
studU'ílm a k ido!trto,r'áltu- v:e1škler,@hb lékařstvf. Je:st tedy nu't,nlO', laby, 
:tnlillldlsterstviO: škiolllstvl a ,národlnr osv,ěty vyda!lO' zvláštnÍI vÝlnolS 
:i 101 studw ž1e'n lna práv,nick:é fak:uHě - nebo vseobec:ri~ výlno:s -
či,níd muže i ž'eny flOiv!n1opráv1J;1ýmli na vš,echl š'k\olléÍ!ch repubUky; 
č'es'klolslo'ven:sk:é. 

Jest tř'eha, aby, fla!k'tidkýi stav b'yl z'ák!olnem normOlv'~n. 

Zákon o podmíněném odsouzení 
a p .. opuštění~ 
Kriminálně-politická úvaha. 

O. Spurný. 

Za první rolk InašÍI s!armlO'sta'tnulsti byla udělena' almnestÍie' ve 476 
p'řípadlec'h. Neb:yJa tlol'la'm1l1lelStie všeobecná, nýbrž m1In._ práv. Iffilethio~ 
Idicl<y piOIUlž'Í'vál,o· amlne'sUe [ludividUle'I.nr zla' tím účd!em~ a"by po7kud~ 
mlOlžno 'korrig,o'V:a,I'o. nebaa'hé dlů,sl,edlky zlaJstaralých př.eldpd·s.ů lna: ... 
š'e1hlol trest. zá'kiolna IQ. tr,elstá/n:Í viŮhec a zVlláště o vÝlk:o!nu trelStů' 
na sVloibodlě. Neboť tleluto zákloln, 'Spiočrvaj1el Inal m,ýšlelll.oe trle's:tlU 
především !oidp1l1a,tné!h:oJ pouštělI 'S,e, zře-tde hl:avlllÍ' účd trlť!stu, totiž 
p lolle p Š ,e 'll Í' vin'nrkbvo, a tr,est Idávall vy:klolnáyl~a'td i tam', Ikde byl'oi 
m/olžno souditi, že vÍ:n:nvkl už jle pio~leipš'e/n, kde tedy trest byl zby ... 
:t ečným, an,ebool ---. zv1ášt,ě při 1l1IediQIstateČiné úpr,av,ě jieh'o vý,k1oniUJ 
- dJolklo!noe š~odilivým. 

Ze taklolv,é pře'hinalné tr,e'stáiní- s,p,í1š;e š~o-dí :nlež prolspÍ'V.á" !pIo
z:na.l,i už dáv1nl01 v Americe a v z!ápladní Evropě .a piOlzJnéÍinÍ' rto
tJloto piolUž,ill k ' Ináptavě: odlo'ž'ellla především š,ablolna při vy
Imě řIOiV'á'l1' í trle'S tu a PIQ/ložen diůr,az In:~ zkloum čÍln f 'koiI1k1re:t:n Í1h:o- p~
ťhiatell'e . V,úďčí myšl!'e1nlklO'u bylo: trest nes'mí, přelsahlo'v'a:ti účel a 
má př,elstati iHned~ j:akm~~e jlest m!olŽ'nlo důvodně lSOlllJdHi, žle pa'
c'hatel je ploU'epšen: ina,stalne-li po~epš,eifl.í v trestu, 1; re!~hť jlelst za 
ji'St~c:h ka:utd prlolPluštěn; nastla;ne,..:Ji ještě dHve, Inem,us'ÍI býti a:ni 
'OldslOuz.e!n. 

I v Ra!kiolU,sklu byly hlasy pr,o z!~V:ed'e/n~ pod'mfrién.éthlO 10ldls.Qluzlelní 
ia prIOlpu-štěn:í d~,e :vzorů z~padnfch. Avš:ak' byla to hlav!ně dvO'rsk;á] 
Ikam.aril'lla,,'k'terá z loíbavy, .aby pr.éÍ!ViO' a'mlnesU,e', ~dŮJ·ežitá tO' !plI"ale., 
f'ogativ.a :kbruny, 'nestlalo se be'zotbis:a~nÝitll', z'mana.al, veškleré tyto 
sn.a:h:y. Teprvie n:ašie r'epiulb~ikla' ve výIÍolč.t sV'éh!o zr1Qlz.e:n.~ zavádí 
tytlol instituce a p!O'čÍ,ná tílm' přestavbu trest'llrhlo: záklolnlaj ll1a ptdn
dpu :niklO~~ 'Uk't/orlO/vy rhlole" 'nýbrž s:aJm;aritátnsk!é lá'siky. 

J. P Io ldm ín ·e·č'Ill ,~ lod"souz ,e /n í!. 

Ú čele 'ln .ploldim'Ílne'Člnéhio IQdsouzleln~ jlest v:e pří:p,a de ch' :z'vláš1- ' 
in~hlol zř'e:te.lle h:odný,ch' Idi~liqUielnÍiŮm z' příJ:ležibo'sti, tedy zpravidla · 
I1dJem' j'i\nak v jádru Inez,k;aželným, :allle s}abý.m', lehkiolmy,slnýnI Il1lebio\ 
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svedeným, Idáti m:olž,n:O'st bez\~aidným chov,áinrm' lodvráti:tí Itrle'st, IPIO!
sk'yt'llIO!U'ti 'P'omocnou rulk/U', p lO J 'e P' Š d tL Na te'nto dl InelStačil totiž! 
:dl~eš'Dlí zp;ůs/olb výikiolnu Iklr átklodiolbých trestů lna Isvlobo'de, kt,e:r.é 
zpustléhol nenapravÍ, bla! :pH 'k'terých' spÍ:š'e' d!Qos,u!d "nlezkaželny [S!e 
v.e vazbě lOď pr1o'h1n:a'nÝ,ch' la z'tvrzeaýc'h' zIločiJncŮ přh.tČJudlej tak'že 
z.amýš,lený úči'nek tneiS~UJ - plo1~lepŠ'elnll - , llIej!en j íe'Stpiar,aJy:Slo 'váln~. 
nýbrž ča'St'o~ v pr,avý IOp/alk: přiváJd!ěn . Al,e 'rt~ej !eln n,o;v,élmlli zhl' z:abIíái 
'niti , Inýbrž do' dlohr,élhb d10sUld tu j,e'st, třeba zach'OiV1a,fil. Nehnati 
te<I:y pr/o;vi'll'fJci č e 's'i, jle'j,ÍIŽ celnu plQoz'náva ča'sto teprvle po/ čilllu, Ié:l! 

'k'ter,é si iflY'ní, p ikiwš,elnost ibolh:a.tš~, tím: více' hude vážiti; il1Ie'P'ři
p'r,avloivatd 'hlo trestem 10 z ,a mě s rtn: á'll Í' a vp:á'~elní:m: Kai.nIOJV,a' Zlnlaj ... 
m'elnÍ cestu 'k piOldiv,émlu ciMelblu nle-U . zllllem1ožňov.alt'Íp te.d~y aspoň 
trpce z,tíŽiti. N eiUb,ílti jeih!ol m r ,a, v ln i 'e ll' e r gi i, Iný!brž pnob;Uidli'ti ,: 
r,()lz:n;HiH pud' m'r',av'ní~hio s:ehe'Zia/chbv!á!ur, 'a 'beprv,e kldyb'y už i teJntor 
b)~l vym'ize1, sá'h!nio/Ulti kl lll:eiv'Í'talnlé lllutnlols1ti. ž'al,a· ř.e . 

CelstlO'u k tlOmlUjoo d:í j'e spojlelnll' Tep r e s' s'!e a i pr:a le 'vle ln c~ : 
mlntO!hémlu (.a práV1ě 'j,e!n t!OlffilU:tOl ch'ce z'á'k'o:.n po'skytnou:tJi dlolbrlo!
dLní') - už p1ouh'á kwJ·ce- lobž'allolv1alných' způso'br psychick:éi útrapYj 
a bude cit'e!lnýjm tr,e's'tem; vědio/m:Í' pak, ž1e v'l,a:stn,í:m c'hbvá1nÍm oa'''t 
vr;adÍ tneSlt, ž'e ,0'P'ět Se! s'ta:nle čestný.m, žle t,ak'to vym:aže z mljnltť-
110ls N O'S UidllllOIU ch:v íli, 'n.ad !n ílž slna'ď zo:u'f,al'e' a bez m!ooně I kal, lab:YI 
'S'e inehyl!a sta1;a" hUide' prlolvi'nHd :s.Hným motivlem, ab'y, 1111nvémUl 
s V ádlěnÍ kle z,l,émiu :oldlo~at . 

P 100 'd! S t :tl tar yúhb p:oldm'~n:e'Člnéhlo loids ou'z'e,n Í' ( amielri c'k:Ý1 \S y.-
stem) spiOiČÍ'V'á v tom:, 'ze při Ide'li'klte~h' k'rát'klod'ob'ýjml tr,elstlem' lHal 
s'V\obod:ě ,san'k'c1oil1ov:anÝiclh', dá.Ji 's'e po1:epš:e'nÍ vinní!kbovlo, lP'ř'ed'plo
kládati, rlo'z,s,udek se v,ůhe'c n 'e v.y II Iá. š' í a ďeliqu,enttl' vrla'd lS'e· 
bezú'ho'nln1Qist, cho'V'á...ld s,e ř, á1d1n.ě piO ,určioto;li' 'z'k'u'šeiblnÍI dohU', jJs:aJ 
pN tlolm podl dlo.z,o'neim z'v'láš:tn:Ílhb "proibaHo:n lOff,ioera". Nelchlo~áJ.ft 
se řád/ně, vyne's'e :Se riO\z's,udle'k ,a trels't se ny:nÍI vykiolnál. SylS'tlem! taln
g11icik'ý: nezná "prdbatdloln o ffiCle roaH

, 'S ta'čÍ' jle1n řádlné ch/olv:álnii. Piold~ 
sta'tné, úc'h'y,rky jevÍ . :syst,e'm fr,alnCloluz'Slkin-h e'lg.ic'kYi,- který }e :z'á'
fkU;adieni i iá:kloinlu Illia'š'emlu. Dl'e 'System1u 'to'h!oto lnellllÍ 1t.Q1 !UiŽ :vlla;s:tn! 
p!01d:mÍ!ue6né :oids'o!U'z e:ní', TI ý:br Ž o -d 1,0 ž: 'e :n í v' Ý 'k'lO n iU tr ie s tu; '.roz
'S1U'dek se tlo/tiž vy:nášÍ~ -a1e' ,1lIevylkialnlálvá (s'U'xsisďe l',erédutiloin), In.le
bude-li db urči,t,é dloby (5leté) od'souz,elný: z'nlovu o ds Ol u z le Ifi pro 

'trťls~ný: čin; lO'Svlěd'Č!Í-~i lS,e, f:ilngujle zá.'klo'n, že odlS'OIl.UZ'eJl1:Í: lS,e V1Ůbed 
ln: es ta~lol (nlo1n a V'ellllUle ) . P řÍ,puIs tn ý; jiťS lt t e'n to způsob J!eln IU tě chl, 
'kidlol dosud' hy1i b'ezúihlotninlÍ; 'l11iO,ž'ný: vš.ak' i při tnes'Í!elch' p:e1něžitých'. 
S,)'Ist,e:m tentlOi jle' sicie poihbdlliněJš'Í\, 'él l~ ie méiné dok:olnaJý. Nen~ lúUl 
řádnéfh;o ch1o'v,á,nÍ; 'n'e/nÍI tu psychb!lOgk'kéhlo úč,inklu, 11der~Ý1 nt;á lna] 
Iplachatele nejist/olna" j!a'k'Ý1 rtl1es:t hlo ISltd1hlne a tedy tím 'v,ěttšÍl sltr,a'ohl 
před' nlÍm. Př'es t:o!, žie zákioln plO' bezú'hbn1né:m' upl1y:nUJtíi diaby Ine
loidsolU:ze'nÍ . fJ'llgJuj1e, ve vle·řej'né1m míln,ěnÍ odlso,u'z:e'nÝI Zlůstalne 16dsOIll',,;;: 
z.e1ný1m; by:'o hy 'tedy lépe rolz'sudiek' vu,bec' :nlevy!ná'šeti. PřleG 1t0l 

. i ten tp S,Y'S 'bem V pr,axi sle io~s viěd'čil. 
. Náš zlákio1n Ú=. :dlne 17. Bjlna 1{)19 Č. 562 sb'." j,ali( ,už tm~něn,o" 

zv!oW te/n'tIO' system, p;oldir~e.I \rŠlak' 't.éž přieďní vy:hlody, 'SyskmiU1 
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anglol-amerlck:é~hlo, }arklo.: OIbUigatorni ř,ádiné Ch'oiválníl (§ 6. č. 2.) , 
f,a;kluilta'tivní olcHr:a~n!nÝi do'zlo'r (ač JOl J,e'h1o, vhbdinols'(i sJyšldi piO'ch'y,. 
blOivruní) a lo,mleze'nr co, dJo> mÍlsta piolby;tUJ la zplŮsobUJ ži'voi'(a (§ 4.). 
Jest dolk1olfl1ce i JJ;be'rállliěj'š ' í Inež Jehlo VZio'r: pHp:olUJšÍrÍI Plodlm'ílnělI1l~ 
;olds:oluzení při dle!d!k't,e1ch' Inrnk!olli 'a:ž 6 měsÍtciJ nýbrž až 1 roklemi 
tre!Staný,ch: (§ 1.)1), In:ežá,dláJ, aby d!e~ique:nt byl před' tím' b:ezúhopný, 
Inýbrž ziná dloIk'olnce ],alklési 5 a 101eté p'noimlč'eln~ nlezp~J.,sohilolStfjjJ 
'~ýti poldm'í:nea.ně loidls:ouz!e1n (§ 2., 2. odst.); zkUlšleblllÍI ídbba obnáši 
1 r(olk' a·ž 5 1 et - n~k\o~~ 'V'ž:d:y, 5 let (§ 3'J 1. IOdkL) . 

I I. P iOldm' 11 ll' l ě 'n'té :p rro piiU šl t /ě ln Í'. 

OdP:y'kiá~lti si ten, ikldiol hyIJ bďSOiU'zlť/u k trlels1tuI 1(J!dš'nm:u Uleldl
'llio!hio rlOku, dl v:ě 't ř e tj. n'y 'tre'stlUl, 'nejimé1ně. v/š'alkl TOlk!, a kdb by~ 
IOlds'ouzen na doŽlivlO,tÍb inejlmlélně patnáct lle!t, budiž' plodlmílneČlně: 
pr,op:uštěn, dá-Ji se s,oiu!ďi:td, ž'e ISle bude na' svobodě řádlně c'hloh 
vatL PH tlOlm budiž vza'bo v úv:a:hlu 'z.ejmiéln'a kho' dholV.áln~ v ,tr'elStu~" 
Plak' pře.dJe,š :lý] zPtŮ's lolb ž'iv:Q1taJ j:e!hlo povla'h!a ,a Plolm,ěr:y, Jež: 'hOl če
k!ají!n a sV'ob:odlě (§ 10.). 

ZklU,šebná 'dloha rio,v1n:,1i Is,e zb:ytk,ul tr/elsitu', !ne'nlÍl však! k'r!aiÍŠíl divou!' 
let. U dbživotlliě IOldlSIOIU,z,elnÝldh' či:ní de1set le,t (§ 11.) 1. odlst). 

I,nsti'tuce ualQo! jle plllJV~O'dJul 'a'ngl1c'ké:hb, k:ďe tvoH 3. 'Stadium' 
priolgres's,iv;n~hb Is:ystlelm:u ve 'výklonu tr,eistu.2) N á'š' z'áikloln ji připio'uštu' 
při t,ě žk'ý ch z~olčiln0chi - ua!m, Ikldle /n ein í mlo žln'ol . ,podlm~nrečně jOIď", 
!S!oludlti. SpločÍlV'á lna :my'š1elnde, .aby ten, u ·k1ohiol . pna:vděplOtdb.'blněl 
ru:ž pior.,ep'š,e'ní !na!Sta'l'o:, :n.ebyl 'b'ezploltř'e:b:ně diržiein 've vla:zhě. 00., · 
lSi1edln:ě 'v'š:ak tatlO> !myŠi1e,nlkla/ prr:oV'e!delnra InenÍ'; iR!eblotf k1ďyby , b'yla~ 
byJlo: hy mložlno podmllněiJ1lě pr'opíu'sNti 'k':ď y k 10 '1 i, j~a'kimHe' b'y Ina
sta1a pr,avdiěplo!dbb'nlOst p:oaepš'e:nÍ" 'a ta by tu častol b'yl,a! a přeldi 
loldpyk:áváJnJ:m dv/ou Heotlin 'tr,es-tu (Inta př. vra'h: ze žáJI1liviQIsti); z plO
si ti v.n~hiol us ta'nlo'V'elr1,f v š'a'kr paltr'lllO) ž'e t,UlS po'l II Plů,slobíl . i myšleil1lk\aJ 
IoldJp~a ty, la ~e s tált itr-es,tu loldlpllia'tln é'hb z pr,aklti dk'ýjchi 'diŮjV'o ,dů IDie .. 
lhlolcHá ,a 'nemu'že Ise vzldláti. 

Alle lani na 'tytlo; přípta!d:y JĎBvle Inl~st:olUlpdvšl~hb polle:pš,elnÍl z'áklon: 
nez,apiom'írná: ;nie'n~-li mlOlžlnO' prlOtp:ustiti; prlotlO:Ze' 'hll :nielfl~ z,álkbnnIÝic'h! 
pold!míin:e'kl (z.ejlm. IOldipykiáJnÍl d"ViOIUJ třle·tin tr,e'S'tIU), h lel tnestalnCii luldJě'"\ 
lJti jla:k!o!u:sj plo,llolsvlo!btodlu pře.lož1enIÍ!m db t. zV'. př,edhbdlnJé:hb ústavu 
(§ 16. ) 3), 'kde :mítr'niě jIŠ'Í,1J}i /dloIMedlelm' a z'v.yk:álri 1m' ř, áldln,élm.u ti VlO tUJ 

1) Mat'eridruě ~\1IenJ zatím /rlOzd~I taJk značný, Ježto i1á'š tr: 2. m:á, 
)ptř,Ísnější :sankoe, Inež,li fra:noOlutZ15klÝk a mohl. bly vyniknouti teprv,e ÚJIO 
'reformě naš,ehto tr. z~kona. 

2) Pnogrles'sivnlí syst,ema.nglický Ploz,ůstájV.i tot.i,ž z'e tří odděl,enÍ: 
1., 's,:illI9v,az'by 9m~ěs§ó~í, ~. 'Splo,l lečné pir.1loe .... ye 4 odddělleních~ 3 .. J21~d
mmecn,eho IpfrOtplust'elnl (tlCkIťt of I,eav,e),. Pn ttOml postUlp' dOl vysslhOi 
odděl,eni závis,í ()id do'sažlenÍ IUlrtČ!itl éthJo , 1p!O 'čtu známek z'a plráci a řádn.é} 
cho y,á Dlí. . 

3) Př,echod:ný ústav ('plris!o'i1 iuntermediat'e) zaVleden b1y,1 Croftoo.llem 
v Irsku, kde byl jako 'sailllOtstatn,é, stadium vložei1 m'ez,i SplO['ť'č'ntOu Ipr,ád 
;a ipodmíne'čnlé plr;oipilliště:ní, avšak neo,svlě:dčil 'se. I u nás hud,e závis,eH. 
od 'úČlelnlé ,a Ipromyšl,ené úpravy ú.staw.1i tohoto 'SHblenýml Inaříz1enfml). 
zda istane ,s'c významinýml či zbytečným'. 
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plřev'ádlěn býti mláJ 'tr,estanec pOlfllelnálhilu kitU sVlOlblodě, vzb'Uzov:á:n:a 
a IUtvrz:olvárna v něm dlŮ'vlěrlal ve v~stnÍ sífly v biO'j[ p~oti poikluh 
šlen.Í:m~ jle'ž snad ha. Ina IsvobodJě hudolU' 6ekla,tL 

A v šKlk'ani ' ta Inejldlům yslluě j š ÍI Ú[.>lra va v ýiklOlnul trlels,tuJ a' pro
puštěnÍ' na svobodu Inepromrů~e lnic, budle-Ji 'kl1Jí!d dleliqUieillt nucen 
sám si 'Sháll1lěti prád beivýs~eďlliě, lold)s,trk!olvá)n Jsal obelClnolU; lIte -, 
d:Ův.ěr:o'u z,amlěstnKlvlaJtelŮ. Dobrá vůlle' v něm zlm'ě'ni se: v l1eJsJg,nol., 
NanlolSt, tuplOSt a slÍ!aro,u z!10č~n!n!0Ist. Zde 'k10 1nč'Í Iél lSi plOvlnnolst státu 
ta . otvÍlrá se pr01e' slociá!lnÍI či:nlnolSti k'až1dé:hlo, jež budlel-tím úsplěšl-
ně j'š Í, bude -lď 10lr g ainJls!Oov á:nKl, hudou -.Ji zla!ld áld:álllla sdlrtUlŽIeJI1IÍI prol 
jolch'r,an;u a pordplOtftU prnopuštěný,ch' tresba:nru a' PlojlnOIU'..J~ jJllIé 

.r?plo~ik'y Stoldálnrě Črilnlllié tento, bod' ve: ISvlM p'rlogr.arml. 

K bráně spasení. 
(FEUILLETON.) 

U 'berní spr,ávy 'v Pr.az,e .ChloidH iOkt úř,eldinílk 'a k' úřerd'nílklul mcrlaklý, 
<muž, představ:olval se jla:kio 'll1O'vÝI ko'l'eg,a. Uk[án,ě,l S'e :ne:Jistiě" v rrblz., 
.padc'h' zabr,učetl sv,é jméno. 

NOlv á kiorn ceptn i s í!lla? - pltal se st1alr ý, ofi oi,áJ, 
Ještě ne klo1noeprníJ ,a'};e jiakiOo 'klo:ncep't,n,í'. 
A tak' vy j eš'tě s tud!uj etle' ? 

- A'llIOt. 

MI,atdíčekl rycMe :oJdprolvíldal :a hlnle!d se v'zldiálil. 
- Zas j'eden v 'ka:noe!!áři bude mÍlti 'n;a mys:i studiu:ml a idjojma 

kaillC'eaář - plo!vzdec'hl si oficiáJ - úřaď la'ni v,ěda ' :mlnlo'lhlo; Inlel• 
získá - - , -. 

lVUatdíček sedí 'nad: la:k'ty. Pře'mýšJÍ:. Ten čas, Clol tu s ,eid!~, 'mlo'hi 
S tu-dolv a ti. 00 by Všec'h'no: ,urdě'lal? Práde v k!anc'elátř:i jest mu bře'· 
lme'nem v živ:Ojtn:Ílm' Plostupu, dlo~: ílti k: brá,ně sVÝlc'h' slua,h' -- dOlkon.
čiti studia. 

DOlma j.e sc'hyle'n !nadi p-řed'nášk1am1. N e'můŽle z'ab!ořiti ~e ldiol 
N,ědy. Je u1nraven. Hlledií cdýj dem a čá':;t Inloloi ' mla: bíJo,Ul pfodhiu; 
prapíni) Íto,ČÍo s e mu :hUra vla, Sle v ř'e' ISle h'rdl,o', prř'etd locrma v,ý;s ~U:1 
!Pll j'e mill š'e ď ce'llélhlol ži V'O t,a. 

Den p[;~ne Plol d~ti. Odl ,učiva jl~ In'á'š' 'hírd~In,a stále IOrdpulzov:á;n, 
mlrzÍ 'S,e nla sebe, vzplolm1ílná Inra iSv.é klodlegy, jlajk proiklračlllJ~,. biouljlel 

. se vý'čiťk:armi a - c·hřlaidn:e. 
-. T,alkIOIVÝ,Ch' histolre:k m'ám!e :ďne:s na iilsl~de. On:e1hdy hla! va,lll11éi 

Ih:rI01m;adě v'šehrdts'k'é za vz:o~ vytý:če'n byl ,am;elrika'llism~ ,ihu.ádlež 
lt.am za 10lce,anem ne:lle/k'á s,e j 'ak:ékb1iv prá,oe, aby sa:mlélr lV ydělala 
si "na ŽJiv1ohytÍ) a při tom· stlUdujle. Při dla1:šr dleba'bě S!C'zln.aJo ~'e', 
'ŽJe .u In'á'S j1e tlolmu - bo-h'užé1 -, ta!k:é tak. Plno prr,éÍJvnÍlklů Ikrč~ 
se někde za psací:m ls:t1olr.kem: Ve V!e'řejlných' i sioruik!rolmýC'h! 'kla/ll.
creMřílc'h ra z niC'h s'klolrlo Inikdlo: lll'epr.aCluj1e v;e sVlém ohorul -J laJn:i 

l>y t iolhlo :ned:oved1 ~ Iněj:alkio:u písařs'k!ollll pr;alo~ .slel "Q~,amO!Slťati 
. ň.uJeu . - . 
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