
Spravodaj c 147 
++++++++++++++++++++ 

Motto 47: „Národ neprestane byť národom, pokým si bude ctiť materinskú reč, pokým 
bude poznávať dejiny svojho národa, pokým bude mať lásku a aký taký záujem 
o duchovné hodnoty svojho národa.”  

Jozef Cíger Hronský 
++++++++++++++++++++ 

- Vo výročný deň smrti Andreja Hlinku, v utorok 16. augusta 2011 o 17.00 h, si 
uctíme jeho život a dielo a zásluhy o národ a štát položením kytice kvetov k jeho 
pamätníku v Parku Andreja Hlinku v Ružinove.  
Spomienkové stretnutie zavŕšime účasťou na svätej omši o 18.00 h v neďalekom 
kostole sv. Vincenta de Paul. 
Všetci, ktorí chcú vzdať hold jednej z najvýznamnejších osobností v dejinách 
Slovenska a Slovákov sú srdečne pozvaní. 
Spoločnosť Andreja Hlinku 

++++++++++++++++++++ 
- HONTIANSKA PARÁDA, folklórny festivál dňa 19. - 20. augusta 2011, pozýva obec 
Hrušov pri Veľkom Krtíši 

++++++++++++++++++++ 
- Furmanská súťaž ťažných koní  " O valašku "   dňa  27.augusta 2011 na amfiteatri v 
Detve 
- Hriňová , folklórny festval  27. augusta 2011 

++++++++++++++++++++ 
 
- Folklórny festival na Raticovom vrchu pri kostole  -  Hriňovské lazy dňa 28. augusta 
2011, podujatie sa koná každoročne na  počesť 
  tých  folkloristov, ktorí zahynuli pod Polˇanou. 

++++++++++++++++++++ 

-  Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre 
deti zo sociálne slabších rodín 

 - ONCERT SRBSKÉHO CHRÁMOVÉHO SPEVOKOLU 
                                                  “Српско Пјевачко Друштво „Јединство“ 

                                                      pôsobiaceho od roku 1839 v pravoslávnom chráme v 
meste Kotor v Čiernej hore 

                           v sobotu 20. Augusta 2011 o 19.30 
hod.                                                                         

v chráme sv. Alžbety Uhorskej – “Modrý kostol” v Bratislave na Bezručovej ulici 
                

pod vedením dirigenta diakona Mihajla Lazarevića 
PROGRAM 

1) А. Кiseljev   (1948):                                                               Otče náš Оче наш 
    Ch. Višić  (1977):                                                                    Bogorodice Djevo 
        Sólo: Aleksandra Dobriša, soprán  



2) Anomymný autor :                                                                 Defle Lai (Byzantský 
 nápev  XIII st.) 
    Manasi pop Todorov:                                                            Jelici vo Christa 
krestistesja (Bulharský nápev)                                                                       
    Joakim zo Srbska:                                                                   Aleluja (XIII st.) 
    Anonym:                                                                                  Cherubínsky hymus  tzv 
“Starosimonovský“ 
3) D.Christov ( 1875-1941):                                                      Vo carstvije Tvojem  
          sólo: Marijana Šovran, soprán 
4) P. I. Čajkovský  (1840-1893):                                               Verujem  (krédo) 
5) S.S. Mokranjac (1856-1914):                                              Milost mira  
                                                                                                     Svjat  (sanctus 
)                                                                                           
        F. Stepanov:                                                                      Tebje pojem  
Sólo: Aleksandra Dobriša, soprán  
        S. S. Mokranjac:                                                               Budi imja gospodnje 
blagosloveno  
 6) Anonym :  
  Bogorodice Djevo, radujsja  (ruský nápev Kremeľsko-Voznesenského monastiera) 
  Prejde sjen zakonaja  ( Dogamtikon, 2.hlas) 
               Chvalite imja Gospodnje (17.stor.) 
7) S. Rachmaninov  (1873-1943):                                     Bogorodice Djevo, radujsja  
8) P. G. Česnokov  (1877-1944):                                       Angel vopijaše  
        sólo: Marijana Šovran, soprán       

++++++++++++++++++++ 

- Škola v múzeu – Brány času Bratislavy 

 Viac informácií o vzdelávacom programe Slovenského národného múzea, ktorý sa 
uskutočnil za podpory Nadácie Poštovej banky nájdete v tlačovej správe, ktorú prikladám 
 v prílohe. 

 Zároveň vás pozývame na Slávnostnú vernisáž detských prác, dňa 12.08.2011 vo 
výstavnom pavilóne Podhradie na Žižkovej 16 o 15stej hodine. 

++++++++++++++++++++ 
 
- Združenie Jas a Rada KchOS aj tohto roku organizuje katolícku charizmatickú 
konferenciu obnovy a evanjelizácie v Duchu Svätom.  Uskutoční sa 19. až 21. augusta v 
Trnave, v mestskej športovej hale Slávia. Pripomenieme si na nej 25. výročie 
charizmatickej obnovy na Slovensku a tiež  blížiace sa 1150-ročné jubileum príchodu sv. 
Cyrila a Metoda k nám.  
Ale hlavné zameranie bude na: „Nové požehnanie pre nás, naše deti a Slovensko“. A 
na oživenie dedičstva našich otcov, lebo 



„Boh ... preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu“  

(Lk 1, 72) 
Preto budeme Boha chváliť, ďakovaľ mu, odprosovať ho a obnovovať zmluvu s ním,   
aby očistil a oživil naše kresťanské korene - osobné, rodové i národné.  

 
Konferencia začne v piatok o 14. h a skončí v nedeľu o 14,30 h. Na programe budú 

chvály, ohlasovanie Božieho slova, eucharistia, svedectvá, modlitby za uzdravenie, 
požehnanie a naplnenie Duchom Svätým nás, našich rodín i Slovenska a radostné 
kresťanské spoločenstvo. 

Hlavnou prednášateľkou bude Erika Gibello z Londýna – evanjelizátorka a svetoznáma 
odborníčka na New Age, praktiky siekt a ezoteriky. 

Prezentácia bude v piatok od 12.30 h, v sobotu a nedeľu od 7. h.  
Ubytovanie bude na blízkych internátoch. Podrobný program je na www.jas-zv.sk   

Srdečne Vás pozývame. 
++++++++++++++++++++ 

ZA VLASTIZRADU (podľa Čl. Ústavy SR)  
Už je to tu znovu. "Odborník" a "ekonóm" (po slovensky: podvodník) Ivanko Mikloš a 
celá táto Sorosova mafia sa opäť vyfarbuje .  
To čo nestihli rozpredať do roku 2006 bude mať teraz pokračovanie a dohru. Vtedy 
rozpredali majetok štátu za 330 mld. Sk. Jeho skutočná hodnota však bola 850 mld. Sk. 
Samozrejme,že najprv do štátnych podnikov nasadili svojich ľudí, ktorí sa už postarali o 
vytunelovanie a potom aj o predaj. Ak by chcel niekto namietať, že to tak nebolo, tak 
priložím aj jeden príklad v čase ministrovania Mikloša a predaja Slovenských elektrární. 
Predaj SE talianskemu Enelu nechcel podpísať žiadny vtedajší riaditeľ. Mikloš ich musel 
vymeniť až troch,ale aj tak žiadny pod to podpis dať nechcel. Smrdelo to kriminálom, 
nehovoriac o "predaji" VD Gabčíkovo... Tak si náš "odborník" Ivanko zavolal na pomoc 
jedného svojho kamaráta, ktorý v tom čase predával český krištáľ v Saudskej Arábii. 
Prišiel na Slovensko, stal sa riaditeľom Slovenských elektrární a v krátkom čase bola 
zmluva o predaji talianskemu Enelu podpísaná. Zaujímavosťou je, že talianska 
(väčšinovo štátna) spoločnosť Enel bola v tých časoch už tretí rok po sebe v červených 
číslach. Odvtedy nám Slovenské elektrárne riadia mladí talianski manažéri s priemerným 
platom 4000 Eur a novým domom za Bratislavou...  
O zisk sa Slovensko delí s Enelom, ale väčšina zisku (80%) končí v Taliansku! Už po 
roku bol Enel opäť v "normálnych" číslach. Ak tomu hovoril Mikloš a "nezávislé" médiá 
privatizácia, tak ja tomu hovorím VLASTIZRADA !  
Teraz sa bude odohrávať to isté s vodárňami, teplárňami (kto tomu neverí, alebo má 
trochu modrejší mozog pripomínam slávneho "kresťana" Ďurkovského...), predajú sa 
SAD-ky, Cargo, Letiská, posledné podiely v Slovak(Deutsche) telekome, atď... Predajú 
všetko, ČO MÁ CENU! 
Napríklad VODU.  
Oni predajú Vodárne v čase, keď sa pre VODU vedú vojny a keď sa VODA stáva 
dôležitejšou surovinou ako ropa! Takže slovenskú vodu nám budú predávať napríklad 
francúzske firmy a zisk si odvezú do Francúzska. A my im ju budeme platiť! Našu vodu! 
Francúzsku firmu nespomínam náhodou. Jedna taká firma sa už niekoľko rokov snaží o 
kúpu väčšinových podielov vodárenských spoločností na strednom a východnom 
Slovensku. A darí sa jej. Možno aj preto, že táto firma je viac štátna ako súkromná. Ako 



sa volá to, ak predstavitelia jedného štátu predajú strategický podnik a strategickú 
surovinu druhému štátu. To sa nevolá privatizácia alebo predaj, to sa volá 
VLASTIZRADA!  
Ak sa nespamätáme, budeme chodiť na panské na našom (?) území za štyristo čistého a 
ešte budeme našim novým okupovateľom vďační, že nám vôbec dovolia pracovať...  
Túto VLASTIZRADU majú na svedomí zamestnanci G.Sorosa v modrej, žltej, dúhovej a 
čipoš farbe... s takou malou presvitajúcou hviezdou, Dávidovou. A samozrejme aj "naše" 
"nezávislé" médiá a novinári! To je ďalšia banda podvodníkov a judášov! Takmer bez 
výnimky.  
Zaslúžia si defenestráciu.V lepšom prípade.V horšom: šibenicu!  
ZA VLASTIZRADU(podľa Čl.Ústavy SR).  
Už včera bolo neskoro. J. 

++++++++++++++++++++ 
Postkomunistická zima 
Jozef Šoltés 
Do kraja prišla akási zima. 
Zahmlené polia, lúky i stráne. 
A mne tak v duši myšlienka vstane, 
či naozaj prišla už doba iná? 
Hej, tá doba prišla, ale tá klíma 
má ešte plody nezrelé, možno i plané. 
Ach, kde je záhradník, čo štepí, nie láme 
vetvy, čo mladé sú, čo ruka nevinná 
chránila, pestujúc možno i plánky 
na strome života slovenskej mamky, 
čo ľúbila, verila, že z plodu jej lona 
vyrastie verný syn, či deva vonná. 
Lebo rod slovenský má silné KORENE. 
A keby padol zas, on iste povstane. 
Bratislava – Viedeň – Mníchov 3. 12. 1992 
Povstane z mrákot mdlej, nehrdej masy, 
čo v modlitbe prosila o nový zrod, 
kráčajúc nečasom cez hlboký brod, 
aby raz mohla žať len zlaté klasy. 
Na poli, na roli tisícich vekov, 
čo zaniesol maras a hlboký žiaľ. 
Bože, daj, aby sme s úprimnou láskou 
vedeli milovať tú rodnú diaľ...! 
Čo vpísala do srdca nám naša mať? 
Že orať treba je prv, než chceš žať! 
Nie kradmo hľadieť ta za cudzí plot! 
Činiť sa, nezdráhať ten vlastný pot. 
A vedieť, čím ti je tvoj rodný kraj!? 
Nečakaj, čo dajú ti, ale ty prvý daj. 
Mníchov 13. 12. 2007 – 00:57 
Daj úsmev a nádej, nech ťa rozžiari. 



A iskra života nech rozhorí vatry. 
Úprimnosť rozsievaj, tak jak sa patrí! 
To, na čo čakáš, nech máš na tvári. 
A žiadnej zloby čin nezmôže viac 
Svetlo, čo v srdci máš. Čo by chcel svet. 
Bo takej sily, ver, na svete niet! 
A hoc by aj mala moc a silou liac 
chcela ti skrížiť ten tvoj smelý plán, 
ty si ten, čo chce, a s tebou je aj Pán! 
Ak si ten, čo vieru má, nie je sám 
na zemi a vie, jak ísť cestou života. 
Nehľadá vidiny a vie, čo je klam, 
čo láska, čo ľúbosť, viera, dobrota. 

Mníchov 13. 12. 2007 – 01:42 
 

++++++++++++++++++++ 
Ján Zvalo — rozhovor o živote bez fráz 
(Rozhovor s autorom knihy Kvadratúra kruhu.)  

[31. 07. 11]  

Prvá časť rozhovoru  

V súvislosti s vydaním knihy Kvadratúra kruhu (vydavateľstvo Eko-konzult 2011), 
požiadali sme autora Jána Zvalu, Slováka, ktorý žije v Kanade (Ottawa) o rozhovor nie 
len o knihe, ale aj o jeho živote, názoroch, ktoré sú skutočne neošúchané, svojské, 
v mnohom možno kontroverzné, ale vyslovené vždy priamo bez okolkov, pričom Ján 
Zvalo ich ako právnik dokáže vždy logicky a presvedčivo argumentovať. 

Veríme, že ten kto čítal knihu, rád si prečíta i rozhovor, ktorý dokresľuje portrét autora 
a môže byť považovaný za akýsi dodatok k samotnej knihe. Zároveň dúfame, že tí, 
čo ešte knihu nečítali dostanú po prečítaní tohto rozhovoru chuť po nej siahnuť, aby 
sa dozvedeli viac o tom ako vidí Ján Zvalo náš súčasný globalizovaný svet, ktorý veľmi 
často kritizuje, ale zároveň sa snaží dať svoje odporúčania ako ho zlepšiť, 
humanizovať, alebo ako by sme to povedali slovníkom informačnej spoločnosti: urobiť 
užívateľsky prívetivejším. 

F.J.: Pán Zvalo, prečo práve Kvadratúra kruhu? 

J.Z.: Prečo Kvadratúra kruhu? Odpoviem protiotázkou. Čo, aké asociácie u vás, 
vo vašom mozgu, vyvolávajú tieto dve slova, resp. ten pojem? Zmätenosť? Niečo 
zaujímavé? Hlúpe? Výzvu? K čomu? Možno aj všetko dohromady? Slovom: Súbor 
mojich eseji, článkov, listov a replík je súborom všeličoho, čo vyzýva, nabáda 
k premýšľaniu, pátraniu, špekulácii: „Čo to môže byt?“ — Je to vôbec možné? —



 štvorcový kruh alebo okrúhly štvorec? Čo to ma znamenať? Pozrime sa na to bližšie! 
O čom to je? Otvor si tu knihu, čítaj! Takže týmto dramatickým, kvázi tajomným, 
vyzývavým titulom som chcel podnietiť zvedavosť, záujem, pochybovačnosť, 
MYSLENIE, ROZMYŠĽANIE! A, samozrejme, prečítanie tej „tajomnej“ knihy. 
A je to! Stačí? 

F.J.: Ste právnik, JUDr., hovoríte, že vaša sestra nemohla študovať ani na strednej 
škole, kde a ako ste získali vzdelanie vy? 

J.Z.: Naozaj, moja prostredná sestra sa nemohla dostať ani na topoľčianske (domáce) 
gymnázium. Ja som pôvodne, ako som, myslím, napísal v knihe, chcel študovať 
medicínu. Po maturite, v roku 1950, na pohovore na lekárskej fakulte UK som dostal 
jedinú otázku? Čo, resp. čím je váš otec? Odpovedal som: Však viete: advokát, resp. 
bol advokát (v tom roku už bol „zabasnutý“, už bol vo väzení ako politicky väzeň). 
Keď som sa po tom slávnom pohovore vrátil domov vedel som, že ma na lekársku 
fakultu neprijali. Musel som sa zamestnať. Ako pomocný mzdový účtovník na STS — 
Strojno-traktorovej stanici, ak ešte dnes niekto vie čo to bolo. O rok neskôr som už bol 
robotník na topoľčianskej píle, resp. v Drevoindustrii, teda továrni na nábytok. V roku 
1952 nás vysťahovali, vyhnali do Veľkých Bedzian, dedinky neďaleko Topoľčian. Dali 
nám dvojizbový byt na poschodí v drevenom domčeku po bývalých bedzianskych 
Nemcoch. Na prízemí, zhodou dobrej okolnosti, býval dedinsky predseda KSS. Slušný 
človek. Ten pán mal tuberkulózu, tak isto ako môj otec, ktorý si to doniesol z tábora, 
TNP v Příbramy. Tuberák s tuberákom sa zhodli, sympatizovali navzájom 
a vo všeobecnosti i naše dve rodiny, žijúce pod jednou strechou, žili v priateľskej 
zhode. Bolo nám všetkým jedno, čí KSS, alebo hocičo! Politika bola vedľajšia. 
Prevládali ľudské vzťahy. Boli to dobre ľudské vzťahy. A tak sme prišli na myšlienku, 
že možno súdruh predseda by mi mohol pomôcť dostať sa na univerzitu. Tak sa aj stalo. 
Miestna organizácia KSS a ČSM mi dali dobre, ba výborné kádrové posudky. Aká 
komédia! Aká hra! Keď som čítal svoj kádrový posudok, tak som povedal: Ale veď 
ja sa nechcem stať povereníkom (či ministrom) spravodlivosti, len študentom pravá. 
Cirkus najvyššieho stupňa! Samozrejme, že na lekársku fakultu som sa prihlásiť 
nemohol, lebo tam mali môj skorší kádrový posudok. Do dotazníka na právnickú 
fakultu na otázku, či som už niekedy podal prihlášku na univerzitu som napísal, musel 
napísať, NIE. Klamal som, lebo inač sa nedalo. S týmto klamstvom som prežil cele 
štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Či to tam kto kedy 
zistil, ale mlčal, dodnes neviem. Zažil som však tam raz veľmi dramatické chvíle, kedy 
mi vážne hrozilo okamžité vyhodenie zo štúdii (z politických dôvodov), ale 
duchaprítomnosťou a už vtedy „fiškálskou“ šikovnosťou som sa z toho dostal. Dvoch 
či troch mojich kolegov z Topoľčian vtedy z fakulty, teda štúdií, vylúčili. Ale, 
to je osobitná záležitosť. Podobných dramatických chvíľ som v živote zažil viac. 

F.J.: Môžete stručne uviesť míľniky svojho života po emigrácií na Západe 
a v Kanade? 

J.Z.: Míľniky môjho života po emigrácii? Ťažko ich určiť, lebo môj život je skôr tok, 
prúd bez nejakých veľkých míľnikov. Samozrejme takým míľnikom bola emigrácia. 



Ale tu na Západe, v Kanade? Prvým takým „míľnikom“ bolo ukončenie univerzitného 
štúdia na Ottawskej univerzite a promócia v máji 1970, teda presne dvadsať rokov 
po maturite. Vyštudoval som knihovníctvo. Vyše troch rokov som pracoval v kanadskej 
Národnej vedeckej knižnici. Potom až do dôchodku u federálnej vlády. Prijatie 
do zamestnania na federálnom ministerstve bolo ďalším dôležitým míľnikom na mojej 
ceste životom. Hoci ma penzionovali skôr ako som sám chcel. Mal som len 59 rokov. 

Dramatickým bodom, či obdobím, v mojom živote bol čas, kedy naša dcéra bojovala 
s vážnou chorobou o život. To bol veľmi strastiplný čas. Dúfame, že je to za ňou 
i za nami. Tak isto nikdy nezabudnem na chvíľu, keď som videl svoju ženu „zomierať“ 
a volal som záchranku. Prišla za par minút, ale mne sa to zdalo večnosťou. Všetko 
nakoniec dopadlo dobre vďaka lekárom a modernej medicíne. Dnes si moja žena užíva 
plnosti života, ak je to pri mne vôbec možné. 

F.J.: Dostali ste náboženskú výchovu, rozišli ste sa s náboženstvom, Vaša rodina 
trpela za komunizmu, emigrovali ste, ale v knihe napriek kritike socialistických 
pomerov kritizujete i súčasný kapitalizmus a celkovo preferujete ľavicovú, 
socialistickú verziu vývoja spoločnosti. Čím sa dajú vysvetliť také obraty 
o 180 stupňov? 

J.Z.: Moje obraty o 180 stupňov. Nuž, dnes sa javia ako obraty o 180 stupňov, ale vždy 
sa tak nejavili. Boli to postupne a takmer opatrne výchylky, ktoré nakoniec skončili 
v opačnom smere od pôvodného. V náboženstve som bol dosť zanietený len ako veľmi 
mladý, takmer dieťa. Veľmi zavčasu som si začal klásť rôzne otázky. Napríklad, ešte 
ako veľmi mladý som uvažoval nad tým, načo tak často chodím na spoveď, keď 
zakaždým znova a znova sa vyznávam z tých istých hriechov. Pravdaže, v tom veku 
išlo o malichernosti, ako že „neposlúchal som mamičku“ alebo „ukradol som 
zo zásuvky cukríky“, prinajhoršom, že sa mi „páčili“ dievčence (už vtedy!!), ktoré 
ma akosi čudne znepokojovali, čo bol, samozrejme, hriech. Neskôr som premýšľal 
hlbšie. Najmä otázka, ktorú pertraktujem v jednej eseji uverejnenej v knihe: otázka 
existencie zla na svete. To bol hádam kľúčový problém a zlomový bod v mojej 
filozofii, či náboženskom zmýšľaní. Samozrejme, pri čítaní sv. Písma, Starého Zákona, 
Stvorenia sveta — Genesis som si kládol celkom jednoduché ale rozumne otázky, keď 
som už čosi vedel z prírodopisu a vied vo všeobecnosti. Keď som sa v gymnáziu učil 
o Darwinovi, pamätám sa, keď som prišiel domov a mame o tom povedal, že možno 
„pochádzame z opíc“, mama odpovedala (ešte dnes mi to znie v ušiach) „ty možno áno, 
ale ja nie“. Potom to bola Eucharistia — hostia, „stelesnenie“ Ježiša Krista — Boha 
v oplátke!! Samozrejme, že mi rozum nad tým zastaval. Potom svätá Trojica, atd., atd. 
Neskôr, keď som sa vážne začal zaoberať vedami videl som ako veda koliduje 
s náboženstvom. Nielen stvorenie sveta, ale napr. aj duša. Videl a vedel som, že naše 
vedomie, náš „rozum“, rozmýšľanie, pocity a city, nie sú produktom akejsi tajomnej 
duše, ale jednoducho mozgu. Potom prišla genetika, atd. Teda, môj ateisticky 
svetonázor sa budoval postupne ako veľká stavba. Od základov až po komín. Dnes som 
sto percentne intelektuálne, celou svojou bytosťou, presvedčený, že to, čo hlásajú 
náboženstvá je omyl, fantázia, deluzia, ak nepoviem zámerné a účelové klamstvo. 
Samozrejme, že slúžilo a slúži mnohým, najmä však všetkým kňazom na celom svete. 



Od najstarších, antických dôb až dodnes. 

Myslím si, že ma k ateizmu priviedol môj mozog, ktorý mi diktoval skepsu, 
pochybnosti, kladenie otázok, túžbu po poznávaní, po neustálom štúdiu, po rozmýšľaní, 
analyzovaní a syntetizovaní... Nuž, pokladám sa, pri všetkej skromnosti, za intelektuála, 
aj keď veľmi zdôrazňujem, že to nie je moja zásluha ani cnosť. Je to fakt, dar prírody, 
zdedených génov a podobne. Mnohí Iní sú naozaj „iní“ a za to tiež nemôžu. 

Socializmus vs. kapitalizmus. Nuž, dali ste mi ďalšiu úlohu, alebo tému, na novu esej, 
lebo par vetami to nezvládnem. Najprv chcem, len par slovami, poukázať na jeden 
veľmi dôležitý fakt. Totiž, že by sme nemali, nesmieme, zamieňať pojem socializmus 
s tým, čo bolo u nás a inde pred tzv. zamatovou revolúciou. Ja to nenazývam 
socializmus, ale skôr štátny kapitalizmus. Socializmus bol skôr juhoslovansky typ 
socializmu, ale to je zas iná vec. Okrem toho, ekonomicky systém a politicky 
REŽIM sú dve veci, dva fenomény. Môže isť o socializmus vo fašistickom alebo 
podobnom diktátorskom systéme, teda u nás v „ľudovej demokracii“ teda v oficiálne 
proklamovanej DIKTATÚRE PROLETARIATU. Len je otázka KOHO — ČOHO 
alebo KOMU — ČOMU? (Tato slovná hra je možná len v slovenčine / slovanských 
jazykoch). U nás išlo o diktatúru „komu — čomu“, pričom to bol celý národ. To sme 
vedeli a to sme odsudzovali a tomu sme sa bránili a preto sme mnohí emigrovali. Tak 
je to podobne aj s kapitalizmom. Ten môže existovať v naozaj demokratickom state, 
teda za takého režimu, alebo v štáte kde je diktatúra hocijakého typu, teda nie 
demokracia. To si treba dobre uvedomiť. Totiž, títo pani, bastardi, zamieňajú 
kapitalizmus s demokraciou a opačne. Vymývajú hlúpe mozgy tým, že kapitalizmus 
prezentujú ako demokraciu. A že v demokracii je možný len kapitalizmus. Vidíte 
tu perfídnosť týchto diablov? Teda to je za prvé. 

Za druhé. Keďže asi patrím k ľuďom chodiacim po svete s otvorenými ocami 
a fungujúcim mozgom, tak hneď na začiatku, takmer v prvých dňoch na Západe, som 
zistil, že čosi s tým kapitalizmom „nesúhlasí“. Jednu skúsenosť s istým hostinským som 
opísal v knihe, tak ju tu nebudem opakovať. Ďalej som rýchlo zistil, že tzv. voľný trh, 
teda konkurencia, je tu prinajlepšom obmedzená, pochybná. Ako? Tak, že v obchodoch 
mali na ten istý tovar tu istú cenu. Keď som sa spýtal, ako je to možné, kde 
je konkurencia, súťaž, tak mi obchodníci povedali, že je to „suggested retail price“, teda 
navrhnutá maloobchodná cena. A ta platila — a bolo po konkurencii. Avšak ešte 
predtým. Keď sme v prvé ráno vyšli na ulicu, na jednu z hlavných obchodných ulíc 
hlavného mesta Ottawy, skoro sme zamdleli. Nebudem ju beletristicky opisovať, ale 
po Viedni to bola ulica v akomsi malom zaostalom meste, ak nie v cigánskej dedine. 
Nuž, aj tak môže vyzerať kapitalizmus! Keď sme sa zháňali po chlebe, nevedeli sme 
žiadny nájsť. Čo tu predávali bol len tzv. „sendvič“, teda biely mäkký chlieb 
na toustovanie (viete čo to je — opekanie) Aj sme rozmýšľali, že sa vrátime do Európy, 
lebo bez chleba sme si nevedeli predstaviť život. Nakoniec sme našli jeden druh 
akého — takého chleba z jedinej ottawskej, židovskej pekárne. Žid, asi prišelec 
z Európy, sa to tam naučil a tu s úspechom využil. Hneď na druhy deň sme išli na, 
s prepáčením, federálny Úrad práce. Práce? Čo je to práca? Dostať nejakú informáciu, 
tým menej aby vás niekam za prácou poslali, zaradili? Forget it! Zabudnite na to! 



Kapitalizmus nie je pre pracujúce masy. Aby sa o ne niekto ešte aj staral! Postaraj 
sa sám o seba, proletár! Nuž, takto začala moja reálna škola kapitalizmus vs. 
socializmus. Teraz preskočím par desaťročí a vletím priamo do súčasnosti. Dnes 
už každý, aj truľo, vie, čo sú to bankstri. Gangstri v bankách alebo bankárski gangstri. 
A to presne sú. Lenže sto, tisíc krát horší od poctivých skutočných gangstrov z Chicaga 
alebo New Yorku, voľakedajších hrdinov western filmov. Dnešní bankstri 
sú stelesnením pažravého zlodejského kapitalizmu. Ale nielen to. Ľudkovia, chcete 
prácu? Zabudnite na to slovo! V dnešných, prepytujem, demokratických štátoch v USA, 
Španielsku, Portugalsku, Grécku ale aj na Slovensku a inde sú desiatky percent, áno 
až 30-40 % nezamestnaných mladých ľudí. Bez prace, bez perspektívy, bez nadeje, bez 
budúcnosti. Ako to bolo za tzv. socializmu u nás? Radšej sa, priateľu, nepýtaj, lebo 
zosmutnieš! To je už len minulosť. Taká, ako bola rozprávka o siedmych trpaslíkoch, 
čo ti voľakedy rozprávala stará mama. A takto som sa od kapitalizmu dostal 
k socializmu. Verím, som presvedčený, že kapitalizmus je živá mŕtvola. Ako som 
napísal, kapitalizmus je v kóme v bezvedomí, a treba ho pochovať so všetkou 
„pompou“. Môj obrat kapitalizmus — socializmus bol, mutatis-mutandis, podobný 
tomu ako obrat od religiozity k ateizmu. Dúfam, že som to trochu vysvetlil. 

Pokračovanie pipravujeme  

František Jedinák – Ján Zvalo (Slovensko – Kanada) júl 2011  
++++++++++++++++++++ 

NATO is a security threat 

04.08.2011  

NATO is a threat not only to international security but also poses a direct risk to the 
internal security of its member states, for in carrying out its policy, it breaks international 
law, commits war crimes and panders to the whims of the corporate lobbies who benefit 
from its operations, leaving in its wake feelings of hatred and revenge. 

Mankind has taken thousands of years of wars, fights, squabbles, settlements, resolutions 
and treaties, agreements and disagreements, flare-ups and flashpoints, peace talks and 
ceasefires to try to arrive at a point whereby the international community exists de facto, 
whereby something called international law reigns supreme and is implemented, whereby 
there is one set of weights and measures for crisis management and the implementation of 
policy. 

 The Treaty of Westphalia (1648) could and should have been a starting point towards the 
precept that frontiers were inviolable, a process which was reiterated time and time again, 
and broken time and time again, until the Helsinki Final Act in 1975 which was a public 
reiteration of the principles underlying the UN Charter, signed in 1945 heralding the end 
of the most horrific war humankind had suffered, involving the most horrific practices of 
barbarity ranging from racism and genocide to horrific human rights abuses and 
culminating in a double act of nuclear terrorism. 
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As a counter-measure, Westphalia was the beginning, the UN Charter and the Helsinki 
Final Act (notice the word "Final") committed the international community to the basic 
principles underpinning guidelines for a community of brothers and sisters to cohabit the 
same planet, share the same seas, seasoned by the salt of sailors' tears from the four 
corners of the Earth. These principles were, namely: 

Active support for the UNO and its principles and purposes; enhancement of the role and 
effectiveness of the UNO as a forum for international law formulation and 
implementation; respect for the principle of international peace, debate and dialogue 
before military action; the promotion of a peaceful solution for crisis management; 
respect for the sovereignty of nations and inviolability of frontiers; non-interference in 
internal affairs; the condemnation of aggression, of aggressive separatism and violence in 
general. 

Taken one stage further, and based upon these precepts, the cherry on this cake of 
diplomatic correctness was the development fund created by less than one per cent of the 
GDP of developed countries - the message being development, before deployment. 

And the question is, did we grasp the chance? No, we did not. And why not? NATO. As 
it has become patently obvious, taking as a starting point the bombing of Yugoslavia in 
1999, the support for the KLA terrorist organization, the abuses committed in 
Afghanistan, the illegal invasion of Iraq and the horrific human rights abuses committed 
there, culminating now in the five-month bombing campaign against Libya, NATO is not 
a peaceful defensive organization. 

Indeed, it is a belligerent offensive military organism which goes looking for wars if none 
exist, against targets that do not affect the security of its member states. It is an 
organization which violates human rights, violates the UN Charter, violates international 
law and violates the Geneva Conventions with countless acts of despicable cowardice, for 
example deploying Depleted Uranium in Kosovo, in Iraq and now in Libya (pending 
investigation), strafing civilian structures with military hardware, and now, just weeks 
ago, the destruction of the Libyan water pipeline to "break the backs" of the civilians. 
Now it does not get much more evil than that, does it? 

In which international lawbook is any of this sanctioned? It is not, and therefore these are 
war crimes. Why are the leaders of NATO not sitting in the dock at The Hague? Because 
international law does not exist. 



And if international law does not exist, NATO is sowing dangerous precedents and is 
constituting not only its own obvious threat to international security, but also poses a 
direct risk to the internal security of its member states, for it creates the notion that if 
NATO can murder children in Libya (such as the precision-bombing of Colonel 
Gaddafi's son's home, occasioning the murder of Saif-al-Arab al-Qathafi and three babies, 
Muammar al-Qathafi's grandchildren), then a strike can be carried out in the capital city 
or elsewhere in the countries perpetrating this outrage. If one is called an air strike, why 
should the other not be cause a land strike? And if NATO can only mumble the word 
"regret" when it slaughters kids and bombs schools and hospitals, then why should 
everyone get so hysterical when the same thing happens on home soil? Just say the word: 
"Regret". 

The calls for revenge are ringing out in the international community and curiously, it is 
not from the Libyans themselves who are only asking for peace and to get on with their 
lives solving their own problems in their unique system of government, the Jamahiriya, 
which they were doing before a clique of crusading intruders came along, this time led by 
France and of course the UK and USA with a 100% presence in all conflicts. Why, the 
last five Prime Ministers of the UK have been involved in six wars! 

The injustice of this attack on Libya, where the Libyan Armed Forces were simply 
responding to the threat posed by thousands of opportunists and terrorists armed by 
NATO and supported by Al-Qaeda has created a tsunami of outrage which has reached 
far and wide and is more likely to cause a breach to security than Libya ever was, for 
Tripoli's threat outside its frontiers was zero. 

The crescendo, for those of us with our ears to the ground, is deafening. While it would 
not be surprising that the cloistered NATO figures perpetrating their daily acts of 
terrorism with nonchalance are oblivious to all around them, there are currents under way 
for a renegotiation of contracts, locking companies from NATO countries out of the 
developing world. 

The solution is as simple or as complicated as anyone wants to make it. If NATO is too 
proud to admit that its bombing campaign is getting nowhere in military terms, that it 
supported the wrong side and is defending Al-Qaeda elements among the TNC and that it 
is evident that the population of Libya by and large is very much with Colonel Gaddafy 
and against the "rebels" (after all, only NATO supports terrorists), then on the other hand 
legal steps are being taken to ensure that those responsible for the acts of murder, 
attempted murder and wanton criminal damage will be arrested and will stand trial. 

There will be financial compensation to pay in damages, of course, there will be legal 
compensation to pay the owners of properties and the victims of human casualties, 
because you cannot just breeze into a sovereign state and bomb its facilities with 
impunity. This time, NATO's taxpayers will decide who is to pay for its crimes and those 
responsible for them (NATO commanders and those politicians responsible for policy) 
will stand trial as the criminals and murderers they are. Perhaps they will be allowed to 



reside in their countries of birth after having served a suitable prison sentence - such a 
decision is up to their people. 

Maybe after justice is done, we can go back to our discussion about Westphalia and 
Helsinki and the UN Charter. If not, there is a second option: Scrap the UN as a legal 
body, using it merely as a humanitarian organization to distribute food, channel aid, 
ensure human rights, gender equality, combat homophobia and name world heritage sites, 
which in itself is already a lot. 

Fundamentally, form a new world order based upon a universal Declaration of Principles 
which are upheld in the same court of law for all members, where the same set of weights 
and measures apply to all equally, where there is accountability for crimes, and where 
real crisis management instruments are applied, without resorting to violence. 

If the USA, UK, France and that clique of sycophantic vultures called NATO are unable 
to abide by these principles, then they should be locked out of this new world order and 
forced to stew in the squalor of their own making, while the new international community 
gets on together as an international society of brothers and sisters living happily along the 
shores of our common lake, the seas, under the international motto "tears taste of salt, 
whoever sheds them" and singing an international anthem whose refrain is "The smile 
inside the eyes of a child lights a fire in my heart". 

For NATO, the same mottoes would be "today a child, tomorrow a terrorist so blast the 
bastard's face off him"; "the darker the skin, the worse the person" and "We are oblivious 
to your tears and screams, burn you mother f.....er, burn!" Does anyone want NATO in 
the international community? No, I thought not. 

Timothy Bancroft-Hinchey 

++++++++++++++++++++ 
Vláda podporuje ničenie súkromného majetku? 

            Stanovisko úradu podpredsedu vlády SR pre národnostné 
menšiny Rudolfa Chmela k nálepkám na juhu Slovenska je škandalózne. 

Tento politik zastupujúci vo vláde SR politický subjekt Most-Híd si 
zjavne neuvedomuje, že podporuje konanie, ktoré vedie k odnárodňovaniu 

a ničeniu majetku. A každé takéto konanie je v rozpore s Ústavou SR. 
 

            Nie je to po prvýkrát, čo Rudolf Chmel koná zjavne v 
rozpore s najvyššou právnou normou Slovenska. Jeho úrad sa už pri 

sčítaní ľudu v tomto roku priznal k tomu, že podporuje aktivity vedúce 
k hláseniu sa občanov SR k maďarskej národnosti. A teraz opäť 

vyjadrením, že podporujú viacjazyčnosť a tiež "občiansku angažovanosť 
v tomto smere, pokiaľ je v súlade s právnym poriadkom". 

 
            Ako môže byť v súlade s právnym poriadkom fakt, že 

nálepkami v maďarskom jazyku sú poškodzované štátne, obecné, verejné, 



či súkromné tabule a nápisy? Viacerí podnikatelia napr. už 
protestovali, že odstránením samolepiek prekrývajúcimi ich firemné 

logá, sa tak poškodil ich súkromný majetok. Nálepky vyzývajú v 
maďarskom jazyku, aby obsah prelepovaných tabúľ bol dvojjazyčný, okrem 

slovenčiny aj v maďarčine. 
 

Ak túto akciu podporuje priznaním sa priamo podpredseda vlády SR, je 
otázne, či sa nájde konečne riešenie aspoň v opozícii v parlamente, 

aby žiadali jeho odvolanie. Taký podpredseda slovenskej vlády, ktorý 
súhlasí s ničením verejného, či súkromného majetku a s odnárodňovaním 

slovenských občanov, by viac nemal zastávať taký významný vládny post. 
 

++++++++++++++++++++ 

Stanislav Háber, 

Bumerang devastácie sa nám vracia 
Cenové pohyby v prípade potravín budú zrejme ešte stúpať. Dôvodov je 
viac. Okrem vonkajších, akými sú kríza, či počasie, sú to aj vnútorné. 
Spotreba občanov u nás nepotiahne ekonomický rast, lebo sa zužuje len 
na nákup nevyhnutných tovarov pre život, ktorými sú práve potraviny. A 
tak súčasná vláda hľadá zdroje inde, najmä v zvyšovaní spotrebných 
daní. Prípadne v ďalšom rozpredávaní štátneho majetku, čo je v 
skutočnosti žitie na dlh, lebo ide o jednorázové príjmy, ktoré 
nezaložia žiaden ďalší rozvoj, ale skončia v spotrebe. 
Vláda tvrdí, že vraj už nie je čas na veľké investičné projekty pre 
Slovensko. Keď pred časom odborníci z ĽS-HZDS hovorili o možnosti 
zamestnania v poľnohospodárstve, zostalo po ich predpovediach veľké 
ticho. Nakoniec na nich nadviazal minister Zsolt Simon a tvrdil, že by 
to šlo. 
Obrovský prepad v obchodnej bilancii pri dovoze potravín, ktorý 
dosahuje už takmer miliardu eur ročne v náš neprospech, hovorí, že je 
možné vytvorením pracovných miest na vidieku pomôcť celému štátu. Od 
čias, kedy sa Vladimír Mečiar snažil podporou vidieka pomáhať 
Slovensku, sa takéto vyjadrenie neobjavilo. 
Od slov je však naozaj nutné prejsť k činom. Prvý rok vlády bol však 
skôr snahou o demontáž všetkých dobrých krokov, aké pripravil 
predchádzajúci kabinet. Najmä sa to prejavilo na vidieku. Ak je 
Slovensko najviac vidieckou krajinou v rámci EÚ, potom všetky škrty v 
tejto oblasti posúvajú SR do väčšej vnútornej krízy. 
Mečiar hovorí o potrebe, aby každé euro v našom systéme bolo 
zokruhované a teda obehom vytváralo pridanú hodnotu v ekonomike. Ak sa 
teda pomôže vidieku, zníži sa záporné saldo obchodnej bilancie, na čo 
po roku prišiel už aj Simon. Pomôže sa však aj sociálnemu systému, 
lebo o to menej sa bude platiť v tejto oblasti. 
Predseda ĽS-HZDS zdôrazňuje, že je nutné, aby Slovensko malo nový 



silný sociálny program. Ten musí stáť na tvorbe pracovných miest. Ak 
sú dnes výsledky hospodárenia ovplyvnené rastom v Nemecku, tak 
očakávaný pokles v tejto krajine v plnej miere zasiahne aj nás. A to 
už bude oveľa ťažšie prejsť, ako sa nám prechádza dnes, kedy sa 
sociálny status občanov znižuje doslova každým dňom najmä pre 
nerovnomerné postavenie jednotlivých regiónov. 
Jednoducho nebudeme mať už nič v rezerve na to, aby ľudia mohli 
prežiť ďalší možný očakávaný pokles životnej úrovne pre otrasy na 
medzinárodných trhoch. Sme zraniteľní z pohľadu týchto pohybov viac, 
než sa to oficiálne priznáva. A ak vláda s tým, čo má, disponuje 
ľahkovážne, bez zakladania nového rozvoja najmä v regiónoch, potom sa 
nám každý otras vráti ako nepríjemný bumerang, ktorý bude neustále 
viac a viac devastovať našu spoločnosť. 
Stanislav Háber 
 
 
HOVORY "M" - Vladimír Mečiar: Obviňujú Harabina, aby sa tak zbavili 
vlastnej zodpovednosti 
 
Takej moci sa každý občan môže postaviť na odpor * Vláda likviduje 
demokratické zriadenie * Rozhodli zaujatí sudcovia * Vláda šíri 
právnické nezmysly * Proces na ústavnom súde nebol spravodlivý * Bol 
to podvod * Hanba ministerky 
 
* Po sedemsto sudcoch, ktorí sa domáhajú žalobou zrovnoprávnenia so 
špeciálnymi a dnes už špecializovanými sudcami v otázke platov sa 
rozhoduje podať žalobu aj predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. 
Ten zvažuje žalovať SR za dva rozdielne nálezy Ústavného súdu SR. 
Myslíte, že má šancu uspieť, keďže sa už našli kritické hlasy, že 
neuspel so žalobou v Štrasburgu ani v minulosti? 
 
V. Mečiar: Sú dve naprosto rozdielne otázky. Prvá, žaloby sudcov 
smerujú proti platovej diskriminácii, že nie sú zaplatení za prácu, 
ale sú zaplatení za to, v akej inštitúcii sú. V tomto prípade, kto je 
vinný? 
 
* Vinný je ten, kto diskrimináciu založil? 
 
V. Mečiar: Ak áno, tak je to potom KDH. Osobne Daniel Lipšic. Je to 
SDKÚ. Ľudia, ktorí zodpovedajú za to, že spôsobili diskrimináciu 
sudcov niekoľko rokov. 
 
* Vinu teraz hľadá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská u 
Harabina, že sa neodvolal proti rozhodnutiu Okresného súdu v 
Bratislave vyplatiť sumy za diskrimináciu sudcom Najvyššieho súdu. Čo 
mal vraj povinnosť urobiť. 



 
V. Mečiar: Ak sa sudcovia domáhajú svojich ľudských a občianskych práv 
a tieto práva boli uznané súdmi, nemá predseda Najvyššieho súdu 
povinnosť podať odvolanie. Má právo podať odvolanie. Ak sa s tým 
nestotožňuje, ministerka spravodlivosti má takisto právo podať návrh 
na Ústavný súd. Lebo ide o veci dotýkajúce sa ľudských a občianskych 
práv. Ale namiesto toho, aby pozametali pred vlastným prahom a urobili 
nápravu, tak ministerka spravodlivosti chce dnes obviniť predsedu 
Najvyššieho súdu SR, že vlastne toto zavinil on. Toto však on 
neriešil. V celom reťazci je daná zodpovednosť na terajšej vládnej 
koalícii. Na členov terajšej vlády SR. Pred verejnosťou sa chcú takto 
tejto zodpovednosti zbaviť na úkor predsedu Najvyššieho súdu pána 
Harabina. Je to právnický nezmysel. Preto aj túto situáciu štylizujú 
pred verejnosťou tak, že ho chcú pripraviť o talár sudcu. 
 
* A čo jeho podanie na ochranu osobnosti? 
 
V. Mečiar: Ak hovorí o podaní na ochranu osobnosti aj Štefan Harabin, 
ide o naprosto rozdielne veci. Tie súvisia s nepochopiteľným 
rozhodnutím Ústavného súdu SR o kárnom opatrení proti nemu. 
 
* Máte na mysli zníženie jeho platu o 70 percent? 
 
V. Mečiar: Áno. Zníženie platu o 70 percent je samo o sebe 
prekvapujúce pre všetkých. Právne to nie je v poriadku. 
 
* Môžete to vysvetliť, prečo to nie je právne v poriadku? 
 
V. Mečiar: Ak sa urobí akékoľvek rozhodnutie o treste, najprv sa rieši 
otázka, či sa stal skutok, z ktorého vyplýva trest. A túto otázku 
Ústavný súd SR neriešil. Základné právo, ktoré sa malo posúdiť, je 
právo ministerstva financií v súlade s Ústavou SR článkom 2, odseku 2, 
že štátny orgán môže konať iba na základe Ústavy SR, v jej medziach a 
v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ak nikde v zákone nie je 
vyložene uvedené, že ministerstvo financií má právo vykonávať kontrolu 
na Najvyššom súde SR, tak toto právo nemá. Čiže nebolo možné Štefana 
Harabina stíhať za to, že vyžadoval, aby sa dodržiavala Ústava SR a 
ministerstvo financií preukázalo podľa akého zákona má právo túto 
kontrolu vykonávať. Právo tvoria Ústava SR, zákony, ale tvoria ho aj 
rozhodnutia súdov. A keď ideme k tejto veci, prichádzame ešte k 
väčšiemu paradoxu. Ústavný súd už skutkový stav, či má právo 
ministerstvo vykonávať kontrolu na Najvyššom súde SR, posudzoval a 
povedal, že nie. 
 
* Ale to bolo v prípade, keď bol ministrom spravodlivosti Harabin a on 
sa snažil skontrolovať vtedajšieho predsedu Najvyššieho súdu SR Milana 



Karabína? 
 
V. Mečiar: Áno. 
 
* Takže išlo o právo ministerstva spravodlivosti, či má právo 
kontrolovať, a tu ide o ministerstvo financií? 
 
V. Mečiar: To je rovnaký ústredný orgán štátnej správy. A bolo 
povedané, že orgán štátnej správy nemôže túto kontrolu Najvyššieho 
súdu robiť. To znamená, že ak orgán štátnej správy nemôže a Ústavný 
súd SR nemá právo meniť Ústavu SR, tak nemôže takéto právo založiť. 
Ústavný súd nemôže tvoriť zákony a ani Ústavu SR. Takže to je jeden 
moment, o ktorý sa Harabin opieral. Potom je tu druhý moment, existujú 
rozhodnutia Krajského i Najvyššieho súdu SR, ktoré sú právoplatné a 
vykonateľné. A tieto hovoria, že minister financií nemá právo kontroly 
na Najvyššom súde SR. Ale tieto rozhodnutia Ústavný súd SR nezrušil. 
Takže vec je prejudikovaná Ústavným súdom SR. Je právoplatné súdne 
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré Harabin dodržiava. Toto 
rozhodnutie nebolo Ústavným súdom SR preskúmané, zrušené a nie je 
preskúmateľné. Takže za to, že Harabin drží a podriaďuje sa súdnemu 
rozhodnutiu, mu bolo zobratých 70 percent z platu. To je vec, ktorá je 
nezmyselná a právne neospravedlniteľná. 
 
* Ako je možné, že Ústavný súd SR tak hlúpo rozhodol? 
 
V. Mečiar: Je to jednoduché. Po prvé, vopred som už kedysi avizoval, 
že Ústavný súd SR bude prvý z bodov, v ktorom táto politická moc chce 
získať a mať v ňom svoj vplyv. 
 
* Ako sa to stalo? 
 
V. Mečiar: Návrh na konanie proti Harabinovi podala ministerka 
spravodlivosti. Vláda SR nie je správnym orgánom, ale je výkonným, 
mocenským orgánom. Nemá právo vstupovať do správneho konania. A vláda 
potom dala podnet, v ktorom žiadala, aby na jednej strane boli 
vylúčení z konania všetci sudcovia, ktorých nominovala ĽS-HZDS. Je to 
protiústavnosť v tom, že vláda SR nemá takéto oprávnenie. Po zmene 
Ústavy SR, vláda SR nie je správny orgán. Po druhé, ide o politický 
nátlak na Ústavný súd SR. Vláda politicky tlačila na nezávislú súdnu 
moc. Po tretie, je to diskriminácia politického subjektu, lebo právo 
navrhovať sudcov má každý subjekt. Ale schvaľuje Národná rada SR a 
rozhoduje hlasovanie v Národnej rade SR, v ktorej po voľbe je sudca 
platne zvolený platným hlasom. Po štvrté, je to historická hlúposť. Ak 
chce vláda posudzovať sudcov podľa toho, kto ich navrhoval, tak potom 
pri každej zmene politickej moci sa musí meniť všetko. Tak prejdime na 
americký ústavný systém a dňom nástupu nového šéfa odchádza z funkcií 



všetko. A bude sa tvoriť úplne nový aparát. I to sa dá, ale nemožno sa 
správať tak, ako by to bolo a pritom to nie je platné. 
 
* Došlo aj k ďalším procesným chybám? 
 
V. Mečiar: Došlo. Proces má byť spravodlivý. A po tejto stránke 
spravodlivý nebol. Bol politický. Aby sme ďalej mohli považovať proces 
za spravodlivý, musia v ňom vystupovať nezaujaté osoby. Nakoniec 
hlasovali všetci sudcovia Ústavného súdu SR, čiže ani jeden sa 
nepovažoval za zaujatého. Zaujatosť znamená pochybnosť o nestrannosti 
rozhodovania vo vzťahu k osobe, alebo k veci. 
 
* Tak sú dôvody na pochybnosti, alebo nie? 
 
V. Mečiar: Nech si urobí názor každý, kto to číta, sám. Ja hovorím, že 
to bol podvod. A hovorím, prečo to bol podvod. Po prvé, je tu sudca 
Ústavného súdu SR Sergej Kohút. Kedysi bol protikandidátom Štefana 
Harabina na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR. Kohút podával návrh 
Ústavnému súdu SR na nesprávnosť voľby Štefana Harabina. Možno teda 
pochybovať, či bol jeho vzťah k Harabinovi čistý. Veď Kohút bol 
porazený a za druhé, robil právne kroky proti Harabinovi. Čiže 
vystupoval proti Harabinovi v súboji o funkciu a písal naňho žalobu. 
Preto nemôžu byť pochybnosti o nezaujatosti. A predsa rozhodoval ako 
ústavný sudca v Harabinovej veci. Potom je tam sudca Ústavného súdu SR 
Juraj Horváth. U Horvátha predsa Harabin niekoľkokrát vystúpil ako 
minister spravodlivosti a Horváth aj uznal, že odstúpi, lebo ako sudca 
Ústavného súdu SR bol súdne trestaný a výklad ministra spravodlivosti 
bol taký, že sudca, ktorý bol trestaný z akéhokoľvek dôvodu, aj keď mu 
bol trest zahladený, a zamlčal tieto skutočnosti, nespĺňa podmienky 
bezúhonnosti na výkon sudcu Ústavného súdu SR. Tento politický, 
názorový a právny konflikt prebiehal medzi Horváthom a Harabinom dlhší 
čas. Aj na pôde Národnej rady SR, aj v médiach. Možno povedať, že 
sudca Horváth je nezaujatý a možno mať pochybnosti o nezaujatosti pri 
jeho hlasovaní? To je druhý prípad. Bolo to verejne známe. Každý to 
videl a pozná to. Ďalším sudcom je Ladislav Orosz, ktorý takisto 
hlasoval v tomto konaní. Predsa sudca Orosz dal vyhlásenie, ako je 
vydieraný v súvislosti s hlasovaním na Ústavnom súde SR. A dal 
vyhlásenie o tom, ako bola napadnutá jeho manželka. Takže nejakým 
spôsobom bola vydieraná celá rodina. Sudca Orosz verejne klamal. Proti 
tomuto klamstvu sa verejne postavil aj predseda Najvyššieho súdu SR 
Harabin a postavil som sa aj ja. Takže to sudcu nielen spochybňuje, 
ale tento sudca pochybil. A minister spravodlivosti vtedy Harabin to 
za pochybenie aj označil. Možno teda pri takto vyhrotenej osobnej 
situácii mať pochybnosti o nezaujatosti? 
 
* Čo to v praxi znamená v terajšom prípade Harabina? 



 
V. Mečiar: Ak vezmeme do úvahy potrebnú zásadu spravodlivosti pri 
rozhodovaní, tak títo traja sudcovia pred začiatkom pojednávania sa 
mali čestne postaviť a povedať, prepáčte, môže vzniknúť pochybnosť vo 
verejnosti o našej nezaujatosti. Lenže vláda to zahrala tak, aby títo 
traja nemohli byť vylúčení z pojednávania. Preto navrhla vláda vylúčiť 
sudcov nominovaných ĽS-HZDS. Potom sa na pôde Ústavného súdu SR 
zohrala šachová partia, že tak nevylúčili nikoho. A tak dosiahla vláda 
SR väčšinu jedného hlasu v pléne sudcov a rozhodla o potrestaní 
predsedu Najvyššieho súdu SR za skutok, ktorý nie je porušením práva. 
 
* Môže byť teraz tým arbitrom Štrasburg, teda Európsky súd pre ľudské práva? 
 
V. Mečiar: Mal občan Harabin garantovaný spravodlivý proces? Podľa mňa 
nemal. Bola občanovi Harabinovi dokázaná protiprávnosť konania? 
Nebola. Príslušné súdy potvrdili Harabinovu pravdu? Potvrdili. 
 
* Čiže ide o porušenie občianskych práv? 
 
V. Mečiar: Áno, ide tu o porušenie ľudských a občianskych práv. Každý 
má, aj keď sa volá Harabin a je predsedom Najvyššieho súdu SR, ba celá 
vláda SR ho nenávidí, ľudské a občianske práva. Je občanom tohto 
štátu. A jeho práva treba tiež chrániť. Môžem pre budúcnosť uviesť 
ešte ďalšie pikantnosti a podrobnosti z tohto konania, ktoré viedli k 
tomu, že toto rozhodnutie je hanba Ústavného súdu SR a hanba práva. 
Ale hanba aj ministerky spravodlivosti, ktorá sa na to prepožičiava. 
Môžem jej poradiť, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Aj jej iné 
návrhy som už komentoval. Čiže rozsah porušení práv občana Harabina je 
neobyčajne široký. Toto a takto nie. Moc, ktorá takto slúži a takto 
koná, si nezaslúži, aby bola rešpektovaná. Ústava SR pozná aj článok, 
ktorý hovorí o tom, že takejto moci sa môže každý občan postaviť na 
odpor, lebo likviduje demokratické zriadenie a ľudské práva občanov 
tohto štátu. 
 
Stanislav Háber 
 
Východisko pre Slovensko v kríze sú len nové voľby 
 
            Tvrdošijnosť postoja Richarda Sulíka v prípade nepodpory 
eurovalu mu neprináša ktovieaké percentá pre jeho marketingovú stranu 
SaS, s ktorou sa dostal až medzi troch najvyšších ústavných činiteľov 
SR. Je však už v tomto postoji zaseknutý. Jeho odseknutie nehrozí. 
Nesúlad medzi predsedkyňou vlády a predsedom parlamentu ukazuje, ako 
môže byť v dnešných zložitých časoch takáto vládna moc zodpovedná za 
osud štátu? Jeden sa vyhovára na druhého neustále dookola, kým 
potrebné kroky zodpovedné voči občanom sa odsúvajú do roviny sci - fi. 



 
            Iste, aj Vladimír Mečiar, ktorý projekt eura podporoval už 
pred voľbami v roku 2010, čomu voliči nie vždy dobre rozumeli, dnes 
hovorí, že problém Grécka je v tom, či tento štát naozaj dokáže 
vnútorne šetriť tak, aby mu niekto mohol požičať. Pripomína však, že 
tu už dávno nejde o Grécko a v podstate ani o Taliansko, či 
Španielsko. Veď zníženie ratingu USA ukázalo, ako sa všetko v jednej 
chvíli môže predražiť priam neúnosne. A aj taký veľký kritik európskej 
solidarity v menovej politike akým bol Ivan Mikloš v roku 2010 dnes 
spieva celkom inú pesničku. Presne tú istú, ktorú kontinuálne 
presadzuje predseda ĽS-HZDS bez ohľadu na pád preferencií, lebo taký 
musí byť v ťažkých časoch zásadný postoj štátnika. Nehľadieť na osobný 
prospech, ale na prospech celku. 
 
            Vo funkcii ministra financií už Mikloš tiež hovorí, že 
Slovensko má dnes jedinú možnosť - naplniť dohody o zvýšení peňazí v 
eurovale, čo je jediný nástroj, aký máme, aby sa znížilo riziko možnej 
recesie. Z koalície zatiaľ len z KDH počuť hlasy, že postoj SaS je 
vlastne koncom tejto vládnej zostavy, čo je jediná dobrá správa pre 
Slovensko. Lenže tá nevynahradí straty, k akým zjavne po nástupe 
recesie pre všetkých občanov u nás nastanú. 
 
            Nezmyselné prehováračky Sulíka, aby sa spamätal, by mali 
nahradiť konštruktívne rokovania o možnom zostavení novej vlády. A 
keďže na politickej scéne sme dnes svedkami najvyhranenejších názorov 
na spoločné fungovanie, aké kedy u nás boli, najčistejším riešením je 
nová občianska voľba. Len dohoda na vyhlásení predčasných volieb môže 
spriechodniť tzv. veľkú slovenskú politiku ku krokom, ktoré budú 
zodpovedné voči EÚ, voči euru a najmä voči budúcnosti slovenských 
občanov. Dnes nestojí otázka tak, že stojíme na križovatke a 
rozhodujeme sa, ktorou cestou sa vyberieme. Dnes stojí otázka tak, ako 
rýchlo sa vieme dopracovať k súhlasu s novými podmienkami v eurovale. 
Nič iné robiť nemôžeme. To od nás vyžaduje situácia. 
 
Preto by premiérka Iveta Radičová konečne od prevzatia moci v minulom 
roku mohla urobiť skutočne štátnické rozhodnutie a uznať, že ak SaS 
odmieta podporiť jej vládu SR v tak zásadnom kroku pre osud 
slovenského národa, akým je euroval, nuž potom nemá čo robiť na čele 
koaličnej vlády. Radičová by svojou demisiou umožnila priblížiť sa k 
spomínanému cieľu. Len tak by bola vrcholná politika prinútená 
diskutovať o ďalších riešeniach a dospieť k dohode o predčasných 
voľbách. To by však Mikuláš Dzurinda ako predseda SDKÚ musel konečne 
aj na verejnosti prevziať iniciatívu, a nie sa iba z úzadia prizerať, 
ako jeho projekt s menom Radičová potápa nielen jeho, ale aj celé 
Slovensko. Jednoducho by preto mal Dzurinda vstúpiť opäť priamo do 
hry. Ktovie, či to ešte dokáže? A dokáže svoju najdôležitejšiu 



historickú úlohu pochopiť aj samotná Radičová, a odstúpiť v prospech 
dobra pre budúcnosť Slovenska? Cieľ je teda jasný. Len hráči na jeho 
naplnenie sú samý otáznik. 
 
Stanislav Háber 
 
 
 
HOVORY "M" - Vladimír Mečiar: Slovensko dopláca v kríze na výsledky volieb 
 
Privatizujú našu budúcnosť * Mihál sa hrá na reformu * Nepokoje hrozia 
celej Európe * Minister z KDH kričal "mafia friendly" a teraz sa 
tvári, že s tým nič nemá * Žitňanská s Lipšicom ako schovaní zlodeji 
kričia chyťte Harabina, hoci sú zodpovední 
 
* Zo sudcovského stavu len polovica 700 podali žalobu za diskrimináciu 
v prípade existencie Špeciálneho súdu. Ak sa im podarí získať 
odškodné, nepôjdu potom do sporov so štátom aj ďalší sudcovia? 
 
V. Mečiar: Otázka, ktorá teraz zvučí politikou, je jedna veľká 
politická lož, že za tento stav zodpovedá Štefan Harabin. 
 
* Je pravdou, že to už tak akoby vyzeralo... 
 
V. Mečiar: Tak sa vráťme k tomu, čo tomu predchádzalo. Veď myšlienka 
Špeciálneho súdu bola myšlienkou kresťanských demokratov. Návrh zákona 
v NR SR vtedy ako minister spravodlivosti predkladal Daniel Lipšic. My 
sme mu oponovali, že ten zákon je protiústavný. Ústavný súd SR to 
neskôr potvrdil, že je diskriminačný a vytkol mu aj ďalšie mnohé vady. 
Keď som to robil v parlamente ešte ja, tak Daniel Lipšic vystúpil a 
obvinil všetkých, ktorí so zákonom nesúhlasili, priamo poslancov NR 
SR, že sú priatelia mafie. A vykrikoval to do očí. Bezočivo a drzo. 
Takto vyvíjal politický nátlak. Potom každý, kto mal pred verejnosťou 
iný názor, bol označený za mafiána, alebo za spolupracovníka, či 
priateľa mafie. Nakoniec sa ukázalo, že ten iný názor bol správny. Je 
teda vinný za protiústavnosť, za zavedenie diskriminácie a iných 
deformácií politicky zodpovedný? 
 
* Zjavne áno. 
 
V. Mečiar: Ale nikto sa ho na to nepýta. Keď Ústavný súd SR rozhodol, 
vtedy sme sedeli vo vláde a túto vládu to zaväzovalo. Znova sme 
oponovali, že aj zavedenie Špecializovaného súdu namiesto Špeciálneho 
je chyba. Vznikla však dohoda mimo nás, mimo našej koalície. Čo je 
podstatné, uznesenie Ústavného súdu SR zaväzuje štátne orgány. 
Terajšia ministerka spravodlivosti pri nástupe do funkcie vedela v čom 



je protiústavnosť a protizákonnosť. Za štrnásť mesiacov vo svojej 
funkcii však neurobila nič na nápravu. Pritom bolo jej povinnosťou 
tento stav riešiť. Rozhodnutia Ústavného súdu SR boli známe. Rovnako 
boli známe aj rozhodnutia súdov o tejto diskriminácii sudcov. Z Ústavy 
SR sú známe povinnosti vlády SR zmeniť zákony tak, aby zodpovedali 
ústavným pomerom. Lenže tieto zákony neboli zmenené. Bolo jej 
povinnosťou robiť opatrenia vo vzťahu k rozpočtu, k financovaniu a k 
legislatíve. Neurobila však nič. Rovnako nič neurobila Iveta Radičová 
a celá jej vláda. Preto vlastne tí, ktorí tento stav zavinili jeho 
prijatím, presadzovaním, nátlakom, protiústavnosťou, dnes hovoria, že 
za výsledok je zodpovedný Harabin? 
 
* Vyčítajú mu, že sa neodvolal proti rozhodnutiu súdu. 
 
V. Mečiar: Harabin neurobil nič iné iba to, že keď súdy rozhodli, tak 
je možné sa proti ním odvolať, ale nie je to povinnosťou. Je to vec 
právneho názoru. A ten právny názor si vysvetlil tak, že odvolanie nie 
je nutné. To neznamená, že ministerka spravodlivosti nemala v rukách 
nástroje, ako tento stav zmeniť. Neurobila však nič. Teda dvaja hlavní 
vinníci: Daniel Lipšic a Lucia Žitňanská, ktorí celý stav zavinili, ho 
zvaľujú dnes na Harabina, ktorý od začiatku na tieto chyby 
upozorňoval. 
 
* Takže môžu sa domáhať odškodnenia aj ostatní sudcovia? 
 
V. Mečiar: Dnes už nie je reč o polovici sudcov, ktorých treba 
odškodniť. Ak je tento stav v spoločnosti nastolený ako protiústavný, 
tak protiústavnosť treba odstrániť u všetkých sudcov. Preto je nutné 
urobiť istý záver. Dnes ten záver nemá nikto. Len sa zneužíva na útoky 
proti predsedovi Najvyššieho súdu SR. Presne podľa známej zásady sa 
zlodeji schovali a kričia, že treba hľadať zlodeja inde. Tí, čo si 
pamätáme, vieme, že zlodeji zostávajú zlodejmi - zodpovední zostávajú 
politici. Ak nemôže byť Harabin na Najvyššom súde SR pre právny názor, 
tak čo títo dvaja robia vo vládnych funkciách? 
 
* Prepad svetových trhov potom, ako USA mali prvýkrát v histórii 
znížený rating ukazuje, že kríza sa vracia a ešte silnejšie. Aké 
opatrenia by mala zaujať v takejto kritickej situácii vláda SR, ak 
Sulík ako člen koalície je proti eurovalu? Nemala by premiérka 
odstúpiť? 
 
V. Mečiar: Kto povedal, že kríza skončila? V roku 2009 som ako jediný 
v strednej Európe upozorňoval, že prichádza kríza a preto je potrebné 
vytvoriť rezervu 20 miliárd korún, aby sme mohli to obdobie preklenúť. 
Všetci ma vysmiali. Vrátane politikov vládnej koalície. Dnes za to nie 
je nikto vo vláde zodpovedný? Urobili sme vtedy za týmto účelom aj 



programovú konferenciu, kde som s matematickou presnosťou povedal, čo 
je príčinou a ako sa bude kríza vyvíjať. A aj to, aké sú východiská z 
tejto krízy pre Slovensko. Dal som to k dispozícii všetkým politikom. 
Nikto sa tým nezaoberal. Všetci to v tom čase považovali za hlúposť. 
Urobili sme programové konferencie aj v regiónoch, ako ktorý kraj z 
tejto situácie vytiahnuť. Dodnes nič také nik nemá. A ani sa tým 
nezaoberá. 
 
* Váš hlas zostal nevypočutý. Upozorňovali ste aj ďalej? 
 
V. Mečiar: Môj hlas zostal nevypočutý aj potom, keď som to hovoril až 
do predvolebnej kampane. Môj postoj ku kríze bol iný ako všetkých 
ostatných. Život potvrdil, že som mal krutú pravdu. Ľudia túto moju 
krutú pravdu ocenili tak, že chceli počuť radšej pekné veci. A nás 
poslali mimo parlamentu. A tých, čo nevedia ako ďalej, posadili k 
vládnemu kormidlu. Dnes kríza u nás spočíva v tom, že nemáme 
politických reprezentantov, ktorí by vedeli, čo je príčinou krízy a 
ako z krízy von. Slovensko dopláca na hlúpy výsledok volieb. 
 
* Sulík akoby krízu provokoval, nech sa ešte prehĺbi. 
 
V. Mečiar: Sulík a ostatní nemôžu hovoriť o návrate krízy, lebo kríza 
neskončila. Jej dopady sú hlbšie a širšie. Je to kríza, ktorou sa 
začína v podstate etapa nového usporiadania sveta v oblasti politiky, 
finančných trhoch, v hospodárskych oblastiach, v oblasti zmeny sfér 
vplyvu. A kým sa toto neusporiada, kríza bude. Ona bude mať výkyvy - 
sem tam stabilizáciu, potom zasa pokles. 
 
* Ako sa majú v tejto súvislosti zachovať štáty ako my? 
 
V. Mečiar: Samozrejme, že niečo sa vždy v kríze stratí a niečo nové 
vzniká. Otázka je, či je politická reprezentácia na takej úrovni, aby 
vedela aj z tejto situácie pre ľudí, ktorých zastupuje, získať čo 
najviac. 
 
* A dá sa niečo získať? 
 
V. Mečiar: Odpoveď je jasná - áno. Hovoril som o tom už niekoľko rokov 
predtým. Upresňoval som to až do volieb. A teraz je situácia taká, že 
ako ďalej? Kto má túto odpoveď dať? Musia ju dať politici. Všetkých 
nás nazývajú politikmi, ale nie sme všetci rovnakí. Niektorí si 
nevidia ani pod nos, ani pod nohy. Stoja v niečom mäkkom a smradľavom, 
ale hovoria, že im to vonia. 
 
* Spor je dnes hlavne okolo eurovalu, s ktorým nás niektorí strašia. 
 



V. Mečiar: Slovensko môže rátať s tým, že vývoj môže byť v tejto 
otázke pozitívny a aj negatívny. Nemá však o tom hovoriť. Ak je v 
bloku a ten blok vyžaduje riešenie všetkých, tak sa musí do toho 
zapojiť. Fakt je, že Európa ešte neodhalila všetky dlhy, ktoré má. 
Neodhalila a nepomenovala všetky pramene krízy v Európe. O niektorých 
je z politických a strategických dôvodov ticho. Boja sa o tom 
rozprávať. Kým sa však nepovie prečo, nemôže byť ani odpoveď ako. 
 
* Dnes sme však svedkami aj ďalších kríz, trebárs tej vo Veľkej 
Británii, kde sa rabuje. 
 
V. Mečiar: Ten nepokoj, ktorý je teraz v Británii je predznamenaním 
niečoho, čo prejde ako vlna celou Európou. Je to reakcia ľudí na 
nespokojnosť so stavom, ktorý tam je. 
 
* Aj keď tam rabovali aj bohatí ľudia? 
 
V. Mečiar: To je jedno. Je to výraz protestu istej skupiny ľudí bez 
ohľadu na sociálnu vzorku či je bohatý, alebo nie. Napr. Friedrich 
Engels bol bohatý a bol proti kapitalizmu. A z kapitalizmu žil. 
 
* Myslíte, že to príde aj k nám? 
 
V. Mečiar: Pokiaľ ide o Slovensko, to je v tomto smere špecifické. 
Lenže napätie vo vnútri spoločnosti rastie. Kríza rastie vo všetkých 
sférach. Chýba len líder, organizátor týchto skupín, ktorý sa postaví 
na čelo. Len čo bude na čele, pohne sa to aj na Slovensku. 
 
* V tom zahraničnom pohybe však lídrov nevidieť, zdá sa to byť chaotické. 
 
V. Mečiar: Nenazval by som to celkom chaotickým pohybom. Zatiaľ nie je 
jednotný spoločenský prúd za pozitívne riešenie. Vytvára sa akoby 
široké spektrum proti. Podobne ako rok 1989 u nás. Proti komunistickej 
strane sa vytvoril široký prúd ľudí, ktorí sa potom vzápäti začali 
diferencovať. Dnes tá skladačka protestu nezodpovedá reálne politickej 
skladbe a nepredstavuje sa ako politická sila. Lenže nevidieť to a byť 
hluchý, znamená súčasne byť hlúpy. Pozrime sa aj na iné štáty. Napr. 
Island si urobil poriadok aj s vládou, aj so všetkým a ľudia sami 
vlastnými silami zmenili absolútne politické a hospodárske pomery. 
Čiže niečo urobiť ľudia vždy môžu. A môžu veľa. Len treba o tom všade 
nahlas hovoriť. 
 
* Minister Jozef Mihál reformuje všetko. Najnovšie chce aj dávky v 
hmotnej núdzi tak, aby ľudia dostávali len minimum a zvyšok si 
"odpracovali" rôznymi aktivitami, na ktoré však v regiónoch neexistujú 
podmienky. Šetrí sa na najbiednejších, môže to spôsobiť sociálny 



výbuch? 
 
V. Mečiar: Čo robí Mihál? Hrá sa na reformu, ale to nie je reforma. Za 
socializmu sa vravel žart ako sa pýtali majstra na stavbe, čo je to 
reforma? A on vzal vedro klincov. Vysypal ho do druhého vedra. Ten, čo 
sa ho pýtal, vraví: ale veď tie klince boli vo vedre a sú vo vedre. On 
mu odpovedal: ale počuli ste ten rachot? To je asi to, čo Mihál robí. 
To isté množstvo peňazí dáva z jedného vrecka do druhého. V zásade 
ľudí klamú tým, že privatizujú budúce príjmy občanov. Chcú zaviesť 
riziká, že tie sprivatizované príjmy môžu byť pre nich spreneverené a 
nemusia dostať nič. 
 
* Myslíte reformu dôchodkových fondov? 
 
V. Mečiar: Ide o dôchodkové fondy, v ktorých je peňazí na dôchodky 
veľa, ale päťdesiat percent sa odkladá na sprivatizovanú budúcnosť. Po 
sprivatizovaní majetku, bánk, peňazí sa privatizuje budúcnosť majetku 
ľudí. To už je šialenstvo. Tam, kde je nadbytok peňazí, lebo uhrádza 
sa len z 50 percent tohto príjmu, tak sa tvrdí, že je nedostatok. Tam, 
kde je sociálne zaťaženie veľké, hovoria - musíme predlžovať priemerný 
vek odchodu do dôchodku. Pritom sa nerieši ani otázka rastu populácie, 
ale ani to, aby zo sociálnej závislosti sa dostalo obrovské množstvo 
ľudí, ktoré zaťažuje sociálny systém. O tom sa ani nehovorí. 
 
* V podstate tá politika vytvára túto krízovú situáciu? 
 
V. Mečiar: Áno, terajšia politika túto krízovú situáciu vytvára práve 
tým, že nevedia ako, nevedia čo, nejdú k podstate. Je to partia, ktorá 
si prišla zarobiť a ktorá nikdy nerobila politiku. Nevedia, čo je to 
strana, lebo je to len reklamná agentúra a naraz sa zmocňujú štátu. 
Hrajú sa na politikov. Politika je aj profesná činnosť. Treba mať úctu 
aj k profesii. Ak príde politicky negramotný nevzdelanec riešiť 
politiku, potom čo sa divíme? 
 
Stanislav Háber 
 
 
 
Slovensko musí zabudnúť na Sulíkových strašiakov 
 
            Spoločnú politiku štátov Európy v jednej únii si vyžiadala 
história a vývoj ľudstva. Spolu s ňou prišiel aj projekt spoločnej 
meny. A teraz každému zo zúčastnených štátov hrozí prepad majetku 
občanov a najhoršia kríza za osemdesiat rokov. Horšia, než bola tá z 
dvadsiatych rokov minulého storočia. Ak by naši predkovia vedeli, čo 
majú urobiť, nepochybne by to urobili, aby sa vyhli katastrofálnej 



kríze, pri ktorej vznikali na Slovensku hladové doliny ako huby po 
daždi a jediným východiskom bol často, ako aj dnes, chlieb zarobený v 
zahraničí. 
 
            Na Slovensku od konca deväťdesiatych rokov minulého 
storočia sme svedkami absolútneho úpadku regiónov. Jednoducho sa štát 
vyvíja nerovnomerne. Hovorí sa o megasídlisku na západnom Slovensku od 
Bratislavy po Trnavu, ba možno až po začiatok považia a potom náhly 
koniec. Nerozvíja sa takmer nič. Ak chcela vláda v tomto roku 
pritiahnuť investorov na chudobný východ, rozhodla o pomoci štátu vo 
výške 19 miliónov eur pre jednu zahraničnú firmu, ktorá má zamestnať 
do 500 ľudí. Zmenou odvodov pre živnostníkov a dohodárov, ktorých je 
na Slovensku viac ako 300 tisíc živnostníkov a 800 tisíc dohodárov, 
chce vláda získať takmer 100 miliónov eur. 
 
            Čiže takto vytvorené zdroje pomôžu na zamestnanie najviac 
2500 ľuďom v regiónoch, čo je absolútne neprijateľné. Viac ako milión 
zamestnaných má trpieť, aby zahraniční investori zamestnali na dočasnú 
dobu dva a pol tisíc ľudí? Naposledy skutočne dôslednú regionálnu 
politiku robila vláda Vladimíra Mečiara. Predseda ĽS-HZDS vo funkcii 
premiéra SR chodil na odpočty po jednotlivých okresoch, kde sa čo 
postavilo, vytvorilo, obnovilo, udržalo a čo sa má na novo urobiť. 
Boli to vyhliadkové plány na päť až desať rokov dopredu. Do tohto 
projektu zapojil vedcov, analytikov a aj regionálnych úradníkov, aby 
sa život rozvíjal na celom Slovensku. Nielen na jednom jeho konci. 
Chodil na výjazdové rokovania po jednotlivých okresoch, kde sa tieto 
plány prerokovávali so zástupcami verejnej správy štátu. Teda ako 
štátnej, tak aj regionálnej miestnej komunálnej politiky. Každý dostal 
priestor na diskusiu a možnosti návrhov. 
 
            Najväčším tromfom však bola výstavba diaľnic, ktoré sú 
dodnes jednoznačným predpokladom rozvoja regiónov. Dnes už v Európe 
podobnú infraštruktúru, akú máme na Slovensku, nemajú ani na Balkáne. 
Aj tam sa každý dňom v jednotlivých štátoch ako Chorvátsko, či 
Slovinsko sprejazdňujú všetky regióny. Len my máme veľmi veľa oblastí, 
kde sú už len zabodnuté povestné vidly do hnoja a nad nimi sa aj muchy 
otáčajú a letia späť, lebo už ďalej sa nedá ísť. Dopravná obslužnosť 
štátu je kritériom jeho rozvoja. Naposledy rástla požadovaným tempom v 
roku 1998, keď bol plán Mečiarovej vlády prepojiť Bratislavu s 
Košicami do roku 2005! 
 
            A teraz nám hrozí reálne prepad do najväčšej krízy, akú 
kedy za sto rokov ľudstvo zažilo. Namiesto toho, aby sme hľadali 
regionálne možnosti rozvoja, budovali infraštruktúru, vytvárali plány, 
tak sa vo vládnej koalícii sporia politici o to, či podporia trvalý 
euroval. Pritom ide o finančný nástroj, ktorý pomôže Európe podobne 



ako svetu pomáha pred krízou v štátoch Medzinárodný menový fond 
svojimi pôžičkami. Čiže iné riešenie, ako chrániť vlastnú menu a tým 
aj náš hospodársky rozvoj, nemáme. Takú vládnu koalíciu, ktorá to 
nechápe a hrá sa na záchrancov Slovenska pred pôžičkami, pritom sama 
pomáha pritiahnuť zahraničných investorov na úkor našich domácich 
zamestnaných ľudí, musí každá zdravá spoločnosť poslať do zabudnutia. 
Sulíkovi strašiaci už neodplašia ani jedného triezvo uvažujúceho 
občana. 
Stanislav Háber 
 
Radičovej vláda zmeškala aj vlastný odchod zo scény 
 
            Za rok tejto vlády sme sa dočkali viacerých paradoxov. Tie 
najhoršie hovoria o našom sociálnom statuse. Bez výnimky každý občan 
má hlbšie do vrecka, ak nerátame horných desaťtisíc. Hlbšie do vrecka 
majú ľudia preto, lebo prišla krízová vláda. Nie vláda, ktorá by 
dokázala riešiť situácie, aké vznikajú každým dňom novými dôsledkami 
krízy, ale vláda, ktorá krízu spôsobuje bez ohľadu na svetový vývoj. 
 
            Svedčí o tom fakt, že sú v tejto vláde zastúpené všetky 
tie subjekty, ktoré tvorili dve vlády Mikuláša Dzurindu, okrem SaS. A 
počas týchto dvoch vlád došlo k najmasovejšej privatizácii, akú kedy 
Slovenská republika zažila. A táto masová privatizácia znamenala zisk 
pre osemročné obdobie vyše desiatich miliárd eur. Nehovoriac o fakte, 
že šlo v skutočnosti o výpredaj a za predaj strategických odvetví sme 
mohli podľa expertov získať aj trojnásobok, ak by bola privatizácia 
lepšie pripravená. V podstate dnešné vládne subjekty mali k dispozícii 
nie osem, ale deväť štátnych rozpočtov. 
 
            A aj tak sa sociálne postavenie občanov v tomto období 
prudko zhoršovalo. A to vo všetkých oblastiach. Za zdravotníctvo sa 
zavádzali poplatky, invalidní občania prichádzali o dôchodky a 
starobní dôchodci mali horšie podmienky. Nehovoriac o slabej podpore 
mladých rodín a najmä investícii do detí. Dnes po roku sme svedkami, 
že vláda zostavená z týchto istých subjektov sa snaží povedané slovami 
Vladimíra Mečiara naučiť ľudí žiť dvanásť mesiacov z jedenástich 
príjmov. Ten jeden mesačný príjem totiž ľuďom berú opatrenia vlády. A 
predseda ĽS-HZDS pridal aj ďalšie poučenie, že pred voľbami mu v 
televíznej diskusii Ivan Mikloš sľúbil neprivatizovať, ak by prišli k 
moci. Len čo však obsadili vládu, je privatizácia opäť na stole. 
 
            Nové štatistiky však hovoria o tom, že situácia pre ľudí 
je ešte ťaživejšia, než sa komu zdá podľa správ a komentárov. Klesajú 
reálne mzdy, stúpa inflácia, ekonomika sa spomaľuje, čím stúpa 
nezamestnanosť. Čiže ak by sme na Slovensku mali inú vládu, určite by 
sa ľuďom žilo lepšie. Také je posolstvo hodnotenia ročného pôsobenia 



kabinetu Ivety Radičovej. 
 
V situácii, keď narastá napätie z prepadu trhov vo svete sme teda na 
Slovensku pripravení najhoršie, ako sme mohli byť na obranu pred 
dôsledkami globálnej krízy. Politika by mala byť najmä o tom, ako 
ľuďom pomáha. U nás ich viac likviduje. A pri hodnotení práce jediného 
subjektu koalície, ktorý nebol v Dzurindových vládach, teda SaS je 
realita ešte horšia. Tento nováčik totiž Slovensku podhadzuje 
najhoršie polená pod nohy. 
 
Slováci si už zvykli na Európsku úniu, ako aj na spoločnú menu. Oba 
tieto výdobytky sa stali takpovediac výsledkom revolučných zmien v 
našej spoločnosti na sklonku 20. storočia. Je to pre nás akási odmena, 
že sme v Európe rovnako doma ako u nás na Slovensku a môžeme sa v nej 
realizovať. A zrazu Richard Sulík so svojou partiou obyčajných a iných 
čudných ľudí vytvára pre nás situácie, kedy sme v zahraničnom 
spoločenstve vnímaný ako vinníci možných katastrofálnych dôsledkov ich 
hazardnej domácej politiky. Jednoznačne preto môžeme konštatovať, že 
súčasná vláda mala odísť už včera. Už aj vtedy bolo neskoro. 
Stanislav Háber 
 
 
Vladimír Mečiar po štvrtýkrát za predsedu vlády 
 
            Po dvoch rokoch máme novú štatistiku odobratia vodičských 
preukazov v závislosti od neplatenia výživného rozvedených rodičov na 
deti. Zanedbávanie povinnosti prispievať na rozvoj vlastného dieťaťa 
patri k najhorším zločinom rodičov, ktorí nechávajú celú starostlivosť 
o deti len na jednom partnerovi. Ako vieme, ide väčšinou o otcov, 
ktorých matky nevedeli presvedčiť, že ich ratolesti nežijú len zo 
vzduchu a z vody. Návrh zákona odoberať takýmto krkavčím rodičom 
vodičské oprávnenia presadili jeho autori Vladimír Mečiar, Katarína 
Tóthová a Ľudmila Mušková z ĽS-HZDS pred dvomi rokmi. 
 
            Výsledky sa dostavujú veľmi rýchlo. Len do mája tohto roku 
dostali policajti od exekútorov viac návrhov na zadržanie vodičských 
preukazov pre neplatenie výživného ako za celý minulý rok, hovorí 
agentúrna správa TASR. V roku 2010 ich bolo 1484 návrhov a tohto roku 
len do mája už 1785. Čiže sa plne v praxi potvrdila oprávnenosť 
existencie takéhoto opatrenia. Prináša reálne konkrétne výsledky, veď 
ak rodič svoje podlžnosti zaplatí, vodičské oprávnenie je mu vrátené. 
 
            Inými slovami povedané, ďalší z tzv. Mečiarových zákonov 
ukázal v praxi svoju opodstatnenosť a potrebnosť pre spoločnosť. Je to 
len jeden z príkladov z mnohých. Stačí si spomenúť, že keď vznikal náš 
štát v roku 1993, presadil sa Mečiarov zákon o nutnosti predať 



prednostne byt tomu, kto má v ňom trvalé bydlisko a to za zostatkovú 
cenu. Niečo podobné v Českej republike nepoznajú a tam ľudí nútia do 
kúpy bytov za trhovú často šialene nadhodnotenú cenu, kým na Slovensku 
dodnes získavajú občania byty vďaka Mečiarovi za prijateľné podmienky. 
 
            A takto by sme vo vymenuvávaní príkladov mohli pokračovať 
trebárs opatrením na zníženú DPH na potraviny predávané z dvora na 
slovenskom vidieku, ktoré presadil Mečiar v spoluautorstve s Tiborom 
Cabajom. Jednoducho trojnásobný premiér prinášal počas svojho 
pôsobenia vo vysokej parlamentnej politike neustále zlepšenia života 
pre radových ľudí. Opozícia voči ĽS-HZDS vytvára v médiách celý rad 
vykonštruovaných obvinení, lebo zvyšok politickej scény na Slovensku 
sa nevie vyrovnať systémovému mysleniu v politike aké preukázal 
doteraz len predseda ĽS-HZDS. Súčasná vláda tápe pri riešeniach 
hospodárskeho, čo sociálneho rozvoja, pričom väčšinou ide o opatrenia, 
ktoré zhoršujú kvalitu života na Slovensku. 
 
            Nakoniec, aj spomínanú šesť percentnú sadzbu na predaj 
potravín z dvorov slovenského vidieka zrušili po vstupe v minulom roku 
do vlády medzi prvými. Pritom šlo o reálny ekonomický nástroj, ktorý 
pomáhal vytvoriť konkurenciu nadnárodným obchodným reťazcom v 
dodávkach potravín. A zďaleka nešlo len o ich cenu. V prvom rade šlo o 
kvalitu čerstvých potravín vyrobených vďaka využitiu domácej pracovnej 
sily, čo rieši sociálne väzby, veď SR je štát s najvyšším podielom 
občanov žijúcich na vidieku v rámci EÚ. A pracovné miesta na vidieku 
sa strácajú s takou rýchlosťou, že dnes záporné obchodné saldo pri 
dovoze potravín predstavuje už hrozivú miliardu eur v náš neprospech. 
A za túto miliardu eur ročne sme mohli vyrábať potraviny pre nás my 
sami, čo by bolo zdravšie a pre ľudí aj lacnejšie. 
 
            Zhrnuté a zrátané, za tri doby premiérovania Vladimíra 
Mečiara sa ukázalo, že tento politik dokáže generovať množstvo 
systémových riešení, ktoré zjednodušujú a skvalitňujú život bežných 
ľudí. Preto nie je zrejme náhodou, že členská základňa ĽS-HZDS od 
auditu v marci tohto roku, keď sa hovorilo o čísle nad 20 tisíc 
členov, sa ani nie za pol roka dostala na úroveň 29 tisíc 122 členov a 
množia sa hlasy požadujúce návrat Vladimíra Mečiara opäť do úradu 
predsedu vlády. Bolo by to po štvrtýkrát, ale ukazuje sa to ako jediné 
riešenie, lebo doteraz sa nenašla žiadna politická osobnosť, či 
garnitúra, ktorá by dokázala nadviazať na prácu predsedu ĽS-HZDS a 
vytvárať systémové riešenia v sociálnych, ekonomických, či ďalších 
spoločenských väzbách. 
Stanislav Háber 
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108 

++++++++++++++++++++ 
 
 
Předmět: FW: Co si o sebe myslime? 
je to na zamyslenie......... 
Motto dňa: 
Si si vedomý/á, že keď zajtra zomrieš, spoločnosť, pre ktorú 
pracujeme nás môže ľahko nahradiť zo dňa na deň? Ale rodina, ktorú 
tu zanecháme, pocíti stratu po zvyšok života. A keď sa to tak 
vezme, stále viac sa zahlbujeme do svojej práce, namiesto 
venovania sa rodine... a to je hlúpe, nemyslíš? 
Takže, čo je za tým? 
Vieš, čo znamená slovo RODINA (FAMILY) ? 
FAMILY - (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OU Zašli tento 
odkaz aspoň 7 ľudom okrem mna. Zajtra sa ti stane zázrak. 
Neignoruj to, prosím.  

++++++++++++++++++++ 

Vladimír Putin:                   USA sú parazitom globálnej ekonomiky 

Predseda vlády Ruska Vladimír Putin označil spojené štáty za parazita svetovej 
ekonomiky, ktorý žije nad pomery.                                                                                                                     
"Žijú nad pomery a presuvajú časti svojich problémov na bedrá svetovej 
ekonomiky," povedal Putin prokremelskej skupine mládeže pri ceste do svojho 
letného tábora pri jazere asi päť hodín jazdy na sever od Moskvy. 

"Žijú ako parazity globálnej ekonomiky a ťažia z monopolu dolára," povedal Putin na 
stretnutí pod holým nebom s obdivovateľmi z radov mladých Rusov počas pred kampane 
pred parlamentnými a prezidentskými voľbami.                                                                                    
Premiér Grécka George Papandreou vo svojom prejave na Brookings Institute z 
03.8.2010 uviedol:" Dolárový imperializmus aka kapitalistický terorizmus v súčasnej 
dobe útočia na Euro a Európsku úniu prostredníctvom Grécka," povedal grécky premiér 
na margo finančnej krízy," čo odkrýva väčší problém: potrebu globálneho správcu 
kapitalistických trhov schopného regulovať finančné záujmy akonomických predátorov."                                             
Nebolo to prvý krát čo sa z Ruska ozvali kritické hlasy na adresu monopolu dolára.  

Imperialistický režim rozširuje svoju moc a nadvládu nad inými národmi vojensky, 
ekonomicky a kultúrne. Jedná sa o vojenské získanie územia, ovládnutie politického a 
hospodárskeho života skupín subjektov a vnucovaním svojho peňažného sytému na 
podmaňovanie národov.                                                                                                                     

Keď Amerika vyšla z druhej svetovej vojny ako najsilnejší národ na svete ako 
ekonomicky tak aj vojensky, démonickej Kabale, ktorá podchytila politickú, ekonomickú 



a sociálnu kontrolu v Spojených štátoch v prvých desaťročiach dvadsiateho storočia, sa 
podarilo zaviesť americký dolár ako svetový štandard. V roku 1944, ešte predtým, než 
vojna skončila, západné štáty sa stretli v Bretton Woods, New Hampshire, aby sa dohodli 
na úlohe amerického dolára ako svetovej meny. Bretton Woods vytvoril dolárový 
štandardu a nahradil zlatý štandard. Hodnota dolára bola stanovená na zlato za $ 35 za 
uncu a svetové meny boli pevne viazané na dolár.                                                                                                                                                       

Po druhej svetovej vojne sa musela kabala uistiť, že jej dolár bude medzinárodným 
menovým štandardom, na čo vytvorili ďalšie procesy: Marshallov plán. Pomenovaný bol 
podľa tajomníka Trumanovho kabinetu, George Marshalla. Plán požičať doláre všetkým 
národom Európy na pomoc pri návrate do normálneho ekonomického života.                               
Propagandistický trik sľúbil zlepšenie európskych ekonomík, stabilizáciu ich mien a že 
dôjde k návratu k európskej hospodárskej prosperite. Skutočný dôvod pre Marshallov 
plán bol, že akonáhle tieto krajiny boli uvedené späť na nohy americkou pomocou, ich 
meny boli viazané na americký dolár, a oni by boli nútení kupovať americké produkty, 
ktoré využívajú ekonomiku Spojených štátov. Každý štát v programe Marshallov plán bol 
nútený odsudzovať komunizmus a socializmus. Dokonca aj Británia sa vzdala svojich 
väzieb na predchádzajúcu sociálnu politiku.   

Marshallov plán finančnej pomoci európskym krajínam mal jeden háčik: išlo o 
založenie Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC), ktorá diktovala, 
ako budú míňané peniaze. Všetky krajiny žiadajúce o pomoc museli vstúpiť do OEEC, čo 
znamená, že sa zaviazali k obchodu medzi sebou, prijať kapitalizmus ako ekonomický 
systém, a súhlasiť, že ich meny budú viazané na dolár.                                                                                                  
Nakoniec 16 európskych krajín prijalo Marshallov plán. Plán bol ponúkaný všetkým 
národom Európy, dokonca aj tým na Východe. Stalin ponuku odmietol! Sovieti zakázali 
krajinám pod ich kontrolou prijať Marshallov plán a Stalin úplne správne videl plán ako 
"dolárový imperializmus.  

++++++++++++++++++++ 

Na presadzovanie svojich predátorských záujmov založila nadnárodná Kabala: 
OSN, NATO, WTO, MMF a Svetovú Banku operujúcu cez Bank for International 
Setlements, BIS, zo sídlom vo Švajčiarskom Bazileji.                                                                                   
Tieto sú takzvane oficiálne inštitúcie. Podzemné operácie Kabaly pokrývali štruktúrou 
ktorá dostala krycie meno Operation Gladio. Jednalo sa o prevádzkovanie terorizmu na 
území krajín ktoré mali snahy vymaniť sa spod kontroly Kabaly.                                                      
Ramenami chobotnice Kabaly sú nepochybne slobodomurárske lóže. Najznámejšou je asi 
lóža P2 o ktorej v roku 1988 vyšla na Slovensku kniha: Tajomstvo lóže P2.                             
Budete sa čudovať, ale ruka v ruke s celosvetovým trendom v odhaľovaní zločinov 
Kabaly idú aj v komunistickej Čine. Nedávno tam vyšla kniha s titulom: Vojna peniazmi 
(Currency War). Jeden sa potom nemôže čudovať, že na čínskych fórach nazývajú 
Washington, Wall Street a Harvard University axis of evil. 

Za napísanie niečoho podobného ako je kniha Currency War by v demokratúre typu 
Európska Únia, (demokratúra preto, lebo je riadená nevolenými osobami a 



nariadeniami-diktátmi EÚ o ktorých ani občania ani ich zástupcovia v Európskom 
parlamente nehlasovali) autora prenasledovali za šírenie antisemitizmu tak ako 
prenasledujú bývalého amerického prezidenta Cartera za napísanie knihy: Palestína, 
mier nie aparteid (Palestine, peace not apartheid) v ktorej sa venuje problematike 
Palestíny. 

V demokratickej Číne je to v poriadku, dokonca túto knihu čítali všetci členovia 
najvyšších orgánov, a semiti vôbec nemajú námietky. 

 Juraj Smrek 

++++++++++++++++++++ 
 
Tenkrát na Západě 

KD│ Takřka dokonaná katastrofa americké dluhové politiky ukázala, že se Amerika řídí 
politickým šílenstvím. Země stále více připomíná politicky a sociálně rozdělený 
selhávající stát. Evropa se konečně musí naučit, jak se o sebe postarat sama, napsal Jakob 
Augstein.  
 
Výraz "Západ" kdysi míval smysl. Popisoval společné cíle a hodnoty, důstojnost 
demokracie a spravedlnosti oproti tyranii a despotismu. Ale to už je minulost. Žádný 
Západ neexistuje. Kdo se dnes chystá hovořit současně o Evropě i USA, měl by zadržet 
dech. Podle všech kritérií, která se pod tímto pojmem kdysi skrývala, už Amerika není 
žádnou západní zemí.  Jde o systém vlády, který se nachází pevně v rukou elit, vypjatě 
agresívní militarismus, který v posledních deseti letech vyvolal dvě nákladné války, a 
sociálně a politicky hluboce rozdělenou společnost, která se ve svém ideologickém 
zaslepení stále více vzdaluje jádru demokracie - kompromisu.                                                                                                          
Amerika se změnila. Odcizila se Západu.                                                                    
Sociální rozklad této bohaté země doslova vyráží dech. Laureát Nobelovy ceny Joseph 
Stiglitz to nedávno popsal: Nejbohatší procento Američanů si činí nárok na čtvrtinu 
celkových příjmů - před pětadvaceti lety to bylo 12%. Disponuje 40% celkového majetku 
- před pětadvaceti lety to bylo 33%. Stiglitz tvrdí, že v mnoha zemích takzvaného Třetího 
světa se propast mezi příjmy chudých a bohatých zmenšila. V USA roste.                                                           
Americká cesta vede k "postavení banánové republiky", napsal ekonom Paul Krugman, 
také nositel Nobelovy ceny. Sociální cynismus a společenská lhostejnost Třetího světa se 
stávají rozpoznávacím znakem Ameriky. Urychluje to rozklad společnosti. Čím více 
narůstá nerovnost, tím méně jsou bohatí ochotni podílet se na veřejném blahu. Jestliže má 
firma jako Apple se 76 miliardami větší rezervy než vláda ve Washingtonu, může 
Evropan nad odporem Republikánů proti zvyšování daní jedině zavrtět hlavou, neboť ho 
chápe jako sebevražedný.  

Totéž platí o rozvrácené americké politické kultuře, pro niž je název "Spojené státy" stále 
méně přiměřený. V americké politické debatě se jaksi stalo každodenní rutinou to, co 
Německo od debaty o Brandtově Ostpolitik nezná: Nenávist. Současně s tím byl rozum 
nahrazen zaslepením. Daňové škrty se staly kultem a omezování role státu vládnoucí 



ideologií. Této nové americké občanské válce také už dávno padl za oběť respekt k 
nejvyššímu úřadu. Možná sehrálo svou roli i to, že Barack Obama je prvním černým 
prezidentem.                                                                                                                                
Záchrana není na dohled. Na americkou politiku už není spolehnutí. Závislost členů 
Sněmovny reprezentantů a kongresmanů na darech bohatých je příliš velká. Také k 
žádnému útoku na americkou Bastillu se neschyluje. Lidový hněv je značný, ale elitám se 
ho už dávno daří kontrolovat a kanalizovat. Při zrodu hnutí Tea Party byli kmotry 
miliardářští průmyslníci bratři David a Charles Kochové, a jeho hlásnou troubou je 
štvavé vysílání Fox News.  

Z evropské perspektivy to všechno vyhlíží velice cize: Jde o jinou politickou kulturu. 
Nemá s námi nic společného. Jiná pravidla, jiné standardy. Pozorujeme Ameriku se stále 
zřejmějším pocitem, že jsme jiní.                                                                                                                         
Osud Ameriky je však varováním: Musíme chránit naši politickou kulturu, naše instituce 
a stát. Úspěch Thilo Sarazzina ukazuje, že ani Německo není imunní vůči kulturnímu 
chladu, který může nakonec ochromit životně důležité funkce systému. A také naše 
společnost již ušla pořádný kus na cestě k rostoucí nerovnosti a odstraňování demokracie.                                       
Osud Ameriky ale současně představuje i šanci: V té míře, v jaké se nám Amerika odcizí, 
budeme se (muset) učit uvažovat jako Evropané. Západ, to jsme my.  
 

++++++++++++++++++++ 

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný                                      Peter Papaherakles 
8.8.2011   

Řecký lid byl podveden globalistickou bankovní mafií a skupinkou zkorumpovaných 
politiků. Dluh, který byl uvalen na řecký národ by měl být z tohoto důvodu okamžitě 
prohlášen za neplatný. To by bylo, vzhledem k tomu jakých obrovských rozměrů dosahuje 
zločin elit, opravdu to nejjednodušší řešení.  

Zatímco se Řecko právě potápí do hlubin finančního otroctví - za což může země 
poděkovat své zkorumpované vládě, která je řízena globálními bankovními kartely – 
zastává nyní stále větší počet ekonomů názor, že by Řecko mělo vzít svůj osud do 
vlastních rukou a namísto toho, aby se země ještě více zadlužila penězi, které nemohou 
být nikdy splaceny, by Řecko mělo prohlásit zemi vnucené, protiústavní dluhy za 
neplatné.  

Toto řešení, které je již měsíce diskutované v alternativních médiích je nyní ve stále větší 
míře zmiňováno rovněž i ekonomy v rámci masmédií. 16.06.2011 napsal Allen Mattich 
pro Wall Street Journal článek s názvem: „Řecko by se mělo pokusit opustit euro – 
vyhlášení platební neschopnosti je při finančních krizích tou nejlepší možností.“ 

„Co se týče všech těch úsporných opatření jsou Řekové u konce s trpělivostí a zdá se, že 
nejsou ochotni akceptovat ještě drsnější škrty, které jsou na nich vyžadovány. Pokud by 
Řekové dospěli k přesvědčení, že opuštění eura je nejen možné, ale i žádoucí, byly by 
pravděpodobně hlavní země eurozóny vedené Německem nuceny uvolit k poskytnutí 



obrovských úlevných opatření, k nimž přináleží i odpuštění státních dluhů. Případný 
bankrot Řecka a jeho vystoupení z eurozóny v sobě obsahuje nebezpečí, že v rámci 
finančního sektoru celé Evropy by mohlo dojít k systémové krizi.“ 

Ekonom Max Keiser nazývá bankéře bandou zločinců a navrhuje, aby Řekové znovu 
zavedli drachmu. Podle jeho mínění je Řecko pouze částí mnohem většího problému: 
bezskrupulózní bankéři, kteří dobývají svět prostřednictvím dluhů. 

„Debtocracy“ („Dluhokracie“) je nový dokumentární film v Londýně působícího 
profesora ekonomie Costase Lapavitsase. Tento dokument možná nejlépe objasňuje proč 
by měly být řecké dluhy prohlášeny za neplatné. Podle dostupných informací shlédl tento 
film na internetu již více než 1 milion Řeků.  

Tento velmi dobře natočený dokument představuje koncept ruského ekonoma z 20.let 
Alexandra Sacka, jenž vypracoval teorii „opovrženíhodných dluhů“. Různé země tento 
koncept v minulosti uplatnily, aby mohly odmítnout dluhy, které vznikly protiústavní 
cestou. 

K těmto zemím patří např. Ekvádor, jenž znehodnotil před několika lety své dluhy o 
80%. Když v roce 2003 USA obsadily Irák, zdědily dluh ve výši 120 miliard USD. Tento 
dluh měl Irák splatit Francii a Rusku. Dluh byl Američany prohlášen za opovrženíhodný 
a proto jej USA také nemusely splatit.    

Státní dluh lze prohlásit za „opovrženíhodný“ (“odious debt“) tehdy, pokud:                                             
-si vláda vezme půjčku bez souhlasu lidu                                                                                          
-půjčka není použita pro blaho lidu                                                                                                        
-jsou-li věřitelé obeznámeni s výše uvedenými aspekty a postupují tak vědomě 
nepřátelsky proti zájmůj cílové země.  

V případě Řecka lze vznik krize odvodit od podvodů, které prováděli Wall Street, 
Mezinárodní měnový fond, evropští bankéři společně se zkorumpovanými řeckými 
politiky. Je zjevné, že řecký lid z těchto půjček nijak neprofitoval, protože 
prostřednictvím těchto půjček byly hrazeny výhradně úroky předchozích půjček. Ze 150 
miliard USD půjček nebylo použito nic pro blaho řeckého lidu.Všichni věřitelé si byli 
dále plně vědomi toho, že se tímto způsobem podílejí na zločinu vůči řeckému lidu.                                                                                
Celá finanční krize byla pečlivě naplánovaná a poté veřejnosti prezentována ve zcela 
falešném světle. Toho se zhostily sdělovací prostředky, které jsou rovněž vlastněny 
mezinárodními bankéři. Politici přirozeně také odehráli role, které jim byly přiděleny.            
Celá řecká krize je pouze a jen hollywoodským představením, v němž byla řeckému lidu 
přidělena role bezbranné oběti. A pokud americká vláda výrazně neomezí své výdaje 
budou   v příštím dějství v roli oběti Američané. Média, která jsou vlastněna bankéři viní 
za to, co se stalo nabobtnalou byrokracii v zemi a ochromující systém daní.                                                
Geniální zkratka “PIIGS” pro Portugalsko, Irsko, Itálii, Řecko a Španělsko byla 
vymyšlena proto, aby se jejím prostřednictvím šířil ve veřejnosti názor, že lidé v Řecku a 
v těchto dalších zemích jsou liní, nenažraní a neskutečně rozhazovační.                                                                   
Ve filmu Debtocracy je ukázáno jak bankéři a politikové předkládali zemi rozličné 



projekty, jejichž prostřednictvím profitovali oni sami, ale Řecko tím uvrhli do úpadku.                                     
K těmto intrikám bankéřů a politiků patří podplácení, zvýhodňování – např. německé 
firmy Siemens pro výstavbu aténského systému metra nebo gigantické výdaje na 
olympijské hry v roce 2004. Ještě více ekonomicky devastující byly výdaje v řádu mnoha 
milliard za předražené zbraně, za letadla a ponorky, které byly nakoupeny od evropských 
výrobců.                  Tito výrobci jsou vlatněni přesně týmiž bankéři, kteří zemi nejprve 
poskytli půjčky.                    Jedná se zde tedy zcela jasně o finanční manipulace tak jak 
byly popsány Johnem Perkinsem v knize “Přiznání najatého vraha ekonomiky”.                                                                       
Řecko je kanárek v uhelném dole bankéřů. Pokud padne Řecko, nebude trvat dlouho a do 
propasti se zřítí rovněž i Spojené státy.  

Článek Griechenland-Krise: Griechische Staatschulden sind null und nichtig vyšel 
1.07.2011 na propagandafront.de, překlad R.Václav 

++++++++++++++++++++ 
 
Dobrá zpráva ze Senátu Parlamentu České republiky 
Josef Liška 

V uplynulém týdnu, dne 4. srpna 2011, projednával Senát Parlamentu ČR senátní návrh 
novely zákona č. 212/2009 Sb. ze dne 9. června 2009. Tento zákon, měl původně 
občanům České republiky zmírnit majetkové křivdy za ponechaný nemovitý majetek na 
Podkarpatské Rusi po maďarské okupaci v roce 1939. Ve skutečnosti, po nabytí účinnosti 
dnem 1. října 2009, vyvolal mezi oprávněnými osobami zmatky, pocity křivdy a 
rozhořčení. Správnímu orgánu Ministerstva vnitra, který měl za úkol řešit žádosti o 
odškodnění, připravil mnoho nadbytečné a zbytečné práce.  
 
Do Zákona č.212 v § 3, v odstavci l, totiž poslanci při jeho tvorbě uložili s písmenem c) 
formulaci ve které se praví, že oprávněná osoba je ta, která: 

„zanechala v období od 5. listopadu 1938 do 18. března 1939 a po dobu do 23. května 
1945 pozbyla 6) na území Podkarpatské Rusi svůj nemovitý majetek a již se k němu do 
29. června 1945 nemohla vrátit nebo zanechala a pozbyla svůj nemovitý majetek na 
území Podkarpatské Rusi v souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu 
sovětských socialistických republik (dále jen „nemovitost“) a je schopna tyto skutečnosti 
doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.“  

Vzhledem k této podmínce daného časového termínu byli vyloučeni z možnosti 
odškodnění za ponechaný nemovitý majetek všichni, kteří ukončili svůj pobyt na 
Podkarpatské Rusi již dříve před 5. listopadem 1938 a také ti, kteří vzhledem ke 
služebním povinnostem museli setrvat na místech ještě po 18. březnu 1939.  

Koncem roku 1938 a v průběhu počátku roku 1939 v souvislosti s mnichovskou dohodou 
a po maďarské okupaci této součásti původního Československa bylo donuceno k 
vystěhování přibližně 20 tisíc československých občanů. Mnozí z nich, po celou dobu 
trvání 2. světové války snili o návratu do svých původních majetků. Jejich sen definitivně 



skončil, když naše tehdejší vláda „přenechala“ Podkarpatskou Rus Svazu sovětských 
socialistických republik.  

Prezident Edvard Beneš a sovětský komisař pro zahraničí Molotov podepsali Smlouvu 
mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o 
Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. května 1945 a v článku 2, odstavci 4, je uvedeno:  

„Taktiež budú odškodnené za zanechaný nehnuteľný majetok osoby českej a slovenskej 
národnosti, ktoré musely v dôsledku nepriateľskej okupácie opustiť územie Zakarpatskej 
Ukrajiny.“  

V roce 1958 obdrželo Československo od SSSR finanční vyrovnání v celkové výši 
přibližně 920,000.000 Kčs za nemovitosti, které na bývalé Podkarpatské Rusi byli 
donuceni zanechat českoslovenští občané.  

Následně pak bylo registrováno přibližně 6.300 přihlášek oprávněných osob a v souladu s 
vyhláškou Ministerstva financí č. 159/1959 byly pak v letech 1959 až 1972 vyplaceny jen 
části z celkového počtu oprávněných žadatelů a pouze částečné náhrady.  

Podle archivu Ministerstva financí ČR byla vyplacena náhrada 1. 445 fyzickým osobám v 
celkové hotovosti pouhých 13, 424. 000 Kčs. Zbývající částka do 920,000.000 Kčs 
zůstala nevyčerpána a nezbývá než tomu věřit, že je do dnešních dnů deponována v ČNB. 

Doposud již postupně zemřeli všichni, kteří se jako mladí nadšenci podíleli na budování 
Podkarpatské Rusi v dřívější Československé republice. Jejich přímí dědicové – synové a 
dcery už také zestárli, mnozí se stali osmdesátníky a část z nich se již také žádného 
„zmírnění majetkových křivd“ nedočkala.  

Z původně evidovaných 6.300 oprávněných na Ministerstvu financí v letech před rokem 
1959 po nabytí účinnosti zákona č. 212/2009, t.j.od 1. října 2009 se přihlásilo k uplatnění 
požadavku o náhradu za ponechaný majetek na bývalé Podkarpatské Rusi jen asi 600 
osob. Z tohoto počtu byla správním orgánem Ministerstva vnitra vyplacena náhrada 
přibližně 200 žadatelům. 

Jsou to ti, kteří mohli doložit, že Podkarpatskou Rus opustili v zákonem určeném 
časovém rozmezí mezi 5. listopadem 1938 a 18. březnem 1939. Ostatní nemají nárok. 

O nápravu doposud platného právního stavu poslaneckého zákona č.212/2009, 
nevyhovujícího zejména pro nesmyslnou citaci § 3, odst.1, písm. c) se tedy teď v této 
době, po dvou letech trvání pokusili navrhovatelé – senátoři a senátorky.  

Na schválení současně předložené senátní novely zákona v Poslanecké sněmovně a na 
podpis prezidenta České republiky bude čekat přibližně 400 dosud ještě žijících seniorů - 
oprávněných osob.  

Senát na své 10. schůzi dne 22. července 2011 novelu projednal, přijal a postoupil 



určeným senátním výborům k posouzení. V průběhu hlasování, mimo dvou přítomných, 
kteří se zdrželi, všichni ostatní zvedli souhlasně ruku. 

Pokračováním na 11. schůzi Senátu dne 4. srpna 2011 měl být přijat „Zákon kterým se 
mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České 
republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti 
s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.“  

Aby všechno neproběhlo jen tak, snadno, neobešlo se ani toto jednání bez dramatických 
okamžiků. Do rozpravy před hlasováním se přihlásil a vystoupil senátor Vladimír Dryml. 
Již první věty jeho diskusního příspěvku zcela jistě způsobily zděšení a hrůzné pocity 
všech, kteří se zájmem sledovali jednání přímo v senátu nebo lidé doma u obrazovek.  

Tolik hloupé demagogie ve dvou minutách projevu od senátora Drymla nikdo ani ve 
zlém snu neočekával. Snad na něj zapůsobila již pokročilá doba - bylo po 20 hodině, 
nebo u něho došlo k náhlému pomatení mysli, když dostal od předsedajícího slovo a 
hovořil:  

„Vážený pane předsedající, navrhovatelé, kolegové a kolegyně, dobře si pamatuji, když 
tady poslankyně ČSSD Hana Orgoníková předkládala návrh na odškodnění těchto lidí z 
Podkarpatské Rusi. Tehdy se tvrdilo, že to bude stát maximálně do 100 milionů a bude se 
to týkat pár desítek občanů. Nyní vláda rozpočtové odpovědnosti – vše se zdražuje, lidé 
jsou zatěžováni novými poplatky, nejsou peníze ani na policisty – tady náhle rozšiřuje 
prakticky na všechny odškodnění, které může dosáhnout až jedné miliardy. Žádost si 
podalo 600 lidí. Domnívám se, že těch lidí bude ještě více. Takže když tady někdo 
manipuluje 200 až 210 miliony, asi to není pravdivá informace.  

Chtěl bych vás všechny upozornit na to, že nejsem proti tomu, aby se odškodňovaly 
majetkové křivdy. Ale pokud si velmi dobře pamatuji, tak se odškodňovaly jenom 
některé majetkové křivdy. Ne všechny a ne v takovém rozsahu, jak je nám to teď 
předkládáno. 

Je mi velmi líto, ale já nemohu podpořit tento návrh už jenom s ohledem na to, že si to v 
současné době Česká republika podle mého názoru nemůže dovolit. Jsem zvědav, pánové 
z té pravé poloviny spektra, jestli uděláte takový návrh zákona, aby odškodnil všechny 
majetkové křivdy i těm občanům po roce 1948, kteří doposud marně čekají na 
odškodnění, a jestli budete k nim tak vstřícní.“ 

Rozvážnými slovy pak s příznivě působícím vystoupením vnesla uklidnění mezi 
přítomné senátorka Soňa Paukertová když připomněla, že náš stát obdržel a má uloženou 
částku na odškodnění občanů z Podkarpatské Rusi již od roku 1958. Po ní následovaly 
ještě dva příznivé, emotivní a doporučující diskusní příspěvky senátorů Jermáře a Štětiny. 

Nutkání k exhibici senátora Drymla ovšem nepolevilo. Chtěl zřejmě docílit toho, že on 
bude „mít navrch.“ Reagoval na trpělivé vysvětlení senátorky Paukertové, opět se 



přihlásil a vystoupil:  

„Vážený pane předsedající, předkladatelé, kolegyně a kolegové. Vážený pane 
předsedající – vaším prostřednictvím paní senátorce bych chtěl říci, že miliony v roce 
tuším 1957 nejsou peníze v roce 2011. To zaprvé. Zadruhé jsem zvědav, jak budeme 
vstřícní k těm lidem, kteří v důsledku mnichovské dohody museli opustit naše pohraničí a 
doposud nebyli v žádném případě odškodněni.“ 

Všechno naštěstí dobře dopadlo a všemi přítomnými byl návrh na požadovanou změnu 
zákona přijat a postoupen „do dalšího kola.“ Nikdo nebyl proti a také pan senátor Dryml 
hlasoval pro přijetí, souhlasně. Teď jen, aby se nenašli zákonodárci v Poslanecké 
sněmovně, kteří se budou chtít podobně předvádět. Původní majitelé se již spravedlivého 
vyrovnání od státu nedožili, těch už se to nedotýká. V důsledku případných obstrukcí by 
ale nemuseli být odškodněni za své rodiče ani jejich dnes osmdesátileté děti.  

Použité zdroje: 

Eva Fenklová, PaedDr. Vratislav Emler, Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - 
problém náhrad za majetek. . První české gymnázium v Karlových Varech.  

Senátní tisk č. 143 ze dne 28.6.2011: Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše 
Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb. 

Senátní tisk č. 143 ze dne 28.6.2011: Důvodová zpráva 

Oficiální stránky Senátu Parlamentu ČR: senátoři / V.Dryml / Výběr vystoupení senátora 
/ / 11. schůze Senátu / Tisk č. 143 
 

++++++++++++++++++++ 

Etika 

Etika je zo slova ethos (zvyk, návyk) 
• je autonómna filozofická disciplína  
• predmetom etiky sú et. javy,  
• Sokrates prvý použil slovo etika pri premýšľaní nad definovaní (spravodlivosti, pravdy, 
šťastia) 
• Aristoteles sa zaslúžil o skoncipovanie etiky ako vedy – nazval ju praktická filozofia, 
rozdelil ju na praktickú, teoretickú (metafyzika, fyzika) 
Slovo etika vo filozofickom kontexte označuje morálku ľudského indivídua, jeho 
správanie.Morálka a etika vytvárajú usporiadaný a organický komplex princípov, hodnôt, 
noriem. 
Dejiny – pochádza z gréckeho slova história: znamená vedomosť, rozprávanie 
poznanie ľudskej minulosti alebo aj dejinnej prítomnosti. Akékoľvek dianie t.j širší 
zmysel, užšií zmysel (dejiny sveta). Zamerané na aspekt objektu. Veda o dejinách. Napr. 
dejiny sveta, dejiny EÚ. 



Ľudské dejiny majú charakter dialogický.  
Dejinnosť - je kondíciou človeka aby sa on sám našiel ako subjekt. Nositeľom dejinnosti 
je človek. Dejinnosť preniká celú ľudskú činnosť, človek jediný si je vedomý dejinnosti 
(skrz pamäť). Spoločné majú časový prieskum udalostí. Každá osoba dotvára dejiny. 
“Osoba“ z lat. persona. Zmyslom ľudských dejín je objavenie dobra a lásky a kráčanie k 
Bohu. 
 
Etické systémy:  
• usporiadaný kvalitný obsah, má vlastnú štruktúru,  
• zložky buď statické – stále nemenné, dynamické – menné 
• ak sú zložky závislé na čase – ide o dynamický systém – menlivé (ľudská spoločnosť) 
• etické systémy – sa menia lebo človek žije v čase, človek je dejinný 
• Boh je na dejiny stabilný, statický 
• ES majú svoj základ v etických normách. Delíme ich na normy: 
- Absolútne – statické, zjavené a nemenné (konaj dobro a vyhýbaj sa zlu), pre každú 
spoločnosť 
- Prirodzené – ktoré nám diktuje naše svedomie ako správne 
- Pozitívne – dynamické – podliehajú zmenám normy výchovné a pracovné 
Zákony a normy zároveň upozorňujú na:  
- Hodnoty absolútne (večné), napr. cti svojho otca a svoju matku! Neukradneš! 
- Hodnoty relatívne (časné) s charakterom všeobecným, regulujú vzťahy medzi učiteľmi 
a žiakmi. ES - so svojimi teóriami a normami majú za cieľ chrániť hodnotu osoby ako 
indivídua a tiež aj spoločnosti.  
Zákon znamená akýkoľvek druh normy alebo správania, alebo tiež aj istú presnosť na 
poli morálky a práva. Na základe toho hovoríme o morálnych alebo aj etických 
zákonoch. Ich hlavným cieľom je ochrana a pozdvihnutie človeka v zmysle jeho ľudskej 
hodnoty.  
Cieľom etiky, jej zákonov, a noriem je formovať ľudí k vyššej senzibilite a k väčšiemu 
vzájomnému rešpektu, to znamená k novej kvalite, ktorá sa odzrkadlí v zodpovednosti a 
v spoluzodpovednosti.  
Zákony a predpisy musia mať základ v morálke!  

Etika Anticko – Orientálnych kultúr  
EAOK vychádzali cez kultové výjavy – tvorivosť. Veľký vplyv na zvyky, správanie mali 
okolnosti späté:  
- s činnosťou lovu zvierat – nevyhnutný pre obživu 
- kult plodnosti a zachovania rodu ( rodinné prostredie) 
- kult mŕtvych predkov 
Najstaršia je Sumerská civilizácia – Sumeri – znamenajú prechod predcivilizácie do 
civilizácie.  
• poznali pluh, koleso, klinové písmo, obchodníci, poľnohospodári, spracovania potravín, 
vojaci 
• sú autormi diela o ekonómii, nemali etické zákony, náboženské polyteistické – bohov 
vnímali ako niečo mimo 
 
Kolískou civilizácie stredného východu je Mezopotámia, krajina medzi Eufratom a 



Tigrisom. Sformovali sa tam etické zákony. 
- spoločný jazyk, kultúra a náboženstvo 
- každé mesto, štát mali vlastných bohov 
- vznikol panteón – hierarchia božstiev. 
- Mestám, štátom vládol kráľ – zároveň bol aj kňazom ENSI – bol aj sudcom, a 
najvyšším vojenským veliteľom 
- Kontroloval produkciu a ekonómiu 
- Súdil 
- Zadeľoval a organizoval prácu. 
V Mezopotámii – fungoval teografický socializmus 
 
Sumerská nezávislosť končí inváziou Semitského národa Akádov – založili Babylon 
– hlavné mesto Perzskej ríše. 
• hlavným božstvom bol MARDUK – boh slnka a jari, bol uctievaný ako univerzálny pán 
• kozmogonický epos – Enuma a Elish – popisuje božstvo Marduk 
• okrem boha Marduka existovali dve triády:  
- kozmická triáda božstiev – zem, vzduch, oheň,  
- vesmírna hviezdna triáda – sin (mesiac), ishar, samash – hvizdy  
• uctievanie týchto triád dávalo podnet k rozvoju astronómii a astrológii 
• Samash – šamaš dozoroval nad vznikom práva a zákonov 
• sumerskí bohovia nekontrolovali ľudí, neovplyvňovali ich osud 
• Babylonské náboženstvo poznalo čo je hriech, boli tu proroci, ktorí tlmočili vôľu bohov 
– ich príkazy zákazy majú do činenia s bohom Samash 
 
Chamurapiho kódex – najstaršia zbierka zákonov etický kódex 1792 – 1750 p. n. l. 
- mal napomáhať pri socialnom usporiadaní spoločnosti 
- cieľom kódexu bola realizácia spravodlivosti 
- odstránenie zla 
- sám Boh Marduk - odovzdal Chamurapiho kódex – zákon (Emuma a Elish ) 
 
Slovania 
- Valesova kniha – biblia stredovekých slovanov, preložená z ruštiny, slovania uznávali 
mnohobožstvo 
- Boh je príčinou aj prvopočiatkom aj koncom všetkého. Pre človeka je nedosiahnuteľný. 
Láska je dychom Boha. 
Slovania - Pravda 

Etické normy v starovekom Grécku, Egypte a Ríme  
Po rozpade Mezopotánskeho kráľovstva zrodila sa Grécka kultúra. (7.8.st.p.n.l.) Na čele 
mesta Polis stál kráľ Vanax. Etický systém hierarchický (kráľ a šlachta rozhodovali) 
Stavali paláce, zaujímal ich pozemský život.  
Grécka filozofia sa rodí z mýtov. Mýtus - viera v nadprirodzené sily, niečo nadľudské ale 
prerozprávané. Posvätné rozprávanie spája každodenný život so životom bohov. 
Svedectvo Ethosu - Homérove eposy   
Grécki  predsokratovci vnímali na základe dualistickej koncepcie, duša vyššia, treba ju 
očisťovať, ideálom gréckej etiky viesť život v súlade s univerzálnym poriadkom, ktorého 



základom je Kozmos. 
Tabu - zákazy vzťahovali sa na osoby, miesta  
Drakonova reforma – zvykové právo 
Empedokles - bránil grécku demokraciu, rovnaké práva pre všetkých, 2 sily vplyv na 
človeka.: Láska / Nenávisť 
Pytagoras - všetko podriadené Kozmu, zachovať mieru  
 
Sofisti a Sokrates  
Gréci nemali zjavenú pravdu, izraelskému národu Boh zjavil pravdu. 
Grécke etické normy sú zvýraznením ich ľudských predstáv o šťastí, radosti, hojnosti.  
Bohovia neboli u Grékov v centre pozornosti. Gréci zrodili ideál dobrého človeka. 
Etické požiadavky nemajú základ v príkazoch bohov, v zákone, ale vo fantázii, vo 
filozofii        a v rozume.  
Protagoras - mierou všetkého je človek, Etické a právne normy vznikli dohodou. 
Najvyššiu cnosť videli v praktickej funkčnosti. Najväčší záujem o problematiku dobra a 
zla.  
Sokrates - Hlavnou témou etiky Arethé (cnosť). Jedinou cnosťou je poznanie, ostatné 
cnosti sa zjednocujú a tvoria dobro. Dobro je šťastím, Zlo je nešťastím. Jeho etika 
praktický cieľ - morálnu misiu „Poznaj sám seba“. Morálna dokonalosť: Harmónia s 
rozumom. Používal dialogickú metódu.  
Platón - „Pravdu treba stále hľadať, kompletizovať, človeku je daná inteligencia 
aby žil spravodlivo a čestne.“  
Etický ideál v askéze, ako oslobodenie od sveta zmyslov. Etika spojená s Dobrom a 
Krásou. Najvyššou  cnosťou je múdrosť. Rozlíšil 4 druhy cnosti (kardinálne):  
Sofia - múdrosť, Andrea - sila, Sofrosine - zdržanlivosť, Dikaiosine - spravodlivosť. 
Dokonalý štát je taký kde vládne spravodlivosť a duchovná aristokracia. Uznával 
Demokraciu.  
Aristoteles - diela Magma Moralia, Etika Nikomachova, Politika.  
Etika stredu – rovnováha dobra a krásy. Prostriedkom k rovnováhe sú cnosti.  
Cnosti: 
1. Dianoetické (múdrosť, veda, umenie)  
2. Etické (rozvážnosť, zdržanlivosť, sila, spravodlivosť). Priateľstvo v knihe Eika 
Nikomach. 
Boh neovplyvňuje osud ľudí, lebo existuje mimo ich sveta. Aristotelova etika je 
zameraná na blaženosť.  
Etické koncepcie Grékov sú výsledkom ich kozmocentrických a antropocentrických 
chápaní, je to hľadanie pravdy o človeku a svete, túžba po dokonalom šťastí. 

Egyptské etické systémy  
U Egypťanov na rozdiel od Peržanov vznikal štát ako celok: 
- na čele stál Monarcha – faraón (boli veľmi vzdelaní) 
- viac teológov ako filozofov 
- ich božstvo pripomínalo zverinec (sokol, býk, hus, krokodíl) mali veľa bohov, poloľudí 
a polozvierat 
- uctievali si božstvo ako TABU za Ramers 2, Tudmors 3 
- budovali pyramídy, hroby faraóna, verili v posmrtný život 



- museli členiť monoteistické proti polyteistické 
- etika Egypťanov súvisí najmä s objavením vnútorného hlasu 
- bohyňa Maat – vnútorná základná norma 
- norma usvedčuje buď z klamstva alebo z pravdy 
- zachované maľby – ako Maat váži dušu nebožtíka usvedčuje ho z klamstva alebo 
pravdy nebožtíka 
- zachovaná kniha – Egyptská kniha mŕtvych 
- každý ako jednotlivec je zodpovedný za seba 
- Egypťania verili, že ak niekto žije podľa etických noriem bude žiť aj po smrti.  
Na vrchole Panteonu - stojí Amon Ra boh slnka od neho závisela úroda a prosperita 
Egypťanov.  Aton - Boh svetla, tepla, života - uctievali solárny kult  

Etické teórie rímskeho sveta:  
Rímsky svet ovplyvnila grécka helenistická filozofia. Rimania mali apatiu - krízu k 
rozumu, skôr hľadali spôsob pokojného života. Hľadá sa životný ideál a hlavne šťastie. 
Svet špekulatívny. 
Epikuros – pôžitkárský život, podľa neho aj priateľstvo môže prispieť k šťastiu. 
Stoická filozofia - ideál šťastný život, Seneca – šťastný život je podľa rozumu. Dôraz na 
dobrý život. 
Mnohí stoici ukončili život samovraždou, svedčí to o nedostatočnom etickom systéme, 
ktorý nevedel podať nádej človekovi.  
Pohanský život Grékov a Rimanov nedokázal zodpovedať otázku, Aký je zmysel 
ľudského života? Toto dokáže iba Kristus, ktorého evanjeliová etika dá zmysel ľudskému 
životu, námahe a utrpeniu, prekročí aj smrť.  
Rím sa stane otcom práva, najlepšie zorganizovaným občianskym poriadkom. 
Interpretujú Grékov prakticky a moralisticky.  
Úpadkové smery:  
1. Epikureizmus - ideál šťastia, vyhnúť sa bolesti, najprv dobro a šťastie 
2. Stoicizmus – pokoj ideálom, žiť v harmónii s prírodou, zdôrazňujú osud, apatia 
3. Skepticizmus- vyslovuje nedôveru voči poznaniu, voči rozumu, cieľ pokoj, apatiu 
4. Eklektizmus- nájsť kompromis, Cicero, filozofickou skepsou 

Etika Izraela  
Izraelský ES je zhrnutý v Zákone (Torah). Zákon označuje prvých päť kníh Starého 
zákona. Patria sem Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Založený na 
princípe spravodlivosti.  
Od Adama po Mojžiša je to stupeň tzv. prirodzeného zákona. Prvých 10 kapitol knihy 
Genezis označuje prehistóriu Izraela, kde sa zobrazuje život poukazujúc na to, že človek 
sa od samého začiatku musí riadiť príkazmi, lebo v nich je obsiahnutá vôľa Božia. Keď 
pokolenie pred potopou odmietlo riadiť sa Božími príkazmi, Boh uzavrel zmluvu s 
Noemom. A táto poslušnosť zachránila jeho potomkov. Archa sa stala symbolom spásy. 
Podľa postoja k týmto etickým pravidlám poslušnosti sa ľudia delia na spravodlivých a 
zlých. 
Od 11 kapitoly začína pravá história Izraela, pedagogika kráčania vo viere, na 
ktorú nadväzuje epocha patriarchov a postupná príprava Izraela na prijatie 
Zákona a uzavretie zmluvy medzi Bohom a Izraelom. 



Vrcholom etických požiadaviek v Starom zákone je Zákon daný Mojžišovi na vrchu 
Sinaj. Mojžiš dal Dekalóg = Desatoro Božích prikázaní vytesať do dvoch kamenných 
tabúľ a mali slúžiť všetkým. Pripojil k nemu aj mnohé nariadenia, ktorých celok tvorí 
Knihu Zmluvy v knihe Exodus. Boh sa tu javí ako osloboditeľ, ako ten, ktorý vedie svoj 
ľud a uzatvára s ním zmluvu na základe istých podmienok. Izrael mal poslúchať! Zákon 
ukazuje ako sa má žiť podľa Boha.  
Izrael sa porovnáva v svojom etickom správaní s požiadavkami Desatora: prvé štyri 
príkazy sú zamerané vertikálne, regulujú vzťah a povinnosti Izraelitov k jedinému Bohu, 
ktorý je Otcom svojho ľudu: 
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 
2. Neurob si nijakú modlu! 
3. Nevezmeš meno Božie nadarmo! 
4. Budeš svätiť sobotu! 
 
Zvyšných šesť sa vzťahuje na spolužitie v rovine horizontálnej: 
5. Cti otca svojho a matku svoju! 
6. Nezabiješ! 
7. Nezcudzoložíš! 
8. Nepokradneš! 
9. Nepreriekneš krivého svedectva! 
10. Nebudeš túžiť po majetku iného!  

 
Tieto etické požiadavky sú Izraelu neustále pripomínané skrz: 
• kňazov – vyučovali ľudí a informovali ich o Božích rozhodnutiach 
• prorokov – boli mužmi spravodlivými, bohabojnými, inšpirovaní a vedení Duchom 
Svätým 
• správy o etických požiadavkách Izraela nachádzame aj v dejinných spisoch Izraela, 
napr. Kniha Samuelova  
 
Úcta k Zákonu prináša aj úskalia - problém: 
• Izraeliti považovali všetky predpisy. Náboženské, etické, občianske i bohoslužobné za 
rovnako záväzné a nevedeli ich odstupňovať. Zákon sa stal prostriedkom k 
puntičkárskemu prenasledovaniu ľudí zo strany znalcov Zákona 
• Izraeliti pripisovali väčšiu úlohu ľudskej spravodlivosti ako milosti a spravodlivosti 
Božej. Viac kládli dôraz na poslušnosť voči Zákonu ako na lásku voči Bohu.  
Zákon usmerňoval nielen vzťah Izraela voči Bohu, ale aj vzťah i iným ľuďom vrátene 
cudzincov. V Starom zákone existoval aj tzv. Zákon odvety v duchu oko za oko, zub za 
zub. Týmto zákonom sa však nepredpisovala odvetná pomsta, ale sa určovala norma pre 
sudcov, ktorí mali v daných prípadoch rozhodovať o vážnosti prečinu. Cieľom zákona 
odvety bolo teda prekaziť vystupňovanie individuálnej pomsty.  

Etika nového zákona a kresťanstvo a láska                                                                           
Magnou chartou novozákonného človeka sú blahoslavenstvá, ktoré Ježiš vyhlásil na 
vrchu, tradične nazývanej vrchom blahoslavenstiev.  
Základnou požiadavkou kresťanskej etiky je žiť podľa blahoslavenstiev. Stredom učenia 



Kristus.  
Etický systém v po – apoštolskej dobe ponúka kresťanom ideál dokonalého človeka 
podľa vzoru Krista. Srdce človeka je tu označené za miesto, z ktorého vychádza dobro aj 
zlo. Dokonalý kresťan sa má ovládať, a byť disciplinovaným, ale musí mať aj lásku ku 
všetkým ľuďom. Osoba sa stáva etickou kategóriou.  
V roku 313 vydal rímsky cisár Konštantín Edikt Milánsky, čím oficiálne potvrdil slobodu 
kresťanov. Kresťania prestali byť prenasledovaní a začali stavať prvé kresťanské 
baziliky. Epocha veľkých cirkevných Otcov. Ide o obdobie medzi koncilom v Nice (325) 
až po smrť sv. Izidora zo Sevily v roku 636 na Západe a na Východe po smrť sv. Jána 
Damascénskeho v roku 749.  
Cirkevných otcov delíme: 
- východných sv. Bazil, sv. Gregor z Nyssy, sv. Gregor Naziánsky, sv. Ján Chryzostom.  
- západných  sv. Ambróz, sv. Augustín, sv. Gregor Veľký.  
V centre etiky cirkevných Otcov stojí  Kristus. Ich teológiou je predovšetkým teológiou 
trojičnou. Ideálom je človek – osoba zbožštená, t.j. hypostasis, v ktorej prevláda 
duchovný princíp. Človek má kráčať k plnosti, t.j. človek má vyjsť sám zo seba, a otvoriť 
sa smerom k Bohu a smerom k iným. Osoba sa tu javí ako subjekt duchovný. Kresťanské 
správanie je novou etikou, ktorá má napomôcť človeku postupne sa premieňať v 
bohočloveka. Človek je predovšetkým synom a dcérou, a veľkosť obidvoch je v jednote a 
v láske podľa vzoru Najsvätejšej Trojice.  
Človek sa stane osobou agapickou tak, že podľa cirkevných Otcov sa sebe zrealizuje tzv. 
kenosis, ktorá spočíva v plnení vôle Božej a nie vlastnej. Základným bohatstvom každej 
osoby je jej sloboda. Vďaka nej môže človek uvažovať, rozhodnúť sa. Bez slobody by 
človek nebol osobou. Človek, stvorený na obraz Boží, má sa stať podobou Božou. Etický 
systém tejto epochy je systémom prakticko – asketickým. Askéza je prostriedkom na 
udržanie tela a zmyslov pod dohľadom rozumu a ducha. Je to životný štýl kráčania v 
tichu, modlitbe, v chudobe. 

++++++++++++++++++++ 
 
Prechadzka podhradim 
http://durinda.blog.sme.sk/c/257998/Prechadzka-Podhradim.html 
 

++++++++++++++++++++ 

ttp://afinabul.blog.cz/1009/ekonomicky-vrah-manual 

++++++++++++++++++++ 

Juh oblepili výzvy za maďarčinu 

Nálepkovej kampani sa nevyhli ani podnikatelia. Niektoré obchody už prekladajú 
názvy do maďarčiny. 

BRATISLAVA. Neznámi aktivisti zaplavili južné Slovensko tisíckami nálepiek, v 
ktorých upozorňujú na chýbajúce maďarské názvy. Žiadajú ich aj na miestach, kde to 
nový zákon o používaní jazykov národnostných menšín nevyžaduje. 



Niektoré obchody im vyhoveli, v Šamoríne dokonca mestské zastupiteľstvo prijalo k 
dvojjazyčným nápisom uznesenie. 

Novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín platí od júla. Okrem iného 
upravuje označenie obcí v menšinovom jazyku či vydávanie dvojjazyčných úradných 
listín. 

Vicepremiér Rudolf Chmel z MostaHídu pôvodne navrhoval, aby dvojjazyčnosť 
zabezpečili aj obchody či reštaurácie. Hoci toto ustanovenie neprešlo, aj na súkromných 
podnikateľov je namierená nálepková kampaň. 

„Strávil som asi tri hodiny škrabaním nálepky zo svojho loga, ktoré sa poškodilo a stálo 
ma to 50 eur,“ hovorí Štefan Štedra, ktorý podniká vo finančných službách v Šahách, kde 
žije asi 60 percent Maďarov. 

Na nálepkách je po maďarsky upozornenie: „Kde zostal maďarský nápis?“ či 
„Jednojazyčnosť je neúcta“. 

Štedra hovorí, že s klientmi sa rozpráva po slovensky aj po maďarsky. „Maďarské rodiny 
moje služby vyhľadávajú, ale mám málo miesta na to, aby som všetko uvádzal 
dvojjazyčne.“ 

Pôsobia v utajení 

Občianske združenie Dvojjazyčné južné Slovensko tvrdí, že nechali vyhotoviť nálepky, 
ktoré sa dajú jednoducho odstrániť. „Majetky neničíme.“ Hovoria, že bojujú proti 
jazykovej asimilácii Maďarov. „Za tieto ciele sa oplatí riskovať aj pokutu 33 eur.“ 

Akcia sa začala v polovici júna v Šamoríne, Komárne a Dunajskej Strede. Neskôr sa 
rozšírila do ďalších miest a obcí. 

Združenie je jedným z troch, ktoré v týchto dňoch oblepujú južné Slovensko, všetky 
zostávajú v anonymite. V najbližšom čase sa chystajú aktivistom rozdať ďalších 
niekoľkotisíc nálepiek. 

Mäsiar nápis preložil 

Niektoré obchody už názvy pod vplyvom kampane začali prekladať aj do maďarčiny, 
napríklad mäsiarstvo v Šamoríne. 

Zmenili sa aj niektoré výklady v Komárne. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne prijalo uznesenie, podľa ktorého by organizácie 
dotované mestom mali uvádzať dvojjazyčné nápisy, a vyzve podnikateľov, aby ich 
prekladali tiež. 



Aktivisti sa zameriavajú na územia, kde žije viac ako 15 percent Maďarov, kde by podľa 
nového zákona mala v budúcnosti platiť hranica na používanie menšinového jazyka. 

Nálepky dávajú na úrady, ale aj na tabule pri cestách, ktoré sa nemusia prekladať. Tvrdia, 
že nie sú spojení so žiadnou politickou stranou, nálepky však podporili SMK aj MostHíd. 

„Podporujeme viacjazyčnosť a tiež občiansku angažovanosť v tomto smere, pokiaľ je v 
súlade s právnym poriadkom,“ reagoval Chmelov úrad. 

Jeho návrh, aby názvy museli dvojjazyčne uvádzať aj podnikatelia, na vláde stoplo KDH. 

„V súčasnosti presadzujeme, aby subjekty dodržali podobu zákona platnú od 1. júla,“ 
povedal Chmelov poradca Árpád Sidó. V menšinovom jazyku musia uvádzať informácie 
týkajúce sa ohrozenia života, zdravia či bezpečnosti. 

++++++++++++++++++++ 
Vyhlásenie 

Panslovanskej únie 
č. 8/2011 

z 8. augusta 2011 
k postupnej segregácii slovenských Maďarov na južnom Slovensku 

 
Slovenský juh oblepili nálepkové výzvy maďarskej iredenty za zavádzanie 

maďarských názvov nad rámec ostatnej novely zákona o používaní jazykov menšín. 
Údajne neznámi aktivisti žiadajú maďarské názvy aj na miestach, kde to zákon 
nevyžaduje. Na nálepkách je po maďarsky upozornenie: „Kde zostal maďarský nápis?“ 
či „Jednojazyčnosť je neúcta“. Akcia sa začala v polovici júna v Šamoríne, Komárne a 
Dunajskej Strede. Neskôr sa rozšírila do ďalších miest a obcí v oblasti. 

Občianske združenie Dvojjazyčné južné Slovensko tvrdí, že bojujú proti jazykovej 
asimilácii Maďarov. Podľa nich sa za tieto ciele sa oplatí riskovať aj (smiešnu) pokutu 33 
eur. Združenie je jedným z troch, ktoré v týchto dňoch oblepujú južné Slovensko. V 
najbližšom čase sa chystajú aktivistom rozdať ďalších niekoľko tisíc nálepiek. 

V dôsledku tejto nátlakovej akcie niektoré obchody už názvy do maďarčiny začali 
prekladať. Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dokonca prijalo uznesenie, podľa ktorého 
by organizácie dotované mestom mali uvádzať dvojjazyčné nápisy, a predpokladá sa, že 
vyzve podnikateľov v Šamoríne, aby ich prekladali tiež. Aktivisti dávajú nálepky na 
úrady, ale aj na tabule pri cestách, ktoré sa nemusia prekladať. Tvrdia, že nie sú spojení 
so žiadnou politickou stranou, nálepkovú akciu však (určite nie náhodou) podporili SMK 
a Most-Híd. 

Úrad podpredsedu slovenskej vlády R. Chmela sa k veci vyjadril takto: 
„Podporujeme viacjazyčnosť a tiež občiansku angažovanosť v tomto smere, pokiaľ je v 
súlade s právnym poriadkom,“. Starý plzeňák Chmel sa nad rapídnym zhoršovaním 
komfortu štátotvorného národa na jeho vlastnom území vôbec nepozastavuje a plazivá 
maďarizácia slovenského územia je mu prinajmenšom ľahostajná. V danej súvislosti 
naliehavo poukazujeme na tajný dokument Benešovej Československej strany národno-
socialistickej Memorandum o Slovensku, z ktorého uvádzame citát: „Slovensko musí 



být v očích světové veřejnosti i západní, na níž Slováci spoléhají, vhodně a nenápadně 
zdiskreditováno. V tom napomáha, politice české, velmi politika Maďarů.“. 

Panslovanská únia vyjadruje vážne znepokojenie a upozorňuje, že maďarská 
iredenta aj týmto spôsobom využíva národné cítenie slovenských Maďarov na ich 
postupnú segregáciu, ktorá v konečnom dôsledku má smerovať k úplnému odcudzeniu 
slovenských občanov maďarskej národnosti voči Slovenskej republike a na vytvorenie 
vhodných politických podmienok na odtrhnutie územia južného Slovenska a na jeho 
následné pripojenie k Maďarsku. 

Predsedníctvo Panslovanskej únie 
++++++++++++++++++++ 

http://www.youtube.com/embed/e7oK0nXB188?rel=0"  

++++++++++++++++++++ 
Téma: Řecká krize  

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný 

Peter Papaherakles( více o autorovi > ) 

8.8.2011 

Řecký lid byl podveden globalistickou bankovní mafií a skupinkou zkorumpovaných 
politiků. Dluh, který byl uvalen na řecký národ by měl být z tohoto důvodu okamžitě 
prohlášen za neplatný. To by bylo, vzhledem k tomu jakých obrovských rozměrů 
dosahuje zločin elit, opravdu to nejjednodušší řešení.  

 

Zatimco se Řecko právě potápí do hlubin finančního otroctví - za což může země 
poděkovat své zkorumpované vládě, která je řízena globálními bankovními kartely – 
zastává nyní stále větší počet ekonomů názor, že by Řecko mělo vzít svůj osud do 
vlastních rukou a namísto toho, aby se země ještě více zadlužila penězi, které nemohou 
být nikdy splaceny, by Řecko mělo prohlásit zemi vnucené, protiústavní dluhy za 
neplatné.  

Toto řešení, které je již měsíce diskutované v alternativních médiích je nyní ve stále větší 
míře zmiňováno rovněž i ekonomy v rámci masmédií. 16.06.2011 napsal Allen Mattich 
pro Wall Street Journal článek s názvem: „Řecko by se mělo pokusit opustit euro – 
vyhlášení platební neschopnosti je při finančních krizích tou nejlepší možností.“ 

„Co se týče všech těch úsporných opatření jsou Řekové u konce s trpělivostí a zdá se, že 
nejsou ochotni akceptovat ještě drsnější škrty, které jsou na nich vyžadovány. Pokud by 
Řekové dospěli k přesvědčení, že opuštění eura je nejen možné, ale i žádoucí, byly by 
pravděpodobně hlavní země eurozóny vedené Německem nuceny uvolit k poskytnutí 
obrovských úlevných opatření, k nimž přináleží i odpuštění státních dluhů. Případný 



bankrot Řecka a jeho vystoupení z eurozóny v sobě obsahuje nebezpečí, že v rámci 
finančního sektoru celé Evropy by mohlo dojít k systémové krizi.“ 

Ekonom Max Keiser nazývá bankéře bandou zločinců a navrhuje, aby Řekové znovu 
zavedli drachmu. Podle jeho mínění je Řecko pouze částí mnohem většího problému: 
bezskrupulózní bankéři, kteří dobývají svět prostřednictvím dluhů. 

„Debtocracy“ („Dluhokracie“) je nový dokumentární film v Londýně působícího 
profesora ekonomie Costase Lapavitsase. Tento dokument možná nejlépe objasňuje proč 
by měly být řecké dluhy prohlášeny za neplatné. Podle dostupných informací shlédl tento 
film na internetu již více než 1 milion Řeků.  

Tento velmi dobře natočený dokument představuje koncept ruského ekonoma z 20.let 
Alexandra Sacka, jenž vypracoval teorii „opovrženíhodných dluhů“. Různé země tento 
koncept v minulosti uplatnily, aby mohly odmítnout dluhy, které vznikly protiústavní 
cestou. 

K těmto zemím patří např. Ekvádor, jenž znehodnotil před několika lety své dluhy o 
80%. Když v roce 2003 USA obsadily Irák, zdědily dluh ve výši 120 miliard USD. Tento 
dluh měl Irák splatit Francii a Rusku. Dluh byl Američany prohlášen za opovrženíhodný 
a proto jej USA také nemusely splatit.  

Státní dluh lze prohlásit za „opovrženíhodný“ (“odious debt“) tehdy, pokud: 

a. si vláda vezme půjčku bez souhlasu lidu 
b. půjčka není použita pro blaho lidu 
c. jsou-li věřitelé obeznámeni s výše uvedenými aspekty a postupují tak vědomě 

nepřátelsky proti zájmůj cílové země. 

V případě Řecka lze vznik krize odvodit od podvodů, které prováděli Wall Street, 
Mezinárodní měnový fond, evropští bankéři společně se zkorumpovanými řeckými 
politiky.  

Je zjevné, že řecký lid z těchto půjček nijak neprofitoval, protože prostřednictvím těchto 
půjček byly hrazeny výhradně úroky předchozích půjček. Ze 150 miliard USD půjček 
nebylo použito nic pro blaho řeckého lidu.Všichni věřitelé si byli dále plně vědomi toho, 
že se tímto způsobem podílejí na zločinu vůči řeckému lidu.  

Celá finanční krize byla pečlivě naplánovaná a poté veřejnosti prezentována ve zcela 
falešném světle. Toho se zhostily sdělovací prostředky, které jsou rovněž vlastněny 
mezinárodními bankéři. Politici přirozeně také odehráli role, které jim byly přiděleny.  

Celá řecká krize je pouze a jen hollywoodským představením, v němž byla řeckému lidu 
přidělena role bezbranné oběti. A pokud americká vláda výrazně neomezí své výdaje 
budou v příštím dějství v roli oběti Američané. 



Média, která jsou vlastněna bankéři viní za to, co se stalo nabobtnalou byrokracii v zemi 
a ochromující systém daní. Geniální zkratka “PIIGS” pro Portugalsko, Irsko, Itálii, Řecko 
a Španělsko byla vymyšlena proto, aby se jejím prostřednictvím šířil ve veřejnosti názor, 
že lidé v Řecku a v těchto dalších zemích jsou liní, nenažraní a neskutečně rozhazovační.  

Ve filmu Debtocracy je ukázáno jak bankéři a politikové předkládali zemi rozličné 
projekty, jejichž prostřednictvím profitovali oni sami, ale Řecko tím uvrhli do úpadku.  

K těmto intrikám bankéřů a politiků patří podplácení, zvýhodňování – např. německé 
firmy Siemens pro výstavbu aténského systému metra nebo gigantické výdaje na 
olympijské hry v roce 2004. 

Ještě vice ekonomicky devastující byly výdaje v řádu mnoha milliard za předražené 
zbraně, za letadla a ponorky, které byly nakoupeny od evropských výrobců. Tito výrobci 
jsou vlatněni přesně týmiž bankéři, kteří zemi nejprve poskytli půjčky. 

Jedná se zde tedy zcela jasně o finanční manipulace tak jak byly popsány Johnem 
Perkinsem v knize “Přiznání najatého vraha ekonomiky”. 

Řecko je kanárek v uhelném dole bankéřů. Pokud padne Řecko, nebude trvat dlouho a do 
propasti se zřítí rovněž i Spojené státy.  

Článek Griechenland-Krise: Griechische Staatschulden sind null und nichtig vyšel 
1.07.2011 na propagandafront.de, překlad R.Václav 

++++++++++++++++++++ 

Stanové městečko u New Jersey  Americký sen padl na hubu 

5.8.2011 

Vjíždíme do "stanového městečka" jen hodinu cesty od Manhattanu. Před našima očima 
se odvíjejí scény připomínající velkou depresi. Míjíme zchátralé domovy zoufalých a 
opuštěných amerických rodin, které si založily v lese vlastní komunitu.  

Více než 50 lidí bez domova obsadilo lesy kolem New Jersey, hospodářská krize rozbila 
jejich americký sen.  

A zatímco politici ve Washingtonu si vyměňují obvinění, kdo může za 14 bilionů dluhů, 
roste každým dnem pravděpodobnost, že do stanového městečka přibudou další duše. 
Stavební plachty jako stany, indiánské týpí a provizorní domky z balzového dřeva, to 
jsou domky nových obyvatel stanového města, kde každý ztratil svou práci. 

Životy těchto lidí závisí na sbírkách z místního kostela a přátelství restaurací, kde dávají 
jídlo bezdomovcům zdarma. Komunita skýtá smutný pohled na problémy nejmocnější 
země světa zápasící s nedostatkem financí.  



„Po celý rok se nám dařilo střídavě dostat se z tábora ven a zase zpátky," řekl bývalý 
pracovník hotelu Burt, čtyřiatřicetiletý Haut, který žije se svou ženou, ex-učitelkou 
Barbarou, 48 ve stanu ve stylu teepee z Divokého západu.  

„Naše finanční potíže způsobené úvěrovou krizí před třemi lety nás nutily tábořit na 
veřejném prostranství, v zahradách patřících kostelům a zadních traktech zavřených 
obchodů. Zpočátku nám pomáhali přátelé, ale to se vyčerpalo. Snažíme se postavit zpátky 
na nohy, pomáhá nám vedení tábora. Doufáme, že vrátíme se do systému sociálního 
zabezpečení, nebo se nám podaří získat bydlení v rámci nějakého programu státem 
sponzorovaných nájmů."  

Zpustošeni ztrátou svého zaměstnání a svých domovů se obyvatelé stanového městečka 
snaží den co den přežívat bez luxusního zboží, které bereme jako samozřejmost, jako je 
jídlo na stole a střecha nad hlavou.  

Stanové městečko na dvou akrech pozemků provozuje padesátiletý bývalý reverent Steve 
Brigham. Podél prašných cest se před primitivními příbytky často objevují květináče s 
kytkami. 

Městečko se snaží co nejblíže napodobit funkčnost normálního města. Je řízeno 
demokratickými pravidly schválenými všemi obyvateli.  

Všichni musí souhlasit s tím, že nebudou žádné boje, musí věnovat část svého času k k 
čištění tábora a co je nejdůležitější, musí udržet klid po 22 hodině.  

Kemp v současné době prochází právní bitvou s místními okresními úřady, které chtějí 
tábor zrušit. Případ se dostal až před Nejvyšší soud státu New Jersey.  

Steve a obec stanového městečka chtějí, aby okresní úřad poskytl bezdomovcům 
ubytování. Najali místního právníka, který pro ně pracuje zdarma.  

„Toto je místo, kde se lidé zotaví, vysuší mokrý šat a znovu se postaví na nohy a vstoupí 
do světa,“ uvedl reverent Steve, který byl vysvěcen před osmi lety, ale vzdal se všeho 
svého majetku a žije v chudobě spolu s rostoucí komunitou ve stanovém městečku.  

„Máme benzínový generátor, který ohřívá vodu pro sprchu a umožňuje nám umýt nádobí 
po darovaném jídle.“  

„Máme mladé slepice, ale nikoliv pro vejce. Slepice jedí klíšťata, mohli bychom 
onemocnět lymskou horečkou nebo dostat otravu krve.“  

„Je to tady rasově rozmanité společenství. Žijí zde Mexičané, Poláci, Irové, Američané, 
Afričané a bílí lidi.“  

„Žije zde osm žen. Dříve jsme s tím měli problémy, ale nyní přispívá jejich přítomnost k 
uklidnění.“ 



„Každodenní boj o existenci nám připomíná, jak velké štěstí máme, když máme své 
domovy a své životy s televizí a jídlem z mikrovlnné trouby.“ 

I když tábor výrazně závisí na vynalézavosti Steva a jeho pomocníků, udržet naději ve 
stanovém městečku je jeho nejtěžší úkol.  

„Máme tu funkční kapli, která je postavena z odpadového dřeva a místo střechy má 
plachtu,“ vysvětluje Steve.  

„V letních měsících sloužíme mše venku v kruhu z kmenů pokácených stromů.“  

„Není podmínkou, aby se obyvatelé městečka zúčastňovali bohoslužeb, ale spiritualita a 
naděje mohou pomoci lidem, kteří prožívají své nejtemnější chvilky.“  

Elwood a Cynthia žijí v kempu déle než rok, postavili si vlastní kabinu s kompletními 
funkčními dveřmi a dokonce si sehnali i pohovku.  

„Vylepšili jsme naše obydlí; místo původní stanové plachty na střeše jsme použili 
balzové dřevo, to by nám mělo pomoci v zimě, když na střechu nasněží,“ řekl Elwood.  

„Doufejme, že v i létě se náš domeček tak nerozpálí.“  

"Každá pomoc, kterou od Steva dostáváme, nám umožňuje učinit krůček na cestě k 
sociální podpoře nebo k vládou podporovanému bydlení.“  

„Pracoval jsem jako uklízeč v místní restauraci a Cynthia bývala servírkou.“  

Pro Burta a Barbaru je výhodnější péče, kterou dostávají zde než život na sociálních 
dávkách poskytovaných vládou. 

„Péče a společenství, které nabízí stanové městečko, je úžasná,“ říká Burt.  

„Je to jako návrat zpátky k přírodě a uvědomění si, že všechna naše skvělá zařízení, jako 
jsou telefony mikrovlnné trouby a dokonce i auta nejsou nezbytná.“  

„Potraviny, přístřeší a voda je to, co potřebujete a to jsme zde dostali.“  

Jeden člen komunity, který žije v pestré stanovém městečku prohlašuje, že je synovcem 
velkého Johnnyho Cashe.  

„Býval jsem kytarista a hrával v klubu BB Kings v New York City,“ říká Mark.  

„Ale moje přítelkyně mě opustila, ztratil jsem domov. Žil jsem kolem Toms River 
nedaleko odtud a spával venku. Kolegové bezdomovci mi řekli o stanovém městečku a 
reverentovi Stevovi. Přišel jsem sem a požádal jej o místo v táboře. Je to tu jako rodina, 
do které mě Steve přijal. Teď mám přátele a lidi kolem, které jsem neměl, protože můj 



život se zhroutil. Moje rodina mi už, zdá se, nemůže více pomoci. Připouštím, že 
pokaždé, když se snažili mi nějak pomoci, jsem je zklamal. Nedokázal jsem vyřešit svůj 
život. Nevím, co bych dělal, kdybych toto místo k životu zde neměl.“ 

 
The Tent City of New Jersey: Desperate victims of the economic slump forced to live in 
makeshift homes in forest vyšel 2. srpna  

++++++++++++++++++++ 
 

Aký je skutočný profil nórskeho masového vraha Breivika?             K udalostiam v 
Nórsku – operácia GLADIO ? 

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov,                  Napsal 
sowa (») 
  
Európa si už zvykla na masové vraždenie a krvavé scény z Iraku, Afganistanu či 
najnovšie z Líbye, ktoré nám masmédia pravidelne a zväčša jednostranne servírujú vo 
svojich spravodajstvách. Počty mŕtvych a rozsah masového vraždenia v týchto regiónoch  
však  necháva ľudí chladnými a nevyvoláva už žiadne emócie.  Nedávny masaker 
pomäteného šialenca v Nórku však tentoraz s desivou krutosťou  šokoval  drvivú väčšinu 
obyvateľstva Európy imúnnej a obrnenej cynizmom proti obdobným zvrhlostiam 
páchaných v iných častiach sveta.  

          Aký je vlastne profil páchateľa masakry, ktorá je v súčasnosti hlavnou témou 
polemík a najrôznejších názorov odborníkov, ale aj pseudo - odborníkov všetkých 
rangov? 
Hovoria nám slovenské média skutočnú pravdu, alebo ide opäť len o to, aby sa táto 
smutná tragédia stala dôvodom na obmedzovanie slobôd občanov a na eliminovanie pre 
súčasných politikov nežiaducich oponentov a kritikov? 

          TV Markíza a iné média v súvislosti s týmto otrasným činom vykresľovali 
páchateľa ako pravicového extrémistu, zdôrazňovali jeho údajný kresťanský 
fundamentalizmus  a odpor k multikulturalizmu a prisťahovalcom z islamských krajín. 
Vzápätí sa niektorí novinári a chronickí exhibicionisti typu Alojza Hlinu nezabudli 
priživiť,  podobne ako hyeny na  zdochline, na tejto tragédii a hľadať súvislosti medzi 
domácimi tzv. extrémistami, účelovo pri tom uvádzajúc meno Mgr. M. Kotlebu.  Objavil 
sa aj titulok s názvom Aj slovenskí extrémisti sa pripravovali na rasovú vojnu. 

          Najväčším deformovaním pravdy vždy bolo  vytrhávanie vecí z kontextu a ich 
zámerné prekrúcanie. Ak sa chce obyvateľ Slovenska dozvedieť pravdu a neovláda 
minimálne anglický jazyk, má smolu a je odkázaný len na to, čo mu naservírujú 
v televízii, rozhlase a v tlači. 

 ...V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť dve veci: 



          Ak by bol Breivik skutočným vlastencom, nikdy by nevraždil nevinných 
občanov vlastného štátu. Ak by nebol tento páchateľ osamelým vlkom a bol by 
organizovaný medzi tzv. nacionalistami, sotva by sa našla organizácia, ktorá by mu 
dala súhlas na takýto šialený čin, ktorým by ju totálne zdiskreditoval, postavil mimo 
zákon a pripravil o šancu dostať sa k politickej moci, aby takto mohla presadzovať 
svoje ciele.  

          V záujme objektivity  je tiež potrebné povedať to čo, slovenské média na rozdiel od 
niektorých zahraničných obchádzajú a čo odhaľuje skutočný profil masového vraha 
z Nórska: 

          Breivik says, "The time has come to stop the stupid support of the 
Palestinians...and to start supporting our cultural cousins – Israel“  v preklade do 
slovenčiny : Breivik povedal,      ...„Prišiel čas ukončiť hlúpu podporu 
Palestínčanov... a začať podporovať našich izraelských kultúrnych bratrancov“.  
 
        Najväčšou tragédiou je, že Breivik je produktom súčasnej spoločnosti, páchajúcej 
politickú samovraždu bezbrehým liberalizmom, rozvracaním tradičnej rodiny, rozvodmi, 
interrupciami a eutanáziou. Breivik patrí ku generácii vychovanej na vojnových 
počítačových hrách, na kultúre filmov plných násilia a sexu, ktoré sú dennodenne šírené 
ako forma relaxu a zábavy. Breivik nežil v usporiadanej a úplnej rodine, čo potvrdzuje 
fakt, že jeho otec žil vo Francúzku viac ako 15 rokov a neudržiaval so svojim synom 
žiadne kontakty. Je zrejmé, že sa jedná o klasickú rozvrátenú rodinu, akých je v súčasnej 
Európe čoraz viac. Oprávnene preto možno konštatovať, že dračie semeno vzišlo 
a nežiadúcim produktom  súčasného životného štýlu v duchu likvidácie tradičných 
kresťanských rodinných hodnôt a  propagácie homosexuality ako životného štýlu,  
je práve bezcitný a chladnokrvne uvažujúci egocentrický jedinec typu Breivik.  
Jednoducho tento človek, tak ako mnohí jemu podobní, v detstve nenašiel  pozitívny vzor 
v rodine kde chýbal otec a tak si vsugeroval vlastnú predstavu, že je osamelým 
bojovníkom, ktorý chce zachrániť svoju krajinu. Toto masové vraždenie je bezo sporu  
moderným fenoménom. Breivik bol fascinovaný tupou silou, netrestanou za svoje 
zločiny. Fascinovaný sionizmom, vraždiacim ľudí po tisícoch, ktorý svojimi 
zverstvami postupne znižoval prah citlivosti Západu. Nie je náhoda, že Breivik 
používa rovnaké argumenty ako sionizmus. "Som nevinný. To, čo som urobil bolo 
nutné, lebo... "atď.     
 
      Je chybou, že slovenské médiá tak ako v prípade „humanitárneho bombardovania“ 
Srbska, invázie do Iraku, či súčasnej „ochrane civilistov“ pri „humanitárnom 
bombardovaní“ Líbye NATO, ani v prípade tejto tragédie nehovoria celú pravdu. Ak sa 
pravda prekrúca alebo zatajuje, vzniká priestor pre konšpiračné teórie či už dôvodné 
alebo nedôvodné.  
 
     Nemožno opomenúť fakt, že Nórsko je mimo eurozóny a vďaka svojmu 
nerastnému bohatstvu je doposiaľ nezávislé. V tejto súvislosti stojí za zmienku aj list 
nórskeho premiéra adresovaný premiérovi Ruska Putinovi dva dni pred masakrou 
so žiadosťou o pomoc proti možným nátlakovým akciám proti Nórsku, ktoré je 



všeobecne známe ako bohatá krajina s nerastným bohatstvom, o ktoré sa politici 
presadzujúci princíp skutočnej sociálnej demokracie a solidarity, na rozdiel od 
našich, so svojimi občanmi delia. Nemožno opomenúť, že USA a tajné služby NATO 
preukázali, že v Nórsku vlastnia mimoriadne kapacity, z ktorých mnohé pracujú 
zrejme mimo kontroly nórskej vlády. (!!!) Začiatkom septembra 2010 televízny 
kanál TV2 v Oslo odhalil existenciu rozsiahlej siete platených pomocníkov a 
informátorov americkej tajnej služby regrutovaných z radov policajtov vo výslužbe 
a ďalších funkcionárov. Na záver je potrebné uviesť aj názor známeho 
harwardského extrémistu a sionistu, profesora Alana Dershowitza, ktorý v 
Murdochovom Wall Street Journal označil nórsku vládu ako antisemitistickú.  
 
       Najpodozrivejším na tejto tragédii je, že páchateľ tejto masovej vraždy 
zázračne prežil zásah policajnej zásahovej jednotky bez jediného škrabnutia. Táto 
skutočnosť, nevídaná najmä v USA, a v tiež aj na Slovenku, kde sa delikventi na 
úteku strieľajú za bežné kriminálne delikty, bude zrejme nastoľovať viaceré 
nezodpovedané otázky a zároveň je dôkazom, že Breivik je obyčajný zbabelec, ktorý 
dokázal chladnokrvne a cynicky vraždiť deti, (len preto, lebo propagovali bojkot 
Izraela ako odvetu za genocidu páchanú na Palestíncoch v Gaze) ale nenašiel odvahu, 
aby si vpálil guľku do hlavy.   
 
                         František Bednár - Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov  
 
(K tomu treba doplniť aj ďalšiu podozrivú okolnosť, že totiž na bombový útok na vládne 
centrum v Oslo bolo použité auto naložené výbušninou. Ako je potom možné, že od bomby 
na ulici začala horieť budova až na šiestom poschodí ? Je evidentné, že Breivik mal 
spolupáchateľov! ) 

++++++++++++++++++++ 

                                                                                                          

 BOMBING & SHOOTINGS in NORWAY 

 

Prečítajte si pozorne, o čom autor píše a POZRITE SI PÚTAČE, ktoré držia tí chlapci...ktorí boli neskôr postrieľaní. Bojkot sa 
stal významným nástrojom proti Izraelu (podobne ako bol predtým v Južnej Afrike...)... a šíri sa celým svetom. Tábor, kde vrah 
pozabíjal deti, bol tábor ľavicovej mládeže, ktorá otvorene vyzývala na bojkot Izraela. Pozrite si doleuvedený zoznam Izraelského 
tovaru, ktorý je v Nórsku bojkotovaný... (Na protest proti genocide v pásme Gazy.) 
 

Please check out what he writes and LOOK AT THE PICTURE held up by the kids... who were 
later killed.  Boycott has become quite a strong tool against Israel (like it was with South 
Africa..)... and it is spreading around the world.  The camp where the shooter killed the kids was 
a leftist Norwegian camp which openly advocated the boycott of Israel.   
Scroll all the way down to see the list of Israeli products that are being boycotted in Norway.. 
 



 
 
--- On Sat, 7/23/11,  

 
From:  
Subject: MY LASTEST BLOG ARTICLE AS TO THE BOMBING & SHOOTINGS IN NORWAY 
To:  
Date: Saturday, July 23, 2011, 8:27 PM 

Možno vám doleuvedený článok dá presnejší pohľad na to, čo sa skutočne stalo v Nórsku pri bombových útokoch v
a zabíjaní detí...a prečo. Dobre sa prizrite a prečítajte si informáciu a môžete za tým cítiť MOSSAD. To čo vidíte na 
obrázkoch a textoch nižšie vám NIKDY nebude ukázané v americkými židmi ovládaných médiách. Keď sa to 
stalo....povedal som blízkemu priateľovi: „To boli Židia“ . Teraz pri hlbšom pohľade... vyráža pravda na povrch, že v
boli určite angažovaní.                                  Dr. James P.Wickstrom 
 

Perhaps the article below will give you a better insight as to what really happened in Norway, as to the bombing and the 
killing of the children... and why.  Take a very good look and read on the information and you should smell MOSSAD.
What you are seeing below in the pictures and printed material will NEVER be shown to you on American Jew con
news outlets.  When it happened.... I said to a close friend; "It was the Jews."  Now, low and behold.... out pops the truth 
that they surely were involved. 
Dr. James P. Wickstrom 
 
 

"BOIKOTT ISRAEL" SIGN DISPLAYED AT UTOYA ISLAND ONE DAY BEFORE MASSACRE. 

„BOJKOTUJME IZRAEL“ TÁTO VÝZVA SA OBJAVILA NA OSTROVE UTOYA    DEŇ PRED MASAKROM

Saturday, July 23, 2011 12:33 PM 

  

 

 

 

Screenshot from a television news report about the camp at Utoya Island,  
one day before the shooting.                                                                                                                  Záber z 



--  
[Peace without justice & equality is an explosion waiting to happen.  
Justice without the pursuit of peace & equality is a torturous path to nowhere]                   
(Mier bez spravodlivosti a rovnoprávnosti je čakaním na výbuch.   Spravodlivosť bez 
nastolenia mieru a rovnoprávnosti je mučivá cesta, ktorá nikam nevedie) 
--------------------------------------------- 
Masový vrah Breivik v rovnošate slobodomurárskeho rítu... 

.. a ako chladnokrvný zabiják a fanatický sionista na ilustračnom titule maďarského 
časopisu. 

++++++++++++++++++++ 



Oslo: všechno, co už víte 
2011-07-31 (13:14) | Zo sveta  
O motivech dvojího teroristického atentátu v Norsku, jejichž tragická 
bilance zatím dosahuje téměř stovky mrtvých, je třeba mít na vědomí 
jedinou věc, a sice, že jako vždy, je třeba hledat jejich motivy v odlišném 
směru, pokud ne zcela opačném, než jsou ty, které našeptávají západní 
prorežimní deníky a TV. Pro objasnění situace jsou snad užitečné některé 
zprávy, které se objevily skrytě v předcházejících dnech a minulých letech. 
Sečíst dvě a dvě není složité.  
Otázka: Jaké zájmy jsou za atentáty?  
Analýza: Norsko a Rusko dosáhly v průběhu posledních let dohody o stále 
těsnější spolupráci ve využívání ložisek ropy a plynu v Arktidě, stejně jako o 
obchodním partnerství ve využívání ložisek na středním východě (zejména v 
Iráku). Tato energetická privilegovaná osa mezi Ruskem a Evropou dává v sázku 
americké strategické zájmy a kontrolu USA nad evropským kontinentem. Bylo 
proto nevyhnutelné, že dříve nebo později přijdou příslušná "upozornění":  
1) Z webu "La voce della Russia" 7. 7. 20011  
Vstupuje v platnost dohoda Rusko-Norsko: nové horizonty v Arktidě  
V platnost dnes vstupuje dohoda mezi Ruskem a Norskem o vymezení zón 
kompetence v Barentsově moři a v Severním ledovém oceánu. Tímto 
dokumentem, podepsaným 15. září 2O1O se uzavřelo 40 let sporů. Dohoda 
otevírá nové možnosti pro svobodné využívání bohatých ložisek plynu a ropy v 
oblasti o rozloze 175 tisíc kilometrů čtverečních a upravuje spolupráci v oblasti 
rybolovu. Podle ruského ministra zahraničí Lavrova se jedná o vzájemně 
výhodné a příznivé ujednání.  
2) Ze "Sky - TG24" 12. 12. 2009  
Irák, Rusové a Norové získali ropu  
Během konkursu na přidělení smluv na dvacetileté využívání iráckých vrtů, které 
se odehrálo v Bagdadu, ruská společnost Lukoil a norská Statolit získaly koncesi 
na těžbu v jednom z největších ložisek na jihu Iráku. Oznámil to irácký ministr 
ropného průmyslu. Jedná se o jedno z největších ložisek, které dosud nebylo 
využíváno, se zásobou 13 miliard barelů. Dvojice Lukoil-Statoil získala smlouvu 
dík nabídce, která předpokládá růst produkce na 1,8 milionů barelů denně.  



Keby Slováci nemali vymyté mozgy, už dávno by taký bojkot všetkých banksterských 
krajín spontánne robili - a kupovali by aspoň to málo slovenského tovaru, ktorý sa ešte u 
nás vyrobí, či aspoň urodí... 

++++++++++++++++++++ 
Titta på länken. Pozrite si vlakno. God natt.  N 
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3229305.ece 
Da 

++++++++++++++++++++ 

Vazeni a mili priatelia, damy a pani, 

 Pred chvilou som dostal jeden e-list s recnickou otazkou, ci kapitalizmus je tragedia 
alebo komedia. Odpovedam tak, ako je to vyssie v “subjekte”. Je to obrovska krvava 
tragikomedia. Komediu s nami hraju ONI, KAPITALISTI, SUPERBOHACI TOHOTO 
SVETA, ktori si myslia, ze vsetci sme blbeckovia, hlupaci s vykradnutymi lebkami. 
Pokladaju nas za zver, tak ako to hlasa ista nabozensko-rasova skupina. Ale okrem “hry” 
je to aj velmi vazna vec, pretoze tato vladnuca kasta sveta stavia proti nam vsetkym, proti 
celemu ludstvu, tisice policajtov, desattisice vojakov, stovky a mozno az tisice bojovych 
lietadiel, obrnenych vozidiel, vybusnin s ochudobnenym uranom,  a vsetky ostatne zbrane 
individualneho a hromadneho zabijania. V Anglicku vlada – predseda vlady Cameron, 
dnes oznamil ze proti demonstrantom, ano, revolucianarom, posiela16,000, ano sestnast 
tisic policajtov. Pripravene maju tisice vojakov v plnej zbroji uvedenej vyssie.  

 Toto bezuzdne zabijanie a nicenie zacali pred viac ako desiatimi rokmi (dalej do 
minulosti nezachadzam) pri besnom utoku na lud, narody byvalej Juhoslavie, neskor 
Srbsku, potom vykonali najvacsi zlocin proti vlastnemu ludu v novodobej historii, po 
skonceni druhej svetovej vojny, a to zrutenim tzv. Dvojiciek World Trade Center 
(Svetove obchodne stredisko) v New Yorku, s vyse tri tisic zabitymi, a poskodenim 
Pentagonu vo Washingtone. Ano, priatelia, toto spravili oni. Americka vlada, najvyssi 
vladni predstavitelia a ich pomocnici, ziadni “afganski alebo arabski teroristi”. Potom 
protipravne zautocili na pokojamilovny Afganistan, kde uz desatrocie hromadne vrazdia 
civilov, zeny, deti, starcov. Zabijaju ich aj zbabelo zo vzduchu, kde im len malokedy 
hrozi spravodliva odveta, co sa im stalo trebars predvecom s americkou vrazednou 
helikopterou. Fakticky a protipravne napadli a okupuju Pakistan. Zabijaju Palestincov, 
domace povodne obyvatelstvo Palestiny, a najnovsie, v sucasnej dobe, hromadne vrazdia 
v Libyii, ktoru nicia, premienaju na trosky. Pripravuju sa na utok proti Iranu, stvu proti 
Belarusi (Bielorusku) ktoremu sa otvorene vyhrazaju, tak ako voci kazdemu, kto len 
trochu stoji v ceste ich snaham o uchopenie svetovlady a zotrocenie celeho ludstva. K ich 
“nepriatelom” patri rovnako Venezuela, na cele s vlasteneckym prezidentom Chavezom, 
ako aj Kuba, ba dokonca i Norsko, ktore tym, ze prestalo podporovat agresiu voci Libyii 
dostalo pomstivu odplatu - hromadne vrazdenie mladych ludi v letnom tabore. Mohli by 
sme, zial, pokracovat este dlho, kedze tieto hyeny, demoni obleceni do ludskych kozi, 
nemaju mieru a nebudu poznat hranicu. 

 Slovaci a Slovenky, mili krajania. Do tejto kategorie sialenych krvavych dravcov, aspon 
teda do kategorie kolaborantov, ako za nacizmu, poslusnych sluhov - prisluhovacov 



svetovych, globalistickych demonov, masovych vrahov a zlocincov najhorsieho zrna 
patri, zial, aj dnesna slovenska statna garnitura, clenovia vlady, mnohi poslanci a vela 
roznych vladnych cinitelov a uradnikov. Odhalujte ich a ich sluzobnicke zlocinne 
prechmaty!  

 Cas sa naplna. Nam vsetkym, celemu ludstvu, i nasmu slovenskemu narodu hrozi 
bezprostredne nebezpecenstvo nielen totalneho ozobracenia v dosledku kolapsu, padu 
kapitalistickej ekonomiky, prejavujuceho sa predovsetkym v katastrofalnom stave 
svetoveho financnictva. Ale hrozi nam aj fyzicka ujma, utrpenie, hrozy vojny, resp. 
vojen, ktore zachvatili uz velmi velky kus sveta a stale sa rozsiruju a zintenzivnuju. Tito 
Satani od marca t.r. zautocili letecky na suverennu Libyiu uz asi 7, 000 – sedem tisic krat; 
len vcera vraj uskutocnili okolo 170 naletov. Libyia je v plamenoch a v ruinach a libyjsky 
lud oplakava svoje zabite deti, zeny, mladez, matky a otcov. Toto su vojnove zlociny, za 
ktore prislusni zlocinci na cele s Obamom, Sarkozim, Cameronom, Berlusconim spolu s 
ich ministrami, generalmi i mnohymi poslancami servilnych parlamentov, ako aj krajin, 
statov ktore sa k tomu zlocinu pridali, vratane Kanady, patria pred Novy Norimbersky 
sud, ktory by mal, bude musiet, vyniest take rozsudky, ake vyniesol voci nacistickym 
zlocincom po 2. svetovej vojne – trest smrti. Vsetci by mali byt obeseni, tak ako boli 
obeseni Goering, Keitel, Streicher a spol. Ani jeden z nich si za statisice vrazd, ktore po 
celom svete vykonali tym, ze ich nariadili, organizovali, financovali a schvalovali 
nezasluzi ziadnu milost . 

 Zabudol som uviest najvacsie, co do kvantity, svinstvo, zlocin kapitalistickych 
zloduchov, a to utok na pokojamilovny suverenny IRAK, clena OSN a vsetku tam 
preukazanu barbarsku brutalitu.  Ide predovsetkym o pocet mrtvych, tak-lebo-onak 
zabitych, zavrazdenych Iracanov, ktorych pocet sa realisticky odhaduje (viacerymi 
informacnymi zdrojmi) najmenej na jeden a pol miliona ludi. Aj ked v mnohych 
pripadoch ide o umrtia v dosledku sektarnej / nabozenskej vojny medzi nimi samymi, 
Iracanmi, vsetko je to dosledok anglo-americko-“spojeneckej” (vratane slovenskych 
janiciarov) vojny, invazie a okupacie Iraku. O tom, ze cela krajina je spustosena, 
zamorena na veky radioaktivnym “ochudobnenym”uranom, slavne Narodne muzeum 
vyrabovane, atd. nemusim pisat. 

Smrt kapitalistckym vrahom – zlocincom!!  

 Priatelia! Cas sa krati. Osudna chvila vyuctovania bud s nami, kedy nas vstkych 
pohlusia, alebo s nimi, zlocincami sa blizi. Je predo dvermi. Uvedomte si to! Prosim vas, 
rozsirujte pravdu a tomto vsetkom. Burcujte ludi dobrej vole! Bud oni, alebo my! Ina 
alternativa, ocividne, nejestvuje, tak ako to sucasne ukazuje priklad Libye, ktora sa 
uporne a hrdinsky brani.  

 Naliehavo vas prosim a ziadam: vsetkymi dostupnymi prostriedkami a sposobmi 
rozsirujte pravdive informacie a dvihajte odhodlanie ludu k odporu, k poslednej borbe za 
spravodlivost, ludskost, mier a dostojnost cloveka na tejto kapitalistickym demonom 
ohrozenej planete Zem. Lebo den Armagedonu, zda sa, sa priblizil. Nezabudajme, ze 



vsetko je prichystane, resp, sa urychlene chysta na prepadnutie uz obkluceneho  Ruska, 
co by znamenalo koniec vsetkeho. Teda aj nas, ludi, homo sapiens. 

 S pozdravom,   Jan Zvalo 

++++++++++++++++++++ 

Aj v poslednom čase ľudia opäť viac hľadajú lieky na svoje problémy v prírode, pretože 
napriek novým objavom a vedeckému pokroku sa necítia zdravší. Pribúda civilizačných 
ochorení, alergií na lieky, a tak už aj v medicíne vznikajú oddelenia, kliniky či katedry 
naturálnej medicíny. Okrem iného skúmajú možnosti využitia rastlinných výťažkov v 
boji proti rôznym chorobám a rozdiely medzi používaním chemických a prírodných 
látok. 

Sú prírodné liečebné metódy len neškodným placebom alebo skutočne pomáhajú? Aj tu 
platí, ako komu, v každom prípade však neškodia, veď napríklad momentálne populárna 
aloe obsahuje viac ako 200 účinných látok – medzi nimi napríklad mnohé enzýmy, 
vitamíny, minerálne látky, vlákniny, cenné aminokyseliny, látky s protibolestivými, 
protizápalovými, antibiotickými a mnohými ďalšími pozitívnymi účinkami. Imunitný 
systém zas dokážu povzbudiť betaglukány izolované z hlivy ustricovej alebo pekárskych 
kvasiniek. Pomáhajú aj pri opakovaných infekciách, alergiách, pri rádioterapii a 
chemoterapii či pri chirurgických zákrokoch.  

Enzýmové masti pre zmenu využíva aj súčasná medicína na čistenie či hojenie rán, pri 
infarktoch, trombózach, embóliách a nádoroch. 

Zoznam stovky liečivých bylín, z ktorých mnohé sa využívajú dodnes, sa našiel aj na 
papyruse z roku 1500 pred naším letopočtom. V Európe napísal prvú knihu o liečivých 
bylinkách grécky lekár Dioscorides pod názvom De Materia Medica v 1. storočí. Na 
vývoj fytoterapie mal významný vplyv aj Galenus, dvorný lekár cisára Marka Aurélia, 
ktorý položil základy klasifikácie predpisovania bylinných medikamentov. Rimania verili 
v blahodarné účinky bylín. Bičovali sa stonkami žihľavy, aby vznikla zápalová reakcia 
pokožky, ktorá utíši ich reumu. 

Najstarší zachovaný európsky herbár pochádza z 10. storočia. Od roku 1785 sa bylinky 
používali na liečenie najrôznejších ťažkostí, až jedna z nich dramaticky urýchlila vývoj 
farmakológie. Anglický lekár Withering zistil, že vodnatieľku spôsobenú zlyhávaním 
srdca možno veľmi dobre liečiť výťažkom z náprstníka. Podarilo sa z neho extrahovať 
srdcové glykozidy digoxín a digitoxín, ktoré sa pri liečbe porúch srdca používajú dodnes. 

Až pretechnizované 20. storočie a zmena životného štýlu spôsobili, že sa liečivé rastliny 
na istý čas dostali do nemilosti. 



Čo na kašeľ, imunitu, krajšiu pleť či lepšiu pamäť 

Zvyšovanie obranyschopnosti: 
- echinacea - aktivuje nešpecifický imunitný systém, čím chráni organizmus pred 
prechladnutím 

Prechladnutie 
- pomáhajú rastliny, ktoré obsahujú dezinfekčne pôsobiace silice, ktoré brzdia množenie 
baktérií a vírusov 
- šalvia lekárska - má protizápalové účinky najmä pri bolestiach hrdla a ďasien, znižuje 
nadmerné potenie 
- lipa veľkolistá - známy je jej výrazný účinok na podporu potenia 
- baza čierna - má potopudný a močopudný účinok 
- šípky - obsahujú vitamín C, magnézium, regenerujú organizmus 

Kašeľ 
- podbeľ liečivý - uvoľňuje hlieny a uľahčuje vykašliavanie 
- materina dúška - má protibakteriálne účinky 
- divozel - pre obsah saponínov a slizových látok sa používa pri suchom, dráždivom a 
neproduktívnom kašli 
- skorocel kopijovitý - zmierňuje zápaly hltana a ústnej dutiny, účinne tlmí dráždenie na 
suchý kašeľ 
- prvosienka jarná - obsahuje saponíny, zrieďuje hlieny, uľahčuje vykašliavanie, známa je 
aj svojimi protizápalovými účinkami 
- aníz - zvyšuje sekréciu hlienov a vykašliavanie, má protibakteriálne vlastnosti 

Nervozita, depresia, nespavosť 
- medovka lekárska - obsahuje silice, ktoré pôsobia upokojujúco 
- ľubovník bodkovaný - odstraňuje stres, napätie a pocity strachu bez toho, aby utlmoval 
alebo uspával 

Vysoký krvný tlak, choroby srdca a ciev 
- imelo biele - reguluje krvný tlak - vysoký znižuje, nízky upravuje. Odstraňuje závraty a 
pocity návalov krvi do hlavy 
- rozmarín lekársky - posilňuje srdce, zlepšuje krvný obeh a upravuje nízky krvný tlak. 
Používa sa pri poruchách periférneho prekrvenia 
- ginko dvojlaločné - zlepšuje prekrvenie mozgu bez toho, aby sa znížil krvný tlak, 
upravuje nepravidelnú činnosť srdca 

Poruchy trávenia 
- byliny podporujúce trávenie obsahujú rastlinné silice, ktoré potláčajú rast kvasných 
baktérií a zároveň uvoľňujú kŕče hladkého svalstva. Prekrvujú žalúdočnú stenu a zlepšujú 
tak trávenie. Mnohé povzbudzujú aj črevnú peristaltiku 
- rumanček kamilkový - pôsobí protizápalovo, proti kŕčom a podporuje odchod plynov z 
čriev 
- mäta prieporná - pôsobí proti nadúvaniu, podporuje tvorbu a vylučovanie žlče. Zvyšuje 



vylučovanie tráviacich enzýmov a podporuje chuť do jedla. Znecitlivuje sliznicu žalúdka 
a tlmí nutkanie na zvracanie 
- medovka lekárska - pôsobí proti kŕčom, má protibakteriálne účinky 
- levandula úzkolistá - zlepšuje pohyb čriev, zmierňuje kŕče, povzbudzuje tvorbu 
tráviacich enzýmov a má protibakteriálne účinky 
- aníz - zvyšuje sekréciu tráviacich enzýmov, zlepšuje trávenie a odstraňuje plynatosť 
- zemežlč - obsahuje čisté horčiny, ktoré povzbudzujú všetky tráviace žľazy 
- fenikel obyčajný - odstraňuje plyny a podporuje pohyb čriev a vylučovanie stolice 
- senný list - je najúčinnejším rastlinným preháňadlom 

Poruchy pečene a žlčníka 
- ostropestrec mariánsky - má ochranný účinok na pečeňové bunky, podporuje ich 
obnovovanie a náhradu pri chronickom užívaní liekov alebo alkoholu 
- púpava lekárska - regeneruje funkciu pečene, podporuje prietok žlče 
- zemežlč menšia - upokojuje podráždený žlčník a zabraňuje kolikám u pacientov so 
žlčovými kameňmi 
- ľubovník bodkovaný - uvoľňuje kŕče v žlčových cestách, zlepšuje vylučovanie žlče 
- medovka lekárska - pôsobí proti kŕčom žlčových ciest 
- mäta pieporná - podporuje tvorbu a vylučovanie žlče, používa sa pri zápaloch žlčových 
ciest a pri žlčových kameňoch. 

Problémy s močením a s prostatou 
- breza previsnutá - zvyšuje vylučovanie moču, používa sa k preplachovacej liečbe pri 
zápaloch močových ciest 
- praslička roľná - obsahuje kyselinu kremičitú, ktorá má pri vylučovaní moču funkciu 
ochranného koloidu. Používa sa ako prevencia vzniku kameňov a pri zápaloch močových 
ciest 

Reumatické ochorenia a úrazy 
- pŕhľava dvojdomá - priaznivým účinkom na metabolizmus a vylučovanie odpadových 
produktov zmierňuje prejavy reumatizmu 
- púpava lekárska - podporuje metabolizmus a detoxikáciu organizmu, preto sa odporúča 
pri chronických reumatických ťažkostiach 
- kostihoj lekársky - podporuje regeneráciu tkanív a tvorbu kalusu, čím pomáha pri hojení 
zlomenín kostí 

Ženské ochorenia 
- rebríček obyčajný - používa sa pri menštruačných ťažkostiach, nadmernom krvácaní, 
kŕčoch a pri problémoch v klimaktériu 
- pastierska kapsička - používa sa pri silnej a bolestivej menštruácii 
- prvosienka jarná - zmierňuje menštruačné a klimakterické ťažkosti 

Kožné ochorenia a kŕčové žily 
- nechtík lekársky - pri vonkajšom použití pôsobí protizápalovo, protibakteriálne, 
podporuje hojenie rán. Používa sa pri preležaninách a to aj preventívne, pri nehojacich sa 
vredoch predkolenia 



- kostihoj lekársky - obsahuje alantoín, ktorý povzbudzuje hojenie rán 
- pagaštan konský - má protizápalové účinky, zmierňuje opuchy, znižuje zrážanlivosť 
krvi. Používa sa pri liečbe zápalov žíl, krvných zrazenín a podliatin 

Očistné kúry 
- pŕhľava dvojmocná - považuje sa za najúčinnejšiu detoxikačnú krv čistiacu bylinu, 
podporuje trávenie, metabolizmus a vylučovanie moču 
- púpava lekárska - zlepšuje trávenie a metabolizmus, má močopudné účinky, znižuje 
hladinu cukru v krvi, pomáha aj pri zápche 
- praslička roľná - obsahuje kyselinu kremičitú. Má celkové očistné a detoxikačné účinky 
na organizmus, podporuje metabolizmus, vylučovanie a činnosť pečene 

Na krajšiu pleť 
- praslička roľná - obsahuje pleti prospešný kremík 
- žihľava - podporuje metabolizmus a odvod splodín z tela 
- olej zo semien pupalky a ľanu - prospieva nielen pleti, ale zároveň posilňuje aj vlasy a 
nechty 

Na lepšiu pamäť 
- ženšen a ginko - ich kombinácia môže zlepšiť pamäť a posilniť mozog 

++++++++++++++++++++ 
 
                              X – 16                            5. 8. 2011 
 
Nemôžeme sa elegantne vyhýbať existencii zla a utešovať utrápených  
                   alibistickým bla,bla,bla. 
                                                                                                                                                  
        Problém nezaslúženého zla a utrpenia nevinných bytostí sa týka každého 
náboženstva,nielen kresťanského.Takmer všetky mytológie o vzniku sveta hovoria o 
akomsi pôvodnom raji, o zlatom veku,ale realita,ktorú nachádzajú historici,archeológovia 
a geológovia hovorí o niečom inom a to presne o tom,že ľudský rod vznikal a rozvíjal sa 
počas nesmiernych trápení a obmedzovaní.Je to trochu aj logické,nielen tragické,lebo čo 
iné vedie aj teraz k rozvoju šikovnosti a vynaliezavosti? V pote tváre budeme dobývať 
svoj chlieb a v bolestiach budeme rodiť a nevidíme tomu konca,tak snívame aspoň o 
lepšom začiatku.Možno práve vtedy sa stávame ľuďmi,keď si tieto nevyhnutnosti a 
obmedzenia naplno uvedomíme. 
        Ľudský druh je v rámci živočíšnej ríše takmer najviac nešpecializovaný a z tohto 
dôvodu nesmierne krehký a náchylný na vymretie.Aj preto je náš genofond pomerne 
jednotný,nie je nás viacero druhov ako u primátov,alebo komárov.Podľa archeológie bola 
možnosť vzniku ľudských variánt,veď koniec-koncov len povedľa neandertálcov sme žili 
desaťtisíce rokov,čo je dosť dobre zdokumentované.Niekoľkokrát ten náš druh skoro 
vymrel ,nakoniec aj príbeh potopy je tak trochu o tom a práve preto podľa genetických 
výskumov pochádzame z niekoľkých málo jedincov.Niektoré katastrofy totiž podľa 
všetkého prežilo len pár tisíc ľudí... 



        Človek iste nemôže byť ľahkoverný ani v sfére vedeckých bádaní,ale to, čo tu 
schematicky naznačujem,je veľmi pravdepodobné a z viacerých smerov dokázateľné.Je 
známy a dosť obchádzaný text proroka Izaiáša /45,7/:"Utváram svetlo a tvorím 
tmu,pôsobím pokoj a tvorím zlo,ja Jahve konám všetky tieto veci."Prečo sa ale potom v 
tých svätých písmach píše o anjeloch,diabloch,démonoch a podobných 
neidentifikovateľných a priznajme si,že aj nepochopiteľných bytostiach?Ten 
starodávny,obrazný a orientálny jazyk je trochu iný než ten náš európsky,odchovaný na 
Platónových kategóriách a dichotómiách,na Aristotelovej a Descartovej logike a iných 
nie celkom podložených a vôbec nie jednoznačných definíciach.Ale už zdravý sedliacky 
rozum by nám mal napovedať,že ten Boh sa asi ťažko hral s akýmsi Adamom na slepú 
babu  
a riadne dlho snoril po záhrade,kým ho našiel.Takisto po vyhnaní prarodičov im asi 
nezošíval tie kožené odevy vlastnoručne vyrobenou ihlou...Asi ani stavitelia babylonskej 
veže nepredpokladali,že postavia svoje dielo až nad oblaky,keď nie tak a ďaleko od 
Babylonu sa týčili päťtisícmetrové kaukazské štíty...Dalo by sa pokračovať,ale myslím 
si,že pre človeka s trochou úprimného uvažovania to stačí,aby prišiel na to,že náboženský 
jazyk je symbolický a alegorický.Tým netvrdím,že je menej pravdivý ako často 
mystifikátorské a zahmlievajúce vedecké teórie,z ktorých mnohé vôbec nemajú k 
mytológiám ďaleko.To som ale zasa odbočil a úvaha by sa stala príliš dlhou a nesúvislou. 
        Chcem ňou len naznačiť,že hĺbka našej viery a dôvery v Božie milosrdenstvo 
nemôžu závisieť od nekritickej ľahkovernosti a zámernom prehliadaní úplných 
samozrejmostí.Ak pokladáme Boha za úžasný a neprekonateľný intelekt,asi sú tie 
účelové a niekedy až úmyselne falšované zjednodušené výklady aj neúctou voči Bohu a 
hriechom a pohoršením pre nás všetkých.Máme na tejto čarokrásnej,hoci niekedy dosť 
krutej zemeguli dosť reálnych problémov a nie je asi rozumné vyrábať si ďalšie.Načo 
budiť rozbroje a hnev medzi ľuďmi,ktorí majú vážnejšie starosti,než dumať,koľko 
diablov sa zmestí na špičku ihly? Netvrdím,že neexistujú znamenia,zjavenia a 
zázraky,sám som mal zopár mimoriadnych zážitkov.Ale nemôžeme podľa nich riadiť 
štáty a riešiť konkrétne  
problémy. Aj keď pre nás osobne môžu byť veľkým povzbudením! 
        Ešte by som spomenul aj tie často bezúčelné mystifikácie a prázdne reči o 
najväčšom náboženskom zjave svetových dejín,o našom neprekonateľnom vzore a 
zakladateľovi Ježišovi Kristovi Aj On žil v reálnej dobe a reálnom svete a snažil sa riešiť 
reálne problémy ľudí.Občas ich pokarhal,ale väčšinou poľutoval a povzbudil.Možno by 
prijal od nás radšej menej adorácií a špekulatívnych meditácií a viacej nasledovania 
svojho príkladu,ako na to na nejednom mieste evanjelií dôrazne vyzýva. 
                                                                                                              KYRIE 
ELEISON,CHRISTE ELEISON! 
 
Vlado Gregor,Holíčska 23,85105 Bratislava                   
gregigregor58@gmail.com 
 

++++++++++++++++++++ 
 
Vyborne, Majo, inac, ta moja vcerajsia posledna kratka reakcia bola zhruba o tomto: 
Hugo inicioval zalozenie ALAI v zaujme podpory serioznej, mozno nadnesenejsie 



povedat "vyssej kultury". Tomu malo sluzit kontinentalne autorske pravo v prvych fazach 
svojho rozvoja: literature a umeniu. Na zaciatku pred vznikom ALAI bol zhodou 
okolnosti aj intelektualny spor Huga s Verdim ohladom libreta k opere Rigoletto, v 
ktorom Hugo videl plagiat svojho diela, len dej bol umiestneny na ineho prostredia a 
postavy boli inak pomenovane. Obaja reagovali prostriedkami svojho umenia kriticky na 
realitu svojej doby vo svojich krajinach, avsak ako umelci ju vnimali v podstate zhodne. 
Hugo argumenoval o i. tak, ze Verdi a jeho libretista ukradli postavy, ktorym on dal 
zivot, Verdi reagoval, ze on im dal nesmrtelnost. Ale ako som ja mal moznost odborne 
sledovat, najma v poslednych troch desatrociach sa autorske pravo zacalo zvrhavat a dnes 
v dominantnej miere nesluzi "droit moral" a podpore "skulturnovania" sveta a 
uslachtilych hodnot (toto tradicne ponatie autorskeho prava malo najma v romansko-
germanskych pravnych kulturach kontinentalnej Europy mozno az do 80-tych rokov dost 
silne postavenie). Prelom v smere k absolutnej komercializacii a takmer vylucnej 
materializacii autorskeho prava aj na europskom kontinente nastal najma s pristupenim 
USA k Bernskemu dohovoru o ochrane literarnych a umeleckych diel koncom 
osemdesiatych rokov a neskor vznikom WTO a dohody TRIPS (k droit moral si 
pripomen najma clanky prof. Dietza, uverejnene aj v slovenskom preklade v Pravnom 
obzore, aj ja som o tom dost pisal), kontinentalna Europa prakticky nedokazala udrzat 
svoje povodne koncepcie a autorske pravo zacalo stale viac sluzit tzv. "law of 
entertainment" - a "priemyslu zabavy". Dnes vidim celoplosne hluk a brak, na ktorom sa 
zaraba prostrednictvom autorskeho prava a seriozne nekontrolovanej kolektivnej spravy 
autorskeho prava a s nim suvisiacich prav vykonnych umelcov, vyrobcov zvukovych 
zaznamov, zvukovo-obrazovych zaznamv a rozhlasovych a televiznych medii: rieky 
vyberanych penazi koncia nevedno kde, aj pokial ide o Slovensko. medialny hnoj a 
humbug prevalcoval takmer vsetku uslachtilu kulturu,,. Svet ovladla "ekonomika hier", 
tak autorske pravo este prehlbenejsie vo svojom mravnom upadku sluzi zaangazovane aj 
tej "kulture hier" ... Neprospieva "gamblerovi", ale tomu, kto ho ku "gamblerstvu 
priviedol" a na jeho mravnom upadku buduje svoj "priemysel zabavy a hier". Nie 
nepodobne je to s patentovym pravom a dalsimi pravami priemyselneho vlastnictva, 
pokial ide o take zavazne oblasti svetovej ekonomiky, akymi su najma zbrojny priemysel, 
tazobny priemysel, farmaceuticky priemysel, automobilovy priemysel, ktore maju prve 
miesta vo vyuzivani sucasneho systemu prav na priemyselne vlastnictvo pri zveladovani 
svojho "profitu" na ukor zivotneho prostredia - o ludskej stranke sucasneho "globalneho 
sposobu zivota" uz ani nehovoriac... V takom "prave dusevneho vlastnictva", akym sa 
tato oblast prava stala, nevidim rozumny zmysel na jeho podporu bez zasadnej kritiky. 
Degraduje to aj povodny zmysel prava vobec a profesie pravnikov, pre ktorych aj pravo 
dusevneho vlastnictva sa stalo povacsine len technickym sposobom obzivy a nie 
vyvazovania zaujmov a hladania spravodlivosti vo vztahoch medzi ludmi, najma ked sa 
stanu spornymi. O to dolezitejsi je vyznam pravnej vedy a v jej ramci vedy prava 
dusevneho vlastnictva, ktore by malo kriticky aj konstruktivne reflektovat sucasnu prax. 
Systemove suvislosti su sice velmi siroke a dalekosiahle, avsak vsetko sa odvija od 
podstaty hodnot, ktore sa tu ctia a inde nectia. V takom stave sveta vsak tazko dosiahnut 
porozumenie, harmoniu, stabilitu a istotu. Bez kolosalneho prehliadnutia kolosalnych 
podvodov, ktore na celom ludstve pachaju skupiny najvplyvnejsich svetovych 
manipulatorov - vyuzivajucich mozno "az na na prvom mieste" aj sucasny "system prav 



na dusevne vlastnictvo, sa vsak ludstvo zo svojej napredujucej cesty do skazy nevymani. 
J     

++++++++++++++++++++ 
Wall Street zatriasla už aj s gigantom 

9. augusta 2011 
(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
 

Finančné trhy a ratingové agentúry nie sú zdravým jadrom ekonomického 
systému. Priblížim to inak, trochu jednoduchšie zobrazím ekonomický svet. Predstave si, 
že na svete sú iba dve ekonomiky: ekonomika SR a ekonomika MR. My máme menu 
korunu a Maďari majú forint. Výmenný kurz je 1 ks: 2ft. Prebieha medzi nimi zahraničný 
obchod. My sme exportovali do Maďarska slivovicu za 100 ks a doviezli sme z 
Maďarska salám za 80 ks. Pozrime si obchodné bilancie oboch krajín: 
 

Slovensko Maďarsko 
Import  (M) 80 Export (X) 100 Import   200 Export     160 
X - M + 20 X - M -40 

 
Maďari majú deficit obchodnej bilancie. Majú menší národný príjem ako mali 

výdavky, a to o 40 ft. My máme prebytok obchodnej bilancie a to vo výške 20 ks. Ak 
chcú Maďari tak žiť, ako to vyplýva z obchodnej bilancie, potrebovali by našich 20 ks, 
čiže 40 ft. Ale ako prísť k nim? Krajiny majú aj platobnú bilanciu, a teda Maďari môžu 
povedať našej vláde, alebo podnikateľom, kúpte si náš Gellért Hegy, alebo si kúpte naše 
štátne pokladničné poukážky alebo obligácie. A oba tieto možné spôsoby získania našich 
peňazí sa musia objaviť v platobnej bilancii každého štátu. Majú obchodné banky a majú 
centrálnu banku, ktorá stráži výmenný kurz a môže realizovať zahraničné transakcie s 
menou, a tak sa to dá realizovať. Nepotrebujete investičné banky, hedžové fondy atď. Ale 
potrebujete účtovníctvo, a to účtovníctvo vlády, systém národného účtovníctva každej 
krajiny a input output tabuľky. Tam sa všetky transakcie musia objaviť. Toto sú najlepšie 
„ekonomické mikroskopy“, ktoré umožňujú vidieť, čo sa v ekonomike deje. 
Nepotrebujete ratingovú agentúru, či Wall Street. To je neekonomický prvok. Čo je to 
AAA? Veď to mi neposkytuje vhľad do ekonomiky! 

Ale to nie je celé. Ak totiž máme prebytok obchodnej bilancie, musíme mať 
prebytok ešte aj niečoho iného. A to nám hovorí Keynesova rovnica rovnováhy 
ekonomiky, ktorá má tvar: (S – I) + (T – G) = (X – M). Poznáme pravú stranu a síce + 20 
ks. Teda aj ľavá strana musí byť plus 20. Predpokladajme, že vláda má vyrovnaný 
rozpočet (čo je hlúpa požiadavka – ľavá strana by mohla byť +25 a -5), teda nech (T – G) 
= 0. Ale potom to znamená, že Slovensko musí mať (S – I) = 20. Naše úspory prevyšujú 
investície o 20 korún. A to sú tie peniaze, ktoré môžu ísť do Maďarska. My sme mali 
vyšší národný príjem ako národné výdavky (HDP). Ale úspory patria ľuďom prípadne 
podnikom, oni by mali rozhodnúť. Rozhodnú sa, lebo Maďarom poskytneme 20 ks, ale 
nám musia dať výnos, čiže úrok, ako keď požičiame kamarátovi a to, že nežiadame od 
neho výnos, je naša osobná záležitosť. Stačia nám obchodné banky a centrálna banka. 
Investičné banky vznikli až po tom, keď obchodné banky porušili uznávané a napísané 
pravidlá bankového systému, a to pri zničení Tesla Corporation (J. P. Morgan) a hedžové 



fondy vznikli len v roku 1949. Ich zakladateľom bol sociológ A. W. Jones. Aby 
neutralizoval efekty pohybu všetkých trhov, Jones zabezpečoval rovnováhu svojho 
portfólia kúpou aktív, ktorých cenový rast očakával a predával krátkodobé aktíva, 
ktorých cena mala klesať. Jones si nazval svoj fond, že je „oplotený“, hedžovaný. Len 
teda nič nevyrábal, ľudia sa nenajedli z jeho machinácií. A Soros Fund Management 
vznikol až potom, keď odišiel z Maďarska. A vidíte v roku 1992 rozkýval anglickú menu. 
Musela devalvovať. Bol som v tom čase v Anglicku. A čo robila centrálna banka 
Anglicka, čo robil minister financií Anglicka? Jednotlivec môže zakývať s ekonomikou! 
Iné aktivity Sorosa s manipulovaním zahraničných mien ani nebudem spomínať. Sláva 
ekonomickému mechanizmu, ktorý je ako vŕtanie dier do vzduch, len dobre vynáša.. 
Sláva ekonomickému systému! Sláva ekonomickej vede! Kedy si ľudstvo uvedomí, že 
investičné banky, hedžové fondy a ratingové agentúry sú vredom na žalúdku 
ekonomického systému? 
 
Prof. Jaroslav Husár 

++++++++++++++++++++ 

Politici a ekonomická veda 

Ekonomická veda je objavná, práve tak ako fascinujúca. Aj pre ňu platí, že dnešné 
pravdy sú zajtrajšie omyly. Nové prostriedky ekonomického poznávania a výskumu – 
modely a počítače – spôsobili, že o ekonomickom systéme máme explóziu informácií. 
Stačí si pozrieť štatistickú ročenku. Má to za následok vznik mimoriadneho, vedou 
oceňovaného a politikmi ignorovaného vhľadu do ekonomiky, ekonomického systému. 
Nemôžeme to síce preceňovať, ale musíme si byť vedomí, že modely a informácie nám 
poskytujú fundamentálne poznatky o ekonomickom živote. Napríklad, vďaka zvládnutiu 
dynamických modelov ekonomiky, môžeme skúmať cyklické správanie sa ekonomiky, 
teda odhaliť najvnútornejšie zákony pohybu a štrukúry ekonomiky. Teda súčasné 
poznatky nám vytvárajú nové videnie ekonomického sveta, ktoré politici nemôžu 
odsledovať, lebo vlastne aj „kontaminovaní“ ekonómovia majú veľké problémy byť na 
stope vedy. Ako potom môžu politici viesť ekonomiku? Kto z nich si uvedomuje hlboký 
vzťah medzi výdavkami vlády a výškou úrokovej miery? Kto z nich ten vzťah pochopil 
tak, že by ho dokázal matematicky odvodiť a vďaka pochopeniu správne aplikovať? 
Ktorý z politikov niečo vie o vzťahu rozpočtu vlády k rovnici rovnováhy ekonomiky? 
Nemohli by požadovať vyrovnaný rozpočet. Musia prijať tvrdnie o cyklicky vyrovnanom 
rozpočte, čo vlastne diktuje, ako sa hovorí, aj sedliacky rozum. Jeden rok majú 
poľnohospodári veľkú úrodu, druhý prídu záplavy a tretí rok prídu horúčavy. Ale vlastne 
každé odvetvie ekonomiky má takúto sezónnosť – hlavne vďaka rozvoju technológií.  
 
Vývoj vedeckého ekonomického myslenia sa prejavuje v nových, originálnych 
myšlienkach – Nashova rovnováha uznáva ekonomickú súťaž nie konkurenciu, a teda 
nové myšlienky sú dopytom každej epochy vývoja spoločnosti. Pojmy ekonomickej vedy 
sa stávajú viac a viac abstraktné, menej ilustratívne, menej konkrétne a menej 
zrozumiteľné, Ale o to užitočnejšie, ktoré pomáhajú riešiť veľké problémy. Spomeniem 
len pojem marginálny, napr. marginálny zisk. Kto tomu pojmu rozumie, vníma celkom 
inak fungovanie podniku, jeho ciele a čo má robiť, kde je optimálny bod jeho výroby. 



Veľká rdevolúcia v ekonomických vedách v 20. storočí a elaborácia fundamentálne 
nových teórií, takých ako Keynesova teória, Friedmanova teória a ďalšie, významne 
rozšírili a posunili vedecký pohľad na ekonomický svet, zmenili samotný štýl 
ekonomického myslenia (uvažovania) a aj prístup k štúdiu ekonomických fenoménov. Ak 
by som využil pojem čiernej skrinky, ktorý zaviedla kybernetika, tak Leontiev napísal na 
stenu tej ekonomickej čiernej skrinky matematický vzťah pomocou maticovej rovnice a 
tvrdí, že tak funguje ekonomický stroj, ktorý je v tej skrinke, ktorý nevidíme. Ak máme 
ekonomickému svetu rozumieť, musíme sa naučiť chápať ekonomický svet aspoň cez 
jeho rovnicu. Politici veľmi radi hovoria o komparatívnych výhodách, a to všetci v EÚ. 
Avšak ich poznatky o pojme komparatívna výhoda patria do zberu. Práve veľký Leontiev 
dôkladne vysvetlil, čo je komparatívna výhoda, a to jeho modelom. Ten umožnil 
definovať tzv. Leontievov paradox, ktorý osvetlil, prečo Amerika nevyváža kapitálovo-
náročné výrobky, o čom boli dovtedy presvedčení. Matematická forma poznania je oveľa 
hlbšia a tak vieme, čo robiť. Nebudem hovoriť o zlej kvalite Maastrichtských kritérií. 
Spomeniem aspoň problém, ktorý sme prežili nedávno. Koľko bolo rečí o šrotovnom 
(ekonómia nám ponúka iný správny pojem). Jeho zavedením sa vplývalo na marginálnu 
propenzitu k spotrebe a tá významne vplýva na rast HDP. A to sa dá vyčísliť. Ani 
minister financií ani guvernér NBS to ľuďom nevysvetlili. Asi to nevedeli. V parlamente 
schvaľujú DPH, paušálne dane, priame dane atď., ale ešte som  nepočul, aby ministerstvo 
vyčislilo ich efekt a tak presvedčilo. Dohadovali sa čo urobí jednopercentné zvýšenie 
DPH. Hádali sa o tom ako babky na trhu. Úplne ignorovali vedecké poznatky, ktoré 
hovoria o multiplikátori paušálnych daní, o multiplikátori daňovej sadzby (ktorú máme 
rovnakú, a nie rovnú daň, ako sa tým hrdí p. Sulík, či p. Mikloš), o multiplikátori 
autonómnych výdavkov vlády atď. Toto sú pojmy, ktoré sú pre politikov španielskou 
dedinou. Ako o tom môžu rozhodovať politici, keď to nevedia? Ale to platí aj o 
politikoch v Bruseli. Viete si predstaviť, že by lekár s takými nevedomosťami rozhodoval 
o liečbe choroého človeka? Našich politikov nezaujíma, že nevieme dobre merať output a 
výkonnosť ekonomiky. HDP nie je dobrou mierou. Nevieme dobre merať infláciu a 
predsa penzistom zvyšujeme dôchodky o infláciu. Kto si to kedy uvedomí? Ako potom 
môžeme hovoriť o reálnej mzde, či reálnom HDP? Ale rovnako dôležité, ba dôležitejšie 
sú poznatky z dopytu a ponuky po peniazoch, ktoré sú základom monetárnej politiky. Ani 
NBS ani ministerstvo financií o nej nič nehovoria. Ba ani ECB. Ale potom prečo kupujú 
„dlhy“? Ozaj nestačí vplývať na úrokovú mieru. Že stačí, si myslel bývalý guvernér 
Greenspan v USA a vidíme kde to dotiahol. Pnuka peňazí nabrala závratné výšky. Politici 
však nemali toľko vedomostí, aby vedeli, že iba vplyv na úrokovú mieru nestačí a preto s 
ním súhlasili. Už vyššie som spomenul, že na ňu pôsobia výdavky vlády. Ale treba 
vedieť ako! Nie sú to však iba výdavky vlády. Čo? Hovorí o tom ekonomická teória. 
 
Skutoční ekonómovia kladú (zbytočne) na politikov veľké nároky, zvyčajne také, ako 
kladú na seba, keď študujú ekonomický systém, a keď objavujú jeho zákonitosti. Ale 
vďaka tomu vedia povedať, aké budú dôsledky tých zákonov na spoločnosť, ktoré už 
objavili. Oni už dávno vedeli, že rôzne definovaný pojem dlhu Svetovou bankou, OECD, 
či inou organizáciou a neadekvátna miera outputu HDP, a následne zbytočne počítaný 
podiel dlhu na HDP môže mať explozívny vývoj. Dobrí ekonómovia vedia, kedy nebude 
explozívny a kedy bude cyklický, oscilujúci. Kým to zistili, stratili pri tom veľa potu a, 



žiaľ, nezarobili. Na tom im ani tak nezáleží, lebo oni chcú byť dobrými správcami 
civilizácie. 
Prof. J. Husár                    12/8/011. 

++++++++++++++++++++ 

M.Lasica: "Radosť vládnuť tomuto národu".  /Národ? Či?/ 
 
Realita súčasnosti .... 
Ryba, jedlo žobrákov, ako sa niekedy na bratislavskom trhovisku hovorilo sa 
stala luxusnou lahôdkou. 
Kuracie zadky, ktoré sme hádzali psom sa začali predávať s  kúskom chrbtav 
honosnom balení s hrabákmi a krkmi ako  delikatesa. 
Kvalitnú vodu z vodovodu, sme vymenili za sladké presýtené žbrndy. 
Rohlíky sa scvrkli o polovicu, kyslé mlieko sa nedá doma vyrobiť, pretože 
vznikne jedna smradľavá odporne zapáchajúca tekutina, ktorú udržíte v ústach 
len dovtedy, kým ju rýchlo nevypľujete, a to kamkoľvek! 
Všetko, čo bolo kedysi naozaj dobré, čo malo svoju hodnotu-tradíciu, sme 
vlastne vymenili za drahé šmejdy v načačkanom obale. 
Sú tu aj dobré veci. 
Lenže, čím ďalej tým je ich menej a treba ich poriadne dlho hľadať. 
Hľadať, premýšľať, čítať nečitateľné návody a obsahy, ktoré  nemáme šancu 
vidieť, ak sme si nepribalili lupu. 
Ulice sa nám zaplnili Bratislavčanmi z Číny, Thajwanu či Vietnamu. 
Cez reklamy si nevidíme špičku nosa. 
Chodníky a prechody sú plné stojacich áut. 
Exekútor dopisuje adresu a správca domu hádže do schránky vyúčtovanie s 
tučným nedoplatkom. 
Žijeme v pomyselnom blahobyte. 
Máme dva aj tri telefóny, internet, televíziu, domáce kino, DVD, PC a stále 
nám niečo chýba. 
Zákazy, príkazy, nariadenia, poučenia, ktorým už človek prestáva rozumieť a 
vyznať sa v nich, je priam nemožné. 
Kamery nás sledujú na každom kroku. 
Kdekoľvek sa pohneme, sme pod kontrolou. 
Všetko je evidované, zaznamenané a to všetko pre našu "bezpečnosť." 
Každá správa, každá pošta, každý telefonát, každá platba, každý mail, každý, 
niekedy veľmi súkromný pohyb, je pod organizovaným dohľadom. 
Kedykoľvek sa dá vybrať z archívu ako zbraň, ktorá je pripravená na okamžité 
použitie proti nám. 
Zaujímavé je, že aj pri takomto špicľovaní dochádza k trestným činom o akých 
som nemal v minulosti ani potuchy. 
Drogy, prepady, násilie, výpalníctvo, vraždy, sa stali bežným sprievodným 
javom tejto "slobodnej" doby. 
Zbavujeme sa vlastnej identity, pretože súhlasíme so všetkým, čo po nás 
rôzne inštitúcie, ako banky, mobilní operátori a pod., požadujú. 
Môžeme vidieť oči bezdomovca, ktorý sa určite na ulici nenarodil. 



Môžeme vidieť žobrákov, ako im trčia nohy z kontajnera,aby sa natiahli za 
prázdnou fľašou, či noblesné hotely pre psov aj s vlastnou webovou stránkou, 
lekárom a kaderníkom. 
Môžeme sledovať zložité operácie svojich psích miláčikov priamo na 
internete. 
A ak sa nám náhodou náš drahý psík stratí, okamžite sa oňho postarajú v 
útulku aj s lekárskou starostlivosťou. 
Ak sa však ocitne na ulici človek, nezakopne oňho ani pes. 
Stávame sa číslom daňového úradu či sociálnej poisťovne. 
Kde sa podeli hodnoty, kde je vlastná podstata človečenstva? 
Kde je niečo viac, ako len strohé konštatovanie ? 
Hrôza, čo sa tu udialo za tých dvadsať rokov. 
Vytratila sa láska, porozumenie, ľudskosť, tolerancia, teplo rúk, sklon pred 
šedinami. 
Nepoznáme suseda, nevieme aký plat má vlastná žena či muž. 
Nesmieme dať po zadku vlastnému dieťaťu ak nechceme mať problémy s úradmi. 
Sledujeme stupídne, nehodnotné až  deštruktívne pôsobiace televíznestanice, 
kde seriály bez konca nahradzujú kultúrne vyžitie určitej skupine nevedomých 
a možno aj nevidomých ľudí. 
Ale čo ta druhá polovica? 
Nemá šancu fungovať dôstojne, bez toho aby jej boli podsúvané podobné 
stupídnosti? 
Ak je toho málo, môžeme si pozrieť Superstar a tam nás pošlú verejne do riti 
aj s posmešným komentárom. 
Nádhera a vďaka, za ten kultúrny a hodnotný zážitok, ktorý nám za lacný 
peniaz podsúvajú ako duševným mrzákom, niektoré televízie. 
Nehovoriac, aké celebrity tam má možnosť človek vidieť . 
Kde že by mali na nich takí umelci, ako p. Króner, Dibarbora, Huba. 
atp., čo sa celý život usilovali, aby predviedli ten najlepší 
herecký-umelecký výkon, aby zanechali v divákovi ozajstný zážitok. 
Rozdiel je len v tom, že títo herci s umením žili celý svoj život. 
Žili pre umenie a srdcom umenie tvorili. 
 
Kupujeme cigarety, ktoré nám zakázali fajčiť tam, kde sa fajčiť vždy mohli. 
Okrádajú nás ako malé deti na piesočku a z každej predanej krabičky nám 
jednu-dve vytiahnu už ešte pred predajom. 
K lekárke chodíme s platobnou kartou, alebo s peňaženkou v ruke. 
Bavíme sa ako roboti, keď jeden rozpráva o živote a druhý hľadí do počítača. 
Formulky, nacvičené frázy, ktoré nemajú s našim ozajstným ľudským vnútrom a 
presvedčením nič spoločného. 
Letákmi, ktorými sú upchané vchody bytoviek, nás lákajú do obchodov. 
Dobre nás neprosia, aby sme nakúpili len u nich. 
Keď sme však zaplatili, "u nich", nestačíme sa diviť ako musímekmitať a 
hádzať svoj nákup do tašky. 
Hneď je jasné kto je tu pánom a kde ich zdvorilosť skončila. 
Môžeme povedať svoj názor. Slobodne, demokraticky sa aj  vyjadriť. 



No, k čomu to je, keď to nie je nič platné! 
Žijeme v neustálom strese a napätí. 
Nikto z nás si nie je istý zajtrajškom. 
Je len pár jedincov, ktorým je to jedno a tí žijú aj tak mimo nás a v 
anonymite. 
Nie som sám, komu to všetko už začalo vadiť. 
Niekde sa stala chyba-veľká chyba, ktorej náprava bude trvať veľmi dlho. 
Svet ochorel a mi v snahe uplatniť sa, sme ochoreli s ním! 
Socializmus nebol dobrý, ale takáto demokracia, nie je o nič lepšia. 
Možno až nástup duševných chorôb, depresii, samovrážd, naštartuje proces 
triedenia, ktorý nás položí na kolená, keď to už prestaneme zvládať. 
A čo ďalej? 
Mám dosť slobody tohto typu, slobody, ktorá so slobodou nemá nič spoločného. 
Slobody, ktorú si nedokážeme užívať, pretože je viac proti nám ako pre nás. 
Je tak oklieštená zákonmi a právami tých druhých, že je v podstate otvorená 
neprávosti, zločinu, podvodom, že jej existencia mi pripadá ako aura. 
Kdesi je, ale nevidím ju. 
 
Je mimo mňa. 
Želám si stretnúť človeka - priateľa. Chcem sa ráno prebudiť a celým srdcom 
sa tešiť novému dňu. Chcem mať okolo seba úprimných ľudí, ako tomu bolo 
voľakedy. 
Chcem stretnúť kamaráta, ktorého prvá otázka nebude smerovať k materiálnym 
veciam, ale opýta sa ma : 
Ako sa máš? 
Ako žiješ? 
Zájdeme si spolu niekam sadnúť? 
Kamaráta ktorého v polovici debaty nevyruší zvonenie mobilu a nebude musieť 
odísť. 
"Vieš, tento telefonát bol tak dôležitý, že ak by som to nezobral, mohloby 
ma to stáť prácu." 
Ovládol nás strach a v tom strachu žijeme svoje každodenné životy. 
To je fakt a skutočná realita tohto novodobého, demokraticky pokazeného 
sveta. 
Nehovorím o novembri, ten prísť musel, ale o tom, čo všetko sem s novembrom 
vkĺzlo. 
Ďalšieho pokusu, ktorý príde , keď sa to už celé nebude dať udržať, sa 
chvála Bohu nedožijem. 
Hoci rád by som sa toho dožil - možno. 
 
Dokedy bude človek hľadať svoje miesto? 
 
Neposielaj 10x, radšej 10x 
prečítaj !!! alebo aj pošli. 
 
Na šťastie, ja ešte zopár priateľov mám ... 



 
Prajem im zdravie , pohodu, šťastie  a  veľa  lásky!!! 

 Milan Lasica 

++++++++++++++++++++ 
Šalamúnsky euroval musí žiť ďalej 
 
            Hra o návrat najväčšej hospodárskej krízy po 80 rokoch do 
dejín sveta sa na Slovensku zvŕta okolo otázky, či má existovať v 
tejto súvislosti súčasná vládna koalícia. Ak je len jedno riešenie, 
ktoré hovorí, že euroval je posledná šanca vyhnúť sa tejto katastrofe, 
potom sa musí použiť, či sa to páči niekomu v koalícii alebo nie. Už 
sa totiž nehrá o politické preferencie, ale o osud štátov a národov. 
Ak slovenské nie môže zapríčiniť začiatok rozpadu tejto myšlienky, 
potom nemôže byť ani teoretická možnosť, že by vôbec zaznelo. 
 
            Lenže na Slovensku máme politických hazardérov a to priamo 
v najvyšších ústavných funkciách, ktorí o tomto nie hovoria ako o 
lieku pre budúcnosť. Je možné, aby sa analytici v únii, v množstve 
vyspelých a rozvinutých štátoch mýlili? Je možné, aby pravdu mali 
okrajové skupiny politiky v malom štáte? Veď povedzme si pravdu, koľko 
voličov zastupujú SaS, OKS, či SNS dohromady? A o koľko osudov sa v 
skutočnosti hrá? Hovorí sa, že človek nebýva doma prorokom, ale z 
predchádzajúcej vety vyplýva, že spomenuté tri politické subjekty sú 
len malou skupinkou, ktorej názory sú až príliš často pritiahnuté za 
vlasy, lebo čím sú menší, tým viac musia kričať, aby si ich niekto 
všimol. 
 
            Takéto správanie je síce z pohľadu politického marketingu 
pôsobivé, ale z pohľadu zodpovednosti smiešne, priam tragikomické. V 
nedávnom rozhovore pre stránku www.hzds.sk Vladimír Mečiar povedal, že 
nevýhodou jeho politiky je to, čo hovorí, čo treba urobiť, aj keď je 
to preňho nevýhodné. Asi by bolo jednoduchšie pre ĽS-HZDS, keby sa 
pridala k týmto menšinovým krikľúňom a dookola opakovala frázy o 
vysokých dôchodkoch v iných krajinách. O žití na úkor iných. Lenže 
takéto príklady vedú jednoznačne celý vývoj do závozu. 
 
            Slovenská politika stojí na križovatke, ktorá má zasa 
preveriť, či ako štát máme dostatok síl zvládnuť aj tie najťažšie 
bremená. Bremená, ktoré rozhodujú o osudoch Európy a tým aj sveta. 
Naša zodpovednosť sa tak značne rozširuje. V podstate pripomína 
Šalamúnovu voľbu, komu prisúdiť dieťa, o ktoré sa bijú dve ženy. A 
voľba tohto biblického kráľa bola jednoznačná, keď ho prisúdil žene, 
ktorá chcela radšej, aby dieťa žilo aj bez nej než to, aby spor 
skončil s jeho smrťou. Inak sa na rozhodnutie existencie eurovalu 



nemôže pozerať žiaden zodpovedný politik. 
 
Stanislav Háber 

++++++++++++++++++++ 
 
Nedávno došlo vo vzťahu Slovenska a Izraela k náhlemu veľkému posunu. Nedávno 
došlo vo vzťahu Slovenska a Izraela k náhlemu veľkému posunu 
Nedávno došlo vo vzťahu Slovenska a Izraela k náhlemu veľkému posunu. Chcel by som 
teraz v krátkosti tieto udalosti zhrnúť. Správy o nich boli väčšinou skromne skryté medzi 
ostatnými správami, chcel by som ich preto trochu uviesť do kontextu, keďže najnovšie 
slovenské udalosti krásne zapadajú do línie, dostatočne známej v Maďarsku. Jadrom 
týchto udalostí je, že v našich krajinách prebieha skryté obsadzovanie.  
 
Zhrňme teda najprv tieto udalosti.  
 
Ako všetci vieme, posledné parlamentné voľby na Slovensku vyhrala liberálno-“ 
pravicová" koalícia, ktorá je preplnená Sorosovými odchovancami a bilderbergovskými 
činovníkmi (Radičová, Chmel - Open Society Fund; Mikloš - Londýn School of 
Economics, bilderberger) a inými indivíduami, ktorých právne zaradenie v normálnej 
krajine by bolo iba "vlastizradca". Bohužiaľ v Maďarsku taktiež iba naoko sú "národní" 
na vrchole moci, pretože ak odhliadneme od rétorických zvratov, vidíme, že Orbán je tiež 
Sorosov odchovanec a napríklad Martonyi, minister zahraničných vecí, ktorý už v deň 
parlamentných volieb na večierku s izraelsko-maďarským odznakom popíjal svoje 
šampanské s izraelskou veľvyslankyňou, je tiež členom skupiny bilderberger. A bohužiaľ 
kľudne môžeme vynechať aj Jobbik z vymenovania "národných" síl, pretože po 
úspešnom presmerovaní energií národne cítiacich ľudí v Maďarsku sú iba na ozdobu 
(resp. na smiech) tak v európskom ako aj v maďarskom parlamente - v parlamente, kde 
zhruba 80% poslancov už dnes len rozpráva po maďarsky ale nie sú Maďarmi, ba podľa 
niektorých odhadov cca. 2/3 poslancov sú dvojitými občanmi.  
 
Keďže od médií, ktoré sú v židovských rukách, nemôžeme očakávať, že nás budú o tom 
všetkom informovať, ale viacerým občanom už jednoducho tieto súvislosti začali štípať 
oči, vytvorila sa neformálna "sieť". Jej princípom je iba toľko, že čoraz viac ľudí má oči 
otvorené, a keď sa dejú zvláštne výkupy a dražby nehnuteľností alebo vyhostenia (áno, v 
Maďarsku sa to už začalo diať), tiahnu tajomné vojenské konvoje, v noci počuť nad 
hlavami bzučať helikoptérové jednotky, alebo napríklad sa hrnie kolóna mikrobusov 
plných izraelských "civilistov" zo Schwechatu, informácie sa dokážu veľmi rýchlo dostať 
na zodpovedajúce portály. Na základe týchto údajov možno us&ua cute;diť, že Maďarsko 
môžeme považovať prakticky za obsadenú krajinu, ktorej vlastnú armádu systematicky 
rozpustili, takmer úplne obrali o svoj národný majetok a rozmnožovanie Cigánov vyhnali 
na neúnosnú mieru. K tomu všetkému môžeme prirátať aj deštrukciu vidieckeho 
hospodárstva a priemyslu - vlastne všetkého - a čo je najhoršie, úplné oblbnutie 
obyvateľstva prostredníctvom masmédií a "reformovaného" školstva. Všetky tieto 
procesy sú známe aj na Slovensku, aj keď možno nie v takom rozsahu a nie až takej 
intenzity.  
 



Už dnes je Maďarsko najväčším židovským chlievom prinajmenšom strednej Európy, ale 
veľa faktorov poukazuje na to, že Slovensko bude pravdepodobne tiež cieľovou krajinou 
imigrácie Židov po zrútení štátu Izrael, ktoré sa môže očakávať v blízkej budúcnosti. 
Dokonca viaceré analýzy poukazujú na to, že "Veľké Uhorsko" je reálne medzi plánmi - 
s tým rozdielom, že ho idú realizovať Židia a možno síce v názve zostane "Uhorsko", v 
skutočnosti by vznikol "Nový Izrael".  
 
Ale vráťme sa k samotným udalostiam oných októbrových týždňov.  
 
15.októbra prišiel Veľký Deň! Minister zahraničných vecí "jedinej blízkovýchodnej 
demokracie", Avigdor Lieberman zavítal do Bratislavy! (Napríklad do Veľkej Británie už 
zavítať nemôže, keďže je proti nemu podaná žaloba za vojnové zločiny a môže sa stať, že 
ho zatknú.) Najprv rokoval s Rudolfom Chmelom (SaS) a potom aj s Mikym Dzurindom 
(SDKÚ). V oboch prípadoch samozrejme spomenul holokaust - bez toho by to nebolo 
ono - a keď od oboch "veľkých slovenských štátnikov" dostal predpísanú reakciu a uistil 
sa, že vedia kde majú svoje miesto, v priateľskej a vážnej atmosfére rokovali ďalej o 
kultúrnej, edukačnej a vedeckej spolupráci. Len na margo by som poznamenal, že 
napríklad v Maďarsku "vedecká spolupráca" s Izraelom znamená, že Izrael môže voľne 
využívať neraz revolučné patenty zapísané na maďarskom patentovom úrade a to 
dokonca tak, že samotnému vynálezcovi môže uprieť právo na vlastný vynález. Pekná, 
symetrická spolupráca, ako sme už od nich zvyknutí.  
Ale to všetko je len zahrievacie kolo, pretože začiatkom budúceho roka sám Simon Peres 
zavíta do provincie, možno aby sa ubezpečil, či sa vykupovanie Slovenska nezadrháva. 
(Tento velikán totižto už raz s úsmevom na tvári vyhlásil doslova, že "sme skúpili 
Manhattan, kúpiť Rumunsko, Maďarsko a Poľsko pre nás nebude problém." - Slovensko 
doslova nespomenul, možno ho už v duchu zahrnul pod "Maďarsko", pretože podivných 
izraelských investícií je aj na Slovensku neúrekom.) A samozrejme si príde aj trochu 
zaholokaustovať - takí sú smiešni tí gójovia, keď sa červenajú.  
 
Medzitým minister obrany Ľubomír Galko (ako ináč: SaS) bol v Izraeli, Lipšic sa teraz 
chystá a momentálne sa práve zdržiava na Slovensku Ehud Barak, s ktorým sa Galko ináč 
stretol aj v Izraeli, asi majú toho veľa, čo musia prediskutovať. Ak by sme aj považovali 
za samozrejmé, že v dnešnom svete volební víťazi - obzvlášť ak sú liberálni, ako v našom 
prípade - musia urobiť svoje povinné kolo k svojmu pánovi do Izraela, takáto náhle 
zvýšená premávka je predsa podozrivá .  
 
To, ako si máme predstaviť túto "kultúrno -edukačno - vedeckú" spoluprácu v praxi, nám 
spresnil Galko už 20. októbra, keď po návrate zo svojej cesty v Izraeli vyhlásil, že 
objavil, že Izrael má obrovský vojenský potenciál, zdá sa, že to doteraz nevedel. Ďalej 
objavil, že sa dá urobiť lepší obchod, ak sa nenakupuje cez sprostredkovateľov, ale 
priamo od výrobcu - no chlapec je to úplne geniálny, a má rozhľad ako sa to od riaditeľa 
Kauflandu aj očakáva. Aj keď po svojom návrate ešte nič konkrétne neoznámil, 
medzitým sme sa dozvedeli, že by šlo o predaj odmínovacieho systému Božena 4, o ktorý 
izraelský partner javil záujem už v Izraeli. Na tom by zatiaľ ešte nebolo nič zlé , veď 
všetko sa vyrába preto, aby sa predalo. Ale dohoda obsahuje aj iné položky. Obslužný 
personál by dostal výcvik na Slovensku, čo môže byť skvelý krycí manéver na to, ako 



sem dostať izraelské jednotky. A k tomu všetkému Galko navyše ponúkol Izraelu 
možnosť špeciálneho cvičenia na základni na VVP Lešť - aj keď som ja osobne nenašiel 
priamu spojitosť medzi predajom Boženy a výcvikom v Lešti, väčšina médií tie dve 
správy "balí" spolu, zrejme vedia prečo. Slovom: na území Slovenska budú cvičiť 
izraelské vojenské jednotky - a zdôraznime, že nie jednotky inej členskej krajiny NATO 
alebo EU, alebo hoci len európskej krajiny. Má Galko vôbec právomoci k takejto 
dohode? Nemal by najprv konzultovať s velením NATO? Alebo to konzultoval a v&sca 
ron;etko bolo v poriadku? Veď koncom augusta ešte nemal hotové ani bezpečnostné 
previerky, potrebné pre rokovania NATO a vybavenie previerky vraj trvá aspoň dva 
mesiace. Teraz nechcem rozoberať ani spojenie diletanta Galka s vojenskou 
kontrarozviedkou - napr. s Milanom Hudecom - a tiež nechajme bokom, že VVP Lešť má 
v prenájme WAY Industries, Krupina, výrobca Boženy.  
 
Ďalším zvláštnym aspektom tejto dohody je, že munícia, ktorú Izrael nakúpenými 
Boženami objaví, sa bude zneškodňovať na Slovensku. Je otázne, čo je na tom taký 
vynikajúci "kšeft", keď si pomyslíme na nedávnu katastrofu v Novákoch. Ale otázky sa 
tu vynárajú aj iné. Kto bude kontrolovať dovoz, množstvo, typ a pohyb tejto munície na 
Slovensku, či naozaj pôjde na zneškodnenie alebo sa stratí v nejakých tajných bunkroch? 
Každopádne k prítomnosti vojakov tu máme aj potenciálne legálne krytie pre dovoz 
munície na Slovensko. Šikovné.  
Tu by som bohužiaľ mohol vymenovať ohromujúce množstvo analógií, pretože izraelské 
ozbrojené sily sú už dlhší čas v mnohých formách, otvorene aj skryte prítomné v 
Maďarsku, aj keď ich celkový počet je neznámy. Je ale isté, že regulárnu maďarskú 
armádu vysoko prevyšujú počtom, kvalitou výcviku aj vybavenosťou, obzvlášť, keď 
bojaschopné maďarské jednotky bojujú niekde v afganských horách (pretože v 
poslednom čase už niekoľkokrát naozaj museli aj bojovať). Doma zostalo iba pár 
prepitých a skorumpovaných generálov pri minimálnych "ozbrojených silách" veľmi 
slabej úrovne. Ale môžeme tu spomenúť aj prelety dvoch izraelských špionážnych 
lietadiel v marci 2010 v maďars kom vzdušnom priestore, ktoré sa vlastne len náhodou 
odhalili, podľa všetkého ide o pravidelnú aktivitu. Taktiež môžeme spomenúť 
"protiteroristické" cvičenia na letisku Ferihegy v Budapešti, kde - no kto iný - opäť cvičia 
izraelské jednotky. Na tom istom letisku pritom svojim vlastným koridorom a bez 
kontroly maďarských úradov voľne prichádzajú izraelskí občania - dodajme znovu, že 
nejde o členský štát EU ale o krajinu mimo schengenského priestoru.  
 
Ale prejdime na inú správičku, tiež spojenú s Izraelom s dátumom 27. október. Slovensko 
a Izrael podpísali dohodu o "spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti" - na iniciatívu 
izraelskej strany (!). Oproti dnes už "klasickým" metódam boja proti organizovanému 
zločinu sa do dohody tentoraz dostali aj prinajmenšom zaujímavé položky. Menovite:  

·        spolupráca pri masových verejných podujatiach  

·        boj proti obchodovaniu s ľuďmi, omamnými a psychotropnými látkami  

·        boj proti počítačovej trestnej činnosti  



·        boj proti terorizmu  

·        spolupráca pri vyšetrovaní, pátraní po páchateľoch trestných činov  

·        spravodajstvo pre verejnú bezpečnosť  

·        ochrana svedkov  

Kto je len trošičku v obraze ohľadne procesov prebiehajúcich dnes v Maďarsku nemôže 
si nevšimnúť aspoň určité analógie. Prečo potrebuje Slovensko izraelskú spoluprácu pri 
masových verejných podujatiach? Čo znamená v ich ponímaní "ochrana svedkov"? 
Hlavne - a tu sa jemne dotýkame viacerých bodov - keďže je známe, že Židia sú 
zainteresovaní nemalým percentom na svetovom obchode s drogami, ľuďmi alebo 
ľudskými orgánmi.  
A teraz najzaujímavejšia otázka: prečo si majú Izrael a Slovensko vymieňať spravodajské 
informácie "pre verejnú bezpečnosť"? Pre ktorú? Pre izraelskú verejnú bezpečnosť? Tak 
tam už vidím, ako slovenskí borci pomôžu bezradnému Mossadu. Alebo nebodaj pre 
slovenskú verejnú bezpečnosť? A k tomu prečo treba izraelskú pomoc? Samozrejme 
nechali zadné vrátka otvorené, že "zmluvné strany môžu odmietnuť súčinnosť v 
prípadoch, v ktorých môže byť ohrozená suverenita, bezpečnosť alebo národné záujmy, 
prípadne môže byť v rozpore s právnym poriadkom štátu". Ale prosím vás, kedy sa 
Mossad zaujímal o takéto veci?  
A ako môže vyzerať izraelská pomoc pri zabezpečení verejnej bezpečnosti?  
 
Vráťme sa o štyri roky dozadu. Maďarsko, 23. októbra, 2006, 50-te výročie 
protiboľševickej revolúcie v 1956. Už v septembri, po Gyurcsányovom slávnom 
"ıszödskom prejave" - kde priznal, že štyri roky klamali a vodili občanov za nos (kto mu 
niekedy len jedno slovo uveril, môže si za to sám.) - sa na budapeštianskych uliciach 
rozpútalo peklo. Ľud, hnaný "spravodlivým hnevom" začal dobýjať sídlo verejnoprávnej 
televízie. Ako sa ale neskôr mnohokrát ukázalo, išlo o skupiny agentov - provokatérov a 
opitých futbalových fanúšikov. Na obranu sídla televízie zámerne poslali slabo vycvičenú 
a vyzbrojenú policajnú jednotku pričom veliteľovi elitného policajného komanda 
zúriacemu od nemohúcnosti o ulicu ďale j z " vyšších miest " zakázali zasahovanie a 
poskytnutie pomoci jednotke bojujúcej pomaly o život pri sídle televízie. Potom prišiel 
október. Vtedy policajní ťažkoodenci, ľudovo zvaní "droidi" zaútočili na dav skladajúci 
sa z civilistov. Droidi nerozprávali po maďarsky, podľa viacerých to znelo ako nejaký 
blízkovýchodný jazyk, nemali identifikačné čísla (čo je trestný čin samo osebe a 
oprávňuje občana označiť ho za ozbrojeného útočníka a podľa toho konať), používali 
vipery a mlátili dav hlava-nehlava, strieľali cielene a vo výške hlavy s gumenými 
projektilmi čím viacerých oslepili alebo zmrzačili. Pátranie po identite týchto droidov 
bolo zmarené, nik to z nich identifikovaný a potrestaný nebo l. Veru Bratia, aj o takejto 
priateľskej výpomoci môže byť reč. (Mimochodom, vedeli ste, že okrem odmínovacích 
zariadení tá istá firma WAY Industries vyrába aj tzv. Boženu Riot na zvládnutie 
občianskych nepokojov? Podľa promo videa "controls the riots and civil demonstrations", 
aby sme si dvakrát rozmysleli tie prípadné civilné demonštrácie, na ktoré síce právo 
máme, ale neodporúčajú sa.)  



 
K izraelskej vnútropolitickej výpomoci musím spomenúť aj to, že istá súkromná strážna 
firma, zhodou okolností zase izraelského pôvodu, ktorá v Maďarsku zamestnáva celo 
krajinne už cez desaťtisíc ozbrojených "esbéeskárov" postupne preberá funkcie polície. 
Od stráženia VIP osôb cez stráženie databáz a archívov, ba najnovšie aj objektov 
vojenského charakteru. Ale onedlho možno aj identifikáciu občanov, budovanie databáz 
o nich a podobne. Vďaka už spomínanej "sieti" vieme aj to, že v službách rôznych 
strážnych a iných krycích firiem po celej krajine pracujú ozbrojenci vycvičení v Izraeli a 
izraelská tajná služba im dodala väčšie množstvo zbraní í. Čo sa ani nemôžeme ve ľmi 
čudovať, keďže cez Ferihegyské letisko môžu vlastne nekontrolovateľne doviesť hocičo.  
 
Bohužiaľ by som mohol pokračovať do nekonečna, ale nateraz to snáď aj stačí. Mám 
taký pocit, že po skupovaní krajiny, investíciách a po "obsadení" parlamentu aj na 
Slovensku sa začína nová éra a Slováci a Maďari na vlastnej koži pocítia, že nielen 
minulosť máme spoločnú, ale zdá sa, že aj súčasnosť a budúcnosť. Nikdy v histórii ešte 
natoľko nebolo treba aby sa Slováci a Maďari spojili, ako práve teraz. Kto medzi nami 
zakladá spory, chtiac alebo nechtiac prihráva záujmom Židov, ktorí Maďarsko už obsadili 
a - zdá sa - nemajú v pláne sa zastaviť na hranici. 

++++++++++++++++++++ 
 

JULIUS CARNEN.{ Jeho skutocne je Alfonz Zhorsky }. Narodil sa okolo roku 1867 
podla vyskumu SAV v Bratislave.Autor knihy " Slovensky domaci lekar a poradca ", bol 

zahadnym muzom, ale udajne zil v Sarisi, lebo rad spominal na svoje mlade casy v 
Presove v rozhovore s Janom Galbavym, ktory o nom napisal niekolko clankov.  

Carmen nebolo jeho prave meno, ani nebol lekarom, ale lekarnikom. Do Ameriky prisiel 
kedysi okolo roku 1890 s nejakou tajnou misiou pre uhorsku vladu. 

Nebol hrdy na svoju misiu, nebola mu ani po chuti.  Vykonal v nej sotva nieco, 
pravdepodobne nic.  Kratko po jeho prichode do Ameriky nastal v jeho zivote 

nepredvidany a zakladny obrat, ktory zmenil jeho celu karieru a urobil z neho tujaplneho 
cloveka, cudaka. Zoznamil sa tu z dievcatom neobycajnej krasy, kreolkov{ tak nenuju 

potomkov francuzkych kolonistov v state Louisiana }.  Bola to jeho prva a posledna laska 
- a to nestastna laska. Zamiloval sa do nej natolko, ze jej k voli vzdal sa svojej uhorskej 

vladnej misie, ba doslovne usiel od prace, ktoru mal konat, vzdal sa aj svijho 
rodicovskeho mena, svojej povodnej totoznosti a stal sa dobrovolnym vyhnancom.   

Ked zo severu odcestoval kamsi do New Orleans, on bez vahania opustil nielen svoju 
tajnu vladnu ulohu, ale nutne i celu svoju minulost a posiel za svojou krasavicou.  Ale na 
darmo.  Ona pochadzala vraj z prominentnej rodiny, on ale co kolvek bol, alebo mohol sa 

stat v uhorskej vladnej sluzbe, opustenim tej sluzby stratil a stal sa clovekom nic 
neznaciacim, jednoducho nemoznym za muza pre taku devu, jakou bola ona.  Nemal viac 
ani pristupu k nej, musel sa jej vzdat a beznadejne vratit sa na sever, zapocat novy zivot, 

hladat si nejaku novu karieru. 
Kto vie, ci Carmenova misia nemala do cinenia prave s planmi madarskej vlady o 

porazenie narodneho hnutia americkych Slovakov?  Jeho znalost viacerych reci bola by 
mu v tom prisla vhod.  No Carmen sa odvratil od svojich madarskych panov.  Je zrejme, 

ze mal este nejake peniaze, alebo mozno za nejaky cas este aj dostaval penaznu pomoc od 



rodiny z kraja, lebo siel dokoncit studia na ktorejsi zapadnej americkej universite { 
pravdepodobne vo Fort Wayne, Indiana }dostal diplom lekarnika a este potom za nejaky 
cas ucinkoval na tej istej universite pre jeho talent ako vypomocny profesor lekarnictva. 
 Ale coskoro si nasiel vynosnejsie zamestnanie, ktore mu dalo podnet ku zalozeniu jeho 

vlastneho pozdejsieho obchodu a ucinkovania v Detroite Michigan. 
V tych rokoch pristahovalci sa valili do Ameriky v statisicoch najma z juznej, strednej a 
vychodnej Europy, medzi nimi aj Slovaci.  Boli to vacsinou povodne chudobni rolnici a 
nadennici, navyknuti nielen na tazku pracu, ale i na biedu a chatrnu stravu.  Tuna zrazu 
dostavali jest nielen na dostac, ale i nezvykle jedla, hlavne vela masa.  Zamestnavatelia 
obycajne tak nariadili, aby robotnictvo z hojneho pokrmu naberalo hojnej sily ku praci. 

 Tato nahla zmena v stravovani mala vsak i neblahe ucinky natych pristahovalcov. Skor - 
neskor bezmala kazdy z nich ochorel na zaludok a nasledkom toho mnohi si pritiahli aj 

ine choroby.  Pripisovali to zmene " prostredia " alebo nazdavali sa, ze americka voda nie 
je taka dobra a zdrava, ba casom i zdlhaveho chorlavenia bola radikalna zmena v 

stravovani.  A ked ti uboziaci ochoreli, kam sa mali obratit o pomoc ? Anglicky vedeli 
malo, alebo nic, s americkym lekarom sa nevedeli dohovorit, svojskych tu este nemali, 

nuz " 
 liecili " sa obycajne kadejakymi " domacimi " m,astickami a kvapkami, alebo co im 

dobrosrdecny priatel a " Burdingbaska " poradila.  Nevzalo to dlho a tuto situaciu vyuzili 
 viaceri chytracki americki lekari a pozdejsie i nelekari.  Zariadili si vraj " medikalne 

Instituty", liecebne ustavy, v ktorych zamestnavali cudzojazycnych tlmocnikov a 
pusarov, korespondedtov, pomocou ktorych liecili chorych pristahovalcov nioelen  vo 
svojich "institutoch ", ale i postou, teda listovne.  Kolko nesvedomitosti bolo pri tom 

popachane, o tom, ze taka liecba bola sice mnohym na osoh { ved hlavnym liekom takej 
institucie postovej liecby boli pilulky na prehnanie } 

Jednym z tych prvych a najvacsich podobnych " medikalnych institutov " bol State 
Medical Institute vo Fort Wayne, Indiana.  Tam sa dostal za spravcu oddelenia  pre 

slovensku, madarsku a polsku korespondenciu Julius Carmen.  Tam sa Carmen priucil 
obchodu s liekmi a liecenim a tiez iste tam vznikla myslienka poctivej, skutocne osoznej 

knihy o zdravotnictve a domacej liecbe.   
Ked bol State Medical Institute zatvoreny - kedysi zaciatkom minuleho storocia, carmen 
s nie velkym kapitalom presidlil sa do Detroitu a tam si zariadil liecebnu uradovnu.  najal 

si dobreho lekara, pomocou ktoreho prijimal miestnych pacientov na liecbu, ale i 
vzdialenych listovnou cestou.  Hlavne ale dal sa na zostavovanie a vyrabanie zvlastnych 

liekov, ktore pod urcitymi menamiohlasoval a predaval ako pomocky proti urcitym 
chorobam.  On vari prvy posielal lieky na skusku tak, aby pacient za ne zaplatil len ked 
 bude z vysledkom spokojny.  Slabo to slo, lebo uz vtedy Caremen obchodnik zacal sa 
menit  na Carmena filozofa  a spisovatela.  ked mu opetovne ponuknute bolo vynostne 

miesto lucbara - konzultantau detroitskej  velkofirmy Parke & Davis Co; vyrabajuce lieky 
a lekarnicke potreby , Carmen neprijal ponuku.  Chcel vraj ostat nezavyslim aj hoci 

biedne, ale volne pracovat tak, ako ho naklonost viedla.  Nuz, islo to z jeho sanatoriom a 
ochodom biedne.  

 Slovenskych lekarov bol uz pekny pocet v Amerike, nasi krajania naucili sa kupovat si 
patentove lieky v lekarnach , na dokladne reklamovanie Carmenovych liekov nebolo 

peniazy, teda obchod by bol aj tak zivoril, aj keby sa Carmen nebol venoval 
spisovatelstvu.  Obratil svoju pozornost  na neobrobene pole slovenskej literatury o 



zdravovede.  Pozhanal  svoje za dlhe roky optrovane zaznamy, zdravotnicku literaturu 
inych narodov a zacal pisat.  

 V tychto pracach prejavil lasku, pritulnost ku svojeti, jaku  v davnejsich rokoch sotva 
bolo u neho badat, lebo vtedy obchodne  a spolocensky vystupoval ako pravy 

kosmopolitan.  mnohi naso rodaci cerpali z jeho knih cenneho poucenia , kdezto jemu 
samemu muselo stacit iba uspokojenie, ze zo vsetkych  svojich sil a schopnosti chcel 

posluzit svojim rodakom.  A to je asi vsetko, co sa jemu samemu uslo ako odmena za tu 
pracu, lebo hmotny zisk z nej mal nepatrny, alebo vobec ziadny, skor este doplacal na nu. 

 
Choroba a tazka operacia vycerpaly jeho chatrne financie este viac.  S casu na cas este 
ohlasoval a predaval svoje lieky, ale i z toho len malo kvaplo a sotva mu mohlo stacit i 

pre jeho neuveritelne skromny, samotarsky zivot, spestreny naozaj iba " hudbou, knihami 
a loboratonymi pokusmi ".   

 
Carmenovi neslo o hmotne zisky a tym menej o slavu.  Pretlkol sa zivotom ako - tak, 

chcel byt uzitocnym, chcel pomahat chorym i zdravym, chcel konecne i svojim perom 
posluzit svojmu slovenskemu rodu a clovecenstvu, a potom zomriet v pokoji.   

 
Julius Carmen alebo Alfonz Zhorsky zomrel 12. septembra 1936 v Detroit, Michigan 

 
Carmen sa nikdy nedal odfotografovat a nedovolil ani svojim najblizsim priatelom, aby 

ho odfotografovali 
{ Jedine co sa zachovala kresba jeho podobizne, ktoru nakreslil Dr. Jozef Cincik v rokoch 

30tych.} 
Zakazal to tak prisne, ze to bolo az napadne.  Preco nechcel, aby jeho podobizen ostala 

trebars i len nahodou pre buducnost ? Akiste i to suviselo s jeho zahadnou minulostou; on 
si prial, aby ani po jeho smrti nemohla jeho podobizen byt pouzita na objasnenie tej 

zahadnej minulosti.  
 

 Stalo sa mu po voli.  Tento slovensky ucenec zriedkavej nadanosti zakoncil svoju 
zemsku put tak, ako po nej kracal, ako samotar, cudak.  Do svojho hrobu, tiez uz iste 

opusteneho, zabudnuteho, odniesol si zahadu svojho podivneho zivota.  Snad bude lepsie, 
ked i tu nechame na pokoji, lebo on si tak prial. 

 
Az v roku 2010 na ziadost Slovenskeho Ustavu v Clevelande, SAV vykonala vyskum 

tejto osobnosti. 
Vysledok je zvlast zaujimavy.  Vieme ze sa volal Alfonz Zhorsky narodil sa v Levoci bol 

vyhodeny z Budapestianskej univerzity pre jeho panslavske zmyslanie. Potom zil v 
Presove a okoli v roku 1890 prisiel do Ameriky. Madaron z Velkeho Sarisa Kosalko 
Jozka ho poziadal aby s nim siel do Ameriky robijat slovensku pospolitost a narodne 
povedomie Americkych Slovakov.Pre odmietnutie vykonavania tejto misie upadol do 

nemilosti madarskej vlady. 
 

Jozef Janek.                                                                                                    7. maja 2011 v 
Detroite, Mich. 

++++++++++++++++++++ 



Prof.  Julius Carmen. PH. G. 
 
Napisal o nom Jan Galbavy. 
 
Nedaleko fabriky, v ktorej vyrabane boli Packadr auta a ktora na vedajsie pomery 
povazovana bola za obrovsku, v tichej farmarskej  dedinke  zvanej North Detroit, kam 
tiahla rozhegana elektricka z Hamtramck, 
{ Hamtramck vtedy bolo cisto Polske mestecko }, stal v roku 1911 obstrany mnoho-
izbovy poschodovy dom, honosiacim sa napisom : " Samaritan sanatorium " 
Tento dom potazne to Sanatorium a k nemu patriaci asi 3 akrovy pozemok, na ktorom 
mala vyrast skromna kolonja slovenskych rodin na vysluhovanie Samaritanskeho liecista, 
to bola jedna a snad najvacsia, no zial i najmenej zdarna idea zahadneho cloveka, 
Slovaka, ktyory, hoc nie lekar, lez iba lekarnik, cize apatiekar, svoj dospely zivot venoval 
viecbe chorych a konecne spisal a vydal na chranenie zdravia najvacsiu slovensku knihu, 
aka kedy uzrela o sveta. 
 
Menoval sa Julius Carmen.  " Carmen " je latinske slovo co znamena piesen, alebo basen. 
 Vybasnene bolo i to jeho meno, lebo po rodicoch ho ircite nezdedil.  Ista krajanka kedysi 
tvrdila, ze v kraji na Sarisi poznala Carmenovu rodinu a udala aj akesi rydze slovenske 
meno, { a mala pravdu to meno bolo Zhorsky } mne sa ale zda , ze to bola iba 
neopotstatnena domienka.   
Carmen chcel, aby jeho skutocne meno, i rok a miesto jeho narodenia, i vsetko o jeho 
starokrajovom zivote, aj o pricine a okolnostiach a presneho casu jeho prichodu do 
Ameriky a tak aj o pociatkoch jeho Americkeho zivota bolo a ostalo zachovane v 
naprostej tajnosti a nikdy, za ziadnych okolnosti nevyzradil o tom nic ani svojim 
najblizsim - a medzi tychto som partil aj ja. Preco to utajovanie? I to vedel len on sam. 
 My, ktory sme ho poznali, mohli sme iba hadat, ale hadat voslep.   
Mozno, ako po jedni hadali, ze bol rakusko - uherskym vojenskym dostojnikom a azda 
pre dlzoby musel zutekat do Ameriky a zapocat od zakladu novy zivot pod novym 
menom. Dlzoby ho casto trapili aj tu; mienil ich svedomite vyrovnat, ale nie vzdy sa mu 
zvysilo a s peniazmi zdarne safarit nevedel.  Povravalo sa i to, ze bol madarskou vladou 
vyslany sem spehovat svojich rodakov a spreneveril sa takej necestnej ulohe.  
Ja vsak po dokladnom uvazovani a na zaklade osobnych skusenosti pri nom nakloneny 
som veril, ze Carmen bol v starom kraji studentom lekarstva, ak nie dokonca mladym 
lekarom { trebarz vojenskym } a ze ako taky pre nejaku osudnu chybu usiel do Ameriky, 
kde nad celou svojou minulostou zatiahol plast tajnosti.  Rozumel sa totiz nie len liekom, 
ale i lekarskej vede a to pozoruhodne.   
Z mnohych priatelskych rozhovoroch s nim bol som vstave urcite zistit len tolko, ze bol 
Sarisan a rad si spominal na svihacke casy v Presove,i ze za nejaky cas bol za iste v 
Halici, kde sa znamenite naucil po polsky i pisat.  Do Ameriky prisiel kedysi okolo roku 
1890 a ked som ja sa s nim v roku 1907 zoznamil, Carmenblizil sa uz ku styridsiatke.  V 
jeho spalni visel v rame za sklom lacny obraz z nasteneho kalendara, predstavujuci 
krasnu brunetku.  Raz v dovernom rozhovore priznal sa mi: " Nemam jej fotografiu, ale 
tak vyzerala.  Bolo to v New Orleans.  Jej rodicia nam branili."  A Carmen neozenil sa 
vobec. 
Uz tu v Amerike vystudoval za lekarnika {"Ph. G. znamena graduant lekarnictva } a to z 



takym vynikajucim prospechom, ze si ho to same uciliste podrzalo za profesora a jako 
taky ucinkoval za niekolko rokov.  Zatym tiez dlhsi cas travil ako veduci 
korespondencneho oddelenia v liecebnom ustave zvanom State Medical Institute, tusim v 
Fort Wayne Indiana.  To mu bolo predmetom, ze konecne asi v roku 1906 zariadil svoj 
vlastny podobny ustav pod menom Samaritan Supply Company v Detroit, Michigan.  { 
vo vtedy cistom obchodnom blocku # 500 na Michigan Avenue. } a tam som prisiel k 
nemu v roku 1907 i ja pracovat ako korespondent. 
Carmen nedopustal sa necisteho obchodu, ako v tych casoch vela inych tzv.  doktorskych 
institutov.  Zo zakonmi nikdy nemal potycky.  Zamestnaval casom aj dvoch dobrych, 
skusenych lekarov, svoje patentne lieky a preparaty ale ohlasoval a predaval postou.  Bol 
samotar, aj sa zvacsa sam stravoval.  Medzi nasich krajanov, ktorych bolo vtedy v 
Detroite beztak malo, sotva kedy sa ukazal. Ked som sa po 3 - rocnom americkom 
vojenceni r. 1911 vratil na cas k nemu, prave otvoril svoje sanatorium v North Detroit. 
 Zaroven zacal vydavat polsky mesacnik " Lekarz Domowy ", podla ktoreho som ja 
upravil vari dva - tri cisla slovenskeho casopisu " Domaci lekar ". A trebars ze mu 
obchod slabo siel, takze i ja som musel hladat ine zamestnanie, Carmen odmietnul skvele 
postavenie u firmy Parke, Davis & co., velkovyrobcov liekov, bo vraj svoje formuly a 
najme samostatnost neda za ziadne vyhody! 
Nato dal sa studovat slovensky pravopis a tak pustil sa do prace na svojom obrovskom 
kniznom diele " Domaci lekar a poradca ".  Vzalo mu to viac rokov prace, stradania, 
shanania a pozbierania materialu- a medzi tym i nedoztatku, i hladu.  Kym jeho kniha 
vysla, jeho zdarie bolo uz uplne podryte.  Jednu nohu stratil pod operaciou. { Jeho kniha 
" Domaci lekar a poradca ", bola druha najcitanejsia kniha po Biblii v slovenskej 
Amerike v tom case }. 
Vydal i mensie dielo " Etiketu ", tiez jedinecnu svojho druhu v slovenskej reci.  A 
konecne dohotovil i tretiu, " Kompendium " ako sprievodca a doplnok ku " Domacemu 
lekarovi a radcovi ". 
Hmotny osoch zo svojich knih nemal ziaden.  A zatim pri svojom povodnom a biedne 
zanedbanom obchode i sam uz len bedaril, az ku koncu tak, ako nie jeden iny skolovany 
Slovak - pristahovalec, ktory umom a perom sluzil svojeti,i Carmen bol nuteny uchylit sa 
pod verejnu dobrocinnost a tak aj zomrel v roku 1936 a pochovany bol tusim bez toho, ze 
by co len niekto z malo zostavsich priatelov boli mali prilezitost polozit mu kvietok na 
truhlu. 
Profesor Julius Carmen alebo Alfonz Zhorsky, popredny detroitsky Slovak, zil medzi 
nami cestne, pracoval poctive, miloval svoj narod a sluzil mu a preto si od nas zasluzi 
poklonu jeho pamiatke. 
 

FCSU’S Convention:  

www.gallery.me.com/fcsu 
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Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov 
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Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 43. výročiu 
okupácie Československa dňa 21. augusta 1968  

Až príliš často jednostranne orientované média, a najmä televízia, nás každoročne  21. 
augusta zaplavujú rôznymi rozhovormi s mladými ľuďmi  a presviedčajú, že táto 

historická udalosť už  mladej generácii nič nehovorí a našu mládež nezaujíma.  
Účasť mladých ľudí  na pietnych spomienkových zhromaždeniach  pri Pamätníku 

okupácie v Poprade je ale jasným dôkazom opaku, ktorý dokazuje, že nie je pravdou 
tvrdenie,  že  mladí ľudia  sú len večne sa zabávajúcimi adolescentmi,  manipulovaní 
konzumnou pseudokultúrou televíznych programov v duchu Big Brother a  rôznych 

Superstar, či  propagáciou amorálnosti povýšenej na životný štýl. 

 V roku 2002 bol Svetovým združením bývalých československých politických väzňov 
odhalený skromný pamätník v Poprade, ktorý nám má stále pripomínať, že  svetové 
veľmoci vždy ignorovali malé národy a ich túžbu po slobode a  suverenite. Ráno 21. 
augusta 1968  stovky lietadiel a tankov a tisíce okupantov Varšavského paktu utopili 
v krvi myšlienku neutrality a nezávislosti Československa. Zradili nás opäť vlastní 

spojenci, zradili nás i svetové mocnosti. Jediný kto nás nezradil, boli  občania vtedajšej 
Juhoslávie, z ktorej sa hlásil milión dobrovoľníkov na pomoc našej armáde,  ak by sa  

rozhodla zasiahnuť proti okupantom. Okupácia priniesla desiatky mŕtvych, stovky 
zranených a normalizáciu, ktorá poznamenala tisíce ľudských osudov. 

 
Bohužiaľ, tento pamätník je  na Slovensku doposiaľ jediný, ktorý  opisuje  tieto tragické 
udalosti  a uvádza štatistiku obetí. Za vyše dvadsať rokov od prevratu v novembri 1989 
naši politici neboli schopní presadiť  nielen, aby bol na Slovensku vybudovaný dôstojný 

centrálny pamätník obetiam okupácie,  ale ani aby bol 21. august uznaný za pamätný 
deň. Aj táto skutočnosť  svedčí o stave   spoločnosti a  jej neschopnosti poučiť sa 

z vlastnej minulosti, pretože stále platí, že národ ktorý si svoju slobodu nevybojoval, 
nikdy nebude skutočne slobodný.  

Slovensko je posiate pamätníkmi tzv. osloboditeľom. Sme asi jediný národ na svete, 
ktorý svoju kolonizáciu oslavuje ako oslobodenie. Pretože Stalin neposlal Červenú 

armádu ( ktorá až do roku 1941 kolaborovala s nacistickou armádou a podieľala sa na 
okupácii Poľska, Fínska a pobaltských štátov ) preto, aby bývalé Československo 

oslobodila,  ale preto,  aby ho kolonizovala a pripojila k sovietskemu impériu.   Čo toto 
takzvané oslobodenie znamenalo, hovoria nespochybniteľné fakty, o ktorých sa našim 

deťom v školách veľa nehovorí. 

Málokto si už dnes spomenie, že bývalé Československo patrilo v období medzi dvoma 
svetovými vojnami medzi 10 priemyselne najvyspelejších štátov sveta.  Rozdelenie sfér 



vplyvu na Jalte a v Postupimi  víťaznými  mocnosťami po II. svetovej  vojne tragicky 
ovplyvnilo osud tohto štátu.  

  Z územia Slovenska bolo po dohode Stalina s prezidentom Benešom násilne 
odvlečených tisíce našich občanov sovietskou  NKVD ako Stalinova vojnová korisť do 

koncentračných táborov zvaných gulagy, z ktorých sa mnohí už živí nevrátili a ich rodiny 
dodnes ani nevedia, kde sú ich hroby. 

 Na nátlak Stalina a nastupujúcich komunistov Československo odmietlo Marshallov plán 
na obnovu vojnou zničených štátov,. Ten plán, ktorý z porazeného Nemecka urobil 

najsilnejšiu ekonomiku Európy.  
             

Po komunistickom prevrate vo februári 1948 bola zavŕšená hanebná zrada. Mocnosti, 
ktoré nás najprv predali  v Mníchove v roku 1938  Hitlerovi, následne  v roku 1945 nás 

predali Stalinovi.  
 

Československo malo vo svete výnimočné postavenie vďaka veľkým ložiskám uránovej 
rudy, ktorá bola v tom čase po zlate treťou najcennejšou komoditou. Len za odpad z tejto 

rudy nám chceli USA postaviť diaľnice od českého  Ašu až po slovenskú Čiernu nad 
Tisou.  

Na ťažbu uránu boli  neskôr za asistencie sovietskych poradcov nasadení v neľudských 
podmienkach žijúci  politickí väzni.  

Toto nerastné bohatstvo sa nestalo nástrojom blahobytu našich občanov, ale nástrojom 
mocenskej politiky a atómového vydierania celého sveta zo strany bývalého ZSSR.  

 
Rovnako sa nám dnes už ani nechce veriť, že ešte začiatkom 60. rokov bolo 

Československo  ekonomicky na úrovni Rakúska. 
 

Je poľutovaniahodné, že napriek týmto historickým  faktom sme krajinou, ktorá si viac 
uctieva obete kolonizátorov a ich prisluhovačov ako  obete vlastné. Na honosné  oslavy 

komunistami organizovaného  SNP dňa   29. augusta sa  nájde vždy dostatok peňazí. 
Rovnako aj na financovanie SZPB, ktorý dostal tento rok z peňazí daňových poplatníkov 
224 000 eur. Na druhej strane,  komisia zriadená ministrom Lipšicom nepridelila na rok 

2011 žiadnu dotáciu jedinej organizácii, ktorá združuje  okrem iných aj obete stalinských 
gulagov. Toto je teda dôvodom, prečo sa koná  v predvečer tohoto smutného výročia - 20. 

augusta - len symbolický pietny spomienkový akt  s obmedzenou účasťou.   
Každý, kto ešte dokáže samostatne a slobodne myslieť, je nútený s pocitom smútku 
konštatovať, že nebyť týchto nešťastných historických udalosti, počnúc rokmi 1945, 

1948, 1968 a končiac rokom 1989, náš život a život našich detí by dnes vyzeral úplne 
inak.  

 
Neutralita Československa v roku 1968 bola neprijateľná pre Brežneva  najmä preto, lebo 

 by nám priniesla  skutočný blahobyt na úrovni Rakúska a škandinávskych štátov.  
 

Prevrat v novembri  1989 ale tiež  nepriniesol skutočnú suverenitu ani zmenu 
k vytvoreniu lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.  

Zmena v roku 1968 nebola možná kvôli pasivite západu a vtedajšej geopolitickej situácii. 
V novembri 1989 však už boli podmienky na vytvorenie  spoločnosti s ľudskou tvárou.  



Túto historickú šancu sme ale premárnili zradou politikov, ktorí nás opäť zbabelo 
a vypočítavo predali - tentoraz finančnému kapitálu a nadnárodným korporáciám, a tak 

sme  sa stali gastarbeitrami vo vlastnej krajine. Trestuhodne sme sa zbavili vlastnej 
energetickej bezpečnosti výpredajom strategických podnikov; dnes už nemáme ani SPP, 

elektrárne, telekomunikácie, ani banky  - ba dokonca už nemáme ani svoju vodu.  
 

 V roku 1989 Václav Havel bohapusto táral o tom, že už nikdy do žiadneho vojenského 
paktu nepôjdeme a ľudia nemajú veriť tým, ktorí ich strašia nezamestnanosťou, 

bezdomovcami  a chudobou. Tento politický diletant zlikvidoval zbrojársky priemysel na 
Slovensku, aby jeho miesto mohli vzápätí  zaujať  zahraničné zbrojovky. Počty 

bezdomovcov dnes už nikto neráta a rovnako sa nevedú   štatistiky obetí sociálnych 
samovrážd.  Prezident Gašparovič vyhlasuje, že je šťastný, že slovenskí vojaci sa 

podieľajú na vojenskej intervencii v Afganistane, ktorý  však  v skutočnosti  okupujú.  

Namiesto  neutrality  a vytvorenia mostu medzi expandujúcou Áziou a Európou 
nás predajní  politici dostali do pasce s názvom Euro, z ktorej jediným racionálnym 
únikom je vystúpenie z eurozóny.  Európska únia nás neprijala za člena preto, aby 

pomohla občanom Slovenska, ale preto aby pomohla svojej upadajúcej ekonomike, ktorá 
už nie je schopná konkurovať narastajúcej sile ekonomiky Číny a iných bývalých 

rozvojových štátov.    

Tak, ako v roku 1968 malo Slovensko svojho Dubčeka a chcelo neutralitu a spoločnosť 
s ľudskou tvárou, rovnako aj dnes Slovensko potrebuje politika s odvahou, ktorý by 

nazval veci pravým menom a  mal odvahu ukončiť novodobú kolonizáciu, zotročovanie 
a zbedačovanie obyvateľov Slovenska.  

 
Slovensko nepotrebuje ekonomické reformy, ktoré sú v skutočnosti sofistikovaným 

ekonomickým fašizmom, kde už sú ľudia len prostriedkom na  tvorbu zisku, kde sa im 
postupne odopiera prístup k lekárskej starostlivosti, z ktorej sa stal výnosný kšeft pre 

vyvolených.  
Slovensko nepotrebuje politikov, ktorí našim deťom zanechajú len dlhy, 

bezperspektívnosť a postupne sa zvyšujúci vek odchodu  do dôchodku až  na hranicu 
úmrtia.  

 
Slovensko potrebuje neskorumpovaných politikov, ktorí nebudú bábkami  v rukách 

finančnej oligarchie, ale naopak prijmú  účinné zákony na navrátenie  po r. 1989 
rozkradnutých  miliárd, vrátane  skutočne účinného  a vykonateľného zákona na 

preukazovanie pôvodu majetku.  
Slovensko potrebuje nádej - a touto nádejou sú mladí ľudia, nezaťažení minulosťou.   

             
Udalosti, ktoré viedli ku  21. augustu 1968  súčasné nesvojprávne  média, ktoré sú  vo 

vlastníctve  a pod kontrolou súkromných korporácii, často degradujú len na komunistický 
experiment - pokus o  akýsi  socializmus s ľudskou tvárou a   Alexandra Dubčeka  len za 

straníckeho funkcionára. Alexander Dubček však na rozdiel od súčasných politikov 
dokázal myslieť nadčasovo a našiel odvahu  pokúsiť sa získať   neutralitu a nezávislosť, 

ktoré by priniesli skutočný prospech občanom tejto zeme.   Žiaľ, neutralita bola 



neprijateľná pre Brežneva v roku 1968 rovnako, ako bola neprijateľná v r. 1989 aj pre 
Západ, kedy ponovembroví politici nenašli odvahu neutralitu presadiť, čím bola 

premárnená historická šanca.  
 

Práve  preto by mal byť odkaz 21. augusta 1968 pre nás aj dnes naliehavou výzvou 
a mementom, aby sme sa poučili z chýb minulosti.  

Česť pamiatke obetiam okupácie !  

                                               Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov       

++++++++++++++++++++ 

Britská vláda začína vykrádať bankové depozitné schránky svojich obyvateľov 
pred globálnym finančným kolapsom.  2011-08-12   

Nie je to prvýkrát, čo britská vláda nariadila zabavenie vkladov svojich obyvateľov. Od 
júna 2008 polícia vyzbrojená automatickými zbraňami vykonáva nariadenie Gordona 
Browna, bez rozhodnutia súdu, na zmocnenie sa obsahu tisícok bankových schránok od 
veľkosti knihy po veľké trezory. Ozbrojená lúpež je definovaná ako zločin "zahŕňa 
použitie zbrane pri získavaní peňazí alebo tovaru v držbe iného, z jeho osoby alebo 
bezprostrednej prítomnosti." 
 
Obsahy bezpečnostných schránok boli ulúpené britskou vládou z Park Lane trezorov na 
Park Street, Hampstead trezorov na Finchley Road a Edgware trezorov na High Street v 
Edgware. 
 
Britská vláda prišla s nápadom v roku 2006, keď potrebovala ďalšie peniaze a skutočné 
peniaze v dŕžbe boli ľudí schované v bezpečnostných schránkach. Vláda nemôže zdaniť 
čo sedí niekoľko rokov v tisíckach bezpečnostných schránok, takže sa rozhodli zabaviť 
všetko. Zabavenie peňazí občanov dostalo kódové označenie Operácia Rize. Operácia 
Rize je kód pre ruse- „Lesť.“ Britská vláda takto označuje všetkých majiteľov 
bezpečnostných schránok ako zločincov, aby mohli ukradnúť obsah ich trezorov.  

Americká vláda sa pripravuje na to isté v Spojených štátoch. 
 
Vláda USA kradne peniaze svojich obyvateľov od roku 2008. Skutočné peniaze a 
cennosti v Spojených štátoch sú stále v schránkach trezorov. Americká vláda stratila S & 
P AAA rating a je známe, že by mohol poklesnúť znovu v novembri. Guan Jianzhong, 
predseda Dagong Global Credit Rating, Čína, povedal, že americká mena (bezcenné 
bankovky) sa "postupne vyradia z trhov vo svete," a "proces bude nevratný." Vzhľadom 
k znižovaniu hodnotenia zahraničné vlády zvrhnú bezcenné bankovky a americká vláda 
je nútená FEDom zabaviť finančných aktíva v bezpečnostných schránkach v USA 
pomocou rovnakého falošné obvinenia ako britská vláda - všetky majitelia trezorových 
skriniek sú zločincami a obsah týchto schránok je považovaný za zisk z trestnej činnosti. 
 
Vládna konfiškácia (krádež) zlata obyvateľov sa datuje do čias zákona o obchodovaní s 



nepriateľom z roku 1917. V roku 1917 bol prezident Woodrow Wilson prinútený 
bankármi novo vznikajúcich FED podpísať "TWEA" ktorý zakazoval americkým 
jednotlivcom a podnikom obchodovať s "nepriateľskými národmi."  
 
Krátko po nástupe do úradu, šestnásť rokov neskôr, bol Franklin Delano Roosevelt 
nútený FEDom podpísať Výkonné nariadenie: Executive Order 6102 ako zákon, ktorý 
zakazuje "hromadeniu" zlata. V rámci tohto Federálneho rezervného systému bolo 
Američanom zakázané vlastniť viac ako 100 dolárov za zlatých minciach a všetci 
"chamtivci" ,teda ľudia, ktorí vlastnia viac než 100 dolárov v zlate, boli nútení zo zákona, 
predávať ich "prebytok" zlata FEDu na bežnej cene 20,67 dolárov za uncu. 
 
Potom, čo FED mali všetko zlato, FDR precenil kurz dolára vzhľadom k zlatu, takže 
zlato teraz stálo 35 dolárov za uncu. Jednoduchou vyhláškou tak FED okradli milióny 
amerických občanov vo výške 14,33 dolárov za uncu zabaveného zlata, čo je dôvod, 
prečo väčšina historikov súhlasí s tým, že zákon na konfiškáciu zlata v 1933 bol jedným z 
najdrastickejších zákonov v histórii USA. 
 
24. novembra 2008 americký republikánsky kongresman Ron Paul (R-TX) napísal: "pri 
zachraňovaní krachujúcich spoločností chcú zhabať peniaze z produktívnej ekonomiky a 
dávať ich tým ktorí skrachovali. Snahou o udržanie zastaralých alebo neudržateľných 
obchodných modelov v spoločnosti vláda dáva zdroje skrachovancom a tým nie sú k 
dispozícii iným spoločnostiam, ktoré môžu dať produktívnejšie využitie. Základným 
prvkom zdravého voľného trhu je, že ako úspech tak zlyhanie musí byť dovolené. Ale 
namiesto toho sa finančná pomoc, odmeny a výnosy z úspešných subjektov sústreďujú do 
rúk skrachovancov. Ako to má byť dobré pre našu ekonomiku a spoločnosť? To nebude 
fungovať. To nemôže fungovať ... Je zrejmé, že väčšina Američanov musí odmietnuť 
firemný klientelizmus, (Wall Street kontroluje vládu USA Timothy Geithner bol šéfom 
FED v New Yorku a je považovaný za jedného z architektov pyramídovej hry ktorá 
viedla do kolapsu trhu. PP) a umožniť cestu pre prirodzené predpisy a stimuly na voľnom 
trhu, vybrať víťazov a odprevadiť porazených v našej ekonomike a nie tolerovať rozmary 
byrokratov a politikov. " 

Hovorí sa, že americké zlato z Forth Knox je preč a rovnako zlato Nemecka, ktoré by 
malo byť v USA v depozite do roku 2099 až skončí okupačná správa Nemecka . 

Tu je nutné pripomenúť, že podľa medzinárodného práva okupovaná krajina nie je 
právnym subjektom, keďže používa právo protektora, a z toho dôvodu nemôže vstupovať 
do právneho vzťahu s inými subjektmi ako suverénna krajina. Tým pádom sú otázne 
dohody Európskej Únie. 

Holandská vláda nedávno nariadila penzijným fondom predať centrálnej banke depozit 
zlata. 

Dnes vieme, že boľševici boli vyškolení a vyslaní Wall Streetom a tak len kopírovali 
úspešný model. 



Menový vývoj po februári 1948 bol negatívny a peniaze v obehu výrazne prevyšovali 
celkovú ponuku tovarov a služieb, čo podlamovalo stabilitu meny. Zatiaľ čo v roku 1945 
obiehalo 30,4 mld. Kčs, v roku 1950 to bolo 2,4-násobne viac: 72,9 mld. Kčs. Riešením 
mala byť štvrtá peňažná reforma , pri ktorej sa stiahlo staré obeživo a nahradilo novými 
peniazmi 31. mája 1953. Hospodárske čísla sa prepočítavali zväčša v pomere 5 starých 
korún za 1 novú korunu, časť vkladov obyvateľstva a hotovosti do 300 Kčs na osobu sa 
prevádzali v rovnakom pomere 5 : 1, ostatné hotovosti, ako aj hotovostí občanov, ktorí 
niekoho zamestnávali sa menili v pomere 50 : 1. Napriek súbežnému zrušeniu lístkového 
prídelového systému peňažná reforma vyvolala nespokojnosť, pretože znehodnotila 
peňažné príjmy z predchádzajúcich rokov a jednorazovo znížila kúpnu silu obyvateľstva; 
v mnohých najmä českých mestách prebehli protestné akcie. 
Slovensko bolo pri menovej reforme z novembra 1945, ako aj v rámci uvoľňovania 
viazaných vkladov, ktoré ukončila peňažná reforma v máji 1953, poškodené v rozsahu 10 
až 30 mld. korún.   

Juraj Smrek. 

++++++++++++++++++++ 

Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo 
  2011-08-                                                                                                                                              
Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo                                                                                         
Kňazi bájnej Atlantídy vedomí si blížiacej sa pohromy, zhromaždili zdroje a poznanie 
potrebné na zachovanie ich existencie, aj po ustáti blížiacich sa veľkých katastrof.                         
Pred blížiacou sa katastrofou varovali aj ľudí, ktorý v tých časoch žili bezstarostne 
a v miery, aby sa pripravili. Ľudia ich nebrali vážne a tak, pred koncom veka panny sa 
vydali na more, aby tam mohli prečkať dovtedy, kým nebude možné znova sa vylodiť na 
pevnine. Vedeli že, prepólovanie a následne vzniknuté vlny cunamy, zmetú ich  
civilizáciu aj s takmer všetkými dôkazmi o jej existencie z povrchu zemského do 
zabudnutia. A tak sa aj stalo, no múdri kňazi, aj s nepochopením zo strany ľudu sa vydali 
na more, aby tam prečkali čas veľkých zmien.            Po ustúpení vodných más, tí čo 
prežili založili po celom svete nové kolónie.                      Rovnomerne osídlili planétu a 
nasledujúc jej energetické uzly, postavili ohromné pyramídové stavby na stabilizovanie 
zemského prostredie, tak aby mohli pokračovať vo vedení preživších ľudí na ich ceste 
životom. Okrem kolónii v Amerike, v Ázii, či v Oceánii, založili asi najznámejšiu 
kolóniu Egypt (zem vynárajúca sa z vôd), kde na oslavu nového začiatku postavili 
ohromnú sfingu, ktorá ako štart do nového začiatku dodnes predstavuje symbol vstúpenie 
ľudskej civilizácie  na planéte Zem do veku leva. Kúsok ďalej v úrodnom polmesiaci 
založili iní kňazi Mezopotámia s hlavným mestom Babylonom.  
V novom veku po veľkej potope, sa v mysliach ľudí čo prežili prebúdza ego v protiklade 
s vyšším „Ja“. Ľudia ovládaní mysľou začínajú mať strach z budúcnosti a bolesti, čím sa 
stávajú v zajatí vlastného ega viacej ovládateľní, ale na rozdiel od deštruktívnej sily ega 
môžu prostredníctvom vyššieho Ja neustálym učením a tréningom rozvíjať duševné 
schopnosti a tým dosiahnuť premenu, z človeka zvierať v nadčloveka.  
Kňazmi riadený rozvoj človeka v Egypte je zasvätený vyššiemu Ja. Kňazi v jednotlivých 
chrámoch pozdĺž Nílu usilovali o živenie energií, ktoré človeka udržiavali vysokú 



frekvenciu vibrácií, čím sa starali o jeho rozvoj a získavanie nových skúseností. Živenie 
takýchto energií, živilo u ľudí pocity lásky, šťastia, radosti, podporovala sa kreativita, 
zvedavosť, tvorivosť, a ľudia v ich vzájomnej si pomoci, nachádzali uplatnenie a miesto 
v celom systéme spoločnosti. Herodotos po návšteve prehlásil, že Egypťania sú tí 
najzdravší, najšťastnejší a najnábožnejší národ na svete. Na urýchlenie zdokonaľovanie 
duše vo fyzickom postavali ohromné chrámy, obložené zlatom, aby s ich pomocou 
zvyšovali vibračnú frekvenciu zo Zeme a tým uľahčili rozvoj svojich žiakov. Nikdy sa 
svoje územie nesnažili rozšíriť na úkor inej spoločnosti, miesto toho vytvorili na svojom 
území stabilnú a prosperujúcu spoločnosť, zameranú na pozitívny rozvoj ľudských 
bytostí a zvyšovanie ich vibračnej frekvencii, čím dosiahli premenu človeka divoch v 
človeka nadčloveka, vzdelaného v základoch vesmíru, energií, života, prírody, telepatie. 
Egyptská spoločnosť duchovne a technicky vyspelé ako žiadna iná, pretrvala 
a prosperovala tisícročia až do roku 525 p.n.l.                                                         V 
neďalekom  Babylone, kňazi ktorý riadili chod spoločnosti na rozdiel od Egyptu, pod 
krutovládou živili energiu strachu, ktorá rozvíjala ego človeka. Zotročení národ, žijúci 
v strachu, pod hrozbou bolesti, vytvoril spoločnosť, ktorú kňazi na dôkaz sily ich bohov, 
zburcovali pod vedením Kambysesa II v vpád do Egypta, kde s krutosťou a násilím 
ukončili egyptský systém učenie, kňazov zasvätených mystériám hórava oka vyvraždili a 
ich chrámy, v ktorých zdokonaľovanie prebiehalo vyplienili a vypálili. Tým skončila éra 
duchovného rozvoja človeka a ľudstvo sa pomaly ale isto začalo ponárať do 
materializmu, do doby ktorej udržovali ľudí v nízkych vibráciách strachu, človek sa pod 
hrozbou násilia tak  stal zraniteľnejší a ľahšie ovládateľní, tyranom sa otvorila cesta k 
moci, prostredníctvom ktorých z úzadia spoločnosť ovládali kňazi, ktorí uctievajúci 
lucifera plniac jeho vôľu, živili medzi ľuďmi energie, ktoré v spoločnosti vyvolávali 
pocity, strachu, beznádeje, úzkosti, agresivity. Ako sa Babylon stával hlavným svetovým 
mestom, okultistický kňazi rozširovali svoj vplyv a tým započali proces zotročenie 
ľudstva, na ktorom pokračujú ešte aj dnes. 
V obidvoch ríšach ako vyjadrenie spoločenského postavenia, či bohatstva slúžilo zlato, 
ktoré Egypťania využívali na generovanie a lepšiu vodivosť energií vo svojich chrámoch, 
ale aj na propagáciu faraóna a jeho jasného spoločenského postavenia v rámci ríše. 
V Mezopotámii zlato ukazovalo bohatstvo, ktoré určovalo postavenie jednotlivca 
v rebríčku spoločnosti, a pre ľudí sa stalo hlavnou vecou, ktorú sa prostredníctvom 
klamstiev, podvodov a intríg snažili za každú cenu získať.                                                                                                                                
Asi od tých čias je pre nás zlato cenné a tak jedinečné v predstavovaní vlastného 
bohatstva a miesta v spoločnosti. Chamtivosť u ľudí v honbe za bohatstvom, ktorá 
započala éru odlúčenia sa človeka od duchovna a prírody a priklonenia sa k materiálnym 
hodnotám, éry ktorá pred koncom veku rybu dosiahla svojho vrcholu.                                                                  
Človek na vrchole zabudol na svoju duchovnú podstatu a hlavná prioritu v jeho živote 
zohráva materiálne bohatstvo, k získavaniu ktorého vyžíva veškerú svoju energiu. V 
honbe za bohatstvom, v spoločnosti medzi ľuďmi prevláda chamtivosť, závisť, pýcha, 
násilie, bolesť, strach, pocity z ktorých negatívna energia živí diabla v ľudských dušiach, 
ale aj dáva silu kňazom, ktorý z úzadia ovládajú ľudskú spoločnosť, tak že medzi ľudí 
rozširujú vôľu svojho jediného všemocného boha – Lucifera, ktorý podvodmi, 
klamstvami a falošnými darmi sa snaží zviesť človeka zo správnej cesty k jedinému 
pravému Bohu. 
Do myslí vštiepená klamlivá hodnota, ktorú ľudia zlatu v ich živote prikladajú sa aj 



vďaka zlatom obvešanými obchodníkmi preniesla aj do Európy a ľudia v snahe 
zjednodušiť dovtedy výmenný obchod, živený klamstvami luciferiánov prijali zlato ako 
platidlo, ktoré ale mohlo byť platidlom len vtedy, kým ľudia verili že má vôbec nejakú 
hodnotu. Kým tomu ľudia verili, tak konkrétne množstvo tovaru predstavovalo bohatstvo, 
ktoré bolo možné vyjadriť určitými množstvom zlata. A výmenný obchod s novým 
platidlom mohol prekvitať, obchodníci bohatli a zlato sa im kopilo.  
Ľudia začali bohatnúť a stávali sa sebestačnými, čo kňazi v snažení zotročenie ich duší 
nemohli dovoliť a zaistili aby ich zlodeji okrádali o zlato, dovtedy, kým svoje zlato zo 
strachu z krádeže neuložia pod ich ochranu. Vznikla prvá banka riadená luciferiánmi, 
ktorá mala kontrolu nad bohatstvom spoločnosti. Za každé uložené zlato, vydala doklad 
o množstve, čím vytvorila prvé papierové peniaze a započala, snahu o ovládnutie ľudí 
pomocou ich ekonomickej závislosti. Proces trval dlhú dobu, počas ktorej prichádzali 
banky riadené kňazmi na nové spôsoby ako vo svoj prospech pripraviť ľudí o ich 
bohatstvo, vyjadrené v zlate. Banky na čele s kňazmi s bohatstvom ľudí za úrok ďalej 
požičiavali, a bez akejkoľvek produkcie bohatli z nazhromaždeného bohatstva ostatných 
ľudí. Čím viac bohatli, tým viac disponovali kapitálom, vďaka ktorému sa mohli účastniť 
chodu spoločnosti, v ktorej aj prostredníctvom ovládaných vládcov, určovali chod a 
pravidlá vo svoj prospech.                        Vojny, v ktorých financovali obidve strany 
predstavoval najvýhodnejší spôsob zbohatnutia a rozšírenia strachu, utrpenia, bolesti 
medzi ľudí.                                                                        Prezieravý vládca, vedomý si 
hrozby, prichádzajúcej s rastúcou mocou bánk, zvolil v piatok trinásteho radikálne 
riešenie ale neúspešne, v utajení luciferiáni prežili a ďalej pracovali na pláne zotročenia si 
obyvateľstva planéty. Najväčší rozmach moci jedinej banky na ktorej čele stál luciferián 
najvyššieho rádu, sa udial počas napoleonskej vojny, v poslednej snahe nejakého 
panovníka luciferiánov poraziť, ale márne. Podvod o ktorý sa luceferiáni postarali, keď 
do Anglicka ako prví priniesli klamlivú správu o Napoleonovom víťazstve, a okamžitý  
predaj akcií najsilnejšej banky spôsobil v Anglicku ošiaľ a hodnota krajiny klesla takmer 
k nule, a vtedy na scénu prišiel prvý predajca svojich akcií, luciferián v čele najsilnejšej 
banky a kúpil anglickú veľmoc, prostredníctvom akcií čo ľudia v strachu z bankrotu 
predali, takmer za bagateľ. A keď onedlho prišla pravdivá správa o Anglickom víťazstve 
všetky akcie vystrelili hore a strojca jednej z najväčšej lúpeže, na základe podvodu 
ukradol Angličanom ich vlastnú krajinu a získal pod kontrolu všetky ich ešte s hodnotou 
peniaze. A už stačilo len málo aby luciferiáni ovládli v ich založenej Amerike 
bankovníctvo a privlastnili si aj financie Európy. Rázom sa západný svet a kolónie dostali 
pod vykorisťovanie a diktatúru pokračovateľov luciferiánskych kňazov z Babylonu.  Po 
niekoľkých podvodoch, ktoré podľa zákona schvaľovala vláda, ovládaná kňazmi zo 
zákulisia, sa podarilo od ľudí vyzbierať takmer všetko zlato, ich vlastné bohatstvo, ktoré 
ľudia vo svoj prospech kontrolovali a využívali od nepamäti, aby dostali pod kontrolu 
luciferiáni. Zlato, ktorým štát disponoval, určilo koľko peňazí môže dať do obehu, ako 
národné bohatstvo obyvateľstva kryté jeho reálnou hodnotou. Takto to fungovalo dlhé 
roky, ale kňazi snažiac sa ekonomicky ovládnuť ľudstvo, potrebovali, mať pod kontrolou 
všetky peniaze, aby mohli národ ovládať.                                                                Tak sa 
pripravili zrealizovať najväčší podvod a lúpež v dejinách. Po umelo vyvolanej kríze, kedy 
ľudia stratili prácu a mnoho z nich ostalo na ulici a hladných.                                              
Podvodom za spoluúčasti vlády uznanej samotnými ľuďmi, získali kontrolu nad svetovou 
menou, pričom zariadili národné bohatstvo vyjadrené papiermi v obehu, aby prestalo byť 



kryté zlatom. Z dolára sa zrazu stal bezcenný kus papiera, ktorý kňazi zapnutím gombíka 
tlačiarni pridávali do obehu podľa potreby.  
Systém distribúcie týchto papierov v jednoduchosti predstavuje, začarovaný kruh, 
v ktorom viac peňazí v obehu predstavuje väčší dlh, dlh ktorý sa dá splácať len 
postupným zvyšovaním peňazí v obehu. V obehu je niekoľko násobne viac peňazí ako 
skutočné národné bohatstvo vyjadrené v zlate. Pracujúci ľudia sa zaväzujú bezcenné kusy 
papiera, za dlh vytlačené na požiadanie štátu či banky,  svojou prácou a produkciou 
splácať dlh, ktorý pri zvyšovaní produkcii a peňazí v obehu neustále rastie. Pre občanov 
takýto dlh predstavuje samoregeneračný dlh, ktorého splatenie nie je možné a tiež dlh 
s nulovou hodnotou, teda s hodnotou ktorú majú zlatom nekryté peniaze hneď po 
vytlačení. Oklamaní a okradnutí ľudia sú ich korektnými vládcami manipulovaní, aby 
bezcenným papierom, prikladali hodnotu, ktorú dávno stratili a zaviazali sa, že svojou 
vlastnou prácou postupne spatia fiktívny dlh, ktorý nevznikol požičaním reálneho 
bohatstva. Jednoduchý a očividný podvod, ktorý sa luciferiáni v tých najväčších 
svetových bankách za spoluúčasti dosadených vlastizradcov v jednotlivých vládach 
snažia na ľudí urobiť, aby sme to videli stačilo sa len zobudiť a správne oči otvoriť. 
V podstate dlh vzniká zo snahy splatiť dlh, ktorý je ďalej možný splatiť len ďalšími 
peniazmi pridanými znova na dlh do obehu.  
Môžeme si to predstaviť že sa to deje medzi troma osobami. Prvá najstaršia, dajme tomu 
kolo x ročná, skúsená, vedomá si zatajených vedomostí, z Egypta, Babylonu, Izraelu, či 
Indie, dokonale pozná ľudskú psychiku a fyziku človeka, môže byť prostredníctvom 
techniky všade na svete a v reálnom čase, a je schopná obetovať všetko aby dosiahla cieľ 
vytýčený, osoba jednoznačne uctieva antikrista a jeho hodnoty, ktoré sa pomocou lží, 
zvráteností podvodov snaží rozšíriť medzi naivných nevinných ľudí. Pomocou zdanlivo 
neškodných nástrojov sa snaží vyvolať u ľudí nízke frekvencie, typické pre pocity 
strachu, smútku, agresie, tak aby hladiny ľudských vibrácií boli čo najnižšie, aby 
umožnili príchod satana, lucifera, či satana – ich jediného vládcu stelesneného v našej 
realite. 
Celý princíp ekonomickej snahy o nadvládu, je taký jednoduchý, že je až smiešne že na 
to ľudia skočili a hrajú tú hru s bezcennými papiermi naďalej. V jednoduchej podstate, tá 
osoba skúsená, bezbožná, prvom rade zmanipuluje a dosadí si svojich ľudí do vlády, 
ktorých predtým sama v školách vychová, rovno aj zariadi financovanie ich podlej 
kampane na oblbnutie všetkých, tak aby si ľudia vraj slobodne vybrali ich právoplatne 
zvolených poslancov vo vláde. Politici dostávajú od ľudu dovolenie rozhodovať vo 
veciach v ich zdanlivý prospech. Skutočnosť je taká, že osoba na vrchu, skúsená 
a bezbožná, vytvorí len ilúziu slobodného pre ľudí  výberu. Je jedno koho si vyberú, 
všetci sú jej zamestnancami plniacimi jeho vôľu, v klamlivom obraze, že vymysleli 
zákon v prospech ľudí, no v skutočnosti je to len ďalšie obmedzenie v ich ľudskej 
slobode.  Zákonodarci s prísľubom získaného blahobytu bezočivo prijímajú rozhodnutia 
zamerané proti ľudu.                                    Ako osoba skúsená bezbožná, získala 
ekonomickú nadvládu, o ktorej vládcovia hlásia, že jediná šanca jestvuje v šetrení a 
v jednom tempe s plácaním bezcennými peniazmi vymysleného dlhu. 
Celou ľudskou populáciou prijímané vyjadrenie bohatstva vo forme zlata,  zmizlo vo víre 
nenápadného rozkrádania z očí človeka, aj trezorov a možno dokonca z povrchu 
zemského. Bez zlata, ktoré vyjadrovalo našu mieru bohatstva ostali  už len bezcenné 
papiere zvané peniaze, ktorých hodnota je umelo každodenne a neustále do nás vštiepená. 



Už len otázkou času ostáva, kedy si ľudia všimnú hodnotu, pre ktorú tak usilovne pracujú 
a kto ich v pozadí v mene zákona potichúčku okráda.  
Ako tento zločin vlastne v praxi prebieha? Počiatkom prvej v zlatých baniach odohrajúcej 
sa človekom vyvolanej vzbury a končiac nastolením falošnej demokracie v západnom 
svete, sa ľuďom po jednotlivých ich prebudeniach, udeľovali povoleniach zahalené v 
zdanlivom umožňujúcich prejavenia ich slobodnej vôle, ale v skutočnosti stalo sa tak z 
dôvodu zvýšenia ich produktivity v práci. V tomto z mysle bolo nutné presvedčiť ľudí, v 
tom že kňazmi nasedení vládcovia sú tí, ktorí vládnu ľuďom jediní a  nad nimi neni už 
nikto iní.                           Preto osoba v pozadí, skúsená a bezbožná je vlastne pre 
bežného človeka neviditeľná, ale aj tak za všetko zodpovedná.                                                                                                        
Manipuláciou či pod nátlakom, poskytne vládcovi peniaze za úrok, čo sama si vytlačí, 
bezcenné papiere zvané peniaze, ktoré absolútne nepredstavujú skutočné bohatstvo 
národa vyjadrené v čistom zlate, ale iba papier z ktorého vyrátaný dlh ľudia musia splatiť. 
Vláda vlastizradcov peniaze prevezme, a s radosťou v splácaní úroku celý štát zaviaže, 
však na ľuďoch nezáleží, keď ide o ich zaslúžené provízie, aby mohli na rozdiel od 
ostatných žiť v blahobyte. Veľkodušní vládcovia požičané za úrok papieriky veľkoryso 
posunú svojmu ľudu, nech sa ako malé detičky s nimi hrajú na pieskovisku v ohradenom 
kruhu.  Ďalšou úlohou je presvedčiť ich nech sa pekne v ohrádke  hrajú a za tú možnosť 
aj pravidelne s pocitom povinnosti dane štátu odovzdať, nie dobrovoľne, ale pod hrozbou 
skončenia navonok slobodného života za mrežami vezenia. Vláda pozorne sleduje, každú 
jednu transakciu medzi detičkami odohrávajúcu sa na ohradenom piesku v kruhu. Každú 
jednu  pekne zdaní a od detičiek vyzbierané peniažky, čo svojou usilovnou prácou sami 
preprali, miesto ich vrátenie za účelom zlepšenia kvality ich ihriska, ich štát zo zákona a 
bezočivo okradne, aby dohodnutý úrok za požičané bez hodnoty peniaze odovzdal 
svojmu, ale pred svojimi detičkami utajenému vedúcemu. A tak to ide stále do kola, 
pomaličky detičky daňami splácajú nevedomky úrok z bankového podvodu, a neustále 
svojou prácou obchodníkov, výrobcov, remeselníkov a služobníkov znižujú množstvo 
papierikov, lebo ako dane sa cez vládu dostanú až k banke, na povinné splatenie ich 
podvodu. Čím sa hra na piesku rozrastá, tým rýchlejšie papierikov na piesku ubúda. Ale 
vláda  s navonok čistým svedomím, na daniach okráda vlastných ľudí, a z ich 
vlastnoručnej práce vytvorené hodnoty poslušne odovzdáva osobe s antikristom 
vytetovaným na čele, čo stojí na čele tlačiarne svetových reálne už bezcenných 
papierových peňazí. A keď detičky už všetky peniažky preperú, tak ujo vo vláde si od 
vedúceho požičia na úrok ďalšie... 
Takže ako tento kolosálny podvod vyzerá v jednoduchosti? Veľký ujo, disponujúci 
starodávnymi znalosti, ktoré sa prenášajú z pokolenie na pokolenie, uctieva lucifera, či 
antikrista ako svojho najvyššieho boha, a na základe prejavenia energie podporujúcej 
jeho hodnoty, docieli na základe tých najpodlejších podvod, pod hrozbou smrti či násilia, 
aby menší ujo ktorý je v parlamente ako občanmi zvolený v ilúzii slobodných volieb 
demokratických, pod úplnou kontrolou a bez akéhokoľvek odporu plniaci jeho príkazy, 
bez debaty si požičia tlačené papieriky zvané peniaze, ktoré keďže nie sú kryté zlatom, sú 
v podstate úplne bezcenné, ale aj napriek tomu veľký ujo prinúti toho malého vo vláde 
aby si tie zdrapy zobral a presvedčil ľudí, ktorí si ho zvolili o ich hodnote a ľudia ako 
malé hlúpučké detičky, ujovi z vlády, keďže si ho sami zvolili bez otázok uveria jeho 
fáme o cenných papieroch a bez rozmýšľania zožerú ju aj s navijákom. Cesta je voľná 
ľudia to zbaštia, tak im teda  bezcenné papieriky odovzdá, aby sa s nimi hrali a medzi 



sebou súťažili, že ktoré dieťatko najprefíkanejšie svojho kamaráta oklame a nahrabe si z 
týchto papierikov čo najviac, či už vyrabovaním prírody alebo vykoristením slabších. Tak 
dedičky sa pekne hrajú a poslušne ujovi vo vláde odovzdávajú dane. Peniažky vytvorenú 
ich prácou, či už poctivo alebo nekalou, si v mene zákona jednoducho privlastní. Časť 
týchto peniažkov použije na svoje žitie v blahobyte, či financovanie iných vybraných 
detičiek, ktoré  sa za tie bezcenné papieriky navlečú do čiernej uniformy a poslušne s 
obuškom v ruke čakajú na príkazy od uja sediaceho v parlamente, ktorý sa neprávom 
vydáva za ich šéfa, aj keď celý ich zmysel financujú dedičky z pieskoviska, ale oni aj tak 
veria ujovi že on je ich pán a poslušne čakajú pripravení prípadne zasiahnuť a vrátiť 
neposlušné dieťatko, ktoré nečakane vyšlo z pieskoviska, aby vykonalo vzburu, proti 
tyranii či vykorisťovaniu, späť do pieskoviska. Ďalšiu časť prácne detičkami prepraných 
peniažkov ujo v parlamente použije na splatenie dlhu veľkému ujovi, ktorý peniažky 
vytlačil na vlastnej tlačiarni a požičal ich tomu chudákovi ujovi v parlamente za úroku, 
aby ich poskytol ďalej detičkám na pieskovisku. A za túto službičku vlastizradcu a 
spolupáchateľa v okrádaní usilovných detičiek je samozrejme náležite odmenený.                                                                                                                        
Provízie, ktoré z tejto krádeže od veľkého uja dostáva za mlčanie o jeho existencii a 
aktívne klamanie hlúpučkých detičiek, že tie papieriky majú nesmiernu hodnotu, mu 
zabezpečujú život v blahobyte a v prípade ohrozenia aj ochranu vybranými detičkami, 
ktoré neváhajú proti svojím rovesníkom použiť aj palice a poriadne ich vyplieskať, keď 
neposlúchajú a nerobia čo sa od malých poslušných detičiek čaká a čo ujo v parlamente 
dookola káže. 

M  

++++++++++++++++++++ 

Nemocný kapitalismus a co s ním 

František Nevařil  10.8.2011 

Začněme tím, že jedním z názvů kapitalismu je konzumní společnost. Na to vcelku 
docela slyší. Je však „konzumní“ pro všechny, pro většinu, nebo jen pro privilegovanou 
menšinu, která si říká elita společnosti? A jak se vůbec naší elitou stala? Její začátek 
nutno nesporně spatřovat v naší privatizace, která ve skutečnosti byla klasickou prvotní 
akumulací těch, kteří byli nejen schopní ale byli schopní všeho. Na tomto základě jsme 
už v podstatě přišli o ohromný majetek vybudovaný z vlastní práce našich lidí v období 
socialismu a teď máme na krku jen nové dluhy. A to ještě nemusí být všechno, pokud 
např. vezmeme na vědomí neustále předkládané nehorázné a zcela neoprávněné 
požadavky sudetských Němců nebo katolické církve a samozřejmě nástup současné 
hluboké krize.  

Pokud se nám vnucuje, že u nás mezitím došlo k významnému růstu materiální životní 
úrovně (většiny) čili módně řečeno říká konzumu, pak třeba jednoznačně konstatovat, že 
to je rovněž pouhý klam a mam. Jen asi 5 % nově privilegovaných na převratu bohatě 
vydělalo a ti tvoří tvrdé  jádro  moci. Dalších asi 15 % lidí, hlavně z řad přisluhovačů 
všeho druhu, si svoji předchozí  životní úroveň zhruba zachovalo. Zbývajících okolo 80 



% populace pak prodělalo - ti jsou novým režimem velmi postižení... 65 % rodin má 
problém vyjít s penězi, z toho ve velice obtížné hmotné životní situaci je 36 % rodin. 
Více než 800 tisíc  lidí žije přímo v chudobě. 

Tento nežádoucí vývoj je dán změnou struktury a rozbíhajících se temp vývoje 
rozdílných příjmů. Především rapidně narostly a dále rostou příjmy z majetků 
(kapitalistů, majitelů nájemních domů, rentiérů), které se už rovnají více než třetině všech 
pracovních příjmů (dříve šlo jen o výnosy úroků z úspor obyvatelstva). Takže už jsme 
skutečně přestali být zemí „pracujících“.  

Průměrné hrubé pracovní příjmy sice nominálně vzrostly sedminásobně, po zohlednění 
zvýšení podílu daně z příjmů a zákonného pojištění však jde už jen asi o „čistý“ 
šestinásobek. To je ale v podstatě pohlceno inflací, alespoň u oné většiny, která na 
průměr nedosahuje a u níž se zákonitě mimořádně zvýšil hlavní a nevyhnutelný náklad 
domácností, spojený  ze zcela nepřiměřeným růstem cen služeb spojených s bydlením 
(jejich podíl dříve činil asi 10 % a dnes 25 – 30 % z celkových nákladů). Navíc tyto 
průměrné příjmy jsou pro většinu stejně od základu zkresleny nadměrně vysokými 
pracovními platy zvýhodňovaných manažerů a jim podobných „pracujících“, takže na ty 
ostatní toho stejně zbývá podstatně méně než onen jim nedostupný průměr.  

Zjednodušeně  řečeno – u 4/5 pracujících se reálné pracovní příjmy proti roku 1989 
vůbec nezvýšily, pokud nejsou dokonce nižší. Přičemž za tuto dobu je komunisté 
dokázali zvýšit skoro na trojnásobek. Náš odstup od tzv. Západu se proto ještě dále 
prohloubil. Pokud tehdy v ČSSR se průměrné mzdy pohybovaly na úrovni 1/3 SRN, dnes 
se to blíží pouhé 1/5. Tragické je, že pokud bychom chtěli vážně usilovat o jejich 
vyrovnání, tak nám práci její zahraniční majitelé jednoduše seberou a přestěhují 
jinam. Protože by na nás potom přestali vydělávat a k čemu bychom jim potom 
byli? A zcela mimo hru se dostaly sociální příjmy, především starobní důchody, jejichž 
průměrná výše v r. 1989 představovala skoro 62 % průměrného hrubého platu aby už v r. 
2007 klesla na necelých 37 %. Pravda, zase ovšem vznikly nové dříve neznámé „podpory 
v nezaměstnanosti“ (v r. 2006 asi 19 mld. Kč.). 

Pro lidi zvyklé žít a pracovat za socialismu jsou to zcela nové a neočekávané tendence 
společenského vývoje. Když přišli komunisté k moci zaměřili se na to aby řekněme 8 až 
9 lidí z deseti se mělo lépe, přičemž zákonitě se jeden až dva z do té doby 
privilegovaných - ti bohatí a z lepších rodin či rodů - muselo mít hůře než předtím. Ti se 
samozřejmě cítili poškozeni. Nosili tuto „křivdu“ v sobě celou dobu a po „sametové 
revoluci“ se jim to podařilo vrátit. Takže aby se 1 až 2 lidé z deseti mělo lépe, musí se 
nyní 8 až 9 mít zase hůře.                  Není to ovšem žádné české specifikum, takové 
poměry v distribuci společenského bohatství existovalo a existuje jako základní princip 
v kapitalismu (imperialismu, globálním imperialismu).  

Takže za tento převrat si nové panstvo nechalo řádně zaplatit. Nejde jen o samotné „nové 
úspěšné“ kapitalisty. V rámci tohoto neblahého vývoje také noví politici (hlavně poslanci 
a senátoři) nezapomněli na sebe a odměňují se tak štědře, že o tom se bývalým 
komunistickým poslancům mohlo jen zdát. Ti byli totiž normálně zaměstnáni a za své 



poslancování brali jen 2.000 Kč měsíčně, zúčtovatelné cestovné a diety a 100 Kč za 
každý den ztrávený na zasedání parlamentu (sám prezident a generální tajemník strany 
měl asi 24 tis. Kčs měsíčně). Možná byli na nic, ale ti noví mají asi pro „lid“ stejný 
význam, spíše jsou ještě větší škůdci.                     Za to berou se všemi dodatečnými 
funkcemi až 100 tis. Kč a další několika desetitisícové (nezdanitelné) a všelijak 
švindlované a zneužívané náhrady měsíčně.  

A podobně je tomu nejen na krajských úrovních ale dokonce už v obcích, kde šlo dříve 
především o dobrovolné a neplacené funkce. Navíc mají kromě přečetných imunit 
spoustu dalších lidem nedostupných privilegií. Třeba ve zdravotnictví  má skoro každý 
papaláš nějaké to nemocniční „prezidentské apartmá“, když někdejší nejvyšší šéfové se 
museli spokojovat s dnes tak připomínaným byť docela nekomfortním Sanopsem. 
Pikantní je, že ani příspěvky vládnoucí KSČ ve srovnání se současnými rozpočtovými 
dotacemi nestály za řeč.                       Její výdaje byly totiž v podstatě placeny členskými 
příspěvky, takže od státu brala jen asi 70 mil. Kč ročně, takže vlastně si žila „za své“. 
Skoro tolik brali tehdy i lidovci a národní socialisté (nesrovnatelně více pak dostávala 
katolická církev).  

Holt stali jsme se „normální“ součástí vyspělého světa sdílející bez výhrad jeho hodnoty. 
Někdy v devadesátých letech známý americký politický analytik Michal Parenti 
prohlásil, že „náš (západní) strach, že by socialismus jednoho dne mohl pohltit většinu 
světa zastírá fakt, že antikomunismus – to je kapitalismus – to už udělal“. Bylo toho 
dosaženo po jeho výhře ve studené válce, která v podstatě probíhala od bolševické 
revoluce v Rusku v r. 1917.                       Její formiální vyhlášení Churchillem ve 
Fultonu (USA) v r. 1947 bylo jen začátkem její nové etapy. Všichni tuto pravdu, to je 
naprostou světovládu současného globálního kapitalismu a imperialismu cítíme 
v kostech. Je nejen bohatým ale po rozpadu SSSR i vítězným systémem, který proto také 
plně odpovídá za všechno dobré a hlavně špatné co se na planetě děje.             Naše 
republika se po r. 1989 stala jen jeho dalším byť malým a nevýznamným kolečkem.. 

Pozoruhodné je, že „neviditelně“ vládnoucích kapitalistů reprezentujících ho v praxi je ve 
světě nepatrná menšina. Jejich počet lze odhadnout podle počtu dolarových milionářů 
(USD), kterých bylo v r. 2007 údajně jen 10,7 milionů, v tom dolarových miliardářů jen 
něco přes 1000. To reprezentuje jen o něco více než jednu promile světové populace. 
Takže realitě vcelku odpovídá notoricky známé rčení o "horních deseti tisících" (v zemi 
s 10 mil. obyvatel). Reálně pak k rozhodujícím "vládcům světa" lze počítat asi 225 
nejbohatších dolarových miliardářů (především z USA), kteří vlastnili osobní majetek 
rovnající se skoro polovině ročních příjmů veškeré lidí planety, přičemž tři nejbohatší z 
nich mají dokonce údajně větší soukromý majetek než 600 mil. lidí v chudých zemích. 
Na špici toho všeho jsou zřejmě známé klany Rockefellerů a Rotschildů, které se 
vymykají i přehledům těch nejbohatších, které žijí jakoby mimo tento svět do něhož 
nikdo nevidí. 

Početnější je druhá třída zahrnující jejich nejrůznější pomahače a lokaje (mají k dispozici 
politiky, manažery, nejrůznější "kněze" a mnichy, novináře, propagandisty, společenské 
"vědce", historiky a dokumentaristy, četné příslušníky "kulturní fronty", šéfy  justice, 



policie  a armád, dokonce i odborářské bossy atd.). S velkou rezervou ale ani jejich počet 
nebude globálně přesahovat 3 % ní podíl lidstva, spíše je nižší. Pokud na jejich 
domácnost budeme počítat průměrně až se 4 členy, pak všichni tito vyvolení a 
privilegovaní dohromady představují  nejvýše 12 % světové populace (resp. asi 6 až 10 % 
všech potencionálních voličů). A to všechno dohromady reprezentuje onu „hmotně 
zainteresovanou“ světovou vládu, jejíž tvrdé  jádro tvoří už zmíněná hrstka milionářů a 
miliardářů, která s námi všemi ostatními „občany“ tak dokáže mávat jako s hadrem.  

Po staletí už probíhá dosud neuzavřený intelektuální, sociální i politický spor, zda tento 
kapitalistický řád je trvalý, zda nemá být či nebude nahražen (ať už nějakou revolucí 
nebo bez ní) něčím dokonalejším. Něčím co by většině lidstva přineslo a zabezpečilo 
vyšší kvalitu životů. Zatím se zdá, že jeho současná moc přes všechny opakující se malé i 
významné krize není ničím podstatným narušena. Přece ale jenom současně v jeho rámci 
probíhají a zesilují se fundamentální  a z jeho vlastní  podstaty  vyplývající společenské 
procesy, které jeho mocenské  postavení  při nejmenším dlouhodobě oslabují a 
podlamují. Zkusme se na některé (snad ty hlavní) blíže podívat. Snad se přitom i zasnít, 
co s kapitalisty a co případně po nich, jak by měla vypadat skutečná demokracie a 
sociální rozvoj v podmínkách 21. století.  

Co přitom třeba brát především v úvahu. 

V prvé řadě jde o vývoj v USA. Tato světová zatím unipolární supervelmoc prochází po 
desetiletí  soustavným ekonomickým i společenským úpadkem. To je pro kapitalismus 
mimořádně důležité, protože právě ona představuje světovou centrálu a záštitu globálního 
kapitalismu, je jakousi jeho výkonným generálním ředitelstvím. V jejím čele sice 
formálně stojí prezident USA, ve skutečnosti však především banky (přesnějši řečeno 
peněžní instituce všeho druhu) a bankéři, současně většinou i velcí burziáni, v nichž je 
koncentrován největší soukromý kapitál a jejichž prostřednictvím rozhodují oni 
nejbohatší.  

USA si prostě dávno žijí nad poměry. Jejich dluhy narůstají proto, že jim trvale 
převažuje dovoz  zboží a služeb nad vývozem, přičemž  navíc  v zájmu získání  
mimořádných zisků v zahraničí pořád pokračují i ve vývozu produkčního kapitálu 
(přímých i portfoliových investic). A kromě toho všeho musí vydržovat svých více než 
700 zahraničních vojenských základen na cizích územích.  

To všechno vedlo k tomu, že dnes  se už jedná jen o „obra na hliněných nohou“, 
nadměrně závislého na čínských penězích, arabské ropě, mexických pracovnících a 
dokonce  i na černoších v armádě a námořnictvu.  

Mnoho zcela základních věcí tu přitom řádně nefunguje. Připomeňme si známé příklady, 
třeba kalifornskou energetiku (dnes dokonce celý insolventní kalifornský stát), hurikán 
Katrina  a New Orleans, padající dálniční  mosty a zchátralá  infrastruktura vůbec, 
nespolehlivé  raketoplány atd. Vysoká kriminalita svědčí o bezradnosti bezpečnostních 
orgánů, nízká úroveň předraženého zdravotnictví  pro velkou část populace je 



světovou ostudou. Bývalý  nemohoucí SSSR si dokázal  před 25 lety lépe poradit 
s Černobylem než dnešní „vyspělé“ USA s havarií ropné plošiny v Mexickém zálivu.  

Vlastně platí, že spolehlivě (zatím) fungují jen odvětví více méně regulovaná a 
usměrňovaná státem, tedy zbrojní výroba, popř. zemědělská a potravinářská 
produkce. Možná ještě farmaceutická zlodějna. Ostatní z velké části balancují na 
pokraji hroucení, což platí takřka doslovně nejen pro americký automobilový průmysl ale 
dokonce i pro hlavní oporu ekonomiky, tedy  pro banky a pojišťovny. A to ještě zde 
neklademe na váhu důsledky dnešní  mimořádně všeobecné hluboké hospodářské i 
společenské krize (jen eufemicky nazývané hypoteční či burzovní), které se teprve budou 
hromadit a projevovat. Její důsledky jsou sice už dnes hrozivé, ale určitě nejsou pořád 
konečné. Ekonomika USA dnes svými vazbami ohrožuje celý svět a samozřejmě i svoje 
vlastní obyvatelstvo především.  

Tato země za 2. světové války nesmírně zbohatla a na tom založila i svoji poválečnou 
nadvládu. Pokud pokládáme za jádro politiky ekonomiku, a to je určitě oprávněné (viz 
politickou podřízenost vlád všeho druhu důsledkům současné hospodářské krize), pak ale 
od té doby s určitými výkyvy prochází trvalým ekonomickým (mocenským?) úpadkem. 
Pokud po válce produkovala zhruba 40 % světového HDP, dnes je to jenom asi jedna 
pětina (z toho převážně ve službách, a významnou část dokonce virtuálně přímo 
v bankách a na burzách). Pokud byla největším světovým věřitelem, dnes je největším 
světovým dlužníkem s dluhem rostoucím už zhruba o bilion ročně.  

Vyjádřeno známým středoevropským žargonem je „plajte“.  

Co jiného říci o státu, jehož zahraniční zadluženost se blíží 14 bil. USD, a jehož souhrnná 
vnitřní  zadluženost  státu a jeho orgánů, bank, podniků a obyvatelstva už přesáhla 
dokonce 51 bil. USD (r. 2007). Přičemž jeho roční HDP je vykazován ve výši okolo 13 
až 14 bil. USD. To znamená, že jejjich zahraniční dluh se už rovná výši HDP, a celkové 
vnitřní dluhy jsou dokonce skoro čtyřnásobné. To je mnohem větší problém než mají 
všechny předlužené státy EU dohromady.  

V této situaci horko těžko prosadil prezident Obama úsporný program ve výši 4 bil. USD 
rozložený do 12 let. Kupecké počty stačí na to vidět, že se tím nic nevyřeší a výbuch se 
jen o něco odkládá. V té době (zhruba r. 2003) by  totiž dnešní  zahraniční zadlužení  
Spojených států při dnešním tempu růstu  jen dále vzrostlo a to až na 18 bil. USD (14 + 8 
– 4 bil.).        Najde se ještě  nějaký bláhový zahraniční věřitel, který bude ochoten házet 
své vlastní peníze do této bezedné studny? 

Neboť pokud po 2. světové válce americký dolar byl fakticky tvrdou měnou, tak mezitím 
se stal v podstatě bezcenným a vysoce rizikovým papírem, či spíše pouhým účetním 
záznamem. Ukažme si to na ceně zlata, které bychom pořád měli brát jako klasickou 
reálnou míru hodnot. Po válce stála trojská unce zlata 35 USD a začátkem roku 2011 se 
už pohybovala okolo 1400 USD (v těchto dnech dokonce okolo 1.650 USD a dále roste). 
Tzn., že reálná kupní síla (hodnota) dolaru podle toho mezitím klesla na pouhá 2,5 až 3 % 
původní. Jde přitom o hlavní světovou rezervní měnu, s níž si ovšem dnes nikdo neví 



rady a už dávno se jí bojí. Její jedinou faktickou oporou už v USA dávno není ekonomika 
ale jejich armáda. Postavení dolaru se už opírá jen o „bodáky“. Na jak dlouho? Neboť ani 
faktické výsledky tohoto silového monstra nejsou nic moc. Určitě dokáže všechno co 
chce rozmlátit a kdekoho pozabíjet. Hlavně ovšem na dálku. Armáda USA dokázala 
porazit Granadu nebo Panamu, ale už neumí vyhrát pořádnou válku, jak ukazuje případ 
Iráku a Afghánistanu. 

Přesto všechno pořád nominálně vykazují jednu z nejvyšších hodnot HDP (hrubého 
domácího produktu) na hlavu, nyní se pohybující kolem 40 tis. USD ročně. To všechno je 
ale vysoce pochybné, pokud bereme v úvahu výše zmíněné znehodnocení této měny 
(samozřejmě totéž nutno brát v úvahu i při hodnocení HDP druhých států pokud je 
vyjádřeno v USD přepočtených běžným tržním kurzem měn). Je to sice velice 
hypotetická úvaha, ale ukazuje se, že pokud bychom tuto hodnotu přepočetli na reálnou 
hodnotu ve vztahu k vývoji ceny zlata, pak proti r. 1948 do současnosti vlastně HDP na 
obyvatele USA se doopravdy zvýšil jen nepodstatně, o nějakých 15 až 25 %. To by si 
určitě zasluhovalo prověřit, ale i takový hrubý údaj určitě stojí za pozornost.  

Je to stát až nevysvětlitelných paradoxů. Jak je totiž možné, že k tomu všemu dochází 
v zemi, která aspoň donedávna byla pokládána za nejbohatší a nejproduktivnější ve světě, 
v níž je koncentrováno nejvíce dolarových miliardářů a milionářů. Kde jsou největší 
banky a burzy s nejlepším know-how, nejlepší(?) vysoké školy kde se snaží (mají snažit) 
vzdělávat nejinteligentnější lidé z celého světa, která má nejvíce nositelů Nobelových cen 
(především pak za ekonomii), nejvíce vynálezů a patentů a nejlepší vědu, nejmocnější 
armádu a nejlepší zbraně, která poučuje denodenně celý svět …. 

Kapitalismus spočívá na penězích, na kapitálu. Už dávno ovšem ne na penězích 
opírajících se o zlato či jiné drahé kovy, ale jen o peníze papírové. Ani to už vlastně 
neplatí, protože z největší části jde jen o peníze účetní (mají formu oběživa, vkladů, 
účastí do podílových fondů, dluhopisů, akcií, hodnoty různých derivátů). Výše a regulace 
peněžní emise už nejsou v rukou států, ale tzv. nezávislých centrálních bank (v USA jde 
přitom o soukromý podnik - FED). Aspoň dříve tomu tak bylo. Mezitím se situace 
vyvinula tak, že peníze „vyrábí“ pouhým účetním zápisem převážně komerční banky ve 
vlastní působnosti, a dokonce vznikají přímo na různých burzách. V podstatě každým 
zvýšením příslušných burzovních indexů zvyšujících běžnou cenu a „hodnotu“ 
obchodovaných cenných papírů všeho druhu.  

Lze konstatovat, že celý měnový systém USD spočívá v rukou zmíněného amerického 
FEDu, který je vlastně už zkrachovalou institucí, neboť jeho hlavním majetkem jsou jen 
bezcenné (nesplatitelné) americké státní dluhopisy. Konečně si to uvědomili i jejich jiní 
zahraniční vlastníci (hlavně Čína, která má asi 3,2 biliony měnových rezerv, z toho okolo 
70 % v USD), že takhle už to dál nejde, že jim po krachu dolaru zůstane v ruce jen „černý 
Petr“ a oči pro pláč. Hledají se byť velmi obtížně cesty k nalezení jiných forem 
vzájemného zahraničního obchodu a plateb.  

Významným signálem možné zásadní změny je nedávno ohlášená dohoda Číny, Indie, 
Brazilie, Ruska a Jižní Afriky o přechodu na systém vypořádání vzájemných obchodů a 



vztahů v jejich národních měnách (i když realizace takové dohody nebude jistě rychlá a 
jednoduchá).  Zdá se, že dominance dolaru brzy skončí a USA tak základní nástroj 
ožebračování  a  podrobování  jiných zemí  ztratí.  

Po desetiletí  narůstají ve světě globální i lokální latentní  finanční a měnové krize, které 
se staly běžnou součástí dnešní ekonomiky. Jejich základem je skutečnost, že globální 
množství peněz v oběhu je nepřiměřeně vysoké. Je už dávno  naprosto odtržené od 
hospodářské reality, od hmotné produkce a fyzické hodnoty majetku. Jejich objektivní 
funkcí nemůže být přece nic jiného než platební, tedy obsluha oběhu zboží a služeb a 
poskytování úvěrů dlužnickým subjektům na bázi přiměřených úspor druhých 
věřitelských subjektů. Rozhodně už ale nemohou plnit funkci věrohodného pokladu, tu 
může zabezpečit jen zlato a jiné drahé kovy.  

Kolik by jich proto v dnešním světě při řádném fungování ekonomik mělo (mohlo) 
celkem být nám pomůže ukázat hrubá ilustrativní úvaha opírající se o základní dostupná 
hrubá čísla. (ta jsou ovšem velice nedostatečná a sporná, různí autoři a statistiky uvádí 
různé údaje a jen těžko se tu hledá přibližná realita). Prvním předpokladem je, že 
průměrná platební lhůta za dodávky by neměla překračovat jeden měsíc (tak v ČSSR do 
r. 1989 běžně platilo, že dodavatelé v místě své peníze dostali do týdne, na území státu do 
14 dnů, a ze zahraničí do měsíce). Odhadneme-li výši ročního celosvětového HDP na 65 
až 70 bilionů USD a s přihlédnutím k tomu, že se obchoduje v cenách zahrnujících kromě 
nově vytvořené hodnoty i spotřebu surovin, materiálů a služeb, lze skutečný primární 
tržní obrat ocenit tak asi 150 až 160 biliony USD. Použijeme-li přitom jako maximální 
přiměřenou (průměrnou) lhůtu splatnosti jeden měsíc, pak 1/12 tohoto obratu 
reprezentuje asi 12 či 13 bilionů USD, s nadměrnou tolerancí řekněme 15 bilionů USD. 
Po započtení přiměřených úspor obyvatelstva (odhadem odpovídající maximálně roční 
výši HDP) by pak celkové množství „peněz“ ve světě nemělo přesahovat 80 až 85 bil. 
USD, spíše mnohem mnohem méně.  

Takže asi nejvýše tolik by mělo obíhat ve světě papírových (a účetních) peněz, pokud by 
měla globální i lokální ekonomiky fungovat jak náleží, plynule a bez otřesů, bez 
fingovaných hodnot. Tomu je ale dnešní svět na hony vzdálen. Kolik jich doopravdy je 
skutečně nevím (OSN v tom směru neposkytuje dostatečné údaje. Spíše by bylo možno 
počítat s daty poskytovanými Bankou pro mezinárodní platy – BIS ve švýcarské 
Basileji). Ale jsou informace, že jen hodnota nejrůznějších a jak se už jednoznačně 
prokázalo vysoce pochybných peněžních derivátů (jde jen o spekulativní hodnoty, jejichž 
výše by mělo být jen zcela okrajové, pokud vůbec) se pohybuje okolo 600 bilionů USD. 
Dokonce některé prameny z USA uvádí výši okolo 1500 bilionů USD (sám se tomu 
zdráhám věřit - je to vůbec možné?). Už to nižší číslo by odpovídalo skoro 10ti násobku 
ročního HDP celého světa. Myslím, že tu má jít spíše jen o miliardy.  

K tomu určitě nutno přičíst další stovky miliard USD dalších peněz – hotovostního 
oběživa, půjček, pohledávek, hodnoty obchodovaných cenných papírů (mimo zmíněné 
deriváty).  Spíše beru vážně údaj o tom, že globální hodnota světových finančních aktiv 
se pohybuje okolo 240 bilionů USD (Giovanni Sartori). V tomto případě by se ale zase 
jednalo jen o spodní hranici takových úvah.  



Přitom faktická souhrnná hodnota veškerého fyzického majetku světa vytvořeného 
lidskou prací, tedy staveb, budov, strojů, zařízení, zásob surovin i zboží atd. se může 
pohybovat mezi 300 až 400 biliony USD. Z toho jednoznačně plyne, že globálně existuje 
a působí nadměrné a nežádoucí  ničím věcným nekryté množství peněz. Místo 
potřebných nejvýše 85 bilionů USD v oběhu tu máme počítáno s velkou rezervou 
dohromady (včetně oněch derivátů) při nejmenším 240 bilionů USD, a podle uváděných 
fantaskních úvah dokonce 1500 až 2500 bilionů USD. V této mase virtuálního bohatství 
se snadno ztratí i bilionové ztráty, které jak známo utrpěli vlastníci – tentokrát i ti největší 
boháči – v průběhu nynější hluboké krize.       Ty dnešní peníze vlastně nemají ani 
vypovídací hodnotu. Zásadně deformují údaje o reálném stavu hospodářství států i lidí, 
zakládají tendence (příčiny) k inflacím a hyperinflacím, znehodnocování úspor, 
deformacím měnových kurzů, ztrátě věrohodnosti ekonomických kalkulací atd. atd.  

Kde ty peníze jsou, když státy, obyvatelstvo i podniky tonou v (nesplatitelných) dluzích, 
kdo ví? Na jedné straně jsou jako kapitál koncentrovaný v rukou těch nejbohatších 
nástrojem k ovládání vlastních i cizích států a celých sociálních tříd  jejichž příslušníci 
(občané, voliči) musí  naproti tomu zápasit o každý dolar či korunu, na druhé straně jsou 
vlastně bezcenné (což platí právě hlavně pro rezervní měny, resp. USD), jsou pouhou 
makro dezinformací.      A jako takové jsou nezbytně i základní příčinou živelnosti a 
nerovnoměrnosti vývoje (výkyvů), celkové lability a otřesů ekonomik států, podniků 
i lidí v čase, jejich nerovnováh a nestability. Pro jejich rozhodující vlastníky, to jest 
velké žraloky kapitalisty (bankéře a burziány) ovládající světové finance však mají ten 
konkretní a to zcela zásadní význam, že jen oni tyto bezcenné papírky (záznamy) vzniklé 
„z ničeho“ postupně dokáží transformovat na hmotný majetek (podniky, pozemky, 
přírodní zdroje), který jakoby „anonymně“ postupně přechází do jejich vlastnictví, které 
tak přebírají od lidí ze středních tříd, menších kapitalistů a hlavně veřejnoprávních 
orgánů (států, provincií, obcí). Stávají (stanou) se tak vlastně až majiteli větších či 
menších částí území, infrastruktury i ekonomické základny řady celých tzv. nezávislých 
států (viz např. diskuse o nutnosti prodejů ostrovů „předluženého“ Řecka) a tak i majiteli 
jejich domácího obyvatelstva.  

Právě důsledkem této situace jsou existující a narůstající rozpočtové schodky a dluhy, 
deficity i nevyužitelné přebytky platebních bilancí států, nadměrné zadlužení až 
insolvence podniků i obyvatelstva, jakož i burzovní bubliny a propady. Tyto dnešní 
převážně virtuální „peníze“ nejsou jen zdrojem faktických i potencionálních debaklů 
celých států, ale souběžně také zdrojem zisků finančního sektoru (bankéřů a burziánů), 
který právě z tohoto „ničeho“ dokáže nadělat ony skutečně mimořádně velké prachy. To 
všechno se souhrnně projevuje jako synergický efekt finančními a měnovými krizemi, 
jejichž hloubka a síla se po desetiletí stále zintenzivňuje. Do fáze, kdy se to všechno stane 
neúnosným, kdy se zhroutí měny, především rezervní měny, kdy se budou finančně 
hroutit celé státy. Zdá se, že tento moment není daleko, jak ukazují příklady Řecka, Irska, 
Portugalska, možná Španělska a dalších. … 

Jeden z hlavních diskutovaných rozporů mezi pravicovými a levicovými (přesněji řečeno 
v evropských poměrech zejména sociálně demokratickými) politiky jsou otázky 
přerozdělování příjmů. V praxi jde o to, zda ti „úspěšnější“ mají či nemají být 



postihovány       až  trestáni vyššími nebo progresivními přímými daněmi, zda mají být 
prostřednictvím veřejnoprávních rozpočtů jejich příjmy používány k různým formám 
dotování sociálně slabých spoluobčanů všeho druhu. Jsou to jistě závažné problémy, 
pokud však jde o příjmy nikoliv ten rozhodující. Ten spočívá v primárním rozdělování 
důchodů, v tom kolik kdo dostává za svou práci přímo.  

Ono je to s příjmy lidí složitější a hlavně kamuflovanějsí než se zdá na první pohled. 
Především řada z nich se takto vůbec neeviduje a neposuzuje, přestože existují jejich 
konkretní příjemci. Platí to třeba pro bezplatné poskytování nejrůznějších naturálních 
náhrad a benefitů poskytovaných politikům či manažerům, pro obdobné výdaje skrývané 
v nákladech podniků, jejich vlastníkům nebo spoluvlastníkům (v praxi jde o náklady na 
plné nebo aspoň částečné vydržování celých domácností na luxusní úrovni, takže 
takovým rodinám nebo jednotlivcům výdaje na vlastní životní náklady v podstatě 
odpadají), a hlavně pak pro přírůstky majetků v důsledku růstu cen nemovitostí, komodit 
či cenných papírů na burzách. To nelze podceňovat, neboť celkově tyto podíly 
představují významné a přitom veřejnosti zcela  neznámé „procentní“ výnosy nad  rámec 
úředně  vykazovaných a podchycených příjmů, které se navíc koncentrují výhradně 
v rukou výše zmíněné početně omezené špičky kapitalistických vlastníků a jejich 
pomahačů. 

Příjmy statisticky vykazované se pak rozlišují na příjmy majetkové (z vlastnictví, 
podniku, kapitálu) a na příjmy pracovní. Nehodlám tu řešit druhý zásadní spor 
ekonomické teorie, totiž zda vlastnictví  produkčních prostředků (kapitál) může či 
nemůže být sám o sobě tvůrcem hodnot, a tedy zda příjmy z něho plynoucí jsou sociálně 
oprávněné. Berme jako fakt, že tyto příjmy tu zcela samozřejmě existují. Závažné 
ekonomické důsledky však působí podíly těchto dvou skupin příjmů a trendy jejich 
vývoje.  

Jednoduše  řečeno to, že příjmy z vlastnictví jsou v kapitalismu křiklavě nehorázné a 
nadměrné ve vztahu k malému počtu jejich příjemců a ještě k tomu v průběhu let se jejich 
podíl  stále zvyšuje. Víme, že rozhodující stamilionové masy ekonomicky činných lidí ve 
světě jsou zaměstnanci, patří k nim dokonce z velké části i už zmínění pomahači 
kapitalistů. Přitom  podíl  mezd a odměn za práci  na celkových příjmech v polovině 
osmdesátých let např. v Evropské unii činil jen 57 %  a po roce 2000 ještě dále klesl na 
51 % (v USA v téže době  ze  65 %  klesl  na  61 %).  

Dále víme, že i v rámci příjmů za práci značně nadpřiměřený podíl bere a dále zvyšuje 
okrajová část privilegovaných zaměstnanců, oněch  manažerů a dalších  pomahačů.                 
Z toho všeho plyne rámcový závěr, že příjmy za práci naprosté většiny obyvatelstva, tedy 
běžných zaměstnanců se pohybují alespoň v tzv. západních zemích jen asi okolo 
poloviny z celkových vykazovaných příjmů a tento podíl má stále klesající tendenci.  

Pokud jsme předpokládali, že ti nejbohatší používající jejich celou druhou polovinu (bez 
dalších nevykazovaných příjmů) představují nejvýše 3 % populace je zřejmé, že je 
nehodlají  a ani nemohou využívat jako krytí své běžné poptávky po zboží a službách na 
trhu.                 Musí nezbytně převážnou část z nich odkládat ve formě jakéhosi 



„pokladu“, tedy k růstu vlastního majetku reprezentovaného pořizováním pozemků a 
jiných nemovitostí, cenných papírů všeho druhu (pravda možná i bezcenných nebo 
nadhodnocených), různých sbírek uměleckých předmětů či starožitností, luxusních a 
předražených „značkových“ produktů, nevyužívaných tryskáčů a jachet atd. atd.  

Jejich souhrnným znakem je, že jejich cena není úměrná množství na nich vynakládané 
práce a tedy její potřeby.  

Buď jde vlastně jen o překupování věcí už dávno vyrobených nebo vůbec nevyráběných 
(pozemky a přírodní zdroje), nebo kde potřebu lidské práce nahražuje ve značné míře 
pouhá cena značky. Kromě  toho všechny  takové  operace  probíhají  často se  značným 
časovým odkladem  použití  takto  běžně „nevyužitelných“ příjmů vládnoucích.  

K čemu to pak „globálně“ (lokálně?) vede je zřejmé. Existující nebo možná souhrnná 
nabídka zboží a služeb na trhu musí nezbytně dříve či později převyšovat reálnou 
poptávku po nich. Totiž ti co mají velké peníze je v takové míře zdaleka nepotřebují a 
masy těch co je potřebují na ně naopak nemají. Vznikají a dále se rozvírají nůžky mezi 
souhrnem nabídky a poptávky, vzniká a narůstá deficit celkové poptávky. To je příčinou 
masivní latentní  nerovnováhy souhrnné nabídky a poptávky, resp. zásadní deformace 
(podhodnocení) poptávky  pracujících a na tomto základě pak také primární příčinou 
„krizí z nadbytku výroby“, vzniku a růstu masové nezaměstnanosti, i existence armády 
nezaměstnaných se všemi z toho plynoucími nežádoucími sociálními dopady.  

Současný a zostřující se způsob primárního antiekvivalentního rozdělování 
výsledků práce už snad překročil únosnou a dokonce sebezáchovnou mez. Je 
naprosto zřejmé,         že tento chamtivý kapitalistický (podnikatelský) princip je 
nejen nehorázně sociálně nespravedlivý, ale současně  je vlastně i náloží  pod celým 
tímto systémem, protože v         sobě koncentruje a posiluje sociální antagonismy a 
tím i společenské napětí směřující k možnému výbuchu.  

Přitom tento rozpor nelze řešit ani zvyšováním nejrůznějších nepřímých daní a dalším 
omezováním masové poptávky běžných spotřebitelů, ani zvyšováním množství peněz a 
jejich rozdáváním prostřednictvím rozpočtů ani inflačními procesy, to je jen 
kontraproduktivním přiléváním oleje do ohně. Kdy a kde se tento negativní vývoj zastaví, 
pokud vůbec? 

Úspěch kapitalistů a podnikatelů je ve významné míře založen na levné práci 
zaměstnanců (popř. i subdodavatelů). Čím je je její cena (mzda, plat) nižší, tím více 
zbude konkretnímu vlastníku produkčního majetku - podnikateli, kapitalistovi, ba celému 
státu v němž je takové „velké“ vlastnictví koncentrováno. Ať už se tomu říká 
vykořisťování, parasitismus nebo vysávání druhých. Klasicky takto kapitalismus 
využíval a využívá lidi doma ve vlastních zemích. Dokonce i nyní tu cítíme tlak na 
zostřování využitelnosti živé práce, když ne přímým snižováním mezd a platů tak určitě 
jejich zaostáváním za růstem její produktivity a dokonce významným zvyšováním její 
intenzity (co jiného je tzv. „zeštíhlování“ podniků?). 



Dnešní nejvyspělejší a také nejbohatší země, možno říci „západní“, však své bohatství 
takto od dob kolonizátorů získávali hlavně v cizích zemích, v zahraničí. Bez  jakýchkoliv 
ohledů. Dříve především přímými nestydatými loupežemi i využíváním otroctví (příklad 
USA).       To už ale ustoupilo do pozadí a dnes převažují metody jiné, mnohem 
decentnější a dokonce pro postižené využívané země a jejich obyvatele „prospěšné“. 
Zisky z levné zahraniční práce přináší jak známo zejména „dovoz“ levných pracovních 
sil zvenčí, což současně vytváří konkurenční a tedy nátlakový nástroj vůči požadavkům 
domácích zaměstnanců; vývoz kapitálu do cizích zemí, kde potom místní pracovníci 
produkují levné zboží prodávané potom všude jinde ve světě za běžné tržní ceny (takto 
získané mimořádné zisky pak shrabují domácí centrály kapitalistických vlastníků); 
podhodnocené kurzy domácích měn „zaostalých levných“ zemí, na jejichž základě je 
veškerá exportovaná domácí práce prodávána často hluboko pod cenou. 

Např. v současných podmínkách bychom v ČR zhruba za 1000 Kč domácí produkce měli 
dostávat zhruba řekněme 60 až 65 Eur, dostáváme však jen okolo 35 až 40 Eur. Z toho 
plyne automaticky a bez vyjímky ztráta 20 až 30 Eur, takže takto nevyhnutelně na všech 
exportních transakcích přicházíme nenávratně nejméně o 30 % hodnoty domácí práce. A 
ve vztahu k některým dalším státům s daleko více podhodnocenými měnami je to ještě 
mnohem horší (příklad Ukrajiny nebo Ruska). Tuto oprátku si ovšem často pletou 
postižené země do značné míry dobrovolně(?) samy v zájmu podpory svého „exportu“, 
ačkoliv to je dlouhodobě sebevražedná  politika. Co jim přináší krátkodobě výhody 
nemůže vydržet  napořád. Stačí si všimnout, že měny tzv. vyspělých zemí takové 
odchylky mezi sebou neznají, a že jejich kurzy se  pohybují v podstatě  kolem reálných 
parit kupních sil.  

Ale tyto možnosti se už do budoucna  nezdají nevyčerpatelné. Na obzoru je totiž přece 
jen postupné vyrovnávání ekonomické úrovně takto zaostalých a využívaných zemí, tedy 
jejich postupné přibližování se k úrovni těch vyspělejších (viz případy Japonska a tzv. 
asijských tygrů). Pokud k tomu bude docházet a to je do značné míry předvidatelné u 
řady zemí (např. ve střední a východní Evropě), bude se cena jejich práce doma zvyšovat 
a jejich měny se budou buď sjednocovat nebo alespoň přibližovat k reálným paritám.  

Úměrně tomu všechny tyto dosavadní  ekonomické „výhody“ pro bohaté země a jejich 
kapitalisty se budou snižovat až odpadávat. Pracovníci zůstanou doma když venku na 
tom nevydělají, vývoz kapitálu přestane mít smysl když venku musí podnikatelé platit to 
co doma (navíc vzniká problém i pokud jde o zdroje tohoto kapitálu, zejména v USA), a 
při vyrovnání kurzů měn přestane být import zboží a služeb z „levných zemí“ sám o sobě 
mimořádně zajímavý a využívaný. Potom bude platit zásada „co si doma neuděláš tak 
nemáš…“  

Navíc  lze v souvislosti s vyčerpáváním neobnovitelných (nejen energetických) zdrojů 
očekávat  nástup významného růstu cen komodit, kterých se právě v dnes  bohatých 
zemích už  nedostává a nevyhnutelně  musí být  importovány. To přinese významnou 
změnu v dosavadním rozdělování zisků s tím, že začnou mnohem více vydělávat země 
dosud zpravidla zaostalejší, pokud mají energetické a jiné suroviny (např. Rusko) nebo 
dokonce jen dostatek vhodné zemědělské půdy a vody. A víc za ně budou platit země 



s jejich deficitem, většinou ty dnes nejvyspělejší. To v každém případě znamená 
specifický významný podnět pro snižování rozdílů v ekonomické úrovni řady zemí, 
k vyrovnávání jejich životní úrovně i ceny práce.  

V kombinaci s narůstající ztrátou věrohodnosti stávajících rezervních měn (hlavně USD) 
je takový vývoj reálný a pravděpodobný, alespoň pokud jde o značnou část zaostávajících 
zemí denodenně dosud přinášejících na svůj vlastní úkor zmíněné ekonomické výhody 
(zisky) bohatým západním kapitalistům a zemím, kteří je zatím takřka bez omezení 
využívají. Zatím totiž právě ony byly a jsou hlavním zdrojem jejich ekonomického růstu. 
Pokud ale bude tento zdroj omezován je třeba předpokládat, že „bohatí“ budou postupně 
přicházet ročně o biliony dolarů dosavadních bezpracných zisků a je otázka zda to pro ně 
nebude znamenat ztrátu smrtelnou. Neboť právě privilegium jejich ekonomické 
výlučnosti až dosud je pro ně nezbytnou živou vodou i zdrojem politické moci. Je proto 
paradoxní, že jinak globálně žádoucí ekonomické vyrovnávání zemí je pro 
kapitalismus vlastně významnou hrozbou.  

Kapitalismus se sám označuje jako „tržní ekonomika“. Ve skutečnosti však – alespoň 
dle klasických kriterií – trh soustavně deformuje, dnes už globálně tím (nejen) jak 
podvazuje souhrnnou poptávku. Už bylo uvedeno, že už doma podráží a snižuje žádoucí 
poptávku lidí, především zaměstnanců ze středních tříd. Ve druhé řadě však takto 
podrážel a podráží poptávku celých států a dokonce skupin států. Dochází  k tomu 
v důsledku  nejrůznějších metod  jejich ekonomického „vykostění“. Takových příkladů 
zná historie celou řadu už z koloniálních dob. Platí to třeba pro Čínu, která ještě na 
sklonku 19. století  byla poměrně stabilizovanou a vyspělou zemí a za krátkou dobu ji 
agrese hlavně evropských zemí stačily poničit tak, že se stala jejich naprosto 
bezvýznamným přívěskem a tedy  i chudákem, který si od nich toho už moc nemohl 
koupit i kdyby chtěl. Podobný osud však postihl také Indii, africké země či jihovýchodní 
Asii.  

Ani v moderních časech se chamtivý kapitalismus a kapitalisté nedokáží chovat 
jinak.             Ještě máme před očima nedávné sjednocení SRN a NDR, které stačilo 
velice rychle východoněmecké oblasti ekonomicky zdecimovat, protože se jim nedostalo 
prostoru k zachování a rozvoji vlastní relativně vyspělé produkce a už dlouho musí žít na 
dotacích, které jim musí dávat západní oblasti, které to přirozeně nelibě nesou. Konečně 
totéž  platí pro celý bývalý blok Rady vzájemné hospodářské pomoci, včetně Ruska 
a bývalých republik SSSR, které v rámci západními poradci naordinovaných 
privatizací, devalvací měn a uvolnění dovozů a vývozu kapitálu (atd.) v podstatě 
přišly skoro o všechno (tady ovšem nepřichází v úvahu žádné náhradní dotace).  

Pro Západ to znamenalo mimořádnou hospodářskou injekci, která mu mezitím už 
přinesla biliony dolarů. Ale zato má dnes na svých východních hranicích zadlužené 
chudáky, kteří už narazili nebo brzy narazí na hranice možnosti dalších úvěrů a stanou se 
více méně insolventní. Jako potenciální dobří zákazníci budou potom zřejmě ztraceni a 
budou považováni spíše za přítěž, stejně tak jako jí už po léta jsou desítky tzv. nejméně 
vyspělých zemí rozvojového(?) světa (známé jako skupina LDC). A vlastně ani latinská 
Amerika na tom dnes není moc lépe;  i tady se situace vyvinula tak, že v důsledku 



dlouholeté spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem ve většině států už splátky 
půjček a úroků převyšují výši dovozů kapitálu. Dostaly se tak do „věčného“ kolotoče 
vytloukání klínu klínem, neustálého hledání nových půjček aby mohly být spláceny 
předchozí úvěry a běžné úroky.  

Takže po likvidaci a vysání RVHP už dnes kapitalismus nemá žádné nové 
perspektivní trhy na obzoru. A na druhé straně přetrvávají a snad se i rozrůstají oblasti 
světové chudoby, kde musí lidé žít za oněch příslovečných pár dolarů denně. Možná, že 
do tohoto pásma budou brzy sklouzávat i některé zubožené státy bývalého sovětského 
bloku.  

Vidíme, že to co krátkodobě přináší velké zisky znamená dlouhodobě ztrátu 
významných trhů, a tedy zákonitě podvázání možností rozvoje a růstu bohatých 
kapitalistů a jejich zemí. Přitom se takto polarizují hospodářské a společenské poměry 
„vyspělých a zaostalých států“. Něco na tom tržním hospodářství  jak vidno  
principiálně neklape. To je začarovaný kruh., který nenasytný kapitalismus není 
schopen uzavřít. Jak se zdá už zřejmě nebude mít na světě nové významné trhy pro 
„vyžírání“, při nejmenším ne v dohledné budoucnosti. To znamená, že kapitalismus 
už pro své šíření nemá žádný nový geografický prostor. 

To ovšem nejsou jeho všechny slabiny a rizika. Určitě k nim patří i skutečnost, že 
současné prostředky moderní informační techniky ohrožují dosud v podstatě jednotnou 
frontu kapitalistické propagandy a maří tak její účinnost a působení na vymývání mozků. 
Narůstají také nová významná konkurenční centra vládnoucím USA a západním zemím, 
s nimiž musí počítat a dělit se s nimi o moc. Hlavně v Číně (Asii) a možná i v Rusku.  

Kromě toho ve světě nejen existují ale pořád narůstají zásadní globální problémy, které 
současný společenský systém sám do značné míry vytvořil a s nimiž si neví rady. Zatím 
před nimi pořád jen zavírá oči a odsouvá do budoucnosti, čímž se možnosti jejich 
účinného řešení den od dne snižují. Máme tu na mysli změnu klimatu, znečištění planety, 
vyčerpání neobnovitelných zdrojů, přelidnění planety, jaderná rizika apodobně. Zabývat 
se jimi by mělo být daleko důležitější než hrdinně kopat do mrtvoly komunismu. 

Kapitalismus lidi dělí na privilegované (osoby, země) a ty ostatní, a to podle 
nespravedlivých a velice často přímo nepoctivých kriterií. Jeho hříchy jsou nesčetné, 
protože jde o systém neštítící se ničeho. Zlodějský a prolhaný, nepřiměřeně poškozující 
přírodu, podněcující vandalismus i kriminalitu, hrozebný a agresivní ve vztahu k zemím, 
které by snad nechtěli tančit jak on píská atd. Vytváří propastné sociální rozdíly, zakládá 
organizovaný zločin, brutalitu, narkomanii a podobné vymoženosti jeho „civilizace“. 
Sám se ovšem vydává za nezbytný zdroj a ochránce svobody a lidských práv. Za strážce 
demokracie doma i ve světě.  

Ve skutečnosti je to ale systém hluboce antidemokratický. Pokud si odmyslíme existenci 
tzv. svobodných voleb, které mezitím degradovaly na masivní reklamní kampaně (viz 
slogan, podle něhož „kdyby měly volby nějaký význam byly by už dávno zrušeny“) pak 



toho ve skutečnosti většině populace (masám středních tříd) mnoho reálného 
neposkytuje.  

Proboha jak je možné mluvit o nějaké demokracii v podmínkách, kdy údajně 6 % 
lidí světa ovládá 58 % jeho majetku (v  USA 1 % obyvatel ovládá 95 % domácího 
majetku)? A velký majetek demokracii v praxi ruší, protože je prostředkem 
k ovládání a využívání lidí (pracujících, občanů a voličů) a ne k jejich svobodě. 
Vždyť nikdo se ani nesnaží popírat, že v kapitalismu opravdovou (jedinou?) 
zárukou svobody a nezávislosti je jen a jen dostatek či vlastně nadbytek peněz… 

Zmíněné slabiny lze považovat za jakési destrukční náboje položené a tikající pod celým 
systémem. Řada světových intelektuálů a kritiků si to už dávno uvědomila (viz např. z 
těch  nejznámějších Chomsky, Stieglitz, Krugman, Vallerstein, Greer, Moore, Faber).                          
A konec konců to platí pro většinu světové populace vůbec, u níž se to projevuje (i když 
možná povrchně) nárůstem antiamerikanismu a antisionismu.  

Dnešní globální kapitalismus je viditelně chronicky nemocný, vlastně on sám jako takový 
je základní  nemocí společnosti. Ale už dávno to není chřipka ale spíše chronická 
metastázující (smrtelná?) rakovina. Už dávno nejde o systém snášející zlatá vejce, ale o 
systém, který taková vejce krade jiným a shrabuje je na hromádku patřící pár 
vyvoleným.. Systém, stojící na brzdě možného uchování a rozvoje kvality života většiny, 
a zřejmě i zdraví celé planety.             Jak z toho všeho ven, co můžeme čekat? Dojde tu 
k prohloubení demokracie nebo k fašizaci společnosti? 

Rozhodující slovo jak se zdá bude mít především vývoj v samotných USA. Pořád jde o 
supervelmoc, i když už dávno ztratila oprávnění být v něčem vzorem. Alespoň pro 
nejbližší dobu. O jejich situaci už byla zmínka. Začátek jejich uzdravování by se musel 
opírat o reálná ekonomická řešení. Především by musely nastoupit ohromné věcné úspory 
všeho druhu, nebo aspoň výprodeje stávajícího hmotného majetku, v rozsahu alespoň 
jednoho bilionu dolarů ročně, což by stejně stačilo jen na zastavení dalšího růstu dluhů. 
To se jak se zdá nepřichází v úvahu, nikdo si ani nechce představit výsledné sociální nebo 
vojensko politické důsledky. Pokud jde o druhou cestu směřující k mimořádnému 
ohromnému zvýšení efektivnosti ekonomiky a růstu jeho produkce (nikoliv ovšem jen ve 
službách, nebo dokonce jen v „bankách“) lze konstatovat, že na to už tento stát nemá. 
Může se jistě pokusit ale v tomto směru už promeškal svoji dobu. Zkrátka svoje dluhy 
současné USA zcela jistě nedokáží zaplatit.  

Zbývá jim jen specifická ale nejreálnější „třetí cesta“, to je loupeže majetků u 
druhých. Především k ní zřejmě dojde tak jako tak na základě výrazného znehodnocení 
dolaru, které je tak říkajíc „na stole“. Věřitelé spláčou na výdělkem, pokud si to ovšem 
nechají líbit. Ale asi jim nic jiného nezbude. Ani to však stačit nebude. Bude muset jít o 
získání nových reálných zdrojů, jak už to světu ukázala nedávná agrese v Iráku. Na tapetě 
je teď jako hlavní především Rusko. Jistě mezitím budou probíhat nejrůznější rituální 
gesta a „vzájemná jednání“ s nejrůznějšími kompromisy, ale konečný cíl pořád zůstává. 
Nelze mu přece nechat tak ohromné zásoby energetických a dalších surovin a zdrojů, 



když jim samým se jich nedostává. Navíc je nutno vyřadit jeho pořád významný jaderný 
potenciál, který by je mohl ohrozit. 

K dispozici je přece rozpracovaná strategie prvního jaderného úderu, pokud se jim 
hrozbu odvety podaří na bázi supermoderních vojenských technologii vyřadit nebo 
minimalizovat.  

Reálnější možná ale bude tak říkajíc využít k jeho rozbití a pohlcení spolek 
„ochotných“ států z bývalého sovětského bloku, především těch nejhorlivějších ze 
střední Evropy a Pobaltí. Ti jak se zdá budou ochotny položit na oltář velkého bratra 
své vlastní země i jeho obyvatele a byla by hloupost to s nimi ruku v ruce nepřipravovat. 
Takže střední a východní Evropa nemají daleko k tomu, aby se opakovaně staly 
světovým válčištěm. USA nakonec mohou zůstat jakoby stranou, nakonec poskytnou jen 
nějakou tu záminku a samozřejmě zbraně a nutnou podporu. Evropská unie si přitom také 
přiloží své polínko.  

Samozřejmě nevíme jak se vyvine situace u jiných důležitých hráčů, nejen Číny ale třeba 
i latinské Ameriky. V každém případě čekají Rusko v nejbližších letech horké chvíle, 
pokud bude ochotno a schopno své území, lidi a zdroje ochránit. Zdá se, že se vrátila 
nejistá situace třicátých let minulého století ohlašující nástup nových Mnichovů či nějaké 
velké války.         Může tomu tak být i nemusí. V každém případě platí, že v zoufalé 
situaci mohou nejen lidé ale i státy dělat zoufalé věci, například kdyby nedokázaly unést 
ztrátu světové nadvlády.  

Nutno konstatovat, že kapitalismus byl a je(?) technicky a obchodně úspěšný. 
Ovšem jak vidět je také sám o sobě nejen značně rizikový, ale pro lidi (většinu lidí) 
systém zlodějský, asociální, neefektivní, nerovnovážný, škodlivý, prolhaný, 
nebezpečný a zákeřný. A ve své podstatě i nedemokratický a amorální. Za základ svých 
hodnot pokládá zabezpečení neomezené míry osobních svobod jednotlivců, formulovaný 
v různých verzích ideologie liberalismů a neoliberalismů. Nerespektuje fakt, že různí lidé 
i národy mají různé povahy, různé míry touhy po moci a sobectví, různé požadavky na 
vlastní svědomí.  

V této situaci se takové pojetí svobod zvrhlo na jejich maximalizaci pro ty, kteří mají 
minimální ohledy na druhé, nebo vůbec žádné. A zjednodušilo se pak na svobodu vlastnit 
co nejvíce majetku, protože ten určuje podíl na faktické moci.  

Je to systém, který pokládá za normální aby ve společenském ringu spolu bojovali a to 
bez jakýchkoliv pravidel kategorie těžké a muší váhy, a předem daný výsledek takového 
souboje pokládá za spravedlivý. Je to systém tvrdý, nelítostný a nadmíru zločinný a jeho 
nositelé jsou z velké části i sociopati. Vždyť v současnosti v době jeho neomezené vlády 
umírá hladem a v důsledku  nedostatku zdravotní  péče 24 tis. malých dětí denně. To je 
za rok 8,8 mil. dětí  a celkový počet jen těchto obětí se vzhledem k progresivnímu vývoji 
v tomto století může pohybovat až kolem miliardy. Co proti tomu byly sice ne docela 
prokázané, ale přesto tak proslavené a odsuzované hladomory v porevolučním Rusku 
nebo v Číně?.  



Na světové scéně takto působí a potýkají se tři hlavní hráči. Na jedné straně sama 
naše planeta a její příroda, na druhé straně lidstvo rozdělené do dvou zásadních táborů.                      
Lze říci do dvou hlavních kast. Na společenskou elitu příslušníků třídy vládnoucích 
kapitalistů podporovaných  třídou jejich pomahačů (politických, manažerských, 
mediálních atd.) a  na střední  třídy  těch ostatních  zbývajících (ty vlastně  lze ještě dále 
dělit  na lidi z  převážně  vykořisťovatelských a převážně vykořisťovaných zemí). Ti jsou 
ovšem manipulovatelní a manipulovaní, nejednotní, rozhádaní, pasivní a vlastně 
bezmocní. Jsou pro kapitalisty jen využitelným materiálem, jen lidským faktorem s nímž 
si až dosud  mohou do značné míry dělat co chtějí.  

Kapitalismus (imperialismus, globální imperialismus) přes všechny své zmíněné nemoci             
je zatím pořád v trvalém útoku, zatím pořád vyhrává, dokonale mává nejen s miliardami 
jednotlivců ale i s desítkami „poddanských“ zemí. Nejen ze třetího světa, ale třeba i 
v rámci samotné Evropské unie. Stejně tak je proti jejich počínání bohužel už bezmocná i 
celá naše Země. Ve svém boji proti ní i ostatním lidem se řídí zásadou podle níž „účel 
světí prostředky“ a neštítí se tedy použití žádného z nich, včetně agresí, válek a okupací.  

Předpokladem možné nápravy problémů, hříchů a hrůz dnešního světa nemůže být 
jen snaha o uchování či dokonce posílení sociálního státu. To je sám o sobě jen blíže 
neurčený vágní, zcela nezávazný a přitom vlastně jen ústupový pojem, který má pomoci 
zakrýt neschopnost a bezmocnost hledání  principiálního řešení.  

Sociální stát je jistě (mnohem) lepší než nic, ale pořád to zůstává jen kapitalistické 
šidítko. Opírá se o nereálný předpoklad, že nutné společenské změny a společenskou 
spravedlnost bez většího odporu umožní sami kapitalisté jako jakousi „charitu“, protože 
jsou či budou koneckonců přístupní kritice a budou mít lidské pochopení pro masy 
chudobných a strádajících. Je třeba je jen přesvědčit a apelovat na jejich sociální cítění. 
To je ale chiméra.  

Nositelé těchto teorií si zastírají fakt, že řešení nelze hledat v nějakém druhotném 
nebo terciárním přerozdělování zdrojů, ale v jejich primárním rozdělování, to je 
v zajištění a spravedlivém odměnění vykonané práce.  

Nejde o nějaké milodary hodného státu, ale aby lidé dostávali zpátky to co sami vytvořili.        
A právě tady jde vývoj dlouhodobě zcela opačným směrem, protože nůžky mezi 
vysokými příjmy bohatých a příjmy těch ostatních se právě v posledních desetiletích stále 
rychleji rozevírají. Za sociální stát „bojují“ hlavně dnešní levicoví(?) politici tzv. 
vyspělých zemí, kteří se tak snaží zabezpečit si před „lidem“ alibi, že tak dostatečně 
prosazují jeho zájmy. Nechtějí ani slyšet o tom, že kapitalisté ustupovali jen v situaci, 
kdy to dělat museli vzhledem k někdejší konkurenci bloku států usilujících ať už jakkoliv 
úspěšně o prosazení socialistických principů v rámci společenství Rady vzájemné 
hospodářské pomoci. Po zdolání tohoto nepřítele už si ale servítky neberou a brát 
nehodlají. A na vysněný sociální stát zvysoka kašlou a prosazují jen své zájmy. A 
současní političtí kapři si nebudou nějakými vážnými politickými střety koledovat o to, 
aby si nakonec vypustili vlastní rybník.  



Přitom ale svět by se bez kapitalistů klidně obešel. Nikdo je přece nepotřebuje. Tu 
tenkou slupičku boháčů reprezentujících jen něco víc než promile světové populace může 
klidně postrádat. Tím spíše že v jejich rámci i tyto z velké části vlastně usměrňuje jen ona 
zcela limitovaná skupina několika stovek dolarových miliardářů, kteří ovšem o sobě vědí 
a na rozdíl od mas „pracujících“ dokáží  přes vzájemné osobní dílčí rozpory organizovat 
a prosazovat své cíle více méně koordinovaně (viz jejich známé instituty jako např. 
Bilderbergská skupina nebo Sionistický kongres). Kdyby tito zmizeli ze světové scény 
svět by si toho hypoteticky ani nevšimnul. Protože co je dělá dnes mocnými a 
nepostradatelnými není jejich nějaký mimořádný intelekt, výkonnost nebo morálka, ale 
jen a jen jejich peníze (které vlastně ani nemusí být pravými penězi jak jsme si výše 
ukázali). Ty na jedné straně získávají vykořisťováním, okrádáním a antiproduktivními a 
rozvratnými spekulacemi, a na druhé straně je používají k zabezpečení své moci. Za ty si 
kupují světovou propagandu a tedy veřejné mínění, za ty ovládají policii i justici, za ty si 
kupují a instalují vlastní poddajné politiky prakticky ve většině států světa. Hlavně pak za 
ně vybudovali a udržují celosvětovou síť tajných špionážních a podvratných služeb a 
armády se základnami po celém světě a na všech oceánech, umožňující jim vedení 
potřebných válek a okupací..  

V efektivním, spravedlivém a demokratickém vedení  zemí  však zcela propadli.                           
Je divné, že i ti blbí a zlí komunisté byli lepší a pro lidi prospěšnější. Přitom jak 
všichni víme jim propaganda nemůže přijít na jméno a množí se pořád návrhy jak s nimi 
zatočit. Lid si to stejně vykládá po svém.  

Někde jsem slyšel nebo četl jízlivý slogan, podle něhož „ještě dříve než ty komunisty 
pověsíme na lucerny měli bychom z nich vymlátit jak to dělali, že po 40 let měli na 
všechno peníze a žili bez dluhů“. Konečně to dokázali nejen v naší malé České 
republice, kterou obnovení kapitalisté představující dnešní „lepší“ společnost 
přivedli za pouhá dvě desetiletí k ekonomickému i morálnímu krachu. Vlastně po 
celém světě, což je zřejmé především z vývoje v tzv. vyspělých a „bohatých“ státech. 
Výrazným dokladem toho především je jejich ohromné a zřejmě bezvýchodné zadlužení. 
Například v USA už koncem  r. 2007 přesáhlo 51 bilionů USD (dluhy státu, republik a 
místních orgánů, komerční i domácností dohromady), v Evropské unii činí zhruba 50 tisíc 
Euro na jednoho obyvatele.  

Není potřeba dalších důkazů o naprosté zbytečnosti a škodlivosti dnešních 
kapitalistických „elit“ a jejich poskoků. Ukázalo se, že kapitalismus je sice blýskavý ale 
pro většinu nevýhodný. A nastolená demokracie se smrskla na formální volby, 
organizované spíše jako reklamní kampaně.  

Dnešní vládnoucí neprokázali jak je vidět žádné zvláštní schopnosti ale jen vlastní 
chamtivost a bezohlednost. Jinak by USA, EU (včetně naší malé ČR) a svět nedopadli tak 
jak dopadli.          Je proto nejvýše na čase zbavit se jich, vzít jim moc z rukou, 
uplatnit právo pracující většiny „zmocnit se politicky a ekonomicky vlastních zemí“ 
tak jak to říká třeba známý americký režisér Michael Moore. V praxi to znamená 
vzít jim monopol na veřejné zakázky, veřejné dluhy, neomezené používání peněz 
obyvatel (vklady, pojistné atd.), nadměrné a nekryté vydávání peněz (což platí nejen pro 



americký nejen FED), burzy, zahraniční daňové  ráje (převody a úniky před domácími 
zákony), cizí pracovníky (doma i v zahraničí), vlastnictví přírodních zdrojů a technických 
monopolů atd. 

Jak ukázal sám život, mimo jiné i v této práci uváděná fakta o společenském vývoji 
v bývalém „socialistickém“ Československu, kvalitativní problém jejich osobní náhrady 
z  řad  lidu, z řad plebsu, z řad obyčejných lidí nebyl, není a nebude žádný problém.                        
I když třeba politici a jiní představitelé bývalého režimu také za moc nestáli, pořád byli 
lepší  a ve vztahu k zabezpečování vyšší kvality života většiny úspěšnější než oni 
kapitalisté z „lepších a nejlepších“ rodin a kruhů. Je a vždy bude pro správu 
demokratické společnosti a její ekonomiky z čeho vybírat. Bohatí  kapitalisté, bývalá 
šlechta a její potomci, církevní hierarchie a podobní představitelé současné elity na ně jak 
vidět nestačili a to ani morálně. Pokud ovšem vycházíme z reálných faktů a ne z toho, co 
o sobě oni sami tvrdí. Jak se nám předvádí. Tím spíše to platí pro třídu „pomahačů“ 
kapitalistů, která nakonec je zpravidla ochotně se případné změněné společenské situaci 
přizpůsobit. Tento problém by byl jen druhotný. To jsou automaticky potenciální 
přeběhlíci, kteří by se nakonec při eventuální zásadní změně společenského systému 
(směrem k socialismu) vnucovali sami aniž by je kdo vůbec potřeboval.  

V dané chvíli a v daných podmínkách to jsou ale jen iluze a bezvýznamná zbožná přání 
(snad si je nikdo ani nedovolí veřejně vyslovit). Dokonce si je masy světové populace ze 
středních tříd a jejich představitelé (pokud vůbec o nějakých lze mluvit) snad ani 
neuvědomují.               Není divu. Hlavní překážky jsou docela prozaické ale plně 
funkční. Je to všeobecná nejednotnost, rozeštvanost a akční nekoordinovanost 4/5 
světové populace patřící ke středním třídám. Neexistence reálných ale nezbytných 
sociálních vizí a cílů, jalovost a nevyzrálost politicko sociálních ideí, i a v neposlední 
řadě nedostatek potřebných charismatických vůdců. Sice se o tom sem tam začíná mluvit, 
dokonce se o „sebeuvědomování mas“ nedávno zmínil i sám velký americký 
politický intrikán a inspirátor Brzezinský, ale zatím se takové tvrzení zdá pořád 
přehnané.  

Kapitalisté ovšem stav světa a vývoj myšlení určitě sledují a tyto úvahy jim nejsou 
neznámé. A proto pozor. Tak jak my nepotřebujeme tyto plutokratické kapitalisty, tak ani 
oni vlastně nepotřebují nás, masy lidu (střední třídy). Bohatě by jim postačila nějaká 
desetina světové populace, řekněme nějakých 600 až 700 milionů poslušných moderních 
otroků; současně by se „vyhubením nadbytečných“ na dlouhou dobu odlehčilo i třetímu 
hráči, tedy naší planetě, která je na rozdíl od lidových mas pro ně opravdu nezbytná. Ti 
by jim dostatečně stačili k zajištění jejich moci a dosavadního způsobu a úrovně života. I 
takové úvahy se prý už na „nejvyšší úrovni“ neformální ale dostatečně mocné světové 
vlády diskutují. Stačilo by pro začátek vyřadit (zničit?) pár darebáckých států, jakými 
jsou především Rusko, Čína či Irán (Eurasie?). Dokonce lze k takovým záměrům využít 
také různých přírodních či technických katastrof, epidemií či hladomorů. Snad i 
eugeniky. V poslední době se dokonce mluví o účinné klimaticko tektonické zbrani USA 
(systém HAARP). Dnešní světová populace je pro kapitalismus vysoce nadbytečná, 
samozřejmě však i on potřebuje zachování jakž takž zdravé planety. I když pro to sám 
moc neudělal a nedělá, naopak jí pořád dále (nezvratně?) poškozuje. Pořád tak není 



zřejmé, zda světovládci dokáží tento problém (většinu lidstva) eliminovat aniž by přitom 
nevratně nepoškodlili také náš svět, naši planetu. 

Možná jsou to všechno jen fantazie, nesmyslné konspirační teorie. Je však reálné a pro 
vládnoucí kapitalisty zřejmé, že ponechat věci samovolnému vývoji by pro ně v dohledné 
době několika desetiletí nemuselo dobře skončit. Mají proto pro takové obavy a záměry 
důvody. Jiná věc je, že by se tak muselo jednat poměrně rychle, neboť aktuálně 
hrozí rychlé zhroucení americké ekonomiky a možná celých USA. Takže je to pro ně 
hra s časem, boj o čas. Výsledek by jim ale stál za to, zemí zaslíbenou pro vyvolený 
národ a jejich raby by se pak stala celá planeta. Tak jak káží jeho prastaré mýty.  

A nelze si sypat písek do očí, zatím je globální kapitalismus natolik silný a k tomu zcela 
bezohledný, že nemá reálného protivníka. Za bezcenné peníze má totiž v rukou světovou 
propagační  mašinerii, rozhodující část věcného majetku a zdrojů, svoje intelektuální a 
politické garnitury (třeba zatím působící jen „ve stínu“) v zemích po celém světě, tajné 
služby a v poslední instanci zatím pořád  nejdokonalejší armády.  

A také má k dispozici omamující masová náboženství, především židovství a 
křesťanství. Má také jedinečnou „bojovou“ motivaci, neboť ví, že získání (ať už 
jakýmkoliv způsobem) a uchování majetků – kapitálů je nutným ale také jediným 
zdrojem jejich síly a vlády. Tedy i života jich samých a jejich klanů. Je to pro ně systém 
velice slibný a stojí jim zato se o něho rvát, protože se v něm může stát bohatým a 
mocným a dobře si žít jakýkoliv vychytralý darebák  nebo i blbec, stačí když si toho 
hodně nakrade (nakradl).  

Lidé (hlavně v oblasti naší židovsko křesťanské „civilizace“) jsou mediálně 
zmanipulovaní, chovají se ve své většině jako by hodlali jít dobrovolně na porážku. 
Apaticky až disciplinovaně.  

Všechny tyto předpoklady umožnily, že je proto kapitalismus (imperialismus) vlastně i 
přes dílčí  prohry zatím ještě pořád na postupu, pořád ofenzivně(?) určuje směry a tempo 
strategické hry o tento svět. Dokonce svoji světovládu ještě posiluje, neboť ještě pořád 
přitahuje „poddaným“ lidem a zemím uzdu, pořád se snaží svět rozvrtávat čím dál víc, 
což prokazuje zejména soustavně se opakující serie různých podvratných  barevných 
revolucí. Určitě se tím vývoj ve světě urychluje, ale není vyloučeno, že tím kapitalismus 
své síly přepíná a sám se tak oslabuje.  

Přes tyto složité a málo slibné vyhlídky „obyčejní“ lidé - vykořisťovaní, zneužívaní a 
podvádění – pokud mají zůstat lidmi nemohou ustat ve svém každodenním úsilí o 
nápravu,         o nastolení spravedlivějšího (socialistického?) společenského systému. O 
zajištění lepší budoucnosti svojí  i celé planety. Něco se už pro to dělat musí, pokud 
lidstvo nemá být překlasifikováno na stádo ovcí. Musí se k tomu využívat všech 
dostupných možností, především ve vyspělých zemích, kde mohou být jejich snahy 
nejefektivněší, kde se mohou stát i příkladem a záštitou těch ostatních slabších. Většinou 
jsou známé, ale zatím neprosaditelné či alespoň neprosazované. Základním cílem musí 
být v prvé řadě snaha o obnovu  ekonomických pozic a  práv většiny společnosti (což je 



ovšem současně spojeno             s omezováním ekonomické základny a tedy se smrtelně 
nebezpečným odstraňováním majetkových a mocenských privilegií kapitalistů). 
Zlomovým okamžikem a signálem učité změny pozic bude doba, pokud skončí nebo 
dojde k výraznému omezení funkce US dolaru jako světové rezervní měny, kdy ji 
dodavatelé začnou jako věrohodné platidlo odmítat. A k tomu se už delší dobu 
situace ve světě schyluje, zdá se že už je to za rohem. 

Pokud víme, že centrem řízení moci a nejcitlivějším bodem kapitalismu jsou banky a jiné 
peněžní  instituce, je třeba aby demokratická většina v prvé řadě ovládala tuto sféru.  

V praxi jde o to, aby stát či jiné veřejnoprávní orgány zřídily a všude využívaly 
nejméně jednu vlastní  mocnou banku a spořitelnu, která by mohla využívat lepší 
nabídky plných záruk, výhodnějších úrokových sazeb, nízkých poplatků i vyšší 
stability.  

V konkurenčním boji se soukromými subjekty by tak mohly přetáhnout podstatnou část 
domácích úspor a využít je k převzetí a výhodnějšímu splácení domácích 
veřejnoprávních dluhů. Jde o to, aby peníze občanů byly využity ve prospěch jejich 
vlastních zájmů, přičemž případné zisky z toho by se takto vracely zpět lidem. Totéž lze 
uplatnit v oblasti osobního i věcného pojištění. V zájmu zajištění základních jistot 
občanů nedovolit, aby peníze vybírané státem či místními orgány na základě zákonů 
(daně, zákonná pojištění) byly předávány plně nebo zčásti ke správě a využívání 
soukromým subjektům.  

V zájmu ozdravění měny lze a je nutné regulovat nejen peněžní emisi ale také úrokové 
sazby, kurz vlastní měny i devizovou pozici země. Eliminovat spekulační obchody všeho 
druhu, v prvé řadě s nebezpečnými peněžními deriváty, možnosti přesunu a umístění 
vnitřních zdrojů v daňových rájích, nadměrná rizika různých investičních fondů a operací 
s cennými papíry. Vymýtit možnosti spekulací s nemovitostmi, což je jednou z podmínek 
pro řešení korupce politiků. Zvýšit odpovědnost auditů a ratingů. Využít zákonných 
možností limitování úroků i cen (sazeb) nejdůležitější produkce a služeb, zejména 
v oblasti technických monopolů (elektřiny, tepla, vody atd.). A zbavit se všemocného 
diktátu Mezinárodního měnového fondu.  

Cílem měnové politiky musí být odstraňování dnešního spekulativního znehodnocení 
naší koruny, které ve svých důsledcích znamená, že naší národní práci prodáváme do 
zahraničí pod cenu se ztrátou nejméně okolo 40 % z exportních tržeb. Navíc je 
inkasujeme převážně v USD či Eurech, u nichž je velice aktuální jejich prudké 
znehodnocení, takže naše „devizové rezervy“ se potom vypaří bez jakékoliv náhrady jako 
pára nad  hrncem.   

To samozřejmě není zdaleka všechno. Je vysoce naléhavé vybudovat (obnovovat) vlastní 
síť konkurenčních státních a místních dodavatelských produkčních podniků, které by 
mimo jiné mohly primárně zajistit plnění veřejnoprávních zakázek za výhodnějších 
ekonomických podmínek (to platí naprosto jednoznačně třeba pro dopravní stavby  nebo 
pro obchody Státních lesů), což by současně významně  podvázalo možnosti korupce.  



Tento požadavek není až tak mimořádný, protože myšlenky výhodnosti  prosazení 
významného společenského vlastnictví (včetně družstevního) jsou znovu oživovány i 
významnými ekonomy. Vždyť v r. 2009 za předložení a zdůvodnění  takových 
požadavků získala americká teoretička Ostromová Nobelovu cenu.  

Zatím jsou ale u nás veřejnoprávní organizace (pokud vůbec existují) vůči soukromému 
sektoru naopak znevýhodňovány. Třeba už jen tím, jak jsou citýrovány při výběru svých 
dodavatelů a odběratelů, jak musí informovat veřejně o věcech, které jsou u privátních 
subjektů v jejich zájmu obchodním tajemstvím apodobně. V rámci toho všeho pak 
zejména místní orgány mohou účelně převzít vlastnictví nebo aspoň získat rozhodující 
vliv na řízení a využívání přírodních zdrojů (včetně půdy a lesů) a různých technických 
monopolů na svých územích. Obnovit a posilovat podíl domácí produkce na vnitřním 
spotřebním i investičním trhu, čili převzít zase náš vlastní vnitřní trh. Budovat 
ekonomicky silné veřejnoprávní fondy pro dlouhodobé zabezpečení sociálních důchodů, 
ochrany práce, ochrany zdraví, životního prostředí apodobně, s vlastními příjmy hlavně 
ze zákonného pojištění a zajištěné vlastním významným majetkem. Je už dávno nutné 
zastavit velké ekonomické švindle typu budování slunečních či větrných elektráren, a 
možná i pěstování  biopaliv. V určité míře i           tzv. charity maskující hlavně 
zneužívání daňového systému a velkých apanáží jejiich představitelů. V zájmu 
zabezpečování zaměstnanosti pro domácí pracující omezovat a regulovat ekonomickou 
imigraci a vykořisťování cizinců, což se stalo nástrojem ekonomického nátlaku na 
domácí pracovníky o působí na domácí populaci zpravidla rozkladně.  

Stát a místní orgány nemají důvod poskytovat  jakékoliv (přímé i nepřímé) dotace 
ze svých rozpočtů soukromým subjektům. To platí zejména pro hospodářské 
organizace, včetně bank, ale i pro různé „charity“, které jsou často jen krytím pro 
zviditelňování různých celebrit a financování apanáží jejich samozvaneckých 
představitelů. Hlavně v případě dotací podnikům je možné a nutné je kapitalizovat do 
formy (spolu)vlastnictví s příslušným podílem práv na rozhodování o jejich činnosti. 
V daňovém systému je třeba zvrátit dosavadní trendy a přenášet větší váhu na zdanění 
příjmů, v rámci toho pak uplatňovat výrazně progresivní zdanění  vysokých a 
mimořádných příjmů, především pak pokud jde o nejrůznější příjmy z majetků včetně 
dědických daní. Obecně je možné a nutné uplatnit majetková přiznání (samozřejmě nad 
určený limit, který by z této povinnosti vylučoval většinu občanů), která by pak mohla 
být využita nejen pro vyšetřování závažné hospodářské kriminality, ale i jako podklad 
pro konfiskace zisků a majetků získaných z podvodů a hospodářských zločinů všeho 
druhu (v našich podmínkách zejména z privatizačních a restitučních podvodů), k 
úhradám neplacených daní a zákonného pojištění nebo třeba nevypořádaných škod na 
životním prostředí. To všechno a samozřejmě řada dalších kroků by účinně omezovalo 
vznik nezasloužených majetků a tím i politicko ekonomické moci jejich kapitalistických 
vlastníků     i v rámci existujícího systému.  

Ale nakonec je nutné jasné vyjádření. Aby bylo možné se o tyto kroky vůbec pokusit, 
musela by např. naše ČR napřed znovu obnovit svoji státní  nezávislost. Aby mohla 
sama o sobě a svých záležitostech rozhodovat. To v praxi znamená vystoupit z EU 
(stačila by místo toho odpovídající  asociační smlouva), Rady Evropy, NATO a 



dokonce i MMF. Vyvázat se ze „smluv o ochraně investic“. Kdo to ale udělá, nikdo 
z politiků a vlastně ani různých bojovných nezávislých intelektuálů si na to netroufne 
nebo nemá zájem ani pomyslet. A pokud by k tomu došlo co by se asi stalo. Jasné 
příklady dalšího postupu už přece známe – Srbsko, Irák, Afghánistán a zřejmě i Lybie. 
Z ČR by se okamžitě stala diktatura proslulá porušováním základních lidských práv, 
nastoupilo by „humanitární bombardování“ v zájmu záchrany civilistů a konec Nová 
„kosovská“ provincie by se pak zřejmě mohla přimknout k sousední demokratické RS, a 
tím by konečně tato otravná „kost v krku“ svojí státní existenci ukončila.                                                                                                   
Je to defétistické(?), každý si konečně může odpověď hledat sám. V každém případě jsou 
takové kroky pro střední třídu malých zemí bezpodmínečně nutné. Mám za to, že v této 
oblasti je i prostor pro spojování zájmů a sil sociálně a patrioticky cítících a jednajících 
subjektů, institucí i lidí. Od samého začátku usilovat o propojování sociálních zájmů 
s jinými tzv. netradičními spojenci, kteří třeba preferují jinak stejně důležité zájmy. Tedy 
národní (české) zájmy, zájmy o stát, obec a rodinu. Požadují obnovu naší 
suverenity, návrat domácích zdrojů do domácího vlastnictví, a třeba i o 
„oddeformování“naší historie. Tady nejde o cíle výhradně pravicové nebo levicové, 
pokud obojí taková hnutí mají zájem na obnově či zachování důstojného postavení 
vlastního národa.  

Proto je nutno usilovat o obnovu a šíření oprávněného národního (českého) neformálního 
ale uvědomělého vlastenectví a začít důsledně si chránit své státní zájmy. Svět je tvrdý, 
hlavně ten tzv. Západní. Přes všechny ušlechtilé řeči a sliby nám zadarmo nikdo nic nedá, 
každý se v rámci možností snaží a bude snažit nás jen oškubávat a ještě více podrobit.  

Tento článek je jednou kapitolou z připravené dosud nevydané knihy. 
Printed with joliprint 

++++++++++++++++++++azin.com 
(Casto to boli Slovaci z Rumunska a Madarska – repatrianti, v domneni, ze idu na 
Slovensko, isli obohacovat cesky genofond a zachranovat vyprazdnene Sudety. Poznamka 
editora) 
CS Magazin  Srpen 2011 Jiří Sobota 
Šedesát let po příchodu do sudetské vesnice hledají Češi způsob, jak v ní žít.   
Před samoobsluhou, na silnici ani mezi domy se nic nehýbe. Vzduch v poledním vedru 
houstne a obraz vypadá jako naložený v rosolu. Nad oprýskaným okálem ční zhuntovaná 
věž kostela, na ní visí nehybné ručičky hodin. Kostel zjevně mnoho let neslouží, na jeho 
omlácených dveřích je však zbrusu nová mříž. Mrtvolné ticho najednou protíná motor 
terénní čtyřkolky. Z auta vystupuje nevelký zarostlý čtyřicátník se šátkem okolo hlavy a o 
hlavu vyšší mladá žena v pracovním. Muž míří automatickým pohybem do obchodu a za 
okamžik se z něj vynoří s lahví piva a balíčkem cigaret. Žena nese v igeliťáku pár housek 
a rychle se loučí. Kamarádka, popotahuje z cigarety Libor. Následuje ticho, které tady 
mezi kopci neruší vůbec nic. Žena již splynula s nehybnou vesnicí, auto s tajemným 
řidičem je dávno pryč. Sázíme spolu stromky, pronese muž zase za pár chvil. 
Schody obchodu, na kterých teď Libor sedí, jsou epicentrem Jiříkova, obce na 
Bruntálsku. Na dohled je pár střech, o dvě stovky metrů dál zašedlé krychle 
trojpodlažních bytovek jako vystřižených z průmyslového předměstí a do výše člověka 
obložené dřevem na zimu. Hned za nimi se v ostrém kontrastu začíná vlnit malebná 



krajina Nízkého Jeseníku zelené pastviny, zelené lesy, modré mělké nebe a bílé mraky. 
Jiříkov je zapadákov uprostřed idyly.  Vesnice na Hané, jen pár kilometrů pod ním, 
kvetou, pak se ale hladká asfaltka během několika serpentin rozpadne do děr a výmolů 
obklopených zónou opadávajících omítek a vraků škodovek zapomenutých mezi domy. 
V zimě je hranice ještě zřetelnější suchou vozovku zprudka vystřídá sníh, u kus dál 
závěje. Jiříkov je na kraji všeho. Končí tu Moravskoslezský kraj, jehož průmyslové 
centrum spojuje s horskou vesnicí jenom ruka plánovačů správních celků. Končí tu 
Sudety a kdysi německá vesnice je v rukou lidí, kteří přišli ze všech koutů země. Nic tu 
do sebe nezapadá. Když vezla nedávno do Jiříkova jednoho starousedlíka sanitka z 
fakultní nemocnice v pětatřicet kilometrů vzdálené Olomouci, chtěla starého muže 
vysadit na křižovatce čtyři kilometry pod vesnicí oo pokud nezaplatí ze svého 
vzdálenost ujetou na území sousedního kraje.  Jiříkov zná každý, kdo někdy viděl 
fotografie Jindřicha Štreita. Obec se skládá ze šesti menších vesnic (oficiálně místních 
částí) rozesetých mezi kopci ve vzdálenosti tří čtyř kilometrů od sebe.  Celému shluku 
dominuje mohutný hrad Sovinec, který se tyčí nad stejnojmennou vesnicí o necelých 
dvaceti duších. Štreitovy černobílé fotky ze sedmdesátých let ukazují chudé lidi v 
teplákách nebo montérkách, drsnou krajinu, barbarství traktorů zaparkovaných ve 
zničených kostelech. Fotograf se kvůli jejich depresivní atmosféře dostal do křížku s 
oficiálním líčením komunistické idyly oo v roce 1982 skončil ve vazbě kvůli 
organizování nelegální výstavy, dostal podmínku a přišel o práci ředitele místní školy. 
Jindřich Štreit, který má v obci stále svoji základnu, dnes ale paradoxně označuje období 
vzniku fotografií za oonejlepší časyoo. Tehdy Jiříkov aspoň fungoval. Byly tu 
hospody, děti chodily do dvou škol, dospělí pracovali na statku, v lese a na pile. V obci 
byla lékařská ordinace. 
s-magazin.com 
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To všechno je dávno pryč. Statek neexistuje a na jeho místě fungují dvě farmy, které 
chovají dobytek a nepotřebují žádné zaměstnance. Pila stojí. V obci dosáhla podle údajů 
pracovního úřadu v Rýmařově letos v zimě nezaměstnanost čtyřiceti pěti procent, což 
odpovídá údajům z palestinského Pásma Gazy po několikaleté blokádě hranic. S prací 
odešel i život. Školu zavřeli koncem devadesátých let. Doktor přijížděl nějakou dobu 
alespoň jednou týdně, potom jednou za čtrnáct dní a letos se definitivně stáhl do své 
ordinace v patnáct kilometrů vzdálené Břidličné. V šesti vesnicích uvízlo na ostrově 
kousek od středu Moravy něco přes tři sta obyvatel.  Významná část z nich si neví rady a 
proměnila svůj život v jakýsi stav trvalé hibernace. Čas tady plyne ze dne na den, od piva 
k pivu, od dávek k dávkám.  Libor a jeho kamarádka pracují, ale načerno. Tak to tady 
prostě chodí. Podobně to dělají třeba Radek s Edou, kteří sedí krátce po poledni pro 
změnu na verandě prázdné hradní restaurace v Sovinci. Oba již mají na účtence slušný 
plůtek a Edovy oči mezitím odplavaly hodně daleko. Chlapi pijí oona leasingoo, jak se 
tady říká nákupům a konzumaci na dluh.  Na stole leží marlborky a Radek vypráví, proč 
se rozhodl ve svém rodišti skončit s prací. Oficiálně vydělával v posledních letech v lese 
zhruba 8000 Kč čistého, což otec pěti dětí prostě odmítá. Před půl rokem tedy přešel na v 
kraji rozšířenější systém oo jako Libor i on kombinuje podporu a sociální dávky s prací 
bez papírů. Tu tady v okolí zjevně poskytuje leckdo, kdo potřebuje s něčím pomoct. 
Sazby tady zná každý: 50 Kč na hodinu. Mizivý příjem stačí na základní životní úkony. 
Libor přijel dnes ooz práceoo před dvanáctou a podle svých slov už nic na programu 



nemá: bude pít pivo, sedět na sluníčku... a tak. Radek už tímhle způsobem funguje půl 
roku, teď ale začíná pálit mosty, protože mu příbuzní pomohli sehnat místo v lese ve 
třicet kilometrů vzdálené Mohelnici. Sympatický chlap přiznává, že má strach, že se na 
něj nelegální práce provalí. Pokud bude Radek následovat příběh velké části schopnějších 
místních, promění časem dojíždění za prací v trvalý odchod do nížiny směrem k 
Olomouci.  Po pár dnech strávených na Jiříkovsku je problém místních docela 
srozumitelný. Zaprvé tu stejné pracovní možnosti jako dřív prostě nejsou. Zadruhé, tvrdé 
jádro místních nezaměstnaných nemá co nabídnout.  oVětšinou mají základní školu, 
ještě před pěti lety jsme tady měli jediného člověka, který měl maturitu, o tvrdí starosta 
Bohumil Hrnčíř. Čísla z úřadu práce v Rýmařově to potvrzují: více než polovina z 
místních žadatelů o práci má základní vzdělání, zbytek chodil do učení. K maturitě to 
nedotáhla ani desetina současných uchazečů o zaměstnání. Když ale úřad práce přiloží 
seznam nabízených míst, je v dojezdové vzdálenosti šedesáti minut nabídek 
nevyžadujících alespoň maturitu nebo důkladnou praxi v pro místní zemědělce 
exotických oborech jako šafránu. Zatřetí, výdělky jsou i v těch několika málo případech 
tak mizerné (začíná se někde okolo deseti tisíc hrubého), že se každodenní drkocání za 
prací nevyplatí, pokud člověk nebere účast v pracovním procesu výslovně jako otázku cti. 
Jiříkov prostě upadá. Dnes je téměř nemožné si představit, že tu kdysi pulzoval život. Po 
válce odtud Češi vyhnali 1260 Němců, tedy prakticky všechny obyvatele.  Dnes je na 
Jiříkovsku hustota zabydlení devět lidí na kilometr čtvereční, v kontrastu ke 130 pro 
celou Českou republiku. Tak malý počet většinou chudých lidí neutáhne žádné služby a 
obec se v začarovaném kruhu propadá stále hlouběji. Paní Jaroslava Neumannová, 
majitelka posledního obchodu v okolí, měří propad počtem prodaných chlebů.  Ještě před 
šesti lety to prý bylo tak dvacet bochníků denně. Dnes se jejich počet svezl na pět až šest, 
i tady se ovšem musí využívat zmíněný ooleasingoo.  oNedávno jsem přišla o dva 
důchodce,oo líčí rozpad svých příjmů vlídná obchodnice, která zřejmě jako poslední 
spojuje svou obživu s chodem vesnice oo v poledne zamkne krám a večer na pár hodin 
otevře pivní výčep. 
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Kastelán hradu Sovinec Pavel Zástěra vysvětluje, že tady až do války kombinace 
zemědělství, těžby rud, práce v lese a drobných řemesel dokázala zabezpečit něco, co se 
blížilo chudé, ale soběstačné existenci. Po válce několik vln Čechů osídlilo jen zlomek 
usedlostí po Němcích, takže nějakou dobu stačilo především rabovat přebytky. Po 
komunistickém převratu se místní ekonomika začlenila do celostátně plánovaného kolosu 
a otázka firemního zisku nebyla na pořadu dne. S koncem komunismu však nastala 
zkáza. Místní lidé během několika generací nepoznali nic jiného než jednoduchou, ale 
slušně placenou práci, k níž stát dodával veškeré služby. ooZa komunistů jsem 
nevěděla, kam dřív skočit. Teď jsem žebrák,oo říká v přítmí obchodu anonymní starší 
žena, jež své dny podle všeho tráví především nehybným pohledem z oken bytovky. V 
jejím světě slovo oorozhodnutíoo nemá místo. ooNěco vám povím,oo dotahuje svou 
bezmoc k absurdnímu vyvrcholení. ooKdyby NĚKDO zorganizoval převrat, my 
bychom šli!oo Propad samozřejmě neznamená, že by Jiříkov a okolí byly neobyvatelné. 
Daří se tu lidem, které láká drsný život. Třeba farmáři Naděžda a Ladislav Šedých sem 
dorazili z údolí hned počátkem devadesátých let nejdřív chalupařit a pak si tu postupně 
pronajali a nakoupili pastviny. Když manželé usazení v kožené sedačce popisují, jak 



rozjížděli chov krav téměř z ničeho, srší jim z očí jiskry. ooMěli jsme zahradu a na ní 
pěstovali kdeco, a když nebylo co jíst, skoro doslova jsem hodil srpem a co jsem trefil, 
manželka uvařila,oo burácí dobromyslně mohutný Ladislav, kterému však při popisu 
kvality masa z vlastnoručně odchovaných telátek hlas měkne nelíčenou něhou. Šedých 
jsou evidentně zemití, silní a nesentimentální. ooKdyž chceme vnoučata, musíme se 
přičinit,oo ukazuje Ladislav jenom napůl žertem na rozestavěný dům, který má do 
zapadákova přilákat syna. ooA tamti?oo mávne rukou směrem k obchodu, oojsou 
shnilí, že byste do nich zabořil prsty.  Nemám se špatně, a přesto, podívejte: tady mám 
dodnes zahradu, kde si pěstuju věci do kuchyně, abych to nemusel kupovat. A oni? 
Nemají peníze, ale něco podobného je ani nenapadne.oo Farmáři vědí, že zemědělství, 
které dříve zaměstnávalo desítky místních, se nemůže vrátit. To by bylo možné jenom v 
případě, že by farmy zásobovaly zase jenom lokální trh, jako tomu bývalo dříve. Když 
ale musí konkurovat globalizované nabídce v supermarketech, mohou dělat jen to, na co 
dostanou dotace oo bez nich by v horských podmínkách neobstáli ani proti farmářům z 
Hané, o produktech z jihu Evropy nebo zbytku světa ani nemluvě. 
Pár stovek metrů odtud je na rozsáhlém pozemku 
království řezbáře Jiřího Halouzky. I tento zapálený 
katolík sem přišel po revoluci z nížin a zjevně miluje 
všechno velké. V jeho dílnách vznikl největší 
vyřezávaný betlém na světě, řezbář se chlubí, že 
je držitelem osmi českých a jednoho světového 
rekordu ve velikosti děl ze dřeva. Mezi sochami 
andělů, draků, velbloudů i mnichů jsou tu a tam 
zařazeny fotografie autora v rozměrech odpovídajících 
skutečnosti. Řezbář Halouzka tvrdí, že pracuje 
sedm dní v týdnu tři sta šedesát dní v roce (opět 
dní přece jenom počítejme na odpočineko), a když 
se návštěvník po jeho hájemství plném rozpracovaných 
soch a pilin rozhlédne, nemá důvod mu 
nevěřit. Způsob obživy nemá mnoho společného s 
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Zpátky 
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Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky 

Výprodej národního majetku za babku je rozhodující příčinou zadluženosti České 
republiky a devastace průmyslu 

Václav Věrtelář( více o autorovi > )  9.6.2011 

V době velké ekonomické krize se daleko názorněji ukazuje, že zbrklý a levný výprodej 
národního majetku »za babku« je největší příčinou problémů českého hospodářství - 
zadlužování,  nezaměstnanosti i propadu ekonomiky. 

 

Příchod zahraničního kapitálu byl vítán se slávou, zahraniční »strategičtí partneři« byli 
podporováni dotacemi, dostávali daňové prázdniny a podobně. Výsledkem této politiky je 
skutečnost, že podstatná, převažující část ekonomiky je dnes v rukou zahraničního 
kapitálu, dividendy a zisky plynou do zahraničí (podle některých informací v posledních 
letech je to   ve formě dividend ročně kolem 150 miliard korun), o osudu tuzemských 
podniků se rozhoduje v zahraničí. Stále více se v tomto smyslu dostáváme do pozice 
polokoloniální země.  Zahraniční kapitál šel k nám proto, aby u nás levně kupoval 
podniky i pracovní, vysoce kvalifikovanou sílu. Sloužilo k tomu i vysoké znehodnocení 
koruny již počátkem devadesátých let. Průměrné mzdy u nás jsou i v současnosti na 
třetinové až čtvrtinové úrovni mezd v západních zemích Evropské unie.                                                                                       
Kdo vládne českým firmám                                                                                      
V minulých dnech zveřejnily Hospodářské noviny údaje o tom, kdo reálně stojí za 150 
největšími firmami v České republice. Sedmdesát procent je v rukou zahraničního 



kapitálu. Češi ovládají pouze 30 procent firem, stejně jako Němci. Jak je tomu 
v nejdůležitějších odvětvích?                                                                                                                              
V bankovnictví není ani jedna banka v českých rukou. Rakousko ovládá 98 procent 
kapitálu v bankách. Je to především Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Volksbank. 
Podobně je to u pojišťoven, kde Rakousko ovládá 86 procent. V automobilovém 
průmyslu rozhoduje Německo o 93 procentech. V první dvacítce největších firem 
autoprůmyslu je jen jedna v českých rukou.                                                                                                                            
Ve stavebnictví má 83 procent Švédsko, především je to firma Skanska. Chemický 
průmysl ovládají Poláci. Je to Unipetrol, Synthos Kralupy, Paramo. V maloobchodě 
kralují Němci: Kaufland, Makro, Penny Market, Lidl, Globus atd. Ve výše 
neuvedených odvětvích průmyslu má nejsilnější pozici Tchaj-wan, asi 80 procent. 
Jinak je to Německo, Japonsko, Indie, Rusko. V telekomunikacích má nejsilnější pozici 
Španělsko - 97 procent.                                                     Česká republika si udržela silné 
pozice v dopravě a poště - 95 procent. V potravinách a alkoholu má ČR 72 procent. Ale i 
zde Prazdroj vlastní Jižní Afrika a cukrovary Francie a Německo. V energetice mají 
Češi 51 procent. Je to především ČEZ. Podobné je to v těžbě, kde český kapitál ovládá 
63 procent.                                                                                              Cizincům patří 
polovina Václaváku                                                                                      Značná část 
nevýrobních, tedy bytových a různých komerčních fondů již rovněž patří cizincům. 
Známý je příklad Rusů v Karlových Varech. Řadu činžovních domů vlastní Italové 
v Holešovicích a v Praze 6.                                                                                                    
Pozoruhodný osud má centrum Prahy - Václavské náměstí. Čechům patří již jen 
polovina Václaváku. Například, z 63 domů u sochy svatého Václava pouze sedm patří 
pražskému magistrátu. Ostatní vlastní cizinci a zahraniční realitní kanceláře často 
prostřednictvím českých firem (před několika lety cizinci nemohli v ČR kupovat 
nemovitosti). Nejaktivnější jsou na Václaváku rakouské realitní kanceláře, ale i 
byznysmeni z Velké Británie, USA, Irska a Německa. Například budovu Melantrichu 
vlastní oficiálně česká akciová společnost La Salle. Výroční zpráva však ukazuje, že 
společnost ovládá Američan Irwing Alan Smoker. Například známý Dům módy vlastní 
akciovka Vestreal – USA. Tak by bylo možné pokračovat.                                                                                                                                      
Situace je hrozivá                                                                                                                
To, že více než polovina české ekonomiky je přímo v rukou zahraničních vlastníků, 
fyzických osob i firem, je pro budoucnost velkým nebezpečím. V případě krize na situaci 
doplatí především podniky u nás. Jsou již příklady přednostního snižování výroby, její 
přestěhování na východ, do ještě levnějších zemí (zejména z hlediska pracovních sil).                               
Zásadním problémem je, že u nás ani jedna banka není v českých rukou. Ani v jedné 
bance nemá významný podíl stát a nemůže tak aktivně zasahovat do vývoje finanční, a 
tím i ekonomické situace společnosti. Velkou chybou byl prodej České spořitelny, stát 
tak nemůže garantovat úspory občanů. Celou tuto situaci by vláda měla urychleně 
analyzovat a učinit opatření na podporu českých podniků a podnikatelů. Bez toho bude 
zejména domácí průmysl dále devastován. 

 Článek byl zřejmě napsán 26.10.2010 a patrně se stal nejpublikovanějším článkem 
na českém internetu. Zadáním přesného znění titulku do Google se objevilo 1180 
výskytů. To znamená, že článek je na 1180 serverech. Škoda, že kromě plácání se na 
nic jiného nezmůžeme. 



Na Slovensku je situácia ešte hrozivejšia, keďže Mikloš s  Dzurindom, Fígeľom 
a karieristom kardinálom Tomkom v rámci prístupových rokovaní o vstupe 
Slovenska do EÚ a NATO mimoriadne servilne odovzdali energetiku do krvavých 
papŕč západu a tým uskutočnili úplný ekonomický rozvrat v štáte, o ktorom sa 
vyjadrujú zásadne ako o krajine (country) – kolónii (región bývalého štátu). 
Jediným hodnoverným vyjadrením zrealizovaného ekonomického rozvratu je 
vyhodnotenie RNDr. Karola Ondriáša DrSc., vedeckého pracovníka SAV, v ktorom 
poukázal aj na to, že viac ako 66 % vytvoreného HDP a zisku sú odvádzané 
z republiky. Vo forme dividend je to viac ako 1 miliarda Slovenských korún denne 
(za rok viac ako 12 miliard eur). Takýto ekonomický zázrak nedokázal vytvoriť na 
Slovensku ani Adolf Hitler v čase II. svetovej vojny, keď všetok výrobný potenciál 
bol výlučne majetkom Slovenského štátu. Ani ZSSR po porážke fašizmu sa nestal 
vlastníkom výrobného potenciálu a finančnej sústavy, štátneho  kapitálu v  ČSSR. 
Takéto rozparcelovanie a zašantročenie Slovenska presadili aj proti vôli 
obyvateľstva najmä menovaní neoliberáli a slobodomurári z východu. 
Priamo úmerne  takémuto devastačnému riadeniu štátu zodpovedá degradácia 
vzdelanosti, znižovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, nárast 
nezamestnanosti a z toho vyplývajúcej zločinnosti. Permanentný rast zadlženosti 
štátu a znižovanie životnej úrovne obyvateľstva, na čom sa podieľali všetky podlé 
vlády po roku 1989. 
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 ++++++++++++++++++++ 
21 let poté: Všem jásačům (cenzurováno Českou televizí) 
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme 
zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil 
kapitalismem. Dneska 
vidíme, že měl pravdu. 
(koluje internetem) 
Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo 
příspěvek se závadným 
obsahem. Tady je: 
Všem jásačům, kteří jsou u vytržení z toho, jak jsme to natřeli nedemokratickému 
systému, jak jsme se konečně 
vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď vše dokonalé a jak tedy 
konečně už máme, co jsme 
chtěli, specielně panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce jásali na 
diskusi Retrománie) vzkazuji 
toto: 
Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak bydlí a z čeho žijí např. Milouš 
Jakeš, nebo Lubomír 
Štrougal. A to byli nějací prominenti režimu, který nás všechny utiskoval. To byli nějací 
totalitní hlavouni. Uzurpátoři. 
Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli. 



Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho žije Stanislav Gross, Aleš Řebíček, bývalý ministr 
dopravy, Marek Dalík, kam 
jezdí na dovolenou Mirek Topolánek a další. 
Nedávno toto učinil český bulvární tisk. Uveřejnil, jak žijí bývalí prominenti. Zjistil 
např., že Milouš Jakeš žije v 
domku, který spoluvlastní se svým bratrem, žije z důchodu a tento tisk dále škodolibě 
uvedl, že jeho sousedé jej 
často vídají v místním řeznictví, kde vždy nakupuje nejlevnější druhy masa. Např bůček a 
nožičky. Žužla. Tak dlouho 
byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento 
mašinfíra může ve svém 
bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat kaviár. Ale byl to sociální demokrat. 
A myslel to upřímně. Nebo 
Řebíček může své nemovitosti v zahraničí střídat podle ročních období. Dalík s 
Topolánkem jistě budou mít ve své 
vile v Toskánsku jistě též vystaráno. 
Dále s představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly i velice schopné podniky, které 
uměly světové výrobky: 
Tatra (suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla takové materiály, že 
jsme vyráběli vlastní 
endoprotézy, Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a další. 
Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si svobodně vydechli a novodobý stát za 
dvacet let toto všechno 
rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které si lidi stavěli v akci „Z“. 
Tedy zadarmo. Pro sebe. Stát 
dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi šedesát let i více let vlastními 
náklady zvelebovali (stát do 
nich nedal nic) v domnění, že tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i úspory lidí, 
když prodal banky. 
Za to všechno stát získal obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu 
vybíral daně, sociální a zdravotní 
pojištění, jako každý jiný kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným příjmem. 
Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste odpovědět na otázku: „Kde všechny ty 
miliardy jsou?“ 
Kde jsou, když po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní rozpočet v hlubokém 
deficitu. V takovém deficitu, že 
musíme omezovat výdaje a utahovat opasky. Pak si znovu projděte Janotův balíček a 
zamyslete se, komu je 
utahováno: Vyšší DPH – nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně jíst. 
Zmrazení důchodů současně 
s výrazným nárůstem nájemného. Obojí se bere i platí každý měsíc. Cílenou skupinu 
netřeba označovat. Omezení 
sociálních příspěvků. Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky. 
Grosse, Řebíčka, Dalíka, 
Topolánka se nedotknou. Poplatky ve zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit 
důchodce, neboť by se celý systém 



zhroutil. Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví musí zachránit důchodci. Mladý člověk v 
produktivním věku obvykle 
k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka, bércové vředy jej přepadají obvykle ve 
věku důchodu. Proto celý svůj 
produktvní věk odváděl daně a platil si zdravotní pojištění, aby mu bylo pomoženo, až jej 
přepadnou stařecké 
neduhy. 
Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci) přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale 
připomenout, že z částky 
nad 82.420,-Kč/měsíc již dva roky neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. 
Dostatečná kompenzace. Ne? 
Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili se. 
Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát? 
Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo omezené cestování. Z 
dnešního pohledu mi to ale 
připadá jako selanka, proti tomu, v čem žijeme nyní. 
Z diskuse na Retrománii (než jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají. Lidé se 
mnohdy vyjadřují neobratně, 
nechávají se strhnout k detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je cítit, jak se 
jich zkreslování pořadem 
Retrománie zajídá. Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda jakékoli 
propagandy. Odvést pozornost 
od velkých problémů současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi kolem 
prkotiny. 
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. 
Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik 
nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu. 

Jan Sladký 

++++++++++++++++++++ 

O LÁSCE, ÚSPĚCHU A ZDRAVÍ 
 
Jednoho dne vyšla žena z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří 
seděli na dvoře. 
Řekla: "Nemyslím, že Vás znám, ale musíte být hladoví, prosím pojd´te dál a 
vezměte si něco k jídlu..." 
" Je doma také Tvůj muž ? " zeptali se. 
" Ne" odpověděla. 
"Potom nemůžeme vstoupit" odpověděli. 
Večer, když se manžel vrátil, pověděla mu žena co se stalo. Běž a pověz jim, že jsem 
doma a pozvi je. 
Žena vyšla ven a pozvala znovu muže dovnitř. 
"My nemůžeme společně vstoupit do domu" odpověděli 
"Proč ne ?" zeptala se 



Jeden z těch starých mužů začal vysvětlovat. Ukázal na jednoho z nich a řekl: "Jeho 
jméno je Zdraví" 
Ukázal na druhého: "Tenhle se jmenuje Úspěch a moje jméno je Láska." 
Potom dodal: "Ted´ běž a porad´se se svým mužem, kterého z nás chcete pozvat 
domů." 
Žena se vrátila a pověděla, co slyšela. 
Manžel měl velkou radost: "Jak milé, pověděl. Pozveme Zdraví. At´ přijde a naplní 
náš dům zdravím." 
Jeho žena nesouhlasila:" Proč nepozveme Úspěch ? " 
Tchýně, která slyšela jejich rozhovor, vběhla do pokoje se svým návrhem: "Nebylo by 
lepší pozvat Lásku ?" Náš dům by byl naplněný láskou ! 
Dáme teda na radu naší tchýně, tak běž ven a pozvi Lásku, bude to náš host ! 
Žena vyšla ven a zeptala se: " Který z Vás je Láska ? Pojd´te prosím a bud´te naším 
hostem !" 
Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní dva vstali taky a následovali ho. 
Překvapená žena se zeptala Zdraví a Úspěchu: " Pozvala jsem jen Lásku, proč jdete 
také ?" 
Staří muži odpověděli společně: Kdybyste pozvali Zdraví anebo Úspěch, ostatní dva by 
zůstali venku, ale Vy jste pozvali Lásku, a kamkoliv jde on, my jdeme s ním.  
Kdekoliv je Láska, tam je i Zdraví a Úspěch !!! 

++++++++++++++++++++ 

Bryndza je biele zlato, lekári ju ospevujú 
 

> Liptovská bryndza dnes repce, robí vraj haluškám čepce. A hoci belostné, krásne, nik o 
nej nepíše básne... Spomínate si na tú pesničku z detskej televíznej relácie Zlatá brána? 

Dnes si už bryndza nemôže sťažovať, že by o nej odborníci na výživu nebásnili! 
 

> Považujú ju totiž za bombu plnú probiotík, ktorá znižuje cholesterol, cukor v krvi, 
zápalové parametre, dokonca krvný tlak! A prirovnávajú ju k bielemu zlatu! Ale... 

Bryndza je slovenský mikrobiálny fenomén, unikátny patent prírody, prírodná konzerva, 
>  

> ktorá zachováva všetky pôvodné zložky ovčieho mlieka. Proces zrenia na salaši a v 
bryndziarni spôsobí, že sa v nej doslova premnožia ,,priateľské" baktérie mliečneho 
kvasenia, tzv. probiotiká, ktorých blahodarné účinky na ľudský organizmus čoraz 

častejšie ospevujú vedci i lekári. V jednom grame bryndze sa nachádza asi jedna miliarda 
týchto prospešných mikroorganizmov z viac ako dvadsiatich druhov. Ak si uvedomíme, 
že probiotický jogurt či nápoj obsahuje len jeden-dva druhy živých mliečnych baktérií, 

niet o čom diskutovať. 
>  
>  
>  

> Pravidelná konzumácia bryndze dokázateľne znižuje hladinu škodlivého cholesterolu, a 
to aj napriek tomu, že má vysoký podiel tuku v sušine 

> (45-48 percent). Má pozitívne účinky pri prevencii rakoviny hrubého čreva, zažívacích 



problémoch, alergických ochoreniach, rednutí kostí, cukrovke, zvyšuje imunitu a znižuje 
dokonca krvný tlak. Tak! 

>  
>  
>  

> Má to však jeden zádrh. Všetky tieto fantastické vlastnosti a účinky má len tradičná 
bryndza vyrobená zo surového, nepasterizovaného mlieka. Pasterizácia - čiže tepelné 
spracovanie ovčieho mlieka - bryndzu do veľkej miery znehodnotí. A termizácia, čo 

znamená zahriatie na ešte vyššiu teplotu, z nej urobí praobyčajný syr bez opisovaných 
liečivých vlastností, ktorého cieľom je zaplniť žalúdok a chuťou "oklamať" jazyk. 

 
> Bryndza lieči 

>  
> Bryndza je z historického hľadiska jedným z mála potravinárskych výrobkov, ktorému 
možno bez váhania priradiť nefalšovaný slovenský pôvod. Podľa písomných záznamov 
Ján Vagač zriadil prvú živnostenskú bryndziareň v Detve už v roku 1787! Bryndza má 

>  
> teda nielen svoju obchodnú a výživovú hodnotu, ale aj hodnotu historickú a kultúrnu. 

Nás však v tejto chvíli zaujímajú práve jej liečivé vlastnosti, pretože pred časom 
nespochybniteľné dôkazy jej pozitívneho vplyvu na ľudský organizmus priniesol aj 

medializovaný klinický test. 
 

> Skupina 24 dobrovoľníkov osem týždňov jedla sto gramov bryndze denne. 
> Okrem poklesu celkového a "zlého" cholesterolu sa zaznamenal vzostup toho 

,,dobrého", vedcov prekvapil aj pokles hladín krvného cukru, zápalového parametra C-
reaktívneho proteínu 

>  
> (CRP) či hodnôt krvného tlaku. Ovčie mlieko, z ktorého sa vyrába bryndza, je 

mimoriadne cenné aj z hľadiska obsahu vápnika. "Kým 100 g kravského mlieka obsahuje 
100-120 mg vápnika, jeho obsah v ovčom mlieku je až dvojnásobný," tvrdí prof. RNDr. 

Libor Ebringer, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty v Bratislave vo svojej prednáške o 
>  

> probiotických potravinách na Slovensku. "Ak sa v 100 g tavených syrov z kravského 
mlieka nachádza 200-300 mg vápnika, v bryndzi je to 

> 650-700 mg," potvrdzuje tento známy propagátor bryndze. 
>  
>  
>  

> Tradičná slovenská bryndza z nepasterizovaného mlieka sa teda zaraďuje medzi tzv. 
funkčné potraviny, ktoré nielenže nasýtia, ale aj pozitívne ovplyvňujú zdravie. 

Jednoducho možno povedať, že majú liečivé vlastnosti. 
>  
>  
>  

> Bez bryndze hladní i chorí 
>  



> Bryndza je okrem spektra užitočných mikroorganizmov výdatným zdrojom kvalitných 
bielkovín, minerálov, vitamínov B-komplexu, konjugovanej kyseliny linolovej a 

podobne. Dobre ju znášajú aj mnohí ľudia s neznášanlivosťou laktózy, pretože počas 
spracovania 

>  
> mlieka na ovčí syr a bryndzu dochádza k prirodzenému úbytku mliečneho cukru. Aj 
mliečna bielkovina je v bryndzi stráviteľnejšia ako tá pôvodná v mlieku, dochádza k 

tomu v procese zrenia, tzv. fermentácie. 
>  
>  
>  

> Podľa prof. Ebringera "enzýmová aktivita mliečnych baktérií pomáha natráviť 
bielkoviny a tuk v bryndzi, čím vzniká stráviteľnejší syr s jedinečnými látkami, ktoré 
upevňujú zdravie a vitalitu človeka". Okrem toho "dobré" mikroorganizmy brzdia rast 

tých "zlých", 
>  

> choroboplodných, takže dochádza k jedinečnému samočistiacemu procesu, ktorý 
nahrádza pasterizáciu. Pasterizácia likviduje nielen zlé, ale aj užitočné baktérie s 

prospešnými účinkami. Mnohí výrobcovia a spracovatelia bryndze považujú pasterizáciu 
>  

> za nezvládnutie náročnej výroby takéhoto syra. Je to jediný mliečny výrobok, ktorý sa 
vyrába zo surového mlieka. 

>  
>  
>  

> Slováci na hlavu ročne skonzumujú len 30-40 dekagramov tejto unikátnej špeciality, 
ktorá má antisklerotické účinky. A tak nám zostáva len zaspievať si: Slovenskí jedáci 

zradní, budete bez bryndze hladní, jedzte si halušky holé, holé jak liptovské hole! 
>  

> Aké druhy bryndze poznáme 
>  
>  
>  

> - podľa spôsobu spracovania 
>  

> tradičná salašnícka bryndza - vyrobená zo surového nepasterizovaného mlieka. 
>  

> Probiotická bomba, ktorá v jednom grame obsahuje miliardu viac ako dvadsiatich 
druhov mliečnych baktérií. Vyrovná sa elixíru dlhovekosti - kaukazskému kefíru. 

>  
> - bryndza vyrobená z pasterizovaného mlieka - obsahuje jeden alebo niekoľko málo 

druhov mliečnych baktérií, ktoré sa musia pridať do tepelne ošetreného (pasterizovaného) 
mlieka z originálneho zákvasu. 

>  
> - termizovaná bryndza - mŕtvy produkt bez probiotických vlastností. 

> Neobsahuje živé mliečne baktérie ani ostatné mikroorganizmy, pretože tie zahynuli 



počas technologického 
>  

> procesu pri vysokej teplote. Najlepšie by bolo volať ju bryndzová nátierka. Tepelne sa 
ošetrí až hotový výrobok tesne pred zabalením. 

>  
>  
>  

> - podľa ročného obdobia 
>  

> zimná bryndza - okrem nasoleného ovčieho syra zo zásob v dubových sudoch obsahuje 
v určitom pomere aj kravský syr. Podľa potravinového kódexu by však každá bryndza 

mala obsahovať minimálne 50 percent ovčieho syra. 
>  

> letná bryndza - bryndza z ovčieho syra v sezóne, keď sa ovce pasú na lúkach a sú 
dojené. Prvá takáto lahodná bryndza sa obyčajne objavuje v máji, preto dostala prívlastok 

,,májová". 
>  
>  
>  

> Vedeli ste? 
>  

> Správna tradičná bryndza nie je úplne jemná a hladká ako maslo. Obsahuje drobné 
>  

> zrniečka ovčieho syra. Práve táto zrnitosť je typickou vlastnosťou a zvláštnosťou 
bryndze                     

++++++++++++++++++++ 
 

 
Výdatný jablčník 
 500 g polohrubej múky, 200 g práškového cukru, 220 masla, alebo margarínu, 1 
balíček prášku do pečiva, 2 vajcia – zmiesiť a dať nachvíľu do chladničky. 
 
Medzitým nastrúhame (popadané) jablká, trochu vyžmýkame, pridáme 3 polievkové 
lyžice kryštálového cukru, 1 balíček škoricového cukru. 
 
Z polovice cesta vyvaľkáme plát, prenesieme valčekom na pomastený a múkou 
posypaný plech, naň jablkovú náplň a na plnku dáme druhý plát. 
 
Povrch popicháme vidličkou a potrieme rozšľahaným žĺtkom. Pečieme do ružova. 
 
  
 
  
 
Jablčník 



 
  
 
400 g hladkej múky, pol balíčka prášku do pečiva, 200 g margarínu, 200 g 
práškového cukru, 1 vajce, citrónová kôra – urobíme cesto. 
 
Jablká  postrúhame, trochu vyžmýkame,  pridáme  1 balíček škoricového cukru, 3 
polievkové lyžice kryštálového cukru 
 
Z polovice cesta vyvaľkáme plát, prenesieme valčekom na pomastený a múkou 
posypaný plech, naň jablkovú náplň a na plnku dáme druhý plát. 
 
Povrch popicháme vidličkou a potrieme rozšľahaným žĺtkom. Pečieme do ružova. 

++++++++++++++++++++ 


