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BJÖRN STAHL
Kreativní ředitel, 
INGO Stockholm (Švédsko)
Ostřílený kreativní šéf působil 
v agentuře Lowe ve Stockholmu 
a v Londýně, posledních 17 let 
pracuje pro světoznámou agenturu 
INGO Stockholm. Je vyhledávaným 
porotcem světových soutěží, na svém 
kontě má přes 200 ocenění, včetně 
Titanium a Grand Prix v Cannes. 
Mezi jeho nejslavnější kampaně patří 
legendární „Moldy Whopper” pro 
Burger King, „The Swedish Number” 
pro švédskou asociaci turismu nebo 
neméně oceňovaný stunt „Dill – The 
Restaurant” pro řetězec Lidl.

ADAM NOWAKOWSKI
Creative Agency Partner, 
Meta (Polsko)
Vzděláním kulturolog, strávil 20 let 
jako stratég v agenturách BBDO 
a Leo Burnett, kde řídil práci pro 
značky jako Samsung, Heineken, 
Snickers či Orange. Ve svém 
vystoupení chce ukázat, že „kre‑
ativita pro kreativitu” je chybnou 
strategií. Tou správnou jsou data, 
která – ve spojení s chytrou kre‑
ativitou – jsou nejspolehlivějším 
způsobem, jak klienty přesvědčit, 
aby investovali i do odvážné 
kampaně. Musíme ale mít oboje: 
data i nápady.

OMAR MAHMOUD
Ředitel analýz a výzkumu, 
UNICEF (Švýcarsko)
Odborník na výzkum trhu, branding, 
behaviorální ekonomii, neurovědu 
a evoluční psychologii. Pracoval 
pro světové značky jako Pampers, 
Pantene, Ariel, Ovomaltine, Isostar, 
Voltaren, Pringles, naposled vedl 
oblast market insight v UNICEF. Je 
spoluautorem knihy Change for Good 
a spolueditorem knihy Change for 
Better o „vědeckém“ fundraisingu. 
Na filmech o Jamesi Bondovi ukáže 
formy brandingu a storytellingu 
využitelné bez ohledu na produkt 
nebo značku.

KAI WEST SCHLOSSER
Art Director, Servisplan 
Innovation Munich (Německo)
Mladík s láskou k technologiím a ino‑
vacím, který celý život bojuje s dy‑
slexií, se stal v roce 2021 nejlepším 
mladým kreativcem evropského Art 
Directors Clubu. Proslavila ho kampaň 
Dyslexia Unetided, která bořila stereo‑
typy ve vnímání této poruchy. Posbíral 
kreativní ceny v ADC*E, Cannes 
Lions, Red Dot a další. Tvořil politické 
kampaně, AR projekty i kampaně 
pro velké světové značky. Na Foru 
Media ukáže, že dyslexie nemusí být 
omezením, ale že se může proměnit 
v superschopnost.

JERKER FAGERSTRÖM
Kreativní šéf, Publicis Groupe 
Nordics / Le Pont (Švédsko)
Rozbíhal švédskou pobočku Saatchi 
& Saatchi, později působil v DDB, 
pak v Austrálii, kde dovedl agenturu 
McCann Sydney k historicky prvnímu 
vítězství na Cannes Lions. Má na 
kontě řadu lvů z Cannes, včetně 
titanového za práci pro klienty jako 
McDonald’s, Adidas, Volkswagen, 
Mastercard, Lufthansa, Carlsberg, 
H&M nebo švédskou armádu. Na Foru 
Media chce varovat před pomýleným 
přesvědčením že to, co děláme, už 
není umění přesvědčit, ale spíš věda 
o přesvědčování.

JEREMY IGGERS
Novinář a autor (USA)
Autor bestselleru „Good News, 
Bad News: Journalism Ethics and 
the Public Interest“, publicista, 
filozof a vysokoškolský profesor. 
Dlouhodobě se věnuje proměnám 
novinařiny, její role a postavení 
ve společnosti. Je propagátorem 
občanské žurnalistiky ve veřejném 
zájmu. Klade si otázku, jaká je 
budoucnost novinařiny ve světě, kde 
tradiční média tvoří čím dál menší 
část obsahu, který lidé konzumují. 
Návštěvníkům Fora Media slibuje 
špatné, ale i dobré zprávy.

EVERETTE DENNIS
Expert na média a vzdělávání, 
profesor žurnalistiky (USA)
Světová autorita v oblasti vzdělávání, 
filantropie a mediálního výzkumu. Byl 
zakladatelem a deset let šéfem centra 
mediálních studií Gannett and Free‑
dom Forum na Columbijské univerzitě 
v New Yorku a vedl jeho časopis 
Media Studies Journal. Je emeritním 
profesorem a bývalým děkanem novi‑
nářských fakult několika amerických 
a světových univerzit. Napsal 45 knih 
a přes 200 odborných studií o mé‑
diích ve střední a východní Evropě, 
východní Asii, Latinské Americe a na 
Středním východě.

VERONIKA MUNK
Zakladatelka nezávislého serveru 
Telex.hu (Maďarsko)
Spolu s osmdesáti kolegy opustila ze 
dne na den kvůli nátlaku proorbánov‑
ského vydavatele redakci největšího 
maďarského zpravodajského serveru 
Index.hu, aby na zelené louce vybu‑
dovali nový, na politicích nezávislý 
zpravodajský server. Jejich zápas 
o svobodu a podporu sledovala celá 
Evropa. Na Foru Media popíše, jak 
crowdfunding a předplatné pomohly 
v Maďarsku obnovit žurnalistiku 
založenou na faktech, a proč je v této 
zemi důležité podporovat novou 
generaci novinářů.

IAIN MCDONALD
Head of Digital, CNN International 
Commercial (Velká Británie)
Vede digitální studio Create, které 
v rámci komerční divize CNN produ‑
kuje brandovaný obsah pro největší 
světové technologické a spotřební 
značky. Na Foru Media bude mluvit 
o tom, jak nálady publika a měnící se 
technologie proměňují způsob a jazyk 
vyprávění příběhů a čemu se z toho 
mohou značky naučit. Ukáže úspěšné 
kampaně z doby pandemie, v níž 
se značky musely vzdát obvyklých 
způsobů oslovování publika a hledat 
náhradní formy, jak své cílové skupiny 
zasáhnout.

TESSA SZYSZKOWITZ
Historička, novinářka, 
spisovatelka (Rakousko)
Začínala jako reportérka v denících 
Süddeutsche Zeitung a Arbeiterzei‑
tung, poté působila jako korespon‑
dentka v Jeruzalémě, Bruselu a Mo‑
skvě pro německy psané týdeníky. Je 
zahraniční publicistkou rakouského 
týdeníku Falter a londýnskou kore‑
spondentkou rakouského zpravodaj‑
ského časopisu Profil. Je autorkou 
několika kritikou oceňovaných knih, 
včetně Echte Engländer – Británie 
a brexit. Od letošního roku je před‑
sedkyní Rady pro redakční nezávislost 
vydavatelství Economia.

PAUL CASCIATO
News Communications 
Manager, University of Cabridge 
(Velká Británie)
Více než dvacet let strávil jako 
ekonomický novinář, reportér 
a následně editor centrální světové 
redakce zpravodajské agentury Reu‑
ters. Zpovídal prezidenty, premiéry, 
korunované hlavy, ale i olympijské 
vítěze nebo rockové hvězdy na 
všech světadílech. Posledních 
třináct let působí jako komunikační 
poradce a mediální kouč. V komu‑
nikačním týmu nejrespektovanější 
univerzity v Evropě má na starost 
media relations.

MICHIEL KERNKAMP
CEO Nestlé Central & Eastern 
Europe (ČR)
Za sedmnáct let v barvách 
největší potravinářské firmy na 
světě vystřídal nejrůznější mana‑
žerské pozice ve všech částech 
světa. Vedl marketing, obchod 
a později celý region Nestlé 
v Malajsii, Singapuru, Číně, 
Koreji a Japonsku. Po návratu 
do Evropy byl nejprve globálním 
viceprezidentem ve švýcarské 
centrále firmy, posléze regio‑
nálním CEO pro Skandinávii. Od 
roku 2020 z Prahy vede region 
střední a východní Evropy.
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PEIK VON 
BESTENBOSTEL
Bývalý šéf koncernové 
komunikace VW Group (Německo)
Původně ekonomický novinář v Radiu 
Bayern vystřídal ve své kariéře vysoké 
manažerské role v komunikaci největ‑
ších světových značek. Byl mluvčím 
automobilky BMW, vedl komunikaci 
v Siemensku, než přešel do kon‑
cernu VW. Několik let také působil 
v mladoboleslavské Škodě jako šéf 
komnuikace. Na Foru Media se podělí 
o zkušenosti s výzvami, které před celý 
automobilový průmysl postavil urychle‑
ný přechod k elektromobilitě.

JIM MACNAMARA
Profesor public relations, 
Univerzita v Sydney (Austrálie)
Je v současnosti nejrespektovanější 
autoritou v oboru plánování a měření 
public relations a komunikace. Původní 
profesí novinář pracoval 13 let jako 
konzultant v PR agentuře, než založil 
vlastní firmu pro mediální analýzy. Před 
třiceti lety navrhl vlastní model měření 
známý jako Macnamarova pyramida, 
který se od té doby učí studenti PR po 
celém světě. Napsal bezmála 15 knih 
o měření komunikace, o vztazích mezi 
PR a médii a nejnověji o fenoménu 
tzv. „organizational listening”.

ELLIE TUCK
Global Creative Director, 
FleishmanHillard (Velká Británia)
Je expertkou na sociální a komunitní 
sítě a světovou kreativní ředitelkou 
globální agenturní sítě FleishmanHillard. 
Navrhla a realizovala oceňované kam‑
paně pro Instagram, Samsung, Lipton, 
Janssen, Johnson & Johnson nebo 
Diageo. Před dvaceti lety její práce 
neexistovala. Dnes téměř každá PR 
agentura intenzivně investuje do talentů 
v oborech plánování a kreativity. Ve své 
přednášce zmapuje vzestup PR krea‑
tivity a její přerod v jednu z nejrychleji 
rostoucích komunikačních disciplín.

LEO WOOD
Partner, Hanbury Strategy 
(Velká Británie)
Vyhledávaný poradce pro strategickou 
komunikaci se věnoval korporátní 
komunikaci, public affairs a regulaci 
v Hong Kongu, New Yorku a v Lon‑
dýně. Působil ve vedoucích pozicích 
v agenturách Edelman, FTI Consulting 
a ve společnosti Starbucks. Ve svém 
příspěvku chce varovat, že urputnost, 
s níž se korporace upínají ke společen‑
sky naléhavým tématům, je od běžné 
veřejnosti ve skutečnosti vzdaluje.

Patří mezi nejcitovanější evropské autory v oboru PR. 
Před 31 lety spoluzaložil a vedl slovinskou tiskovou 
agenturu STA. Byl zakladatelem jedné z prvních a nej‑
větších PR agentur na území bývalé Jugoslávie Pristop. 
Vede Centrum pro marketing a PR na lublaňské uni‑
verzitě. Je základajícím partnerem agentury Herman 
& partnerji. Na Foru Media ukáže, v čem se liší a co 
mají společného metody válečné propagandy za války 
v Jugoslávii a nyní na Ukrajině.

Zpočátku se specializoval na spotřebitelské PR, 
později se přeorientoval na strategie a kreativitu. 
Stál za mnoha nápady a kampaněmi, které 
dokázaly uvést na trh nové značky, měnit chová‑
ní spotřebitelů a působit na legislativní proces. 
Před příchodem do Graylingu byl kreativním 
šéfem a spoluzakladatelem britské PR větve 
M&C Saatchi.

Její agenturu One Philosophy ocenil Holmes Report jako 
nejlepší komunikační poradenskou skupinu v zemích postso‑
větského bloku. Jako poradkyně šéfa prezidentské kanceláře 
se podílela na tvorbě nové informační politiky Ukrajiny. Po 
zahájení rusko ‑ukrajinské války založila iniciativu WeAreUkra‑
ine.info, „nouzový tým profesionálů v krizovém řízení a komu‑
nikaci“, který usiluje o šíření nezkreslených informací o vývoji 
konfliktu a situaci ve válečné zóně. Laureátka mimořádné 
ceny za osobní přínos oboru v letošních SABRE Awards.

Poradcem pro strategickou komunikaci je už 35 let; začínal 
v týmu někdejšího britského ministra zahraničí a šéfa La‑
bouristů Davida Owena, vedl síť mezinárodní poradenské 
skupiny FTI Consulting, budoval značku Sard Verbinnen, 
nyní řídí londýnskou kancelář PA agentury Rud Pedersen. 
Je specialistou na přeshraniční záležitosti, krizové situace, 
soudní spory a transakce. Na FM se bude věnovat střetu 
mezi úplatňováním vlivu a požadavkem na transparentnost 
ve vztazích byznysu a politiky.

Laura má bohaté zkušenosti z plánování globálních 
strategických komunikačních kampaní pro největší 
světové značky jako P&G, PepsiCo nebo Panasonic. 
Kariéru začínala jako elévka ve Washington Post, psala 
pro Cosmopolitan, Boston Herald nebo Washingtonian. 
V Graylingu nejprve řídila tvorbu strategií public affairs 
pro společnost Meta. V současnosti má na starost 
strategické a kreativní výsledky napříč portfoliem 
klientů celé světové sítě.

Je jedním z hlavních mozků ukrajinské poraden‑
ské společnosti CFC Big Ideas, která se věnuje 
komunikaci v případech právních sporů a kon‑
fliktů v korporátní sféře, budování firemní image 
a řízení reputace. Přednášel mezinárodní právo na 
britské univerzitě ve Wolverhamptonu. Od letošní‑
ho roku je poradcem pro komunikaci a faktickým 
mluvčím ukrajinského ministerstva obrany pro 
zahraniční média.

CONTAGIOUS WORKSHOP:
Na žebříku s Josefem Havelkou
Jak můžeme rozvíjet kreativitu před‑
vídatelně a systematicky? Proč je 
tak složité hodnotit kreativitu? Je to 
proto, že těžko hledáme správná slova, 
abychom vyjádřili, že tahle reklama je 
dobrá nebo špatná? Jak vypadá Crea‑
tive ladder? Jak po něm lézt nahoru? 
Samé otázky. Odpovědi na ně zná Jo-
sef Havelka, Tactical Flight Officer 
české pobočky Contagious.

AKA WORKSHOP:
Zpráva o hodnotě oboru marketingové komunikace
Diskuze zástupců zadavatelů s agenturami je vyvrchole‑
ním celoročního projektu Asociace komunikačních agen‑
tur pořádaného ve spolupráci s týdeníkem MAM. Lucie 
Vlčková shrne výsledky jednotlivých výzkumů provede‑
ných pro projekt agenturou Nielsen. V panelové diskuzi 
vystoupí Renata Pixová–Němcová (ČSOB), Oldřich 
Dostál (Notino), Ladislav Báča (T–Mobile), Jan Binar 
(McCann), Robert Haas (Symbio) a Bronislav Kvasnič-
ka (WundermanThompson). Moderuje Marek Hlavica, 
výkonný ředitel AKA.

BIGVILIKŮV WORKSHOP:
Jevilo se to jako dobrý nápad

Když se mysl utrhne a značka se pre‑
zentuje podivnou, šílenou nebo komicky 
nepovedenou reklamou, to je smíchu! 
Ale co když se s velkou slávou vydá na 
dlouhodobou cestu, a po letech se ukáže, 
že zvolená strategie vedla do úhoru. 
Pojďme si pár podobných příkladů ukázat 
– a diskutujme. Byla to chyba? Změnily 
se okolnosti? Nebo to bylo správně? Vede 
Vilém Rubeš, Brand Builder.

APRA WORKSHOP:
Jak se vyvíjí ceny v PR?
Prezentace výsledků vý‑
zkumu mezi členy Asoci‑
ace public relations – jak 
agentury zvládly období 
pandemie, co jsou hlavní 
trendy v jejich byznysu, 
kde leží největší překážky 
rozvoje a jak se promítne 
ekonomická situace do 
cen služeb?

MARKET INSIGHT

LAURA THOMAS
Head of Strategy, 
Grayling (Velká Británie)

NATHAN KEMP
Global Head of Strategy 
& Creative, Grayling 
(Velká Británie)

JON AARONS
Managing Partner, Rud 
Pedersen (Velká Británie)

DEJAN VERČIČ
Profesor marketingu a public 
relations, Univerzita v Lublani 
(Slovinsko)

YURIY SAK
Poradce ministra 
obrany pro komunikaci 
(Ukrajina)

NATALIYA 
POPOVYCH
Zakladatelka, 
One Philosophy (Ukrajina)
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O žvanění v organizacích,
médiích, politice a vědě

Nová kniha Františka Koukolíka BULŠIT je určena 
širšímu okruhu čtenářů a pojednává o nenápadné 
součásti naší kultury, o žvanění. Žvanění je staré 
jako lidstvo samo, nicméně jeho současný dosah 
je díky internetu a sociálním sítím globální 
a nesrovnatelně vyšší. Žvanění je dnes natolik 
rozšířené, že se stalo běžnou sociální aktivitou. 
Žvanění není lhaní, o to hůře se poznává. Je to 
rakovina naší komunikace a lidé, kteří se nás 
ve jménu moci snaží za jakoukoli cenu ovlivnit, 
ovládají techniku žvanění skvěle. Za pomoci 
bulšitu, zmrzačené podoby jazyka, podřezávají 
větev, na níž sedíme.

Žvanilové se nás snaží přesvědčit projevy, 
ohromit reklamou, propagandou, utáhnout 
pseudovědou a příliš se nezabývají skutečností. 
Žvanil přehání, vtipkuje, rád se zdobí citáty. 
Je okázalý, nabízí fanatismus, pověrčivost 
a prázdnotu. Žvanilové jsou nejsilnější, jakmile 
je téma, o kterém mluví, širší a hlubší než jejich 
znalost věci. Žvanilové mívají rysy narcisismu 
a psychopatie, bývají nečestní, rádi se chlubí 
a nepřijímají žádnou odpovědnost za svá sdělení.

Kniha nabízí základní informace k pochopení 
bulšitu, abychom jej dokázali odhalit a najít  
před ním obranu.

›› Žvanění je v současné 
společnosti natolik rozšířené, 
že se stalo běžnou sociální 
aktivitou. ‹‹
›› Obezřetnosti není nikdy 
dost. Brandoliniho princip říká, 
že množství energie nutné 
k zamítnutí žvástu je o řád větší, 
než je množství energie nutné 
k jeho vytvoření. ‹‹
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›› Kritické myšlení není stav,  
ale soubor nástrojů a proces. 
Učíme se mu celý život. Kritické 
myšlení je nekončící, namáhavá 
cesta se značně těžkým 
rancem na zádech. Samo o sobě 
lidi neučiní šťastnými. Může 
však snížit pravděpodobnost 
neštěstí. ‹‹

9788074925580
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TEREZA ŠIMEČKOVÁ
Managing Director, 
Nielsen Admosphere
Spoluzakladatelka a šéfka výzkumné agentury Nielsen 
Admosphere společně s šéfem produktu Ad Intel a jednate‑
lem panevropského panelu respondentů European National 
Panels představí exkluzivně nejčerstvější výsledky studie 
Video na internetu, která zachycuje více než desetiletý vývoj 
a trendy ve sledování videoobsahu nejen online. Trendy, data 
a mezinárodní srovnání.

PETRA PIPKOVÁ
Chief Media Officer, McCann
Po dvaceti letech v čele mediální agentury MediaCom se Petra Pipková pět 
let věnovala konceptu interaktivních dotykových stolků pro děti a seniory. 
Nyní vede mediální expertízu v rámci agentury McCann. Jan Suda začínal 
u televizní reklamy, záhy se ale přesunul k digitálu, na který se specializuje 
už 18 let, naposledy se skupině McCann. Společně se chystají propojit 
oddělené světy kreativních myšlenek, mediálního prostoru a životů cílových 
skupin. Co z toho všeho vzejde?

MICHAL TICHÝ
Obchodní ředitel MetroZoom, BigMedia
Ve skupině BigBoard pracuje na různých pozicích již 12 let. 
Nyní jako obchodní ředitel společnosti MetroZoom zodpovídá 
za prodej venkovní reklamy v metru. Ve svém vystoupení se 
zaměří na téma digitalizace venkovní reklamy.

JAN HOUDEK
Kreativní ředitel, Mustard
Ostřílený matador české 
copywritingové scény se 
zkušenostmi z práce pro 
nejznámější české i světové 
značky ve stájích agen‑
tur Ledoborec, Kaspen, 
J. Water Thompson, DDB, 
Leagas Delaney nebo Cream 
před 14 lety založil a od té 
doby vede vlastní agenturu 
Mustard. Se svým týmem 
dokázal získat klienty jako 
Škoda Auto, Plzeňský 
Prazdroj nebo Baťa. Jak se 
mu daří zaujmout a udržet 
jejich pozornost?

TOMÁŠ HYNČICA
Ad Intel Business Director, 
Nielsen Admosphere

JAN SUDA
Head of Media & Channel Strategy, McCann

JIŘÍ UDATNÝ
Ředitel pro analýzy, GroupM
Zkušený analytik a plánovač s dvaceti‑
letou praxí v mediální agentuře Mind‑
share a skupině GroupM napoví, jak 
v online brandových kampaních praco‑
vat s časem, jaké frekvence je nutno 
dosáhnout a jak pracovat s optimalizací 
délky zobrazení, abyste zvýšili šanci, 
že si zákazník vaší reklamy všimne 
a zapamatuje si právě vaše sdělení 
namísto reklam vašich konkurentů.

JÁN HUDÁK
Šéf analýz, Kantar
Zkušený profesionál 
slovenského trhu marke‑
tingového výzkumu strávil 
16 let v barvách NFO AISA 
a dva roky v agentuře TNS. 
Po přechodném působení 
na klientské straně (Tatra 
Banka) se vrátil k výzkumu 
pod značkou Kantar.

VOJTĚCH PROKEŠ
Ředitel výzkumu, Behavio Labs
Sociolog a výzkumník, spoluzakladatel agentury 
Behavio Labs, se zamyslí nad tím, zda a jak 
v kampaních fungují odkazy na „vyšší“ hodnoty. 
Na konkrétních příkladech ukáže, jestli hod‑
notová témata v kampaních přinášejí značkám 
i něco víc než jen dobrý pocit, a představí 
principy, jak s hodnotami v kampaních praco‑
vat, aby díky nim síla značky rostla.

HANA KLOUČKOVÁ
Innovation Scout, Confess Research
Po sedmi letech strávených jako brand 
manažerka Procter & Gamble v Evropě, 
Asii a Austrálii se vrátila k informačním 
technologiím a založila vlastní výzkum‑
nou agenturu. Na základě neurotestů 
200 českých spotů ukáže, jak předem 
poznat, jestli reklama zafunguje nebo 
vyšumí do prázdna. Co spojuje reklamy, 
které získaly Effie? A existuje něco, jako 
„effie faktor“?

FRANTIŠEK KOUKOLÍK
Spisovatel, publicista, neuropatolog
Lékař, pedagog, spisovatel a novinář, Rytíř 
českého lékařského stavu, neúnavný propa‑
gátor výzkumu a popularizátor vědy, odborník 
na patologickou anatomii a neuropatologii se 
zaměřením na vztah mezi mozkem a chová‑
ním jedince. Vydal na 40 knížek, z nichž ta 
předposlední je věnována Bulšitu, aneb „žva‑
nění v organizacích, médiích, politice a vědě“. 
Jak píše, „žvanění je staré jako lidstvo samo, 
nicméně jeho současný dosah je díky interne‑
tu a sociálním sítím globální a nesrovnatelně 
vyšší. Žvanění je dnes natolik rozšířené, že se 
stalo běžnou sociální aktivitou. Žvanění není 
lhaní, o to hůře se poznává. Je to rakovina 
naší komunikace a lidé, kteří se nás ve jménu 
moci snaží za jakoukoli cenu ovlivnit, ovládají 
techniku žvanění skvěle. Za pomoci bulšitu, 
zmrzačené podoby jazyka, podřezávají větev, 
na níž sedíme. Žvanilové se nás snaží pře‑
svědčit projevy, ohromit reklamou, propagan‑
dou, utáhnout pseudovědou a příliš se neza‑
bývají skutečností. Žvanil přehání, vtipkuje, 
rád se zdobí citáty. Je okázalý, nabízí fanatis‑
mus, pověrčivost a prázdnotu. Žvanilové jsou 
nejsilnější, jakmile je téma, o kterém mluví, 
širší a hlubší než jejich znalost věci. Žvanilové 
mívají rysy narcisismu a psychopatie, bývají 
nečestní, rádi se chlubí a nepřijímají žádnou 
odpovědnost za svá sdělení.“

Účastníkům konference Forum Media před‑
staví svou knihu ve zkrácené verzi, naživo, 
v autorském podání.
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