
Spravodaj c 158 
Motto  58: „Po smrti nám národ robí ovácie, za života môžeme 
si hladom zomrieť.“ 

Jozef Miroslav Hurban – v liste švagrovi Danielovi Slobodovi 
+++++++++++++++++++++++ 

- 26.okt. 2011 17.00 hod. Saleziani, Matica slovenska, 
prednaska prof. Emilie Hrabovcovej 

- +++++++++++++++++++++++ 
 

- 26.okt. 2011, 17.00 hod. Vajnorska 3, Zlaty poklad na 
Hrade. 

+++++++++++++++++++++++ 
-  Pozvanka na prezentaciu  jazykoveho manualu 

Anglictina pre kazdeho. Knihkupectvo Panta Rhei – 
Bratislava, Postova ulica, stvrtok  

27.okt. 2011 o 17.00 hod, prezentacny priestor na I. Poschodi 
Ako skratit studijny cas z niekolko rokov na par tyzdnov, ako si 
osvojit jazhykovy manual, preco originalny text a nie ucebnica, 
co  zasadne zasadne prinasa manual do studia jazykov, co su 
univerzalne slova a preco nepatria do slovnikov, co je 
algorigmicka – prijemna gramatika 

+++++++++++++++++++++++ 
Monoteizmus a polyteizmus 
 
ktorá sa bude konať v stredu  26.10. 2011 o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 
2 v Bratislave (konečná trolejbusu č. 208 na Šulekovej ulici). 

 
Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

+++++++++++++++++++++++ 
111. výročie vzniku Mestskej knižnice v Bratislave 

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 
pozýva na stretnutie so spisovateľom 
Antonom Hykischom 
Rozkoše Dávnych a dnešných čias 
utorok, 25. 10. 2011 o 17:00 hod. Galéria Artotéka, 
Kapucínska 1 

+++++++++++++++++++++++ 
Mestska kniznica v Bratislave Vas srdecne pozyva v utorok 25. 

oktobra 2011 o 17:00 hod.  
do Galerie Artoteka, Kapucinska 1, na stretnutie so 

spisovatelom Antonom Hykischom  
Rozkose davnych a dnesnych cias.  

Podujatie sa uskutocni v ramci   Seniorfestu 2012.  
Tesime sa na Vasu ucast! 

+++++++++++++++++++++++ 
P O Z V Á N K A 

na diskusiu:  
s ekonómkou Ilonou Švihlíkovou 

 na tému: 
Grécka lož 

Podujatie sa uskutoční 20. októbra 2011 (štvrtok) o 16,00  



na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave 
+++++++++++++++++++++++ 

 

 POZVÁNKA  
na konferenciu  
ÚROVEŇ SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA A JEHO ĎALŠIE 
SMEROVANIE  
1. časť konferencie SKSI, Košice, 31.10.2011  

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice  

Dátum: 31.10.2011, 13.00 – 17.00  

+++++++++++++++++++++++ 
- Do Vašej pozornosti odporúčame stretnutie 

s autorom úspešného francúzskeho 
románu Neviditeľný (L´Invisible), Pascalom 
Janovjakom, ktoré sa pri príležitosti  
vydania slovenského prekladu uskutoční  v 
kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ul. v Bratislave 
vo štvrtok 3. novembra 2011 o 17.30 h. 

Otec Pascala Janovjaka  je čulý a povedomý Slovák,  mladý si je vedomý 
svojich koreňov, dokonca zvláda základnú komunikáciu v slovenčine... 

-  
+++++++++++++++++++++++ 

ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ SPISOVATEĽOV 
SLOVENSKA 

Vás srdečne pozýva 
na slávnostné odovzdávanie Ceny AOSS 

a cien jednotlivých členských organizácií AOSS za rok 2010 
a Ceny P. O. Hviezdoslava za rok 2011, 

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. novembra 2011 o 16. hodine  
v Pálffyho paláci na Panskej ul. (budova GMB) v Bratislave 

+++++++++++++++++++++++ 
Dňa 04.12.2011 v nedeľu o 16.00 hod. sa v historiskej budove SND 
bude v rámci BHS konať koncert Speváckeho zboru hlavného mesta 
Bratislavy. Budeme spievať Dvorákovu omšu D dur a Carmina Burana 
od Orfa. Viem zabezpečiť  vstupenky za 8 eur. Kto by mal záujem , 
dajte mi vedieť do stredy 26.10.2011 do 17.00 hod. 

+++++++++++++++++++++++ 
Piatok, 4. 11., 16.30 h 

FRAME 10 
Výstava víťazných fotografií z medzinárodnej súťaže 

profesionálnych fotografov a adeptov fotografie z krajín V4  
Výstava sa uskutočňuje v rámci 21. ročníka Mesiaca fotografie 

Kurátorka: Vendula Tůmová (CZ) 
Vernisáž: 4. 11., 16.30 h, trvanie výstavy: 5. 11. – 30. 11. 

Výstavná sála, Michalská 1 
Otvorené: pondelok – sobota, 14.00 h – 18.00 h 

Usporiadatelia: 
Občianske združenie FoToFo 

Fotografiks, s.r.o. 
MIMO – združenie pre presahy fotografie 

Fotografická skupina Jasan 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 

centrum 
Podujatie je súčasťou Európskeho Mesiaca fotografie 



(Paríž, Viedeň, Berlín, Rím, Moskva, Luxemburg, Bratislava) 
 

 
 
 

Utorok, 8. 11., 19.00 h 
ZÁHRADA 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť trinásta 
 Téma: Stratení v archíve 

Bohunka Koklesová, kunsthistorička 
Juraj Šedivý, vysokoškolský pedagóg 

 Marek „freezy“ Víder, spoluzakladateľ a administrátor  
internetovej komunity „kyberia.sk“ 

Koncepcia a moderovanie: 
Peter Michalík, Veronika Dianišková 

Súčasťou podujatia bude ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov 
z literárnej čajovne Avra Kehdabra  

Prednášková sála, Ventúrska 11 
Usporiadatelia: 

Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 
centrum 

Umelecká agentúra Slovkoncert  
Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v piatok, 4. 11.,   
v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 

Rezervácia: zahrada.ulib@gmail.com 
Streda, 9. 11., 17.30 h 

TIBET – STRECHA SVETA 
Prednáška Tomáša Poláka 

o vývoji tibetského myslenia a náboženstva, 
o tradíciách a filozofii Tibetu, 

o textoch „Tibetská kniha mŕtvych“ a „Hlas Ticha“, 
základných symboloch tibetskej kultúry 

Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 

Univerzitná knižnica v Bratislave   
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
 

 
 

Štvrtok, 10. 11., 14.00 h 
GIOACCHINO ROSSINI: MOJŽIŠ A FARAÓN    

  DVD prezentácia druhej časti opery 
pre členov Klubu priateľov opery SND 

Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia:  

Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 
centrum 

Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, 
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA 

 
 
 



Pondelok, 14. 11., 9.00 h 
NEW TRENDS AND DEVELOPMENTS  

IN THE GLOBAL LIBRARY ENVIRONMENT 
Medzinárodný seminár 

Jay Jordan (USA), Rein van Charldorp (NL) 
Prednášková sála, Ventúrska 11 

Usporiadatelia: 
Online Computer Library center 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
Cosmotron Slovakia & Bohemia 

 
 
 

Pondelok, 21. 11., 17.30 h 
KOĽKO HO JE A KOHO SA TÝKA ? 

Rozsah a podoby násilia páchaného na ženách 
Prednáša Jarmila Filadelfiová,  

analytička Inštitútu pre verejné otázky Bratislava 
Seminárna sála, Klariská 5 

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave   

– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
Inštitút pre verejné otázky Bratislava 

Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti 
Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách 

 
 

Utorok, 22. 11., 14.00 h 
ALCHÝMIA ÚSPECHU PODNIKANIA 

Prečo niektorí vyhrávajú a iní krachujú ? 
Prednáša Michael Rostock – Poplar (CZ) 

Prednášková sála, Ventúrska 11 
Usporiadateľ: 

Two Dots, s.r.o. 
 
 
 
 

Utorok, 22. 11., 16.30 h 
SLOVO KU KNIHE 

Viliam Čičaj – Jan Andrea Bernhard:  
Orbis Helveticorum 

Švajčiarska kniha a jej stredoeurópsky svet 
Zborník renomovaných slovenských, švajčiarskych, 

českých, nemeckých, poľských a maďarských autorov 
o dôležitom fenoméne knižnej kultúry, formujúcom 

náboženský, 
kultúrny a vedecký život v strednej Európe 

Moderuje Katarína Hradská 
Prednášková sála, Ventúrska 11 

Usporiadatelia: 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 



Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej 
republike 

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 
Univerzitná knižnica v Bratislave  

 
 
 
 

Streda, 23. 11., 9.30 h 
BIBLIOTERAPIA 

Úvod do problematiky, 
možnosti využitia pri práci s čitateľom 

Prednášková sála, Ventúrska 11 
Usporiadatelia: 

Spolok slovenských knihovníkov 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

Vstup na pozvánky 
 
 
 

 
Štvrtok, 24. 11., 17.00 h 

HISTORIA MAGISTRA ... 
Stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV 

nad kontroverzným obdobím slovenských dejín 1938 -1945 
Valerián Bystrický, Katarína Hradská, Michal Schvarc, Ivan 

Kamenec 
Moderátori: Milan Zemko, Ľubica Kázmerová 

Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 

Univerzitná knižnica v Bratislave   
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 

Piatok, 25. 11., 17.00 h 
KONCERT DIVÝCH MAKOV 

Gerald Radics, klavírny virtuóz a jeho priatelia 
Seminárna sála, Klariská 5 

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave   

– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
Občianske združenie Divé maky 

Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Svetového dňa detí 
 
 

 
ADVENTNÉ   PASTORÁLE 

1. ročník multižánrového programového projektu 
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch adventných nediel) 

 
Nedeľa, 27. 11., 19.00 h 

Katarína Koščová 
Vianočný recitál speváčky, 

ktorá sa rozhodla pre náročnú cestu 
Barokové nádvorie UKB 



Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 

centrum 
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky 

Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v dňoch 21. 11. – 23. 
11., 

v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 
a hodinu pred podujatím pri vstupe na Barokové nádvorie  

 
 
 
 

 
P r i p r a v u j e m e 

 
 

ADVENTNÉ   PASTORÁLE 
1. ročník multižánrového programového projektu 

(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch adventných nediel) 
 

Nedeľa, 4. 12., 19.00 h 
Vianoce na Dolnom Pohroní 

Ľudové divadlo zimného slnovratu,  
zvyky a tradičné jedlá, koledy a vinše z oblasti Kozároviec 

Detský folklórny súbor Vretienko, Folklórna skupina Konopa 
Ženská spevácka skupina Lipka, Mužská spevácka skupina 

Matičiar 
Barokové nádvorie UKB 

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 

centrum 
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky 

Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v dňoch 28. 11. – 30. 
11., 

v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 
a hodinu pred podujatím pri vstupe na Barokové nádvorie 

ADVENTNÉ   PASTORÁLE 
1. ročník multižánrového programového projektu 

(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch adventných nediel) 
 

Nedeľa, 11. 12., 19.00 h 
Amadeus Chor Bratislava 

Dámsky komorný orchester 
Majestátne tóny povznášajúcej hudby 

v interpretácii vokálnych a inštrumentálnych majstrov   
Dirigujú 

Elena Šarayová, Ondrej Šaray 
Barokové nádvorie UKB 

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 

centrum 
Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky 

Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v dňoch 5. 12. – 7. 12., 



v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 
a hodinu pred podujatím pri vstupe na Barokové nádvorie  

 
 
 
 
 

ADVENTNÉ   PASTORÁLE 
1. ročník multižánrového programového projektu 

(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch adventných nediel) 
 

Nedeľa, 18. 12., 19.00 h 
Lucia Lužinská & All Time Jazz 

Vianočný koncert výraznej interpretačnej osobnosti  
súčasnej slovenskej hudobnej scény 

Barokové nádvorie UKB 
Usporiadatelia: 

Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne 
centrum 

Umelecká a vzdelávacia agentúra Dotyky 
Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v dňoch 12. 12. – 14. 

12., 
v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 

a hodinu pred podujatím pri vstupe na Barokové nádvorie  
+++++++++++++++++++++++ 

Budovanie paneurópskej infraštruktúry pre vysoko-výkonné 
počítanie  

 
  POZVÁNKA PRE MÉDIÁ  

 
 
   
 

Medzinárodná vedecká konferencia  
 

Grid Computing for Complex Problems GCCP2011  
 

Gridové počítanie pre riešenie komplexných problémov  
 

v dňoch 24.-26.10.2011 v Bratislave  
 

http://conference.ui.sav.sk/gccp2011/  
 
   
 

Organizátor Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied  
v spolupráci s medzinárodným konzorciom EGI  

European Grid Initiative (Európska gridová iniciatíva)  
v rámci 7. ročníka konferencie pripravil  

 
prednášky špičkových odborníkov  

 
o budovaní a využívaní národných gridových infraštruktúr 



v krajinách EÚ  
 

a tiež o ich prepojení a spolupráci v rámci Európskej gridovej 
infraštruktúry  

 
dňa 24. októbra 2011 , od  14 00 do 18 00 hodiny  

 
v  Aule SAV v  Bratislave, Dúbravská cesta 9.  

 
   
 

Záštitu nad podujatím prevzal generálny riadite ľ Sekcie 
informatiky MŠ SR  

 
Sponzor:         DATALAN, a. s.  

 
   
 
   
 

Podujatia sa zúčastní predseda Európskej Rady pre Európsku 
gridovú infrastruktúru Per Öster a okrem stratégie pre 

infraštruktúru v Európe odprezentuje aj súčasný stav vo Fínsku. 
Ďalšie prednášky sa budú týkať talianskej a českej 

infraštruktúry. Počas panelovej diskusie bude príležitosť 
porovnať podmienky nášho národného projektu SIVVP 

(Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie) s 
fungujúcimi infraštruktúrami v Európe. Odborníci na 

vysokovýkonné počítanie z celého Slovenska, ako aj hostia 
z Poľska, Fínska, Talianska, Rumunska, Ukrajiny a Českej 
republiky poskytnú informácie o význame vysokovýkonnej 

výpočtovej infraštruktúry, o rôznych národných stratégiách pri 
budovaní infraštruktúry, o medzinárodných projektoch, ktoré 

koordinovali budovanie infraštruktúry v celej Európe a o 
dosiahnutých úspechoch.  

 
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 16. 9. 2009 schválila členstvo 

Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii EGI.eu so 
sídlom v Amsterdame, podľa holandského právneho poriadku, s 
názvom Európska gridová iniciatíva (European Grid Initiative 
EGI), ktorej členmi sú národné gridové iniciatívy európskych 

krajín.  
 

Pojem Grid sa prvýkrát objavil v septembri roku 1997, kedy ho 
Ian Foster a Carl Kesselman použili na označenie novej 

infraštruktúry pre vedu 21. storočia. Grid je považovaný za 
ďalšiu evolučnú fázu vo vývoji distribuovaného počítania. 

Zatiaľ čo Internetové a Webové technológie umožňujú prístup k 
distribuovaným informáciám, Gridové technológie umožňujú 
prístup k výpočtovým a pamäťovým prostriedkom priestorovo 
distribuovaným po celom svete. Na Grid možno pozerať ako na 

globálnu sieť počítačov, reprezentujúcich jedno obrovské 
výpočtové prostredie. Tým, že poskytuje bezpečné, vysoko-



výkonné metódy na prístup k vzdialeným prostriedkom, 
umožňuje rôznym skupinám, inštitúciám a jednotlivcom, tzv. 

Virtuálnym organizáciám, tieto prostriedky spoločne používať. 
Pritom pod pojmom prostriedok sa v tomto prípade chápu nielen 

samotné výpočtové prostriedky, ale napr. aj znalosti, vedecké 
expertízy, medzinárodné archívy a pod.  

 
Rôzne väčšie či menšie komunity používajú gridovú 

infraštruktúru ako prostriedok pre svoju každodennú prácu. V 
súčasnosti bežiace aplikácie pochádzajú z oblastí fyziky 

vysokých energií, biologických a medicínskych vied, vied o 
Zemi, astrofyziky a výpočtovej chémie. Biomedicína patrí 

medzi veľké aplikačné oblasti projektu EGEE ( Enabling Grids 
for E-sciencE - Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu). 

Obsahuje viacero aplikácií, ktoré sú už prenesené na grid a ktoré 
sú rozdelené do troch oblastí: spracovanie medicínskych 

snímkov, biomedicína a vývoj nových liekov.  
 

Národné gridové infraštruktúry v strednej Európe spájajú 
národné a regionálne gridové infraštruktúry a vytvárajú silný a 

bezpečný grid. Viac ako 250 zúčastnených sídiel s viac ako 
200 000 počítačových jadier je organizovaných do národných 

gridových iniciatív.  
 

Väčšina krajín našej federácie má svoju národnú gridovú 
iniciatívu (ako projekt financovaný na národnej úrovni alebo 

ako centrá, ktoré koordinujú národné gridové aktivity). ÚI SAV 
je zapojený do tvorby národných gridových iniciatív EÚ a má 

poverenie od ministra školstva SR (2.2.2007) koordinovať vznik 
Slovenskej gridovej iniciatívy za účelom jej integrovania s 

národnými gridovými iniciatívami, cieľom ktorých je budovanie 
elektronickej vedy v krajinách Európskej únie. ÚI SAV je 

spoluriešiteľom projektu SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre 
vysokovýkonné počítanie), financovaného zo štrukturálnych 

fondov, ktorého sa zúčastňujú slovenské univerzity a výskumné 
inštitúcie z SAV.  

 
V súčasnosti sú do gridovej infraštruktúry EÚ zapojené 4 sídla 

zo Slovenska. Ústav informatiky SAV poskytuje vyše 168 
počítačových jadier do gridovej infraštruktúry EGI, poskytuje 

používateľskú podporu ako aj činnosť Slovenskej Gridovej 
Certifikačnej Autority a vydávanie digitálnych gridových 

certifikátov pre používateľov a hostiteľské počítače zo 
Slovenska.  

 
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied má viacročné 

skúsenosti v oblasti gridového počítania. Medzi 
najvýznamnejšie výsledky Ústavu informatiky SAV v oblasti 

gridov patria:  
 

-           Predpovedanie povodní na základe meteorologickej, 
hydrologickej a hydraulickej simulácie.  

 



-           Niekoľko projektov  gridového počítania, so zameraním 
na rozvoj infraštruktúry, ako aj na rozvoj nových metód a 
algoritmov pre znalostný manažment v prostredí gridov.  

 
-           Na rýchlom vyhľadaní zlúčenín schopných blokovať 
činnosť jedného z enzýmov na povrchu chrípkového vírusu 

vtáčej chrípky H5N1 sa nedávno podieľal aj ÚI SAV. 
Laboratóriá v Ázii a Európe totiž analyzovali až 300-tisíc 

možných zložiek liekov proti tomuto vírusu pomocou gridových 
technológií umožňujúcich vysokovýkonné počítanie, ktorými sa 

zaoberá aj ÚI SAV. Na analýzu možného lieku proti vtáčej 
chrípke sa takto mohlo za štyri týždne použiť 2000 počítačov, 
čo predstavuje 100 rokov práce na jednom počítači. Grid by sa 

mohol veľmi zjednodušene nazvať akousi sieťou, ktorá 
umožňuje pracoviskám používajúcim gridové technológie 

využívať vo virtuálnom priestore rôzne počítačové zdroje. Jeden 
z nich poskytuje práve ÚI SAV, zapojený do gridovej 

infraštruktúry projektu EGEE (Enabling Grids for  
E-sciencE).  

 
                                 

 
Pre ďalšie informácie navštívte, prosím, web-stránky 

http://www.slovakgrid.sk/ , http://www.egi.eu/  
 

Informačné materiály o Európskej gridovej infraštruktúre EGI:  
 

·         Newsletter EGI Inspired nájdete na webovej stránke:  
 

http://www.egi.eu/results/newsletters/Inspired_Summer_2011/in
dex.html  

 
·         Annual report 

http://www.egi.eu/export/sites/egi/results/EGI_AnnualReport20
11.pdf  

 
·         Applications database http://www.egi.eu/user-

support/applications_database/  
 

·         EGIbrochure - 
http://www.egi.eu/export/sites/egi/results/EGIbrochure.pdf  

 
·         EGI video prezentácia (určená pre laickú verejnosť) je na 

webovej stránke:  
 

http://www.youtube.com/europeangrid  
 

Informácie o Ústave informatiky SAV nájdete na webovej 
stránke: http://www.ui.sav.sk/  

 
Ďalšie info: Ing. Jolana Sebestyénová, PhD.,  tel.: 02 / 5941 

1182,  sebestyenova@savba.sk 
+++++++++++++++++++++++ 



 International Visegrad Fund 
(21110109) 
                                    Česko-slovenská komise historiků  
                                         Národní muzeum Praha 
                                     Historický ústav SAV Bratislava 

                        Vás zvou na mezinárodní vědecký seminář 

                                               dne 19.10.2011 (středa) 

Hospodářský nacionalizmus v střední Evropě v 20. století  

v zasedací místnosti ředitele v nové budově Národního muzea, 

Vinohradská 1,Praha 1 

 

9,00 – začátek semináře a úvodní slovo K otázce 
hospodářského nacionalizmu 
 

Ľudovít Hallon 

Medzi národným a hospodárskym záujmom. Vzťahy 
slovenského, českého a maďarského finančného kapitálu na 
slovenskom úverovom trhu po roku 1918 
 
Daniela Brádlerová  
"Slovenská akce" – Banka československých legií a její 
úloha v centralizaci slovenského a podkarpatoruského 
peněžnictví.  
 
Miroslav Sabol 
Kapitálové zmeny v elektrárenstve Slovenska v 20. rokoch  
 
Diskuse  
 
Přestávka 
 
Jan Čižínský  
Nacionální charakter procesu nostrifikace průmyslových 
podniků v meziválečném Československu 
 

István Gaucsík 

Nostrifikácia Rimavsko-muránskej a šalgotarjánskej 

železiarskej úč. spoločnosti  



 
Diskuse  
 
 
cca 13,00 – oběd  
 
 
14,00 – pokračování semináře  
 
Zsombor Bódy 
Symbolische Aufladung einer Investitionsgut mit nationalen 
Deutungen. Der Ikarusbus als ungarische und sozialistische 
Ikone 
 
Diskuse 
 
Roman Holec  
Aféra Kohorn, česko-slovenské vzťahy a bratislavská 
Dynamitka (Závody J. Dimitrova) 
 
Miroslav Londák  
Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch a 
slovenská ekonomika 
 
Diskuse 

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

Srdecne Vas pozdravujeme z Rodiny Neposkvrnenej z Vricka a 
prilohe tohto e-mailu Vam posielame ponuku tyzdenneho 
stoloveho kalendara na rok 2012 pre Vase rodiny, spolocenstva, 
farnosti a pod. 
Ak je to z Vasej strany mozne, prosime o rozsirenie tejto 
ponuky vo Vasom okoli a prostredi (aj na e-mailove kontakty). 
Nech Vas Pan zehna a naplni vsetkymi potrebnymi darmi na 
prihovor Neposkvrnenej. 
Sestry z Rodiny Neposkvrnenej z Vricka 
SLÁVA BOHU A NEPOŠKVRNENEJ! 
---------------------------------------------------------- 
RODINA NEPOŠKVRNENEJ 
038 31  VRÍCKO 190 
SLOVENSKO 
Tel.: 043/49 33 741 
Fax: 043/49 01 692 
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com 
www.rodinaneposkvrnenej.sk 

+++++++++++++++++++++++ 
Iveta Radicova  - Na ozivenie pamati 
http://www.youtube.com/watch?v=FbSv9i9pSu0 

+++++++++++++++++++++++ 
http://www.***/slovensko/rozhovory/10/richard-sulik-bol-
online.html 



http://www.youtube.com/watch?v=f7HsPFSY004&feature=rela
ted 

+++++++++++++++++++++++ 
Dcery politickych vaznov 

http://zpravy.idnes.cz/vas-otec-mi-vzal-tatu-dcery-muklu-
pohledly-do-oci-potomkum-spicek-ksc-1jn-

/domaci.aspx?c=A111019_154227_domaci_jw 
+++++++++++++++++++++++ 

19. O ROK MÁ PÄŤDESIATKU VATIKÁNSKY KONCIL, 
POVIEME SI KONEČNE, ŽE SPOR O NEHO 
SKONČIL?                                                                               
11.10.2011 

V minulej úvahe som písal o zbytočných hádkach a platí to aj 
pre spory o druhom vatikánskom koncile. Pri tých 
konzervatívnych názoroch mám pocit, že ich nositelia jedia len 
konzervy a tí liberálni bojovníci už pomaly nebojujú vôbec za 
nič a „skalu Petrovu“ nielen neopevnili, ale doslova z nej 
zutekali.  

Je isté, že katolicizmus a vôbec kresťanstvo potrebuje obnovu 
ako soľ, pretože chuť tej dobrej soli a uzdravujúcej štipľavosti 
sa akosi stráca. Keď kresťanstvo prestane byť aktuálne 
prenasledované, malo by sa asi nad sebou zamyslieť. Nejde 
o štrukturálne zmeny a otázky pohlavné, hlavné je niečo úplne 
iné. Jadrné a realistické výpovede Ježiša Krista sa po uchytení 
kresťanstva ako prevládajúceho a časom vládnuceho 
náboženstva stali akýmisi nevládnymi a zneplodnenými. Veľmi 
plazivým spôsobom do Kristovej blahozvesti prenikol 
manicheizmus, novoplatonizmus, striktné rozlišovanie zlého 
tela a dobrého ducha a tiež čierno-biele videnie rôznych 
odtieňov. Možno poviete, že som nekonkrétny, ale mne sa zdá, 
že už to, čo som napísal doteraz, je konkrétne až – až. 

Nasledovníci Krista sa časom tvária čoraz božskejšie, nie sú len 
pápežskejší ako pápež, ale chcú byť kristovskejší ako Kristus. 
Ten komentuje správanie cudzoložnice, aj činy studňovej 
Samaritánky, ale neposiela ich za to do horúcich pekiel, ako to 
robí s falošnými a nerealistickými mravokárcami, ktorí 
o reálnych ťažkostiach a bolestiach vtedajších mužov a žien 
vedia len veľmi málo a nevidia do duše nielen im, ale ani sami 
sebe. To, čo Kristus vyhlasuje o farizejoch a zákonníkoch sa dá 
doslova zopakovať o dnešných moralistoch, lžiprorokoch a 
zištných oblbovačoch! O tých, ktorí takisto, ako tí dávnejší 
o sebe vôbec, ale vôbec nepochybujú  a pritom sa tvária, že 
nepochybujú len o svojom veľkom vzore, ktorého aj 
permanentne, aj akútne vôbec, ale vôbec nenasledujú. Dokonca 
keď sledujeme hlúpe hádky medzi slovenskými evanjelikmi, 
slovensko-maďarskými kalvínmi a liberálno-konzervatívnymi 
katolíckymi odrodami, doslova idú proti jeho učeniu a nielen 
pred neveriacimi, ale aj pred potenciálne veriacimi ho viac-
menej zosmiešňujú. Ich veľký a nasledovaniahodný príklad sám 
o sebe pochyboval a vyzýval k láskavosti a pokojnému 
uvažovaniu, k tomu, aby sme ho nasledovali nielen rečami, ale 



cestou a životom, lebo len tak sa môžeme dostať k naozajstnej 
pravde. Terajší vyznavači väčšinou nielenže o sebe 
nepochybujú, ale radšej zhadzujú do prachu a hlúpo urážajú 
tých druhých. „Já, já, jenom já,“ ako spieva známy český 
rocker. 

Opakovači svojho učiteľa, ktorý sa ani nechcel takto nazývať, 
všetky tie excelencie a eminencie a či len obyčajní bratskí 
a čoraz bratskejší vyvolenci by si mali uvedomiť, že nasledovať 
Krista znamená ísť medzi ukrivdených a biednych, ba byť 
takými a nie robiť cez Krista kariéru, hromadiť doktoráty a iné 
honory. Počúvať treba živých ľudí a nie donekonečna drať 
školské, katedrové, ústavné a iné lavice! Tak si, moji milí, 
posilníte len mozole na zadku a úplne zabudnete vnímať 
ťažkosti tých mozoľnatých a ustarostených mimo vašej 
elitársko- farizejskej bandy! 

Grécka filozofia a rímske právo hľadali na všetko jednoznačné 
a jasné odpovede a definície. Nie tak Ježiš Kristus. On hovorí 
o viere ako o horčičnom zrnku, ktoré postupne, nenásilne 
a nenápadne vyrastá do veľkého stromu, kde by sme mali 
nachádzať bezpečný a útulný príbytok. Nie, my radšej budeme 
tým unaveným a doráňaným nakladať ešte viac, aby na žiadny 
strom nevládali vyliezť a schovať sa pred drzosťou, preháňaním 
a žmýkaním zo strany tohto sveta, ktorý by sme vôbec, ale 
vôbec nemali vychvaľovať a spájať sa s ním! 

Náš vzor pochybuje, či vôbec nájde vieru na zemi, títo udatní 
ideológovia tvrdia, že vieru už našli a pravidlá sú jasné, len ich 
treba redefinovať a reštaurovať. Kristus tvrdí, že si máme 
navzájom vyznávať a odpúšťať hriechy, tí jeho preborníci 
tvrdia, že na to majú patent oni a len oni a len ich stačí 
poslúchať a nasledovať. Pomaly najväčším hriechom bude 
Krista nasledovať bez ich jednoznačného a zdogmatizovaného 
usmerňovania. 

Isteže som aj v tejto úvahe argumentoval vášnivo a „cum grano 
salis“, ale znovu dúfam, že  som nepresolil a Kristovo 
evanjelium vám neznechutil. Buďme iní a nevrážajme medzi 
seba zbytočné kliny! 

Tomu priklincovanému by sa to asi nepáčilo a asi sa mu to už aj 
dlhodobo nepáči. 

Vlado GREGOR 
Holíčska 23                                                                                                      
vladimir.gregor@savba.sk 
851 05 Bratislava                                                                                            
gregigregor58@gmail.com 

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

Občianske združenie Panslovanská únia (ďalej len „PanSÚ“) a 
občianske združenie Slovenské hnutie obrody (ďalej len 
„SHO“), na základe príbuznosti svetonáhľadu oboch združení, a 
tiež v úmysle efektívnejšie presadzovať, vlastenecké myšlienky 
a ciele v slovenskej spoločnosti, uzavreli 15. októbra 2011 
dohodu o spolupráci. PanSÚ a SHO sa zaviazali vzájomne si 



poskytovať informačnú podporu, spoločne pôsobiť a 
spolupracovať, zdieľať svoje skúsenosti a poskytovať si 
navzájom ďalšiu spoluprácu a  vzájomnú pomoc. PanSÚ a SHO 
potvrdili svoj úmysel spolupracovať v prospech celého 
Slovanstva a napomáhať návratu všetkých európskych národov 
k tradičným konzervatívnym hodnotám. PanSÚ a SHO tiež 
potvrdili svoju pripravenosť spolupracovať s ďalšími 
slovanskými vlasteneckými organizáciami, zdieľajúcimi 
panslovanské názory, ako aj s národne orientovanými spolkami 
neslovanských národov, ak tieto rešpektujú záujmy Slovanov. 

Predsedníctvo Panslovanskej únie 

náš doterajší spôsob aktívnej práce zasielaním príspevkov našej 
Stálej  
konferencie bol objektívne vyhodnotený ako SPAM. Preto 
využívame službu  
"Google groups" a vytvárame skupiny adresátov Stálej 
konferencie Panslovanskej 
únie. Pokiaľ máte záujem o príspevky, musíte svoj súhlas s 
členstvom v tejto  
skupine potvrdiť. Inak môžete naše články čítať na našej web 
stránke www.pansu. 
sk.             Redakcia Stálej konferencie PanSÚ 
 Tu je popis skupiny: 
 Stála konferencia 1 
 Toto pozvanie môžete prijať kliknutím na nasledujúcu adresu 
URL: 
 http://groups.google.com/group/stala-konferencia-
panslovanskej-unie-1/sub?s=-K10xhQAAABGRMxd-
RF0uzPoiboN98k938ky4U3Qh8qSlA0KmKm6wQ&hl=sk 

––––––––––––––––––- 

Očista od rozumu 
19. októbra 2011 

(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 
www.pansu.sk  

Vo viacerých úvahách som sa dočítal o tvrdohlavosti 
pána Sulíka. Pre mňa je tvrdohlavý ten kto neústupne trvá na 
svojom, zaťatý, zanovitý a hlavatý. Predsa som však použil 
slovník slovenského jazyka a pozrel si, ako sa to vysvetľuje 
tam. Potešilo ma, lebo tam som sa dozvedel, že tvrdohlavý je 
ten, kto nerozumne neústupne trvá na svojom. Ide mi hlavne o 
to nerozumne, ako to zistí čitateľ po prečítaní tejto úvahy. 

Začnem tým, že 13. mája 2010 ma pozvali na 
predstavovanie ekonomických programov strán. Vystúpil aj pán 
Sulík. Pre mňa skôr povedal nerozumné veci. Preto som sa 
prihlásil do diskusie a povedal som mu, že neexistuje rovná 
daň, s ktorou sa tak hrdí, že je to prinajmenšom ekonomický 
nezmysel. Rovná môže byť čiara, či stena. Ba aj šaty môžu byť 



rovné, ak ich máme vyžehlené, nie pokrčené. Veľakrát som mu 
o tom písal, aj ako predsedovi NR SR. Vyrukovali so super 
hrubou mzdou. Ani tá mi nedala pokoja a tak som ju hlboko 
vysvetlil hlavne pánovi RNDr. Mihálovi. Odpovedal, ale 
nechcem sa k tomu vyjadriť. Ekonomické pojmy má definovať 
ekonomická veda a nie jadrový fyzik. Asi sa mu to nepáčilo. 

Tvrdohlavosť je dobrá vlastnosť. Veď aj Galileo 
povedal: a predsa sa točí. Ale vedel prečo. Mal riešenie. To 
nemá p. Sulík. Ani nemôže, lebo nemá na to vedomosti a 
vzdelanie Tvrdohlavý musíte byť pri obtiažnych rozhodnutiach 
vtedy, keď máte riešenie. Aj v tejto kríze musíme odhaliť 
príčinné zákonitosti. Tie pán Sulík nepovedal (nevie ich). 
Vypúšťa utopické bubliny. Jeho desí teória. Nedokáže kráčať s 
velikánmi. Aj D. Ricardo získal kreslo v britskej Dolnej 
snemovni. Ale to bol velikán ekonóm. Tomu nechýbal pohľad 
vpred. Prišli intelektuálni trpaslíci. Tí ešte nezistili, že staré víno 
sa už premenilo na ocot. Za Dvighta Eisenhowera začali ľudia 
volať Biely dom „hrobom známeho vojaka“. Nestala sa ním 
budova NR SR po roku 2010. Intelektuálny cyklus s ekonómami 
vo vláde a v parlamente sa dávnejšie uzavrel. Rád pripomeniem, 
že Keynes mal na politikov a byrokratov „weberovský“ názor: 
politik, hoc nie je viazaný absolútnou kantovskou etikou (fiat 
iustitia, ruat ceolum – rob spravodlivosť, aj keby sa mal zrútiť 
svet) je príliš viazaný morálkou zodpovednosti a racionálnosti 
(salus populi suprema lex – verejné blaho je najvyšší zákon). 
Škoda.  

Nedostatok a nutnosť voľby je základom ekonomického 
života každej krajiny. Na to sa zabudlo. Náš kasínový 
kapitalizmus zbožňuje boháčov a zatracuje pracujúcich. Zabudli 
sme študovať chod hospodárstva. Wall Street a sorosovcov to 
nezaujíma. Ich tešia A1+ a iné označenia krajín. Očista 
ekonomickej vedy od rozumu stále trvá. Veď problém Grécka je 
problémom ekonomickej vedy. Totiž nepoznáme silné 
ekonomické sily na finančných trhoch, zákony ich správania 
sa. Zato iba zachraňujeme. Očista našej a európskej ekonomiky 
stále trvá, myslím očista od rozumu, intelektu. Neviem prečo 
moje uspokojenie životných potrieb má závisieť od hazardéra G. 
Sorosa a od nevzdelaného politika. 
Prof. J. Husár 

+++++++++++++++++++++++ 
www.slovacivosvete.sk 
Krajanské média 
•Ľudové noviny, Maďarsko www.luno.hu  
•DONA TV - internetová televízia (www.donatv.sk)  
•Slovak info, Švédsko www.ssf.infocus.sk  
•Hlas ľudu, Srbsko www.hlasludu.com  
•ŽIVOT, Poľsko   www.tsp.org.pl  
•SPRAVODAJ, Francúzsko http://amitié-franco-slovaque.eu 

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

 

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



Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému: 

Človek v demokratickej spoločnosti 
ktorá sa bude konať v stredu  12.10. 2011 o 18:00 hod. na 
Zrínskeho ulici č. 2 v Bratislave (konečná trolejbusu č. 208 na 
Šulekovej ulici). 

Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

S pozdravom 
 Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

+++++++++++++++++++++++ 
Pozvánka na bezplatné medzinárodné podujatie "New materials 
and material technologies" v Bratislave 
Vážený pán/Vážená pani, 

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na bezplatné medzinárodné 
partnerské podujatie New materials & material technologies, 
ktoré organizuje BIC Bratislava v spolupráci s Ústavom 
materiálov a mechaniky strojov SAV, SOPK, STU, 
Technickou univerzitou Viedeň a WKO.  

Online registráciu, program podujatia, profily 
registrovaných účastníkov a ďalšie informácie nájdete na 
stránke: http://b2match.eu/newmaterials/ 

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

Podujatie sa bude konať dňa 21. novembra 2011 v Bratislave v 
budove Centra vedecko-technických informácií SR, ako 
oficiálne podujatie v rámci projektu INNOVMAT 
(http://www.innovmat.eu/). 

Cieľom podujatia New materials & material technologies je 
nadviazanie nových kontaktov a vzájomnej cezhraničnej 
spolupráce počas rokovaní s potenciálnymi partnermi a 
odborníkmi z oblasti materiálových vied zo Slovenska, Rakúska 
a ďalších európskych krajín. V rámci podujatia bude možné 
vypočuť si prednášku Dr. Simančíka (SAV) a Prof. Dr. 
Lengauera (Technická univerzita Viedeň). 

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

Poprosíme Vás o registráciu na stránke, aby si Vašu firmu mohli 
vyberať ďalší partneri v rámci bilaterálnych stretnutí. 

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

- 15.10.2011, Put do Blatnohradu cena 5€, organizuje OZ 
Dedicstvo otcov a MOMS Petrzalka prihlaska medzi 
18.00-19.00 na tel. cisle 0908 140 294 



Srdečne pozdravujem! V prílohe posielam pozvánku na 
pripravovaný seminár "Budúcnosť vzdelávania v Európskej 
únii", 14.-15.10.2011, Marianka. Prajem príjemný deň 
  
Ing. A. Behulová 
Zväzy KDH 
Bajkalská 25 
82101 BRATISLAVA 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Asociácia UNIVERSUM v spolupráci s Konrad Adenauer 
Stiftung  

 

pod záštitou poslankyne európskeho parlamentu 

MUDr. Anny ZÁBORSKEJ 

 
 
 

Vás pozývajú na seminár 

 
 

„Budúcnosť vzdelávania v Európskej únii“  
 

II. časť 
 
 
 
 
 

14. - 15. 10. 2011, Marianka, Exercičný Dom 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
14. 10. 2011 (piatok) 
 
17.30 – 18.00   Prezentácia, ubytovanie 
18.00        Sv. omša 
19.00 – 20.00   Večera 
20.00 – 20.30   Budúcnosť vzdelávania v EÚ  

       MUDr. Anna Záborská, poslankyňa EP  

20.30 – 20.50   Je vzdelanie prioritou? 

                   Mgr. Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR  
20.50 – 21.30   Diskusia 
20.30 – 21.30   Práca v skupinách 
 
     
15. 10. 2011  (sobota) 
 
08.00 – 09.00  Raňajky  
09.00 – 09.30  Význam príchodu sv. Cyrila a Metoda - 1150. 
výročie 

               akad. mal. Ladislav Vančo, predseda ZKPK 
09.30 – 09.50  Dedičstvo cyrilometodskej misie – návrh 
podujatí k jubileu 

    Mgr. Andrea Eliášová, Ing. Anna Behulová 
09.50 – 10.10  Historické korene a ich odozva v súčasnosti   
      PhDr. Emília Radimáková 
10.10 – 10.40  Diskusia 
10.40 – 11.00  Obsahová reforma školstva na Slovensku 
                        ThLic., Ing. Mgr. Mária Paráková  



11.00 – 11.20  Výchova k zodpovednej slobode 
          Ing. Mgr. Jana Brázdilová 
11.20 – 11.40  Výzvy súčasnosti na pedagóga 
a vychovávateľa 

     Mgr. Mária Čačková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
Košice 

11.40 – 12.00   Zahraničná spolupráca kresťanských 
pedagógov 
          Mgr. Elena Bieliková  
12.00 – 13.00   Obed 
13.00 – 13.30  Diskusia 
12.30 – 13.00   Závery 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Organizačné pokyny: 
Účastníkom bude zabezpečené stravovanie, ubytovanie 
a cestovné (autobus, vlak 2. trieda).  
Účastnícky poplatok vo výške: 5,- €  uhradí účastník pri 
prezentácií. 
 
Dopravné spojenie:  
 
Bratislavskou mestskou hromadnou dopravou 
Z hlavnej železničnej stanice Bratislava presun trolejbusom č. 
210 na Autobusovú stanicu Mlynské Nivy (konečná zastávka). 
Z autobusovej stanice premáva autobusový spoj priamo do 
Marianky (do Exercičného domu pešo 5 minút). 
Autobusom 
Linka Slovenskej autobusovej dopravy premáva z Bratislavy - 
vychádza z Autobusovej stanice Mlynské Nivy a zastavuje na 
Račianskom Mýte, Patrónke, v Lamači a  Záhorskej Bystrici. 
Aktuálny cestovný poriadok nájdete na stránkach Slovak Lines.  
 
Odchody autobusov z Bratislava - Mlynské Nivy – Marianka 
 
14. 10. 2011 (piatok): 
 
Bratislava       nástupište       Marianka 
  Odchod            číslo                       príchod 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
12.30 h               (65)   13.06 h    
13.40 h        (63)                     14.14 h 
14.45 h         (63)   15.18 h 



15.50 h               (63)   16.24 h 
16.55 h               (64)   17.29 h 
17.35 h               (65)   18.16 h   
18.30 h               (65)   19.03 h 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
Záväzná prihláška na seminár: „Budúcnosť vzdelávania 
v Európskej únii“            

                                             14. – 15. 11. 2011, Marianka 
 

 
Meno a priezvisko: 
................................................................................................  
 
Bydlisko: 
.......................................................................................................
........ 
 
E-mail: ............................................................ Tel. 
č.:.......................................... 

 
Pracovisko: 
…………………………………………………………………
…… 
 
Mám záujem vystúpiť s diskusným príspevkom (názov): 
.................................... 
 
.......................................................................................................
......................... 
 
Mám záujem o nocľah:  

 14. 10. 2011                                       áno       
nie 

    
 Mám záujem o stravu: 

  14. 10. 2011   večera                         áno       
nie  

 



                                 15. 10. 2011   raňajky            áno
    nie 
                         obed                 
áno    nie  
 
Podpis: ……………………………………… 
 
 
Prihlášku prosím zaslať do 10. 10. 2011 na adresu:  

Zväzy KDH – Združenie kresťanských pedagógov Slovenska 

Bajkalská 25 

821 01  B r a t i s l a v a 
 
e-mail: zvazy@kdh.sk 
fax: 02/58 233 434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

+++++++++++++++++++++++ 
I. Pobočný stánok Bernolákovej spoločnosti v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj,  

Biskupský úrad v Nitre,  Miestny odbor Matice slovenskej v Nitre,  
Spoločnosť priateľov staroslávnej Nitry 

  
dovoľujú si Vás pozvať 

  
dňa 27. októbra 2011 na historický seminár pod názvom: 

"ZOBORSKÉ LISTINY 1111 A 1113 A ICH VÝZNAM PRE NAŠE DEJINY"   
z príležitosti 900. výročia ich vzniku. 

  
Miestom konania je výstavná sieň v Ponitrianskom múzeu (starý mestský dom na  

Svätoplukovom námestí).   
Odborný garant podujatia: Dr. h. c., prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.  

Organizačný garant: PhDr. Emil Vontorčík. 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou J. Ex. Mons. Viliama 

Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa 
a doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 
 

PROGRAM 



 
9:00 - Otvorenie - doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
9:10 –  9:15  - Príhovor za mesto Nitra - doc. Ing. Jozef Dvonč, 
primátor mesta.  
9:15 -  9:30 - Otvorenie odbornej časti seminára - PhDr. Emil 
Vontorčík  
9:30 – 10:00 - Cirkevné pomery v Nitre v dobe upevňovania 
arpádovského Uhorska na zač. 12. str. - prof. ThDr. Viliam 
Judák, PhD., nitriansky sídelný biskup. 
10:00 - 10:30 - Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre 
dejiny Slovenska. - Dr. h. c., univ. prof. PhDr. Richard Marsina, 
DrSc., Historický ústav MS, Bratislava.  
10:30 - 11:00 - P r e s t á v k a 
11:00 - 11:30 - Zoborské listiny 1111 a 1113 vo vzťahu k rodu 
Hunt Poznanovcov. - univ. prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., 
vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.  
11:30 - 12:00 - Výsledky archeologického výskumu kláštora v 
Nitre pod Zoborom. - RNDr. Marián Samuel, Archeologický 
ústav SAV v Nitre. 
12:00 - 12:30 - Miestopisné názvy v Zoborskej listine z r. 1113 
ako prvá písomná zmienka o súčasných obciach a mestách  SR. 
- PhDr. Emil Vontorčík. 
12:30 - 13:00 - Mená predstaviteľov mesta Nitry v Zoborskej 
listine z r. 1111. - PhDr. Helena Gabčová, Teologický inštitút 
Sv. Gorazda v Nitre.  
13:00 - 13:30  - D i s k u s i a.  
13:30 - Záver seminára. - Dr. h. c., univ. prof. PhDr. Richard 
Marsina, DrSc.  
13:30 - 15:00 - Občerstvenie a spoločenské posedenie.  

+++++++++++++++++++++++ 
Reakcia z Noveho Zelandu 

Myslim si ze je zbytocnou spekulaciou uvazovat o terminoch 
Slovaks, Slovakia a Slovenes Slovenia (resp Slovenians). 
Slovaks a Slovakia to sme my a Slovenes(Slovenians) a 

Slovenia to su Slovinci a Slovinsko. Tu netreba nic menit, lebo 
by to narobilo viac zmetkov a skody, nez osoh. Ved dokonca uz 

aj Madari nazyvaju juzne Slovensko, Del- Szlovakia 
co je obrovsky pokrok oproti Felvideku, akym nazyvali cele 

Slovensko. 
Co sa vsak tyka nazvov Madarsko a Uhorsko tak tu treba urobit 

poriadok v nazvoslovi. 
Dnesne Madarsko od roku 1918 je Madarsko a anglicky a 

medzinarodne by malo byt Magyaria- ako aj etnicke madarske 
uzemie za Uhorska. 

Byvale Uhorsko od slova ugro- fini by malo byt medzinarodne 
oznacovane ako Ugria. Nie Hungaria, lebo to navodzuje slovne 
na Hunov. Nechce sa mi verit ze by v madarcine aj ugr-finov 
nazyvali ako madaro-finov? Ake oznacenie ma v madarcine 

termin ugro-fin? 
Ak rovnake ako v slovencine, tak potom Uhorsko sa moze v 

madarcine volat Ugria. 



Ja osobne si myslim ze po vzore mena Cierna Hora, Cerna 
Gora, macedonsky Crna Gara 

anglicky Monte Negro, ma podobny zaklad aj meno Uhorsko, 
od toho ze krajina lezala pod Karpatskym oblukom, cize U-

hory, macedonsky U-gary, z toho nemecke Ungarn, kde obe n 
boli vsunute s fonetickeho dovodu  a cize U(n)gar(n), aleb U-

gar, U - hor, U hory, 
 U - gar, z toho Ungarn, Ugorsca v Ukrajincine, termin 
Hungaria je politicky, koli tomu ze niektori Madarski 

predstavitelia odvadzali povod od Hunov a tak sa z Ungarn stala 
Hungaria, ci Hungary, zoberte to H z anglickeho slova a mate 

Ungary, cize U(n)gary, 
 U-hory. Netreba zabudat ze macedonske narecie prislo k nam z 
Cyrilom a Metodom a toto ovplyvnovalo aj pomenovania este aj 

pri prechode od Velkej Moravy, k U- hory, U-gary 
Moze byt len cistov zhodou okolnosti ze madarske kmene sa 
nazyvali Uhorske kmene, toto pomohlo vytvorit symbiozu 
dvoch etnik pocas formovania lepsie nez bez toho. Avsak 

su castejsie v inych pramenoch nazyvany turci- turkoi! 
Cize tolko rad by som zistil ake pomenovanie maju v madarcine 

pre termin ugro-fin? 
Jeden madar mi napisal ze ak moja teoria, ze meno Uhorsko 

vzniklo podobne ako meno Cierna Hora, a cize krajina leziaca 
U-hory, U-gory, U-gary, U(n)gar(n), U (n) gary potom by sa 

Uhorsko v madarcine malo neformalne volat Hegynelia. 
+++++++++++++++++++++++ 

V Bratislave, 2. oktober 2011  

Slovensko stojí pred najvážnejším rozhodnutím novodobej 
histórie. 
 
Úlohou Inštitútu Leva XIII. je naplniť výzvu pápeža Leva XIII. 
odhaľovať, monitorovať a varovať pred hrozbami voči slobode 
vo všetkých možných podobách. Z toho dôvodu sme sa rozhodli 
napísať naše stanovisko k navrhovaným opatreniam riešenia 
dlhovej krízy v Európe. 
Sme presvedčení, že navrhované opatrenia - rozšírený euroval, 
trvalý euroval a európska hospodárska vláda - sú prijamím 
útokom na slobodu a podstatu národných štátov v celej Európe. 
Ide o opatrenia, ktoré budú mať závažný dopad na budúcnosť 
našej krajiny: 

• drastické zadĺženie Slovenska nesplatiteľnými 
pôžičkami (nárast slovenského verejného dlhu zo 40% 
na 70% ročného HDP, čo znamená ekonomickú 
katastrofu pre Slovensko, ako aj porušenie 
maastrichtských kritérií.)  

• strata suverenity v rozhodovaní o Slovenskej daňovej a 
fiškálnej politike  

• odstránenie parlamentnej demokracie za zámienkou 
vytvorenia centrálnej európskej hospodárskej vlády na 
riadenie a harmonizáciu európskych ekonomík  



Považujeme za neslýchané, aby o takto ďalekosiahlych 
opatreniach rozhodovali politici s krátkodobým mandátom, 
bez priameho schválenia od občanov - teda referenda. 

+++++++++++++++++++++++ 
Nárast verejného dlhu Slovenska po prijatí Rozšíreného 
eurovalu. 
Kríza = príležitosť! 
Ten, kto sleduje médiá, vie, že ekonomická-dlhová kríza v 
Európe prekonáva najčernejšie očakávania a scénáre 
ekonomických analytikov. Čelíme údajne katastrofickým 
dôsledkom bankrotu Grécka. Politici z Bruselu bijú na poplach. 
Musíme vraj prijať radikálne politické riešenia, inak budeme 
mať na svedomí krach ďaľších štátov, a hrozí aj rozpad celej 
menovej únie. Posolstvo je teda jasné: Grécko musí byť 
vyplatené za každú cenu. Nech to stojí, čo to stojí. Pritom 
navrhované zmeny nemajú šancu zastaviť bankrot Grécka, len 
posilňujú politickú centralizáciu EU a problém len dočasne 
odsúvajú.  
 
Premiéri Merkelová a Sarkozy prišli s politickým "riešením", 
ktoré skrátka znamená: Ak nechcete nechať skolabovať európsky 
projekt, tak musíte zadĺžiť svoje krajiny a musíte sa zrieknuť 
suverenity v daňovej a fiškálnej politike. Zdá sa, že Merkelová a 
Sarkozy sa na júlovom summite rozhodli vsadiť všetko na jednu 
kartu a hrať o vabank. Snažia sa využiť krízu ako katalyzátor 
pre vybudovanie Európy. Tej Európy, o ktorej socialisti od 
vekov snívali - Európskeho socialistického zväzu. V podstate, 
ak by sme zaviedli všetky eurovaly, a dokonca aj plán európskej 
hospodárskej vlády, ocitneme sa zasa v centralne riadenom 
štátnom zriadení, ktoré sme mali možnosť 40 rokov testovať... a 
nenávidieť.   
 
Kríza sa tak stala dlho očakávanou príležitosťou pre socialistov. 
Zdanlivo dáva legitimitu EU pri okliešťovaní demokracie a 
národných parlamentov. Vravia, že národné parlamenty sa 
správajú populisticky a nezodpovedne pri hospodárení. Preto im 
vraj treba odobrať suverenitu - slobodu rozhodovať o daňovej a 
fiškálnej politike. Hospodárstvo, rozpočty, dane, a teda celkovú 
národnú politiku má v celej EU riadiť bruselské politbyro. Tým, 
čo si pamätajú na hodiny marxizmu a leninizmu, to iste niečo 
pripomína. Odstránenie národných štátov, ako sme sa učili, je 
nevyhnutný krok pre vybudovanie socialistickej internacionály. 
 
Preháňame? Určite nie. Stačí sa bližšie zoznámiť s opatreniami, 
ktoré sa skrývajú pod newspeakom "eurovalu". 
 
Pripavované opatrenia, ktoré má postupne schváliť 
slovenský parlament; 
alebo  Perestrojka EU podľa Merkel-Sarkozy paktu: O čo 
ide?  

1. Rozšírený euroval: Zadĺženie Slovenska dlhmi 
bankrotujúcich štátov a súkromných bánk, ktoré sami 



nedokážeme splatiť. Dlh Slovenska tak bude môcť 
narásť zo súčasných 40% na 70% ročnej HDP. 
Slovensko, druhá najmenej zadĺžená krajina v EU, sa tak 
dostane pred reálnu hrozbu nasledovať Grécku cestu. 
Zároveň, prijatie tohto rozšíreného eurovalu znamená 
pre nás porušenie maastrichtských kritérií. Tie dovoľujú 
len 60% verejný dlh voči ročnej HDP.   

2. Trvalý euroval alebo Európsky stabilizačný 
mechanizmus (ESM): Slovensko má vydať  
európskemu aparátu bianko šek manipulovať v prípade 
potreby s rozpočtom Slovenska. Ten má mať voľnú ruku 
zadlžovať Slovensko podľa toho, ako to uzná za vhodné. 
Je zrejmé, že toto by malo dopad na fungovanie nášho 
parlamentu a hospodárstva. Rozpočty krajiny by de facto 
zriaďovala ESM. Slovenský parlament tak 
odovzdá vládnu moc, ktorú má parlament iba zverenú od 
slovenských občanov, cudzej nadnárodnej mocnosti.  

3. Európska hospodárska vláda - Sarkozy s Merkelovou 
netaja svoje socialistické tendencie. 21. júna 2011 na 
summite v Paríži otvorene vyhlásili potrebu zavedenia 
Európskej hospodárskej centrálnej vlády. Má ísť o 
odstránenie základnej funkcie národných parlamentov - 
tvorenia daňovej a fiškálnej politiky (poberať dane a 
zostavovať rozpočet). V tomto pláne by sa Slovensko 
stalo vazalským regiónom v EU pod kontrolou Nemecka 
a Francúzska - šlo by o centralistickú formu európskeho 
fašizmu.  

Podrobnejšiu analýzu dôsledkov prijatia eurovalov nájdete tu: 
http://www.lifenews.sk/content/cena-za-euroval 

+++++++++++++++++++++++ 
Fedor Gál: Epilóg ešte len príde   BLOG SME 

fedorgal.cz Keď vychádzala Mečiarova hviezda, nikto nevedel, 
ktože to je. Stál pred nami človek, ktorý pracoval do úmoru, 

pamätal si všetko, mal informácie, o ktorých sa nám nesnívalo, 
ťah na bránku, vôľu k moci a spočiatku aj lojalitu. Pohár 

vzájomného poznania sa plnil pomaly. 
+++++++++++++++++++++++ 

Zdá sa, že dejiny sa znova otvárajú dokorán. Socialisti v EU 
zavetrili príležitosť ako krízu zneužiť na vytvorenie nového 
európskeho usporiadania. 
 
Čo na to slovenskí "pravicoví" politici? Nič. Vraj, radšej 
červený ako ostať sám. 

+++++++++++++++++++++++ 
Prehlad názorov vládnej koalície k zavádzaniu socializmu v EU.  
Slovenský fenomén: 
Treba podotknúť, že naši politici nečakane obrátili kabáty v 
otázke riešenia vzniknutej dlhovej krízy. 
Liberál Sulík, jediný konzistentný v otázke eurovalov, sa 
prekvapivo vyprofiloval do polohy celoeurópskeho obhajcu 
zdravého rozumu. SDKÚ, HID a dokonca aj KDH 



(konzervatívci?) za to zachvátil nečakaný prejav spontánneho 
EU patriotizmu. Pritom ešte v auguste pred rokom bol ich postoj 
jasne proti eurovalu a za kontrolovaný bankrot Grécka. Teraz 
vyhlasujú, že kto je proti opatreniam navrhovaných Nemcami a 
Francúzmi, teda proti zadĺženiu Slovenska a postupnému 
demontovaniu parlamentnej demokracie, je antieurópan, 
populista a extrémista - nepriateľ pokroku. Zdá sa, že rozumnú 
politickú debatu nahradila politická demagógia a politická EU 
servilita. 
Izolácia Slovenska: 
Už teraz je zrejmé, že dopad záchranných balíčkov a valov pre 
PIIGS (Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko, Španielsko) sa 
nebude týkať našich susedov (Čechy, Poľsko, Maďarsko, 
Ukrajina).  Ak prijmeme rozšírený euroval, tak ako jediná 
krajina V4 budeme niesť následky rozdávania a zadlžovania sa 
bez nádeje, že peniaze sa nám vrátia. V prípade zavedenia 
celého plánu Merkelovej a Sarkozyho by sme ako jediná z 
okolitých krajín mali centrálnu daň určenú v Bruseli (to by 
viedlo k zhoršeniu  nášho podnikateľského prostredia a odchod 
zahraničných investorov k našim susedom). Ako jediná z 
okolitých krajín by sme nemali viac štátnu suverenitu. Ako 
jediná z okolitých krajín by sme nemali kontrolu nad verejnými 
výdavkami. Slovensko by sa okamžite dostalo do politickej a 
ekonomickej izolácie v regióne V4ky. 
 
Zdá sa, že Európa sa naozaj mení na dvojrýchlostnú. Rozdelenie 
sa však nedeje na základe zdravia ekonomík, ale podľa toho, kto 
sa zúčastnil a kto nezúčastnil EURo experimentu. 
 

Historická príležitosť! 
Európska Menová Únia (EMU) sa topí v dlhoch. Tí, čo sú mimo 
EMÚ, ďakujú Bohu, že tam nie sú (CZ, PL, HU,...). Tí, čo sa 
dostali na loď, teraz zmätene pobehujú.  Slovenskí politici 
namiesto ústupu do člnov zavelili presun do podpalubia - v 
duchu "poďme sa integrovať". Vraj tam bude ešte chvíľu sucho 
a hlavne nebudeme v tom SAMI. Podobne ako u Titaniku, ani 
teraz nechce tomu nikto veriť, že naozaj ideme ku dnu. 
Obrovský ladovec v podobe dlhov cudzích krajín, však zázračne 
nezmizne. 
 
Apelujeme preto na politikov, zvlášť na pani premiérku 
Radičovú, predsedu strany Most-HID Bélu Bugára, a 
predsedu KDH Jana Fígeľa. 
Prosím nemlčte a postavte sa v tomto historickom momente na 
správnu stranu: 
Za slobodu a suverenitu Slovenska a nie socialistické 
experimentovanie. 
Za zodpovednosť a nie zbabelú servilitu. 
Za záujmy slovenských voličov a nie záujmy Bruselských 
ideológov! 
 
Vyjadrite: 



• NIE k ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska v mene 
falošnej "solidarity".  

• NIE k odbúravaniu suverenity a demokracie 
Slovenska cez posilňovanie nadnárodných inštitúcií   

• NIE k socialistickým experimentom - budovaniu 
globálnej Socialistickej internacionály a vlády.  

to znamená, 

• NIE k rozšírenému eurovalu  
• NIE k trvalému eurovalu  
• NIE k európskej harmonizácii daňovej a fiškálnej 

politiky  
• NIE k európskej hospodárskej vláde  
• NIE k zmenám charakteru Slovenského štátu bez 

opýtania sa občanov - referenda  
• ÁNO k Európe suverénnych národov  
• ÁNO k výstupu Grécka z EMÚ (návratu Grécka k 

Drachme a riadenému bankrotu)  
• ÁNO k príprave opatrení na možný návrat Slovenska 

ku korune, v prípade že EURo experiment začne 
kolabovať.  

 
   
ZODPOVEDNÝ POSTOJ 
 
Svätý Otec, Benedikt XVI., sa k snahám budovať Nový svetový 
poriadok - alebo globálnu Socialistickú internacionálu,  vyjadril 
nasledovne: 

"Pod názvom Nový Svetový Poriadok (New World Order) snahy 
(socialistov) dostávajú  čoraz  jasnejšie  črty...  A tak 
na sklonku nového obrazu nového sveta, prišli  sme k bodu, 
kde kresťan – nielen on, ale najmä on – má povinnosť 
protestovať." 

- Úvod ku knihe Evanjelium: Ako čeliť svetu v rozvrate; vydal 
lnštitút Leva XIII., 2010 

 ROZŠÍRTE TÚTO VÝZVU 
Napíš protestný email voči eurovalu, vládnym stranám čo ho 
chcú prijať!  
KDH: sekretariat@kdh.sk 
SDKÚ: sdku@sdkuonline.sk 
Most-Híd: office@most-hid.sk 
  
Prepošlite túto výzvu aj svojim známim, nech sa zapojí čo 
najviac ludí: 
KLIKNI a PREPOŠLI TÚTO VÝZVU 

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



Ameryka burzy się przeciw bankierom 
Mariusz Zawadzki, Waszyngton 
2011-10-08, ostatnia aktualizacja 2011-10-08 00:36 
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Protesty przeciwko bankierom z Wall Street rozlały się na 

dziesiątki miast w USA i dotarły pod Biały Dom w 

Waszyngtonie. Czy przyłączy się do nich prezydent Barack 

Obama? 
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ZOBACZ TAKśE 
   "Bankierzy to naziści" - protest w Nowym Yorku   
   Najgorszy kwartał na Wall Street od upadku Lehman 

Brothers  
   Grecja myśli o wprowadzeniu na rynek 100-letnich 

obligacji  
   Kapitalizm przetrwa? "Nie mamy instytucji, które 

poradziłyby sobie z kryzysem"  
 
Fenomen spontanicznych happeningów przeciwko 
"obrzydliwym bankierom", którzy w kaŜdym kryzysie zawsze 
spadają na cztery łapy, jest dziś w Ameryce jednym z głównych 
tematów dyskusji. Eksperci w radiu i telewizji próbują 
wywróŜyć, czy pozostaną one tylko zjawiskiem kulturowym i 
ulotnym, czy teŜ mogą przerodzić się w populistyczny, 
zorganizowany ruch po lewej stronie sceny politycznej - tak 
samo jak dwa lata temu protesty przeciw reformom prezydenta 
Baracka Obamy doprowadziły do powstania mocno 
konserwatywnej Tea Party w ramach Partii Republikańskiej. 
 
Jak na razie dynamika nowego zjawiska jest imponująca - 
pikiety i happeningi były lub właśnie trwają w kilkudziesięciu 
miastach USA. W Nowym Jorku do młodych aktywistów 
przyłączyli się działacze związkowi. W czwartek blisko 500 
niezadowolonych przeszło ulicami Los Angeles. Demonstranci 
stworzyli teŜ dwa przyczółki w Waszyngtonie w okolicach 
Białego Domu i budynku Kongresu, gdzie zamierzają obozować 
przez cztery dni. Wśród pikietujących, których liczba waha się 
od stu kilkudziesięciu do kilkuset, są młodzi debiutanci i starzy 
weterani róŜnych protestów z poprzednich lat. 



 
 
Ich postulaty nie są zbyt precyzyjne. UwaŜają się za 
reprezentantów 99 proc. społeczeństwa, które dotknął kryzys, w 
odróŜnieniu od 1 proc. najbogatszych, którzy mimo kryzysu 
mają się znakomicie. I twierdzą, Ŝe taki stan rzeczy trzeba 
zmienić. 
 
Taka argumentacja wcale nie jest populistyczna. Ekonomiści 
wyliczyli np., Ŝe w latach 2002-07 dochody 1 proc. 
najbogatszych Amerykanów rosły w tempie średnio 10 proc. 
rocznie, a dochody 99 proc. reszty - o 1,3 proc. rocznie. 
 
Spekuluje się, czy Obama będzie chciał wykorzystać nowy ruch 
społeczny w kampanii wyborczej. W czwartek o protesty pytali 
go dziennikarze. - Myślę, Ŝe wyraŜają frustrację, którą czują 
wszyscy Amerykanie - stwierdził prezydent. - Mamy dziś 
największy kryzys od 80 lat i jego konsekwencje odczuwają 
wszyscy. Kryzys jest wynikiem nieodpowiedzialnych działań 
pewnych ludzi. Dziś wszyscy oglądamy tych samych ludzi, 
którzy próbują przywrócić stare reguły gry. To moŜe 
frustrować. 
 
W 2010 r. Obama przeforsował w Kongresie ustawę Dodda-
Franka, czyli pewne ograniczenia i państwowe mechanizmy 
kontroli amerykańskiej finansjery. Miało to zapobiec 
wykorzystywaniu klientów banków lub ryzykownym 
spekulacjom kredytami hipotecznymi, które doprowadziły do 
krachu na rynku nieruchomości. 
 
Republikańscy kandydaci na prezydenta obiecują, Ŝe po dojściu 
do władzy obalą ustawę Dodda-Franka. Kilku z nich, w tym 
faworyt wyścigu do nominacji Republikanów w wyborach 2012 
r. Mitt Romney, wypowiadało się krytycznie o ostatnich 
happeningach. 
 
Obama od wielu miesięcy bezskutecznie postuluje, Ŝeby 
zwiększyć rekordowo niskie podatki dla najbogatszych. 
Milionerzy płacą niejednokrotnie niŜsze stawki podatkowe niŜ 
ich sekretarki i sprzątaczki (przyznaje się do tego m.in. drugi na 
liście najbogatszych Amerykanów Warren Buffett). RównieŜ 
temu twardo sprzeciwiają się Republikanie, którzy mają 
większość w Kongresie. 
 
Wydaje się zatem, Ŝe Obama mógłby się do protestów łatwo 
"podłączyć" i na ich fali podreperować fatalne sondaŜe 
(prezydenta ocenia pozytywnie juŜ tylko 40 proc. 
Amerykanów). Z drugiej strony młodzi buntownicy są 
rozczarowani równieŜ prezydentem, który jako kandydat 
obiecywał przeciąć chory układ biznesu i polityki w 
Waszyngtonie, ale potem niewiele zrobił. Wielkie banki, które 
ponosiły gigantyczne straty i zostały uratowane za państwowe 
pieniądze, wypłacały rekordowe premie swoim prezesom. 



Lobbyści dalej wpływają na kongresmanów, Ŝeby pisali 
wygodne dla wielkich koncernów ustawy. 
 
W czwartek Obama stwierdził, Ŝe sympatyzuje z autorami 
happeningów, ale uwaŜa, Ŝe są bardziej efektywne metody 
walki z naduŜyciami w świecie finansjery. - Bankowcy są 
bardzo kreatywni. Jeśli znajdą jakieś luki, które pozwolą im 
zarobić więcej pieniędzy, to w nie wejdą, niekoniecznie przez 
działania nielegalne, choć czasem nieetyczne lub lekkomyślne. 
Trzeba temu zapobiegać, uŜywając zapisanych w prawie 
konsumenckich i państwowych mechanizmów kontroli - mówił 
prezydent. 
 
Źródło: Gazeta Wyborcza 
 
 
Więcej... 
http://wyborcza.pl/1,75477,10432157,Ameryka_burzy_sie_prze
ciw_bankierom.html#ixzz1aE1m5wab 

+++++++++++++++++++++++ 
Ak existuje aspoň stopa kresťanstva v KDH, je nemyliteľné, aby 
ignorovalo túto výzvu!!!  
Alebo chcete nás prostredníctvom Eurovalu absolútne zotročiť 
(čo bolo jasne plánované od založenia EU) - a to pod zúrivo 
protikresťanských vládcov?!!!  

+++++++++++++++++++++++ 
Združenia slovenskej inteligencie  KORENE a  Slovakia plus 

Slobodná rada slovenského národa – obnovená SNR   
Benediktiho 6,   811 05 Bratislava,   tel./fax.: 02/524 926 65, e-

mail: korene@chello.sk 
__________________________________________________ 
 

Zásadné stanovisko k tzv. zaujatiu  vlasti Maďarmi 
v Európe 

 
 Maďarom, ktorí – po rozhodnutí víťazných veľmocí 

v Trianone, kedy prvý raz v histórii vznikol maďarský štát – 

toľko lamentujú nad stratou tzv. maďarskej zeme, treba 

priateľsky odporučiť, aby sa s touto požiadavkou obrátili na 

Ruskú federáciu. Ich rodná maďarská zem totiž leží za Uralom. 

A treba sa ich tiež spýtať - či im chýba ďalší „Világoš“...  

 Čo sa týka územných požiadaviek Maďarov v Európe,  

treba im s plnou vážnosťou položiť meritórnu otázku: Koľko tej 

tzv. vašej maďarskej zeme ste si – na slovenskú zem už dávno 

pred vami obývanú a kultivovanú našimi predkami – priniesli 

spoza Uralu?  



V tejto súvislosti si však musíme - my Slováci aj všetci 

susedia Maďarska – uvedomiť, že vlažné a neúčinné „reakcie“ 

kompetentných orgánov EÚ prinajmenšom naznačujú, ak 

priamo nedokazujú, ich sympatie s nedemokratickým vývojom 

v Maďarsku a so stupňovaním bezočivých a žiadnymi faktami 

nepodložených maďarských revizionistických požiadaviek. 

Preto opäť pripomíname príslušným kompetentným 

orgánom SR,  že treba neodkladne  nadviazať čo najužšiu 

spoluprácu so všetkými štátmi susediacimi s  Maďarskom za 

účelom spoločného postupu pri hľadaní garanta našej suverenity 

a územnej integrity aj mimo tzv. euroatlantických štruktúr.  

Čas hrá – ako obvykle – aj tento raz proti nám! 

Bratislava, 2. 10. 2011 

Za výbory Združení a Radu osobností 
    Akad. mal. Viliam Hornáček 

+++++++++++++++++++++++ 
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2000/9-2000/cl05-2.htm 

Michal – jedno z prvých kniežat 

Keď sledujeme generácie našich predkov, vidíme, že slovenský 
ľud bol po celé stáročia oddaný Bohu a naplnený jednoduchou, 
ale živou vierou v Boha a úprimnou úctou k Panne Márii. Po nej 
a po sv. Jozefovi je u nás azda najviac uctievaný sv. Michal 
archanjel. Vzývame ho ako ochrancu pred nebezpečenstvami 
ohrozujúcimi dušu i telo, ako patróna dobrej smrti i duší v 
očistci. 

V náboženskej tradícii je archanjel Michal nazývaný kniežaťom 
anjelov, anjelom spravodlivosti, strážcom Raja, ochrancom 
Kristovej Cirkvi. Je označovaný ako Boží dôverník, ktorý 
odovzdáva ľuďom Pánove pokyny. 

Jeho existenciu priamo potvrdzujú slová Svätého písma: V 
knihe proroka Daniela sa o ňom hovorí v 10. a 12. kapitole. Po 
prvý raz sa spomína ako Danielov pomocník: ...a hľa Michal, 
jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc... (Dan 10, 13), 
inokedy sa uvádza ako mimoriadny ochranca izraelského 
národa: V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad 
synmi tvojho národa... (Dan 12, 1). Píše o ňom aj apoštol Ján v 
Apokalypse: Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali 
proti drakovi (Zjv 12, 7). Archanjel Michal nie je výmysel 
Cirkvi ani rozprávková bytosť, potvrdzuje to priamo Sväté 
písmo. Napriek tomu sa však neraz stretáme s neúctou a možno 
aj s výsmechom súčasného sveta na adresu anjelov či 
duchovných bytostí. Táto skutočnosť môže mať korene v 



zobrazovaní anjelov ako bucľatých detí či ako mladíkov s 
krídlami v období baroka. No aj tieto stredoveké predstavy mali 
a majú svoj význam. Človek ako telesná bytosť si chce i 
vonkajším zobrazením priblížiť duchový svet a tých, čo do neho 
patria, napriek tomu, že vie, že anjeli sú neviditeľné duchovné 
bytosti, ktoré, ako to počúvame v prefácii svätej omše, 
neprestajne vzdávajú vďaky, oslavujú Boha; akoby dopĺňali to, 
na čo my často zabúdame. 

Anjeli sa z Božej dobroty stali našimi neviditeľnými 
pomocníkmi a spoločníkmi, akoby nemými svedkami nášho 
života, čo si v zhone všedných dní, v každodennom „kolotoči“ 
denných povinností, starostí, problémov a stresov neraz ani 
neuvedomujeme. Všetko chceme zvládnuť sami, bez Boha, bez 
pomoci tých, ktorých nám dal. Škoda, že mnohí až neskoro 
zistia, že ich životu niečo chýba, že život bez Boha je prázdny, 
nenaplnený, bez konečného cieľa, bez opravdivej radosti, bez 
vnútorného pokoja. 

Človek v živote prechádza rozličnými skúškami, musí 
prekonávať mnohé ťažkosti... Aby ich ľahšie zvládal, posiela 
mu Boh na pomoc duchovné bytosti, medzi nimi aj archanjelov 
– Michala, Gabriela a Rafaela, ktorých nám Cirkev pripomína 
vždy 29. septembra. 

Archanjel Michal je našim pomocníkom v boji proti Zlému. On 
sám musel prejsť skúškou, aby dokázal svoju vernosť a 
oddanosť Bohu, ako o tom píše sv. Ján vo svojom Zjavení. Je 
akoby majákom, príkladom vernosti Bohu. Prosme ho o pomoc 
pre seba, pre svoje rodiny, pre svet, aby sme mali odvahu 
vzdorovať zlu i Zlému. Prosme ho ako prosili generácie našich 
predkov: Svätý Michal archanjel, chráň nás v boji... S jeho 
pomocou môžeme dúfať v zázrak zmeny v nás samých, v našich 
rodinách i v spoločnosti. 

Andrej Fordinál 

 
http://www.tyzden.sk/nazivo-doma/nemci-v-eurovale-a-sulik-v-
ard.html 
 
 
Ivan Mikloš sa minulý týždeň v Lampe zaštiťoval serióznou 
ekonomickou tlačou, ktorá to vraj vidí s eurovalom podobne ako 
on. Ako príklad uviedol aj renomovaný Handelsblatt. No – keby 
sme chceli byť veľmi sarkastickí, odporučili by sme ministrovi 
objednať si pár lekcií nemčiny u kamaráta Sulíka.  
  

Handelsblatt totiž v komentári „Pretože nevedia, čo činia“ nad 
práve schváleným eurovalom nijako neplesá. S iróniou pripúšťa, 
že nemecké deti si raz v elektronickej učebnici dejepisu 
prečítajú, že 29. septembra 2011 väčšina poslancov zachránila 



Nemecko pred útokmi špekulantov a priniesla Európe časy 
mieru a blahobytu. „Ale veľmi pravdepodobné to nie je,“ píše a 
pokračuje: „Pravdepodobné je, že naše deti zistia, že ich rodičia 
a nimi zvolení zástupcovia uviedli do chodu mechanizmus, 
ktorý ich obral o finančnú nevinnosť prv než sa narodili. 
Mechanizmus (...), ktorý za ich života povedie k tomu, že 
Európa v porovnaní s inými hospodárskymi celkami upadne do 
bezvýznamnosti.“ Podľa komentátora lepšou metódou než 
uchyľovať sa k výhovorkám, že v súčasnom eurovale ide len o 
garancie, by bolo nasledovať jednoduché uzávery: napríklad 
pustiť Grécko do bankrotu. Pretože hoci sa do záchrany tejto 
krajiny investuje, neprestajne rastie jej zadĺženie. Podľa 
Handelsblattu by sa mal umožniť odchod z eurozóny aj ďalším 
krajinám, aby „sa mohli poslať vo všetkej dôstojnosti do 
konkurzu“. Záver: „Škoda, že toto všetko dnes v parlamente 
zaniklo. Naše deti sa nás raz na to budú pýtať.“  

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

Konkurenčný ekonomický denník Financial Times Deutschland 
(FTD) stojí na rozdiel od Handelsblattu za eurovalom. Podľa ich 
prvého komentára kancelárska väčšina zaisťuje pokračovanie 
Merkelovej vlády ako aj pokračovanie spoločnej meny. Denník 
však vyčíta ministrovi financií Wolfgangovi Schäublemu, že 
nehovorí jasne, či je za využitie finančnej páky v rámci eurovalu 
(len na vysvetlenie: množia sa úvahy, že práve schvaľovaný 
euroval čoskoro získa bankovú licenciu a bude neobmedzene 
nakupovať dlhopisy viac či menej ohrozených krajín). Podľa 
FTD by bola finančná páka zmysluplná, pretože by sa 
„jednoznačne odstrašili špekulanti, ktorí vsádzajú na koniec 
eurozóny“. Denník súčasne pripúšťa, že tento postup má aj 
svoje riziká pre euroval aj pre daňovníkov eurozóny. „Preto by 
Schäuble v tejto otázke už nemal hrať na čas,“ uzatvára 
komentátor.  

  

Liberálny týždenník Die Zeit chváli kancelárku Merkelovú. 
Hlasovanie vraj bolo jej triumfom, keďže sa jej napriek odporu 
z vlastných radov podarilo získať takzvanú kancelársku väčšinu. 
Týždenník však pripomína, že ide len o začiatok – po prvé, je 
zrejmé, že kapacita eurovalu nebude stačiť a aj preto bude oveľa 
dôležitejšie hlasovanie o trvalom eurovale (ESM), ktoré sa bude 
konať o pár mesiacov. Je pritom možné, že v koaličnej FDP 
uspeje stranícke referendum, ktoré znemožní jej poslancom 
hlasovať v Bundestagu za ESM a vláda bude v troskách. Aj z 
tohto dôvodu chýba podľa novín dnešnému hlasovaniu 
akákoľvek funkcia katarzie: „Ako veľmi výstižne poznamenal 
jeden poslanec za CDU: už zajtra sa budeme hádať o ďalších 
opatreniach. Neexistuje tu žiadne oslobodenie. A práve to je na 
tejto kríze také výnimočné.“ Die Zeit ďalej oceňuje Merkelovej 
pracovnú metódu, akou sa pri hlasovaní presadila voči vnútornej 
opozícii: kým bývalý kancelár Gerhard Schröder by na jej 



mieste burácal, hrozil a spájal hlasovanie s dôverou vláde (komu 
sa to najviac podobá na Slovensku?), kancelárka bola ako vždy 
chladná, stoická, pragmatická. Navonok sa tvárila, že jej až tak 
nezáleží na kancelárskej väčšine, čím chcela vládu vymaniť 
spod morálneho tlaku opozície a médií, na druhej strane 
zariadila, aby si to viacerí vnútrostranícki rebeli napokon 
rozmyslelili: „Všetci rebeli z CDU boli po jednom predvolaní k 
ministrovi financií. No už samotná vyhliadka na rozhovor so 
sarkastickým Wolfgangom Schäublem počet odporcov 
preriedila.“ Die Zeit uznanlivo pokyvuje: „Kancelárka dokáže 
viesť." 

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

Fakt, že nielen slovenskí ekonomickí novinári pri komentovaní 
súčasnej krízy tak trochu tápu, ukazuje aj čerstvý komentár 
Süddeutsche Zeitung. Podľa autora majú obe protistrany dobré 
argumenty: aj tí, podľa ktorých by už Nemecko nemalo ručiť za 
dlhy iných čoraz vyššími sumami, ale aj tí, ktorí tvrdia, že tak 
musí robiť, inak sa všetko skončí v chaose. Komentátor Marc 
Beise je plný pochybností, preto sa pokúša zobrať z oboch strán 
to najlepšie: keby podľa neho teraz Nemecko vystúpilo z 
financovania eurokrízy, hrozila by neistá budúcnosť. Preto má 
uznanie pre Merkelovej vládu, ktorá dlho uvažuje a potom sa 
prehmatáva vpred neurčitým terénom. Beise sa však pýta: „Teda 
pokračujme – lenže do akej hranice? Čoraz viac peňazí, čoraz 
viac pôžičiek, to všetko by síce bolo trhom po chuti, no tieto 
peniaze by čoskoro nemali veľkú hodnotu. Už dnes sa ozývajú 
prví vážení experti s tým, že nám hrozí reforma meny – čo je 
pre Nemcov traumatická predstava.“ Podľa Beiseho treba preťať 
bludný kruh, aby bolo možné poslať do bankrotu krajiny, ktoré 
žili nad pomery, ako aj banky, ktoré robili nečisté obchody. 
Kým sa tak nestane, je úlohou politikov budovať štruktúry, 
ktoré obsahujú jasné pravidlá pre insolventné štáty, ale aj nové 
pravidlá pre banky, ktoré by vďaka nim prežili bankrot štátov 
ako Grécko. Komentátor sa potrápil a čitateľ s ním... 

  
Keď sa píše o eurovale a Nemecku, nemožno zabudnúť na našu 
mediálnu hviezdu Richarda Sulíka, ktorý si po rakúskej ORF 
včera v noci, teda krátko pred hlasovaním v Bundestagu, 
vyskúšal konfrontáciu v nemeckej ARD. Sulík bol ako vždy 
svojský: svojou nenútenosťou aj drzosťou jazyka, keď si pár 
krát viac či menej vhodne rypol do vnútronemeckých pomerov, 
príliš nepripomínal druhého najvyššieho ústavného činiteľa 
malej členskej eurokrajinky. Podľa titulku denníka SME však 
„Sulík v diskusii ARD nezaujal“. Ale podľa koho nezaujal? 
SME reprodukuje článok vo Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ), ktorý rozsiahlo analyzoval diskusiu u moderátorky Anne 
Will. No konzervatívny denník sa o tom, že by Sulík nezaujal, 
nezmieňuje ani slovkom. Predsedu slovenského parlamentu 
označil za „najzaujímavejšieho hosťa večera“, pričom kritizuje 
výber ďalších diskusných partnerov (je fakt, že okrem váženého 



sociálneho demokrata Klausa von Dohnanyiho si ARD nedala 
príliš záležať). FAZ predstavuje postoje Sulíka a pripomína, že 
euroval môže v októbri v Bratislave padnúť. Práve preto bolo 
podľa denníka veľa dôvodov, aby sa relácia poctivo zaoberala 
Slovenskom ako krajinou. Lenže sa tak vôbec nestalo, namiesto 
toho sa diváci v jednej dokrútke dozvedeli, čo si o eurovale 
myslia voliči z volebného obvodu politika CDU a účastníka 
diskusie Steffena Kampetera. FAZ ďalej kritizuje, že tamojšia 
debata o európskej politike je „nemecká“ a do bezpočetných 
televíznych diskusií sa len málokedy pozývajú zahraniční 
hostia. „Anne Will to zmenila – a predsa stroskotala.“ A tak 
namiesto toho – mračí sa FAZ -, aby sa diváci dozvedeli niečo 
podstatné o Slovensku, žartovala moderátorka s Kampeterom, či 
sa naozaj chce stať kancelárom. Denník sa pohoršuje nielen nad 
nemeckou ignoranciou, ale aj aroganciou: „Musíte sa podrobiť, 
ak nechcete vystúpiť,“ povedal Dohnanyi Sulíkovi. „S takouto 
jasnosťou sme to už nepočuli celú večnosť“, dodáva znechutene 
denník: „Existuje Európa? V nemeckom vedomí už sotva. 
Zaujímame sa len sami o seba.“ 
 
 
 
 
Z knihy Svědectví - Paměti Dmitrije Šostakoviče, Praha 2006 
 
Glazunova miluji. Proto o něm chci povědět pravdu. Ať o něm 
lžou ti, co s ním neměli nic 
společného. Ať kladou vavřínový věnec s láskyplným 
věnováním na místo tomu určené. Pro ně je 
Glazunov fikce. Měděný jezdec, z něhož vidí jen koňská kopyta. 
Mé dobré vztahy s Glazunovem se vyvíjely na vynikající 
základně - na alkoholu. Nemyslete si, 
že se mnou Glazunov pořádal nějaké pitky. Vždyť když se naše 
životní cesty sešly, bylo jemu už 
přes padesát a mně teprve třináct let. O společných pitkách tedy 
nemůže být ani řeči. Rovněž se 
nedá říct, že by Glazunov pouze rád pil. Trpěl neustálou žízní. 
Někteří lidé už prostě mají takovou nevhodnou konstituci. Za 
normálních životních okolností to 
nevadí. Proč by člověk neměl pít, když má žízeň? Jde do 
obchodu a koupí si pár lahvinek. Víc než 
dvě lahve po sobě by Glazunov stejně nevypil, to mu 
nedovolovalo jeho zdraví. 
Vládl však výjimečný stav. Začal „nezapomenutelný rok 1919“, 
„válečný komunismus". Ty 
pojmy dnes mladé generaci skoro nic neříkají. A přitom 
znamenají nekonečně moc. Kromě jiného - 
pít bylo absolutně nemožné. Nebylo nic - vůbec nic. Člověk 
nesehnal nic ani na svůj vlastní svátek. 
Zásoby otravin, vína a lihovin zmizely do posledního drobečku, 
do poslední kapky. Panoval 
neskutečně přísný zákon. 



Když na to teď vzpomínám, nemůžu ani uvěřit, že to tak 
opravdu bylo. Není to radostné 
vzpomínání. A o tehdejších neutěšených poměrech našeho 
života se nikde nedočtu. Naši pisatelé 
memoárů mají nejspíš špatnou paměť, zřejmě ji zavinila tehdejší 
podvýživa. 
Nechrne teď problém výživy stranou, podívejme se na vodku. 
Když zmizela, byla to pro řadu lidí 
tragédie. Pro Glazunova to byla naprostá katastrofa. 
Jak by reagovali jiní lidé? Doba stanovuje jistá pravidla. 
Musíme se jim podrobit. Vydržet, 
soudruzi! A tak dál. Glazunov se jistě taky pokoušel udržet krok 
s dobou. Určitě si předsevzal: 
„Nechci pít a už pít nebudu." Hodinu nepil, dvě hodiny nepil. 
Pak šel možná na ulici, aby se 
nadýchal čerstvého vzduchu. Vzduch v Petrohradě byl tenkrát 
báječný, voněl smrky a sosnami. 
Většina továren nepracovala a znečištění ovzduší bylo 
minimální. Bylo mu jasné, že takhle dál žít 
nemůže. Nelidsky trpěl. 
Vždyť víte, že se při každé nemoci musí pátrat po příčině a tu 
pak přetáhnout polenem. Takhle 
nám odjakživa radili ruští ranhojiči. A dnes nám lékaři dávají 
tutéž radu. 
Glazunov znal důvod své nemoci: nedostatek alkoholu. Musel 
ho tedy sehnat, ovšem bez polena. 
Neboť v oné nezapomenutelné, tak romantické době nebylo 
dřevo k máni. (Dřevo bylo tenkrát 
neocenitelnou vzácností. Lidé si ho dávali k svátku. „Prosím, 
přijměte otýpku dříví jako dar." 
Takový dárek byl tehdy velmi vítaný.) 
Věc byla vážná. Nebylo nic, co by nám, jak se říká, poskytlo 
poslední životní útěchu. A bez ní, 
řečeno se Zoščenkem, je mluvení namáhavé, dech nepravidelný, 
nervy rozechvělé. 
Když není vodka, je třeba vzít zavděk lihem. To ví každé dítě. 
Ale ani líh nebyl. Vydával se jen ke 
dvěma účelům: k lékařskému ošetření raněných a k vědeckým 
pokusům v odvětví obrany. Poslední 
kolínská voda už byla dávno vypita. 
A tak se dostávám k jádru věci. Glazunov se seznámil s mými 
rodiči. Mluvili o všeličems. Přitom 
vyšlo najevo, že můj otec má přístup ke státnímu lihu. Glazunov 
byl tehdy žalostně vyhublý. Jeho 
tvář měla žlutou, nezdravou barvu se spoustou drobných vrásek 
pod očima. Bylo zjevné, že 
nekonečně trpí. Dohodli se, že mu otec vypomůže s alkoholem. 
Stručně řečeno: bude krást ze 
státních rezerv lihu. 
Během svých studií na konzervatoři jsem pro Glazunova 
příležitostně obstarával různé pochůzky. 
Posílal mě s dopisy na různé adresy - do filharmonie, na úřady. 
Dobře si vzpomínám na dopisy, 



které jsem měl předat svému otci. Věděl jsem, že obsahují 
obvyklou prosbu: „Vážený Dmitriji 
Boleslavoviči, nemohl byste..." a tak dále. 
Proč se na ty případy pamatuji tak dobře? Protože jsem už přece 
jen nebyl tak malý a všechno 
jsem chápal. Ale především jsem chápal, že to je hrozně, hrozně 
nebezpečná věc. Každý měl tenkrát 
všelijaké vedlejší kšeftíky. Koneckonců, chtěli jsme přežít. 
Každý se dopouštěl nějakých křiváren. 
Alkohol se vyvažoval zlatem. Znamenal dokonce ještě víc. Co 
je to zlato? Pouhý kov. Jednoho 
dne se bude používat nanejvýš na výrobu záchodů, sliboval 
Lenin. Ale s alkoholem to bylo jiné. Byl 
to skoro život sám. A když někoho přistihli při obchodu s 
alkoholem, stálo ho to život. 
Tehdy se říkalo: odsouzen na nejvyšší míru. Přeloženo do 
ruštiny: zastřelen. Lidé vtipkovali: 
„Přejme si všechno krásné a dobré, jenom prosím ne v nejvyšší 
míře. Nejvyšší míra se těžko snáší." 
V té nezapomenutelné, heroické době byla pro prosté slovo 
„zastřelit" spousta synonym. Třeba: 
„odepsat z nákladů", „poslat vlevo", „přeložit do štábu k 
Duchoninovi", „zlikvidovat", „odložit". A 
to ještě zdaleka není všechno. 
Je divné, že pro tak hanebnou a nepřirozenou činnost bylo tolik 
výrazů. Proč se lidé obávali 
nazývat zastřelení zastřelením? Ať se to vyjádří jakkoli, na věci 
samotné to nic nemění. A můj otec 
riskoval život. Riskovat život - to jsme měli v rodině. 
Měl jsem o otce velký strach, zlobil jsem se. Ještě dobře, že 
jsem Glazunovovi nemusel nosit 
špiritus já. Byl bych možná rozbil láhev nebo provedl nějakou 
hloupost. A co kdyby mě chytili? 
Glazunov si od nás odnášel líh za maximálně konspirativních 
bezpečnostních opatření. Když si na 
to vzpomenu, rozbuší se mi srdce ještě dnes, jako bych se díval 
na filmový horor. Někdy se mi o 
těch Glazunovových návštěvách u nás dokonce ještě zdává. 
O mnoho let později, to už byl otec dávno po smrti a Glazunov 
žil v zahraničí, o tom začaly 
kolovat různé zvěsti. Možná jsem se někde neopatrně prořekl. 
Co se dá dělat, já jsem měl prostě 
takzvaných „dobrodinců" vždycky dost. „To je přece jasné, 
nemá talent," pomlouvali mě. „Koupil si 
Glazunova za špiritus. Všechny jeho dobré známky na 
konzervatoři jsou nasáklé chlastem. Takové 
svinstvo! A něco takového chce být skladatelem!" Chtěli mi 
sebrat diplom z konzervatoře a 
docentům. Ale nic z toho nebylo. 
 
Šostakovič - Pamäti. 
V naší rodině jsem mnoho slyšel o událostech roku 1905. 
Narodil jsem se až po nich, ale 



vyprávění mocně ovlivnilo mou fantazii. Později, když jsem byl 
starší, jsem o událostech 
hodně četl. Zdá se mi, že ten rok znamenal předěl - lid přestal 
věřit carovi. Ruský lid je už 
takový - věří, věří, a pak je najednou po víře. A běda těm, jimž 
lidé už nevěří. 
Ale než to došlo tak daleko, muselo se prolít hodně krve. V roce 
1905 odváželi na saních 
hromadu zastřelených dětí. Seděly na stromech a dívaly se na 
vojáky. A ti ty kluky 
jednoduše sestřelili, jen tak, z žertu. Potom je položili na saně a 
odvezli. Saně plné 
dětských mrtvolek. A mrtví chlapci se usmívali. Všechno se 
odehrálo tak nečekaně, že se 
ani nepolekali. Jednoho z chlapců probodli bajonetem. Když ho 
odváželi, dav volal: „Do 
zbraně!" Přitom nikdo z nich nevěděl, jak se se zbraní zachází. 
Pohár trpělivosti však 
přetekl. 
 
 
http://spravy.pravda.sk/dialnica-pri-levoci-odhalila-najstarsich-
slovanov-fsv-
/sk_ekonomika.asp?c=A111003_171934_sk_ekonomika_p60 
Vážení priatelia, 

 k článku AD: Za čím smútia Maďari uverejnenom na web stránke PanSÚ v sekcii „Stála konferencia“, prebehla 
diskusia, ktorej text Vám na pobavenie a poučenie posielam.  

 1.      „#4 Uvažujte — Ján Johanes 2011-09-26 13:31  

Kdepak pak byste byli bez „tých čehůnou“  

 2.      #5 Re. Uvažujte — janicina 2011-09-26 14:16  

Vážený pane, Vaša otázka je hypotetická, preto aj ja mám právo odpovedať hypoteticky. Ak by české kniežatá 
Spytihněv nepomáhali Bavorom, aby spolu s Maďarmi rozvrátili Veľkú Moravu, tak by sme dnes boli mocným európskym 
národom. A tak sa mi vidí, že nie náhodou sú český a maďarský pohľad na Slovensko veľmi podobné. Dovolím si odcitovať 
z tajného dokumentu České strany národě socialistické s názvom „Memorandum o Slovensku“ toto: „Slovensko musí 
očích světové veřejnosti, i západní na níž Slováci spoléhají, vhodně a nenápadně zdiskreditováno. V tom napomá
české velmi politika Maďarů“.  

   

JUDr. Milan Janičina  

   

3.      #6 Pro dr.Janičina - uvažujte — Ján Johanes 2011-09-26 22:40  

Pane doktore, upřímně řečeno mně osobně a nejen mně v čr běhá mráz po zádech z té vlny nového maďarského 
nacionalizmu,já docela chápu vaše obavy z minulosti. To co si dovolovali maďarští úředníci za rak.uherska k 



prostě v českých zemích naprosto neprošlo.Myslím že nebýt 28.října 1918 tak by slovenský národ dopadl jako
srbové. Tak já aprosto nechápu jak může srovnávat čechy s maďary tehdejšími ( dnes je to zase jinak)- to je opravdu
zarážející a pro mně osobě urážlivé. Nemůžete soudid celý proces na slovensku po roce 1918 podle nejakých 
které možná ani nejsou pravda - doba pokročila. Víte mně řeči o čechoslovakizac i slovenska přijdou jako, když
dědině před obecními volbami byl jeden z argumentů opozice, že jeden kandidát sežral tomu konkurenčímu kandidátovi 
před 25 lety psa. Jsem převědčen, že drtivá většina slováků ani o vás neví mmá jiné starost, na vztah, alespoň
zkušeností, čechů a sloválů se dílá Víc jak positivně. Jsme tak si blízcí tak to prosí nakažte.  

   

4.      #7 Re: Pro dr.Janičina - uvažujte — janicina 2011-09-27 06:27  

Vážený pán Johanes. Ja som len reagoval na Vašu „jízlivou“ poznámku. Neviem teda čo Vás tak podráždilo, či moja 
poznámka o Břetislavovi a Spytihněvovi alebo citát z Memoranda o Slovensku. Aj v jednom aj v druhom prípade však ide o 
historické fakty. V roku 1918 si Česi a Slováci pomohli navzájom. Pochopte, že ak by nebolo Slovákov, tak Česi by zostali 
súčasťou Rakúska a dnes by pravdepodobne väčšina „šprechovala“ jedna radosť. Takže Lužických Srbov by ste 
nasledovali aj Vy. Mocnosti totiž súhlasili s vytvorením Česko-Slovenska (nie Československa) len preto, že Masaryk a 
Beneš ich presvedčili o tom, že budúci Česko-Slovenský (nie Československý) štát bude organizovaný ako Švajčiarsko, teda 
na federatívnom princípe a že národnosti (najmä nemecká) budú mať vlastnú autonómnu správu. Realita však, ako 
bola úplne iná. Čechoslovakizácia (implicitne čechizácia) bola procesom asimilácie slovenského národa, pričom počiatky 
tohto procesu siahajú až do 19. storočia, keď vznikla chorá myšlienka jednotného československého (sic) národa. 
Panslovanská únia považuje Čechov za našich slovanských bratov a preto žiadnu nevraživosť voči Vám nepestujeme. Ako 
Slováci, tak aj Česi však máme svoje vlastné záujmy, ktoré vždy nie sú totožné. Preto žime každý vo svojom vlastnom štáte 
a za svoje. Naše dobré vzťahy ohrozujú najmä čechoslovakisti , ktorí sa stále snažia o obnovu spoločného štátu. Tu by som 
apeloval na to, aby sme si to nepokazili. Naše vzájomné vzťahy totiž nikdy neboli také dobré ako sú dnes, práve preto lebo 
žijeme každý vo svojom a za svoje. Preto nepokúšajme čerta.  

A čo sa týka Vašej „obavy“, či o nás na Slovensku niekto vôbec vie, tak Vás môžem ubezpečiť, že áno. Panslovanská únia 
sa za svoju krátku (trojročnú) existenciu stala jedným z najznámejších slovenských vlasteneckých spolkov.  

   

JUDr. Milan Janičina  

   

5.      #8 Pro dr Janicina -uvažujte II — Ján Johanes 2011-09-27 20:57  

Dobrý večer pane doktore, již jsem nechtěl s Vámi dále polemizovat, ale zaujala mně jedna myšlenka asi v tom 
čechoslovakismu s je exces ve slovanské vzájemnosti, tak k té slovanské vzájemnosti si dovolím uvést následující

Vztah carské (ruské) administrativy k Polákům, Ukrajincům a Bělorusům – ti neměli ani svůj jazyk.  

Chování polské administrativy v letech 1918 – 1939 na západní Ukrajině k Ukrajincům, vyvražďování Poláků
ukrajinskými nacionalisty za války. Chování některých, Poláků na Těšínsku vůči odedávna tam usedlým Čechům
1938.  

Vzájemné vyvražďování Chorvatů a Srbů za války a po rozpadu Jugoslávie. Za takovou slovanskou vzájemnost
děkuji.  

Neexistuje ani germánská vzájemnost sám jistě víte, jak bojovali Angličané, Norové a Američané proti nacistům
Nacionalizmus je jen prostředkem ideologie – viz nacizmus. Němci bojovali proti němců naposledy v roce 1866 u Hradce 



Králového. Zaplať pánbůh, že tu máme EU a to byste si měl uvědomit jako panslavista, že nás již neohrožují 
ani slovanská vzájemnost našich ruských bratří, roky 1938,1948 a 1968 se nebudou opakovat. Vztah s Maďary
upraví  

Ještě jedna poznámka Vaše napadání pana presidenta Masaryka je velmi mírně řečeno trapné.  

Nic méně docela rád s Vámi diskutuji i když máme rozdílný pohled.  

   

6.      #9 Re: Pro dr Janicina -uvažujte II — milan 2011-09-28 06:55  

Vážený pán Johanes. Ak už ste navštívili našu web stránku tak by ste si ju, pred začatím diskusie, mali prezrieť celú. My 
čechoslovakizmu s skutočne považujeme za exces v slovanskej vzájomnosti, a to preto, lebo to je ideológia českého 
minimperializmu , ktorého cieľom (okrem iného) je aj asimilácia slovenského národa. Panslavizmus vznikol v Uhorsku a 
bol reakciou na vtedajší pangermanizmus a maďarizáciu. Autorom tejto myšlienky bol slovenský advokát žijúci v 
Budapešti, Ján Herkeľ. Panslavizmus sa vyvíjal (ako napokon každá myšlienka) a niekdy bol aj zneužitý – to 
vieme. Pripomínam ale, že taký osud postihol aj iné idey. Napríklad v mene humanizmu počas francúzskej revolúcie padlo 
pod gilotínou množstvo hláv, v mene kresťanstva horeli svojho času ohne autodafé a poznáme Hitlerov národný 
socializmus, Husákov reálny socializmus a tiež švédsky socializmus. Jedným z bodov panslavizmu 21. storočia, ktorý 
presadzuje Panslovanská únia je aj zmierenie a vzájomné odpustenie medzi slovanskými národmi, takže nám neprisudzujte 
to, čo je nám cudzie. Ak by Slovania neboli v tzv. starých štátoch EÚ chápaní ako Európania druhej kategórie, tak by 
panslavizmus vôbec nemusel existovať. Jeho obnovenie je reakciou na amerikanizáciu, ktorá sa maskuje ako globalizácia a 
na maďarskú rozpínavosť. Nečudujte sa teda, že k obnoveniu tejto myšlienky došlo práve na Slovensku. Máme svoju 
historickú skúsenosť. V EÚ vládnu hlavní dedičia Franskej ríše, teda Nemci a Francúzi a tí sa správajú, ako by im celá EÚ 
patrila, to veľmi dobre chápe aj Váš prezident Klaus – škoda, že politika jeho formátu nemáme aj u nás.  

K Masarykovi len toľko, jeho tri autentické výroky, ktoré ďalej uvediem stoja za všetku diskusiu. Teda prvý výrok: „Slováci 
jsou Čechy, pres to, že užívají svého nářečí jakožto spisovného jazyka“. Druhý výrok: „Český národ jest i pod T
Tretí výrok: „Slovenský národ neexistuje“. Masaryk bol český šovinista a jeho socha v Bratislave nemá čo hľadať. Je to 
tak, nie všetky historické osobnosti musia byť sympatické aj Slovákom aj Čechom. To by ale nemalo kaziť naše vzájomné 
vzťahy.  

   

JUDr. Milan Janičina  

   

7.      #10 pro dr.Janičina část 1 — Ján Johanes 2011-09-30 05:01  

Dobré ráno pane doktore,  

Chci reagovat na Váši odpověď ze dne 28.9, kde jste mi jaksi naznačil, že jsem málo prostudoval Váš web, opak je 
pravdou, prošel jsem si podrobně včetně i těch jaksi s Vámi spřízněných webů, zvláště pak po sériích Vašich odpovědí
které mně zaujali.  

Můj příspěvek je dlouhý tak posílám na pan.slavic.union1@gmail.com  

   



Dobré ráno pane doktore,  

Chci reagovat na Váši odpověď ze dne 28.9, kde jste mi jaksi naznačil, že jsem málo prostudoval Váš web, opak je 
pravdou, prošel jsem si podrobně včetně i těch jaksi s Vámi spřízněných webů, zvláště pak po sériích Vašich odpovědí
které mně zaujali.  

O tom, že panslavizmus vznikl v Uhrách jsem našel jen jednu větu ve stati od Ľ. Buzássyové cituji .. Ján Herkeľ knižne 
zverejnil myšlienku slovanskej literárnej jednoty a vytvoril pojem panslavizmus. Zbytek statě se zabývá Herkeĺovou
jazykovědnou činností. Wikipedie.sk se o něm zmiňuje jako spíše o autorovy jazykovědných děl a o zastánci lidských

A k těm ismům uvádím následující  

Panslavizmus], idea spojení slovanských národů pod vládou ruského cara (panrusismus) a jí odpovídající politické snahy. 
Významným zdrojem panslavismu bylo úsilí o nezávislost slovanských národů utlačovaných habsburskou monarchií a 
Tureckem. Termín panslavismus užívali němečtí, rakouští a maďarští nacionalisté od 40. let 19. století proti slovanským 
národům, obviňujíce je z pokusu o zřízení "světové ruské říše". V Rusku v polovině 19. století vyjadřoval panslavismus
ideologii a expanzívní politiku šlechty. Nejvyššího politického vlivu nabyl panslavismus za rusko-turecké války
1877–1878, nebyl však přijat ani mluvčími ruské vlády a ostře odmítán liberály a zvlášť ruskými revolučními
Polsku neměly ideje panslavismu ohlas, v Čechách měl panslavismus jen málo stoupenců. Koncem 19. století
krize a začátkem 20. století se přeměnil v neoslavismus. viz cojeco encyklopedie  

Neoslavismus – politický program slovanských národů začátku 20. století Navenek vystupovalo především s ideou 
všeslovanské hospodářské a kulturní spolupráce. Oproti tradičnímu panslavismu (panrusismu) vyzdvihovalo heslo 
rovnoprávnosti jednotlivých slovanských národů a respektování jejich dosavadního státoprávního postavení. 
Konečným cílem novoslovanství bylo ovšem dosáhnout provedením rusko-polského vyrovnání a zvětšením podílu
slovanských národů na správě a politice rakousko-uherské monarchie sblížení Ruska s Rakousko-Uherskem. Silné 
slovanské Rakousko-Uhersko, opřené o Rusko, se pak mělo stát hrází proti pangermanismu německé říše. viz
cojeco encyklopedie  

Čechoslovakismus - V roce 1915, v červenci (na pětsetleté výročí upálení Husa), přišel Masaryk s ideou 
čechoslovakismu. Myšlenka na společný stát vznikla díky pragmatickému přístupu odbojářů. Československý národ 
by měl v novém státě dostatečně silnou většinu proti Maďarům a Němcům, větší stát je samozřejmě ekonomicky 
silnější. Existovaly i etnické argumenty ohledně našeho slovanství a jazyků. Na západě navíc bylo velmi pozitivně
vnímáno, že se nějaké dva národy uměly dohodnout, protože zejména Británie se bála "balkanizace" střední 
Evropy.. viz /cs.wikibooks.org/wik  

Pane doktore jak vyplývá, z Vašich stránek tak čechoslovakismus je horší než „maďarismus“, mně to přijde, že 
jak polovinu obsahu věnujete spíláním čechoslovákům i těm tzv. neo , tak tím teda moc nepřispějete k vzájemnému
porozumění a nebo nechcete. Myslím, že hledáte prolém tam kde už vlasně není.  

Také se tam někde píše o "čechizaci" společnosti, slzšel jste někdy, že by se u nás mluvilo o !slovakizaci" 
společnosti. Mimochodem dovedete si poředstavit, že by Čech byl ministem  vaší vlády jako byl u nás Slovák pan
Slanečka.U nás nikomu nevadí,že ,majitelé některých společností jsou Slováci - A.Babiš a jiní pro nás jsou úspěšní
lidé. A co takhle herci, taky jsem dozvěděl jak je český repertoár slovenských divadel, podívejte se kolik slovenských 
herců a divadel hostuje v čr, jeden z nejpopulárnějších je Milan Kńažko.  

Dozvěděl jsem se také jak je slovensko zaplavováno českými knihami, já osobně jsem za totáče jezdil si kupovat
knížky na Slovensko, protože v čechách bolševik nenechal vše vydávat.  

Také jsem se dozvěl v jednom článku, že Morava je obývaná Hanáky, Podlužany a já už nevím kým ještě a že tu 
kdysi žili Slovácí, kteří byli počeštěni - Češi tadyasi nebyli jako na Moravě. Mohu Vám sdělit, že jsem sice hanák
Olomóca ale převším jsem Čeck a jsem no hrdý. Tzv. moraváctví je výplod nekterých zakopmlexovaných brňáků



kteří nemohou přinést přes srce, že je u nás krajské zřízení, a Brno není hlavním městem Moravy.  

Nechápu  proč pořád urážíte pana presidenta Masaryka, kdyby ho ti „ostatní“   Slováci neuznávali tak by  jeho 
socha v Bratislavě nebyla.  

Nechápu také  proč se shazuje význam SNP, presentuje se jako vzpoura proti legální vládě, kde rovina 
protifašistického boje, to,že si to potom usurpoval bolševik je jiná věc, ale ti lidé nebojovali jen za ČSR, ale za 
demokracii a proti fašizmu  

Židovskou otázku nebudu ani vzpomínat  

Tento Web a jeho spřízněné weby, je velmi nakloněn velmocenským ambicím Ruska.  

Přiznejte si, že SNS ujel vlak, s čechoslovakismem jako strašákem to nevyhrajete.Můžu Vás ujistit, že sdílím Vaše 
obavy s růstu maďarského nacionalizmu, když jsem si přečetl požadavek jakéhosi Duraye nebo jak se jmenuje
dohledu EU nad jižním Slovenskem tak jsem neměl dobrý pocit.  

K otázce sledování Vašeho webu uvádím, když jsem otevřel okno „na stáhnutí „tak se mi objevil seznam 15 
bulletinů či statí, které byly 273 x stáhnuty což je za tři roky hubený výsledek, mimochodem stahování nefunguje. 
Maďarizácia stažená 33 x, Panslavismus 19 x a Čechoslovakizácia - 12 x no to je, ale málo.  

V okně vyjádřete svůj názor se objevují anglicky psané texty.  

Asi o Vás lidé nemají zájem.  

Prože se mi nedaří otevřít okno ke stáhnutí púrosím o zaslání naskujících souborů Maďarizácia,Panslavizmus
zborník a Čechoslovakizácia - zborník  

Doufám, že na mně nebudete naštvaný píši totiž dost naštvaný, prože některé ty úvahy  nejenom na Vašem webu 
mně poněkud vytočily.Omlouvá se za překlepy.  

   

Nejsem histotirk jsem vzděláním strojař, ale historie a vlastivěda mně zajímá.  

   

   

J.Johanes  

   

8.      RE: čechoslovakismus - Panslovanská únia <pan.slavic.union@gmail.com> pi 30. 9. 2011 8:37  

   

Vážený pán Johanes,  

   

posielam Vám žiadané texty vo formáte PDF. Zrejme máte nejaké nedostatky v softwarovom vybavení Vášho počítača. Inak 



so sťahovaním, či otváraním nie sú problémy.  

   

Čo sa týka našej diskusie, jej ďalšie pokračovanie nemôžem zverejňovať, ak bude názor prejavený/napísaný len sčasti. 
Môžem však, s Vaším súhlasom, uverejniť celú diskusiu, až skončíme, ako samostatný príspevok.  

   

Samozrejme, že Vám odpoviem. Váš ostatný diskusný príspevok som zatiaľ len preletel, a preto zatiaľ len telegraficky:

1. Enciklopedické, či slovníkové informácie o histórii sú veľmi stručné a často veľmi povrchné, preto ich nemôž
brať ako seriózne argumenty. Naše argumenty pochádzajú zo serióznych vedeckých prác a z amerických a
britských archívov, takže ak ich chcete vyvrátiť odcestujte do New Yorku, alebo do Londýna a tam na mieste sa 
môžete presvedčiť, o tom, že hovoríme pravdu, aj keď ju v Česku nesú ťažko.  

2. Nie sme členmi SNS, takže ani tým nemôžete argumentovať.  
3. Za obsah, ako vy hovoríte, našich spriatelených web stránok, neručíme. My zodpovedáme len za obsah 

www.pansu.sk.  
4. Nech Vás netrápi, koľko ľudí si stiahlo naše materiály. My svoje publikácie vydávame aj knižne a tie doslova idú 

„na dračku“. Z internetu si naše materiály sťahujú väčšinou slovenské spolky v zahraničí, ktoré ich potom šíri
ďalej. Ale aj keby si ich nesťahoval nikto, tak to ešte neznamená, že nemáme pravdu. 

   

Zdravím  

   

JUDr. Milan Janičina,  

predseda Panslovanskej únie  

   

9.      čecosl. Jan Spáčil <jenspa@email.cz> pi 30. 9. 2011 10:38  

   

Dobrý den pane doktore,  

děkuji Vám za zaslané materiály, nevím ale mně jde počítač dobře, běžně otevírám a stahuji materiály ze vzdálených
on se mi tam objevuje odkaz na administrátora, nevadí, dostal jsem to od Vás díky.   

Prosím nemohl by jste sdělit názvy, autory a vydavatele těch knih či publikací, tak, aby si je mohl prostřednictvím
knihovny v Olomouci vypůjčit a případě absense těchto titulů doporučit jejich obstarání, tím by se tyto publikace
do povědomi u nás.  

Ještě jednu prosbu, zda by jste mi postupně neposlal zbytek publikací a bulletinů, které snad momentálně nemohu

Díky za Váš čas a trpělivost, kterou se mnou máte.  

   



J.J.  

PS.  

Já si tuto korespondenci nenechávám sám pro sebe - pravidelně ji samzřejmně, ale  i jiné věci probírám se svým
podobnými zájmy.  

   

10.   Vážený pán Johanes,  

   

musím začať vtipom. Kedysi, ešte za totáča, v rámci uvoľňovania vzťahov, zriadili medzi ZSRR a USA rádiový most. Na 
sovietskej strane bolo Rádio Jerevan a na strane USA, akési americké rádio (na mene nezáleží). Po úvodných 
zdvorilostiach sa Američania slušne opýtali rádia Jerevan, či by mohli vyčísliť priemerný plat sovietskeho robotníka 
v dolároch. Na sovietskej strane bolo chvíľu ticho a potom sa ozvalo: „No a čo. A Vy zasa bijete černochov.“
nejako reagujete v tejto našej diskusii Vy. Nenáležitým spôsobom hodnotíte úspešnosť Panslovanskej únie, unikáte od témy, 
urážate sa, neviem prečo spomínate SNP v súvislosti s tým o čom sme diskutovali, nám pripomínate, že SNS ušiel vlak (aj 
keď nás ani tak veľmi netrápi) a podobne. Starí Gréci, ktorí položili základy európskej kultúry vynašli spôsob vedenia 
serióznej diskusie a nazvali to dialegomai. Neskôr z toho vznikla dialektika. Nebudem už viac na Vaše e-maily reagovať, 
pretože to považujem za kontraproduktívne. Ak chcete získať zoznam literatúry z ktorej naši autori čerpali – nech sa páči, 
nájdete ju v našich zborníkoch, v texte jednotlivých príspevkoch, či v poznámkach pod čiarou, alebo na záver príspevku 
v časti označenej ako „Literatúra“. A ako som už spomenul, originálne pramene nájdete knižniciach v Londýne v
Yorku. Tie sú verejne prístupné, treba tam len vycestovať.  

   

Takže našu debatu končím a želám Vám veľa úspechov v bádaní  

   

Vaše postscriptum chápem ako Váš súhlas na uverejnenie kompletného textu našej debaty.  

   

S úctou  

   

JUDr. Milan Janičina, predseda Panslovanskej únie.“  

   

   

JUDr. Milan Janičina  
  

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

Nech si koluje, kym svet svetom bude... Ked sa pominieme, uz 
nas to osobne zaujimat nebude... Co ine nas moze potom trapit, 



nad tym nech sa kto chce zamysla a kto nechce, nech sa 
nezamysla...  
 
 
Neprestavam vsak verit, ze aj na tomto pozemskom svete sa raz 
vsetko na dobre obrati... Mozno aj "internetova archeologia" 
vznikne ako samostatna vedna a prakticka disciplina (alebo 
mozno uz aj je "in statu nascendi"...).  
 
Dolezite je si vsak byt vedomy toho, ze ide o supernastroj aj na 
manipulaciu ludmi, ich odputanie od pravdivej skutocnosti a 
umiestnenie do virtualnej "reality", tej je vsade stale viac. Ako 
vsetko, co moze sluzit dobremu alebo aj zlemu... Treba byt 
obozretny, ale od toho su ini kompetentni, bezny pouzivatel 
internetu to nema sancu ovplyvnit, moze len dufat, ze sily dobra 
v zapase so zlom su takisto efektivne a napokon definitivne 
zvitazia. A asi iba o to sa moze pricinit aj kazdy individualny 
clovek - svojim vlastnym pozemskym zivotom "tu a teraz"... 
Prvy krok, ako celit zlu, je vsak pozorovat skutocnost so 
spravnym okom a s primeranym poznanim. 
 
 
 ani z internetu sa nedá vymazať - všetko raz odoslané už bude 
kolovať po serveroch sveta, kým budú existovať... takže strach s 
facebooku prišiel úplne neskoro... 
 
http://www.topky.sk/cl/13/1287959/Z-Facebooku-sa-
nevymazete--Mladik-ziskal-sokujuci-dokaz- 

• http://www.webnoviny.sk/kultura/slavneho-spisovatela-
alberta-camusa-u/391072-clanok.html  

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

Spisovateľa Alberta Camusa údajne zavraždila KGB 

 
Autor: SITA, 9. augusta 2011 12:33 
 
S teóriou o vražde spisovateľa prišiel taliansky akademik 
Giovanni Catelli na základe pasáže z denníka českého 
básnika Jana Zábranu.  
BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) - Za smrť slávneho 
francúzskeho spisovateľa Alberta Camusa, ktorý zomrel v roku 
1960 ako 46-ročný pri autonehode, mohla niesť zodpovednosť 
sovietska tajná služba KGB. Vo svojom článku v denníku 
Corriere della Sera to tvrdí taliansky akademik Giovanni Catelli, 
ktorý svoju teóriu opiera o pasáž z denníka českého básnika 
Jana Zábranu. 
 
Ide o pasáž, ktorá sa do talianskeho prekladu knižne vydaného 
denníka nedostala a v ktorej Zábrana píše o svojom stretnutí s 
nemenovaným príslušníkom KGB. "Počul som niečo veľmi 



zvláštne od muža, ktorý vie o mnohých veciach a má veľmi 
dobre informované zdroje. Povedal, že autonehodu, ktorá v roku 
1960 pripravila Alberta Camusa o život, pripravili sovietski 
špióni. Poškodili jednu pneumatiku takým spôsobom, že v určitej 
rýchlosti praskla," napísal Zábrana vo svojom denníku.  
 
Spomínaná autonehoda sa stala 4. januára 1960 na zľadovatenej 
ceste pri francúzskom meste Sens, keď auto jeho vydavateľa 
Michela Gallimarda narazilo do stromu. Podľa Catelliho dal 
príkaz na zabitie Camusa priamo sovietsky minister zahraničia 
Dmitrij Šepilov, ktorého nahneval spisovateľov článok z roku 
1957.  

Albert CamusFoto: SITA, AP  
Camus v ňom napísal, že za rozhodnutie poslať sovietske vojská 
na potlačenie povstania v Budapešti je zodpovedný práve 
Šepilov.  
 
S Catelliho teóriou však nesúhlasí francúzsky filozof Michel 
Onfray, ktorý v súčasnosti pracuje na Camusovom životopise. 
"Nemyslím si, že je táto teória hodnoverná. KGB mala iné 
spôsoby, ako Camusa zabiť," uviedol Onfray, ktorý zdôraznil, 
že Camus mal v čase smrti u seba nepoužitý spiatočný lístok na 
vlak do Paríža, kde plánoval stráviť zvyšok zimných prázdnin 
so svojou rodinou. Rozhodnutie, že nepôjde vlakom, ale nechá 
sa odviezť Gallimardom, však Camus podľa Onfraya spravil až 
na poslednú chvíľu. Navyše Gallimardovo auto Facel Vega 
nemalo na ceste príliš dobrú stabilitu. S Catellim nesúhlasí ani 
Vojtěch Ripka z Ústavu pre štúdium totalitných režimov v 
Prahe, podľa ktorého sa predmetná teória navyše nedá ani 
overiť. Dôvodom je skutočnosť, že súčasná ruská vláda nechce 
zverejniť informácie o KGB. 

.idnes.cz+++++++++++++++++++++++ 
Konfuciovo učení je živé. Lidé Dálného 
východu jsou na ně opět hrdí 
Nedávné plenění Londýna lidmi zformovanými 
sociálními“ dávkami i průběh nepokojů 
na severu Čech názorně ukazují, kam sjednocující 
se Evropa i se svými lidskými právy směřuje. 
Podívejme se na myšlenkové a duchovní základy 
společností s ráznějšími přístupy k programovým 
zahalečům a násilníkům. Jejich přirozené autority 
nemají zapotřebí vzývat žádného Hitlera, ale na 
druhé straně se ani nenechávají ostouzet v médiích. 
Dějiny moderního Dálného východu jsou poznamenány 
z Evropy importovaným marxismem a komunisty, 
kteří jen tam zlikvidovali desítky miliónů 
Číňanů. Dnes však mají na celosvětově srovnatelné 
prosazení naopak našlápnuto myšlenkové proudy 
čínské, které zprvu příliš nerozvířily ani domácí 
prostředí. V současnosti se totiž ani pevninští 
Číňané nestydí za svého starověkého učence Konfucia, 
natož za znakové písmo (jehož výuka také učí 



ukázněnosti). Mnozí také věří, že nynější globalizace 
jejich vlastní čínskou identitu ještě posílí. 
Profesor z Harvardu 
Tu Wejming 
(Tu Weiming) 
O zdravé 
s e b e v ě d o m í 
dnešních Číňanů 
se zasloužil i filosof Mou Cung-san (Mou Zongsan, 
1909–1995), pozdější emigrant a profesor na Tchajwanu 
a v Hongkongu. Čínských tradic si na rozdíl 
od mnoha svých vrstevníků vážil – a již při studiích 
se pečlivě učil pracovat s výdobytky nejnovější západní 
logiky. Nejznámějším žákem profesora Mou i 
předním představitelem současného nového konfuciánství“ 
je profesor na Harvardu Tu Wej-ming 
(Tu Weiming, 1940-). Filosof se dle něj nedovolává 
nesmrtelnosti duše či boží existence, nýbrž intelektuální 
intuice“ v nitru pravého já. Namísto přijímání 
pravd zvenčí od nějakého zjevení si příslušník východoasijské 
kultury vystačí s empirickým věděním, 
snaží se vlastním úsilím proměňovat a osvobozovat 
sám sebe i při běžném životě, eticky formovat 
svou osobnost, autenticitu. Bere si za základ nikoliv 
obecné, nýbrž vlastní konkrétní vnitřní zkušenosti 
a jeho duchovní cesta a seberealizace tak bývá 
individuální. V člověku jsou nekonečné zdroje a 
nekonečný potenciál růstu: poznávání sebe sama 
a transcendence (překračování svého dosavadního 
já) se odehrává uvnitř jej samého. Dobývání, prométheovský 
vzdor ani faustovský neklid se neslučuje 
s tímto úsilím o harmonii, kdy si člověk naopak neustále 
rozšiřuje a pěstuje síť vztahů, překračujících v 
posledku antropocentrické meze. 
K jiným čínským směrům nyní konfuciáni přistupují 
vstřícněji než dříve. Dost podobné zásady prý 
vyznávají i buddhisté a taoisté - konfuciáni jen víc 
akcentují roli společenských vztahů při budování 
vlastní důstojnosti a sebeúcty. Sebezdokonalování 
konfuiciánů, akceptující duchovní i tělesnou stránku 
člověka, může nabývat rozmanitých forem a je jak 
jedním z cílů, tak nezbytným předpokladem souladu 
mezi lidmi. Misí konfuciánů je soucítit s druhými 
a zlepšovat stav světa jeho aktivním přetvářením 
zevnitř. Nejúčinnějším prostředkem je jim vzdělání, 
chápané jako budování individuální osobnosti 
s dobrým charakterem a morálkou, která je nezbytným 
předpokladem dobré politiky. Konfucián 
nemusí v politice uspět, nemusí ani o místo či kariéru 
usilovat, ale nedokáže se vzdát úsilí k dobrému stavu 
společnosti nějak přispívat. 
Jen stříbrné pravidlo 
Velikonoční příběh o Kristu a Barabášovi, svatý 



Tomáš Akvinský se svým trestem smrti pro kacíře, 
koncily, inkvizice i komunistické čistky svorně svědčí 
o tom, nakolik evropské tradice pokládají slušné 
lidi s jinými názory za nebezpečnější než zločince. 
Naopak ve staré Číně (i ve staré Indii), jejichž obyvatelstvo 
se těšilo svobodné volbě náboženství a 
nikdy nepřijalo jako celek jen jeden myšlenkový 
směr, náboženské či ideologické války naopak téměř 
nikdy nevznikaly. Zároveň se tam mohla vyvinout 
etika méně spjatá se světonázorem a funkční i po 
jeho eventuálním pádu – a proto také profesora Mou 
Cung-sana zajímala autonomní etika německého 
novověkého filosofa Immanuela Kanta, kterého 
překládal do čínštiny. Konfucius měl jen negativní, 
stříbrné pravidlo“: nečiňte jiným, co nechcete, aby 
činili vám. Dle něj stačí, když nenávist člověk oplácí 
přímostí: morální síla te (dé) je zde až nadbytečná. 
Tomáš Akvinský 
Zakladatel státu Singapur, Li Kuang-jao (Lee Kuan 
Yew) si ve svých pamětech všímá východoasijské 
země s kulturou nejvíce poznamenanou Západem: 
Filipíny bývaly ještě v 50. a 60. letech - i díky štědré 
podpoře Američanů - nejrozvinutější zemí regionu. 
Dnes je jeho nejzkorumpovanější a nejchudší 
zemí z těch, které tak dlouho mohly rozvíjet tržní 
hospodářství. Obdobně jako v Latinské Americe, tak 
na Filipínách se vytvořila vrstva extrémně bohatých 
a extravagantních vlastníků latifundií – a na druhé 
straně masy chudých bezzemků. Katolická kultura 
Filipín znemožňuje veřejnou diskusi na některá témata 
a plánování rodiny chudým, avšak zároveň 
je příliš měkká, shovívavá, lidé odpouštějí přečiny 
příliš snadno. 
Diktátorovi Ferdinandu Marcosovi, který vlastní 
zemi plenil po dvacet let a jejž lid v krátkodobém 
rozčilení vyhnal do exilu, vystrojí brzy na to státní 
pohřeb jeden z jeho nástupců. Mimochodem i tento 
prezident, Joseph Estrada, bývalá televizní hvězda, 
byl později díky davu svržen, odsouzen na doživotí 
za korupci – a posléze opět omilostněn. Neustálá 
politická nestabilita a velké příležitosti pro dobrodruhy 
odrazují seriózní investory víc než třebas 
autoritářský, leč alespoň inteligentní vládce. Jak by 
jen kdy země mohla vybřednout z bídy i s nynější 
demokrací, střídáním vlád a svobodou tisku, když 
ten patří několika málo magnátům? Když zločinci 
nejsou patřičně a důsledně trestáni a v zemi je 
všechno na prodej! Co pak zemi pomůže, že filipínští 
profesionálové jsou ještě kvalitnější než singapurští? 
Zakladatel státu Singapur, Li Kuang-jao (Lee Kuan 
Yew) 
Stát má dost času 
Ve Východní Asii platí spíše opak poučky lorda Actona 



o moci, která má sklon korumpovat tím více, 
čím je absolutnější. Nejméně absolutní je moc na 
zmíněných Filipínách, zatímco dlouhodobý růst a 
pokles korupce probíhá v Singapuru, Hongkongu, 
Tchajwanu, Japonsku, Korejské republice - tedy tam, 
kde i desítky let vládla nebo vládne jedna strana 
či skupina – ovšem kde zároveň panuje vzdělání, 
tvrdá práce, pořádek a odpovědnost. Z devíti zemí 
světa s největšími devizovými rezervami je šest 
konfuciánských v pořadí: Čína, Japonsko, Tchajwan, 
Korejská republika, Hongkong a Singapur, který na 
697 km2 a s pouhými 4,7 milióny obyvatel má téměř 
dvaapůlkrát vyšší devizové rezervy než celé USA. 
Tento státeček s nejabsolutnější mocí mezi dlouhodobými 
tržními ekonomikami Asie má z celé Asie 
vůbec nejtransparentnější ekonomické prostředí 
a je nejméně zkorumpovaný. 
Lord Acton na obraze Franze Serapa von Lenbacha 
Po uchopení moci budoval Li Kuang-jao ono městostát 
s aplausem většiny - obdobně jako Tomáš Baťa 
svůj Zlín. Jasný vítěz voleb z roku 1968 nevyužil 
silného mandátu k tvorbě příliš silného aparátu. 
Ostatně i otec veleúspěšných čínských reforem, 
Teng Siao-pching (Deng Xiaoping) varoval před 
vytvářením příliš velké armády. Co je příliš mocné, 
začne upadat a chátrat a to by bylo proti (taoistické) 
Cestě. Došlo jen“ na utvoření trvale udržitelného a 
tvrdě i geniálně seřizovaného státu. Se zpětnými 
vazbami řešil Li s předstihem současné i potenciální 
problémy, jejichž systémová nebezpečí i přínosy 
rozpoznával snad ještě lépe než americký sociolog 
konfliktů Lewis Coser. Masívní výstavba a promíchávání 
národností v nových bytových blocích 
znemožnilo vytváření ghett, z jednomandátových 
obvodů se do parlamentu nedostali extremisté ani 
nikdo, kdo by se ujal role jazýčku na váze. Jednotlivé 
národnosti přitom dostaly vícejazyčnou legislativu 
i kvóty ve vládnoucí straně PAP. 
Bazén v singapurském Marina Bay Sands je nejvýše 
položený na světě a končí přímo na hraně obří terasy. 
Bazén v singapurském Marina Bay Sands je nejvýše 
položený na světě a končí přímo na hraně obří terasy. 
Li nepotlačoval ani vůdce náboženských komunit, 
jen se museli zřeknout pouličních bitek a dohodnout 
se, než je osobně přijal. Na podvracení sekulárního 
zřízení se jim stejně moc času nedostávalo. Při 
špatném prospěchu muslimských Malajců z matematiky 
vysvětlil Li jejich tradičním autoritám potíže 
a přiměl je k doučování vlastní mládeže. V patriarchálním 
regionu se sekulární Singapur snaží vycházet 
vstříc i ženám a homosexuálům. Avšak: 
s rušením trestu smrti a zaváděním sociálních dávek 
a jistot pro každého žádná konfuciánská země příliš 



nespěchá. 
Na běžné otázky novinářů Li poprávu odpovídal, 
že jeho strana se těší podpoře nejméně dvou třetin 
voličů a mnozí bílí“ do země přicházejí. Americký 
vyučující Daniel A. Bell však v roce 1994 do místního 
odborného časopisu napsal o tamním ekonomickém 
nátlaku na kandidáty malých opozičních stran, o 
jejich ponižování, vyhazovech z práce a vytlačování 
do exilu. Opozici se tak nedostávalo více kvalifikovaných 
kandidátů k poskytnutí reálné alternativy 
moci. Větší svoboda by prý naopak pomohla zapojit 
více obětavých lidí do práce a omezila individualismus. 
Ćlánku se ihned z titulu malé opoziční Demokratické 
strany Singapuru chopil Bellův kolega 
z National University of Singapore, dr. Chee Soon 
Juan. A okamžitě přišel o místo kvůli velmi spornému 
prohřešku. Téhož roku nebyla prodloužena 
smlouva ani samotnému Bellovi. Až letos se do 87 
členného parlamentu dostalo celých šest zástupců 
opozice. 
ROK 2010: Nový terminál letiště Changi v Singapuru 
- Singapurské letiště Changi patří mezi nejlepší na 
světě. K dispozici je bezplatný internet, nabíječky 
pro mobily i počítače a třeba i bazén. Navíc ceny 
občerstvení nejsou násobkem cen ve městě, příplatek 
je snesitelný. Nový terminál obsluhuje lety Singapore 
Airlines a společností v Star Aliance. Terminály 
propojuje vláček. 
Útrpné pohledy 
I zmíněný filosof Mou Cung-san se snažil vyvarovat 
jednostranných pohledů. Rozlišoval dvojí pravdy. 
Extenzionální pravdy vědy o vnějším světě, nezávislé 
na našem subjektivním postoji, jsou hlavním 
tématem západní filosofie. Univerzálně však platí 
a osobní pocity přesahují rovněž intenzionální 
pravdy metafyziky, umění, a duchovna, byť jsou od 
subjektivních postojů neoddělitelné. Logičtí pozitivisté“ 
prý ze své teze, že metafyzická tvrzení“ nemají 
žádný kognitivní význam, nesprávně vyvodili závěr, 
že jsou proto jen emotivní a nesmyslná. 
Profesor Mou vybízí Číňany k přijetí extenzionálních 
pravd: je třeba, aby se doučili vědu, ale hlavně 
demokracii! Na druhou stranu stále důtklivěji 
upozorňoval Západ, že jen intenzionální pravdy 
mají co do činění se životem a morálkou, kolem 
nichž se točí čínská filosofie. Nestačí pohled ven na 
přírodu ani vzhůru k Bohu - je třeba se zahledět i na 
člověka a do jeho nitra. Pokud lidé nebudou vnímat 
a rozlišovat morální ryzost a provinění, nezabrání 
sebelepší technická řešení úpadku lidstva. 
Tváří v tvář výzvám jižní a východní Asie ztrácejí 
na síle teze o nezastupitelnosti západní civilizace“ 
a výhružky jejích duchovních či politických 



vůdců ve stylu: Já vám předvedu islám nebo komunismus, 
a ještě rádi přijdete za námi! Kardinále 
Vlku, islám dnes není jedinou reálnou duchovní 
ani myšlenkovou alternativou! Lidé na Dálném 
východě mají nižší kriminalitu, větší smysl pro řád 
a jsou v mnoha ohledech ukázněnější než Evropané 
kdykoli v historii. A přitom tam náboženští vůdci 
světskou moc a výlučnou roli při výchově mládeže 
buď neměli, nebo byli od mocenských nástrojů brzy 
odstřiženi. 
Český streetartový umělec Zdeněk Řanda alias Pasta 
Při konfrontaci s jinými kulturami slábnou i důvody 
proč je třeba programově pěstovat zrovna evropskou 
identitu“ a tím přibouchnout dveře pozoruhodným 
vymoženostem, které vznikly o kus dál. A to navíc 
u národů, které Čechům nikdy neublížily. Konfuciánci 
jsou přitom zdvořilí hosté, nevnucují se a stav 
Západu příliš nekomentují. Jen občas jim unikne 
útrpný pohled na naše euroamerické slumy, ghetta, 
povalující se narkomany a opilce, graffiti, veřejná 
prostranství plná psích i lidských výkalů, moče a 
nakažených injekčních stříkaček. 
Buďme rádi, že je máme 
Kdyby však byli při posuzování jiných kultur tak 
neomalení a vnucovali své představy jiným tak, 
jak to leckdy činí lidé našeho židovsko-křesťanskoislámského 
okruhu, mohli by se nás cynicky optat: 
Chcete společnost, v níž udávají tón zákonem 
nepostižitelné tlupy násilníků, narkomanů, 
alkoholiků, žebráků a bezdomovců z přesvědčení? 
Chcete vidět ve zločincích jen oběti společnosti a 
řádné občany trestat za ty detaily, za něž záměrně 
bezprizorné potrestat nemůžete a nesmíte? Výborně, 
rozšiřujte práva jednotlivců, oslabujte pozici učitelů 
a autorit, zavádějte daleko od lidí neprůhledné centrální 
instituce, sociální dávky, sjednocujte si Evropu. 
Rušte nebo oslabujte místní instituce, které ještě fungují 
a do kterých i obyčejní lidé zatím ještě mohou 
nahlédnout – národy a jejich parlamenty, státnost 
a státní hranice (ty si konfuciánské země bedlivě 
střeží). Teroristé se budou pohybovat ještě lépe. A 
před nimi pak tam“ uteče ještě více spořádaných 
a kvalifikovaných lidí ze Západu, než jich v téhle 
části Asie pobývá již dnes. Posílí již tak dost vysoký 
myšlenkový potenciál východoasijských zemí. 
Rapeři v kontroverzním klipu útočí na bezdomovce. 
Jestli se vám to nelíbí, máte šanci: pokud ještě budou 
u vás přistěhovalci z konfuciánských zemí, 
budou se sami starat o pořádek a vaši neschopnou 
a samovolně se rozkládající západní civilizaci 
zachraňovat. I tak, jako to již v dubnu 1992 za 
plenění města Los Angeles namísto vystrašených 
policistů činili s revolverem v ruce korejští zelináři. 
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Súhlasili by ste výnimkou v prípade dvojakého občianstva 

Téma dvojakého občianstva naďalej rozdeľuje politickú 
scénu. Most chce zákon, ktorý parlament prijal počas vlády 
Roberta Fica zrušiť, jeho koaliční partneri novelizovať. A 
čo si myslíte vy? Je správne, aby Slováci nemohli mať aj iné 
štátne občianstvo? Urobili by ste v prípade niektorých 
krajín výnimku? Alebo vám prekáža, keď napr. Budapešť 
priznáva občianstvo aj občanom SR? 

Táto téma je časovo obmedzená. Príspevky bude možné 
vkladať do piatka 14.10.2011 23:59 hod. ma 

 Súhlasili by ste výnimkou v prípade dvojakého občianstva 

Téma dvojakého občianstva naďalej rozdeľuje politickú scénu. 
Most chce zákon, ktorý parlament prijal počas vlády Roberta 
Fica zrušiť, jeho koaliční partneri novelizovať. A čo si myslíte 
vy? Je správne, aby Slováci nemohli mať aj iné štátne 
občianstvo? Urobili by ste v prípade niektorých krajín výnimku? 
Alebo vám prekáža, keď napr. Budapešť priznáva občianstvo aj 
občanom SR? 
Táto téma je časovo obmedzená. Príspevky bude možné vkladať 
do piatka 14.10.2011 23:59 hod. 
  
  
Pri nadobudnuti /nového občianstva/ v ČR a Nemecku zákonne 
strácate občianstvo /ktorehokoľvek/ predchádzajúceho štátu. 
Všetci pritom,vrátane Maďarov na Slovensku i Maďarsku,spolu 
s nami, Slovákmi,majú zároveň občianstvo EÚ. Je to 
dostatočné,veď ani Alsasania nenadobúdajú,ani nežiadajú 
nemecké občianstvo /koľko už o toto územie bolo 
nezmyselných vojen a obetí, veď práve preto vznikla aj EÚ/ 
alebo Baskovia v Španielsku nedostávajú francúzske, len preto, 
že žijú aj vo Francúzsku, alebo obrátene. Štandartne však 
možno nadobudnúť aj ďalšie občianstvo aj v inej krajine, hoci 
pochádzate pôvodne z iného štátu; ak sú medzi nimi korektné 
vzťahy, žijete a pracujete tam /v Švajčiarsku si ho "zaslúžite" 
zvyčajne po dvanástich skúšobných rokoch, keď preukážete 
občiansku lojalitu a spoľahlivosť, inde zvyčajne už i po piatich/. 
Ak by Maďarsko poskytovalo zákonom takto, ani SR by nemala 
výhrady, ibaže kolektívne udeľovanie občianstva jazykovo a 
kultúrne príbuzným iným občanom  v Maďarsku je 
ABSOLÚTNE MEDZINÁRODNE NEŠTANDARTNÉ A 
NEPRIJATEĽNÉ a programovo a cieľavedome vnáša a 
prehlbuje závažný konflikt medzi susednými štátmi aj keď sú 
spolu v EÚ. /Pripomínam, že pod zámienkou "navrátenia 
stratených území" Maďarsko po roku 1918 vojensky napadlo a 
obsadzovalo jednostranne juhovýchodné územie Slovenska - 



ČR nelegitímne až päť krát, naposledy roku 1968, ako 
spoluokupant vojsk Varšavskej zmluvy! Vždy však krátkodobo 
a vždy s nezmyselnými obeťami na oboch stranách, vždy však 
medzinárodne odsudzujúco sa muselo navrátiť na svoje 
materské a národné územie štátu!/ Krypto/revizionistický 
koncept "mierového návratu území" cez získanie všetkých 
Maďarov u všetkých susedov Maďarska nie je vôbec 
akceptovateľný pre mierové a pokojné spolužitie v /strednej/ 
Európe. Strašné obete 2. svetovej vojny, ktorá začala na 
podobných scestných a veľmi nebezpečných ideách, dočasne a 
krátkodobo mocensky presadených Mníchovkým a 
Viedenskými diktátmi,neskôr anulovaných, musí varovať aj 
Orbánovských politikov! VJ  
  
mino6 napísal(a): 
Samozrejme, každé občianstvo na svete je možné mať súbežne 
so slovenským, okrem maďarského, pretože žiadny iný štát sa 
nesnaží prostredníctvom takejto inštitúcie ohrozovať celistvosť 
susedného štátu. Presne to čo teraz robí Orbán robil pre 80-timi 
rokmi Hitler so sudetmi. Výsledok nečinnosti európskych 
mocností sme mali možnosť vidieť aj spoznať aj s dôsledkami 
na vlastnej koži. Ak to nikto nevidí, je to veľká chyba a doplatí 
na to celá Európa...Ak toto považuje Béla Bugár za politiku 
ktorou chce vytvoriť most medzi nami a maďarmi, tak sa veľmi 
mýli, tudy cesta nevede. 
Autor: mino6 (BA) 
  
mclaudia napísal(a): 
Pri dodržaní medzinárodných štandardov predpokladajúcich 
riadne väzby k tej-ktorej krajine nemám nič proti dvojakému 
občianstvu. Ale udeľovanie štátneho občianstva občanom iného 
štátu len na základe národnosti a znalosti jazyka je, mierne 
povedané, arogantná ignorácia medzinárodného práva a drzá 
provokácia. Toto ale treba riešiť aj na medzinárodnej úrovni a 
nie trestať vlastných občanov. Dnešná realita totiž nie je hodná 
predstáv o demokracii, ktoré sme mali po roku 1989... 
Autor: mclaudia (Bratislava 
  
angelika napísal(a): 
Nie, nesúhlasila by som s nijakou výnimkou pre špekulantov. 
Demokracia, myslím si priniesla aspoň to dobré, že každý si 
môže slobodne vybrať, v ktorej krajine chce žiť a byť jej 
občanom. Keď sa čechom nepáči na Slovenku, nech sa páči 
hranice majú otvorené. Keď sa maďarom nepáči na Slovensku, 
nech sa páči nikto ich tu nasilu nedrží . . . . . atď . . . 
Autor: angelika (Martin) 
 
 
este mi logicky zdovodni preco sa titi demokraticky pandrlaci 
zaujimaju len o ludske prava v cine a v rusku, ale nie o prava 
ludi ktori pracuju v neludskych podmienkach v afrike a v azii 
(nie len cina)...? tam nie su porusovane ludske prava? vies mi 
zdovodnit preco si papule otieraju len o cinu a rusko??? to je 



roste fat, to vidi kazdy kto nema tebou spominane klapky na 
ociach... 
ja nikomu nic nenariadujem. iba sa pytam.  
   
Prečo sa nezaujímajú u porušovanie  
ľudských práv na Slovensku- pár príkladov:Korejská firma si 
dovoľuje fyzické tresty slovenským zamestnancom/preddnáška 
profesora Staneka v Luhačoviciach- návrat do 15 storočia/,noý 
zákoník práce absolutne obmedzuje práva zamestnancov na 
Slovensku a je hlboko podriadený právam a zlovôli 
zamestnávateľom a hlavne tzv zahraničným investorom.Nech 
Dostál zájde do niektorej Rómskej osady na Slovensku, kde 
jednoduchí občania sú vystavení na milosť a nemilosť 
výpalníkom a úžerníkom,bitka do bezvedomia je ešte malý trest. 
Nech Dostál pozisťuje ako žijú naši bezdomovci, vystavení na 
milosť a nemilosť bandám zlatej mládeže, ktorí týchto 
nešťastníkov zabíjajú,kedy sa im chce. Nech Dostál 
skontroluje,, ako naši mladí, bez šance nájsť si na Slovensku 
slušné zamestnanie utekajú na západ za lepším. Slovensko takto 
prišlo najmenej o 250 000 mladých občanov.Nech Dostál 
skontroluje stav našich sociálnych zariadení, kde starí ,nevládní 
a nesvojjprávni žijú na úrovni dobytka.Dostál vidí problémy 
všade inde ,len nie doma!Preto platí-IDIOTI VŠETKÝCH 
KRAJÍN SPOJTE SA!Ale nie na Slovensku!, niekde v ghete 
najlepšie na Antarktíde!  
 Reagovať |  jeronymka  
01.10.2011 9:41 

 +++++++++++++++++++++++ 
 
Odporucam do pozornosti clanok "Dostála si všimla čínska 
televízia v New Yorku" zo SME: 
http://www.sme.sk/c/6078507/dostala-si-vsimla-cinska-
televizia-v-new-yorku.html 

+++++++++++++++++++++++ 
 
desiatky janičiarov, ktorí dvadsať rokov ničia slovenskú identitu 
 
http://machala.blog.pravda.sk/2011/09/30/slovensko-
laboratorium-pana-sorosa/ 
  

Radšej žiť v laboratóriu Soroša, ako žiť v laboratóriu toho zvera 
Lenina či druhého zvera Stalina a ostatných zverov z Kremĺa či 
z KSČ. Soros nás nezatvára do basy ani neposiela na Sibír. Ani 
nás nechce mučiť na Pankráci či v Ľubjanke. 

  
 Už 90 rokov Maďarsko nerobí nič iné, iba kampaň na získanie 
predtrianonských území pod správu Budapešti prehlasujúc že sú 
maďarské. 
Čo sa týka Sorosa, ten nehľadí na nič, dokonca ošklbal aj 
Maďarsko a dostal za to pokutu. ( http://dopice.sk/Zw ) Je to 
"strašný" "ľudomil", ktorý sa neváha schovávať trebárs aj za 



rómske organizácie, ak by to bolo potrebné na to, aby zas 
zbohatol z poklesu kurzu, čo patrí medzi jeho obľúbené 
podnikanie. A my ho tú vítame, ako keby to ani nebol zbojník 
najvyššieho možného rangu! ( http://dopice.sk/Zx ) 
 evita03  
  

Načo by nás Soros zatváral, veď jemu stačí to, že pokapeme od 
hladu a mnohí spáchajú samovraždu. 

Najprv sa strnga klucami a nastane euphoria. Ked sa ta strati a 
nastupi realita tak nadsenie klesa a klesa a klesa este viac.A 
samozrejme prichadza otazka co teraz.Odpoved ziadna. 
Namiesto realizacie faktu ze osud je v rukach jednotlivca a 
videnie v tom moznosti sebarealizacie a zlepsenia si svojho 
zivota co samozrejme ziada disciplinu a iniciativu a samostatne 
myslenie.Ked to nahodou na prvykrat nevijde tak si treba najst 
dovod Preco? . Si treba najst dovod preco sa nam nedari tak ako 
verime ze si zasluzime aby sa nam darilo tak namiesto myslenia 
preco to nepracuje a kde robime chybu je jednoduchsie hodit 
vinu na pana Sorosa a politologov a tretieho sektora a 
samozrejme na vladu a politikov:-)) A samozrejme snahu zlych 
janiciarov o znicenie Slovenskej identity:-)) Urcite je na svete 
vela ludi ktori stracaju spanok rozmyslanim ako pospinit 
Slovensku identitu....Nakoniec je to vsetko o identite.Nakolko 
identita v ziadnom pripade nie su jelita:-))  
fugedi  

fugedi kmarát, poviem Ti jedno áno, aby prišla zmena sa 
štrngalo kľúčmi, ťažko sa rodila DEMOKRACIA, slododa, 
slova a rozpadla sa železná opona hraníc. Nežná revolúcia 
urobila svoje poslanie. Otvorili sme sa Európe cestovanie všade, 
podnikanie všade, pracovať a bývať, študovať. Toto treba strážiť 
a na po rušiteľov poukazovať a prísne tresty, kto provokuje a 
zasahuje proti suverenity Slovenska väzenie na 2 ža3 roky! To 
treba vsunúť do zákonov! Čo sa týka ostatného života a úrovni 
na Slovensku záleží od kvality politikov, ako je to v Rakúsku . 
Boj za slobodu a demokraciu nás dal na ich úroveň a máme 
možnosť žiť dôstojne a na úrovni,ako v Rakúsku, Nemecku a 
podobne, to už je v moci našich politikov, čo nemajú záujem, 
aby sa nám žilo lepšie a to je to, že väčšina je tam Maďarskej 
národnosti a to je pravda a presadzujú pre Maďarov a Slováci v 
niektorých miestach sú menšina, to čo má znamenať na 
SLOVENSKU, alebo nútiť vyučovať Anglicky. Totalita , ako 
hrom ! To nechceme.  

maria43 

  

A nielen na Slovensku - úžera už vládne v celej EU a všetky 
štáty sú vydierané - musia robiť to, čo úžerníci (nechcem byť 
rasistický) chcú! A je to problém aj v USA - viz vyjadrenie 



Obamu k uznaniu Palestíny v OSN, alebo "záchrana civilistov" 
v Líbyi. Ǔžera a vydieranie - to sú ve základné mocenské páky 
dnešného sveta - na základe nich sa deje čo sa deje a na základe 
nich vznikajú poslušné vlády... 

 hase1  
 
 
 
Priemerná mzda slovenského občana je polovičná a dôchodok 
dvojtretinový napríklad v porovnaní s občanom Portugalska , 
ktoré do času prijatia € ako oficiálnej meny na Slovensku 
zastávalo pozíciu „najchudobnejšieho“ členského štátu medzi 
štátmi EU v ktorých je oficiálnou menou €. 
• Výšku priemernej mzdy na Slovensku nedosahuje takmer 70 
% zamestnaných občanov. 
Na hranici  chudoby a biedy sa dnes nachádza štvrtina občanov 
Slovenska.  
 
  
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov 
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 
tel. 052 7722626, 0903 142 771 
e-mail: szcpv@szcpv.org 
http://www.szcpv.org 
  
http://szcpv.org/11/sas.html 

+++++++++++++++++++++++ 
Dobry den, p. Zemkova, 
po precitani zapisu z posledneho zasadania rady RTVS, obzvlast 
nasledovnej pasaze: 
"M. Zemková uviedla, že STV sa drobí pod rukami a toto bol jeden zo 

symptómov. Na 
odstránení poruchy, ktorá bola spôsobená mimo územia STV pracovali 
všetci administrátori 
celý víkend a spustili to. Pokial RTVS nemá vlastné zariadenia, na 
ktorých tie stránky bude 

držat, tak nemôže rucit za nic. Ide podla nej o 10 serverov, ktoré sú 
rôznymi spôsobmi 
poprepájané s rôznymi externými firmami. Informovala, že sa stavia nový 
systém a RTVS si 
zapožicia nový server." 
 

a vypocuti zvukoveho zaznamu, mi neda nereagovat. 
 
Mrzi ma, ze takto otvorene a verejne zavadzate radu RTVS aj verejnost. 
Neviem aky je dovod Vasho konania a ani si to radsej nechcem domyslat. 



 
Je naozaj velmi nefer, ak hovorite, ze sa STV "drobi pod rukami", obzvlast 
co sa tyka IT technologii. V marci 2011, ked som po vyse 5 rokoch 
posobenia ako systemovy administrator z STV odchadzal, bola na tom 
vyrazne lepsie, nez Slovensky rozhlas. 
Dokonca na tom bola porovnatelne so sukromnymi mediami, ak nie 

lepsie. Mimo par kratkych vypadkov, ktore boli sposobene manipulacnymi 
chybami nedochadzalo k ziadnym zasadnym vypadkom, dokonca 
sa zmeny v infrastrukture realizovali za plnej prevadzky bez zasadeho 
ovplyvnenia chodu jednotlivych systemov. Takyto stav bol v STV niekolko 
poslednych rokov, pocas ktorych bola infrastruktura systematicky 

rozvijana a bolo do nej kontinualne investovane. 
Investicie boli v celkovom objeme cca 2. mil EUR od roku 2004. 
 
Cela infrastruktura v STV bola redundantna. Klucove zariadenia su vzdy 
dve, nakonfigurovane ako redundantny par. Vsade su dostatocne 
kapacitne rezervy, rozpravali sme sa o tom aj na nasom osobnom 

stretnuti vo Februari 2011. 
Takisto technologicke riesenie bolo v tom case a domnievam sa ze aj 
stale je, generacne dalej, nez infrastruktura rozhlasu. 
 
Tiez zavadzate, ked tvrdite, ze porucha bola sposobena mimo uzemia 

STV. Pocas vypadku bolo mozne vidiet ciernu stranku. Tato cierna 
stranka sa nachadza fyzicky na tzv. "loadbalanceroch" a tie ju zacnu 
zobrazovat v momente, ked sa nevedia pripojit k webovym serverom. 
Tieto "loadbalancery" ako aj vsetky ostatne zariadenia sa fyzicky 
nachadzaju v budove UTD v Mlynskej doline, miestnost 
cislo 349, ktora je v dokumentacii vedena ako uzol s oznacenim "RD1". 

Je to miestnost, kde sa nachadza vsetka ostatna IT infrastruktura 
(systemy Provys, Helios, konci tu vsetka optika a su tu aj core switche). 
Nic z toho sa mimo "uzemia STV" nenachadza. 
 
Taktiez zavadzate, ked tvrdite, ze su servery rozne poprepajane s 

roznymi externymi firmami. Uvedte prosim s akymi konkretne 
Tento system som staval, viem o nom vsetko a ak ste taketo prepojenia 
nevytvorili vy, tak naozaj netusim o com hovorite. 
 
Zariadenia o ktorych hovorite su v sprave RTVS a su rovnako aj jej 
majetkom. Tieto zariadenia absolutne postacuju na pokrytie prevadzky 

stranky www.stv.sk 
v podobe v ktorej sa aktualne nachadza. Trochu casu a energie treba 



venovat konfiguracii systemov, ktore na tychto zariadeniach bezia, nic 
viac. 
 
Rad by som este upozornil na fakt, ze stranka www.rozhlas.sk, ktoru ste 
realizovali Vy a Vasi kolegovia, sa Vam tiez uz niekolko mesiacov 
vyslovene drobi pod rukami, 

ako napriklad na adrese http://www.rozhlas.sk/aktualne na ktorej bolo 
vyse 6 tyzdnov chybove hlasenie namiesto obsahu, casto sa tam 
nachadzaju casy z buducnosti 
a kopa podobnych detskych chyb. O profesionalnej kvalite tejto webovej 
prezentacie ani nehovoriac. 

 
Ak beriem ako vzor Vasej predstavy o funkcnych rieseniach to co mam 
moznost vidiet na www.rozhlas.sk, pri sume, ktoru to stalo, tak naozaj ako 
danovy poplatnik 
a clovek, ktory plati koncesionarske poplatky si radsej ani nechcem skusit 
predstavit, co bude vysledkom po Vasom investovani do spolocneho 

weboveho riesenia a kolko to bude stat. 
 
Rovnake obavy mam z dodatku k zmluve o telekomunikacnych sluzbach, 
do ktorych ste zahrnuli aj spravu siete, v celkovom objeme vyse 5 mil. 
EUR po dobu 4 rokov. 

 
Mozno si este spomeniete co som Vam povedal na nasom osobnom 
stretnuti o mojej motivacii a ako sa k celej problematike STV staviam. 
Problem je podla mna vo Vasej motivacii, neviem ako Vy, 
ale mam podozrenie, ze ludia s ktorymi spolupracujete, nie su v RTVS s 
motivaciou nieco vybudovat, ale ich motivaciou je robit biznis. Mam 

obavu, ze opat odtecie obrovske mnozstvo penazi 
danovych poplatnikov a vysledna hodnota ktoru RTVS a nakoniec aj 
obcan dostane za tieto peniaze bude minimalna. 
Preto mam pre Vas obchodnu ponuku. Zdarma zabezpecim instalaciu a 
konsolidaciu serverov, na ktorych bezi web, tak aby ste do jeho 

prevadzky v sucasnej podobe nemuseli vobec investovat. 
Ako protisluzbu ziadam vecnu, verejnu diskusiu o vyhodnosti zmluv a 
investicnych zamerov, ktore ste hlavne v oblasti techniky v RTVS 
realizovali pocas Vasho posobenia vo funkcii riaditelky tejto institucie. 
Kludne si mozete do tejto diskusie prizvat aj Vasich kolegov. 
S Pozdravom 

Peter Mihalik 
+++++++++++++++++++++++ 



Dávam do pozornosti relácie na STV2 so svedectvami ľudí, ktorí 
osobne 

stretli  Boha a On im zmenil život... 
Poznám z modulárky tú dramaturgičku a autorku, ktorá pracuje v 

STV (je to 
manželka enanjelického farára) a rozprávala nám raz svedectvo ako 

sa snažila 
to tam v telke presadiť...a nebolo to ľahké...dokonca už bola v istom 

momente rozhodnutá, že odíde z STV...keď nakoniec sa stal 
"zázrak", že jej 

neveriaca šéfka prišla za ňou, a zrazu súhlasila s týmto projektom... 
Myslím, že to je skvelý nástroj na šírenie Božieho Kráľovstva...a 

chcem vás 
poprosiť o modlitebnú podporu tohoto diela... 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Vazeni priatelia, 

 
v prilohe je info o novom cykle, ktory zaciname vysielat najblizsiu 

nedelu 
na STV 2. 

Chcem Vas poprosit o propagaciu, ak si myslite, ze by tato relacia 
mohla 

niekomu pomoct, oslovit ho, mozete preposielat informacny letacik 
dalej. 

 
Na facebooku mame vytvorenu stranku, kde budem pravidelne 

pridavat info o 
najblizsom aktualnom dieli. 

 
Ak by ste mali zaujem dostavat odo mna informacie a stat sa 

sucastou 
modlitebneho timu za tento projekt, kontaktujte ma. 

Dakujem vsetkym, ktori na mna myslite, za podporu, velmi si ju 
vazim. Zajtra 

ideme na dalsiu vyrobu... 
 

S prianim prijemneho dna 
Dagmar Mozolova 

Vážení priatelia, 
s potešením Vám oznamujem, že 11. septembra začíname 
vysielať na STV 2 cyklus svedectiev veriacich ľudí pod 
názvom 

Môj príbeh. 
Mojím cieľom ako autorky námetu 
bolo predstaviť rôzne ľudské príbehy. 
V tých prvých častiach sú to bývalá alkoholička, moja 
mama 
Danka Zubčáková, bývalý narkoman Peter Slaný, bývalý 



gamblér Roman Harmanský, bývalá prostitútka, ktorá si 
želala zachovať anonymitu, kazateľ Tomáš Kriška, ktorý 
bol roky závislý od počítačových hier, mladá žena, ktorá 
si 
s manželom adoptovala dve rómske deti. 
Každý z nich sa na svojej ceste stretol s Bohom a ten zmenil 
jeho život. Každý prežil svoj zápas... 
Relácia Bola som alkoholička, 11.9 o 11,15 na STV2, repríza 13.9 o 16,10 na STV 
2. 

Môj príbeh vysielame v premiére každú nedeľu o 14.00 
/keď je športový prenos, v dopoludňajších hodinách/ 
a v repríze každý utorok o 16.10 na STV2. 
Prosím Vás o vyjadrenie podpory aj ohlasom na reláciu na mailovej adrese 
mojpribeh@stv.sk. 

Ďakujem! Dagmar Mozolová, dramaturgička 
+++++++++++++++++++++++ 

Otvorený list predsedovi SAS Richardovi Sulíkovi    

Vážený pán predseda,   

je v záujme Slovenska, aby strana SAS zotrvala na svojom 
rozhodnutí, a napriek obrovským politickým tlakom  koaličných 
partnerov z SDKÚ a KDH pri hlasovaní v NR SR nepodporila  
ekonomickú sabotáž Slovenska, ktorou je schválenie tzv. 
Eurovalu.       
Slovensko má morálne právo Euroval odmietnuť  --  okrem 
iných dôvodov, ktorými argumentuje SAS --  najmä preto, lebo  
za vstup do Eurozóny a splnenie podmienok pre prijatie Eura 
občania Slovenska -- na rozdiel od Grécka --  zaplatili vysokú 
cenu, ktorou boli  tzv. reformy . Ich podstatou a súčasťou bolo 
permanentné uťahovanie si opaskov  ako dôsledok znižovania 
životnej úrovne 70 % občanov SR, ktorých príjem nedosahuje ani 
priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pričom táto  je najnižšia 
v krajinách Eurozóny, ako potvrdzuje nižšie uvedená štatistika. 
            EÚ preto nemá právo žiadať od Slovenska,  aby jeho 
občania prinášali ďalšie, a ako sa zdá nekonečné obete za jej 
trestuhodnú fiskálnu politiku a totálne zlyhanie a  včasné 
neuplatňovanie kontrolných mechanizmov.  Tieto skutočnosti  
byrokrati z Bruselu a Štrasburgu pred SR pri  jej vstupe do 
Eurozóny úmyselne a účelovo zatajili  preto,  aby Slovensko za 
každú cenu Euro prijalo.   
            Slovensko sa takto do Eurozóny dostalo vlastne na základe 
podvodu a za použitia  klamlivej a zavádzajúcej propagandy 
zmanipulovaných médií, prepojených na politické strany, ktoré  
dnes nechcú pripustiť svoju plnú zodpovednosť za predčasné 
a unáhlené rozhodnutie, akým bolo prijatie  Eura bez toho, aby 
požadovali   uskutočnenie aspoň čiastočného vyrovnania   platov 
a dôchodkov slovenských občanov na úroveň priemeru  príjmov 
týchto skupín obyvateľstva v ostatných členských štátoch  EÚ.  

            Je povinnosťou každého politika, ktorý to s 



budúcnosťou Slovenska myslí úprimne, nájsť odvahu 
a otvorene povedať, že prijatie Eurovalu slovenským 
parlamentom sa rovná vlastizrade -- rovnakej, akou bola 
vlastizrada Vasila Biľaka a spol., keď zapredal bývalé 
Československo  v roku 1968  Brežnevovi a umožnil  ZSSR 
okupáciu  územia  suverénneho štátu. Súčasní politici konajú 
rovnako -- znova chcú  zapredať našu krajinu cudzej mocnosti, 
aby jej umožnili ďalšiu dlhodobú  okupáciu Slovenska - tento 
raz ekonomickú. 

            Mimoriadnym zreteľom je aj skutočnosť, že Slovensko je 
jediným z bývalých postkomunistických štátov, ktoré prijalo Euro, 
čím sa dobrovoľne vzdalo  výhod zvyšovania 
konkurencieschopností reguláciou kurzu národnej meny 
v krízových časoch tak, ako to účinne využívajú Poliaci, Maďari 
a Česi. Slovenskí podnikatelia, domáca spotreba  a cestovný ruch je 
doslova likvidovaný súčasným nízkym kurzom poľského Zlotého 
a maďarského Forintu voči Euru. Štatistiky jednoznačne potvrdili, 
že práve Poľsko postihla kríza najmenej. 

            Je nemorálne, aby chudobní Slováci, po vyše 40. rokoch 
komunizmu, podporovali štáty Európy, ktoré si žili v blahobyte 
a nad pomery. Ak Nemecko dokázalo prijať v rámci 
zjednotenia komunistami ekonomicky zdevastovanú bývalú 
NDR a jeho ekonomika je stále najvýkonnejšou v EÚ, Brusel by 
už len z týchto principiálnych dôvodov a z ohľadu na dôsledky 
bývalého totalitného režimu, mal prijať rozhodnutie Slovenska 
nepodporiť Euroval, bez uplatňovania možných sankcií  voči 
SR. V opačnom prípade sa EÚ dostáva na rovnakú úroveň ako 
RVHP riadená Moskvou, a v prípade Eurovalu ide len o hru na 
čas a záchranu nemeckých a francúzskych bánk. 

            Súčasní slovenskí politici, ktorí chcú podporiť prijatie 
Eurovalu za každú cenu, sa podobajú kupliarom, ktorí by predali do 
tureckého nevestinca aj vlastnú sestru a ich hysterický krik 
a strašenie občanov SR o katastrofálnych následkoch neprijatia 
Eurovalu  sa až príliš podobá bývalej komunistickej propagande 
v duchu hesla "So Sovietskym zväzom na večné veky a nikdy 
inak!" 
Je všeobecne známe, ako rýchlo  vypočítaví hlásatelia týchto hesiel 
po prevrate v novembri 1989  pozmenili toto heslo na "S Európskou 
úniou na večné veky a nikdy inak!"  Radšej sa plaziť po bruchu, 
spoločne sa mýliť a padnúť s Európskou úniou, ako kráčať so 
vztýčenou hlavou ako občania suverénneho štátu a opäť 
nezapredávať vlastných občanov, ktorí na to vždy doplatia. 
Paradoxne SNS, ktorá spolu so Smerom-SD a HZDS prijatie Eura 
s veľkou pompou podporovala, čím zrealizovala Dzurindov 
a Miklošov plán, dnes už vypočítavo odmieta prijatie Eurovalu 
v snahe  zvyšovať svoje volebné preferencie. Jediné zmysluplné 
riešenie ako uniknúť z europasce ponúka Ľudová strana –Naše 
Slovenskohttp://www.necenzurovane.sk/11/euro.html 



            Vážený pán predseda SAS,  učiniť správne rozhodnutie je 
na Vás osobne,  a  nemenej i na poslancoch SAS. Spoločne sa 
musíte rozhodnúť, či SAS bude politickou stranou, ktorá sa 
doposiaľ ako jediná vládna strana dokázala  postaviť na odpor 
pokusom zbaviť Slovensko suverenity, i snahám cielene 
ožobračovať jeho občanov, alebo bude SAS stranou, ktorá sa  
 v budúcich parlamentných voľbách môže dostať na politické 
smetisko -- tam, kde skončili všetky tzv. „strany na jedno použitie“, 
akými boli napr.  SOP alebo  ANO. 

                                                                                   František 
Bednár 
                                                           Svetové združenie bývalých 
čsl. politických väzňov 

 

Príloha:  
Slováci sú v EÚ „chudobnými príbuznými“  

• Priemerná mzda slovenského občana je takmer šesťnásobne 
nižšia a priemerný dôchodok je jedenásťnásobne nižší napríklad v 

porovnaní s občanom Luxemburska. 
• Priemerná mzda slovenského občana je polovičná a dôchodok 
dvojtretinový napríklad v porovnaní s občanom Portugalska , 

ktoré do času prijatia € ako oficiálnej meny na Slovensku 
zastávalo pozíciu „najchudobnejšieho“ členského štátu medzi 

štátmi EU v ktorých je oficiálnou menou €. 
• Výšku priemernej mzdy na Slovensku nedosahuje takmer 70 % 

zamestnaných občanov. 
Na hranici  chudoby a biedy sa dnes nachádza štvrtina občanov 
Slovenska. Toto je východiskové postavenie Slovenska po 20 . 

ročnom „bačovaní“ tzv. „privatizérov“, rozkrádačských 
ponovembrových vlád v čase nastávajúcej svetovej hospodárskej 

krízy.  



  
 
 

 



+++++++++++++++++++++++ 
Mili priatelia a znami! 
     Opat nechcem nikoho z Vas "pohorsit" a nahnevat, ale 
nic zrozumitelnejsie a zmysluplnejsie v tomto chaose, ktory momentalne na 
Slovensku prezivame, som nepocul a ani necital, co povedal na tuto temu 
byvaly expremier V. Meciar. Nech uz si mysli o nom cokolvek, tak to je snad 
jediny clovek na Slovensku, ktory vie zhodnotit a vyhodnotit situaciu v akej sa 
nachadzame, tak ako je a ako by sa mala riesiet. Vsetci ostatni ako keby len 
"vajatali"  a "tarali dva na tri", a este tomu mnoho krat od veci!!! Neverite? Tak 
si skuste tento rozhovor cislo 34 s V. Meciarom precitat bez predsudkov a 
bez akehokolvek hnevu, a pochopite, ze to ma "hlavu a patu" a nie je to 
len "taranie dva na tri"!  Snad aj nieco sa dozviete, co sa deje a ako by sa 
mali veci na Slovensku riesit. Zelam Vam pekne citanie a zaroven pokojne 
rozmyslanie! Kto sa tu aspon priblizuje k pravde, ak uz nehovori celu pravdu!!! 
Ostavam s pozdravom"                   I. 
  

HOVORY "M" 
19. 10. 2011 - Politici dokazujú, že nepoznajú náš ústavný systém * 
Predčasné voľby ešte nemusia byť * Vraciame sa do roku 1990, keď rozbité 
je všetko * Spoloční sponzori spájajú protivníkov * V parlamente chýba rozum 

 
* Politická scéna po vyslovení nedôvery vláde Ivety Radičovej si nevie 
dať rady s ústavným riešením, keďže nechcú postaviť nový vládny 
kabinet do predčasných volieb, ale prezident zasa podľa Ústavy SR 
nemôže poveriť odstupujúcu premiérku. Ako by mali v tomto prípade 
postupovať?  
 
V. Mečiar: Treba vychádzať z toho, že Ústava SR je nadradená akýmkoľvek 
špekulatívnym politickým a straníckym záujmom. Aj strany podliehajú 
regulácii podľa Ústavy. Nielen dikcia Ústavy, ale aj prax z roku 1994, kedy 
tiež bola vyslovená nedôvera vláde, je jednoznačná. Prezident vládu odvolá. 
Michal Kováč odvolal vládu kuriérom. Ani nečakal, kedy mu NR SR 
rozhodnutie doručí. To je záväzné rozhodnutie, ktoré musí urobiť. Ak ho 
neurobí, vystavuje sa riziku obvinenia z protiústavnosti a nabúrania 
demokratického zriadenia SR.  
 
* A keď v Ústave SR nemá napísanú lehotu, dokedy tak musí urobiť?  
 
V. Mečiar: Lehota tam nie je napísaná, ale z výkladu práva vyplýva, bez 
zbytočného odkladu. Už sme za hranicou zbytočného odkladu, keby aj bola 
otázka, čo je to zbytočný odklad.  
 
* Po týždni je už po zbytočnom odklade?  
 
V. Mečiar: Potom, ako prezidentovi bolo doručené rozhodnutie. Prezident 
nemal dôvod nevykonať to rozhodnutie. Teraz v tejto situácii môže prizvať 
politické strany na konzultácie o tom, na ktorej osobe sa vedia dohodnúť ako 
na osobe schopnej vyjednávania, tak aby ju mohli politické strany tolerovať. 
Nemusia ju podporovať. Prezident okamžite s odvolaním vlády vydáva druhé 
rozhodnutie. To je poverenie zostavením vlády. Poverený zostavením vlády 
môže byť ktokoľvek. Je to na výbere prezidenta. Samozrejme, že pritom dbá 
na to, aby tá vláda bola v parlamente tolerovaná, aj keby bola menšinová. 
Táto vláda do 30 dní musí predstúpiť pred NR SR s programovým 
vyhlásením. Ak NR SR programové vyhlásenie príjme, pokračuje do 10. 
apríla...  
 
* Myslíte do 10. marca?  
 
V. Mečiar: Do 10. apríla. Lebo vláda SR podáva demisiu NR SR, ktorá 
zasadá do 30 dní od dňa konania volieb. Čiže až tým dňom podáva demisiu. 
Prezident ju poveruje výkonom do zostavenia novej vlády. A strany začínajú 
rokovať o zostavení novej vlády po konštituovaní parlamentu. Teraz sme ešte 
v situácii, v ktorej platí ustanovenie, že ak by teraz NR SR nevyslovila dôveru 
vláde, tak by musel prezident poveriť iného zostavením vlády s tým, že by 



zasa musel do 30 dní predložiť programové vyhlásenie vlády NR SR. A 
medzičasom by musel prezident menovať celý kabinet. Takže teraz je 
situácia, keď všetky strany sa tvária, že ich sa to netýka. Pričom každá strana 
je spoluzodpovedná za to, čo sa deje v štáte rovnako ako každý občan. 
Skutočnosť, že je niekto mimo ústavného pôsobenia, neexistuje. A neexistuje 
ani špekulácia, ako by sa výkladom mohlo dosiahnuť, aby Radičová 
pokračovala ďalej bez nového programového vyhlásenia. Keby hneď bola 
Radičová znova poverená, tak musí dať programové vyhlásenie, pričom riziko 
pri Radičovej je takmer sto percentné, že to nie je človek, ktorý by v NR SR 
vedel nachádzať kompromisné dohody. Aj programové vyhlásenie by muselo 
byť kompromisom s časovo obmedzeným konaním. A treba povedať všetkým 
politickým stranám, aby prestali robiť cirkus, lebo síce sú predčasné voľby 
vypísané, ale nedá sa vylúčiť, či niektorý z poslancov voľby nenapadne s 
ústavnou sťažnosťou a možno by aj nemuseli byť. Čiže vláda, ktorá by mala 
mať obmedzený mandát do 10. apríla, nám tu vlastne môže vládnuť veľmi 
dlho. Títo naši „straníčkovia“, ktorí nepoznajú ústavné systémy a nemyslia na 
zadné kolesá, môžu narobiť veľmi veľa zla. Povedzme si na rovinu, že sme 
už dlhú dobu bez vlády. Bezvládie vyvolané touto krízou zapričiňuje 
Slovensku také obrovské škody, že vždy, keď je riziko vzniku škôd, kým je 
kríza a jej dopady, treba mať pevnú vládu. Ak v záujme straníckych percent 
porušujú záujmy celku, tak potom čo sú to za politici?  
 
* Takže neobstojí tvrdenie Smeru, že sú v opozícii a teda vládu nech 
zostavujú iní rovnako, ako neobstojí tvrdenie SaS, že ak nechcú s nimi 
vládnuť, tak oni sa na vláde podieľať nebudú?  
 
V. Mečiar: Vyplýva to z toho, čo som povedal. Nemusia podporovať vládu, ale 
nemôžu mať záujem na tom, aby tu nebola vláda. Ak by sa zopakovala 
Radičová, lepšie by sa im do nej kopalo. Lenže jej zopakovanie nie je možné 
z iných politických príčin. A ak by voľby neboli, čo budú potom robiť títo páni? 
Musia vždy konať tak, ako vraví jedno porekadlo: rob tak, akoby si žil večne. 
A ži tak, akoby si mal zomrieť zajtra.  
 
* Lekári napriek pádu vlády štrajkujú ďalej a oznamujú, že výpovede 
myslia vážne, čo môže ohroziť poskytovanie zdravotníckej starostlivosti 
u nás. Teraz žiadajú poslancov, aby zrušili Uhliarikov zákon o 
transformácii nemocníc. Majú šancu v proteste vyhrať proti parlamentu 
a donútiť poslancov k zmenám?  
 
V. Mečiar: Lekári neveria nedôvere vláde. Vlastne nič sa nestalo. Zákony 
prechádzajú. Vo funkciách sú tí istí ľudia, ktorí už stratili legitimitu vyslovením 
nedôvery vláde. Stratili legitimitu a formálnym aktom, nie konštitučným, má 
byť rozhodnutie prezidenta o odvolaní tejto vlády. A to sa nerobí. Čiže lekári 
pokračujú v proteste automaticky. Ten protest je namierený proti niektorým 
riešeniam. A keď tie riešenia nebudú v parlamente zamietnuté, je logické, že 
protestovať budú. Z hľadiska zabezpečenia zdravotnej starostlivosti je to v 
prvom rade povinnosť štátov. A lekári ako zamestnanci verejných inštitúcií 
vykonávajú svoju prácu v súlade so Zákonníkom práce. Treba pozrieť, čo je v 
ich proteste racionálne a čo vyžaduje neodkladné riešenie. A to, o čom sa 
môžeme rozprávať aj neskoršie.  
 
* Takže akoby protestovali proti tomu chaosu?  
 
V. Mečiar: Nie. Oni protestujú za svoje záujmy v chaose, ktorý im 
negarantuje, že tie záujmy budú vyriešené.  
 
* Ak by sa to podarilo lekárom, znamenalo by to, že uspieť môžu aj iní 
ako učitelia, ktorí už v prípade odchodu vlády protestovať nechceli?  
 
V. Mečiar: Každé voľby riešia nejaký problém, ktorý je ústredným a k tomu sú 
nejaké doplnky. Ale tieto voľby sú také, aké na Slovensku ešte neboli. Dajú 
sa prirovnať len k voľbám v roku 1990, lebo rozbité je všetko. Čiže sa musí 
riešiť všetko. Nie je jeden ústredný problém. Sú všetky a týkajú sa všetkých, 
vrátane učiteľov. Vrátane všetkých ostatných odvetví. Vlastne sa nedá 
povedať, ktoré odvetvie je nenarušené. Okrem lekárov predsa protestujú malí 
a strední podnikatelia. Protestujú umelci. Protestujú a odpor kladú ďalšie 
skupiny.  
 
* Napríklad aj mestá a obce. V parlamente bol schválený daňový mix, aj 
keď vláda padla. Čiže budú protestovať proti parlamentu, keď nemôžu 



proti neexistujúcej vláde?  
 
V. Mečiar: Aj mestá a obce proti parlamentu, lebo ich nadriadená inštitúcia je 
NR SR a riadené sú zákonom. Takže budú protestovať malé parlamenty proti 
veľkému parlamentu. Nebýva to vo zvyku, ale keď sa dostala väčšina obcí a 
miest do dlhov, tak oprávnene protestujú. Tam je jedno ustanovenie Ústavy, 
ktoré je na strane obcí. Originálne právomoci sú tie, ktoré obce a mestá mali v 
deň schválenia Ústavy SR. Odvodené sú všetky, ktoré deň po prijatí Ústavy 
SR štát na obce preniesol. Ale ak sú odvodené, tak súčasne s tým odvodom 
vznikla štátu povinnosť previezť aj peniaze. A to sa nestalo. Takže toto 
obmedzované nosenie peňazí spôsobuje obciam a mestám deficity najmä 
tam, kde sú dlhy. A dostávajú ich do situácie, že nielen, že nebudú môcť plniť 
svoje volebné programy, ale budú musieť prijímať aj krízové programy vôbec 
na zabezpečenie chodu obcí. Čiže nedokážu udržať ani dnešnú úroveň. Preto 
ich protest je takisto odôvodnený a ospravedlniteľný. To je vysvetlenie toho, 
čo sa má voľbami riešiť a vyriešiť.  
 
* Nerobia to politické strany naschvál? Veď parlament schvaľuje 
zákony, ktoré prijímala vláda, ktorá už neexistuje?  
 
V. Mečiar: Povedzme si, ako politické strany špekuľujú. Voľby sú súťažou a 
každý si chce na svoju súťaž zabezpečiť najvýhodnejšiu pozíciu. Smer to 
chce mať vo verejnej mienke, aby vyzeral ako zásadový a ktorý chce vládnuť 
sám. Strany vládnej koalície chcú ísť do volieb z pozície vlády, lebo sa ide do 
volieb podstatne ľahšie, veď majú materiálno – technické zabezpečenie, 
vplyv, rozdeľovanie zdrojov. To všetko im slúži ako nástroj na vplyv vo 
voľbách. A my, čo sme mimo parlamentu, my môžeme len ísť s pravdou von. 
My nemáme za sebou nič iné. Pokiaľ ide o časový limit, ktorý je krátky, je 
veľmi náročný pre novovznikajúce strany. Čiže vlastne sa rieši monopolizácia 
politického priestoru medzi Smerom a Dzurindom. Ale oni si ho chcú 
monopolizovať buď medzi sebou, alebo pre seba. Cez tento volebný systém.  
 
* Aj keď tvrdia, že nikdy spolu nepôjdu?  
 
V. Mečiar: To nie je pravda.  
 
* Ale veď aj Mikloš to už rázne odmietol?  
 
V. Mečiar: Tomu neverte. Pozrite sa, koľko majú spoločných sponzorov a tí to 
vzadu dávajú dohromady. Nepočúvajte Mikloša. Počúvajte Fica, ktorý po 
dobu svojej vlády bol presviedčať amerického veľvyslanca o vhodnosti 
koalície s Dzurindom. Tam sú slová a zákulisné skutky opačné. To treba 
vedieť. Rozhovory o tom, ako sa to bude riešiť, prebiehali dávno predtým, 
kým to riešenie prišlo. A známe sú aj osoby, ktoré to robili.  
 
* Takže v politike sa nič nedeje náhodu a bolo to dohodnuté? Aj takáto 
situácia?  
 
V. Mečiar: A komu táto situácia nevyhovuje?  
 
* Občanom?  
 
V. Mečiar: Nevyhovuje len ľuďom, ktorí na nej stratia. A ľudia ju zaplatia. A 
komu vyhovuje? Smeru predčasné voľby vyhovujú, lebo pri rozkolísanej 
rozbabranej vláde získava pred ľuďmi, že on je riešiteľ. Nie je a nebude sám 
riešiteľ. Vyhovuje Dzurindovi, lebo si vyriešil súboj s Radičovou. Upevnil svoje 
postavenie vo vnútri strany. Skrátením termínu mandátu poslancov bráni 
tomu, aby vznikla nová strana pod vedením Radičovej, aby mu nerozbila jeho 
SDKÚ. Vyhovuje KDH, veď mediálny útok na Radičovú začal poslanec za 
KDH. Pridalo sa vedenie KDH, ktoré povedalo iba to, že jej odstúpenie 
nebude iniciovať. Nepovedalo však, že ho nechce. Vyhovuje strane Most-
Hídu, lebo dlhšie vládnutie by ju dostalo do väčšej krízy a vystupovalo by 
SMK. Takže hľadá dnes kompromis s SMK možno na spoločnej kandidátke, 
aby si upevnila postavenie v NR SR. Lebo tá slovenská skupina zbadala, že 
je to iba Bugárova finta a nie Bugárova zásada. Vyhovuje SaS, lebo si 
zachová voliteľnosť. Od strany, ktorá prezentovala homosexualitu sa stáva 
stranou, ktorá ide prezentovať princípy a získava na svoju stranu 
euroskeptikov. Nezávisle na sebe vlastne dospeli k záveru, ktorý vyhovuje 
všetkým a v istom čase, aj keď potajomky, to prejavili. Keď chceli mať 
Radičovú ďalej vo vláde, tak buď sú hlúpi a nepoznajú Ústavu SR. Alebo v 



tom prípade mali urobiť, že podáva demisiu a prezident ju poveruje vládnutím 
do vytvorenia novej vlády. A vláda sa potom môže tvoriť ľubovoľne dlho.  
 
* A nemôže to potom ešte urobiť? Aby dodržala formálne tieto znaky?  
 
V. Mečiar: Nemôže. Ona už nie je premiérka. A členovia vlády už nie sú 
členovia vlády. Nemajú legitímnosť. Tú im zobrala NR SR. Iba nemajú 
doručený akt, ktorým sa táto legitimita vykonáva. Toto nie je jediný hriech 
proti Ústave SR. Na to dopláca napr. aj Čentéš. Jeho voľba je flagrantným 
porušením ústavnosti.  
 
* Takže už mal byť menovaný?  
 
V. Mečiar: Nemal byť vymenovaný. Táto vec nemá byť vôbec riešená. To nie 
je o osobe. To je o tom, že Ústavný súd SR právoplatne rozhodol, že voľba 
nesmie byť.  
 
* Ale potom Ústavný súd rozhodol, že môže byť?  
 
V. Mečiar: Ústavný súd pred Čentéšovou voľbou rozhodol, že odníma 
účinnosť zákona. Tým sa stalo rozhodnutie právoplatné. Aby sa stalo aj 
vykonateľné, bolo potrebné, aby bolo zverejnené v Zbierke zákonov. A vtedy 
sa strany vládnej koalície dohodli na tejto istej finte, že využili medzeru medzi 
právoplanosťou a vykonateľnosťou, teda výkonom toho rozhodnutia a urobili 
prevrat vo voľbách. To je porušenie ústavného princípu ako hrom. A ak aj 
Ústavný súd SR neskôr povedal, že voľba generálneho prokurátora môže byť 
aj tajná a aj verejná, úkon musíte vždy posudzovať podľa toho, v akom čase 
bol vykonaný. Aký právny stav bol v tom čase. Ten právny stav bol, že 
Ústavný súd SR odňal účinnosť zákonu o voľbe generálneho prokurátora a 
predsa tie voľby boli!  
 
* Kto však proti tomu namietal? Len Trnka?  
 
V. Mečiar: Tam nemusí nikto namietať. Prezident nemôže takéto rozhodnutie 
vykonať. Lebo bolo urobené protiústavným spôsobom.  
 
* Nie je pre Slovensko lepšie, ak bude mať rozpočtové provizórium, ako 
návrh štátneho rozpočtu, ktorý je nereálny, aký navrhol ešte 
odchádzajúci Mikloš, čo už hovorí aj Európska banka pre obnovu a 
rozvoj? Ako by sa mali všetci znova dovydierať v NR SR k rozpočtu?  
 
V. Mečiar: Nie sme všetci rovnako hlúpi. Vráťte sa k môjmu vyjadreniu spred 
pár týždňov, kde som povedal, že rozpočet mal byť prognózovaný na úrovni 
rastu nula.  
 
* Áno, to ste povedali.  
 
V. Mečiar: Ešte aj to je dosť optimistické. Ale takýto rozpočet by bol na úrovni 
reálnosti hodnôt, v ktorých sa môže pohybovať. Zbytočne bude hovoriť, že 
zvýši učiteľom platy o 3 percentá, keď inflácia je prognózovaná na úrovni 5,6 
percent. To znamená, že sa im o 2,6 percent zhorší aj pri raste platov. Veľa 
údajov z rozpočtu nebude platných v deň jeho prijatia. Reálny stav v EÚ aj na 
Slovensku bude iný ako ten, ktorý si ministerstvo napočítalo. Čiže či je prijatý 
zákon, ktorý je zle postavený a vlastne nedáva rámce, lebo ten zákon je 
prognóza a príkaz na ten rok, alebo sa pôjde do provizória, ktoré sa upresní 
po voľbách v apríli 2012, tak vlastne to provizórium bude presnejšie. 
Teoreticky najpresnejší rozpočet je ten, ktorý sa urobí 31. 12. Každý iný je 
prognóza, predvídanie. Tým, že nastavovali optimistický rozpočet, ktorý sa 
obávajú zmeniť z dôvodov volebnej taktiky, tak sa dá očakávať, že v NR SR 
kto bude tlačiť zvýšiť príjmy rozpočtu. A všetci sa budú snažiť pôsobiť, že 
máme z čoho rozdávať. Pritom niet z čoho. Sú to prvé voľby, ktorý ten, čo 
bude sľubovať, čo všetko ľuďom dá, bude klamať. Treba, aby ľudia vedeli, že 
bude klamať. Ale ľudia chcú byť klamaní.  
 
* Nebola Ústava SR zle koncipovaná, ak sa dnes strany nevedia 
dohodnúť, kto má byť na čele vlády a prezident preto otáľa s odvolaním 
kabinetu, aj keď mu to Ústava SR prikazuje?  
 
V. Mečiar: Ústava SR je koncipovaná dobre. Len politické strany v NR SR 
špekuľujú, ako Ústavu SR obísť. A to nie je dobré, ak tí, ktorí sú Ústavou 



viazaní a mali by byť vzorom občianskej statočnosti, dodržiavania pravidiel, 
rozmýšľajú, ako pravidlá porušiť. Ústava stanovuje, kto má čo urobiť. Podľa 
Ústavy v pondelok 17. októbra prezident SR mal vládu SR a všetkých jej 
členov odvolať. Tí sa mali zbaliť a z kancelárií vypadnúť. Ak na poobedie 
zvolal poradu politických strán, tí mali len povedať, vyjadriť sa, či vedia 
navrhnúť osobu, ktorú by tolerovali v NR SR na to vládne obdobie. Ak nie, 
pán prezident ich pošle domov a svojím rozhodnutím, svojou 
zodpovednosťou ešte v pondelok 17. októbra poveruje osobu zostavením 
vlády SR. Táto poverená osoba musí do niekoľko hodín, či dní prezidentovi 
predstaviť nový kabinet. Prezident kabinet vymenuje. Kabinet nastupuje do 
svojich úradov. Začína pracovať. A do 30 dní od vymenovania prezidentom 
musí v NR SR požiadať o vyslovení dôvery. Čiže nie je chyba v konštrukcii 
Ústavy SR. Tu je chyba v tom, že sa nechce Ústava SR dodržať. Že politické 
strany špekuľujú aj s ústavným dokumentom. Ako aj pri niektorých zákonoch 
prekročili limity Ústavy SR v tomto, i v minulom volebnom období. To sa nedá 
robiť tak, že pre percentá dôvery u ľudí budem robiť z Ústavy SR zdrap 
papiera. Potom, ak nie sú základné normy dodržané, tak sa štát rozkýva. Ak 
sa má robiť nová Ústava SR, tak len ústavným princípom. Právo má jednu 
zvláštnosť oproti všetkým normám. Odo dňa prijatia do dňa skončenia platí.  
 
* Argumentujú však tým, že ak by prezident takto postupoval, potom by 
sa možno do 10. marca vystriedali v SR možno tri – či štyri kabinety, 
lebo ani jeden by nezískal v NR SR podporu.  
 
V. Mečiar: Aj to sa teoreticky môže stať, ale to by urobili len hlupáci.  
 
* Že by nikoho nepodporili?  
 
V. Mečiar: Povedzme, že keď hlúposť kvitne v parlamente, tak to ukazuje, aká 
je tam chyba, že v ňom nie je ĽS-HZDS, tak v NR SR chýba rozum. Ak 
hlúposť kvitne v politických stranách, kvitne v NR SR, potom to plodí štátu 
obrovské škody. Títo ľudia majú občanov vyviesť z krízy? Veď ich ťahajú do 
druhej krízy. Okrem hospodárskej, ich ťahajú do permanentnej politickej krízy. 
Prečo? Aby z krízy ťažili percentá vo voľbách? Na úkor toho, že ľudia budú 
chudobnejší? Ceny vyššie? Pracovných príležitostí menej? Veď to je ľudský 
atavizmus. To už nie je ústavnosť, ani politika. Proti tomu treba postaviť 
jednoduché statočné občianske srdce, povedať: páni, sú tu regule, pravidlá 
záväzné pre všetkých. A budete ich dodržiavať aj vy. Keby sa to nechcelo, 
potom je tu islandská cesta. Keď Islanďania vykúrili všetkých politikov preč. A 
postavili si celkom nových. Od tej doby Island prosperuje.  
 
Stanislav Háber  

+++++++++++++++++++++++ 
Vazene kolegyne a kolegovia, 
pre Vasu informaciu,  
zelam vsetko naj, 
Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. 
clen Vyboru LF pre vedecku a odbornu literaturu a pocitacove 
programy 
www.litfond.sk  
PS. Cast premiantov ma laskavo povzbudila, aby som ludom v 
tvorivej 
ekonomike, t.j. autorom, rozposlal prihovor (od s. 2 prilohy). 
Vopred sa 
ospravedlnujem za nehoraznosti, 
ktorych som sa tam dopustil kvoli naladeniu co najvhodnejsej 
slavnostnej 
atmosfery... musel som postavit chronotop na zopar ostrych 
kontrastoch.  
Priloha: Strana 1 
Minúta ticha 
alebo 
Tretí útok na umelecké fondy 



Andrej Ferko 
 
Text pôvodne uverejnil Literárny týždenník 13/2001, pred 10 
rokmi.         
                  Ideálom útočníkov na slovenské  umelecké fondy 
musí byť osud   fondov 
českých.  Napr.   Český   hudobný  fond  sa transformoval  tak, 
 že  o  
jeho  majetku  začalo  absolútne rozhodovať  sedem  ci  deväť 
 ľudí  bez  
akejkoľvek  dalšej kontroly.  Jedným z  ich krokov  bol odpredaj  
vydavateľstva Supraphon nemeckému majiteľovi za desatinu 
reálnej ceny, asi 
ako  nedávno Slovenské  telekomunikácie. V  tomto predaji sa 
odpredali  aj 
autorské  práva generácií  českých skladateľov a interpretov,   
najcennejsie  boli   asi  práva   na  dielo Bohuslava  Martinu. Po 
 celých 
 
Čechách  sa  vtedy  konali koncerty tak, že na začiatku bola 
minúta ticha. 
     Na viac sa zúfalá  kultúrna verejnosť nezmohla. Čo Čech - to 
okradnutý muzikant. 
     Arogantný  majiteľ  majetku,  vytvoreného  generáciami 
českých  
umelcov dostal  vtedy v  televízii Nova  otázku, že teraz vzniká 
 dojem, 
že 
dielo  generácií českých umelcov  sa stalo vlastne jeho 
majetkom. 
     A on odpovedal, že ten dojem je správny. 
     Po  takejto transformácii  umeleckých fondov poškuľujú 
slovenskí 
žiaci českých transformátorov.  Jeden z nich sa už stihol v 
uzavretej 
spoločnosti pochváliť, že on bude napokon majiteľom kaštieľa v 
Budmericiach. 
     Nie je to vtip. 
     Fondy   prekážajú,    zaberajú   budovy,   neuspokojujú 
neuspokojiteľných, deje sa to isté ako pri nástupe fašizmu - 
nespokojní 
brešú a spokojní či ľahostajní mlčia (najprv ich ubúda mediálne, 
potom aj 
reálne).  Agresori sa derú k moci. A potom príde deň, keď už 
bude neskoro. 
     Základom terajšieho útoku, po  prevrate už asi tretieho v 
poradí, 
ostáva zase len  tých zopár skupiniek, prevažne neúspešných 
umelcov, ktorí 
by radi zbohatli podla českého návodu. 
     V Literárnom  fonde Slovenskej republiky  pracuje deväť 
výborov. 
Ktoré z nich konkrétne  haprujú tak, aby bolo treba podľa  pána 



 ministra  
okamžite  menit  štatút celého fondu? Tohto fondu sa veru 
 netýka ani 
nekvalifikovaná formulácia v liste pána  ministra, že ide o 
 "širšiu 
umeleckú obec". Táto formulácia predsa sotva zahŕňa 
 novinárov, 
prekladateľov vedeckej a odbornej  literatúry, vedcov, 
 odborníkov a 
programátorov... Partnermi LF SR v mnohých  týchto oblastiach 
nie sú 
profesné organizácie,  lebo je  buď jedna,  ako v  prípade 
umeleckého 
prekladu,  alebo  vari  stovky  ako  v  prípade  vedeckej  a 
odbornej 
literatúry, len  vedeckých spoločností sú desiatky, vedeckých 
rád fakúlt 
je 
osemdesiat, vedeckých ústavov na SAV sú ďalšie desiatky.  Kto 
píše  pánovi 
ministrovi  do listov nekvalifikovanosti? Pre LF SR  platí, že má 
zároveň 
prebytok i nedostatok partnerských profesných organizacii, iba 
kde-tu 
zodpovedá počet členov    výboru  počtu  delegujúcich 
organizácií. 
     Vo Výbore pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 
programy  
napriklad nie  je možné  reprezentovať každú vednú disciplínu,   
 preto    
bolo    treba    renomovaných  ľudí s viacnásobným rozhľadom 
 a 
výbornickou 
skúsenosťou  - Peter Sýkora,  prof.  Augustín  Maťovčík,  prof. 
Vladimír 
Bužek... Veda je  dnes taká dynamická,  že treba priebežne 
 adaptovať 
formy 
podpory.  Teraz sa zriaďuje  prémia za vedecký  ohlas. V koho 
záujme  sa 
má 
rušiť  kontinuita práce, na  ktorú niet (v školstve ani vede 
dlhodobo) 
kritiky? Prečo tá  časová tieseň? Hádam pre to  isté, pre čo sa 
 ponáhľal  
Václav   Klaus nepodložene opakovane  devalvovať  korunu: 
kradnúť čo  
najrýchlejšie.   Je  vôbec   Zákon  o fondoch v legislatívnom 
pláne vlády? 
     V tejto chvíli  by sa mali na adresu MK  SR i v médiách 
ozvať  všetci 
spokojní  s  prácou  fondov.  Ide o tú minútu ticha. Ide o ňu 
teraz. 



     Teraz  sa ešte  dá diskutovať.  Potom, po  postupnej či 
fatálnej 
likvidácii umeleckých fondov príde reč aj na ticho.  
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Požiar Budmeríc? S najväčšou pravdepodobnosťou... 
 
Príhovor moderátora odovzdávania najprestížnejších cien 
Slovenska, o 
ktorých sa nesmie písať,  
t.j. slávnostného odovzdávania cien a prémií za vedeckú a 
odbornú 
literatúru za rok 2010 
 dňa  29.9.2011  v Zichyho paláci v Bratislave 
 
 
Vážení prítomní,  
ponajprv sa krátko zamyslím nad vzťahom slovenskej politiky k 
vede a 
kultúre... (dlhšia pauza)... koniec krátkeho zamyslenia.  
„Beda národu, ktorému mysliteľov nahradili herci,“ napísal 
básnik Feldek. 
Podľa médií a podľa ich vrzúkania hrajúcich politických hercov 
však 
mysliteľ nie je už ani len politicky korektné slovo...  Stavím sa, 
že 
nikto 
zo slovenskej politiky nevie, čo toto slovo znamená, ani netuší, 
ako by 
myslitelia mohli súvisieť so štátom, jeho estetikou, pozitívnou 
filozofiou 
dejín... „štátnej myšlienky niet,“ napísal jeden z našich 
najväčších 
mysliteľov.  
Podarilo sa mi, iba prvý raz a naposledy v živote, naštartovať 
súčasne 
výbuch smiechu a potlesku jednou jedinou prvou vetou. Stalo sa 
to u nás na 
fakulte, na Dni otvorených dverí a v posluchárni A, kde sa 16. 
novembra 
1989, deň pred Prahou, začala študentská nežná revolúcia, tak v 
tejto 
historickej posluchárni bolo bitkom nabitých 350 
stredoškolákov a ich 
učiteľov. A tá prvá explozívna veta znela: Vitajte na najlepšej 
fakulte v 
najhoršom štáte Európskej únie z hľadiska podpory vedy a 
kultúry. Tú vetu 
som ani nemusel dopovedať, lebo ten smiech a potlesk vybuchli 
ihneď, ako 
sa 



stala zrejmou oxymoronová konštrukcia tej vety – vitajte medzi 
najlepšími, 
ktorí sú nevítaní vo vlastnom štáte, v domovine, vo vlasti. 
Vitajte dnes, 
najlepší z najlepších podľa vyhodnotenia porôt, ktorých pravidlá 
poznáte a 
ktorých návrhy na základe čo najlepších posudzovateľov 
akceptoval Výbor 
pre 
vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy. Možno 
treba povedať, 
že 
ide o transparentný proces, kde mnoho renomovaných ľudí dalo 
hlavy 
dohromady a spravilo to najlepšie, čo sa za daných 
interdisciplinárnych 
okolností dalo – a keď sa rozhodnúť nedalo, nastala pre vedca 
diskutabilná 
fáza  –  hlasovanie. Ale ako poznamenáva pán Koch, citujem z 
knihy pána 
novinára Slava Kalného, ak sa chcete dostať do veľkých 
ťažkostí, spravte 
niečo užitočné pre vlasť. Vyše polstoročie užitočnosti fondov sa 
má 
skončiť. S najväčšou pravdepodobnosťou. Budmerický kaštieľ a 
po ňom, 
čojaviem, Smolenice, postihne náhodný požiar, tak ako predtým 
výtvarnícke 
Moravany, kde požiar ešte nebol, ale už tam rastie zeleň, čiže 
burina – v 
interiéroch.  
Čo ale je najväčšia pravdepodobnosť? Len toť mali trosky 
haraburdy z 
vesmíru zhrmieť s najväčšou pravdepodobnosťou do Chile. 
Potom, tiež s 
najväčšou pravdepodobnosťou – do Kanady. Neskôr, s 
najväčšou 
pravdepodobnosťou, hlučne padli do Tichého oceánu, alebo, 
tiež s najväčšou 
pravdepodobnosťou, zhoreli v atmosfére. Hm...  
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Čo ale je HM? HM povieme, keď nie sme si istí, či vyhŕknuť 
AH, AHA alebo 
HAHA. HM je také akoby behaviorálne embryo, z ktorého sa 
ešte môže 
vyliahnuť bisociácia, aposteriórny signál zaujímavosti, ktorú i 
tak 
definovať nevieme.  
Nepredpokladám, že najmegasuperultragigablbovinovú 
formuláciu „s 
najväčšou pravdepodobnosťou“ stvoril vedec. Najväčšia 



pravdepodobnosť má 
totiž hodnotu jedna a označuje sa slovom istota. Túto blbosť 
vypotili 
blbci 
novinári. Prečo ale naše médiá nesmú písať o úspechoch 
slovenskej vedy a 
súčasne má do nich bezbrehý prístup dvojica nimi a iba nimi 
vyrobených 
mudrcov až vševedov – Ján Slota a Nora Mojsejová? Ako to, že 
práve tento  
Janko a takáto Norika majú viac mediálneho priestoru čiže času 
 ako celá 
slovenská veda a kultúra, ako celá tvorivá ekonomika, ako 
všetci autori?  
Nuž tak, že slovenská tvorivá ekonomika neexistuje. My všetci 
tu nie sme. 
Európska priorita s týmto označením sa končí na našich 
geografických 
hraniciach. Je nás o dve tretiny menej ako v roku 1989, 
vedeckých 
pracovníkov. Keď som v roku 2001 uverejnil strohý 
ekonomický fakt, že v 
trhovom priestore cieľové krajiny by nám mali refundovať 
vzdelanie, trvalo 
desať rokov, kým sa toto predvčerom dostalo do centrálneho 
denníka a 
potrvá 
ďalšiu generáciu, kým sa z toho stane politická agenda, lebo na 
tieto 
naše-nenaše peniaze napodiv neplatia pravidlá trhu. Odišlo asi 
dvestotisíc 
vysokokvalifikovaných ľudí, viac ako všetkých emigrantov za 
najzbesilejšej 
maďarizácie, presné čísla sa utajujú, aj počty ľudí, aj náklady na 
ich 
vzdelanie. A svojho času nonsensová básnička žiaka pomocnej 
školy, ktoreho 
som trenoval dzudo, sa – čuduj sa svete –  postupne stala 
vedeckou 
syntézou 
–  
Slovákov je moc,  
chodievajú slabším štátom na pomoc.  
 
Boris Filan vo svojom vari najlepšom krátkom texte  prorokuje, 
že raz sa 
za toto všetko budeme hanbiť, že sme to pripustili, ten brud, 
ktorý sa na 
nás valí z médií, ktoré u nás nahradili politiku, treba dodať.  A 
ešte 
pridodať, že nie my sme to pripustili, ale že náš mediálny 
priestor 
dopadol 



ako náš priemysel, posledná naša väčšia fabrika bola Duslo 
Šaľa, ako 
konštatuje náš Noam Chomsky – Roman Michelko. Ale ešte 
prekážame, fakulty, 
ústavy, múzeá, školy, galérie, archívy... naša pamäť a jej 
tvorcovia ešte 
zaberajú priveľa budov a pozemkov.   
Kým lekárnici, architekti alebo advokáti môžu mať komoru a 
platiť v nej 
povinné členské, autori nesmú. Kým iné zariadenia môžu trhovo 
zarábať, 
napr. fakulty môžu firmám prenajímať priestory, Literárny fond 
nesmie, 
rozdiel pre Budmerice predstavuje 50 tisíc euro ročne, čiže par 
poslaneckych platov alebo ročná kozmetika srstnatejšieho psa z 
perverznej 
pseudoelity, takzvanej smotánky. Preto sa po aleji do kaštieľa 
blíži 
pomyselný koč, ťahaný bielym koňom, so zastretými 
záclonkami, za ktorými 
sa 
ku svojmu majetočku, získanému za symbolickú sumičku, blíži 
budúci išpán.  
A aby sumička bola ešte symbolickejšia, logicky treba požiar, 
požiar toho 
typu, ako vyhorel bratislavský amfiteáter,  lebo zatopiť Domov 
slovenských 
spisovateľov by vyšlo drahšie a zemetrasenie ešte drahšie. 
Škoda, že tie 
trosky vesmírnej haraburdy s potulnou  najväčšou 
pravdepodobnosťou nepadli 
najust sem.   
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Patália s kaštieľom neznamená začiatok, ale pokračovanie. 
Mnohoročné 
spoločné úspory stoviek autorov, všetkých spisovateľov, zmizli 
z banky a 
aj 
polícia aj banka zničili videozáznam lupiča. Spisovatelia mali 
ešte 
tlačiareň v Trnave, ako hlavní akcionári. Bez vedomia hlavného 
akcionára 
sa 
podľa zákona nesmie diať nič, ale ak ním boli autorské 
organizácie, dalo 
sa 
to, podarilo sa. Fabrika, v ktorej sa mohli tlačiť knihy našich 
autorov, 
sa 
vlastnícky vyparila. Na zastupovanie autorov by mala byť 
možnosť voľby, 



ale 
nie je, na celé oblasti duševného vlastníctva má monopol LITA 
resp. SOZA, 
kde musíte voľky-nevoľky  byť, aj keď vaše dielo doma ani 
vonku 
nepropagujú, to si sami od seba odpustili, a z honorárov i šírenia 
platiť 
nie dve ako do fondu  ale desať percent. To všetko je v 
poriadku, lebo 
autori sú ľudia druhej kategórie, nemajú rovnaké práva.  Keď 
niekoho 
vytopí, pomáha mu armáda i štát. Keď rad zaradom a 
takpovediac 
systematicky 
ošmekúvajú  spisovateľov, učiteľov a vedcov, pre médiá 
prednostne hovorí 
mediálna superstar Slota, čo mu chutilo pozavčerom pojesť, 
alebo mediálna 
galaxia Mojsejová predvádza svoje mnohorako nedostižné ego.  
Ako je to všetko možné? Nuž tak, že si po vysvetlenie musíme 
zájsť do 
maďarskej politológie. Slovensko patrí na Balkán. Nemá svoju 
vlastnú 
mocenskú elitu, a preto každá vrchnosť likviduje vedu a kultúru, 
autorov a 
tvorivú ekonomiku. V logike nebalkánsky vlastnej mocenskej 
elity by takáto 
likvidácia nebola možná a šmahom by 150 hlasmi prešvacla 
 jediný riadok v 
pravidlách – predať autorom ich strechu nad hlavou, celej vede 
a kultúre 
naše strechy, za symbolickú cenu a dovoliť, aby sa nimi volení 
správcovia 
mohli správať trhovo, pod verejnou kontrolou a trasparentne. 
Družstevná 
myšlienka, spájanie záujmov a možností, vznikla nezávislo v 
Anglicku a na 
kontinente v Sobotišti, u nás, v hlave pána Jurkoviča. A budeme 
mať aj 
opačné historické prvenstvo – naša tvorivá ekonomika sa stane 
bezdomovcom. 
To sa zviditeľníme.  Jeden  jedinký slepý šíriteľ vedy a kultúry, 
Matej 
Hrebenda, spravil viac než všetky nenaše vlády a médiá. On 
dával, kým oni 
len berú a berú, dlhujú nám už rádovo miliardy, podľa ich 
vlastných 
pravidiel. Nemáme medzi politickými hercami jedinú 
reprezentatívnu tvár 
ani 
hlas. Ďalšia vedecká syntéza v básničke –  
 
slovenská veda nemá tvár,  



aj preto z nej býva nemá tvár.  
 
Kde ale tu a teraz vziať nádej a slávnostný pocit? Sme tu, ako 
každý rok, 
pánubohu za chrbtom, do neba vysoko, ku vláde ďaleko, ale – 
najlepší z 
najlepších. Našťastie máme aj svoj vnútorný svet, náš spoločný 
priateľ 
René 
Dekartes, ktorý sa pre svoju kariéru vedca rozhodol práve tu u 
nás – pri 
obliehaní Nových Zámkov – rozdelil našu skúsenosť na res 
extenso a res 
kogitans. Máme v sebe jednotlivo aj kolektívne silu najsilnejšiu, 
dvojsilu, 
ktorá jediná prekonáva aj smrť, silu tvorivosti a silu pamäti. Na 
tomto 
okršleku, ako by vari povedal Mináč, náš dnes už zakázaný 
autor, na tomto 
okršleku nám srdce hupká vozvysok, ako by zaspieval 
Hviezdoslav, náš 
neznámy národný básnik, dnes by sme povedali nie srdce hupká 
vozvysok, ale 
endorfín, tu sme doma, nie ešte, ako vo svete vonkajšom, kde 
nám našu 
strechu môžu ukradnúť, ale vo svete vnútornom, kde neprší, kde 
sme doma 
boli i budeme naveky, tu sme svoji, tu máme svoju oázu šťastia, 
ako by 
povedal Fink, tu sme v najblšej krajine sveta súčasťou 
najúchvatnejšieho 
obdobia svetovej vedy. V tejto sfére a v tejto ríši pri hranici 
poznania 
máme múdrych študentov, svetovo úspešných mladých vedcov 
už na 
stredoškolskej úrovni, tento rok v lete sa dokonca stala 
Bratislava 
centrom 
mladej svetovej vedy, Expo Science International, dnes sme na 
výbore 
rozhodovali o prémiách za študentskú vedu a reprezentáciu v 
zahraničí, z 
mojej pozorovateľne vidno dlhodobé dôvody na radosť, máme 
navonok parádne 
citačné ohlasy a dovnútra naopak ťažké dilemy pre poroty, lebo 
rozsah aj 
kvalita vedeckej produkcie  je dlhodobo stabilná. Pretože na 
takýto 
napozorovaný fakt nemožno dosť dobre ísť deduktívne ani 
induktívne, 
dovoľte 
mi výnimočne abdukciu.  
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Odhadujem, že ide o paradoxnú guerillu. Partizánska vojna, 
doslovne 
vojnička, tvorivej ekonomiky na Slovensku o holé prežitie sa 
darí 
čiastočne 
financovať z prostriedkov na rozvoj ERA, European Research 
Area. Aj z tých 
nám chcú uchmatnúť na betón, symbol blbosti. Proti našej 
balkánskej 
prioritizácii sa dá bojovať, najmä, ak máte nadkritickú veľkosť a 
kvalitu 
tímu – za nadnárodné peniaze.  Naším posledným spojencom 
proti lokálnej 
vlastizradnej blbosti médií a pseudopolitiky ostáva svetová veda 
a jej 
rozumné mechanizmy, európske priority, s ktorými sa všetci 
nenaši politici 
dostali do ťažkého sváru, čiže nesváru. Tento konflikt bude 
strhujúce 
pozorovať, balkánska blbosť tu ešte len rozkvitne a poprekvitá 
tisícorakými 
kvetmi a naše akademické senáty i vedecké rady sa neodvratne 
stávajú 
infraštruktúrou odboja. Inak povedané, máme dnes čo oslavovať 
smerom do 
minulosti a do budúcnosti máme perspektívu, povinnosť i 
zmysel nášho 
autorského žitia:  dotiahnuť náš generačný odkaz v čo 
najlepšom stave do 
neodvratnej chvíle, keď namiesto terajšej degenerovanej slepej 
uličky 
vznikne slovenská európska politika, asi v ďalšej generácii. Náš 
generálny 
štrajk či hromadné výpovede by balkánski politici a s nimi 
prepletené 
médiá 
len uvítali, prichodí nám vyšpekulovať niečo efektívnejšie a 
tipujem, že 
aj 
vtipnejšie. Máme sa teda dnes z čoho tešiť a na čo tešiť do 
budúca. 
Vitajte 
a gratulujem! 

+++++++++++++++++++++++ 
Sme na prahu krízy, oproti ktorej bol rok 2008 len jemná fanfára 
na úvod,“ hovorí Juraj Mesík. 
Autor fotografie: Ivan Pastor 
Kríza je neodvratná: Hororové vízie Juraja Mesíka naháňajú 
strach 
Rozhovor s občianskym aktivistom Jurajom Mesíkom (49) som 
rozdýchaval niekoľko dní. Je trochu šokujúci, až neuveriteľný. 



Mnohí ľudia tvrdia, že preháňa. 
 
Dlhodobo kritizujete stavbu diaľnic. Prečo? 
Na Slovensku sa z výstavby diaľnic stalo zlaté teľa. Existuje 
viera v to, že diaľnica rovná sa spoločenský pokrok a diaľnica je 
ekvivalent vyspelosti krajiny, niečo, čo nás potiahne do lepšej 
budúcnosti. Diaľniciam sa pripisuje neuveriteľný význam, 
omnoho väčší, ako majú. Navyše sa stavajú ohromne 
predražené. Súvisí to nielen s kradnutím, ale aj s trasami. Tie sú 
vybraté tak, aby boli čo najdrahšie. 
Veď na výstavbe cestnej siete pracujú tímy projektantov. Asi 
vedia, čo robia. 
Áno, ale ak mám veľkú stavebnú firmu a kamarátim sa s 
množstvom vplyvných politikov, je mojím záujmom plánovať 
trasy čo najdrahšie. Omnoho viac zarobím pri stavbe 
sedemkilometrového tunela ako na desiatich kilometroch 
povrchovej cesty. Takže urobím všetko preto, aby som staval 
tunel. 
Tunel je normálna súčasť diaľnice. 
Problém je, že Slovensko nie je bohatá krajina. Nemáme na to, 
aby sme mali cesty a tunely ako Rakúsko, Švajčiarsko, 
Nemecko. Lenže my také diaľnice chceme a cenou 
 
za to je hlboké podinvestovanie školstva či zdravotníctva. Za 
posadnutosť diaľnicami doplácame tým, že nám vyrastajú 
nevzdelaní ľudia, učitelia sú chudáci, ľudia zomierajú 
predčasne, lebo nemajú včas kvalitnú zdravotnú 
 
starostlivosť. Žiaľ, masy si to neuvedomujú. Ale podľa mňa sa 
aj tak už severná diaľnica s tunelmi nedostavia. 
Prečo myslíte? 
Lebo svet sa valí do takej hospodárskej krízy, o akej mnohí ani 
netušia, a Slovensko na ne nebude mať zdroje. 
To sú dosť katastrofické názory. Nepreháňate? 
Nemyslím si, veď pár hodín predtým, ako v USA skrachovala 
banka Lehman Brothers, mala od všetkých kľúčových 
ratingových spoločností najvyššie hodnotenie. Nikto nebol 
ochotný ani uvažovať o tom, že o pár hodín skrachuje, čo pred 
troma rokmi zapríčinilo krízu. Ľudia nie sú nastavení na to, aby 
brali vážne varovné signály. Mozog ‚vytesňuje‘ realitu a 
uprednostní iluzórny svet pred dátami. Fakty sú jednoznačné – 
sme na prahu krízy, oproti ktorej bol rok 2008 len jemná fanfára 
na úvod. Kríza je neodvratná, nedá sa jej predísť a nie je v 
rukách politikov zabrániť jej. 
 
Prečo? 
Na krízu je zasiate už dlho. Svetové ekonomiky desiatky rokov 
žijú na dlh. Každý vieme zo svojej rodiny, že žiť na dlh 
dlhodobo nie je možné, lebo raz banka zaklope na dvere a bude 
z vás peniaze a úroky žmýkať. Lenže štáty sa stále tvária, že sa 
na dlh žiť dá. 
Svet je podľa vás natoľko zadlžený, že systém krachne? 
Určite áno. 



Tie diaľnice, čo staviame, budú zbytočné? 
Kapacita súčasných ciest bohato postačí. Ľudia nebudú mať na 
pohonné látky, nebudú si môcť dovoliť vlastniť autá. Štát 
nebude mať ani na údržbu existujúcich ciest, nehovoriac o 
stavaní diaľnic. 
Teraz debatujeme o kríze, ktorá môže svet zasiahnuť o 
desaťročia? 
Nie. Moja osobná hypotéza je, že takáto kríza nastane do 
jedného- dvoch rokov. A pokojne sa to môže stať aj skôr. 
Možnože sa mýlim, lebo niekto ešte môže natlačiť ďalšie 
bilióny dolárov do ekonomiky a krach sa oddiali. Lenže o to 
tvrdší potom bude. Ekonomický systém stál na prahu zrútenia 
už v roku 2008. Zachránili ho obrovskými finančnými 
injekciami. Problém je, že peniaze, ktoré Američania 
napumpovali do systému, nie sú ničím kryté. Sú iluzórne, 
nestoja za nimi žiadne materiálne hodnoty. To sa už nedá viac 
zopakovať. Preto si myslím, že druhé kolo krízy nastúpi do roka 
až dvoch. 
Keď toto ľudia počujú, prestanú investovať, prestanú kupovať, 
ekonomika sa spomalí. Čiže to, čo hovoríte 
 
, ešte môže prispieť ku krachu. 
Je zaužívaný argument, že je to proroctvo, ktoré krízu privoláva. 
Lebo podľa mnohých by mal bojovník proti kríze peniaze 
míňať, aby naštartoval ekonomiku. Ibaže spotreba priemerného 
Slováka nie je schopná čokoľvek v globálnych podmienkach 
ovplyvniť. Keby všetci Slováci teraz vybrali svoje peniaze z 
účtov a išli nakupovať, nič to s globálnou ekonomikou neurobí – 
akurát by nemali žiadne rezervy, keď to príde. 
Čo teda ľudia majú robiť? 
Musia premýšľať, čo sa môže stať. Musia vnímať fakty a 
‚nevytesňovať‘ ich zo svojej hlavy. Mnohí totiž nechcú 
premýšľať, nie sú ochotní odložiť si pár sto eur na horšie časy, 
prestať plytvať. Radšej idú na dovolenku do Egypta. 
 
Kríza asi nepríde odrazu. Bude to postupný proces a ľudia sa 
budú môcť pripraviť. Alebo nie? 
Obávam sa, že môže nastúpiť veľmi rýchlo. Reťaz je taká pevná 
ako jej najslabšie oko. V roku 2008 bol bankový sektor 
niekoľko hodín pred úplným zrútením, ktoré by znamenalo, že 
fi nancovanie medzinárodného obchodu by sa úplne zastavilo. 
Odrazu by nebola napríklad preprava tovarov medzi 
kontinentmi. Čiže pád nebude lineárny, nebude to tak, že nám 
bude stúpať nezamestnanosť mesačne o 0,1 percenta. Bude to 
skôr v skokoch. 
Môže sa stať, že aj tretina ľudí ostane bez práce? 
Tridsaťpercentná nezamestnanosť v priebehu troch-štyroch 
rokov je úplne reálna – stačí pád dopytu v Nemecku. Rád by 
som sa mýlil, ale vychádza mi to z analýzy dát, ktoré mám k 
dispozícii. V Španielsku je už dnes bez práce vyše 20 % ľudí a 
50 % mladých ľudí, u nás je to celá tretina mladých. 
Hodnota peňazí pri kríze prudko klesne. Čo teda majú ľudia 
pred krízou s peniazmi urobiť? 



Ak má niekto zvyšných tisíc eur, určite by som mu neodporúčal 
ísť na luxusnú dovolenku, ale buď vhodne investovať, alebo 
odložiť na horšie časy. Hoci peniaze môžu stratiť hodnotu, stále 
budú potrebné. Je lepšie mať aspoň niečo, ako nemať nič. Sú aj 
analytici, ktorí si myslia, že hodnota peňazí bude chvíľu veľmi 
vysoká a ten, kto k nim bude mať prístup, bude kráľom. Ak 
banky skrachujú a vy budete mať peniaze na účte, nedostanete 
sa k nim. Keď pred časom padla Argentína, tak aj pomerne 
bohatí ľudia zistili, že sa vedia dostať len k približne sto 
dolárom mesačne, lebo banky im viac nedali, aby sa predišlo ich 
krachu. Neskôr peniaze stratia hodnotu a roztočí sa infl ačná 
špirála. 
Veľa ľudí má dlhy. Čo majú robiť? 
Mať dnes dlhy je chyba. Praktická rada znie – ak môžete, zbavte 
sa ich. Banky ich z ľudí budú vytĺkať. Keď vidíte, že prichádza 
kríza, najrozumnejšie je nemať dlhy a nevytvárať ďalšie. Teraz 
sa zadlžovať je podľa mňa hazard. 
Nehovoria vám, že zbytočne strašíte a ste katastrofista? 
Tak potom aj Winston Churchill bol katastrofista, lebo 
predvídal, že Nemci napadnú Britániu. Myslím si, že som 
realista. Nálepkovanie niekoho tým, že je katastrofi sta, odvádza 
pozornosť od debaty o faktoch a dátach. 
Zadlžuje sa aj Slovensko. Politici nevedia, že taká kríza môže 
prísť, alebo nemajú inú voľbu, iba štát zadlžovať? 
Na Slovensku je veľa politikov, ktorí sú úplní ekonomickí 
analfabeti. Azda tu však je pár politikov, ktorí si uvedomujú, 
aká je skutočná situácia. Z dlhového kolotoča sa však nedá 
vystúpiť – aspoň nie včas. To isté platí o ostatných krajinách 
vrátane USA. Celkový dlh USA je 350 percent HDP, dlh 
samotnej vlády asi 100 percent. Ak by chceli dlhy splatiť, všetci 
Američania by tri a pol roka robili len na splácanie. Nič by 
nemohli kupovať, ani potraviny. Z toho vidíte, že ich dlhy sú 
nesplatiteľné. Možno ich zlikvidovať len tým, že veľká časť sa 
odpíše a tí, ktorí majú americké dlhopisy, svoje peniaze stratia. 
Keď nastúpi kríza, čo sa bude diať? 
Všetko, čo nie je potrebné na prežitie, budú ľudia redukovať. 
Jesť musíte, ale na futbal ísť nemusíte. Najprv môže byť 
obdobie defl ácie, keď za svoje peniaze – ak ich budete mať v 
ruke – dostanete oveľa viac tovarov ako dnes. Potom sa však 
zásoby mnohých tovarov vyčerpajú a peniaze postupne začnú 
strácať hodnotu – začne infl ačná fáza krízy. Ľudia zareagujú aj 
tak, že budú znova pestovať viac v záhradách, chovať. Podobne 
ako to bolo pred tridsiatimi rokmi. 
 
Takže tí, čo majú v záhrade bazén, ho zlikvidujú, aby si zväčšili 
plochu na pestovanie? 
Nemusia ho zlikvidovať, urobia si z neho rybníček a budú 
chovať ryby. 
Stále sa mi nezdá, že by takto svet mohol dopadnúť. 
Ani nechcem, aby ste mi verili, stačí, ak o tom budete 
premýšľať. Svet sa nezrúti, ale život bude vyzerať inak. 
Prispôsobiť sa nebude ľahké. Zaujímavá bude tiež lokalizácia 
výroby. Dnes je normálne, že idete do obchodu a kúpite si víno 



z Južnej Ameriky alebo tričko z Číny za tri eurá. To sa zmení. 
Diaľkový obchod s tovarmi, ktoré nie sú nevyhnutné pre život a 
sú lokálne vyrobiteľné, sa výrazne zredukuje. To dá napríklad 
ľuďom na vidieku prácu. 
Takže už nebudú vznikať ani mocnosti typu USA? 
Nebudú mať ako, ale to je zase iný problém. Spojené štáty 
americké mohli byť superveľmocou schopnou zasiahnuť všade 
vďaka obrovskému prebytku energie, rope. Keby sme aj 
nedospeli na hranicu udržateľnosti finančného systému, tak do 
dvadsiatich rokov by aj tak došlo k veľkej hospodárskej kríze 
vinou ropného zlomu. 
Čo je ropný zlom? 
Ropa je hlavný zdroj energie ľudstva, naša civilizácia na nej 
stojí. Nemáme ju čím rovnako lacným a účinným nahradiť. V 
správach ľudia počúvajú informácie, že zásoby ropy sú veľké a 
vystačia nám na ďalších päťdesiat rokov. Ale to je ilúzia. Nie je 
dôležité, koľko je ropy v zemi, ale koľko ropy dokážeme dostať 
von na povrch. Najkvalitnejšie a najľahšie dostupné zásoby sú 
už vyťažené a dostávať sa k ďalším zásobám je čoraz drahšie. 
Keď sa v polovici devätnásteho storočia začala ropa ťažiť v 
Pensylvánii, stačilo vraziť trubku do zeme a ropa striekala. Dnes 
ju ťažia z hĺbok tisícok metrov. 
Ťažia ju aj v hlbokomorských lokalitách. Je to drahé? 
Ropná plošina, ktorá vlani vybuchla v Mexickom zálive, je z 
technologického aj fi nančného hľadiska rovnako náročná ako 
vesmírna stanica na mesiaci. Ropa bude čoraz drahšia a bude jej 
stále menej. Lebo bude čoraz viac stáť jej ťažba a spracovanie. 
Vráťme sa ešte k finančnej kríze – ak bude, čo sa stane „deň po 
nej“? 
Nevieme, lebo správanie ľudí je nepredvídateľné. Isté je, že 
potraviny a energie nebudú také cenovo dostupné a bude to mať 
vážne sociálne následky. Keby vláda dala peniaze do 
zatepľovania domov namiesto do diaľnic, tak by sme prežili 
hladšie. Ale nemôžeme očakávať od ministra dopravy Jána 
Figeľa, že prestane blúzniť o tuneloch a začne hovoriť o 
zatepľovaní domov. Ani Iveta Radičová nemôže, lebo Miki 
chce inak. 
Bude sa viac kradnúť, nebude sa na uliciach svietiť, cesty budú 
menej plné, budeme menej kúriť? 
Asi tak. Nebudeme mať toľko zdrojov na spotrebu. Intenzita 
dopravy výrazne klesne, dopravné zápchy už nebudú 
problémom. Ľudia sa začnú presúvať na bicykloch, mopedoch, 
peši. Výraznejšia bude svojpomoc. V domácnostiach sa nebude 
prekurovať a mnohí budú aj mrznúť. Stúpne kriminalita. Už 
dnes máte každý deň v správach, ako kto koho okradol alebo 
zabil, aby okradol. Tento typ správania sa rozšíri omnoho viac. 
Budú sa hľadať obetní baránkovia a obávam sa, že najmä 
Rómom budú hroziť pogromy. Z politického hľadiska ľudia 
začnú hľadať silného vodcu. Lebo nerozumejú, že príčiny krízy 
sú absolútne mimo kontroly dnešných politikov. Je riziko, že 
Fico získa ústavnú väčšinu a Európa bude mať ďalšieho Orbána. 
 
Dúfam, že sa vaša vízia nenaplní. 



Ja som presvedčený, že sa to stane. Otázka za miliardy znie – 
kedy? Impulz, ktorý spustí kaskádu ďalších dôsledkov, môže 
prísť zo dňa na deň. 
Tým, že bude kríza, bude menej peňazí na dopravu, na tovary, 
tak napríklad v dedinách vzrastie význam škôl, lebo rodičia už 
nebudú voziť deti do miest, vzrastie tiež význam trhov, 
miestnych obchodíkov? 
V zásade áno. Vidiek bude zažívať renesanciu. Všetko lokálne 
má šancu znovu nadobudnúť rovnaký význam ako v minulosti, 
dokonca ho mať aj väčší. 
Keď ľudia s vami debatujú, neupadnú do zlej nálady, až 
depresií? 
Nie. Ja zdôrazňujem, že stav, do ktorého sa rútime, spôsobí 
ľuďom ťažkosti, ale nezahubí nás. Ak Európa nepadne do 
vojny, čo dúfam, že nie, tak prežijeme, hoci kríza bude ťažká. 
Pokiaľ sami neskĺzneme do vyhrotenia etnických konfl iktov, 
nezvolíme si na čelo krajiny nejakých bláznov, nezačneme páliť 
autá 
 
bohatých, ničiť majetky, tak môžeme byť aj šťastní. Naši starí 
rodičia nemali ani tretinu z toho, čo my, a vedeli sa radovať zo 
života. Krízu nepovažujem za katastrofu. Skutočnou katastrofou 
sú klimatické zmeny, ktoré môžu ľudstvo naozaj vyhubiť. 
Klimatické zmeny ľudia vnímajú ako niečo vzdialenejšie. Lebo 
súčasné generácie asi zmeny nezasiahnu naplno. 
Naopak, nehovoríme o storočiach, prvé vážne dôsledky sú už tu 
a v ďalších rokoch a desaťročiach budú čoraz horšie. Je 
pravdepodobné, že v priebehu päťdesiatich rokov budú 
rozsiahle územia zeme neobývateľné takým počtom populácie 
ako dnes. Týka sa to všetkých tropických a subtropických 
oblastí. Ľudia tam budú hynúť v desiatkach miliónov, dnešné 
Somálsko je slabý odvar neďalekej budúcnosti. 
Ľudia z neobývateľných území sa budú tlačiť napríklad k nám, 
kde sa bude dať prežiť? 
Ak budú mať možnosť. Veľa oblastí čaká deprimujúca, až 
tragická budúcnosť, lebo v mnohých územiach došlo k 
populačnej explózii a krajiny nie sú schopné ľudí uživiť. 
Prepadnú sa mnohé arabské krajiny a regióny Afriky, Mexiko, 
južné štáty USA, Pakistan, India, Bangladéš. Rozdiel je, že 
Texasania budú môcť migrovať na sever, prípadne sa budú 
tlačiť do Kanady. Ale Európa nebude akceptovať Arabov, 
Afričanov alebo Pakistancov a Indov. Mnohí sa budú snažiť z 
Afriky dostať na člnoch do Európy, ale príde ich sem minimum. 
More je významná bariéra pre migráciu. Budú hynúť po 
veľkých hladomoroch. To je horizont desiatok rokov. Dnešné 
generácie to ešte budú vidieť. 
Zasiahne niečo podobné Európu? 
Nepredpokladám, hoci potraviny budú omnoho cennejšie aj 
drahšie. Tak ako v minulosti. Len teraz žijeme v krátkom 
období, keď sme si mohli dovoliť potravinami plytvať, lebo 
máme pocit, že je ich veľa. Ale toto sú lokálne tragédie. Pre celé 
ľudstvo bude tragédiou iný problém – nie sme schopní zastaviť 
otepľovanie. 



Ani keby sme hneď vypli všetky továrne a prestali spaľovať 
ropu? 
Ani tak. Otepľovanie bude pokračovať zo zotrvačnosti niekoľko 
desiatok rokov, metán a CO2 z atmosféry nedokážeme 
odstraňovať, budú sa len pomaly chemicky rozkladať. Vo večne 
zamrznutej zemi na Sibíri, na Aljaške, na severe Kanady je 
navyše obrovské množstvo metánu. Zmrznutý metánový ľad 
leží aj na dne šelfových morí. Už dnes sa vo zvýšenej miere 
tento metán uvoľňuje. Nevieme, koľko ho je, ale je možný 
scenár, podľa ktorého sa spustí pozitívna väzba – uvoľňovaný 
metán povedie k ďalšiemu otepľovaniu atmosféry, následkom 
čoho sa bude topiť ešte viac permafrostu a uvoľňovať ďalší 
metán. V takom prípade nie je nepredstaviteľné otepľovanie 
atmosféry, ktoré neprežijú žiadne živočíchy väčšie než dvadsať 
kilogramov. To je to, z čoho mám strach ja – oproti tomu je 
hospodárska kríza prechádzka parkom. Žiaľ, toto ľudia a politici 
vôbec nechápu. 
 
Vaša manželka je Oľga Pietruchová, jedna z najznámejších žien 
pôsobiacich v treťom sektore. Debatujete o kríze, prípadne o 
globálnom otepľovaní? 
Nie. Nedá sa. Má veľký problém akceptovať, do čoho sa rútime, 
hoci je veľmi racionálny človek. Pre ňu je to emočne také 
ťaživé, že myšlienky na krízu potláča. 
Päť rokov ste pracovali vo Svetovej banke vo Washingtone. 
Robí tam viac Slovákov? 
Z desaťtisíc zamestnancov boli v čase, keď som tam pracoval, 
asi šiesti Slováci. Z toho len dvaja sa vrátili do Európy, ostatní 
tam zostali. 
Čo je vlastne Svetová banka? 
Rozvojová inštitúcia, ktorej poslaním je boj proti chudobe vo 
svete. 
Ako sa do zamestnania vo Svetovej banke dostane Slovák? 
Ja som vyhral svetový konkurz na miesto špecialistu pre 
komunitné nadácie. Mojou prácou bolo vzdelávať ľudí vo 
Svetovej banke o tom, čo sú komunitné nadácie, ako fungujú, 
ako sa dajú vytvárať. Robili sme niekoľko projektov na 
podnietenie rozvoja komunitných nadácií v Thajsku, Tanzánii, 
Keni, Nigérii a v Moldavsku. 
Chodili ste po týchto krajinách? 
Áno. Robili sme osvetové „jazdy“, a ak oni usúdili, že im to 
dáva zmysel, pomáhali sme im komunitné nadácie vytvoriť. Ale 
s výnimkou Nigérie sme nedali na postavenie nadácií žiadne 
peniaze. Ponúkali sme len technickú pomoc. 
Vyšli tie projekty? 
Ako kde. Niekoľko nadácií vzniklo, ale netrúfam si povedať, či 
budú mať úspech, lebo uplynulo málo času. Ale napríklad 
projekt v Thajsku zlyhal na kultúrnych odlišnostiach. Ázijské 
kultúry sú veľmi hierarchické, omnoho ťažšie sa rozhýbu, aby 
prijali sociálne inovácie. 
Pôvodne ste lekár. Robili ste aj toto povolanie? 
Chcel som sa venovať hlavne lekárskej vede. Po promóciách 
som išiel na vojnu a bol som lekárom vo vojenskej posádke. Ale 



po vojenčine som mal už len krátke obdobie, keď som sa 
venoval medicíne. Prišiel totiž november 1989 a stal som sa 
poslancom Federálneho zhromaždenia. Vytrhlo ma to z 
vedeckého a lekárskeho prostredia. Začal som sa angažovať v 
sociálnej zmene spoločnosti. 
Čiže šesť rokov vám štát platil za štúdium medicíny a vy sa jej 
nevenujete... 
Ale veď štát žiadne vlastné 
 
peniaze nemá. Štát platil moje štúdium z daní, ktoré mu zaplatili 
moji rodičia. Na Slovensku vraj dnes študuje politológiu okolo 1 
000 študentov: koľko z nich sa bude politológiou živiť? 
Dvadsať? 
Čím sa živíte dnes? 
Som na voľnej nohe. Trochu učím na Univerzite Palackého v 
Olomouci a na Univerzite Komenského, príležitostne robím pre 
Svetovú banku v Afrike, prednášam, píšem texty, knihu o 
rozvojovej pomoci, 

+++++++++++++++++++++++ 
Premiéra filmu Posledné dni Ľ. Š. - dvor Múzea Ľ. Štúra Fwd: 
Jesenná dumka aneb Štúra pripomínaňja Podujatia a diskusie! 
81111 
 
Jesenná dumka aneb Štúra pripomínaňja 
 
Vážení priatelia,  dávame Vám do pozornosti podujatie, pri 
ktorom je spoluorganizátorom aj  SNM- Múzeum Ľudovíta 
Štúra.  
 
Tešíme sa na Vašu účasť.  
 
S pozdravom  
 
PhDr. Viera Jančovičová  
 
riaditeľka  
 
SNM - Múzea Ľudovíta Štúra v Modre  
 
0918/645827  
 
033/6472944 

+++++++++++++++++++++++ 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
Jesenná dumka aneb Štúra pripomínaňja 
 
Po prvýkrát budeme Ľudovíta Štúra oslavovať nielen pateticky 
nad hrobom ale budeme môcť jeho osobu zažiť aj viac osobne. 
Podujatie začne položením kvetov ku súsošiu štúrovcov, 
velikána budú môcť návštevníci počas dňa zažiť cez umelecké 
prezentácie, pešiu prehliadku po miestach s ním spojených, 
vypočuť si odborné prednášky, pozrieť nový film, diskusiu 
časopisu .týždeň a zúčastniť sa hlasného čítania. 



8. októbra uvidíte v Modre aj hostí v dobových kostýmoch aké 
nosil Štúr a jeho súčasníci, budete môcť navštiť Múzeum Ľ. 
Štúra otvorené do večerných hodín a samozrejme ochutnať 
dobré modranské víno. Program ukončí hudobná skupina 
Banda. 
Detailný program podujatia nájdete na 2. strane. 
 
Srdečne pozývame. 
 
Ing. Roman Zelenay  
Výkonný riaditeľ 
 
Modranský okrášľovací spolok 
Dolná 6, 900 01 Modra 
+421 904 919 853                    
mos@mos-modra.sk 
www.mos-modra.sk 

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

Toto píše bratislavský neurochirurg: 
 

 Neurochirurgia je špičkový chirurgický odbor, ktorý všade vo 
svete v 

 ekonomickom aj spoločenskom a odbornom ohodnotení kraľuje 
a ďaleko 

 predstihuje ostatné chirurgické odbory pre svoju technickú a 
prístrojovú 
 náročnosť. 

 
 Som slovenský neurochirurg s 22-ročnou praxou a moje 

ohodnotenie je 
 menšie, ako plat automechanika, ku ktorému chodím so svojou 

starou 
 Oktáviou, menší ako plat právnika, ktorý ma v minulosti 

zastupoval a 
 menší, ako plat IT- pracovníka, ktorý mi montoval počítač. 
 Priemerná mzda neurochirurga v SR za hodinu je cca 5 €, 

automechanik má 6, 
 počítačový technik 7 a právnik 65 € za hodinu. Ďalšie 

zamestnanecké 
 kategórie napr. v bankovníctve radšej ani neuvádzam. Je to 

niečo, čo mi 
 čím ďalej tým viac vadí a jedine príbuzní a rodina, ktorá 

potrebuje 
 lekára, ma drží v tomto štáte. 

 
 Pokus urobiť z koncovej nemocnice obchodnú spoločnosť, 

ktorá bude 
 rozhodovať na ekonomickej báze koho a čím, a hlavne za aké 

peniaze a 
 doplatok ošetrím , mi vadí ešte viac, pretože aj ja môžem byť 

onedlho 
 pacientom, ktorý bude musieť predať časť majetku, aby si kúpil 



ošetrenie. 
 Platba za doliečenú diagnózu od dominantnej, ani od ostatných 

zdravotných 
 poisťovní, nepokrýva reálne náklady ani v našom odbore, ani 

vo väčšine 
 iných odborov. Poisťovňa nás týmto núti predávať výrobok - 

liečbu s 
 výrobnými nákladmi napr. 20€ za cenu 5€ a to je ten 

"pseudodlh" nemocníc. 
 

 Súčasná transformácia je pokus postaviť dom od strechy - 
nerobí sa 

 poriadok v platbách poisťovne, ale odovzdáva sa zdravotníctvo 
do 

 súkromných rúk a monopolnému vlastníkovi, ktorý už vlastní 
lekárne, 

 distribučné firmy zásobujúce nemocnice a malé nemocnice. K 
uzavretiu 

 ekonomického kruhu už potrebuje iba veľké nemocnice. Nejde 
tu preto ani o 

 pacienta, ani o lekárov a ostatný personál, ale o produkciu zisku 
 vlastníkovi podstatnej časti rezortu. Táto skutočnosť mi vadí 

ešte viac. 
 

 Preto, aby som sa mohol sám na seba dívať aj naďalej do 
zrkadla, aby som 

 mohol svojím rodičom, deťom a budúcim vnúčatám dokázať, 
že som postupoval 

 v ich záujme a aby som získal ekonomický štandard, adekvátny 
môjmu 

 vzdelaniu, erudícii a odovzdávanej kvalite a náročnosti práce, 
sa pripájam 

 k ostatným kolegom a využívam svoje právo na výpoveď 
zamestnávateľovi so 

 slovami: "Ďakujem, stačilo!" 
 

 Zároveň sa ospravedlňujem svojím pacientom, ale aj moje deti 
a rodina 

 jedia rovnaké jogurty a chlieb, na ktoré musím zarobiť. A už 
ako brigádnik 

 vo veľkoobchodnom reťazci zarobím viac a ľahšie, než ako 
neurochirurg v 

 súčasnej Slovenskej republike. Prácu automechanika sa naučím 
za niekoľko 

 mesiacov ale automechanik sa operovať mozog a chrbticu asi 
nenaučí nikdy - 

 bez urážky. 
 

 S pozdravom, 
 MUDr. Andrej Džubera, PhD, neurochirurg-špecialista, 

Neurochirurgická 
 klinika Bratislava, vedecký sekretár slovenskej 

neurochirurgickej 



 spoločnosti 
+++++++++++++++++++++++ 

ma požiadali, aby som zložil hudbu pre film Kena Russela 
Lisztomania, mal som šancu študovať Lisztovu tvorbu veľmi 
detailne 
 
Čítajte viac: http://kultura.sme.sk/c/6078270/wakeman-hram-
liszta-i-beatles.html#ixzz1Zl0ZbSu7 
 
Odporucam do pozornosti clanok "Wakeman: Hrám Liszta i 
Beatles" zo SME: http://kultura.sme.sk/c/6078270/wakeman-
hram-liszta-i-beatles.html 

+++++++++++++++++++++++ 
Zaborsky stale aktualny 

Prečo sa ten slovenský ľud 

každého tak bojí? 

Doja si ho sťa kravičku 

a on ticho stojí! 

Ľudia idú ako ovce, 

kam ich baran vedie, 

ku stolu chodia vtedy, 

ked' je už po obede. 

Vyvolia si za vyslanca, 

koho im rozkážu, 

ak majú raz vol'né ruky, 

sami si ich zviažu. 

Či to tak má byť naveky? 

Niet Slovákom rady? 

Kto si sám nevie byť pánom, 

nedočká sa vlády! 



 

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



Jonáš Záborský, 1812-1876 

N a V ŕ š k u 8 , 811 01 Bratislava , tel . : +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www. 
iness.sk  
INESS Policy Note 2/2011  
Juraj Karpiš, Október 2011  
Stanovisko INESS k navýšeniu EFSF a rozšíreniu jeho právomocí  
Slovensko by malo zamietnuť navýšenie EFSF (Európsky finančný stabilizačný nástroj 
alebo „euroval“) a rozšírenie jeho právomocí z nasledujúcich dôvodov:  
 
Ako ukazuje jeden a pol ročná skúsenosť, riešenie spočívajúce v prerozdelení dlhov 
cestou EFSF nefunguje – „nákaza“ sa rozšírila aj na ďalšie krajiny a naplnil sa 
katastrofický scenár – ECB musí zachraňovať aj veľké Taliansko. Vzhľadom na to, že sa 
nejedná a problém likvidity problematických krajín, ale problém ich solventnosti a 
solventnosti finančných inštitúcií, ktoré sú ich veriteľmi, ďalšie premosťovacie úvery 
situáciu iba zhoršujú a ohrozujú zdravie ostatných členov eurozóny a ich prístup na trhy 
(viď Taliansko).  
 
 
Na fiškálnu centralizáciu, ktorú dlhová únia predstavuje, politici nemajú mandát od 
voliča.  
 
 
Navrhované riešenie predstavuje neopodstatnené transfery bohatstva od daňových 
poplatníkov jednej krajiny cez zachraňovanú krajinu k majiteľom a veriteľom finančných 
inštitúcií v inej krajine.  
 
 
Nepriama záchrana finančného sektora v niektorých členských krajinách cestou EFSF a 
ECB, ktorá sa zavádzajúco komunikuje ako záchrana „nezodpovedných krajín“, zvyšuje 
nacionalistické tendencie v EÚ a ohrozuje jej dlhodobú stabilitu a tým aj existenciu 
spoločného voľného trhu.  
 
 
Ako ukazujú historické príklady, predpokladom dlhodobého úspešného fungovania 
menových únií je dôveryhodný záväzok, že krajinu , ktorá sa dostala do fiškálnych 
problémov, nebude únia zachraňovať zo zdrojov ostatných členov. Bankrot Grécka, 
ktorému sa snažia predstavitelia EÚ za každú cenu vyhnúť, by dlhodobej stabilite a sile 
eura naopak skôr prospel. Odmietnutie navýšenia EFSF preto neznamená koniec menovej 
únie.  
 
Slovensko a EFSF  
 
Slovenské HDP nie je vhodným ukazovateľom bohatstva slovenského obyvateľstva. 
Mzdy a schopnosť platiť dane sú na Slovensku rádovo nižšie než v ostatných členských 



krajinách (s výnimkou Estónska). V hypotetickom prípade, ak by došlo k využitiu záruk z 
EFSF v navrhovanej podobe (celkový objem 780 mld. eur, záruky  
Slovenska 7,7 mld. eur) – by ich financovanie vyžadovalo zvýšenie daní a odvodov 
najviac zo všetkých krajín eurozóny – až o 35%. 1000 eur dlhu prerozdelených v rámci 
EÚ bude preto vzhľadom na výšku ich príjmov bolieť Slovákov dva až tri krát viac ako 
napríklad Nemcov. Budúce náklady vyplývajúce z EFSF budeme musieť pokryť 
zvýšením daní dva krát väčším ako napríklad susedné Rakúsko.  

 

 
 
Zdroj: EUROSTAT, graf INESS  
Riešenie krízy cez EFSF je preto extrémne nevýhodné najmä pre Slovensko. Navýšením 
prostriedkov v EFSF znižujeme budúcu konkurenčnú výhodu Slovenska v podobe 
relatívne nízkych daní oproti ostatným členom EMÚ, ani nehovoriac o susedných 



krajinách V4, ktoré tieto náklady nebudú niesť vôbec. Neschopnosť udržať nízke dane 
povedie k nižšiemu hospodárskemu rastu v budúcnosti a pomalšiemu dobiehaniu životnej 
úrovne starých členských krajín EÚ.  
 
Slovensko z časti absolvovalo nákladné reformy sociálneho systému a Slováci pred 
desiatimi rokmi zaplatili extrémne drahé oddlženie slovenského bankového sektora. 
Akceptovanie nákladov bohatších krajín s nereformovaným sociálnym systémom a 
nesolventným bankovým systémom čiastočne eliminuje pozitívne efekty týchto 
bolestivých reforiem. Ak akceptujeme dlhy bohatých nereformovaných krajín, slovenský 
daňový poplatník reformoval a „uťahoval si opasky“ zbytočne.  
 
INESS, v Bratislave 6.10. 2011 
                                             +++++++++++++++++++++++.sk 
Ekonóm Peter Staněk: Život nad pomery sa     už skončil 
Vydanie: 37/2011 
\\\»Netvrdím, že jediné správne názory sú 
moje, ale chcem, aby provokovali myslenie,\\\ 
» vraví Peter Staněk. 
Autor fotografie: Miro Miklas 
Pre jedných je len šíriteľom katastrofických 
scenárov, pre druhých niekým, koho treba pozorne 
počúvať. Hosťujúci profesor ekonómie 
Peter Staněk(62). 
Jeho kancelária v Ekonomickom ústave Slovenskej 
akadémie vied je malá ako dlaň, ale vystriedali sa v 
nej významné mená. Menovať ich nebudeme, lebo 
nechce. Výborne sa tu darí kvetom, čo podčiarkuje 
jeho lásku k prírode, ktorú korunoval vlastnou japonskou 
záhradou. Vraj dokonalou, hovoria Japonci. 
Na stole zopár papierov iste nie malého významu, 
žiadny počítač, iba kufrík. Mobil buď nemá, alebo ho 
používa minimálne. Zakaždým, keď zazvoní pevná 
linka, odbehne k malému konferenčnému stolíku a 
cestou zvolá: Čo sa to dnes deje? Vzápätí záležitosť 
vecne vybaví a vráti sa na pôvodné miesto. 
Nepamätám si, že by sa u nás niekedy ľudia výrazne 
zaujímali o ekonomiku. Vás však vyhľadávajú 
na internete a odporúčajú ďalším. Stal sa z vás 
fenomén. Pripisujete to tomu, že ľudí ekonomika 
čoraz viac omína, alebo svojej schopnosti hovoriť 
veci na rovinu? 
Pozrite sa, ja som hovoril pravdu aj za bývalého 
režimu, hoci to mnohým pripadá prekvapujúce. 
Vždy som sa vyjadroval otvorene, aj keď z toho boli 
problémy. Myslím si, že veda, ak má mať zmysel, 
musí hľadať pravdu, a keď ju nájde, má ju hovoriť 



nahlas, ale nenanucovať ju. Má povedať, aké sú 
možnosti, riziká, riešenia. Netvrdím, že jediné 
správne názory sú moje, ale chcem, aby provokovali 
myslenie. Nič viac. Prednášam 34 rokov a od 
roku 2000 sa všetko zmenilo. Študenti chcú korektné 
informácie, systémové súvislosti a scenáre do budúcnosti. 
Mnohí tvrdia, že mám dar zaujať aj ľudí, ktorí 
sa ekonomikou nezaoberajú. Tiež chcú vedieť, aké sú 
riziká a východiská z tohto marazmu. A to je jediné, 
čo robím, a že to má taký ohlas, za to nemôžem. 
Po tom, čo viem o vývoji ekonomiky doteraz, 
mám depresiu, ale obávam sa, že po rozhovore 
s vami si hodím mašľu :-). 
Nie, prečo? Veď je to úplne super, takáto kríza sa 
vyskytne raz za zlomový historický moment a pre 
mňa ako výskumníka je to priam manna nebeská. 
Aj vtedy, keď nemá riešenie? 
Nie, ona má riešenie, skôr ide o ochotu ľudí prijať 
ho. Pokiaľ ho prijať nechcú, je to len hlúposť, ktorá 
im bráni v pochopení, že to takto ďalej nepôjde. 
Hovoríme o Slovensku, alebo aj o svete? 
Všeobecne. Aj, aj. 
Všimli ste si, že vaše posledné prednášky si vzal 
za svoje Ján Slota? 
Pán Slota nepochopil, že v hre sú krátkodobý faktor 
– nedávajme tým Grékom nič, a dlhodobý – ak 
chceme zostať v okresanej menovej únii, musíme 
byť čitateľným partnerom najmä pre Nemecko. Je to 
náš hlavný obchodný partner, bez neho by žiadny 
hospodársky rast nebol. Musíme zvažovať širšie súvislosti, 
a preto hovorím, že to pán Slota nepochopil. 
Z dlhodobejšieho hľadiska musíme podporovať 
kroky Nemecka v rámci záchrany eurozóny. Pragmaticky 
povedané, ak to neurobíme, spočíta nám to 
pri konštrukcii európskeho rozpočtu na roky 2014 
– 2021. Naozaj si niekto myslí, že po vyjadreniach 
pánov Slotu a Sulíka nás niekto bude považovať za 
čitateľných a rozumných partnerov? Čo zaplatíme 
na pomoci eurovalu, je podstatne menej ako to, čo 
by nás stálo, keby od nás dalo Nemecko ruky preč. 
Ak k okresaniu eurozóny dôjde, trikrát hádajte, kto 
bude hovoriť, kto v nej zostane a kto nie? 
Nemci predsa. Takže ak povieme nie, 
uškodíme si. 
Presne tak. Diplomati chápu naše doterajšie postoje 
ako nesmierne rizikové. Hoci totiž neschválime 



euroval, nič sa nedeje, on prejde aj bez nás, ale my 
si urobíme z dlhodobého hľadiska zle a z hľadiska 
spomínaného rozpočtu je to nesmierne hlúpe a nekompetentné. 
Boli ste poradcom Fica, prezident má o vaše 
služby stále záujem, ale súčasná vláda na čele s 
Miklošom nie. 
Nemajú záujem, naopak. V rade prípadov, keď som 
sa mal zúčastniť na rokovaniach, ma požiadali, aby 
som sa na nich nezúčastnil. Prednášam veľa vonku 
a pokiaľ Slovensko nemá záujem, môj problém to 
nie je. 
Teraz síce mohutne riešime Grécko, hlásia sa 
však aj ďalšie krajiny eurozóny. To sú na tom 
naozaj všetci tak zle? A prečo vlastne? 
Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Posledných 15 
až 20 rokov sa žilo absolútne na dlh. Udržiavali sa 
sociálne benefi ty, na ktoré už peniaze dávno neboli, 
nikto neriešil korupciu, daňové úniky, pranie 
špinavých peňazí. Keby ste z toho mali len tretinu, 
nemáte problém. Ďalšia vec: My tu teraz riešime 
euroval, pričom európske banky požičali v rokoch 
2006 a 2007 americkým hypotekárnym bankám 
1,6 bilióna dolárov! Keby sa vrátili, nepotrebovali 
by sme euroval, lenže my sme takí veľkorysí, že 
netrváme na ich vrátení. Veď nech to zaplatia naši 
voliči, naši daňovníci. 
Hodiť dlhy na krk ľuďom vie každý, s prepáčením, 
hlupák, lebo je to najjednoduchšie. Otázka znie, 
z čoho? 
Tretia, najzávažnejšia vec – všetko, čo čítate o 
zadlženosti krajín, je zadlženosť štátnych rozpočtov. 
Nie sú v ňom zahrnuté dlhy obyvateľstva, podnikov, 
samospráv... 
Čiže ten dlh je neporovnateľne väčší. 
A čo je najhoršie? Prečo to všetko vlastne je? Predstavte 
si pyramídu, kde sú ľudia rozložení podľa výšky 
príjmov od najchudobnejších po najbohatších. 
Normálna pyramída je rovnostranný trojuholník, 
a tak vyzeral v 70. a 80. rokoch minulého storočia 
v západných krajinách. Dnešná pyramída je takáto 
(prstami kreslí niečo ako fľašu s dlhým krkom a so 
širokými bokmi), teda 5 % populácie zhrabne 90 % 
vyrobeného bohatstva. A aby tí ostatní nemali pocit, 
že schudobneli, sú im povolené úvery: spotrebné, 
hypotekárne, kreditné... Až ich jedného dňa máte 
toľko, že ich nesplácate, čo je rok 2008. A teraz si 



treba povedať na rovinu – aké sú skutočné dlhy, či 
ich vôbec niekedy splatíme, či ich možno vymazať 
z hyperinflácie, lebo to je najjednoduchší spôsob, 
ktorý vám však, pozor, vymaže nielen dlhy, ale aj 
vaše úspory. 
Tie tu už aj tak skoro nikto nemá. 
Jadrom problému je príjmová polarizácia, ktorá 
obrovsky posilnila majetok úzkej, bohatej skupiny, 
ktorá však nemôže vytvárať spotrebu. Masa ľudí, 
ktorá by mohla, stratila príjmy, takže domácu spotrebu 
nevytvára. Najväčším inovátorom posledných 
ôsmich rokov bol finančný sektor, nie technici. Vymysleli 
neskutočné množstvo finančných produktov, 
nad ktorými ostáva rozum stáť. Jednoduchý 
príklad: Nemáte majetok, ale chcete hypotéku. Ja 
ako manažér som odmeňovaný za počet uzavretých 
zmlúv, a preto sa s vami dohodnem, že zabudnem, 
že ste nesolventná, a hypotéku dostanete. Potom ju 
vezmem, zabalím, predám inej fi rme, ktorá má rating 
AAA, čiže vaša hypotéka je zrazu superbonitná 
a obchoduje sa s ňou ďalej, lebo má rating AAA. 
Čiže reálne nemá žiadnu hodnotu, ale 
zarába sa na nej ďalej? 
To, že vy nemáte peniaze, že ju nesplatíte, nie je 
podstatné. Každý sa tvári, že to nevie. 
Prečo? 
Lebo by museli priznať, že hrajú pyramídovú hru. 
A sme pri tom, čo vy nazývate bublinami, 
táto je konkrétne hypotekárna, a ja laicky 
bluf. 
Žijeme v čase bublín, preto sa tomu hovorí bublinová 
ekonomika. Ďalším z mýtov je predstava o znalostnej 
spoločnosti, v ktorej sedia všetci za počítačom 
a všetko vybavia cez terminál. To je absolútna fi 
kcia, ako ďalší z mýtov, ktorý sa buduje podobne 
ako globálne otepľovanie. 
Globálne otepľovanie je mýtus? 
Je. Globálne otepľovanie je normálny jav, ktorý sa 
opakuje v pravidelných cykloch. Bol tu bez človeka 
a zostane tu aj po ňom. Posledná ľadová doba bola 
pred 11 500 rokmi, oceány boli o 120 metrov nižšie 
a stačilo pár mesiacov, aby sa radikálne zmenila 
klíma. A vy dnes chcete hovoriť o vplyve človeka na 
globálne otepľovanie, keď explózia jednej stredne 
veľkej sopky vychrlí do ovzdušia viac CO2 ako 200 
rokov ľudskej existencie? 



A čo zdravotníctvo? Z ministerstva vám odkázali, 
že máte dokázať, že rezort nie je zadlžený 800 
miliónmi eur, ale len 350 miliónmi. 
Pán Uhliarik to povedal pánu prezidentovi. Takže 
500 miliónov nám chýba. Preto vymyslím zákon o 
ochrane nemocníc pred exekučným konaním, len 
nepoviem, za ako dlho bude platiť. Urobí sa transformácia, 
po pol roku zákon na ochranu pred bankrotom 
zruším, nemocnice nebudú mať peniaze, 
vstúpi súkromný investor a sprivatizuje koncové 
nemocnice. Nekorektné je, že pán Uhliarik neprizná, 
že vy už potom nemáte kam ísť, lebo je to koncová 
nemocnica, teda posledná inštancia. 
Čo majú spoločné a čo rozdielne naše a 
svetové ekonomické problémy? 
Svetový problém je to, že sa žilo všeobecne na dlh. 
Slovenský problém je ten, že sme nežili na dlh, lenže 
náš úspech nebol úspechom slovenských fi riem, 
ale 26 transnacionálov, ktorí tu majú výrobne. Aj 
oni sú však zasiahnutí krízou, a keďže naše podniky 
sú ich subkontraktormi, v momente, keď stratia 
odbyt, naše podniky skončia. Druhý identický problém: 
Firmy zistili, že môžu predkrízové obdobie 
dosiahnuť s krízovým stavom zamestnancov, čiže 
zamestnanosť nerastie; tretí: Ak predsa len stavy 
rozširujú, zamestnávajú agentúrnych zamestnancov 
a ľudí so živnosťou, teda nie kmeňových ľudí. Štvrtá 
zhoda: Kto zaplatí všetky dlhy, ktoré vznikli? Všetci 
povedia – zaplatí to stredná trieda. Keďže však tá 
bude musieť dať všetko na zvýšenie DPH, nebudú 
mať na spotrebu okrem tzv. základného modelu a 
všetky malé a stredné fi rmy v regiónoch pôjdu do 
problémov. 
Čo sa v našom regióne dá urobiť preto, 
aby sme všetci nepadli na nos? 
Čo môžete urobiť? Zišli by sa nám napríklad peniaze 
3 000 efektívnych fi riem u nás, ktoré preniesli 
zdaňovacie miesta do daňových rajov, čím 
prichádzame ročne o 30 až 40 miliárd Sk, ale nik s 
tým nič nerobí. Dnes sme závislí od vývoja nemeckej 
ekonomiky a úspešnosti jej exportu do Číny. A závislí 
sme aj od toho, či sa Juhokórejčanom podarí vtesnať 
na európsky trh automobilov. Treba len dúfať, že im 
to vyjde. Sú tu však veci, v ktorých si môžeme pomôcť 
sami. Dochádza totiž k presunu logistických centier 
zo západnej do strednej Európy. Jedna nemecká 



štúdia analyzovala 465 regiónov z hľadiska perspektívy, 
a hoci vznikali rôzne triangle, Bratislava sa 
vyskytovala v každom z nich s tým, že má priestor 
na rast, Viedeň už nie. Proste by sa u nás všetko 
križovalo: letecká, diaľničná, železničná aj lodná 
doprava. K tomu patrí projekt širokorozchodnej 
železnice. Majú o ňu záujem Rakúšania i Maďari, 
tí ju dokonca chceli spolufi nancovať, ale Rusi povedali 
nie. Trvajú na tom, aby išla cez Slovensko, 
lenže slovenská strana sa už rok nevyjadruje. 
To by boli stovky pracovných príležitostí. 
Desaťtisíce pracovných príležitostí. To isté sa týka 
podunajskej stratégie, kde Rakúšania ponúkali postavenie 
novej priehrady nad Mostom Lafranconi, 
aby sa vzdula hladina, čím by sa Morava zvýšila z 
hľadiska priechodnosti. To by sa premietlo do kanála 
Rýn-Dunaj a vznikla by kľúčová cesta EÚ pre osobnú 
i nákladnú dopravu. Zatiaľ jediným, kto sa k tomu 
nevyjadril, je Slovensko. 
Viete prečo? 
To sa mňa nepýtajte, nie som politik. Ja sa len 
zaoberám možnými riešeniami, ktoré sa nám tu 
ponúkajú. Tieto nové cesty a logistické centrá musia 
vzniknúť, pretože sa počíta s tým, že do roku 2020 
sa dovoz čínskeho tovaru do EÚ zvýši trojnásobne. 
Takže cez nás neprejde denne tisíc 
kamiónov ako doteraz, ale tritisíc... 
Lenže kamióny a lode to už nebudú zvládať. Počíta 
sa s tým, že 25 % osobnej a 25 % nákladnej dopravy 
sa vráti na železnicu. Lietadlá toľko tovaru neuvezú 
a prístavy to nezvládajú. Dnes kotvia od 48 do 
100 hodín pred prístavmi. Sme tu, v centre diania, 
riešenie je naporúdzi, ale naše vlády mlčia. 
Sú to všetky možnosti, ako sa vyhrabať z 
tohto svrabu? 
Nie. Je úplne jasné, že doterajšia klasická spotreba 
nebude únosná. Bude musieť byť nová, viazaná na 
starnutie, klimatické dosahy, nové spôsoby v oblasti 
dopravných a energetických systémov, lebo biomasa 
nás nespasí. Je tu teda obrovský priestor na podnikanie. 
Ale všimnite si, že najistejšie podnikanie je 
obchod so štátom. Lenže objednávky od verejného 
sektora... 
... sú postihnuté korupciou. 
Vysokou korupciou. Jej rozsah sa odhaduje na vyše 
35 miliárd Sk. Teda ak by sme zobrali sivú ekonomiku, 



korupciu, niektoré odhady hovoria až o 100 
miliardách Sk, čiernu ekonomiku (40 – 50 miliárd 
Sk), a keby ste z toho len tretinu aktivovali, máte dosť 
peňazí na riešenie všetkých problémov. Korupcia 
je však aj v Nemecku, najnižšia je v Škandinávii, 
len 3 %. U nás 20 %. Keby mali Gréci korupciu ako 
vo Fínsku, nepotrebovali by euroval. Je veľmi veľa 
aspektov, ktoré ovplyvňujú chod sveta závislý od 
ekonomiky, ale po tom, čo sme povedali, sa len 
potvrdzuje, že svet riadi úzka skupina ľudí. Na to 
vám odpoviem takto. Dôsledkom globalizácie riadi 
zhruba 7 000 transnacionálnych korporácií 90 % 
svetového obchodu, čo si môžu dovoliť vďaka liberalizácii, 
ktorá znamená len jedno – že nehorázne 
drancujete všetko, čo sa dá. Je to len krásna bublina, 
jeden z ďalších spôsobov prerozdelenia globálneho 
kapitálu v rámci planéty. Keď si pozriete známu 
Davisovu monografi u Supertrieda, zistíte, že asi 
5 000 ľudí sveta na postoch šéfov vlád či vojenskopriemyselného 
komplexu určuje celý vývoj sveta. 
Ich vplyv je taký silný, že keď títo ľudia požiadali, 
aby Bush išiel do Iraku o rok neskôr, aby mohli 
poupratovať, počkal. Chcete ešte väčší dôkaz sily? 
Čiže bežný človek sa stáva len smietkou na pobreží 
pred cunami s výškou sto metrov... 
A čo sa stane, keď cunami príde, najmä s 
malými vládami, ktoré im potichu všetko 
dovolili? 
EÚ ich bude nútiť prijať zákon o rozpočtových stropoch. 
Ale keďže neurobili reformy v zdravotníctve, 
v penziách atď., prijmú rozpočtové stropy a všetko 
hodia na ľudí. Lenže ľudia už nemajú z čoho, a ak 
narastie vlna nezamestnanosti, začne sa vlna búrok 
a populisti budú mať zelenú. Začnú ponúkať jednoduché 
a rýchle riešenia, ktoré vedú do pekla. 
Dúfam, že v ich spoločnosti :-). 
To bude zúrivá nenávisť. Zatiaľ je nesmerovaná, 
ľudia sú len naštvaní na neustále zvyšovanie cien 
a poplatkov, a jedného dňa prekročí istú hranicu a 
premení sa na nenávisť k politickým elitám. Pokiaľ 
budú všetci dúfať, že ešte jeden volebný cyklus to 
vydrží, tak potom ten desivý koniec bude naozaj 
desivý. 
Čo má teda obyčajný Slovák teraz robiť? 
Čakať. Nech sedí, nech nevyberá úspory, neinvestuje 
do zlata, aj táto bublina už spľasla, a nech čaká 



na ďalší vývoj. Stojte! To je to jediné, čo každému 
odporúčam. 
Prečo nehľadajú politici iné riešenia? 
Pretože by museli priznať, že život nad pomery sa už 
skončil a že všetci do jedného budeme mať už len pot 
a slzy, presne ako povedal Churchill v štyridsiatom 
prvom. Jemu to prešlo len preto, lebo bola vojna. 
Dnes by to však neprešlo ani Merkelovej, ani Sarkozymu. 
Jednotlivé krízy by sa možno dali prekonať, 
keby každý z tých problémov – demografické starnutie, 
finančné bubliny, hypotekárna kríza, ekologické 
náklady – prišiel samostatne a nie naraz. S 
odretými ušami by sme ich nejako vyriešili. Hoci ani 
to by nebolo jednoduché, pretože aká je chybovosť 
národného HDP, keďže neviete nič o transferoch 
nadnárodných korporácií? Tridsať percent? Akú 
dnes máme u nás infl áciu? Tri percentá, ako hovorí 
štatistický úrad? Sedem percent podľa bankových 
analytikov, alebo deväť? 
Netuším. Čaká nás vôbec ešte niečo 
dobré? 
Dobre už bolo. Všetko, čo ste videli za posledných 
dvadsať rokov, bol život na dlh, zakrývanie pravdy, 
bubliny. Toto nie je obyčajná ekonomická kríza. Toto 
je kríza spoločnosti, ktorá sa bude musieť zásadným 
spôsobom reformovať. Je to kríza etiky a morálky 
v spoločnosti. 
http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/9925/ekonom-peter-stanek-zivot-nad-pomery-sa-uz-
skoncil.html 
                                    +++++++++++++++++++++++. 

Bombardér Václav Havel slaví: Nekorektní ohlédnutí 

Náš první porevoluční prezident slaví 75. narozeniny. Sláva to byla veliká. 500 hostů. 
Dokonce Madla Albright přiletěla. Možná bychom si při té příležitosti mohli 
připomenout některá fakta z dříve málo a dnes již zcela nepublikované Analýzy 17. 
listopadu 1989 z pera politického vězně, který strávil 19 let svého života 
v komunistických kriminálech, Miroslava Dolejšího, který zemřel bez povšimnutí 
veřejnosti v červnu 2000. Ten tuto analýzu sepsal již v říjnu 1990. A přidejme pár 
postřehů z pera disidenta Jiřího Wolfa, které napsal v roce 2009. 
Politický převrat 17.11.1989 byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k 
němu byly připravovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založením Charty 77. Nešlo o 
spontánní vystoupení obyvatelstva proti KSČ, 
K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 
7 měsíců. Disidentská hnutí ve všech těchto státech byla založena a řízena komunisty, 
kteří v minulosti odešli z řad svých stran, byli pak formálně pronásledováni či krátce 



vězněni, což bylo taktické zaměření k jejich osobní popularizaci. Forma a průběh 
politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem dohody Reagan-
Gorbačov, uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se 
výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech 
Evropy (formování disidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich 
propagandistická příprava ze Západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, atd.). 
Politický převrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nejsou v žádném 
případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální politiky SSSR 
- USA pro Evropu. Antagonismus socialismu a kapitalismu, SSSR a USA, splnil svůj 
účel tím, že rozdělil svět, exploatoval nezměrná území a počty obyvatel a odstranil 
heterogenitu z počátku 20. století. V roce 1989 byl jako nepotřebný odvolán. 
V prověrkách 1968 bylo přibližně 800 vysokých funkcionářů komunistické strany 
vyloučeno proto, aby vytvořili „kádrovou rezervu“ pro použití v situacích jako byl vznik 
Charty 77 a státní převrat v roce 89. Přibližně 1100 dalších emigrovalo s posláním 
působit v zahraničí v politické opozici a se zpravodajským určením.  Část z těchto 
emigrantů bylo možno identifikovat podle privilegií, kterých se jim dostalo 
v hostitelských zemích ze strany tamějších vlád. Dostávali okamžitě politický azyl, 
lukrativní zaměstnání a mnozí si přes čs. konzuláty vyřídili vystěhovalecké pasy, aby 
mohli navštěvovat příbuzné doma. V zahraničí zakládali nejrůznější nadace, 
vydavatelství, organizovali sběr finančních prostředků. To vše pod patronací a dohledem 
KGB.  V ČSSR v ÚV KSČ zároveň bylo KGB vytipováno několik lidí, kteří byli celou 
dobu do pravé podstaty toho všeho včetně povahy Charty 77 zasvěceni. 
Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž 
se nalézají jména osob, výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na 
teroru komunistů v padesátých letech jako kupříkladu: František Krigel, Ladislav Lis, 
Ludmila Jankovcová, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Oldřich 
Hromádka, Karel Šiktanc, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jarmila Taussigová, Jaroslav 
Šabata, Luděk Pachman, atd. 
Charta 77 byla od svého založení financována Nadací Charty 77, kterou ve Švédsku 
založil František Janouch.  Dárci byly nejrůznější organizace: PEN-klub, Rotary-klub, 
Jewish Agency, Guggenheimova nadace, Masarykova nadace při Masarykově museu 
v Izraeli a další. V období 1980-1989 bylo prostřednictvím Nadace Charty vyplaceno cca 
376 tisíc US dolarů na činnost Charty 77 v Československu a cca 1,341 mil. US dolarů 
pro osobní potřebu vedoucích členů Charty. Na osobní konta v zahraničí byla vedoucím 
osobám Charty převedena souhrnná částka 6 milionů US dolarů. Chartu 77 řídilo 
přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v 
tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem 
spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a finanční 
nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Šabatových, 
Němcových, Paloušových, Hromádkových, Rumlových, Marvanových, Šternových. 
Přijímání členů (signatářů) Charty 77 skončilo dnem 17. 11. 1989, kdy počet signatářů 
dosáhl cca 1900 občanů. Naprostá většina z nich podepsala Chartu ze vzdoru proti 
režimu, aniž měla nejmenší tušení o jejím charakteru a poslání. Charta 77 nedosáhla 
během svého 13tiletého působení žádného politického vlivu, protože to nebylo žádoucí. 
Posláním Charty 77 bylo soustředění vhodných osob, které by po převzetí moci po 
fingovaných převratech zajistili kontinuitu. 



Na penězích ze západu seděla šlechta Charty 77, která nakupovala výhradně v Tuzexu, 
utrácela peníze za mejdany, kde drahý chlast tekl proudem, a za budování svých chatiček 
a chaloupek. Když byl některý z neprominentních disidentů zavřen nestál těmto hyenám 
za to, aby do vězení nebo jejich rodinám poslaly nějaké peníze nebo potravinové balíčky. 
Celou dobu své existence působila Charta 77 se souhlasem a pod kontrolou Státní 
bezpečnosti a KGB. Přesto, že vydávané materiály, tzv. Informace o Chartě 77, byly 
evidentně protizákonné (min. podle § 112 tr. zákona: poškozování zájmů republiky v 
cizině), nebylo proti vydavatelům téměř nikdy zakročeno, jak bez žádné další výjimky 
odpovídalo praxi StB. Občasné odsuzování a věznění členů Charty 77 a jí založených 
odnoží mělo propagační význam. Jejich uvěznění (nebo pouhé zadržení na několik hodin) 
bylo vždy podnětem k obrovské mezinárodní propagační kampani, vedené zahraničními 
vysílačkami a později i diplomatickým personálem amerických spojenců. 
Československo se tímto způsobem seznamovalo s lidmi, o nichž by bývalo v listopadu 
1989 nevědělo vůbec nic. Organizovaná reklama a propagace jejich osob upravila jejich 
obrazy v legendy a učinila z nich hrdiny a mučedníky. Je mimo jakoukoli pochybnost, že 
kdyby činnost Charty 77 nebyla žádoucí, byla by taková skupina lidí zlikvidována během 
24 hodin a nikdo ve veřejnosti by se o její činnosti ani nedozvěděl, jak to bylo zcela 
běžné ve všech ostatních případech lidí a skupin, likvidovaných za činnost proti státu, 
nebo pouze za své osobní postoje proti režimu. Charta však vydávala knihy, prohlášení, 
poskytovala interview Svobodné Evropě, Hlasu Ameriky a BBC, v posledních měsících 
před převratem její členové dokonce cestovali do zahraničí (Jiří Hájek, Dana Němcová, 
aj.), kde vedli politické rozhovory. Uvnitř Charty 77 a jejích odnoží, působila rozsáhlá 
agentura StB. Hlavní řídící funkci pro Chartu 77 vykonávaly osoby z báze KGB. Hlavní 
kontaktní osobou byl vedoucí 13. oddělení ÚV KSČ R. Hegenbart, který současně řídil 
protiopatření FMV. Hegenbart byl přímo angažován na přípravu převratu od srpna 1988, 
na jeho provedení 17. 11. 1989. 
To, že byl 17.listopad připravenou akcí svědčí následující kroky: 
-          Přibližně dvě hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu byl zastaven 
provoz tramvají v obou směrech. Dopravní podnik tedy musel dostat takový příkaz už asi 
tři hodiny před tím. Současně byla Národní třída téměř vyklizena 
-          Pohotovostní oddíly SNB byly v pohotovosti v Mikulandské ulici a v Konviktské 
už 3 hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu. 
-          V odpoledních hodinách 17. 11. 1989 opustilo Prahu celé vedení Charty 77 včetně 
rodin. V Praze zůstali pouze Uhl, Benda, Němcová. Patrně existovalo jisté nebezpečí 
jejich pozatýkání v případě, že by se Hegenbartovi nepodařilo okamžitě paralyzovat akce 
a rozhodnutí většiny vedoucích ÚV KSČ a FMV, kteří nebyli do charakteru operace 
zasvěceni. Chartisté se však všichni vrátili už v sobotu v poledne zpět do Prahy. V té 
době a během neděle se Hegenbartovi podařilo definitivně odstranit nebezpečí zákroku 
Lidových milicí, které Jakeš mobilizoval. 
-          Zásahová četa ÚRNA (Útvar rychlého nasazení), která byla ve 3. pohotovostním 
sledu (její členové byli doma u rodin, ale museli být k dispozici u telefonu), dostali v 
10.30 h. telefonický rozkaz k okamžitému návratu do útvaru (tedy 8 hodin před 
nasazením), tj. asi 4 hodiny před zahájením manifestace. 
Co předcházelo vlastnímu převratu. Poradce presidenta USA John Whitehead na podzim 
1988 po své 12-ti denní cestě po Východní Evropě shledal, že politická situace dovoluje 
zahájení příprav k převratům. Pro Chartu 77 to znamenalo pokyn k vystoupení ze sebe 



samé a její členové postupně založili řadu skupin, nazývaných nezávislými iniciativami: 
Společnost přátel USA, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratickou iniciativu, Obrodu 
(svaz bývalých komunistů z r. 1968), atd. Cílem bylo vyvolání dojmu početního zvětšení 
opozice vůči vládě, i když to byl dojem pouze optický, ale potřebný pro zahraniční 
propagandu. 
Politicky nosnou byla pouze Obroda. V ÚV KSČ byla vytvořena skupina Urbánek-
Mohorita, která byla Hegenbartem pověřena jednáním s Obrodou. Účelem byla 
spolupráce na kompromitaci Jakeše a jeho odchod z vlády. Hegenbart byl v této činnosti 
řízen KGB. Byl natočen a rozšířen film z Jakešova kompromitujícího vystoupení v 
Červeném Hrádku. Současně prováděl Hegenbart izolaci Jakeše, který nebyl zasvěcen do 
událostí, aby byl v případě zahájení operace eliminován nežádoucí zásah. Den 17. 11. byl 
zvolen jako nejvhodnější vzhledem k tomu, že je Mezinárodním svátkem studentstva a 
zaručuje tedy mezinárodní odezvu, a dále proto, že to byl poslední termín s aspirací na 
mezinárodní odezvu před schůzkou Gorbačov-Bush na Maltě, kde měl být projednán 
další postup velmocí při řízení sjednocování Německa, což předpokládalo také politickou 
změnu v Československu. 
To co se stalo na Národní třídě je obecně známo i co se dělo bezprostředně potom. S 
odstupem měsíců se stalo zřejmým, že masakr na Národní třídě byl předem připraven a 
že byl koncipován jako signál k zahájení převratu. Když byly tyto pochybnosti občanů 
zaregistrovány, natočila BBC pořad o událostech 17. 11. 1989, v němž je legenda 
korigována a vyúsťuje v tvrzení, že to byl nepodařený vnitrostranický převrat, který měl 
pouze odstranit Jakešovo vedení, ale který se vymkl z rukou. Na základě této predikce 
vystoupil jeden z předních mužů Charty Jiří Ruml s požadavkem, aby vyšetřování 17. 
listopadu bylo obnoveno, aby mohla být korigována nesmyslná báchorka o sametové 
revoluci. Stejným cílem však bylo zakrytí každého spojení Charty s komunisty. 
Koncepce OF byla dohodnuta asi půl roku před převratem a schválena Hegenbartem. Na 
jeho prohlášení Havlem v Realistickém divadle sváželi pověření důstojníci StB svými 
soukromými vozy všechny hlavní členy Charty 77. Uvolnění divadel fingováním 
protestních stávek organizovala StB prostřednictvím svých agentů mezi herci a 
základními organizacemi KSČ v divadlech. V rámci dohod o kontinuitě moci 
komunistické oligarchie byla činnost OF od počátku až k prvním volbám vedena k 
likvidaci jakékoli potenciální opozice, která by mohla relativně vzniknout. OF bylo pod 
kontrolou komunistů stejně jako ostatní klasické politické strany - bylo však nutné 
zabránit vzniku jakékoli nezávislé organizace, která by tuto hegemonii mohla dříve nebo 
později ohrozit. Proto bylo v období únor-duben rozbito studentské hnutí a vyřazeno z 
jakékoli politické konkurence a učiněno zcela pasivním. Když se před volbami ukázalo 
relativní nebezpečí na straně KDU, byly jeho volební šance zlikvidovány akcí proti 
Bartončíkovi, v níž se osobně angažoval V. Havel a Jan Ruml. Ihned po volbách byla 
torpedována Čs. strana socialistická akcí Melantrich, v níž se rovněž osobně angažoval 
Havel zasláním dopisu o svobodě slova. Tím OF zcela ovládlo vnitropolitickou situaci a 
destruovalo jakoukoliv opozici. 
A tak se Václav Havel, dramatik, alkoholik a politický diletant, stal prezidentem nejdříve 
Československa a posléze České republiky. Sice sliboval, že jen zemi dovede ke 
svobodným volbám a pak se vrátí k činnosti spisovatele, ale svůj slib porušil (lze u tak 
mravného jedince bez ostychu říci, že přímo lhal?) a nakonec na Hradě seděl dlouhých 13 
let. Muž, který nikdy neopomene poučovat svět o mravnosti a morálce, sám pijící víno ve 



svých mileneckých vztazích a to jak před smrtí své první ženy Olgy s  Dášou 
Veškrnovou, tak i po uzavření sňatku s touto režimní herečkou s jinými ženami. Muž, 
kterého při oficiální státní návštěvě Německa museli odvézt do nemocnice s otravou 
alkoholem. Muž, jehož žena inkasovala od každého prodejce ruských ušanek na Starém 
Městě 30.000 korun na čtvrtrok pro Nadaci Olgy Havlové, jinak od Městského úřadu pro 
Prahu 1 nedostali povolení k prodeji. Muž, který světu představil termín „humanitární 
bombardování“, kterým „morálně“ posvětil leteckou agresi NATO vůči suverénnímu 
Srbsku, aby se Madla Albright mohla před kamerami objímat s vrahem, drogovým 
bossem a pašerákem orgánů zavražděných Srbů Hashimem Thacim, který se posléze stal 
premiérem Kosova. Zřejmě vrána k vráně sedá. Odměnou za tuto agresi je mamutí 
základna US Army na území Kosova a kapitálový podíl Madle v kosovském mobilním 
operátorovi, který Maruška rozená Korbelová nedávno výhodně zpeněžila.  Toto jsou 
kamarádíčkové Václava Havla: Madla Albright a George W. Bush, který musel před 
nedávnem zrušit svou cestu do Kanady, protože mu hrozilo zatčení a obvinění 
z válečných zločinů. (Nic by se mu nestalo, jako bývalý prezident USA má 
diplomatickou imunitu. Ale byla by to symbolická ostuda.) Humanista Václav Havel si 
svou morální chvilku před kamerami zopakoval, když volal po bombardování Lybie, 
země s nejvyšším HDP v Africe, země, kde krutý diktátor dokázal téměř odstranit 
negramotnost, zřejmě pod hrozbou smrti, a kde tentýž diktátor ve své zvrácenosti zavedl 
bezplatné zdravotnictví. 
Náš přední agent chaosu, z něhož má vzejít nový pořádek, slaví 75. narozeniny. Popřejme 
mu pevné zdraví, protože ho, díky svému dlouhodobému těžkému alkoholismu nemá 
nazbyt. A pokusme se starému a nemocnému muži odpustit, že nás celá ta desetiletí 
obelhával hlásající morálku, sám zkrz naskrz zkažený a že místo pravdy, lásky a 
demokracie zde pod dohledem KGB a CIA nainstaloval pseudodemokratický stát 
ovládaný komunisty a estébáky. 
Zdroje: 
http://hlavuhore.wordpress.com/2009/12/21/opilec-vaclav-havel-jiri-wolf/ 

http://analyza.wz.cz/ 

                  +++++++++++++++++++++++. 

PENTA a spol. .... 
> 
 
 
Rozpredali a rozkradli sme Vám celý majetok štátu beztrestne za 21 
rokov. 
Pýtate sa prečo sme taký obľúbení na západe, veď vďaka 
privatizácií 
strategických podnikov prispievame im do ich štátneho rozpočtu. 
Zisky totiž 
prúdia im. 
Zadlžili sme štát ako nikdy nebol, ale peniaze sa nestratili, máme 
ich na 



svojich účtoch, len vy budete splácať dlhy. 
Mzdy sme vám nastavili na úroveň vreckového tak, aby sme podliezli 
ešte aj 
mzdy v Číne. 
Vašu prácu sme zaťažili odvodmi a daňami nad 50% z hrubého 
príjmu. 
Právnické osoby platia dane iba symbolicky, oslobodili sme ich od dane 
z 
dividend a progresívnej dane z príjmu právnických osôb. My to 
považujeme za 
spravodlivé. 
Zákonník práce urobil zo Slovenska otrokáreň. 
Vygenerovali sme 380 tis. nezamestnaných a 300 tis. pracujúcich v 
zahraničí, 
čiže pre 700 tisíc obyvateľov nemáme prácu. Ich osud nás 
nezáujma 
Z vašej mzdy poslušné posielate každý mesiac peniaze na naš e 
účty do 
- súkromných zdravotných poisťovni a 
- do II piliera DSS 
s tým, že si myslíte, že budete mat zdravotnú starostlivosť a aj 
dôchodok. 
Myslieť si to môžete. 
Zlikvidujeme zdravotný a sociálny systém krajiny novou daňovo 
odvodovou 
reformou. 
Veríme, že sa k moci dostaneme zas. Veď klamať a kradnúť vieme a 
vy uveríte 
každému klamstvu, čo je naša výhoda. 
KDH má v rámci kresťanskej poslušnosti zabezpečené, že farári im 
účasť v 
parlamente zabezpečia. 
Pýtate sa prečo média nám to dovolia? Veľmi jednoducho - 
vlastníme ich a 
preto oni nápisu len to čo chceme my. 
Vaša PENTA a Mikloš vláda ...**** 

                          +++++++++++++++++++++++. 

Štúr na Štúrovom námesti musí zostať 

primator@bratislava.sk 
info@bratislava.sk 
sluzbyobcanom@bratislava.sk 
starostka@staremesto.sk 
peter.osusky@staremesto.sk 



jan.krta@staremesto.sk 
macuha@bos-bratislava.sk 
kpuba@mail.t-com.sk 
info@pamiatky.gov.sk 
  
5. októbra 2011 
  
Vážení predstavitelia dôležitých úradov Hlavného Mesta Bratislavy: 
Úmysel nahradiť súsošie Ľudovíta Štúra a spol. na Štúrovom námestí v Bratislave 
rekonštruovanou sochou Márie Terézie je nedomyslený výplod takzvaného 
Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorého plody v budúcnosti budú pre 
Slovensko a Slovákov trpké. 
Mária Terézia, ako dočasná cudzia vládkyňa Slovenska, mala svoj pozitívny aj 
negatívny vplyv na našu históriu, ale len za pár rokov a jej socha by mohla stáť na 
jednom z menej prominentných námestí alebo ulíc Bratislavy. Jej vplyv a význam sa 
nedá zrovnávať s večným príspevkom, ktorý Slovenom/Slovákom dal Ľudovít Štúr 
v podobe spisovného jazyka, slovenčiny. Preto bolo by veľmi nerozumné, ba aj 
hanebné, keby socha Márie Terézie nahradila súsošie Ľudovíta Štúra na jeho 
námestí. 
Dúfam, že bratislavské úrady pod Vašou správou zabránia tej nešťastnej výmene 
sochy Slováka Štúra sochou cudzinky s omedzeným významom pre osudy nášho 
národa. 
V nádeji, že rozum prevládne. 
Dr. Cyril A. Hromník                  Historian/Researcher                 Juzna Afrika 

                      +++++++++++++++++++++++. 

pani generalna riaditelka! 
Na zaklade podnetov niektorych posluchacov - spotrebitelov posielam nasledovne 
informacie: 
1/ Zrkadlenie z 1.10. nie je mozne zo stranky RTVS pocuvat. Miesto zvuku naskoci 
sum!?! Vraj sa niekto kontaktoval aj s pracovnikom, ktory ma na starosti technicku 
stranku stranky RTVS a ani on s tym nevie nic urobit. No ale je to sluzba verejnopravnej 
institucie, takze funkcnost pocuvania relacii zo stranky musi byt zabezpecena. 
2/ Niektori posluchaci - spotrebitelia, ktori castejsie volaju alebo pisu e-maily do 
kontaktnych relacii maju dokaz, ze su zablokovani, teda ze ich volania su okamzite 
vypnute a e-maily sa vracaju. Hovorca TU SR poradil prvy postup, ktory uz realizuju. Ak 
sa tato skutocnost preukaze, tak tento precedens bude potrebne riesit aj s vyvodenim 
dosledkov. 
3/ A teraz uz len povzdychnutie, ze na zaklade postupu Centra, ktore obislo pri rieseni 
navrhu ZOS na spolupracu (nas list zo dna 5.09. ste postupili p. riaditelovi L. Machajovi) 
sefredaktorku Radia Reginy, ze vari nastava v RTVS cenzura a ze centrum nie je 
POLITBYROM. 
Zaverom Vam prajeme, aby sa Vam vyssie uvedene podarilo dat na pravu mieru a ked o 
tom ZOS podate informaciu budeme Vam povdacni,  
s uctou 



Jana Miklovicova 
                                            +++++++++++++++++++++++. 

Pasie bača ovce na zelenej lúke. 

Odrazu vidí, že po poľnej ceste prichádza v oblaku prachu ... krásny bavorák. 

Za volantom sedí mladý muž v skvele padnúcom obleku od Versaceho, v naleštených 
topánkach od Gucciho, kravata je od D + G a na očiach má tmavé okuliare Ray Ban. 

Auto zastane. 

Mladý muž vyjde von a hovorí : „ Pán bača, ak uhádnem koľko máte oviec v stáde dáte 
mi jednu ovcu ? “ 

 „ Ále, hej .... prečo nie. Platí ...“ 

Úspešný mladý muž vytiahne notebook Dell, pripojí sa k internetu, pomocou GPS určí 
svoju polohu, potom sa pripojí na satelit ESA, kde zadá svoje súradnice a vyžiada si 
zhotovenie sady fotografií s maximálnym rozlíšením. Potom pomocou Photoshopu otvorí 
zhotovené digitálne fotografie a exportuje ich do spracovateľského strediska v 
Hamburgu. 

Behom pár sekúnd dostane na svoj Palm Pilot správu, že obrázky sú spracované a 
uložené v databáze SQL. Prepojí databázu s Excelom, kde má stovky zložitých vzorcov 
a uploaduje všetky uložené data. Po niekoľkých minútach má data spracované. Vytlačí 
ich na miniatúrnej farebnej tlačiarni HP LaserJet ako desať stranovú správu a otočí sa k 
bačovi: 

„ Máte presne 1 386 oviec “ 

Bača nato : „Namôjveru je to pravda. Takže podľa našej dohody si môžete vybrať jednu 
ovcu.“ 

Bača pozoruje s úsmevom mladého muža, ako sa snaží napasovať jedno zviera do kufra 
auta : 

„ Očujú ... keď Vám poviem, aké je Vaše povolanie, vrátite mi, čo ste si zobral? “ 

Mladý muž sa na sekundu zamyslí a odpovie: „Iste.“ 

Bača hovorí : „Ste konzultant špecialista pre projekty Európskej únie." 

Mladému mužovi spadne sánka: 

„ To je pravda. Doparoma ... ale ako ste to zistil ? “ 



„ Ále .... vôbec som nemusel hádať “ hovorí bača. 

„ Prišiel ste, aj keď nikto pre vás neposlal. Chceli ste dostať zaplatené za odpoveď, ktorú 
som už dávno vedel ... a naviac na otázku, na ktorú som sa ani nepýtal, a pritom o mojej 
práci neviete nič. “ 

„ Tak .. a teraz mi vráťte môjho psa ! “ 

                                   +++++++++++++++++++++++. 

Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních 

 KŘESŤANSTVÍ:    Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi  

  

ISLÁM:     Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku. 

 
SOCIALISMUS:    Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka. 

  

KOMUNISMUS:    Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě. 

 
NACISMUS:          Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě. 

 
EVROPSKÁ UNIE: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí a 
mléko vylije do řeky. 

 
TRADIČNÍ KAPITALISMUS:   Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. 
Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu. 

  

ČESKÝ KAPITALISMUS:         Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 
miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, 
jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví 
poplatníci a soudní znalec bez újmy pokračuje ve své živnosti. 

 
AMERICKÁ AKCIOVKA:                   Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, 



aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva 
nevydržela a musela být utracena. 

 
FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA:          Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš 
tři. 

 
JAPONSKÁ AKCIOVKA:                    Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly 
desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě 
nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě. 

 
ČÍNSKÁ AKCIOVKA:      Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ 
plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla 
zveřejňoval. 

 
BRITSKÁ AKCIOVKA:    Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. 

  

ITALSKÁ AKCIOVKA:   Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd. 

 
RUSKÁ AKCIOVKA:  

Máš dvě krávy. 

Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět.  

Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. 

Přestaneš  počítat a otevřeš další láhev vodky. 

  

Řecká akciovka: 

Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš EU o dvě nové. 

                                          +++++++++++++++++++++++. 
 
Pre náruživých cestovateľov. Máte možnosť precestovať rôzne zeme nešej planéty. 



SVET World - klikni na stát a pak na mesto,které chceš videt...naprostá bomba.. 
Italie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/italie.htm 
 
France 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/france.htm 
 
U.S.A 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/U-S-A.htm 
 
Scandinavie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Scandinavie.htm 
 
Bulgarie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Bulgarie.htm 
 
Roumanie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Roumanie.htm 
 
Allemagne 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Allemagne.htm 
 
Amerique du Sud 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/amerique_sud.htm 
 
Espagne 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/espagne.htm 
 
Canada 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/canada.htm 
 
Gr`ece 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/grece.htm 
 
Belgique 
http://www.yvettedefrance..com/Photos-du-monde/A1/Belgique.htm 
 
Japon 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/japon.htm 
 
Afrique 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Afrique.htm 
 
Portugal 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Portugal.htm 
 



Autriche 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/autriche.htm 
 
Australie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/austra.htm 
 
Les Cara"ibes 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Caraibes/caraibes.htm 
 
Alaska 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Alaska.htm 
 
Hongrie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/Hongrie.htm> 
 
Croatie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/A1/croatie.htm 
 
Vous etes sur le site (France) 
www.yvettedefrance.com 
http://www.yvettedefrance.com/ 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/croate/croatie.htm 
 
?E de Norfolk 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Norfolk/Norfolk.htm 
 
?e de Malte 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Malta/malta.htm 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Malta/malta.htm# # 
 
Luxembourg 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/lux/luxembourg.htm 
 
Mexique 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Mexique/Mexique.htm 
 
Pologne 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Pologne/poland.htm 
 
Andorre 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/andorre/andore.htm 
 
Londres 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Londres/londres.htm 
 
Saint-Petersbourg 



http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-
monde/Pays/saint_petersbourg/ST_Petersb.htm 
 
Israel 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Israel/israel.htm 
 
Irlande 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Irland/Irlande.htm 
 
Ecosse/Oban/Glasgow 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Ecosse1/Oban.htm# 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/ecosse/ecosse.htm 
 
Nouvelle Zelande 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Zeland/zeland.htm 
 
Fidji 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/fitji/FITJI.htm 
 
Singapour 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Singapour/Singapour.htm 
 
Hong Kong 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/hongkong/hong.htm 
 
Thailande 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Thailand/thailand.htm 
 
Turquie 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/turquie/turquie.htm 
 
Chypre 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/chypre/Chypre..htm 
 
Rhin Suisse 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Suisse/Suisse.htm 
 
Gen`eve 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Geneve/geneve.htm 
 
Lac Ohrid Macedoine 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Ohrid/ohrid.htm# # 
 
Bombay 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/BOMBAY/bombai.htm 
 



Sri Lanka 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Sri/Sri_lanka.htm 
 
Inde 
http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Inde/Inde.htm 

 
 
http://xman.idnes.cz/mordechaj-vanunu-11-let-izolace-za-vyzrazeni-jaderneho-programu-
izraele-1np-/xman-styl.aspx?c=A111006_164234_xman-styl_fro 
 
                                         +++++++++++++++++++++++. 

Mordechaj Vanunu: 11 let izolace za vyzrazení jaderného programu Izraele 

8. října 2011  
Cela měřila dva krát tři metry a v izolaci v ní strávil 11 let. Dodnes nesmí vlastnit telefon, 
schůzky musí dopředu hlásit úřadům. Když Mordechaje Vanunua polapil právě před 15 
lety kvůli vyzrazení informací o izraelském jaderném programu Mossad, nevěděl, že to 
poznamená celý zbytek jeho života.  
 
"Je 
komplikovanou a 
nepoddajnou 
osobností. Zůstává 
houževnatě věrný 
svým principům. 
A je za ně ochoten 
platit," napsal o 
Vanunuovi před 
dvěma lety 
izraelský deník 
Ha´aretz. | 
foto: Profimedia.cz
  
Za vším hledej ženu. Anebo Mossad. Jedno jediné setkání s atraktivní blondýnkou 
plnějších tvarů na londýnském náměstí stálo izraelského jaderného technika Mordechaje 
Vanunu 18 let života. Kdyby to tušil, asi by její nabídku na výlet do Říma odmítl.  

Ta fotografie tehdy obletěla celý svět. Muž s několikadenním strništěm na ní tiskne ruku 
na sklo. Na dlani má propiskou napsáno: "Vanunu M. byl unesen v Římě 30. 9. 86 21:00, 
když tam přiletěl letem 504 British Airways." Tehdy ještě Mordechaj Vanunu nevěděl, co 
ho čeká. 

Začněme ale od začátku.  



V roce 1976 nastoupil v Izraeli dvaadvacetiletý seržant Vanunu do textilní továrny. 
Zajímá vás, co pohledával seržant Izraelských obranných sil v textilní továrně, která měla 
šest podzemních pater? Odpověď je překvapivá. Nejen v Izraeli se totiž v textilkách 
zpracovává plutonium. 

Továrna byla jen kamufláží a Vanunu ve skutečnosti nastoupil do centra pro výzkum 
atomové energie poblíž Dimony v Negevské poušti. Ve vysoce utajovaném závodě na 
zpracování plutonia pro výrobu atomových zbraní začal pracovat jako atomový technik.  

Proč nakonec Vanunu vyvezl z Izraele fotky dimonského jaderného zařízení a rozhodl se 
promluvit o izraelském jaderném programu, není dodnes jasné. Údajně proto, že mu 
izraelský program expanze jaderných zbraní připadal neodpovědný, nebo spíš dokonce 
šílený. Ať však byly jeho pohnutky jakékoli, jisté je, že na jeho nabídku novinám, že 
vlastní materiály o izraelském jaderném programu, zareagovaly v srpnu 1986 britské 
noviny The Sunday Times. 

Za Izraelcem, který v té době pobýval v Sydney, vyrazil britský novinář Peter Hounam. 
Fotografie byly podle něj pravé. Vanunuově cestě do Británie, kde měly být jeho 
informace podrobeny dalšímu zkoumání (mimo jiných se jim bude věnovat i uznávaný 
jaderný fyzik Frank Barnaby), tak už nic nebránilo.  

V onu dobu se o však Mordechaje Vanunua nezajímali jen britští novináři – v patách mu 
byli i agenti Mossadu. 

Jmenuji se Cindy a chci s tebou spát 
Zatímco fyzikové bádali nad informacemi a fotkami od Vanunua, on se v uplakaném 
Londýně nudil. Dlouhou chvíli ubíjel potulováním se po městě. O rozptýlení se postaral 
Mossad a přihrál mu do cesty americkou blonďatou "kadeřnici" Cindy, která údajně byla 
v Londýně na dovolené. 

"Nejsem ani zrádce, ani špión," říká Mordechaj Vanunu, "chtěl jsem jen, aby se svět 
dověděl, co se děje." 

Vanunu netušil, že Cindy byla ve skutečnosti Cheryl Haninová a v životě nedržela 
kadeřnické nůžky v rukou. Zato ji v Mossadu naučili zacházet se zbraněmi. Zatímco 
Vanunu obrážel s Cindy kavárny, britští odborníci s hrůzou odhadli, že použil-li Izrael 
čtyři kilogramy plutonia na výrobu jaderných zrbaní, jak tvrdil Vanunu, měl dostatek 
plutonia na asi 150 jaderných zbraní. To by ho pasovalo na místo šesté jaderné velmoci 
na světě. 

Izraelci věděli, že čas hraje proti nim. A neváhali. Poslední slova, která Hounam od 
Vanunua slyšel, byla "Jdu ven". Pak izraelský vědec zmizel. Pokud tipujete, že v tom 
měla prsty Cindy, máte pravdu. V Londýně s Mordechajem žádné "techtle mechtle" mít 
nechtěla, Izrael si totiž kontroverzním únosem nechtěl pohněvat Margaret Thatcherovou, 
ale náhodou měla sestru, která měla v volné apartmá v Římě. Vanunu pozvání přijal. 
Letenky platila Cindy.  



Peter Hounam tak na návrat Izraelce čekal marně. Mossad jej z Londýna transportoval 
právě včas, onen večer měl k novináři přijít se svou společnicí na večeři, aby ji Hounam 
okoukl – Cindy mu totiž byla podezřelá. 

Vanunu však nedorazil. Místo večeře odlétl 30. září 1986 s British Airways, letem číslo 
504 z Londýna do Říma. Vše šlo, jak Cindy Mordechajovi slíbila – až na to, že když po 
příletu dorazili do apartmánu, byl Vanunu omráčen agenty Mossadu. Aby nedělal potíže, 
okamžitě mu píchli uspávací prostředek. Poté agenti jeho bezvládné tělo dotáhli do člunu, 
v němž vyrazili na otevřené moře, aby v mezinárodních vodách vyhlíželi izraelskou loď. 
Na ní byl ještě spící Vanunu dopraven do Izraele. 

Když 7. října 1986 dorazila loď s Mordechajem Vanunu k izraelským břehům a 
upovídaný izraelský občan byl přemístěn do úkrytu Mossadu, svět byl už dva dny v šoku 
– týdeník Sunday Times totiž informace, že Izrael vlastní jaderné hlavice, zveřejnil. 
Izrael se k článku odmítl vyjádřit. Vanunu by býval něco možná řekl, ale nemohl. 

Martyrium za mřížemi 
Postavili ho totiž před okresní jeruzalémský soud s obviněním ze zrady a špionáže. Po 
dvouletém pobytu ve vazbě si tam vyslechl verdikt, od soudu odešel s osmnáctiletým 
trestem odnětí svobody. Mohl ale dopadnout mnohem hůře, Mossad uvažoval o jeho 
fyzické likvidaci. Jeho bývalý šéf Šabtaj Šavit se však v roce 2004 nechal slyšet, že 
"mimosoudní exekuce" byla zamítnuta, protože "tohle Židé Židům nedělají". 

Vanunu si nevysloužil jen osmnáctiletý pobyt za mřížemi a mnoho krátkodobých 
uvěznění. Dostal i řadu mírových ocenění a v letech 1988 až 2004 byl každým rokem 
nominován na Nobelovu cenu míru. V roce 2009 prohlásil, že o to nestojí, protože se 
jejím laureátem stal i izraelský prezident Šimon Peres, který byl podle něj zodpovědný za 
celý izraelský atomový výzkum a nařídil jeho únos. 

Většinu trestu, přes jedenáct let, si odseděl na samotce. Pekelně dlouhou dobu strávil v 
místnosti o velikosti 2 krát 3 metry bez oken. To proto, že podle úřadů existovala obava, 
že by mohl o středisku jaderného výzkumu v Dimoně vyzradit další informace.  

V roce 2 000 byl Vanunu vpuštěn mezi ostatní vězně, o čtyři roky později vězení opustil.  

Martyrium "na svobodě" 

Jeho svoboda je ale značně omezená, Vanunu nesmí vlastnit klasický telefon ani mobil, 
nesmí odjet ze země, nesmí hovořit s žádným cizincem (osobně, telefonicky ani e-
mailem), nesmí se přiblížit k žádnému velvyslanectví, letišti, nádraží, přístavu ani hotelu. 
Nesmí hovořit s novináři. Jeho pošta i jeho internetová aktivita jsou monitorovány. Chce-
li se s někým setkat, musí o tom nejdřív informovat. Na jeho sledování Izrael dokonce 
vyčlenil speciální jednotku, jejíž roční rozpočet je milion dolarů. 

Hned druhý den po svém propuštění zažádal Vanunu v několika zemích o azyl z 
humanitárních důvodů. Bezúspěšně. Proto na protest odmítá mluvit hebrejsky, 
konvertoval ke křesťanství a hodlá se vystěhovat do některého evropského státu nebo do 
USA, jakmile mu to izraelská vláda dovolí. 



Ta se k tomu ale nijak nemá a Vanunu tak takřka pravidelně vždy po několika měsících 
skončí za mřížemi kvůli porušení podmínek pobytu na svobodě. Naposledy byl uvězněn 
24. května 2010 na tři měsíce kvůli tomu, že mluvil s novináři. Propuštěn byl 8. srpna 
2010. Ihned po propuštění se nechal se slyšet, že touží opustit Izrael. 

A na začátku toho všeho byla jedna blondýnka, která ho pozvala na kávu. 

                                          +++++++++++++++++++++++. 

Zmysel dejín (Der Sinn der Geschichte). 
Nad knihou Friedricha Romiga. 
 
Blahoslava Trebatická 
 
Moderná historiografia ovplyvnená historickým pozitivizmom sa už dávno prestala 
zaoberať otázkou zmyslu dejín. Úplne rezignovala na výklad dejín z hľadiska 
kresťanského svetonázoru – takí velikáni dejín kresťanstva ako Ludwig Pasztor už za 
svojho plodného života v 19. storočí zažili ústrky a ponižovanie liberálneho okolia. Kniha 
popredného predstaviteľa konzervatizmu, Rakúšana Friedricha Romiga, „Der Sinn der 
Geschichte“, je veľkou výnimkou a obrovským prínosom v diskusii o zmysle ľudského 
jestvovania v 21. stor., jeho vzťahu k Bohu a náboženstvu, jeho minulosti a budúcnosti. 
Je definitívnym vytriezvením pre všetkých tých, ktorí v integračných procesoch EÚ a 
iných európskych nadnárodných štruktúrach ešte stále vidia prst Boží a neuvedomujú si, 
že Európa ešte nikdy v dejinách nebola tak vzdialená od Boha a jej kresťanských 
základov. 
 
„Žijeme v židovskom storočí“ – autor na mnohých miestach cituje popredného mysliteľa, 
ruského emigranta Yuriho Slezkina. Podľa Slezkinovej – v odborných kruhov všeobecne 
uznávanej tézy – sa Židia ako praví a jediní nositelia moderny cez svojho revolučného 
ducha dopracovali k nepopierateľnej prevahe vo všetkých sférach spoločenského a 
politického života a dokázali, počnúc osvietenstvom cez boľševickú revolúciu, presadiť a 
okolitému svetu navnútiť program moderného liberalizmu. Globalizácia, európska 
integrácia, natoizácia, vytvorenie spoločného trhu – to sú všetko jednotlivé a do seba 
zapadajúce časti procesu „judaizácie“, „sionizácie“ a rozširovania izraelského vplyvu vo 
svete. (pozri s. 27) Červenou niťou knihy – antológie viacerých odborných článkov – je 
preto židovská otázka, vysvetľovanie dejinnej úlohy židovského národa a neustále 
aktuálnej sebadefinície tohto národa ako vládcu sveta (s. 67) Existuje však židovský 
národ? Paradoxne existenciu židovského národa, ba dokonca židovskej rasy popierajú 
niektorí poprední židovskí myslitelia (Shlomo Sand v knihe The Invention of the Jewisch 
People, ktorá spôsobila veľký rozruch), podľa ktorých je výmyslom sionizmu. Tieto 
tvrdenia sú o to problematickejšie, že sa dotýkajú legitimácie samotného Izraelského 
štátu (s. 45-54). 
 
Ostré zrkadlo nastavuje autor fungovaniu demokratického politického systému, keď 
demokraciu vonkoncom nepovažuje za reálnu, pretože ľud ako taký ešte nikdy v dejinách 
nevládol (s. 113-123). Naopak, sme svedkami toho, že politika sa stále viac stáva 
umením lži, politická kariéra je mysliteľná len vtedy, ak politik bez škrupúľ neustále 



klame, politické strany už dávno stratili odhodlanie vravieť ľuďom pravdu. Prenesené na 
rakúske pomery autor výstižne cituje Ústavu Rakúskej republiky, podľa ktorej „právo 
vychádza z vôle ľudu“, ako je to zakotvené v článku 1 Ústavnej listiny, čo nezodpovedá 
realite fungovania štátu. „Právo vychádza z Boha – ako tvrdí Cirkev - a kto si urobil z 
ľudu Boha, ten sa zahráva s diablom“ (s. 116). Demokracia svojim potieraním skutočnej 
ľudskej slobody, ktorá existuje len vo vzťahu k večnému a nemennému Božiemu zákonu, 
nosí v sebe črty totality a diktatúry. Demokracia sama o sebe nepozná hodnoty; Ján Pavol 
II. varoval pred „demokraciou bez hodnôt“, ktorá sa ľahko môže premeniť v nebezpečný 
totalitarizmu. Keďže vláda formou demokracie sa odvodzuje od pôsobenia politických 
strán, možno bez predsudkov hovoriť o partajníckom štáte, o štáte v zajatí jednotlivých 
politických strán, ktorých štruktúry a celkové fungovanie nie sú demokratické. 
Pokračujúca globalizácia, nekontrolovateľné, globálne podnikajúce podniky, mediálne 
kartely postupne premieňajú funkciu politických strán, ktoré neslúžia záujmom 
verejnosti, ale rôznym klientelám a záujmovým skupinám. Politika sa stáva bojiskom pre 
silné lobbyingové skupiny. Jedinú nádej ako zlepšiť v podstate nereformovateľný systém 
demokracie je prestať klamať, v politických otázkach sa dožadovať pravdy a túto nechať 
pôsobiť, pretože „pravda oslobodzuje“ (pápež Benedikt XVI.). 
 
Aký je vlastne zmysel boja proti terorizmu, vyhláseného vládou USA po útoku na 
dvojičky 11.9.2001? Vojna proti (islámskemu) teroru je v skutočnosti a zároveň vojnou 
proti nepriateľom štátu Izrael, ako sa necháva počuť vlpyvný americký neokonzervatívny 
intelektuál Michael Ledeen (s. 157). Cieľom tohto permanentného boja západu proti 
prevažne islámskym krajinám nie je nastolenie demokracie, ale destabilizácia režimov v 
Iráne, Iraku, Libanone, Líbii, Saudskej Arábii, tým že sa bude podporovať tzv. civilná 
spoločnosť, pozdvihne sa sebavedomie študentov, podporí sa emancipácia žien, živia sa 
etnické konflikty, atď...(s.158). Boj proti terorizmu sa automaticky prenáša na celý svet, 
ako sa nechal počuť George Bush jr.: „Kto nie je proti teroristom, ten je proti nám.“ (s. 
159). Nenávisť islámskeho sveta voči západu nespočíva len v neokolonializme a 
imperialistických snahách o nadvládu, ale v jeho bezbožnosti, strate metafyzického 
princípu jestvovania, pričom by moslimom neprekážalo, že Európania a Američania 
vyznávajú im nepriateľské náboženstvo, ako ten fakt, že sú bez konkrétnej viery. Výčitka 
apostázy západných kultúr ako dôsledok ideológie osvietenstva pôsobiacej od 
francúzskej revolúcie sa ako červená niť tiahne celou knihou a zostáva v podobe 
varovného prstu pred neistou budúcnosťou. Autor – sám veriaci katolík – vidí jediné 
východisko v návrate Európanov ku kresťanstvu, ktoré zásadne formovalo ich kultúru, 
spôsob života a morálku. Práve strata morálky vyplývajúcej z Desatora sa tak 
devastujúco prejavuje na živote celej spoločnosti v podobe rozpadu rodín, potratov, straty 
zmyslu pre spoločné blaho, korupcie, rozklad národov masívnym prisťahovalectvom, 
atď... Pre islám, tak ako pre tradičné kresťanstvo neexistuje odluka cirkvi od štátu, štát je 
priamo podriadený náboženskému zákonu. Vojna proti terorizmu je teda podľa veriacich 
moslimov len perfídnym prekrytím skutočného boja proti islámskemu Božiemu štátu (s. 
170). 
 
Knihu uzatvárajú eseje venujúce sa zmyslu boľševickej revolúcie v Rusku, otázkam 
budúcnosti EÚ bez Boha, pôsobenia antikrista-diabla vo svete, a napokon 
eschatologickým otázkam o posledných dňoch, pričom úvahy sa zďaleka nečítajú ako 



teologické traktáty, ale sú svojou polemikou hlboko aktuálne a zrozumiteľné 
priemernému čitateľovi. Friedrich Romig pre slovenského čitateľa nepredstavuje úplne 
neznámy pojem; v slovenčine vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov 
v roku 2008 kniha Práva národa. Ostáva len dúfať, že sa podobne podarí preložiť a vydať 
aj druhé Romigovo dielo o zmysle dejín. 
In.   http://dielnasj.blogspot.com/ 

                                            +++++++++++++++++++++++. 
VTIPY 

Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních 

 
KŘESŤANSTVÍ:    Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi  
 
ISLÁM:     Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku. 
 
SOCIALISMUS:    Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka. 
 
KOMUNISMUS:    Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě. 
 
NACISMUS:      Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě. 
 
EVROPSKÁ UNIE:  Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí a 
mléko vylije do řeky. 
 
TRADIČNÍ KAPITALISMUS:  Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. 
Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu. 
 
ČESKÝ KAPITALISMUS:  Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 
1,6 miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze 
zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví 
poplatníci a soudní znalec bez újmy pokračuje ve své živnosti. 
 
AMERICKÁ AKCIOVKA:  Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby 
dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva nevydržela a 
musela být utracena. 
 
FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři. 
 
JAPONSKÁ AKCIOVKA:  Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát 
menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané 
Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě. 
 
ČÍNSKÁ AKCIOVKA:  Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ 



plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla 
zveřejňoval. 
 
BRITSKÁ AKCIOVKA:   Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. 
 
ITALSKÁ AKCIOVKA:  Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd. 
 
RUSKÁ AKCIOVKA:  
Máš dvě krávy. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět.  
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. 
Přestaneš  počítat a otevřeš další láhev vodky. 
 
ŘECKÁ AKCIOVKA: 
Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš EU o dvě nové. 
                                         +++++++++++++++++++++++. 
Včera jsem se svými kamarádkami vyrazila na 
večírek. Manželovi jsem řekla, že se vrátím o 
půlnoci. 
«Slibuji ti, miláčku, že se nevrátím ani o minutu 
později!» prohlásila jsem a vyrazila. 
Ale večírek byl fantastický. Drinky, tanečky, znovu 
drinky a znovu tanečky, ještě víc drinků... bylo to 
tak skvělé, že jsem zapomněla na čas! 
Když jsem se vrátila domů, byly tři hodiny ráno. 
Vcházím do bytu, jako myška otvírám dveře a vtom 
slyším tu zatracenou kukačku v hodinách, jak třikrát 
kuká! Když jsem si uvědomila, že manžel se při tom 
kukání může probudit, zakukala jsem sama ještě 
devětkrát... 
Byla jsem na sebe hrdá, že i když jsem ožralá jak 
dělo, dostala jsem takový dobrý nápad a podařilo 
se mi vyhnout nepříjemnosti s manželem! Rychle 
jsem si lehla a usínala s myšlenkou na to, jak jsem 
inteligentní. 
Ráno během snídaně se manžel zeptal, kdy jsem se 
vrátila z večírku. 
A tak říkám, že přesně o půlnoci, jak jsem slíbila. 
Nic neříkal a ani nevypadal, že by měl nějaké pochybnosti. 
«To je skvělé, jsem zachráněná!» pomyslela jsem si 
a otřela pot z čela. 
«Víš, musíme vyměnit ty naše kukačkové hodiny.» 
Zbledla jsem strachy a ptám se pokorně: «Aaano? 
A prroč, miláčku?» 
A on na to: «Víš, dneska v noci kukačka zakukala 



třikrát, potom - nevím, jak to udělala - vykřikla Ó 
bože!, znovu zakukala čtyřikrát, vyzvracela se v 
předsíni, zakukala ještě třikrát a upadla se smíchem 
na podlahu. Kuknula ještě jednou, šlápla na kočku 
a převrátila stolek v obýváku. Potom mě poslala do 
prdele a svalila se vedle mě. Pak zakukala naposledy 
a začala chrápat.» 
Chirurg s neurologem jsou na procházce a před nimi 
jde takovou podivnou poskakující chůzí nějaký chlápek. 
Neurolog říká, že by se vsadil, ze ten pán je v terciárnám 
stádiu syfilidy. «Ne,» povídá chirurg, «já 
bych řekl, že jde o zfušovanou výměnu kyčle.» 
Chvili se tak dohadují a pak se rozhodnou, že se pána 
zeptají. Tak ho doběhnou, představí se a řeknou mu, 
o čem se právě teď dohadovali. Pán se ušklibne a 
povídá: 
«No, pánové, tak jsme se spletli všichni tři. Já se 
původně domníval, ze to bude jenom takovoe tichej, 
nenápadnej prd...» 
Pan Novák těsně před smrtí prosí ošetřujícího lékaře, 
aby do úmrtní zprávy napsal jako příčinu smrti 
AIDS. 
«Ale pane Nováku, vy přeci nemáte AIDS, ale rakovinu 
prostaty?!» 
«To je jedno. Vysvětlím vám tři důvody: 
- takovou nemoc u nás na vsi ještě nikdo nemá, 
- soused se podělá strachy, protože už mi léta chodí 
za manželkou. 
- manželka si do smrti nevrzne.» 
Po tom, co jsme s manželkou trpěli delší dobu hlubokou 
depresí, rozhodli jsme se včera oba spáchat 
sebevraždu. 
Je to zvláštní, ale jakmile se zabila, začal jsem se 
cítit mnohem líp. Tak jsem si řekl: 
«Seru na to! Zatnu zuby a nějak to vydržím!» 
Po objevu radioaktivního zářiče v Praze oznámila 
Angela Merkelová, že v důsledku událostí v Česku 
uzavře všechna hřiště v Německu a bude hledat 
alternativní zdroje dětské zábavy. 
A jeden proti lidskosti: 
Přijde pán k doktorovi a povídá: 
«Pane doktore, mám problém. Můj penis zčernal a 
vypadá to, že každým okamžikem upadne.» 
Doktor pánoví poručí, aby sundal kalhoty, pak penis 
zblízka chvíli zkoumá a nakonec říká: 
«Nic se nebojte, to vyřešíme velmi rychle. Vylezte si 



na tuhletu židli... skočte dolů... no vidíte, už upad!» 
                                               +++++++++++++++++++++++. 
Poďakovanie od nemeckých a rakúskych občanov 
Ďakujeme vám, že nekupujete vaše domáce slovenské výrobky. 
Srdečne vám ďakujeme, že kupujete naše – nemecké a rakúske. Aj vďaka vám 
naše 
firmy zvyšujú výrobu, zamestnávajú viac pracovníkov a odvádzajú viac do štátnej 
kasy. Aj vy prispievate k tomu, že máme kvalitné zdravotníctvo, školstvo, 
sociálny 
program a vysoké dôchodky. Danke schön! 
Určite si uvedomujete, že nekupovaním vašich domácich výrobkov postupne 
prispievate k znižovaniu výroby vo vašich firmách, k prepúšťaniu ich 
zamestnancov, 
zatváraniu vašich firiem, k celkovému poklesu vašej ekonomiky, k znižovaniu 
výdavkov na zdravotníctvo, školstvo a sociálnu politiku. O to viac si ceníme váš 
postoj. Nehľadíte na seba, ale doprajete nám. Wunderbar! 
Povzbudzujeme vás, nekupujte žiadne slovenské výrobky, jedine naše... My sme 
si 
už na náš vysoký životný štandard zvykli, radi cestujeme po svete a v dôchodku 
si 
chceme naďalej užívať zaslúžený odpočinok na plážach na Mallorce alebo 
Kanárskych ostrovoch. 
Ďalšie obrovské DANKE vám patrí za to, že napriek takmer najnižším platom 
v Európskej únii, ste schopní a hlavne ochotní kupovať tak draho. Neuveriteľné, 
máte 
niekoľkokrát nižšie platy ako my a nakupujete drahšie alebo za porovnateľnú 
cenu 
ako u nás. Máte náš obdiv. 
Vďaka vám, že si opakovane volíte také vlády, ktoré programovo nerobia nič 
proti 
tejto situácii, ale ju svojimi rozhodnutiami ešte zlepšujú (naturlich ... pre nás). 
Vďaka 
vašim vládam, ktoré nepodporia váš domáci rozvoj, ale o to štedrejší sú k našim 
investorom. Ani ony nehľadia na vás, ale doprajú nám. 
Danke schön! 
Ak sa po prečítaní týchto seba-ironizujúcich riadkov rozhodneš kúpiť slovenský 
výrobok, nájdeš ho takto označený (dôležité je SK v ovále). 
 
 
Katolík, protestant, muslim a žid spolu při večeři diskutují. Katolík: 

> "Mám takové jmění, že se chystám koupit Citibank!" Protestant: "Já 

> jsem tak bohatý, že si koupím General Motors!" Muslim: "Já jsem 

> pohádkově bohatý princ a hodlám koupit Microsoft!" Potom se všichni 

> obrátí na žida. Ten si míchá kafe, potom opatrně položí lžičku na 

> stůl, upije trochu, podívá se na všechny a ledabyle prohodí: "Klucí, 

> já ale nic z toho neprodávám!" 

 


