miestnymi 
odbormi MS a cirkvami.

O záštitu nad MSFSM 2010 Matica 
slovenská požiadala  pána Ivana Gašpa-
roviča, prezidenta Slovenskej republiky.

(Pripravil A.M.Kuric)

otkupa zgrade Kulturnog centra Slova-
ka u Našicama, a koji se do sada vodio 
pod radnim naslovom Muzej Slovaka. 
Smatra da je vrlo bitno prebaciti težište 
na Kulturni centar, a vremenom bi bio 
dopunjen muzejskim i etno postavom. 

Savez Slovaka i Grad Našice su pronašli 
adekvatnu zgradu, načinjena je proc-
jena elaborata otkupa i adaptacije prije 
više od godinu dana. Ideja projekta je 
bila na bazi reciprociteta Muzeja i kul-
turnog doma Hrvata u Devinskoj Novoj 

Vesi u Slovačkoj. Naglasila je da je vrlo 
bitno što prije iznaći način fi nanciranja 
otkupa, jer problem prostora ima i Sa-
vez Slovaka i Matica slovačka u Našica-
ma, te dogovoriti i zatvoriti fi nancijsku 
konstrukciju kako poslovi ne bi stajali, a 
s čime su se složili svi nazočni, a poseb-
no predstavnici Saveza Slovaka.

Nakon diskusija svih sudionika 
sastanka doneseno je nekoliko vrlo 
bitnih i konkretnih zaključaka, a to su: 
da nositelj projekta bude Savez Slovaka 
koji će osnovati, ako bude potrebno, 
odgovarajuću Ustanovu koja bi mogla 
pokrivati kulturnu, knjižničarsku, mu-
zejsku, informativnu, izdavačku i odgoj-
nu djelatnost za rad i opstanak slovačke 
manjine, što se ne može pokrivati iskl-
jučivo ustanovom Muzeja. Takoðer je 
donesen fi nancijski prijedlog i dinamika 
otkupa. 

(B.V.Baksa)

Členovia rokovacieho tímu u pani Čuchnilovej
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Tokaj v Európe a Dedovizeň

Dňa 29. apríla o polnoci MS Rije-
ka nakladala do autobusu svoje kroje, 
kufre, tamburáši Zametski koreň aj 
svoje nástroje. Vydali sme sa na ces-
tu na východ cez Chorvátsko, cez celé 
Maďarsko na východné Slovensko, do 
Tokajskej vinohradníckej oblasti. V Ma-
ďarsku nás budili slnečné lúče, ale sme 
sa kochali aj na zlatých poliach kvitnúcej 
horčice.

Do mestečka Trebišov sme prišli 
napoludnie, ubytovali sme sa v interná-
te strednej školy. Po kratšom oddychu 
sme odišli do malebnej dedinky Malá 
Tŕňa. Spolu so Slovákmi z Francúzska a 
Maďarska sme v sprievode obišli s pies-
ňami a hudbou dedinku a potom pred 

kultúrnym domom po spoločnom prog-
rame sme postavili máj.

Neskôr sme odišli pár kilometrov 
do druhej dedinky Čerhov. Privítali nás 
starosta, prednosta a tiež v sprievode 
sme odišli do centra dedinky, kde je v 
prírode malý amfi teáter pripravený na 
kultúrne podujatia. Po skončení folk-
lórneho programu program pokračoval 
v prechádzke na koniec dediny a potom 
výstupom na Čiernu horu. Na vrchu je 
postavený veľký biely kríž. Speváčky z 
Čerhova zaspievali pár piesní a po krát-
kom programe zapálili veľkú vatru a 
ohňostroj. Jedna speváčka mi povedala, 
že si nevie predstaviť stavanie mája bez 
Čiernej hory, že pohľad z hory sa nedá 

zaplatiť. Pohľad bol prekrásny a viacej 
sme sa nečudovali, že na Čiernu horu 
vystúpila hádam celá dedina.

Hlavný program našej cesty bol na 
1. mája v obci Slovenské Nové Mesto 
na samej hranici s Maďarskom, kde 
sa konal medzinárodný festival Tokaj 
v Európe a Dedovizeň. Ráno už o 7.00 
sme boli v kuchyni internátu, kde sme 
varili chorvátske jedlá, ktoré sa potom 
ponúkali na stánku. Pripravili sme 11 
druhov jedla (sardinky na viacej spôso-
bov, inčuny, rizoto s kalamármi, fritule, 
štrúdle s kyslou kapustou, slaninkou, 
klobáskami a zemiakmi, slaný koláč z 
kukuričnej muky atď. (Náš stánok sme 
ozdobili výšivkami. Nezabudli sme zo-
brať rozmarín a plné vrece bobkového 
listu, ktorý sme potom s reklamami PGŽ 
a Rijeky rozdávali. Na druhom stánku sa 
zase ponúkali spomienkové predmety z 
PGŽ a MS Rijeka. V obci bol celé popo-
ludnie bohatý kultúrny program. Prúdy 
ľudí sa stále prechádzali. Všade bolo 
cítiť sviatočnú náladu. Slováci z Ukraji-
ny, Maďarska, Francúzska sa menili na 
javisku. Dezert na konci programu mala 
MS Rijeka. Náš program trval 60 minút. 
Striedali sa slovenské piesne s hudbou aj 
bez nej, tance, chorvátske piesne, recitá-
cie. Skončilo sa to s veľkým úspechom. 
S vystúpením sme boli spokojní a potom 
sme v spievaní a zábave pokračovali v 
ubytovni.

Aj nedeľa nám bola ako aj všetky 
dni slnečná. Z regionálneho osvetového 
strediska prišli po nás, aby nám ukázali 
mestečko Trebišov. Nemajú hlavné ná-

Pri stánku Pri stánku MS Rijeka
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Členovia FS MS Rijeka vystupujú na Slovensku
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Európa pre občanov

Info deň a Európa pre občanov, 
tak by sa mohol pomenovať deň, ktorý 
v našom meste organizovala PGŽ v spo-
lupráci s Info centrom pre mladých a 
Úradom vlády CHR.

Na tomto seminári sa z našej matice 
zúčastnili predsedníčka a tajomníčka. 
V prvej časti nás predstaviteľka úradu 
vlády oboznámila s možnosťou využí-
vania predprístupových fondov EÚ. Na 
viacerých príkladoch nám ukázala, ako 
sa tieto môžu využívať a na aký spôsob 
v spolupráci s aspoň jedným spolkom z 
EÚ písať projekty.

V druhej časti nám predviedla, ako 
sa vypĺňajú formuláre, ktoré môžu byť 
vypísané v jazyku jednej z krajín v EÚ. 
To znamená, že my môžeme naše for-
muláre či tlačivá vypĺňať v slovenskom 
jazyku. Dúfame, že sa nám o rok podarí 
predložiť projekt, ktorý v spolupráci s 
partnermi z EÚ budeme môcť aj reali-
zovať. Tento seminár bol veľmi poučný 
pre nás menšie spolky, čo nemáme také 
skúsenosti.

(M.G.- M. Rekić-Grolmusová)

Na Info dni
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mestie, ale je hlavná dlhá ulica. Prešli 
sme vedľa rímskokatolíckeho a grécko-
katolíckeho kostola do pekného parku, 
ktorý má už 300 rokov. O jeho histórii 
nám hovoril archeológ p. Chovanec, 
Navštívili sme neogotické Mauzóleum 
Júliusa Andrássyho z roku 1893 a ne-
skorobarokový kaštieľ Imricha Csákyho 
z roku 1786, ktorý je postavený z mate-
riálu zrúcanín hradu Parič. Potom nám 
cesta pokračovala do tokajských pivníc 
na ochutnávanie kvalitných vín tokaj-
skej oblasti. Tokajská oblasť je jedna z 
piatich vo svete, v ktorých sa môže pes-
tovať hrozno na výrobu prírodne slad-
kých vín. Pomenovanie obce a vrchu To-
kaj je slovanského pôvodu. Odvodzuje 

sa od staroslovanského slova „stokaj“ v 
prenesenom význame je to sútok dvoch 
riek Bodrogu a Tisy. Víno je výborné, 
horia oči a nebolí po ňom hlava. V piv-
niciach sme mali trošku času kúpiť te-
kuté suveníry a potom sme naštartovali 
smer – Jadran.

Na záver sa chceme ešte poďakovať 
riaditeľke Regionálneho osvetového 
strediska Trebišov Mgr. Beate Kerešta-
novej, pani Gabriele Cibakovej, Kveto-
slave Porhinčakovej, Mgr. Márii Gimo-
vej, ktoré nám celý pobyt nielen pripra-
vili, ale celé dni s nami boli, len aby sme 
sa cítili ako doma. Ďalej veľké ďakujem 
patrí aj PGŽ a mestu Rijeka, lebo nám 
zase pomohli fi nančne zdolať túto cestu. 
Poďakovanie patrí aj našej Mirke, ktorá 
zase telefonicky všetko zariadila, aby 45 
ľudí na ceste nezažilo nejaké nepríjemné 
prekvapenie a vďační sme aj účastníkom 
celého folklórneho programu.

Zostali nám pekné dojmy a spomien-
ky. Cesta bola dosť namáhavá, vyplnená 
bohatým programom, ale to čo ostalo za 
nami, oplatilo sa. Nové priateľstvá, iné 
prostredie obohatili naše vedomosti o 
Slovensku.

Dobré víno tvorí dobrú krv,
Dobrá krv je predpokladom dobrej ná-
lady,
Dobrá nálada prináša dobré myšlienky,
Dobré myšlienky dávajú vzniknúť dob-
rým skutkom,
Dobré skutky robia človeka človekom.
(Stará slovenská múdrosť) 

(M. Rekić-Grolmusová)

To boli naše pochúťky 
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Vône a chute Európskej únie, tak 
pomenovali svoj festival žiaci Opatijskej 
strednej školy. Už po druhýkrát v tejto 
škole kuchári a čašníci pripravili krásny 
kultúrny program a potom aj ochutnáv-
ku jedál a koláčov všetkých 27 štátov, 
členov EÚ. Boli sme hrdí na to, keď sme 
na bohatom stole videli aj slovenské lip-
tovské špeciality a opitého izidora, ktoré 
mali veľký úspech. 

Musíme pochváliť organizátorov, 
ale aj žiakov, ktorí vynaložili veľké úsi-
lie pri realizácii a v spolupráci s Maticou 
slovenskou Rijeka a Veľvyslanectvom 
SR pripravili pred dvoma rokmi len slo-
venské jedlá a predstavili ich na Sloven-
skom dni organizovanom v Opatiji.

(M.G.- M. Rekić-Grolmusová)

Vône a chute 
Európskej 
únie 

A zasa vystupujeme 
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Nahrávanie dokumentárneho fi lmu

Koncom apríla a začiatkom mája 
Chorvátska televízia, presnejšie štáb 
TV štúdia Osijek na čele s redaktorkou 
vysielania Manjinski mozaik Melitou 
Homa nahrávala vysielanie s temati-
kou prisťahovania sa Slovákov na tieto 
priestory. Členovia speváckej skupiny 
SKUS Fraňa Strapača sa tak stali i her-
cami – názorne ukázali klčovanie lesa. 
Osijecký TV štáb nahral takmer v úpl-
nosti i Folklórny maratón – program, 

ktorý členovia SKUS Fraňa Strapača 
prichystali pre svojich spoluobčanov 2. 
mája 2010 v markovskej Drevenici. Kon-
com týždňa tento TV štáb celý deň ve-
noval nahrávaniu architektúry starého 
domu Evy a Sofi e Zajacových, spôsobu 
prípravy slovenskej špeciality v rodine 
Makovej, zaujímavé im boli i drotárske 
práce členov našickej MS, pokým im 
o príchode Slovákov rozprávala Vesna 
Baksová, ktorá túto tematiku spracovala 

v niekoľkých svojich publikáciách a mo-
nografi ách. Branka Baksová rozprávala 
o kultúre a spôsobe zachovávania zvy-
kov slovenskej národnostnej menšiny. 
Nahrali i hudbu fujaristu Mária Čika, 
ako i jednu hodinu pestovania sloven-
ského jazyka a kultúry vo vysunutej trie-
de v Markovci, ktorá prislúcha ZŠ kráľa 
Tomislava v Našiciach, kde slovenčinu 
učí prof. Anna Maroševićová.

(B. V. Baksová)

Pri ohníčku a pečenej slaninke Ktoré drevo je najlepšie
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Sviatok sv. Marka
Posledný víkend v apríli v Mar-

kovci bolo veľmi rušno. Totiž v sobotu 
odpoludnia 24. apríla pred samým sviat-
kom sv. Marka bola birmovka v našej 
farnosti a birmovancov bolo až sedem-
desiat jeden. 

V deň sviatku sv. Marka v nedeľu 25. 
apríla 2010 Markovčania za bohatými 
stolmi pohostili početnú rodinu a pria-

teľov. Najslávnostnejšie a najrušnejšie 
bolo v samom centre Markovca čiže vo 
farskom kostole: – na rannej omši o 8. 
hodine, na ktorej sa pokrstilo dvoje ma-
lých Markovčanov, ako i na omši o 11. 
hodine. Veselo a rušno bolo i pri hasičs-
kom dome. 

Vo sviatok sv. Marka sa vždy posvä-
cuje pšenica, a preto každý veriaci, ktorý 

bol na sv. omši, si nesie domov zväzok 
posvätenej pšenice.

Všetko toto zo samého centra mes-
ta bedlivým okom sledovala prekrásne 
ozdobená socha sv. Marka, ktorá je tu 
postavená v dávnom 1892. roku – bol to 
dar grófky Gabriely Pejačevićovej.

Sv. Marek je patrónom poľnohospo-
dárov, umelcov, notárov a jeho postava 
sa vždy znázorňuje s levom, perom, kni-
hou a zväzkom pšenice.

(B. V. Baksová)

Ženy nosia mužom obed Aj v triede sa nahrávalo
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Folklórny maratón Potulky po Slovensku

Počas zimných a jarných 
mesiacov členovia všetkých 
skupín SKUS Fraňa Strapača 
z Markovca neúnavne nacvi-
čovali, tanečné skúšky mali 
tri až štyri razy do týždňa. 
Cieľom tejto práce bolo usku-
točniť folklórny maratón pod 
názvom Potulky po Slovensku. 
Toto podujatie sa uskutočnilo 
2. mája 2010 v odpoludňajších 
hodinách v markovskej Dreve-
nici pri príležitosti Medzinárodného dňa 
tanca a Sviatku práce. Folklórny maratón 
mal i poučný ráz, keďže všetci návštevní-
ci na vchode dostali sprievodcu po prog-
rame. Na ňom bolo detailne vysvetlené, 
z ktorej časti Slovenska uvedený tanec 
pochádza. Členovia markovskej tanečnej 
skupiny predstavili všetkých dvadsať 
folklórnych oblastí Slovenska, začnúc 
od západu na východ, no boli tu i tance 
z Markovca a revuálnym bodom prog-
ramu bol Cigánsky tanec. Obecenstvo sa 
kochalo v bohatstve piesní, hudby, tancov 
a krojov v 38 choreografi ách. Program 
trval takmer štyri hodiny. Napriek tomu, 
že 2. máj bol dňom volieb do rady miest-
nych výborov a zároveň i druhým dňom 
Sviatku práce, organizátori podujatia sú 
spokojní s odozvou. Markovskí tanečníci 
predstavili tance z rôznych folklórnych 
oblastí Slovenska: záhoráckej, podunaj-
skej, myjavskej, nitrianskej, trenčian-
skej, kysuckej, turčianskej, tekovskej, 
hontianskej, zvolenskej, podpolianskej, 
novohradskej, liptovskej, oravskej, go-
ralskej, horehronskej, gemerskej, spiš-

skej, šarišskej a zemplínskej. Obecenstvu 
sa na javisku predstavili všetky skupiny 
SKUS Fraňa Strapača: najmladšia skupi-
na, stredná, veľká, spevácka a hudobná. 
Najväčšie bremeno niesla veľká tanečná 
skupina, ktorá sa pre potreby vystúpenia 
až štrnásťkrát prezliekala. Obecenstvo na 
samom začiatku programu pozdravili ve-
dúce programu – Tatjana Buhová a Vjera 
Baksová. Starosť o mix pult mal Zlatko 
Mak, pokým v garderóbe pomáhali Zlata 
Maková, Božena Lazárová, Mirko Kuba-
ša a Vladimír Zenko. Program nacvičili: 
Nada Berešová, Josipa Kubašová, Neven 
Hećimović, Josip Ivanek, Aleksandar Do-
kić, Mário Čik a Branka Baksová, ktorá 
tento program i ideovo stvárnila.

Prečo sme sa rozhodli pre organizáciu 
tohto folklórneho maratónu? Najviac z 
dôvodu, že sme takmer vždy, keď niekde 
vystupujeme, ohraničení časom, a tak 
môžeme obecenstvu predniesť vždy iba 
len malú čiastku z celého nášho bohatého 
repertoáru. Preto mnohí rodičia folklo-
ristov, ako i početné obecenstvo doteraz 
vôbec nemali príležitosť vidieť niektoré 

tance, ktoré máme vo svojom 
repertoári. Bola toto i skvelá 
príležitosť na to, aby súčasná 
generácia detí ukázala všetko, 
čo vie a prečo sa zoskupujeme 
na skúškach – mali tu možnosť 
predstaviť svoju prácu. Ani po 
štyroch hodinách na tvárach 
tanečníkov nebolo vidieť zna-
ky únavy. Všetci deväťdesiati 
účastníci programu na záver 
programu spoločne zaspievali 

pieseň De collores. Sme svedkami, že asi-
milácia, žiaľ, existuje, ale zároveň, exis-
tuje i ešte niečo, a to je niečo veľmi silné 
– naša veľká láska a entuziazmus členov, 
aby i v budúcnosti pestovali slovenské 
bohaté kultúrne dedičstvo.

Ďakujeme rodičom, obecenstvu, čle-
nom MS Našice, MS Jelisavec, MS Míľov-
ce, MS Josipovec, markovským združe-
niam za neúnavnú podporu potleskami. 
Folklórny maratón sa konal pod záštitou 
Rady pre národnostné menšiny v Chor-
vátskej republike a mediálne ho sledova-
lo Rádio Našice a HRT – štúdio Osijek.

(B. V. Baksová)

Tu sme všetky skupiny 
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Naši chlapci

Najstaršia FS MS Markovec
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Dni Európy vo Vukovarsko-sriemskej župe

Vo Vukovarsko-sriemskej župe sa 
v dňoch 3. – 9. mája oslavoval Európsky 
týždeň. 3. mája sa v Mestskej knižnici 
v Iloku konala prednáška Chorvátska re-
publika na ceste do Európskej únie v or-
ganizácii Rady pre európsku integráciu 
Vukovarsko-sriemskej župy, Chorvát-
skej hospodárskej komory – Župnej ko-
mory a Úradu pre medzinárodnú spolu-
prácu TINTL.

Aktivity v rámci Európskeho týždňa 
obohatila aj slávnostná schôdza Koor-
dinačnej rady národnostných menšín 
Vukovarsko-sriemskej župy, ktorá sa 

konala v piatok 7. mája vo 
Vukovare. Podľa súpisu 
obyvateľstva v roku 2001 
na území Vukovarsko-
sriemskej župy žilo 204 
760 obyvateľov, z čoho je 
39 745 príslušníkov ná-
rodnostných menšín, čo je 
20 % obyvateľstva župy. 
Vo Vukovarsko-sriemskej 
župe žije 22 národnostných 
menšín, a z toho počtu 5 

menšín majú založené svoje rady a tri 
menšiny svojich zástupcov v Koordiná-
cii rád národnostných menšín.

V sobotu 8. mája v mestách VSŽ boli 
postavené stánky EÚ. Na pešej zóne vo 
Vukovare svoju činnosť predstavili rôz-
ne združenia, a vo večerných hodinách 
sa na Námestí Chorvátskej republiky ko-
nali oslavy Dňa národnostných men-
šín VSŽ. Tohtoročným organizátorom 
podujatia bola ukrajinská národnostná 
menšina. Na podujatí sa predstavilo 
osem národnostných menšín: ukrajin-
ská, rusínska, srbská, macedónska, slo-

venská, rómska, maďarská a združenie 
Nemcov a Rakúšanov. Na stánkoch sa 
každá národnostná menšina predstavila 
svojimi špecialitami, výšivkami a inými 
typickými znakmi svojej menšiny. Stán-
ky úradne otvoril župan VSŽ Božo Galić. 
Okrem župana stánky všetkých menšín 
si pozreli aj primátor mesta Vukovar 
Željko Sabo, zástupca veľvyslanca Rus-
kej federácie v Chorvátsku Boris Med-
vedev, macedónsky veľvyslanec v Chor-
vátsku Dančo Markovski a generálny 
konzul Srbskej republiky vo Vukovare 
Živorad Simić.

Slovenskú menšinu, ako aj minulé 
roky, prezentovali všetky tri matice: MS 
Ilok, MS Radoš a MS Soľany, ktorých 
predsedovia sú aj členovia župnej rady. 

O kultúrny program sa postaral SKOS 
Ľudovíta Štúra. Predstavili sa zmesou 
tancov: karičky, čardáš a Šarišská polka 
a o výzdobu stánku, ktorý predstavoval 
slovenskú ľudovú tvorbu, kuchyňu a vy-
davateľstvo, sa okrem Iločanov postarali 
Radošania a Soľanci.

(B. Čermáková)

Členovia FS MS Ilok vo Vukovare
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Tábor v Crikvenici 

Pomaly a isto sa nám začína čas 
výletov, táborov. Evanjelickému a. v. 
cirkevnému zboru Ilok sa podarilo už 
jeden pekný tábor absolvovať.

Rodinný tábor prebiehal v dňoch 19. 
– 24. 4. 2010 v Crikvenici.

Na tomto stretnutí boli hostia z Ne-
mecka, z Ameriky, Srbska, Fínska a po 
prvýkrát mal účasť aj generálny biskup 

zo Slovenska M. Klátik so 
svojou manželkou Olinkou, 
ktorá je tiež farárkou.

V rámci celého prog-
ramu boli zapojené viaceré 
cirkevné zbory, no najväčší 
potlesk zožal, ale aj vzbudil 
ohlas práve program Evan-
jelického a. v. cirkevného 
zboru v Iloku. Na základe 
tohto vystúpenia dostali aj 
pozvanie na Slovensko.

Zážitkov bolo naozaj dosť, v ďalších 
riadkoch sa dočítate niečo o dojmoch 
našich detí.

Dajanka Mudrochová:
 „Ubytovaní sme boli v Life centre, 

v kresťanskom stredisku, spolu s na-
šimi farárovcami sme boli na štvrtom 
poschodí. Mali sme prekrásne izby, 
boli sme ubytovaní po dvaja alebo po 

traja. Na každú izbu pripadala kúpeľňa 
a v izbe sme mali aj „fridžider“.

Prvú noc sa nám od tej radosti ani 
nechcelo spať, ale postupne sme si zvykli. 
Stravovali sme sa v hoteli, kde sme boli aj 
ubytovaní, z jedla sme si mohli aj vybrať, 
čo sme chceli, ale niekedy sa nám niekto-
rým toho zdalo byť aj priveľa.“

Dalibor Dubovský:
 „Mne sa páčilo, keď nás pán biskup 

pochválil, že sme pekne hrali a že náš 
program bol najlepší. A ešte chcem po-
vedať, že ďakujeme našej pani farárke 
a pánu farárovi, že nás tomu všetkému 
naučili, že nás zobrali do Crikvenice a že 
to tak dobre zorganizovali.“

Vladko Mučaji:
 „Áno – bol to lift – výťah, o ktorom 

nevedela ani pani farárka, ani náš pán 
farár, lebo len nedávno ho namontova-
li. Páčil sa vlastne aj mojim kamarátom 
Borisovi, Róbertovi... a tak sme si ho aj 
dobre otestovali.“

(B. Sajáková)

V Crikvenici 
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Tancovali Andriane na svadbe
O tom, že jelisavskí folkloristi neza-

búdajú na svojich dlhoročných taneč-
níkov a tanečníčky, svedčí i josipovská 
svadba z minulého mesiaca. Totiž, je-
lisavskí folkloristi na cestu spoločného 
života vyprevadili jelisavskú tanečníčku 
Andrianu Čišovú a jej manžela Mirosla-
va. Keďže Andriana už dlhý rad rokov 
bola jednou z najlepších tanečníčok 
jelisavského spolku, zaslúžila si, aby 
sa na jej svadbe za dlhoročnú vernosť 
pestovaniu slovenskej kultúry prostred-

níctvom nacvičovania početných slo-
venských tancov jej priatelia folkloristi 
zavďačili jedným krátkym folklórnym 
programom.

V plnej sále Dobrovoľného hasičské-
ho spolku v Jelisavci hostia na svadob-
nej slávnosti boli príjemne prekvapení, 
keď spievajúc, oblečení do slovenských 
ľudových krojov, vošli členovia SKUS 
Ivana Brníka Slováka. Za dlhoročnú usi-
lovnú prácu v jelisavskom folklórnom 
spolku Andriane sa poďakoval pred-

seda spolku Mario Špek a obdaroval ju 
priliehavým darčekom. To, čo po tomto 
nasledovalo, veľmi rozveselilo všetkých 
hostí na svadbe – bol to 15-minútový 
temperamentný tanec členov folklórnej 
skupiny MS Jelisavec.

Všetci členovia SKUS Ivana Brníka 
Slováka z Jelisavca Andriane zaželali 
mnoho šťastia, zdravia a krásny budúci 
spoločný manželský život s jej vyvole-
ným, manželom Miroslavom.

(Ž. Brník)

Keď dnes neustále počúvame o tom, 
že sa iba po niekoľkých mesiacoch alebo 
rokoch manželstva rozvádzajú mnohé 
mladé manželské páry, ťažko nám je ve-
riť, že sú ešte manželské páry, ktoré sú i po 
60-ich rokoch spoločného života zviazaní 
láskou a porozumením, práve ako v tých 

rokoch, keď do manželstva vstupovali. 
Práve takýto harmonický vzťah už 60 
rokov pretrváva medzi manželmi Andri-
jom a Etelkou Králikovcami z Jelisavca. 
Pri príležitosti ich veľkého jubilea – 60. 
výročia manželstva navštívili sme týchto 
manželov v ich dome, ktorý je i dnes vy-

60 rokov spoločného života 

Páni Etelka a pán Andrej
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plnený pokojom, láskou a šťastím. Dom, 
v ktorom žijú, je dokonale čistý, krásne 
upravený, je tu mnoho kvetov a starých 
fotografi í, ktoré im pripomínajú šťastné 
chvíle, mladé dni, a to najsvätejšie v man-
želstve – ich deti. V každej izbe tohto sta-
rého, ale šťastného domu nachádzajú sa 
i obrazy svätých, o ktorých hovoria, že 
ich počas všetkých týchto rokov strážili, 
nadchýnali ich i dávali im sily, aby i na-
ďalej vytrvali na svojej ceste, i v dobrom 
i v zlom. A všetko to, čo v živote spolu 
prekonávali, stále ich posilňovalo. Majú 
štvoro vnúčat a štvoro pravnúčat. 

Dnes Andrija a Etelka žijú z poľno-
hospodárskeho dôchodku; koľko majú, 
toľko trovia, no vždy sa starajú o to, aby 
v rámci svojich možností obdarovali 
i svoje deti a vnúčatá.

Babke Etelke Králikovej a jej man-
želovi Andrijovi prajeme ešte mnoho 
šťastných chvíľ v spoločnom živote a na-
najvýš – mnoho dobrého zdravia.

(Ž. Brník)

Tanec pre Andrianu  Darček pre Andrianu 
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Aktivnim djelovanjem poznata Mati-
ca slovačka iz Lipovljana u tom je mjestu 
uoči 16. smotre slovačkog dječjeg folko-
ra 8. svibnja predstavila dva najnovija 
naslova Andreja Kurica u nakladi Saveza 
Slovaka Hrvatske. O čemu je riječ? 

Pjesnička zbirka “Čežnja za do-
movinom”

“Čežnja za domovinom” Andre-
ja Kurica (nakladnik Savez Slovaka 
Hrvatske, Našice 2010.) samo džepnim 
formatom (60 str.) manja je pjesnič-
ka zbirka. Kvaliteta je u 50-tak kraćih 

lirskih zapisa s osjećajem iskreno du-
bokog prožimanja doživljenog. Stihovi 
od minijatrurnih (Chlebik, str. 46) do 
gotovo poeme (Spomienky 9-11 str.) 
dragocjene su kapi koje tvore lirsko blis-
ki protok riječi. A riječi dodiruju ljubav 
prema zavičaju i ženi, skrušenom tra-
ženju oprosta i osloboðenja kod Boga. 
Osobito su dojmljivi duboko proživlje-
ni tragični trenuci rata. Ono što kaplja 
vode tvori u likovnom, dakle akvarel, to 
su Kuricovi blagi, ali i potezima nagla-
šenijeg osjećaja obrisi njegove pjesničke 

slike. Suglasje tim iskazima daje više od 
20-tak likovnih doslovce u tekst utkanih 
ilustracija Josipa Dinka Domičinovića. 
Sklad boja i slova obogaćuju papir na-
topljen suosjećajnom pričom. O pjes-
ničkoj vrijednosti Kuricove zbirke nije 
se teško složiti s ocjenom koju daje dr. 
sc. Eva Tibetanska. Dapače, a ona kaže: 
“osvješćuje svoju duboku povezanost 
s rodnim krajem te cijelu povezanost s 
domovinom Hrvatskom s kojom pro-
življava sve strasti, padove, rat i ponovo 
roðenje”.   (D. Pasarić)

Slovački u stihu i rječniku Andreja Kurica 

Slika govori tisuću riječi, a crtež je te-
melj dobroj slici. “Slikovni rječnik slovač-
ko-hrvatsko-njemačko-engleski” Andreja 
Kurica (nakladnik Savez Slovaka Hrvat-
ske 2010.) upravo veže sve te značajke tog 

četverojezičnog izdanja. Priručnik je to ne 
samo za Hrvate i Slovake, već za one koji 
se koriste jezicima koji ulaze u kategoriji 
svjetskih, prije svega engleskim. Rječnik, 
a kojemu su od istog autora prethodili 

Slikovni rječnik 
slovačko-hrvatsko-njemačko-engleski

Prihovor správcu MS Jána Eštoka 
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slovačko – hrvatski (2005. i 2006.) ovom 
objavom, a u čemu je osobita uloga crta-
ča Dražena Budimira pokazuje izniman 
pedagoški pristup u lakoći prihvaćenja 
učenja slovačkog jezika. Na 260 strani-
ca kroz 240 za dnevnu uporabu izvrsno 
odabranih tema: od liječničke njege do 
primjerice dijelova fotoaparata te kon-
verzacijom na koncu knjige slovački se 
jezik čini sasvim poznat. Korisnik u pozi-
tivnom smislu rado postaje njegovim za-
robljenikom. Uvodničar u ovu hrvatsko-
slovačku “jezičnu svakodnevnicu” Jan 
Širka kaže: “Zbog raznolikosti obraðenih 
tema i mnogobrojnih područja rječnik će 
biti od velike pomoći svakome: učeniku, 
studentu, poduzetniku, jezikoslovcu..., 
mladima i starima”. 

(D. Pasarić)

Predstavovanie slovníka a básnickej zbierky Odovzdávanie Uznania za pomoc Matici a Zväzu pánovi správcovi MS J. Eštokovi
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Básnická zbierka Hľadanie od au-
tora Andriju Kurica prináša svedectvo 
o vnútornom svete citlivého, hlboko 

veriaceho a vnímavého človeka, uvedo-
mujúceho si svoju pripútanosť k rod-
nému kraju (dedinke Radoš) i celému 
Chorvátsku ako k svojej domovine, s 
ktorou prežíva všetky strasti, pády (voj-
na) i znovuzrodenia, ale ktorý si súčas-
ne uvedomuje svoju hlbokú historickú 
spätosť s pôvodnou vlasťou svojich 
predkov – so Slovenskom. 

Zbierka obsahuje 48 kratších lyric-
kých básní  s tematikou lásky k rod-
nému kraju a jeho obyvateľom, k svo-
jim predkom, s tematikou naplnenej 
i nenaplnenej lásky k žene, hriechu a 
hľadania odpustenia a vyslobodenia u 
Boha, s hlboko prežitou tragédiou voj-
ny a straty všetkých ilúzií o bývalých 
priateľoch, s motívmi starnutia a hľa-
dania zmyslu života. Prevládajú básne 

Posudok na básnickú zbierku A. Kurica 
Hľadanie (domova)

Po Slovensko-chorvátskom a chor-
vátsko-slovenskom slovníku (2005) a 
doplnenom Slovensko-chorvátskom a 
chorvátsko-slovenskom slovníku s kon-
verzáciou (2006) autor Andrej Kuric 
vlastnú slovnikársku prácu korunoval 
tretím najnáročnejším – Obrázkovým 
slovníkom slovensko-chorvátsko-ne-

mecko-anglickým s konverzáciou. An-
drej Kuric, Slovák narodený a žijúci v 
Chorvátsku, ako učiteľ slovenského jazy-
ka v školách v Chorvátsku, neskôr vycho-
vávateľ v internáte a osvetový poradca 
pre slovenský jazyk, mal a má možnosť 
vidieť a skúsiť, čo jeho žiaci vedia, aké 
medzery majú vo vedomostiach a čo ešte 
potrebujú na lepšie ovládanie materin-
ského jazyka. S cieľom obľahčiť žiakom 
učenie tak materinského, ako aj štátneho 
chorvátskeho jazyka, ale aj učenie sve-
tových jazykov – nemčiny a angličtiny, 
ktoré sa najčastejšie vyučujú v chorvát-
skych školách, vytvoril tento nadovšetko 
praktický slovník. A čo je dôležité, na po-
užívanie veľmi jednoduchý. 

Slovník sa začína termínmi a kres-
bami (obrázkami) z oblastí, o ktorých sa 
žiaci učia v škole – lenže súčasne v šty-
roch jazykoch – súvisiacimi s ľudským 
telom, ošetrením v lekárskej službe pr-
vej pomoci, nemocnici, pokračuje hesla-
mi spájanými s významnými rodinnými 
udalosťami – krstom, svadbou, poh-

rebom... Ďalej sa zameriava na oblek, 
bývanie, prístroje pre domácnosť, na 
rastlinnú a zvieraciu ríšu, poľnohospo-
dárstvo, predajne, na služby, potreby, na 
mesto a inštitúcie v meste, najmä kultúr-
ne, na pohostinské podniky, školstvo, 
dopravu, oddych, šport, sviatky, stav-
by, ba aj hrady, tiež vedu – astronómiu, 
meteorológiu atď, na všetko, čo zaujíma 
moderného človeka. Ako vidno, autor 
Obrázkového slovníka nezostáva iba na 
záujmoch a potrebách detí či žiakov, ale 
pokračuje v termínoch potrebných štu-
dentom, dospelým, starším, tiež uvádza 
heslá ilustrované obrázkami pre turistov 
prichádzajúcich k moru do Chorvátska, 
kde sa tento slovník tiež osvedčí.

Slovník sa končí konverzáciou – po-
zdravmi, predstavovaním, dialógom na 
hranici, v doprave a o doprave, cestova-
ní vlakom, lietadlom, loďou, v priesto-
roch pošty, banky, v hoteli, kaviarni, pri 
nákupoch, na pláži, v diskotéke...

Pre rôznorodosť spracovaných tém 
a početné oblasti, slovník sa zíde každé-
mu: žiakovi, študentovi, turistovi, pod-
nikateľovi, jazykovedcovi... mladým a 
starým. Preto ho srdečne odporúčame.

(Ján Širka, prof.)

Nový Obrázkový slovník 

s náboženskou tematikou, v ktorých sa 
lyrický subjekt vyznáva zo svojho vrelé-
ho vzťahu k Bohu a Panne Márii, u kto-
rých vždy nachádza oporu, odpustenie 
i vzpruhu a chuť prekonávať nástrahy 
života. Jazyk básní svedčí o kultivova-
nosti prejavu a o dobrej znalosti slo-
venčiny, obohatenej o kraotizmy typu 
kucuš (kocúr), líce (tvár), vietor miluje 
tvár (láska tvár). 

Básnická zbierka A. Kurica Hľada-
nie (domova) bude prínosom pre litera-
túru Slovákov v zahraničí . Osobne pre 
čitateľov najmä z radov chorvátskych 
Slovákov bude vyjadrením ich vnútor-
ného sveta, v ktorom sa spoznajú a s 
ktorým sa mnohí z nich do veľkej miery 
stotožnia. 

(doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc.)
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Detská folklórna prehliadka v Lipovľanoch

V sobotu 8. mája v Lipovľanoch 
prebiehala 16. Detská prehliadka 
slovenského folklóru. Zväz Slovákov 
v Chorvátsku poveril MS Lipovľany or-

ganizovaním tohtoročnej prehliadky. 
Do Lipovlian zavítalo 13 slovenských 
detských folklórnych súborov zo: So-
lian, Radoša, Iloka, Osijeka, Jelisavca, 

Markovca, Míľoviec, Zokovho Gaja, 
Josipovca, Meðurića, Jakšića, Kutiny, 
ako aj deti z Kaptola, z Kutiny a pravda-
že vystupovali aj hostitelia Lipovľany. 
Prekrásne slovenské, chorvátske a české 
kroje dýchali krásou a mladosťou.

 Prehliadka sa konala v celkom pl-
nom Kultúrnom dome v Lipovľanoch. 
Scénu pekne upravili matičiari z Lipo-
vlian. Program detskej prehliadky sa za-
čal zaspievaním chorvátskej a slovenskej 
hymny. Mládež, detí a hostí pozdravil 
predseda MS Lipovľany Branko Vincent, 
načelníka Lipovlian Mariana Vincenta, 
konzulku Janu Katerincovú, predsedu 
Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andreja 
Kurica, správcu Matice slovenskej Jána 
Eštoka, Zdenku Čuchnilovú zástupkyňu 
slovenskej a českej menšiny v chorvát-
skom parlamente. Slova sa ujali hostia, 

Smotra slovačkog dječjeg 
folklora u Lipovljanima

Lipovljani su smješteni na sa-
mom početku Slavonije. Lipovljani su 
Europa u malom, stoga smo bili jako 
ponosni kada smo saznali da ćemo 
upravo mi biti domaćini velike dječje 
Smotre folklora jer djeca su naša snaga 
i budućnost. Sretni smo kada se naša 
djeca mogu predstaviti pjesmom i ple-
som. U subotu 8. svibnja 2010. godine 
u 16 sati u Lipovljanima održana je 16. 
dječja smotra slovačkog folklora u Re-
publici Hrvatskoj. Smotra je održana 
u Društvenom domu u Lipovljanima 
u organizaciji Matice slovačke Lipo-
vljani pod pokroviteljstvom Saveza 
Slovaka Republike Hrvatske. Smotri 
je nazočilo petnaest dječjih skupina 
Matica slovačkih. Gosti su bili Dječja 
skupina KUDa Moslavina iz Kutine 
i Češke besede iz Kaptola. Nazočne 
je pozdravio predsjednik Matice slo-
vačke iz Lipovljana gospodin Branko 
Vincent. Gostima se obratio toplim 
riječima i željama načelnik Općine 

Lipovljani gospodin Mario Vincent, 
zatim predsjednik Matice slovačke iz 
Martina (Slovačka) dok je zastupnica 
češke i slovačke manjine u Hrvatskom 
saboru magistra Zdenka Čuhnjilova 
svečano otvorila tu značajnu manifes-
taciju. Publika je uživala u prekrasnim 
plesovima, pjesmama i šarolikim noš-
njama. Čule su se riječi starijih žena: 
“To su pjesme koje smo mi pjevale u 
našoj mladosti.” Maticu slovačku Li-
povljani predstavili su članovi mlaðe 
skupine KUD-a LIPA Lipovljani. 
Publici su se predstavili plesovima 
Ej rojzmarin zeleni i Tancuj, tancuj, 
vikrucaj. Koreografi ju je postavio Ti-
homir Krmek, pratnja su bili tambu-
raši KUD-a LIPA, a voditelj je progra-
ma bio profesor Franjo Rodić. Matica 
slovačka Lipovljani zahvalna je svojim 
članovima te članovima KUD-a LIPA i 
MPZ LIRA koji su pomogli da se Lipo-
vljani pokažu u najboljem svjetlu.   

(M. Tisaj)

Publikum

Moderátorky Anna a Martina 
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MS Markovec MS Zokov Gaj
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ktorí radom pozdravili prítomných a 
zvlášť deti a mládež a popriali im mno-
ho úspechov a pekný výstup a divákom 
pekný kultúrny zážitok a pohodu a pre-
hliadku slávnostne otvorila pani Zdenka 
Čuchnilová.

 Moderátorky Anna a Martina po 
slovensky a po chorvátsky pekne zah-
lasovali jednotlivé detské súbory. Bolo 
prekrásne pozerať tie naše deťúrence, 
mládež s akou vážnosťou a dôstojnos-

ťou vystupujú. Vystupovalo viac ako 400 
detí. Potlesk dostali všetci. A veru ho aj 
zaslúžili! 

Členovia MS Lipovľany boli vynika-
júci hostitelia. Zo srdca im ďakujeme za 
pekné a úprimné pohostenie. Ďakujeme 
zo srdca predsedovi MS, moderátorkám, 
vedúcim skupín, sponzorom za krásne 
kultúrne poobedie a hlavnému spon-
zorovi Rade pre národnostné menšiny 
Chorvátskej republiky. 

Detská folklórna prehliadka sloven-
skej národnosti, ktorá je každý rok v inej 
slovenskej osade, má za cieľ rozvíjať v 
srdciach našej mládeže a detí lásku k 
materinskej reči, lásku k slovenskému 
spevu a tancu. Rozvíjať v ich srdciach 
pocit hrdosti, že sú Slováci, ako aj rozví-
jať a pestovať a šíriť lásku k domovine, 
v ktorej žijeme a lásku k vlasti našich 
pradedov. 

(A. M. Kuric)

MS Jakšić MS Jurievec
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Česká beseda MS Ilok
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MS Jelisavec MS Míľovce
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MS Osijek MS Soľany

Fo
to

: A
. M

. K
ur

ic

Fo
to

: Z
. K

om
ar

MS Međurić MS Josipovec
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MS Radoš KUD Moslavina
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Tohtoročná recitačno-literárna 
prehliadka a prehliadka divadelných 
scénok žiakov, ktorí navštevujú ho-
diny slovenčiny, pod názvom Slo-
venčina moja sa uskutočnila v novej 
telocvičnej sále Základnej školy Iva-
na Brníka Slováka v Jelisavci. Deti zo 
základných škôl v rámci Chorvátskej re-

publiky, v ktorých sa vyučuje slovenský 
jazyk a pestuje slovenská kultúra: Josipa 
Kozarca v Punitovskom Josipovci, Ivana 
Brníka Slováka v Jelisavci, Julija Bene-
šića v Iloku, Josipa Kozarca v Soľanoch, 
Vladimira Bečića a Ivana Filipovića 
v Osijeku, Vladimira Nazora v Novej 
Bukovici, kralja Tomislava v Našiciach, 

Slovenčina moja v Jelisavci

Detský FS MS Jelisavec Učitelia a hostia
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Josipa Kozarca v Lipovľanoch – zosku-
pili sa v jelisavskej základnej škole, aby 
ukázali aspoň časť z toho, čo sa naučili 
počas školského roku na hodinách slo-
venčiny.

Na podujatí účasť mali i vážení 
hostia: riaditeľ Úradu pre národnostné 
menšiny ministerstva vedy, vzdeláva-
nia a športu Mirko Markovič, primátor 
mesta Našice Krešimir Žagar, pán farár 
Branko Šipora, predseda Zväzu Slovákov 
v RCH Andrej Kuric, tajomníčka Zväzu 
Slovákov Branka Baksová, Ružica Vinča-

Deti z Josipovca Deti z Markovca
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Školský zbor ZŠ Jelisavec Deti z Iloka (Radoša)

Fo
to

: A
. M

. K
ur

ic

Fo
to

: A
. M

. K
ur

ic



 16 PRAMEŇ 05/2010

Deti z Višnjevca Deti zo Solian
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ková, vedúca Ústrednej knižnice Slová-
kov v Chorvátsku v Našiciach, predsedu 
MS Jelisavec Vlado Hulak, Mário Špek, 
Franjo Kandjera a riaditelia a učitelia 
škôl v ktorých sa pestuje slovenčina. 

Na samom začiatku prehliadky pred-
stavili sa najmladší členovia KUS Ivana 
Brnika-Slováka, mladí hudobníci a chór 
ZŠ slovenskými piesňami. Riaditeľka 
školy Ljerka Čorkovićová pozdravila 
hostí a účastníkov a popriala im pekné 
umelecké zážitky. Pán Mirko Markovič 
pozdravil podujatie a pripomenul, že 

ministerstvo vedy, vzdelávania a športu 
bude vždy podporovať takéto podujatia.

Predseda Zväzu Andrej Kuric po-
zdravil mládež a prítomných a predsta-
vil knihu – zbierku básní a próz žiakov 
Kvapky VI. A potom už nasledovalo to, 
prečo sme sa i zoskupili na tomto mies-
te. Mladí poeti, recitátori, herci, ukázali 
všetko, čo vedia. Bola to opravdivá ex-
plózia umeleckých textov a básní v slo-
venskej reči. Kochali sme sa aj v krás-
nych kostýmoch, ktoré urobili žiaci so 
svojimi učiteľkami...

Deti zo ZŠ, v ktorých sa pestuje slo-
venský jazyk a kultúra, sa usilovali pred-
viesť to najlepšie, čo vedia. Nakoniec 
vystúpila detská tanečná skupina MS Je-
lisavec so slovenskými detskými hrami.

Žiaci z Iloka predviedli divadelné 
predstavenie Dievčatko zo zápalkami. 
Po bohatom programe pre deti a učite-
ľov bolo prichystané občerstvenie. 

Ďakujeme organizátorom tohto 
kultúrneho podujatia za dobrú organi-
záciu.

(A.M. Kuric)

Deti z Lipovlian Deti z Míľoviec
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Deti z Jelisavca Deti zo Zokovho Gaja
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jazyku (z rokov 1820 a 1823 r) Bertelov-
čana fra Grgura Čevapovića, františká-
na, chorvátskeho vlastenca a spisova-
teľa, ako i fotokópiu novinového člán-
ku, ktorý bol zverejnený v Požegských 
novinách okolo roku 1940. Návštevníci 
mohli listovať vo fotokópiách Ljetopi-
su, ktorý pravidelne písali a píšu riadi-
telia Základnej školy Mladosť v Jakšići. 
Na stránkach týchto novín návštevníci 
mohli prečítať o zaujímavých kultúr-
nych a spoločenských dianiach od zalo-
ženia školy v Jakšići až po dnešné dni.

Pokiaľ ide o zaujímavé predmety, 
ktoré boli zvlášť zaujímavé návštev-
níkom, spomeniem tkané obrusy sta-
ré vyše sto rokov, mažiar pre konopy, 
okrúhly kôš na sušenie orechov, dve 
žehličky na uhlie, nádobu na mútenie 
masla (1960), vážku a mažiar (1917), 
časť náhrobného pomníka z tureckej 
doby a sekeru z rímskej doby (nálezisko 
– Tekić a Čaire). Stánok okrášlil i plagát 
vyplnený literárnymi a výtvarnými prá-
cami s tematikou starých predmetov, 
ktoré spolu so svojimi žiakmi vystavila 
učiteľka Đurðica Gjajić.

 Jakšić – dnes sa predstavil poľnohos-
podárskymi výrobkami (jablká, šťavy, 
černicové víno, likéry z orechov, višieň, 

Osada Jakšić sa predstavila svojou 
minulosťou, ale i súčasnosťou. His-
torická časť zahrnula staré fotografi e, na 
ktorých boli zobrazené svadby (1940), 
práce v poli, staré stroje (kosenie lúk, 
mláťačka), na fotografi ách boli i dneš-
né základné školy z čias, keď boli nové, 
práve vybudované. Fotografi e zvečnili 
i Kostol sv. Barbory z 1910. roku, veľké 
záplavy v Tekići z roku 1970... Na jed-
nej fotografi i sú znázornení i potomko-
via Slovákov, ktorí do roku 1943 tvorili 
väčšinové obyvateľstvo s Čechmi a Ne-
mcami. Prof. Pavel Treger pri tejto prí-
ležitosti vypožičal fotokópie dvoch diel, 
napísaných v chorvátskom a latinskom 

Jakšić – v minulosti a súčasnosti

no osobitný záujem návštevníkov bol 
o pekárske výrobky pekárne Cerovac).

Návštevníci si mohli pozrieť i expo-
náty Poľovníckeho združenia Seljak 
z Jakšića, ako i Rybolovného spolku Ze-
lena laguna Rajsavac a mohli si pozrieť 
i fotoalbum (vlastníctvo HKUD Slavonija 
a MS Kukučín-Kuntarić Jakšić), v ktorom 
sú početné fotografi e z folklórnej pre-
hliadky Pjesmom u jesen, prebiehajúcej 
2009. roku v Jakšići. Mohli si zalistovať v 
zaujímavej knihe B. Ožanića Naših prvih 
sto godina, venovanej Dobrovoľnému 
hasičskému združeniu v Jakšići. Pri tej-
to príležitosti dali vyrobiť i pohľadnice 
s motívmi Jakšića v minulosti po dnešok

Svojou piesňou, tancom a ľudový-
mi krojmi, slovenskými a slavónskymi 
našu dedinu predstavili malí folkloristi 
a tamburáši HKUD Slavonija, z ktorých 
sú mnohí zároveň i členmi MS Kuku-
čín-Kuntarić, Jakšić. V stánkoch stáli 
a prívetivo sa návštevníkom prihovárali 
dievčatá a chlapci oblečení do sloven-
ských ľudových krojov veselo a usilovne 
delili prospekty a pohľadnice našej de-
diny návštevníkom na námestí.

Aby sme čo najlepšie predstavili 
svoju dedinu, fotografi e, fotokópie a 
predmety na výstavu požičali: prof. Pa-
vel Treger (ináč, predseda MS Kukučín-
Kuntarić v Jakšići), dôstojný pán farár 
Josip Bogović, Katica Pecková, Zvonko 
Maznik, výchovná poradkyňa Antonija 
Tužinská, Drago Čevapović a učiteľka 
Đurðica Gjajić. 

(M. Benić)

V stánku MS Jakšić
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Kultúrno-umelecké podujatie 
pod názvom Pozdrav Zemi, básnikom 
a jari sa uskutočnilo 22. apríla 2010 
v  športovej hale Základnej školy 
Mladosť v Jakšići pri príležitosti 800 
rokov od prvej písomnej zmienky o 
Požegskej župe a oslave Dňa Zeme. 
Vystúpili žiaci jakšićskej základnej 
školy 1. – 8. ročníka.

Počas sedemdesiatich minút 
bohatého programu hostia sa mohli 
kochať v prekrásnych recitáciách, 
prednese literárnych prác, bábko-
vom divadle, piesňach v predvedení 
školského zboru, hudbe malých tam-

burášov, v piesni a tanci malých folk-
loristov HKUD Slavonija v Jakšići a v 
samostatne nacvičenom tanečnom 
bode žiačok ôsmej triedy.

Po predvedení chorvátskych 
piesní žiaci recitovali i básne v cu-
dzích jazykoch (anglickom, nemec-
kom, talianskom, španielskom) a 
básne v slovenskej reči. Malá Tonka 
Pažinová predniesla dve básne, zá-
roveň i v posunkovej reči hluchone-
mých osôb.

Obecenstvo malých účastníkov 
programu odmenilo veľkým potles-
kom.   (M. Benić)

Pozdrav Zemi, básnikom a jari 

Tamburáši v Požege
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Tety – Eva a Sofi a Zajacové

Naše milé tety, ako ich voláme, pre-
tože sú nám veľmi drahé, sestry – Eva 
a Sofi a Zajacové sú živými encyklopé-
diami slovenských dejín Markovca. 
Narodili sa v početnej markovskej rodine, 
ešte i dnes žijú v rozoznateľnom sloven-
skom tradičnom modrom markovskom 
domčeku s dlhou verandou, z ktorej je 
krásny pohľad na dvor. Na dvore je stará 
sýpka, studňa a stajňa. Tieto objekty spá-
ja tehlový chodník. Je to jedinečný dom 

v Ulici Fraňa Strapača, práve taký, aký-
mi sú ony dve samy. My tento domček 
považujeme za jedinečné etno múzeum 
s takisto jedinečnými kustódkami.

Ich veľká láska k pravlasti – Slo-
vensku nikdy neochabla. S udivujúcou 
melanchóliou a zároveň veľkou úc-
tou vždy rady do svojho domu prijmú 
početných návštevníkov, ukázať im 
a vyrozprávať všetko, čo vedia o vzni-
ku nášho Markovca. S veľkou úctou 
k svojim rodičom zachovávajú mno-
hé pamätihodnosti: knihy, fotografi e, 
nábytok, ručné práce, obrazy svätých. 
Osobitne sú hrdé na Sväté písmo, čo má 
vyše 400 rokov a modlitebník vytlačený 
v Trnave, ktorý priniesli dedko a babka 
pred 130-imi rokmi z potopeného mesta 
Riečnica z kysuckého kraja. Ešte i dnes 
v zariadenej prednej izbe sú malé po-
stele, skrine a obrazy svätých, ale tu sa 
taktiež nachádza i stará debna, opravdi-
vá klenotnica, teraz preplnená ručnými 
prácami, v ktorej ich predkovia priniesli 
odev zo Slovenska. Pre vtedajšiu ťažkú 
situáciu táto debna sa ocitla i v Brazílii, 
kde jej majitelia odcestovali, hľadajúc si 
miesto pre lepší život. Predsa po ťažkej 

a úmornej práci a nebezpečnej chorobe, 
ktorá vtedy vyčíňala v Brazílii, vrátili sa 
do Markovca.

Prežili obe svetové vojny, ako i túto 
najnovšiu v 90-ych rokoch, ale v ich 
srdciach nevidno žiadnu nespokojnosť, 
mrzutosť a vonkoncom nie nenávisť. 
Nevyčerpateľná je ich láska a viera – a to 
nie iba k svojim koreňom, lež i k Bohu, čo 
im určite pomáha, aby toľké roky prežili 
v skromnom, poctivom a kresťanskom 
duchu. Boli veľmi angažované v cirkev-
nom zbore, roky sa starali o prvú mar-
kovskú kaplnku, o sochu sv. Marka a ešte 
i dnes spievajú v cirkevnom zbore. S hr-
dosťou zdôrazňujú, že sú františkánske 
deti a s takou istou hrdosťou a smútkom 
každodenne v modlitbách si spomína-
jú na svojho brata, markovského pátra 
Huga Antuna Zajaca (1941 – 1997), kto-
rý úradoval i v Chorvátsku, i v Rakúsku 
(a kde bola na službe i jeho sestra, teta 
Eva), roky zasielal nespočítateľne mno-
ho humanitárnej pomoci pre najchudob-
nejších, tých v najväčšej núdzi.

Drahé naše tety – Eva a Sofi a, členo-
via MS Markovec sú Vám veľmi vďační 
za Vašu nesmiernu lásku, za všetok Váš 
čas, ktorý ste nám nesebecky rozdávali, 
za každé teplé slovo a pohostenie nespo-
čítateľných návštevníkov, výskumníkov 
z Etnologického ústavu v Bratislave, Fi-
lozofi ckej fakulty v Záhrebe, početných 
TV – tímov, ale i nás samých. Máme ná-
dej a veríme, že na Vašu dobrotu budú 
pamätať všetky markovské generácie 
a s hrdosťou prezentovať dejiny pred-
kov, práve na taký spôsob, ako ste Vy to 
robili. 

Ďakujeme Vám!
(B. V. Baksová)

Teta Sofi a
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V sobotu 8. mája 2010 v Daruvare 
bol usporiadaný multikulturálny večer 
v rámci projektu Menšiny pre menšiny 
v organizácii Centra pre rozvoj civil-
ného spoločenstva. Tu svoje národné 
dedičstvo predstavili maďarská, česká, 
albánska, srbská, bosniacka a slovenská 
menšina. Rôznorodosť a bohatstvo kul-
túry iba niekoľko menšín z asi dvadsať, 
koľko ich žije v Chorvátskej republike, 
vždy priláka mnohých návštevníkov, 
ktorí s veľkým záujmom sledujú takéto 
kultúrne udalosti.

Slovenskú národnostnú menšinu 
pätnásťminútovým programom pred-
stavila veľká tanečná skupina SKUS 

Fraňa Strapača z Markovca, ktorá svoj 
program začala prekrásnymi zvukmi fu-
jary v predvedení fujaristu Maria Čika. 
Tanečníci sa predstavili atraktívnymi 
tancami z Horehronia a Zemplína. Po 
občerstvení a spoločnom priatelení sa 
s ostatnými účastníkmi v programe vrá-
tili domov, a to spolu s malou a strednou 
skupinou SKUS Fraňa Strapača, ktoré 
nás v ten deň predstavovali na Detskej 
prehliadke slovenského folklóru v Lipo-
vľanoch. Predstavili sa tam tancami: od-
zemok, cindruška, Kosový tanec a Tanec 
s hrabľami. Na ceste domov sa účastníci 
večera delili o dojmy z týchto dvoch pre-
krásnych udalostí.   (B. V. Baksová)

Teta Eva
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Markovčania v Daruvare 
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V dňoch od 7. – 9. mája v Slatine 
sa konal 3. v poradí medzinárodný 
veľtrh inovácií, nových ideí, výrob-
kov a technológií v poľnohospodár-
stve a potravinárskom priemysle pod 
názvom Agro arca 2010. Organizátor-
mi veľtrhu boli: Združenie novátorov 
Chorvátska a mesto Slatina v spolupráci 
s Viroviticko-podravskou župou a Chor-
vátskym združením technickej kultúry. 
Veľtrh prebiehal pod záštitou minis-
terstva poľnohospodárstva, rybárstva 
a rurálneho rozvoja a ministerstva vedy, 
vzdelávania a športu. Veľtrh slávnost-

ne otvoril minister Petar Čo-
banković, ktorý vyjadril veľké 
uspokojenie s postavením eko-
logickej výroby do stredobodu 
dianí.

Tohtoročný veľtrh prebie-
hal na ploche 2100 štvorcových 
metrov krytého výstavného 
priestoru a 1000 štvorcových 
metroch nekrytej plochy. Na 
tomto priestore vyše 250 vy-
stavovateľov vystavilo vyše 350 

nových poľnohospodárskych výrobkov 
a inovácií v technológii obrábania poľ-
nohospodárskych plôch, ako i inovácií 
týkajúcich sa potravinárskej výroby 
s dôrazom na ekologickú výrobu.

Nová Bukovica zakúpila dva stánky. 
Jeden pre novátorov – Ignacija Jambre-
šića a Tomislava Žagara (starostu Novej 
Bukovice), pokým si druhý stánok po-
delili Nová Bukovica a MS Míľovce. Mí-
ľovčania sa zorganizovali, navzájom sa 
striedali a podarilo sa im, aby boli prí-
tomní počas všetkých troch dní veľtrhu. 
Návštevníkom, ktorých na veľtrhu bolo 

asi desaťtisíc, ukazovali svoje vystavené 
exponáty.

Slováci sa celkom pekne zapojili me-
dzi početných vystavovateľov z Chor-
vátska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, 
Česka, Ruska, Iránu a Bulharska a s hr-
dosťou ukazovali iba malú čiastku svoj-
ho bohatého kultúrneho dedičstva.

Veľtrh Agro arca 2010 v Slatine bol 
dobrou príležitosťou pre všetkých pod-
nikateľov, keďže sa tu na jednom mieste 
mohli oboznámiť s najnovšími vymože-
nosťami a výdobytkami v poľnohospo-
dárskom a potravinárskom priemysle, 
ako i s inováciami v oblasti ekologickej 
a tradičnej výroby potravín.

Míľovskí Slováci mali znovu príle-
žitosť na malom priestore prezentovať 
časť svojich starožitností, dedičstvo 
svojich predkov, takže mnohí návštev-
níci so záujmom prezerali početné vys-
tavené exponáty: staré fotografi e, litera-
túru v slovenskom jazyku, ľudové kroje, 
rôzne predmety, ozdoby a ručné práce. 
Návštevníci sa od prívetivých a zhovor-
čivých Sloveniek a Slovákov z Míľoviec 
dozvedeli o mnohých veciach a istotne si 
obohatili poznatky o Slovensku.

(O. Služeková)

TV vysielanie Lijepom našom v 
produkcii HRT sa nahrávalo 21. aprí-
la v dedine Čačinci. Vedúci vysielania 
Branko Uvodić sa dohodol s predsedom 
MS Míľovce Ďurom Sobolom o vystúpe-
ní slovenského spolku z Míľoviec v tom-
to vysielaní. Pre Míľovčanov to vôbec ne-

bola ľahká úloha: bolo potrebné 
vybrať niečo reprezentatívne 
zo svojho repertoáru, pritom 
vystúpenie muselo byť krátke, 
iba zopár minút. Avšak míľov-
ské tanečné a spevácke skupiny 
nemajú odborných vedúcich, 
ktorí by ich vedeli pripraviť na 
takéto dôležité vystúpenie. 

Na prosbu Míľovčanov na 
pomoc im prišla tajomníčka 
Zväzu Slovákov v Chorvátsku 
Branka Baksová, ktorá im bola 

opravdivou pravou rukou a záchranou 
v poslednej chvíli. Pani Baksová sa ne-
sebecky obetovala, ako i markovskí hu-
dobníci Josip Ivanek (basa) a Andrija 
Tomac (kontrabas). Títo hudobníci boli 
veľkou pomocou harmonikárovi Drago-
vi Šokčićovi.

Veľmi ďakujeme i mladým, kto-
rí nám ochotne prišli pomôcť: Viere 
Baksovej a Dr. Ivanovi Hanjižiarovi za 
pomoc pri nacvičovaní tancov. Títo tak-
tiež i s najmladšou skupinou nacvičili 
choreografi u na vystúpenie, s ktorou sa 
predstavili i na 16. Prehliadke sloven-
ského folklóru v Lipovľanoch. Staršia 
skupina s pomocou Branky Baksovej 
nacvičila míľovské piesne a tance. Všet-
ci spoločne ochotne priložili ruky k die-
lu a výsledok nevystal. Napriek tomu, že 
času bolo málo, Míľovčania sa postarali, 
aby všetko dobre dopadlo: často mávali 
skúšky, neúnavne cvičili – a  dopadlo to 
na výbornú!

Míľovčanom sa podarilo v iba nie-
koľkých minútach, koľko mali k dispo-
zícii na predstavenie slovenského kul-
túrneho dedičstva, vyťažiť to najlepšie 
a  svojím atraktívnym vystúpením odu-
ševniť všetkých divákov.

(O. Služeková)

Míľovčania na veľtrhu 

Stánok MS Míľovce   
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Míľovčania “Lijepom našom” 

Míľovčania na Lijepom našom
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PhDr. Alexander Matuška, DrSc., 
bol významný slovenský literárny ve-
dec a kritik, tvorca modernej slovenskej 
esejistiky. Narodil sa 26. februára 1910 
v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici. 

Ľudovú školu a gymnázium vychodil 
v Banskej Bystrici, kde sa jeho rodičia 
presťahovali. Po maturite odišiel na Fi-
lozofi ckú fakultu Karlovej univerzity do 
Prahy. Najskôr študoval klasickú fi loló-
giu, po roku prešiel na fi lozofi u, českoslo-
venčinu a francúzštinu, čo aj vyštudoval. 
Počas štúdií bol členom akademického 
spolku Detvan, neskôr spolu s M. Chor-
vátom, J. Kostrom a inými založili skupi-
nu R 10, plánovali vydať zborník, no to 
sa neuskutočnilo. Mnohí z nich neskôr 
vystúpili manifestačne v DAV-e.

 Svoju prvú kritickú úvahu Hra na fu-
jaru a pokrok uverejnil už v r. 1930, teda 
ako 20. ročný študent. Išlo o veľmi bu-
ričský postoj mladého človeka voči trom 
negatívnym javom tej doby – proti pre-
politizovaniu, preteologizovaniu i proti 
„dáme v kroji“, ako on nazýva tradíciu na 
slovenský spôsob. Politický boj sa podľa 
neho už v čase štúrovcov mal zamerať na 
boj za politickú slobodu a v literatúre sa 
mal odraziť v množstve buričských bás-
ní. U nás sa však buričstvo zameriavalo 
iba na Maďarov „ale na Slovákov, na ich 
lieň, nehybnosť, ospanlivosť sa obrátil 
jediný Krasko“ (myslí tým jeho báseň Je-
hovah). Mladý Matuška si dovoľuje siah-
nuť aj na takú autoritu, akou bol veľký 
a nesmrteľný baťko Vajanský a jeho tzv. 
burcujúcu tvorba.

„Vajanský mal idealizmu nazvyš 
a obšťastňoval ním celý národ. Výsle-

Alexander Matuška
dok? Ruky išli smerom k bruchu: bude 
, ako boh dá. Mal veľký talent hladkať 
svoj národ, čo sa však nevypláca nikdy, 
a už vôbec nie v okolnostiach, v akých to 
robil on.“ (s. 10)

Veľmi ostrými slovami kritizu-
je správanie sa cirkvi, prezentovanej 
časopisom Slovák a svätovojtešským 
spolkom, pretože v kostole sa zbierajú 
hlasy pre parlament, ľudia sú udržiavaní 
v tmárstve, tuposti a poníženosti od ko-
lísky až po hrob, iná ako cirkevná litera-
túra sa nepodporuje. 

Najviac sa však mladý Matuška búri 
voči tradícii, ktorá je u nás, ako on hovo-
rí, „sústavným ohlupovaním, kladením 
kvočky na záprdky“. Vystupuje proti tzv. 
tradicionalistom (starým predstavite-
ľom Matice slovenskej), ktorí chcú mať 
Slovensko „skromné, poctivé a panen-
ské, - v Matuškovom ironickom prekla-
de „čisté, lemované oštiepkami a prácou 
za boha a národ“. Tradícia chápaná na 
Slovensku ako heslo „čo je moje, je moje 
a do cudzieho ma nič!“ je veľmi škodlivá, 
pretože kým nacionalizmus u iných náro-
dov vedie k presvedčeniu, že sú národom 
vyvoleným, nacionalizmus u nás vedie 
iba k väčšej izolácii, vhĺbeniu sa do seba 
a výsledkom je, „že sme nestvorili nič, len 
Orla a výšivky“. Veľmi kriticky hodnotí 
Matuška postoj starej generácie, ako ich 
on nazýva „starých pánov“ k mládeži:

„Nemožno u nás povedať slobodnej-
šie slovo, aby sa nejaký starý borec neza-
čal križovať a zapíjať zármutok.“ 

Tých, ktorí chcú ísť svojou cestou, 
dobrou či zlou, ale novou a svojou, tých 
okamžite zahriaknu títo otcovia s tým, že 
„ešte nemajú rozum dostatočnej úrov-
ne“. Jasné je, že takýto rozum majú iba tí, 
ktorí s nimi súhlasia. 

 K štátnej skúške napísal štúdiu Ideo-
lógia J. M. Hurbana a jej vzťahy k sloven-
skej súčasnosti – publikovaná bola však 
v Slovenských pohľadoch až v r. 1980. 
Promoval v r. 1934 a v r. 35-38 učil na 
Štátnom učiteľskom ústave v Leviciach, 
rok potom na gymnáziu v Bratislave. 

Po vzniku vojnového Slovenského 
štátu ho v r. 1939 ako nespoľahlivého 

preložili do Michaloviec na východ Slo-
venska. V r. 1941–44 učil na Štátnom 
učiteľskom ústave v Banskej Bystrici 
a publikoval v časopisoch Živena a Tvor-
ba. V tomto čase sa zamýšľal nad „du-
chom slovenskej literatúry“ a nad okol-
nosťami, ktoré podmienili charakter slo-
venskej literatúry (ide o štúdie Národné 
a sociálne prvky v poézii; Duch slovenskej 
literatúry). To bude typické aj pre celú 
nasledujúcu jeho tvorbu, že mu totiž ne-
pôjde iba o analýzu a kritiku literárnych 
diel, o hľadanie ich umeleckých hodnôt, 
ale aj o hľadanie súvislostí medzi litera-
túrou a životom. Vtedajšiu slovenskú li-
teratúru považuje za „plod malého náro-
da, ktorý prežil veľkú časť svojich dejín 
v politickej a sociálnej neslobode, ktorý 
žil za chrbtom európskeho civilizačného 
procesu a oneskoril sa vo všetkých sme-
roch“. Rezultátom toho je, že literatúra 
má obranný ráz. 

„Básnik a spisovateľ sa v takomto 
rozpoložení nemôže rozkrídľovať a or-
ganicky rásť; niečo si musí zakazovať. ... 
náš básnik často viacej reční ako spieva.“

Zamýšľa sa nad spracovaním motí-
vov: človek, láska, boh, sloboda v našej 
literatúre. 

„Čo sa týka obrazu človeka v našej li-
teratúre, treba povedať, že ... od čias štú-
rovských, hodnotili sa na osobe tie stránky 
jej charakteru a intelektu, ktoré ju uschop-
ňovali na to, aby sa stala platným členom 
národného spoločenstva. Národovec, 
vlastenec, rodoľub...“, to boli vlastnosti, 
ktoré sa vyžadovali od človeka. 

Vlastenec sa nadraďoval nad človeka, 
Štúr a s ním Hurban žiadali odosobne-
nie, „čo v básnictve značilo neinšpirovať 
sa osobnými citmi, hlavne nie láskou“. 
Tento zákaz sa prestupoval, o čom svedčí 
Sládkovičova Marína, aj tu však, napriek 
odmietnutiu zo strany Štúra a iných, išlo 
o spojenie prvkov osobných s národnými 
(podľa vzoru Kollára). Odsudzovali sa 
akékoľvek náznaky erotiky a intímnos-
ti v poézii, o čom svedčí skutočnosť, že 
mladého Hviezdoslava a Banšella zahria-
kol J. M. Hurban, že majú počkať na čas, 
keď dokážu koreň pravej lásky rozoznať 
od výbuchu náruživosti. 

Za jediného básnika vesmírneho typu 
považuje zo starších autorov Janka Krá-
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ľa, za autora skutočne nábožnej a pritom 
nekostolnej lyriky považuje až Hviezdo-
slava a z piesní a chorálov sa podľa neho 
niečo naučil až Ivan Krasko.

Na najvyššej umeleckej úrovni bol 
podľa neho v našej literatúre spracovaný 
motív slobody. Národné sa neodlučuje 
od sociálneho, splýva s ním v jedno. 

„Najplnším a najústrojnejším spevom 
slovenským je spev na motív jánošíkov-
ský; ten je chrbtovou kosťou našej poézie. 
V ňom sa zlieva túžba po slobode národ-
nej a sociálnej s bojom za právo pre všet-
kých; tu sa slovenské básnické slovo naj-
mocnejšie vymaňuje z nižšej služobnosti 
a úžitkovosti k vyššej službe.“

Celkovo však o dovtedajšej literatúre 
slovenskej hovorí, že napriek celkovej 
nerozvinutosti má zjavy, „ktoré na svoj 
čas v ničom nezaostávajú za súčasnými 
zjavmi v Európe a ktorým len to, že písali 
jazykom malého a nadto ešte slovanské-
ho národa, zabránilo, že sa nestali majet-
kom európskym“. 

V r. 1944 sa A. Matuška aktívne za-
pojil do Slovenského národného povsta-
nia. Pracoval ako zástupca šéfa tlačového 
odboru Slovenskej národnej rady, písal 
do povstaleckých časopisov, prednášal 
v povstaleckom rozhlase. Po potlačení 
Povstania sa skrýval, gestapo ho však 
chytilo a 6 týždňov väznilo. 

Po skončení vojny pracoval na Po-
vereníctve informácií v BA a v r. 1946 
publikoval svoju známu štúdiu Vajanský 
prozaik, ktorú napísal ešte pred vojnou. 
Veľmi kriticky sa v nej stavia proti príliš-
nému vyzdvihovaniu a velebeniu Vajan-
ského ako prozaika i ako poeta. Vyzdvi-
huje však Vajanského ako kritika a za-
kladateľa esejistiky, pretože „v kritike je 
jeho zrak bystrý a prenikavý... v kritike 
je naozaj umelcom a básnikom“. Stotož-
ňuje sa s väčšinou Vajanského názorov 
na literatúru, pretože tu prekonal svoje 
vlastné dielo a tu nastolil vízie do budúc-
na, keď hovoril, že literatúra sa má zliať 
so životom.

V tom istom roku (1946) vyšla Ma-
tuškovi vo vydavateľstve Elán kniha esejí 
Profi ly. Spolu s neskoršie (v r. 1950) vy-
danou knihou esejí pod názvom Nové 
profi ly vytvoril krátke a výstižné priere-
zové profi ly významných slovenských 

spisovateľov – Hviezdoslava, Janka Krá-
ľa, Kukučína, Jégeho, Janka Jesenského, 
Krasku, Timravy, Rázusa, Jilemnického, 
Novomeského a iných. 

S početnou delegáciou sa v r. 1946 
zúčastnil na matičných slávnostiach 
v Juhoslávii. Ubytovaní boli v sídle ju-
hoslovanských Slovákov, v Petrovci. Vo 
svojich postrehoch píše, že sa mu potvr-
dila stará pravda:

„Slováci inde, v cudzine, mimo svoj-
ho domova sú akýmsi iným plemenom, 
schopnejším, húževnatejším, bojovnej-
ším... akoby sa naše schopnosti ukazova-
li v pravej podobe nie doma, ale vonku. 
A tu sa tak vidí, že slovenskosť nie je taká 
povrchná, ako často naša, že je akási hl-
bšia. Nehovoria o nej, alebo rozhodne 
menej ako my; je u nich väčšmi v živom 
povedomí ako v ústach, súvislejšia, nehe-
slovitá.“ 

V r. 1947-48 bol redaktorom kultúr-
nej rubriky v Národnej obrode, z toho pol 
roka bol na študijnom pobyte vo Fran-
cúzsku a v r. 48-51 bol lektorom francúz-
skej literatúry v nakladateľstve Pravda. 
Tu vydal prednášku Štúrovci.

Samotného Štúra považuje za kon-
troverznú osobnosť, ktorú sprevádza 
na jednej strane nekritická, až emfatická 
chvála a na strane druhej až slepá hana. 
Zdôrazňuje jeho zádumčivosť, melan-
cholickosť až sklon k depresii, ktorú 
prekonával až chorobnou aktivitou. 
Vyzdvihuje jeho predvídavosť, odhod-
lanosť, entuziazmus a energiu, s ktorou 
sa púšťal do každej, aj čiernej každo-
dennej práce. Ako básnik nebol veľkého 
formátu, ale bol vynikajúci organizátor, 
človek úžasne sčítaný a reálne vnímajúci 
situáciu na Slovensku. Podľa Matušku 
je významné že „Štúr spája slovenskú 
národnú otázku s otázkou sociálnou, že 
útočí proti feudálnemu zriadeniu, proti 
spoločenským a politickým pomerom, 
neváľajúc ich, ale otriasajúc nimi“. Štú-
rova kritika mieri aj do vlastných radov 
– nenávidí kocúrkovčinu, domkárstvo 
a rodinkárstvo. Východisko vidí vo 
vzdelaní, preto potrebuje slovenčinu, 
aby ľud mohol rezultáty vedy prijať vo 
vlastnom, národnom jazyku. Chce teda 
všetkých Slovákov zjednotiť na základe 
spoločného jazyka, kultúry a dejín. 

„... Štúr, bojac sa, že národ zanikne, 
bojuje zápas trojnásobný: zápas o holý ži-
vot, o národný život, o ráz a akosť tohto 
života. Nestačí žiť, ani len národne žiť, 
treba žiť po ľudsky a medzi ľuďmi.“

Z ostatných štúrovcov vyzdvihuje 
ako umelca najväčších kvalít Janka Krá-
ľa a ako autora najintímnejšej ľúbostnej 
básne Andreja Sládkoviča. O jeho diele 
Marína napísal:

Pevec Maríny neprirástol k malosti. 
Prehral, ale neporazili ho, zdeptali ho, 
a on vstal. Dostal sa z toho? Ani cézarsky, 
ani reptaním. Spevom. Lebo silný ako 
smrť je cit, z ktorého básnil, uhlie jeho 
uhlie žeravé a plameň najprudší.“

V r. 51-52 pracoval na Povereníctve 
školstva v BA, v čase stalinizácie ho na 
známom aktíve slovenských spisovate-
ľov v BA kritizovali za jeho postoje, preto 
bol pol roka na tzv. tvorivej dovolenke.

V r. 53-58 bol šéfredaktorom Sloven-
ských pohľadov – časopisu pre kultúru a 
umenie. V r. 1953 vydal svoju najznámej-
šiu knihu esejí Vavríny nevädnúce. 

Redigoval päť zväzkov vybraných 
spisov Štefana Krčméryho, spoluredi-
goval zborníky Jesenský v kritike a spo-
mienkach (1955), Tajovský v kritike 
a spomienkach (1956), Kukučín v kritike 
a spomienkach (1957), Timrava v kriti-
ke a spomienkach (1958), Jégé v kritike 
a spomienkach (1959). 

Na 2. zjazde čs. spisovateľov v r. 1956 
(po páde kultu stalinizmu u nás) vystúpil 
s prejavom Rozospievajme v našej poézii 
myšlienky a city nového človeka. Od lite-
ratúry žiada, aby bola pravdivá, aby v nej 
nešlo o krasorečnenie ale o život, aby 
bol spisovateľ sám sebou a do ničoho sa 
neštylizoval. V r. 1957 mu bolo udelené 
vysoké štátne vyznamenanie, stal sa lau-
reátom ceny Klementa Gottwalda. 

Povojnovej próze venoval kritickú 
štúdiu Od včerajška k dnešku (1959).

Od konca r. 1959 do r. 1973 bol pra-
covníkom Ústavu slovenskej literatúry 
SAV, v r. 1973 premenovaného na Lite-
rárnovedný ústav SAV. Tu pracoval až 
do svojej smrti .

V r. 1960 vydal knihu kratších por-
trétov Medailóny. Dôležitá bola jeho mo-
nografi a o českom pokrokovom spisova-
teľovi Karlovi Čapkovi, ktorú vydal v r. 
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1963 pod názvom Človek proti skaze. Za 
túto prácu získal hodnosť doktora vied. 
O rok neskôr (1964) dostal vysoké štátne 
vyznamenanie – Rad práce. Z iných čes-
kých autorov písal o Nerudovi, Šaldovi, 
Bezručovi, Tomanovi a iných

V r. 1964 vydal monografi u o vý-
znamnom autorovi slovenskej lyrizova-
nej prózy, Rudolfovi Jašíkovi, za ktorú 
dostal cenu v jubilejnej súťaži k 20. vý-
ročiu oslobodenia. 

V r. 1965 získal vtedy najvyššiu ve-
deckú hodnosť Člen korešpondent SAV 
a v r. 1969 mu bol udelený titul národný 
umelec.

V r. 1970 vydal monografi ou o ďal-
šom významnom spisovateľovi lyrizo-
vanej prózy J. C. Hronský, za ktorú dostal 
cenu Zväzu slovenských spisovateľov.

V r.1971 vydal prácu Pripomienky 
a podlžnosti, v ktorej analyzuje a inter-
pretuje najvýznamnejšie zjavy sloven-
skej, českej a svetovej literatúry, vyslo-
vuje sa k základným problémom národ-
ného a kultúrneho života. Z autorov sve-
tovej literatúry esejisticky stvárnil svoje 
postoje k velikánom ruskej, francúzskej, 
ale i švédskej či anglickej literatúry. 

V r. 1972-78 vychádzali postupne 
Vybrané spisy Alexandra Matušku 1 - 4, 

v r. 1973 vyšiel výber jeho úvah pod náz-
vom O literatúre.

Zomrel náhle 1.apríla 1975 vo veku 
65 rokov v BA, pochovaný je však v BB.

Monografi u o A. M. vydal v r. 1985 
literárny vedec Ludvík Patera. Vo febru-
ári v r. 1985, teda 10 rokov po jeho smrti, 
sa konal v BB vedecký seminár, z ktoré-
ho vyšiel zborník referátov pod názvom 
Alexander Matuška 1910 – 1975.

Až v r. 1990 vyšiel v Slovenskom 
spisovateľovi 5. zväzok jeho Vybraných 
spisov pod názvom Celistvosť literatú-
ry. 

(E. Tibenská)

Ústava HR uvádza, že ľudský ži-
vot je hodný ochrany už pred narode-
ním a, že nikto nesmie byť pozbave-
ný života. Ale prax je iná. Zákon proti 
zákonu, život proti životu, človek proti 
človeku. Jeden je pro life — za život, iný 
pro chois — za voľbu. Kto je za život, 
bezvýhradne je za život. Kto je za voľbu, 
hľadá dôvod na umelý potrat, na inter-
rupciu, na ukončenie života, na smrť. 
Takým dôvodom má byť dilema, že vraj 
ani nevieme, či zárodok alebo plod je už 
životom. Údajne je to len parazit v mat-
kinom tele, len jeho súčasť...

„Ľudský život je posvätný... Jedine 
Boh je Pánom života od jeho začiatku 

až do jeho konca: nikto a za nijakých 
okolností si nemôže nárokovať prá-
vo priamo zničiť nevinnú ľudskú by-
tosť“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 
2258). Čo hovorí veda? Čítame: „Základ 
nového jedinca sa začína oplodnením. 
Spermovium — oplodnené vajíčko žije 
od začiatku svojho vzniku samostatne, 
preto ho nemožno pokladať iba za sú-
časť materinského organizmu (pars 
ventris matris). Od koncepcie (oplod-
nenia) už ide o živý organizmus. Už 
zygota (po spojení spermie s vajíčkom) 
má pre človeka charakteristický počet 
chromozómov v jadrách buniek — 46 
chromozómov. Od tohto obdobia sa za-
čína ten zázrak ľudského života.” Ďalej 
čítame: „Zárodkom (embryom) je do 
56. dňa od počatia. Ale už mu bije srdce. 
Od konca 2. a začiat-
kom 3. mesiaca ide 
už o plod (fétus). Ten 
má ľudskú podobu, 
všetky orgány sú zalo-
žené (organogenéza je 
skončená).” Plod ras-
tie, vzmáha sa vyživo-
vaný matkinou krvou 
a ľudskou láskou. Na 
konci 9. mesiaca sa 
končí prenatálny a za-
čína postnatálny život. 
Hovoríme, že človek 
sa narodil. Ešte nič 
nevieme o jeho sme-

Sloboda, sloboda Božích deti 
rovaní. Bude z neho právnik, remesel-
ník, hudobník? Vieme, že bude z neho 
človek. Ale človek je viac, než len človek! 
Je Božie dieťa, je osobnosť, je originál. 
Keď teda vieme, že sa život začína po-
čatím, že už koncom 8. týždňa mu bije 
srdce, že ku koncu 56. dňa má ľudskú 
podobu, rozhodnime sa pre život. Do-
prajme život každému, veď z Božej vôle 
je plodom lásky.

Záverom chcem ešte dodať: Keby sa 
bola moja matka rozhodla o skončení 
môjho života ešte v zárodku, nebol by 
som dnes tu, nebol by som sa stal uči-
teľom, nemal by som ženu a tri krásne 
dcéry, toľko rodiny a priateľov,  nezažil 
by som plnosť života. Moji rodičia mali 8 
detí. Preto nielen moja matka, ale všetci, 
čo sa rozhodnú pre život, sú osobnosti, 
sú šíritelia dobra, pravdy, spravodlivosti 
a lásky v slobode Božích detí. 

(A.M Kuric)
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Minulý mesiac sme oslavovali 65 
rokov od ukončenie druhej svetovej 
vojny. Videli sme aj vojenské prehliad-
ky a zvlášť tá v Moskve bola zaujíma-
vá. Zaujímavé je to, že si pripomíname 
Deň mieru, a pred nami vystupujú vojaci 
s najmodernejšími puškami, tankami, 
raketami a lietadlami. Vyzerá Vám to na 
prezentovanie mieru alebo na prezento-
vanie sily, moci svetských mocností?

Druhá svetová vojna bola asi najväč-
šou tragédiou ľudských dejín. Hrozná 

bola nielen počtom obetí –60 miliónov 
ale aj svojou krutosťou. V nej nešlo len o 
územia či prírodné bohatstvo, ale o bytie 
či nebytie celých národov. V Berlíne 9. 
mája bola podpísaná bezpodmienečná 
kapitulácia Nemecka. Európa pred se-
bou tlačila následky materiálnych škôd. 
Po vojne zostalo 35 miliónov mrzákov, 
zvyšky munície vybuchovali a vybu-
chujú a aj zabíjajú podnes. ZSSR stratil 
vyše 20 miliónov ľudí. Po druhej sveto-
vej vojne niektorí osloboditelia naozaj 
čudne „pomáhali“ štátom, ktoré oslo-
bodili od fašizmu. Zo strany sovietskej 
politiky to však nebola celkom nezištná 
pomoc oslobodeným štátom. Vojenskú 
prítomnosť Rusko zneužilo na presa-
dzovanie vlastných, expanzívnych zá-
merov do budúcnosti. Rusi nie menej 
ako Angličania, Amerika, Francúzsko... 
zobrali si právomoc rozhodovať o osu-
doch európskych národov v budúcnos-
ti. V Európe sa v súčasnosti otvorene 
diskutuje o spoluzodpovednosti ZSSR a 
Stalina za vypuknutie 2. sv. vojny. Útok 
Nemecka na Poľsko bol umožnený prá-
ve podpisom Ribbentrop-Molotovovho 
paktu, ktorým si dvaja diktátori cynicky 
podelili milióny obyvateľov iných štá-

tov. V rôznych krajinách Európy je dnes 
príchod Červenej armády hodnotený 
rôzne, s čím následne súvisí aj termi-
nológia. Kým na Slovensku sa tradične 
a všeobecne používa termín „oslobode-
nie“, v Poľsku, na západnej Ukrajine či v 
pobaltských krajinách, kde zažili brutál-
nu podobu stalinizmu, pokladajú mnohí 
historici i občania príchod Červenej ar-
mády a sovietskej moci len za začiatok 
nového okupačného režimu.

No podľa dokumentov z druhej sve-
tovej vojny aj osloboditelia uskutočňo-
vali mnohé útoky, akcie, ktoré môžeme 
aj sami oceniť, či boli správne a či nie. 
Na Slovensku, povedzme, vydanie pre-
zidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu 
sovietom. Alebo klamstvom vydané na 
milosť a nemilosť viac ako 50 tisíc voja-
kov a civilistov Chorvátov, ktorí utekali 
pred partizánmi, Titovým partizánom 
(Bleiburg)...

A práve preto sa pýtam, či sa takto 
oslavuje Deň slobody. Deň oslobodenia, 
pokoja oslavovať ukážkou najmodernej-
ších zbrani by sa nemal oslavovať ukáž-
kou najmodernejších zbrani a vojnovej 
sily.

(A.M Kuric)

GAŠTANY 

Mohutné, košaté gaštany,
rozmýšľam často nad vami.
Jak malý stromček je váš kvet,
vám páru v celom svete niet.

Vysoké, mohutné gaštany,
čo všetko prešlo nad vami?
Blesky a dažde, sneh a mráz
a po nich opäť slnka jas.

Rád by som, košaté gaštany,
rozprával vašimi ústami
o vojnách, svadbách, o láskach
tak, jak to býva v rozprávkach…

Storočné, košaté gaštany,
zostaňte prosím tu s nami,
uprite k nebu oči, hlas
a svojim lístim chráňte nás !

Mohutné, vysoké gaštany.....
(mk)

Deň mieru
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U subotu 8. svibnja oko 4 sata mla-
di župe sv. Ladislava iz Punitovaca te 
fi lijalne crkve Jurjevca krenuli su au-
tobusom u Zadar na Susret hrvatske 
katoličke mladeži koji se održava sva-
ke druge godine u drugom gradu. Iz 
naše je župe išlo 22 mladih. Svaka je bis-
kupija imala svoju boju majica, a mladi 
Đakovačko-osječke biskupije imali su  
na sebi majice zelene boje s logom „Da 

vaša radost bude potpuna“. Oko 
podneva su stigli u Zadar i pošli 
do rive odakle je procesija kre-
nula prema dvorani Višnjik. Na 
otvorenom se okupilo oko 30000 
mladih. Svi su dobili knjižice s 
pjesmama i molitvama kako bi 
lakše pratili slavlje. Sveta je misa 
bila služena u 18 sati. Prije sve-
te mise mladi su molili krunicu. 
Liturgijsko je pjevanje predvodio 
crkveni zbor svetog Krševana. 
Nakon svete mise mladi su bili 
smješteni u okolnim župama po 
obiteljima. Mladi naše župe bili 
su smješteni u Povljani na oto-

ku Pagu. Večerali su u obiteljima gdje 
su i noćili. U nedjelju su sudjelovali na 
euharistijskom slavlju u župi Povljana. 
Nakon mise uslijedio je zajednički ručak 
za sve sudionike, a nakon kraćeg dru-
ženja krenuli su kući. Mladi su sa sobom 
ponijeli lijepe dojmove s ovog susreta, a 
biskup je najavio sljedeći susret mladih 
2012. g. u Sisku. 

(A. Majdiš)

Susret mladeži u Zadru

Stretnutie mládeže v Zadri 
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Spokojný 
odozvou či 
spokojný s 
odozvou?

Aj v májovom čísle Prameňa zo-
stávame na relácii chorvátčina – slo-
venčina, vlastne pri negatívnom vplyve 
jazyka väčšinového národa na jazyk 
slovenský (slovenskej národnostnej 
menšiny). Všetci vieme, že tento vplyv 
je čoraz silnejší a s ním čím ďalej, tým 
ťažšie zápasíme. My sami si často ani 
neuvedomujeme, že v našej reči sa už 
pod vplyvom chorvátskeho jazyka ako 

blízkeho, slovanského rozkolísala slo-
venská jazyková norma, prízvuk, kvan-
tita (dĺžka)... Preberáme chorvátske 
slová podobné slovenským, avšak často 
s iným významom, tiež väzbu slovies s 
menami z chorvátčiny prenášame do 
slovenčiny. A toto si neuvedomujeme už 
ani pri písomnom vyjadrovaní... Prečí-
tajme si vetu Organizátori podujatia sú 
spokojní odozvou. Iste ste si hneď všimli 
chybu. Ak nie, vetu preložíme do chor-
vátčiny, lebo iste vznikla v mozočku pod 
vplyvom tohto bratského jazyka: Orga-
nizatori manifestacije su zadovoljni od-
zivom. Aj po prečítaní by sme uzavreli, 
že sú vety obsahovo identické. Tí, čo ve-
dia, o čo ide, by zakývali hlavou na znak 
nesúhlasu. Skúsme sa teraz zamerať na 
posledné tri slovká v každej vete, keďže 
sú prvé dve nepodstatné pri vysvetľo-
vaní, takže: ... sú spokojní odozvou a ... 
su zadovoljni odzivom. Na prvý pohľad 

ide o identický preklad. Predpokladá-
me, že väčšina z vás lepšie ovláda chor-
vátsky jazyk. Preto najprv prečítajme po 
chorvátsky ... su zadovoljni odzivom. Je 
v poriadku po chorvátsky? Áno. Spoje-
nie (či prísudok) zadovoljni su sa viaže 
s menom odzivom v siedmom páde. 
Pozrime sa teraz na slovenskú vetu, či 
na to, čo z nej zostalo... sú spokojní odoz-
vou. ...sú spokojní si vyžaduje tiež meno 
(predmet) v siedmom páde odozvou, 
ale v predložkovom s odozvou. V chor-
vátskom jazyku si prísudok zadovoljni 
su žiadal predmet v bezpredložkovom 
inštrumentáli odzivom. V slovenčine 
zasa v predložkovom inštrumentáli 
s odozvou. A to bol aj kameň úrazu pri 
vete zo začiatku! Celá problémová slo-
venská veta zo začiatku okienka teraz 
upravená bude znieť: Organizátori po-
dujatia sú spokojní s odozvou. 

(J. Širka)

Jazykové okienko

Keď v jeseň vietor zafúka,
do každého kúta nakúka.
Zobliecť chce každý strom 

ovocný,
chce nám ukázať, aký je mocný.
Letia tak listy, halúzky, čiapky,

vrabčeky malé, dažďové kvapky.
Kričí aj starká: – Toto je beda,

Naše šaty sú u suseda!

Dáždniky letia, chcú nás 
zanechať. 

Ľudia za nimi musia utekať.
Sú to už pre nás parády,

že už nevieme dať si rady.
Ale to všetko končí sa marcom 
Potom je slnko naším darcom.

Dragana Sekuljica, 5. B
ZŠ Julija Benešića, Ilok 

Vietor
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Sľubný maliar

Dražen Budimir, budúci maliar 
a profesor, omaľoval miestnosť MS 
Josipovec. Už v základnej škole získal 
prvé odmeny za výtvarné práce, na 
3. ročníku sa mu dostala cena rekto-
ra, na 4. ročníku dekanova odmena 
a dostal odmenu i na 21. Slavónskom 
bienále.

Dražen Budimir je študentom 5. 
ročníka Umeleckej akadémie v Osijeku. 
Jeden semester s cieľom zlepšiť úro-
veň vedomostí a získať viac skúseností 
pobudol na Vysokej umeleckej škole 
v Bratislave (Štúdio + - 21), mentorom 
mu bol známy slovenský maliar, prof. 
Daniel Fischer. Štipendium dostal pros-
tredníctvom organizácie SAIA (Sloven-
ský štipendijný fond).

Tu získal mnoho skúseností, priate-
ľov, zdokonalil slovenský jazyk. Do toho 
času mohol komunikovať iba josipov-
skou slovenčinou, keďže mu je matka 
Slovenka z Josipovca. Dražen bol od útlej 
mladosti členom MS Josipovec a taktiež 
i členom výtvarnej skupiny Kontrast.

Jeho výnimočný talent už v piatej 
triede základnej školy odhalila učiteľka 
výtvarnej výchovy Anica Popovićová 
– a je veľkým šťastím, že sa rozhodol 
študovať práve výtvarné umenie. Je 
výborným študentom, čoskoro plánuje 

urobiť diplomovku, a tak sa profesorom 
výtvarnej výchovy a maliarom.

Ako člen MS Josipovec a výtvarnej 
sekcie Kontrast ochotne pomáhal pri 
všetkých podujatiach v Josipovci a odo-
hral i dôležitú úlohu pri výtvarníckych 
kolóniách a výstavách v Josipovci. Vy-
tvoril početné umelecké diela, medzi 
iným omaľoval i oblok na josipovskom 
kostole. Ilustroval učebnice pre sloven-
ský jazyk a najnovšie – slovník autora 
prof. Andreja Kurica. Istotne by sa niko-
mu lepšie nevydarilo vymaľovať taneč-
ný pár na stene MS Josipovec. Maľoval 
i zaujímavé postavy v miestnosti detskej 
škôlky a herni pre deti v Josipovci. Zú-
častnil na početných kolóniách a výsta-
vách. Okrem v Osijeku jeho výtvarná 
kolekcia si vyslúžila i cenu Múzea Đa-
kovského kraja.

Začiatkom jesene 2010 plánuje vy-
stavovať a zúčastniť na výstavách a vý-
tvarných dielňach v Rijeke spolu s ešte 
niekoľkými členmi výtvarnej skupiny 
Kontrast z Josipovca.

(A. Popovićová)

Už dlhší rad rokov MS Jelisavec 
a SKUS Ivana Brníka Slováka plá-
nujú formovanie detskej hudobnej 
skupiny. Táto mladá hudobná skupina 
by v budúcnosti pokračovala v dobrej 
tradícii jelisavských tamburášov, ktorí 
svojou piesňou a hudbou sprevádzajú 
všetky vystúpenia jelisavských folk-
loristov – aj pokiaľ ide o vystúpenia 
v Chorvátsku, aj o tie v zahraničí. Pred-

pokladom vytvorenia 
homogénnej hudobnej 
kapely, akou je práve 
jelisavská tamburášska 
kapela dospelých, je aby 
nadané deti húdli už v 
útlom detskom veku. 
Túto prácu na seba pre-
vzal dlhoročný aktívny 
člen, zároveň i aktuálny 
zástupca predsedu jeli-
savského spolku Samir 
Slivka. V januári 2010 
zoskupil šestnásť detí 

z Jelisavca, ktoré mali vôľu húsť. Riad-
ne dvakrát do týždňa čiže každú sobotu 
a nedeľu zhromaždia sa v Kultúrnom 
centre Slovákov a usilovne sa učia húsť. 
A hľa, prvé výsledky sú už tu! Deti sa za 
krátky čas naučili hrať až desať piesní. 
V sobotu 15. mája mali i svoje prvé vy-
stúpenie. Jelisavskému obecenstvu sa 
predstavili na LiDraNe Slovenčina moja, 
literárnej a recitačnej prehliadke a pre-

Mladí a nadaní hudobníci z Jelisavca

Mladí hudobníci z Jelisavca
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Dražen s priateľmi
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hliadke krátkych divadelných scénok 
žiakov ZŠ v Chorvátsku, ktorí navštevu-
jú hodiny pestovania slovenského jazy-
ka a kultúry dvomi piesňami: Do rána je 
malá chvíľa a Dedinka v údolí. Samoz-
rejme, za svoje hudobné predvedenie si 
vyslúžili i veľký potlesk.

Učiteľ Samir Slivka je hrdý na tieto 
deti, o ktorých hovorí, že sú veľmi usi-
lovné, majú rady hudbu a veľmi rýchlo 
sa učia. V súčasnosti na husliach hrá 
troje detí, na harmonike jedno, ako i na 
syntetizátore, pokým jedenásť detí hrá 
na strunových nástrojoch. 

Každý deň noví nádejní hudobníci 
vyjadrujú záujem o zápis do tejto hu-
dobnej školy. Nech vás preto nediví, keď 
sa čoskoro stanete svedkami ešte jednej 
aktívnej tamburášskej kapely v Jelisav-
ci, ktorá svojou hudbou a piesňou bude 
získavať sympatie obecenstva, práve tak 
ako v tomto čase už vyskúšaná, tambu-
rášska kapela dospelých SKUS Ivana Br-
níka Slováka v Jelisavci.   (Ž. Brník)
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Dospelí tancovali a spievali 
v Ðakove a deti v Záhrebe

Už desať rokov detská skupina 
KUS bratov Banasovcov vystupuje 
v Múzeu Mimara v Záhrebe na sláv-
nostnom udelení odmien deťom 
z Chorvátska. Súčasnosť a tradícia – ne-
sie názov súbeh a výstava prác detí chor-
vátskych základných škôl a možnosť zú-
častniť sa na súťaži majú i deti Chorvá-
tov, ktorí žijú za hranicami Chorvátska. 

Slávnosť sa uskutočňuje v organizácii 
Učilišťa pre výtvarné vzdelávanie, krea-
tivitu a dizajn –Združenia chorvátskych 
učiteľov výtvarnej výchovy. Podujatie je 
pod záštitou Ministerstva vzdelávania 
a športu Chorvátskej republiky a Minis-
terstva životného prostredia, priestoro-
vého usporiadania a výstavby Chorvát-
skej republiky. Tohto roku na podujatie 

do Záhrebu z Josipovca šlo takmer päť-
desiat detí od predškolského veku až po 
ôsmu triedu základnej školy. S nimi šlo 
i desať dospelých osôb, vedúce: Rozalija 
Labaková a Anica Popovićová, zástupky-
ňa predsedu MS Josipovec Marina Mija-
kićová, tajomník MS Josipovec Marian 
Batorek a rodičia mladších detí. O žiadne 
iné vystúpenie nevládne taký záujem ako 
o toto vystúpenie v Záhrebe. Celý deň ces-
ty vydržali i tí najmladší napriek tomu, 
že noc predtým od vzrušenia mnohí ani 
nespali. Po vystúpení a keď si obzreli vý-
stavu, deti obišli Námestie bána Jelačića 
v Záhrebe a katedrálu. Starší členovia 
josipovského KUS už v nedeľu 25. apríla 
vystupovali v Ðakove spolu s ostatnými 
spolkami Đakovského kraja. Ženská sku-
pina spievala slovenské piesne a mladí 
tanečníci sa obecenstvu predstavili no-
vou choreografi ou. Tí najlepší sa pred-
stavia i na podujatí Đakovački vezovi 
(Ďakovských výšivkách), keďže Josipov-
čanov majú tam vždy zaplánovaných. Za 
24 hodín niektorí cestovali do Záhrebu, 
potom šli na hasičskú súťaž, vystupova-
li v Ðakove a potom ešte stihli odohrať 
i futbalový zápas. Kto je skutočne dobrý, 
dobrý je a aktívny na všetkých poliach. 
Toto platí pre väčšinu Josipovčanov.

(A. Popovićová)

Deti z Josipovca v Záhrebe
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Aj tohto roku v Iloku stavali májové 
drevo. Stavanie mája má na starosti mlá-
dež. Kým chlapci kopali jamu pre máj 
a hľadali strom vhodný na tento účel, 
dievčatá pripravovali stužky a ozdoby, 
ktoré neskôr zavesili na strom. Tesne 
pred polnocou máj bol postavený. Sta-
vanie mája sprevádzali ľudové tance, 
pesničky a hudba. Tento strom bude tu 
stať do 29. mája, keď bude obnovený, 
obohatený o cukríky pre deti a fľaše pre 
mužov, a v nedeľu bude váľanie mája 
sprevádzané bohatým folklórnym prog-
ramom. Mládenci budú súťažiť aj v le-
zení po fľašu pálenky alebo piva, ktorú 
si schovali v korune postaveného mája. 
Na tento program vás srdečne pozýva-

me. Pre každého sa nájde zelená vet-
vička ozdobená stužkami pre zdravie a 
šťastie. Vitajte v Iloku.

(B. Čermáková)

Stavanie májového dreva
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Členovia FS MS Josipovec vystupujú 
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Májové drevo
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Rozprávka o krásnej púpave 

 V jednej záhradke vyrástla malá 
púpava. Slniečko ju ohrievalo, jar-
né dažde kúpali, vietor ju pred spa-
ním nežne kolísal a rosa každé ráno 
umývala. Púpava bola zo dňa na deň 
čoraz krajšia a žltý, žiarivo zlatý kvet 
sa neustále rozrastal. Zdalo sa, akoby 
v záhradke svietilo malé slniečko. 

Jedného dňa, kým sa ohrievala na 
májovom slnku, priletela k nej lastovič-
ka. Štebotala jej o zázračných, neslýcha-
ných veciach, o ďalekých krásnych kra-
joch, ktoré navštívila, o všetkom, čo na 
svojich cestách videla... Púpava by snáď 
híkala, ale keďže to púpavy nerobia, iba 
neveriac krútila žltou hlávkou. Hoveli si 
tak krásne spolu krásna púpava a štebo-
tavá lastovička. A bolo im dobre... 

Až raz, keď k púpave priletela jej 
priateľka lastovička – mala čo vidieť: 
kvet púpavy, ešte včera žltý ako žĺtok 
z vajíčka, teraz bol šedivý. 

Púpava nariekala: – Čo si len po-
čnem, lastovička? Hľa, už nemám môj 
krásny žltý účes, za krátky čas som oše-
divela. Čo sa to sa mnou deje?

Púpava mala šťastie, že mala múd-
ru priateľku, ktorá jej všetko vysvetlila, 
že je to celkom normálna vec pre všet-
ky púpavy a jej krásne žlté lupienky sú 
omnoho viac než krásne – sú to jej deti. 
Teraz vyspeli, každé dieťa dostalo i malý 
padák – príroda sa o to postarala.

– Prečo padák? – čudovala sa púpa-
va. 

Lastovička jej potom povedala, že 
prišiel čas, aby sa jej deti osamostatnili 
a že istotne všetky túžia odísť s prvým 
vánkom vetra a ten padák im pomôže, 
aby bezpečne zakotvili na tom mieste, 
ktoré sa im zapáči.

– Nerozumiem, lastovička, prečo by 
túžili odísť? Snáď som im nebola dobrá 
matka? – s plačom sa opytovala smutná 
púpava.

– Nechápeš, milá púpava, vôbec nej-
de o to. Je to tak zariadené v prírode – 
a hotovo. Každý z nás má svoj čas, no ty 
máš šťastie, lebo tvoj čas bude dlho tr-
vať. A to preto, že máš mnoho detí, kto-
ré budú ešte dlho svedčiť o tvojej kráse.

Lastovička mala pravdu. Každý deň 
s vánkom vetra odchádzalo niekoľko 
detí krásnej púpavy, ktoré jej vždy ve-
selo zakývali na pozdrav. Púpava už vy-
prevadila toľko svojich detí, že jej hlávka 
bola už takmer celkom plešivá. Ale ako 
každá dobrá matka vidiac, že sú jej deti 
šťastné – tešila sa spolu s nimi a každé-
mu zaželala šťastnú cestu.

Deti tejto púpavy na krídlach vetra 
pricestovali na krásne miesta a tam z 
nich čoskoro vyrástli prekrásne mladé 
púpavy, práve také krásne, ako bola ich 
matka a snáď i krajšie...

(B. Dasovićová)

Nećete vjerovati, ali 17. travnja 2010. 
u Narodnom domu u Meðuriću Češka 
beseda Meðurić obilježila je 90. obljet-
nicu od svoga osnutka. Narodni dom 
bio je pun službenih uzvanika, gostiju 
te skupina koje su nastupale. Svečanom 
obilježavanju nazočila je saborska za-
stupnica za nacionalne manjine Zden-
ka Čuhnil, zamjenik županice Sisačko 
- moslavačke županije Andrija Rudić, 
kutinski gradonačelnik Davor Žmegač 
i njegov zamjenik Željko Uzel, te ostali 
brojni gosti, a meðu njima i predstavni-
ci Matice slovačke Meðurić, koji su tom 
prilikom čestitali značajnu obljetnicu. 

O povijesnoj ulozi Češke besede 
za njegovanje češke riječi i kulture na 
ovim prostorima govorili su na češkom i 
hrvatskom jeziku čelni ljudi Češke bese-
de, Velibor Potužak- predsjednik i Josip 
Šoufek-tajnik. Obljetnicu su svojim kul-
turno umjetničkim programom uveliča-
li i folkloraši Češke besede sa svim svo-
jim skupinama (dječja i odrasla plesna 
skupina, pjevačka skupina, dramska...), 
meðurački Puhački orkestar dopunjen 
puhačima iz Banove Jaruge (pod vod-
stvom Josipa Ferenčakovića), te prijatel-
ji iz Matice Slovačke – folklorna skupina 
odraslih koji su se takoðer predstavili s 
nekoliko točaka. 

I za kraj želimo reći da je temeljni cilj 
ove kulturne institucije njegovanje češke 
kulture, a da Matica slovačka Meðurić, 
zbog istog cilja, samo za slovački jezik, 
s Češkom besedom ima dosta dobru su-
radnju. 

(Z. Uzelová)

90 godina Češke 
besede Meðurić

Predsedníctvo
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Správca MS navštívil Chorvátsko
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Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek každú nedeľu o 19.40
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Našice každú stredu o 18.15
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Đakovo každý utorok o 19.00
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok každú sobotu o 12.00
Počúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina každú sobotu o 18.00 www.savez-slovaka.hr
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V kaplnke v Zokovom Gaji

Na Detskej folklórnej prehliadke v LipovľanochPred kaplnkou

Začiatkom mája správca MS Ján Eš-
tok a pracovníci Kysuckého múzea nav-
štívil Maticu slovenskú Zokov Gaj a MS 
Lipovľany. V Zokovom Gaji správcu 
prijali predseda Zväzu Slovákov v Chor-
vátsku Andrej Kuric a predseda Matici 
slovenskej Zokov Gaj Nikola Čiš. Správca 
matičiarom slovenskej osady Zokov Gaj 
priniesol do daru krásnu 120 basovú har-
moniku, dar Matice slovenskej. Okrem 
toho pri priateľskom posedení hovorilo 

sa aj o možností príchodu choreografov 
do Gaja a iných slovenských osád, kto-
rí by pomohli matičiarom pri nácviku 
slovenských tancov a piesní. Predseda 
Zväzu Andrej Kuric sa poďakoval za 
vzácny dar, harmoniku ako aj za tlač Slo-
vensko-chorvátsko-nemecko-anglického 
obrázkového slovníka a básnickej zbier-
ky Hľadanie domova a za veľmi dobrú 
spoluprácu. Pán predseda MS Nikola 
Čiš ukázal hosťom kaplnku v ktorej sa 

Gajčania modlia Pánu Bohu, miestnosti 
MS a tak tiež i svoju najväčšiu lásku - 
včely. Hostia potom pokračovali v ceste 
do Lipovlian kde pracovníci Kysuckého 
múzea pomohli a poradili MS Lipovľany 
pri zriaďovaní „Slovenskej etno-kuće“ 
v Lipovľanoch. Hostia sa zúčastnili aj 16. 
Folklórnej prehliadke slovenskej mládeži, 
ktorá bola v v sobotu 8. mája v Lipovľa-
noch. Pán správca MS Ján Eštok v svojom 
prejave obrátil sa prítomným / v sále bolo 
viac ako 400 účastníkov, mladých taneč-
níkov / a zdôraznil, že Matica slovenská 
bude všetkými silami podporovať takéto 
podujatia, ako aj všetky kultúrne aktivity 
Matíc slovenských v Chorvátsku a povo-
lal nás na Matičný svetový festival slo-
venskej mládeži.  (A.M. Kuric)
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Pohostenie v priestoroch matice
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U predsedu MS Zokov Gaj pri včelách 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




