
 
 
 
 

Spravodaj c 160 
+++++++++++++++++++++++ 

Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť  než tábor, z ktorého 
bojoval Žižka. 

J.Kollár 

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

- V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá 
sa uskutoční 09.11.2011 o 14.00 hod. v Klube zamestnancov, prízemie B blok ,  FEI STU, 
Ilkovičova 3,. 

„ S o l á r n e   s y s t é m y  a  i c h  v y u ž i t i e “  
- prejavy solárnej energie na zemi 

- možnosti využívania solárnej energie 

- premena solárnej energie na tepelnú a elektrickú energiu 

- ekonomika prevádzky tepelných solárnych systémov 

- možnosti získania štátnych dotácii 

+++++++++++++++++++++++ 
Toto sa týka aj nás! Prosim vas rozsirte to, aby to vsetci vedeli, a mali realny pohlad na svet. Link na Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k&feature=player_embedded 
 

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

- P O Z V Á N K A na diskusiu s Františkom Škvrndom a Petrom Zajacom-Vankom  na 
tému: V akej spoločnosti vlastne žijeme Podujatie sa uskutoční 9. novembra 2011 (streda ) o 
16,30    na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave 

+++++++++++++++++++++++ 
- Klavírny recitál Eleny Letňanovej pri príležitosti 200. výročia narodenia Franza Liszta ktorý sa mal uskutočniť 
v stredu 9. novembra 2011 o 19.00 hod. v Pálffyho paláci v Bratislave sa pre ochorenie interpretky odkladá 
zatiaľ na neurčito!!! 
Nový termín a miesto koncertu oznámime čoskoro!!! 

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

- - TS - V Madarsku sa uskutocni vyznamna prezentacia slovenskej kinematografie 
Vazeni kolegovia,  
na buduci tyzden v dnoch od 7. do 13. novembra sa v Madarsku uskutocnia tri vyznamne 
podujatia, zamerane na prezentaciu slovenskej kinematografie. Najdolezitejsim z nich je 
prehliadka Tyzden slovenskeho filmu v Budapesti, pocas nej sa bude konat aj tradicny 
filmovy seminar, spojeny s dalsim podujatim - prehliadkou v Segedine. Cele podujatie otvori 
snimka Marhulovy ostrov Petra Bebjaka, ktoru osobne uvedu reziser a producent filmu.  
Pri tejto prilezitosti si vam dovolujem poslat kompletnu tlacovu spravu o vsetkych troch 
podujatiach. V prilohe najdete aj fotografiu z filmu Marhulovy ostrov, pri jej publikovani, 



prosim, uvedte ako zdroj: archiv SFU. Budem rada, ked o tejto vyznamnej prezentacii 
slovenskej kinematografie v Madarsku, ktora je aj jednou z prilezitosti vzajomneho 
zblizovania nasich kultur, budete informovat vo svojich mediach.        Prajem Vam prijemny 
zvysok tyzdna.  Simona Nôtova 

+++++++++++++++++++++++ 
- Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a OZ Nenápadní 
hrdinovia Vás pozývajú na slávnostnú študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením III. 
ročníka projektu  Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1989. Študenti narodení po roku 
1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality. Slávnostné otvorenie 
konferencie sa uskutoční 18. novembra 2011 o 9.00 hod. vo vládnom Hoteli Bôrik (Bôrik 15, Bratislava). 
Konferencia sa koná pod záštitou predsedníčky vlády SR pani Ivety Radičovej. Tešíme sa na spoločné 

stretnutie.  R.S.V.P. do 15. 11. 2011, 0905 783 748, neupauer@november89.eu Viac informacií na 
stránke www.novemnber89.eu 

+++++++++++++++++++++++ 
Vás srdečne pozývame na 
Spomienkovú slávnosť 
pri príležitosti 150. výročia príchodu Mórica Alstera 
do úradu katolíckeho kňaza v Račišdorfe 
Slávnosť sa koná 24. novembra 2011 
Program slávnostného popoludnia : 
14,00 - 15,00 Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole 
sv. Filipa a Jakuba 
15,00 - 15,30 Privítanie hostí MO MS a prehliadka Račianskej 
pamätnej izby 
15,30 - 16,00 Prijatie hostí u starostu MČ Bratislava – Rača 
16,15 - 16,40 Pietna spomienka pri hrobe M. Alstera na miestnom 
cintoríne 
17,00 - 18,30 Spomienková slávnosť v Nemeckom kultúrnom dome, 
účinkujú žiaci, študenti a učitelia GŠB, ZUŠ a ZŠ 

+++++++++++++++++++++++ 
- Univerzitná knižnica Bratislava 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 
Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 
pod záštitou 
švajčiarskeho veľvyslanca 
J. E. Christiana Fotscha 
si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu knihy 
Viliam Čičaj – Jan Andrea Bernhard 
Orbis helveticorum 
Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt 
22. novembra 2011 o 17,30 hodine   v prednáškovej miestnosti Univerzitnej 

+++++++++++++++++++++++ 
17.30 hod. 
Súčasťou kolokvia bude aj kurátorom komentovaná 
prehliadka výstavy 
Jozef Vlček, neznámy autor známych prác, 
ktorá sa bude konať 10. novembra 2011 o 17.30 hod. 
vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit 
Dobrovičova 3, Bratislava. 

+++++++++++++++++++++++ 
řetězec TESCO bude dle této informace - pozri vlákno: 



http://www.marketingweek.co.uk/disciplines/sponsorship/tesco-partners-with-london-gay-pride/3031212.article 
hlavním sponzorem londýnské Gay Pride. Myslím si, že tady lze "hlasovat penězi" a vyhlásit jim bojkot. Možná 
jsem naivní, ale pokud by se dohodly všechny možné pro-family organizace v Evropě, tak by to určitě Tesco 
pocítilo. 
Takto se podařilo např. americkým studentům bojkotovat Pepsi, kvůli jejímu angažmá v Barmě, blíže např. 
http://totalitarian-oil.blogspot.com/2006/04/pepsi-boycott-1991-1997.html 

+++++++++++++++++++++++ 
V prílohe Vám posielame informáciu o programoch, ktoré sa uskutočnia do 
konca roka 2011. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie s 
Vami na našich podujatiach. Prehľad (a prípadne zmeny) našich podujatí 
nájdete pod linkom: http://www.slovaci.at/program.html 

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

...a toto je martinský primátor ? To je hanba, ba jednoducho svinstvo!  

Veď mŕtvi na Národnom cintoríne sa v hrobe obracajú!  

Čo je toto za človeka, keď za misu šošovice zapredá aj vlastnú mater!  J. 

1. Bugárov človek sa pýtal aj k SDKÚ či SaS 

(08.11.2011; Hospodárske noviny; s. 2; pem) 

Voľby 2012. Martinský primátor Hrnčiar chcel byť aj na kandidátke iných strán. Skončil v 
Moste. 

Bratislava - Martinský primátor Andrej Hrnčiar, nová posila volebnej kandidátky Mosta, sa 
snažil v minulých voľbách dostať do parlamentu cez SDKÚ a SaS. Teraz rokoval aj s 
Matovičom. Ako kandidáta na primátora ho zas podporil Smer. Hrnčiar tvrdí, že politici 
oslovujú jeho. "Chýbajú osobnosti v politike," vysvetlil včera nomináciu Hrnčiara na 
kandidátku Mosta Béla Bugár. Ešte minulý týždeň pritom poškuľoval po Obyčajných ľuďoch. 

SaS, SDKÚ aj Smer 

S Igorom Matovičom sa naposledy stretol v piatok. "Ponúkol som mu na kandidátke miesto 
nad 20 a musel by deklarovať, že nechce spolupracovať s Ficom, odmietol," povedal Matovič. 
Hrnčiar nevidí problém v takomto prebiehaní medzi centrálami s cieľom dostať sa do 
parlamentu. Bugára si vybral, lebo mu verí. Vystúpil preto aj z Matice slovenskej. 

Preplávať z komunálnej politiky do veľkej sa šéf martinskej radnice snažil už pred 
parlamentnými voľbami 2010. Ako dlhoročný priateľ Ivana Mikloša oslovil najprv SDKÚ. 
"Nesúhlasili sme pre jeho imidž v Martine," povedal včera HN politik z SDKÚ, ktorý si 
neželal zverejniť meno. Potom sa skúšal dohodnúť s liberálmi. V SaS mu však dali na výber: 
buď primátorská stolička, alebo parlamentná lavica. "Sulíkovi som sa poďakoval, lebo som 
chcel byť zvolený za primátora druhýkrát," priznáva Hrnčiar. Do parlamentných volieb 
nakoniec nešiel a obhájil primátorské kreslo. Vyhral aj s podporou Ficovej strany. "Smer ma 
nepodporoval, len odporúčal," argumentuje primátor. 

Stačí sa pozrieť do očí 

Bugára takáto minulosť najnovšieho kandidáta Mosta neirituje. "Za dvadsať rokov pôsobenia 
v politike mi stačí, keď sa s niekým stretnem a pozriem sa mu do očí. Som presvedčený, že 



pán primátor bude stabilným členom nášho klubu." Hrnčiar tvrdí, že politici vždy oslovujú 
jeho. HN sa pýtali v SDKÚ aj SaS. "Kontaktovali ma jeho ľudia," potvrdil Matovič. 
Najnovšie rozhodnutie Hrnčiara ísť s Mostom šokovalo šéfa SNS. "Asi má Most viac 
ako SDKÚ a SaS," uviedol pre HN rozčarovaný Ján Slota.  

Primátor mesta Martin      Mgr. art. Andrej Hrnčiar 

Kontakt: 
tel: 043/413 1421              043/413 1421      , 413 3123 
e-mail: primator@martin.sk, andrej.hrnciar@martin.sk  
web: www.andrejhrnciar.sk   

––––––––––––––––––––––– 

Jeden krajan z druheho konca Zemegule napisal panovi primatorovi list takehoto znenia: 

>Co sa to deje na tom nestastnom Slovensku? Pred chvilou som precital ze 
>primator mesta Martin, Andrej Hrnciar kandiduje vo volbach v marci 2012, za 
>stranu Most- Hid. 
>Nuz pani ked za tuto stranu kandiduju darebaci ako Sebej, Chmel, Zajac, ci 
>Dostal, clovek si pri tom len odpluje. Ale pri takejto sprave neni dost ani si 
>odplut. 
>Neraz sa spytujem ci Palestinci robia spravne ked maju Palestinsky jihad? Aj 
>ked je to ak zufalstva, ale robi bolenia hlavi aj tym co ich ponizuju. Pri 
>takejto sprave si myslim ze hadam aj my potrebujeme Slovensky jihad, aby sme 
>vytvorili poriadne bolenia hlavy takymto zradcom a odpadlikom. 

A dostal takuto odpoved! 

A tu je jeho odpoved 
 
--- On Thu, 10/11/11, Andrej Hrnciar <ahrnciar@gmail.com> wrote: 
From: Andrej Hrnciar <ahrnciar@gmail.com> 
Subject: Re: dopis 
To: ".....  ....." <......@.....> 
Received: Thursday, 10 November, 2011, 6:41 AM 

Bu bu bu 
 
Sent from my iPhone 
––––––––––––––- 

Marián Burík, štvrť Sihoť č. 181/9, 01901 ILAVA.  
 

V á ž e n á    r e d a k c i a ,  
milí   a   vzácni   priatelia.  
                   Súčasná slovenská politika je „ poriadne huncústvo „ ! V tých dňoch bolo prezentované, že 
bývalý podpredseda Matice slovenskej a dnešný primátor mesta MARTIN, pán HRNČIAR – bude 
v predčasných voľbách kandidovať za politickú stranu  MOST – HÍD....  
Táto informácia ma okamžite „zdvihla zo stoličky „ ! Predsa od nepamäti je mesto MARTIN hlavným 
mestom Matice slovenskej !!! Ako je teda možné, že pán primátor mesta sa znížil k tomu, aby 
kandidoval za politickú stranu, ktorá nemá priazeň desať, možno stoviek tisíc občanov nášho 
krásneho štátu ?  
Ak pán primátor chcel sa stať zástupcom občanov MARTINA, a nie len jeho, ako poslanec 
slovenského snemu, nie je v SLOVENSKEJ REPUBLIKE iná a vhodnejšia politická strana  na jeho 
osobné ciele ?...  
V septembri tohto roku sa konal Celoslovenský snem Matice slovenskej. Prítomným zástupcom 
Miestnych odborov Matice slovenskej bol predložený plán aktivít na budúci rok – mimochodom veľmi 
významných výročí a na ktorých sa malo podieľať aj ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO. Medzi nimi som 
našiel osobu podpredsedu ( chvála Bohu, že dočasnej vlády) vlády pána CHMELÁ. Okamžite som 



listom protestoval voči jeho účasti. Považoval som to za urážku slovenského národa, za hrubé 
poníženie všetkých predstaviteľov Matice slovenskej od jej vzniku.  
Dnes už tieto okolnosti vnímam iným pohľadom, keďže pán CHMEL je podpredsedom politickej strany 
MOST – HÍD.   
Vrátim sa však k osobe pána primátora mesta MARTIN HRNČIARA. Ako podpredseda a veľký 
priaznivec Matice slovenskej, a tým aj celého slovenského národa, aktívne sa zapájal do práce ako 
matičiar, aj ako rodu verný Slovák. Dnes, to slovo – rodu verný Slovák na základe informácii 
vypúšťam ! Je zrejme, že dostal aj nejaké úlohy – nie tajné !, ... Je zrejme, že už dnes je platným – či 
plateným ? , členom politickej strany MOST – HÍD. Čo ho vlastne oslovilo byť členom tejto strany, byť 
zástupcom za túto stranu ?  
Hmotné či materiálne výhody ? Nechcem špekulovať, no svojim nerozumný postojom ublížil občanom 
mesta Martin, Turčianskej záhradke i občanom SLOVENSKA !  
Z toho čo vzišli informácie by azda bolo vhodné, aby občania mesta MARTIN vyvolali petičnú akciu 
z cieľom vyhlásenia referenda o odvolaní pána HRNČIARA z postu primátora. Asi by to bolo vhodné 
riešenie celej záležitosti !  
S pozdravom ,  
                                                                                                           Marián Burík 
 

+++++++++++++++++++++++ 
NOVý  www.oslovma.hu Slovák v Maďarsku  -  Magyarországi Szlovák        Nezávislý 
slovenský portál v Maďarsku  
  

 Gregor Papuček: Modlitba - za reč našu  

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť nám našu slovenčinu. 
A neuveď nás do pokušenia 
vymeniť si ju za reč inú. 

Buď vôľa Tvoja pomáhať nám, 
jak v nebi tak na tejto zemi, 
chrániť si, ctiť si a milovať 
náš jazyk Tebou vysvätený. 

Nech naša pravda, naše slová 
nemusia žobrať predo dvermi. 
Daj nám sily chrániť ich vždycky 
ako ten chlieb náš každodenný. 

Daj aby v srdci všetkých Slovákov 
horel k ním vernej lásky plameň. 
Nech je jak bolo na počiatku 
na večné veky vekov. Amen. 

Budín, 16. jún 2009 

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



Očami Matice: Jurta v Blatnohrade  

Dva autobusy a osobné autá priviezli aj s problémami (Blatnohrad, dnešný Zalavár, je pred 
návštevníkmi dostatočne utajený) pol druha stovky matičiarov na posvätné miesta našej 
histórie. Na pôdu, po ktorej kráčali Pribina, Koceľ, Konštantín (Cyril) a Metod. Onen 
posvätný priestor za Zalavárom označujú dve orientačné tabule - prvá „centrálna“: Kis 
Balaton Háza, a druhá akoby doplňujúca: Cyrill es Metód. Na neveľkej zelenej lúke sa 
týčia zhruba dva a pol metra vysoké pomníky. 

Foto: Imrich Fuhl 

Od cesty vľavo slovinský s moderným poňatím Pribinu a Koceľa a bulharský s bronzovými 
postavičkami sv. Cyrila a Metoda. Vpravo rakúsky s textom o ich pohľade na deje v 9. storočí 
a vedľa malá betónová plôška s textom: „Základný kameň pamätníka sv. Cyrilovi a Metodovi 
a kniežatám Pribinovi a Koceľovi, 2007.“ Tieto pomníky sú akoby míľnikmi k dominantnej, 
„nadživotne“ vysokej ázijskej jurte z bronzu. A aby bol guláš (galimatiáš) dokonalý, na vrchu 
onoho pôvodného bývania starých Maďarov kríž, mesiac a slnko. Za jurtou sú odkryté 
základy Pribinovho kostola, podobajúce sa odkrytým základom kostola na Bratislavskom 
hrade, vedľa jurty „Kis Balaton Háza“ - budova prírodovedeckého múzea a kostolík, akoby z 
oka vypadol kopčianskemu z 9. storočia. Pravda, tu ide o rekonštrukciu „arpádovského“ 
chrámu z druhej polovice 11. storočia (veď keby bol starší, nemohol by byť „arpádovský“). 
Toto sú fakty. A okrem toho biskup Orosch celebrujúci bohoslužbu v zalavárskom kostole 
vyzdobenom aj slovenskými a matičnými zástavami spoločne s dp. Matejovičom 
(podpredsedom MO MS v Petržalke) a s po slovensky hovoriacim miestnym kňazom, 
pôvodom zo Štitár. V Zalaváre sme 15. októbra prosili Boha, aby „zachoval nám národ náš“. 
A ešte: takéto púte budeme opakovať a slovenský pamätník stoj čo stoj bude v Zalavári stáť! 

Marián Tkáč 
predseda Matice slovenskej (SNN) 

 

Kedy si Slováci všimnú zabudnutý Blatnohrad? 

Súsošie sv. Cyrila a Metoda na mieste niekdajšieho Pribinovho mesta financovali Bulhari, 
Zalánska župa a Univerzita L. Eötvösa. Slováci, ktorí sa považujú za dedičov Veľkej Moravy 
a pokračovateľov cyrilo-metodskej tradície, toto pamätné miesto nepoznajú. Nie je ani na 
mape národných či cirkevných pútí. 

Mnoho Slovákov a najmä tí, ktorí cestujú cez maďarský Balaton ďalej do Chorvátska ani 
netušia, že prechádzajú oblasťou, v ktorej kedysi vládlo nitrianske knieža Pribina a jeho syn 
Koceľ. Asi 12 km od mesta Nagykanizsa je križovatka, na ktorej sa dá odbočiť smerom do 
kúpeľného mesta Zalakaros. Približne po pätnástich kilometroch, keď prejdete obce 
Garabonc, Nagyrada a Zalaszabar, si všimnete hnedú orientačnú tabuľu v maďarskom a 
anglickom jazyku. Bude vás navigovať na pamätník -súsošie sv. Cyrila a Metoda k obci 
Zalavár. Je postavené na mieste, ktorému sa kedysi hovorilo Blatnohrad, Mosapurch alebo 
Mosaburg. Ako opevnené hradisko v strede močaristého terénu rieky Sala (Zala) ho 
vybudoval knieža Pribina. 

Blatnohrad bol centrom jeho kniežatstva, ktoré až do príchodu starých Maďarov tvorilo 
rozsiahle územie: na juhu siahalo až po rieku Drávu, na východe po rieku Dunaj, na severe k 



mestu Veszprém a na západe presahovalo do dnešného Štajerska, Korutánska a Slovinska. 
Patrili k nemu súčasné mestá Veszprém a Szombathely v Maďarsku, Leibnitz v Štajersku a 
Ptuj v Slovinsku. 

Pribinov azyl 

Po zániku Samovej ríše (623-659) vytvorili západní Slovania niekoľko kmeňových 
kniežatstiev. Začiatkom 9. storočia boli najvýznamnejšie a najsilnejšie z nich iba Nitrianske a 
Moravské kniežatstvo. Kniežatá medzi sebou často bojovali a pokúšali sa o rozšírenie 
vlastných území. V roku 833 sa Mojmírovi I., vládcovi Moravy, podarilo dobiť Nitrianske 
kniežatstvo (zahrňovalo územie celého dnešného Slovenska, časť územia medzi Dunajom a 
Tisou) a pripojiť ho k svojmu kniežatstvu. Týmto spojením vytvoril silnejšiu Veľkomoravskú 
ríšu. Jej centrum bolo na Morave (asi Velehrad, respektíve Uherské Hradište) a Nitra sa stala 
iba sídlom následníka trónu. 

Nitrianskemu kniežaťu Pribinovi, jeho synovi Koceľovi a družine veľmožov (Chotemír, 
Vlčina, Žeško, Trebič, Čestislav, Zemiň) sa podarilo utiecť k Frankom. Uchýlili sa k 
Ratbodovi, správcovi pohraničnej Východnej a Korutánskej marky, s ktorým Pribina 
obchodoval (Nitrianskym kniežatstvom prechádzala známa staroveká Jantárová a Soľná 
cesta) a mal s ním aj rodinné väzby - vzal si za manželku jeho dcéru, kresťanku, na počesť 

ktorej vybudoval v Nitre v roku 828 prvý kresťanský chrám.  

V službách kresťanstva a Frankov 

Po úteku vstúpil Pribina do služieb Franskej ríše. Najprv sa však musel dať pokrstiť a vyučiť 
v kresťanskej viere. V roku 833 je pokrstený v chráme sv. Martina v Traismaueri 
(Ratbodovom sídle), v dnešnom Rakúsku. Na pamiatku tejto udalosti v máji 1990 odhalili na 
tomto chráme pamätnú tabuľu venovanú „Slovenskému kniežaťu Pribinovi“. Slávnostnú 
slovenskú svätú omšu slúžili soľnohradský (salzburský) arcibiskup Karl Berg, kardinál a 
nitriansky biskup Ján Ch. Korec a arcibiskup Ján Sokol, slovenský metropolita. 

Neskôr sa však Pribina dostal do sporu s Ratbodom a uchýlil sa k Bulharom do Bulharskej 
ríše, kde hľadal uplatnenie pre svoje vladárske schopnosti a spojencov na obnovenie svojej 
vlády v Nitrianskom kniežatstve. Keď tam nepochodil, odišiel do Slavónska (Chorvátska) ku 
kniežaťu Ratimírovi, ktorý bojoval s Ratbodom. V roku 838 Ratbod poráža Ratimíra, keď ho 
v rozhodujúcej chvíli opúšťa Pribina, ktorý sa neskôr pomerí s Ratbodom... Deje sa tak v 
čase, keď Pribina zistí, že neexistuje žiadna možnosť na obnovenie vlády v Nitre. Ratbod 
predstaví Pribinu franskému kráľovi Ľudovítovi, zvanom Nemec. Ten mu v rokoch 840-846 
dáva do léna územie Dolnej Panónie pri Blatenskom jazere (Balatone), ktoré vyčlenil z 
rozsiahlej Korutánskej marky. 

Na tomto území, ktoré sa v roku 847 spomína už ako vlastné Pribinovo kniežatstvo, 
zhromažďoval obyvateľstvo, šíril kresťanstvo, staval nové chrámy (prvý v roku 850 zasvätený 
Panne Márii, do Pribinovej smrti ďalších 12) a kláštory, z ktorých sa šírila vzdelanosť. V 
spise O obrátení Bavorov a Korutáncov sa píše, že Pribina a jeho ľudia stavali aj strategické 
centrá, hospodárske, kultúrne a vojenské stavby. Obrábali polia, využívali bohatstvo lesov, 
zaviedli chov koní, hovädzieho dobytka a oviec. Na konci Pribinovho života (861) je 
kniežatstvo významným susedom slovanských krajín - Veľkej Moravy, Chorvátska a 
Bulharska. 



Koceľove dielo 

Po Pribinovej smrti (zomrel v bitke s Moravanmi, ktorí bojovali proti kráľovi Ľudovítovi - 
podporovali vzburu jeho syna Karolmana) prevzal vládu jeho syn Koceľ (830-876). 
Pokračoval v otcovej práci. Podporoval šírenie slovienskej kultúry a dielo sv. Cyrila a 
Metoda, ktorí sa v roku 867 počas svojej misie na Veľkej Morave zastavili na pol roka aj v 
Blatnohrade. Venovali sa vyučovaniu vyše päťdesiatich vybraných žiakov, pričom aj Koceľ 
sa naučil čítať knihy napísané v staroslovienskej hlaholike. Keď Cyril v roku 869 zomrel, 
Koceľ poslal list pápežovi Hadriánovi II., v ktorom ho žiadal, aby vyslal Metoda ako učiteľa 
do Blatnohradského kniežatstva. V polovici roka 869 pápež poslal spoločnú bulu 
Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi o vyslaní Metoda ako učiteľa do ich krajín. V lete 869 
pápežská kúria na podnet Koceľa ustanovila Metoda za panónskeho a veľkomoravského 
metropolitu. 

Podľa výskumov Koceľ v rokoch 870 - 871 bol jediným slovienskym panovníkom, ktorý 
informoval pápeža o Metodovom uväznení. V roku 873, napriek franským vyhrážkam 
(franskí kňazi a panovníci boli proti posilňovaniu cirkevnej a štátnej nezávislosti Veľkej 

Moravy a Blatnohradského kniežatstva), prišiel osobne po prepusteného Metoda.  

Bohatstvo veľmožov 

Knieža Koceľ pokračoval v otcovom odkaze aj pri výstavbe kultúrnych a hospodárskych 
centier kniežatstva. Základom hospodárstva tvorila poľnohospodárska produkcia a 
organizované kočovné pastvinárstvo. Budovali sa podhradia, kde sa sústreďovali remeselníci. 
Ťažila sa ruda, spracovával kov, pálilo drevené uhlie. Vynikali hrnčiari, kováči a košikári. 

Zachované záznamy hovoria aj o bohatstve niektorých veľmožov na Koceľovom dvore. 
Napríklad Unzat mal rozsiahle územia v Železnej župe, v okolí Zali a pri Neziderskom jazere. 
Vybudoval niekoľko sídlisk a mnoho osád, respektíve aj kostol, ktorý v roku 865 vysvätil 
soľnohradský arcibiskup. Veľmož Zemin vybudoval Železný hrad (Vasvár). Žilic, ktorý mal 
sídlo v Šomoďskej župe, vlastnil tisíce hektárov lesa. Dodnes sa jeho bývalá lokalita nazýva 
Zselicség alebo Zseliczerdı. 

Nálezy zasypané - Dom Malého Balatonu 

Knieža Koceľ zomrel v roku 876 alebo 877, keď sa blížil koniec Veľkej Moravy. Nevie sa, či 
zanechal po sebe mužského potomka, pretože správou Blatnohradského kniežatstva bol v 
roku 880 poverený chorvátsky Braslav. Franský cisár Arnulf prenechal Blatnohradské 
kniežatstvo (Zadunajsko) prichádzajúcim Maďarom, ktorý prišli do oblasti v rokoch 900 - 
901. Štefan, prvý uhorský kráľ, v roku 1019 založil v Blatnohrade kláštor na počesť svätého 
Hadriána. Od konca 11. storočia je bývalý Pribinov hrad župným hradom a sídlom Zalánskej 
župy. V 16. storočí (po rekonštrukciách) bol začlenený do systému protitureckých 
pohraničných pevností. V roku 1702, aby sa nedostal do rúk kurucom, bol vyhodený do 
vzduchu. 

Na jeho mieste postavilo Západozadunajské vodohospodárske riaditeľstvo (Nyugatdunántúli 
Vízügyi Igazgatóság) Dom Malého Balatonu, ktorý bol otvorený v roku 2000, aby turistom 
sprístupnil vodoochranársky systém a vodný svet Malého Balatonu. Výstavba tohto domu 
spečatila niekoľkoročný archeologický výskum (začal sa v roku 1946), počas ktorého sa 



podarilo nájsť základy Pribinovho hradu v rozmeroch 150 x 200 metrov, podhradie, hradný 
dvor, základy kostolov zasvätených Panne Márii a sv. Hadriánovi, rozsiahle pohrebisko a 
sídlisko vo vzdialenosti 5-6 kilometrov od hradu, kde sa predpokladajú nálezy 
remeselníckych dielní. Mnohé nálezy a pamiatky z 9. storočia sa nachádzajú v depozitároch v 
Balatoni múzeu v Keszthelyi. 

Je škoda, že sa vo výskume ďalej nepokračuje. Veľká časť nálezísk bola zasypaná (naposledy 
v roku 2001), respektíve podľahla nacionalistickej politike, ktorá pravdepodobne nechce 
pripustiť, že územie Zadunajska, okrem Avarov a Frankov, osídľovali aj Slovania. Aj jediná 
viditeľná pamiatka na zvyšky základov Pribinovho hradu, ktorá je v blízkosti Domu Malého 
Balatonu, nie je označená a pomenovaná. Nachádzajú sa v strede veľkých močarísk. Očami sa 
dotýkam zvyškov múrov. Musel ich vidieť aj básnik Ján Kollár, ktorý v roku 1842 zakreslil 
základy jedného z Pribinových kostolov, keď ich bolo vtedy ešte vidieť. 

Mlčky hľadím na okolie bývalého hradu a kladiem si otázku, prečo v roku 1996, keď celé 
Maďarsko oslavovalo svoje Milénium, neboli Maďari schopní urobiť ústretové gesto aj voči 
histórii Slovanov - napríklad projektom, ktorý by obnovil a zakonzervoval náleziská 
Blatnohradského kniežatstva... 

Pamätný stĺp sv. Cyrila a Metoda 

Ale vráťme sa do reality. Okrem Domu Malého Balatonu si na miestach bývalého 
Blatnohradu môžu turisti pozrieť aspoň Pamätný stĺp sv. Cyrila a Metoda. Na jednej jeho 
bočnej stene je po maďarsky napísané: „Na pamiatku panónskej činnosti stvoriteľov 
slovanskej písomnosti Cyrila a Metoda. Zhotoviť dali - Univerzita Eötvösa Loránda v 
Budapešti, Zalánska župa a Bulharská ľudová republika.“ Na druhej stene stĺpa je cyrilikou 
napísané: „Oheň vyskúša zlato a striebro, a človek umom odsekne lož od pravdy.“ 

Tento stĺp bol postavený v roku 1985. Jeho pôvodné sochy sv. Cyrila a Metoda v roku 1998 
ukradli a rozkúskovali. Zlodeji boli zadržaní, keď odovzdávali kov do zberu. 

Pamätný stĺp Benediktínskeho opátstva sv. Hadriána 

Postavila ho samospráva Zalánskej župy 20. augusta 1999 na mieste benediktínskeho 
opátstva, ktoré založil v roku 1019 kráľ Štefan. Text na ňom je napísaný v maďarskom a 
nemeckom jazyku: „V roku 798 Karol Veľký poveril solnohradského arcibiskupa Arna 
pokresťančením Panónie. Soľnohradské arcibiskupstvo poveril úlohou, aby odišli do tohto 
kraja, aby tu stavali a vysväcovali kostoly, aby sem posielali farárov a kázňami vychovávali 
ľud. Po páde Avarskej ríše Zalavár, sídlo kniežaťa Pribinu, tvorilo stredisko misijnej činnosti 
siahajúcej až po Päťkostolie. Počas tohto obdobia bolo postavených vyše tridsať kostolov. Tri 
v Zalavári: jeden na počesť Panny Márie, druhý na počesť svätého Jána Krstiteľa a tretí na 
počesť mučeníka svätého Hadriána. Rozpory, ktoré nastali po činnosti slovanského 
vierozvesta Metoda v rokoch 866-870, škodlivo ovplyvnili túto misijnú prácu, ktorá sa 
začiatkom 10. storočia ukončila.“ 

Rumovisko baziliky 



Pribinovu a Koceľovú éru nepriamo pripomínajú zvyšky baziliky na ostrove Récéskút. Na 
mieste asi pôvodného oltára stojí kovový kríž, na ktorom je tabuľka s týmto textom: „Toto 
miesto vysvätili v 850-om roku“. Nič viac. 

Róbert Matejovič 
+++++++++++++++++++++++ 

Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 - 2010) – nový zborník  

  

Dovoľujem si Vás informovať, že Mesto Krupina v spolupráci s Kultúrnym centrom 
a Múzeom Andreja Sládkoviča v Krupine vydali zborník z medzinárodného sympózia 
venovaného Rudolfovi Geschwindovi, priekopníkovi hybridizácie lesných drevín 
a svetovému šľachtiteľovi ruží, ktorý pôsobil na rôznych miestach v Európe (dnes v Česku, 
Slovensku, Slovinsku, Rakúsku...). Vypestoval výnimočné odrody ruží (mrazuvzdorné, 
popínavé, kríkové, čajohybridy...), jedna z nich Gruss an Teplitz bola v roku 2000 vyhlásená 
za svetovú ružu. Geschwind bol zároveň priekopníkom hybridizácie vyšších rastlín, podobne 
ako Mendel. Na Slovensku asi najviac Geschwindových ruží prezentuje Arborétum Borová 
hora Technickej univerzity vo Zvolene. Niektoré z nich sú tiež v Geschwindovej záhrade pri 
Múzeu A. Sládkoviča v Krupine.  

Zborník vychádza ako druhé korigované vydanie v dvojjazyčnej slovensko-nemeckej mutácii 
na 184 stranách (pevná väzba, prebal). Editor: M. Lukáč. 

 Z obsahu zborníka / spoluautori a ich príspevky:  

 -          Erich UNMUTH (Rakúsko, Viedeň): Problémy korektnej identifikácie ruží 
vypestovaných Rudolfom Geschwindom 

-          Aurél LIFFA (Nemecko, Chemnitz): Rodina Geschwindovcov 

-          František GLVÁČ (Pezinok): Novoobjavené ruže Rudolfa Geschwinda 

-          Miroslav LUKÁČ (Múzeum A. Sládkoviča v Krupine): Rudolf Geschwind a Krupina 

-          Juraj KUBA, Michaela BEČÁROVÁ (Botanická záhrada Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre): Ruže a rozáriá na Slovensku 

-          Ladislav GREGUSS (Lovinobaňa): Rudolf Geschwind – priekopník hybridizácie 
lesných drevín 

-          Ivan LUKÁČIK, Vladimír JEŽOVIČ, Ján JELOK (Arborétum Borová hora Technickej 
univerzity vo Zvolene): Ruže Rudolfa Geschwinda v rozáriu Arboréta Borová hora 

-          Mária ŠTEVULOVÁ (Zvolen): Rosa klub a jeho činnosť 

-          Albert MACKO (Krupina): Mestské lesy, s.r.o. Krupina 



-          Gita JANČOVÁ (Technická univerzita vo Zvolene): Profesor Svoboda a jeho 
príspevok k poznaniu práce Rudolfa Geschwinda a rozvoju krajinárstva na Lesníckej fakulte 
vo Zvolene 

-          Peter URBAN (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici): Rudolf Geschwind 
a ochrana prírody 

+++++++++++++++++++++++ 
ďalší paralelný protest:    5.11.11 vyberte si peniaze z banky!!!! 
http://www.michaelmoore.com/ 

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

- Postavenie vedy a vzdelania v spoločnosti (úloha spoločenských vied) 
Program:  
1.  úvodné slovo: PhDr. Jana Gašparíková, CSc. 
2.  diskusia 
Čas konania: utorok - 25. október 2011, o 16:00  hod. 

Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Klemensova ul. 19, 4.poschodie. 
Postavenie vedy a vzdelania v spoločnosti (úloha spoločenských vied) 
Jana Gašparíková 
Na vzdelanie pôsobí množstvo vplyvov v súčasnosti- v prvom rade je to politický vplyv- 
Dôležité je postavenie vzdelania z hľadiska welfare štátu- otázka rovnosti a účinnosti 
vzdelania sa transformuje do podpory vzdelania a jeho rôznych foriem- či už ide o verejné 
školy alebo súkromné školy 
Takisto je dôležitý ekonomický vplyv na vzdelanie- vzťah terciárneho stupňa vzdelávania 
a podnikov- otvorenosť viac experimentátorskému vplyvu vzdelania, podpora trojuholníka 
priemyslu, podnikov a univerzít. Otázka elitného a masového vzdelania, úloha intelektuálnych 
elít. 
V novom svetle sa javí aj postavenie vedy- požiadavky spoločnosti sú iné a takisto sa do 
popredia dostáva otázka zmeny vedeckého myslenia- budúcnosť už nevystupuje ako 
zahmlený časový úsek, ale ako viac menej dešifrovateľný objekt. Do nového svetla sa 
dostávajú aj spoločenské vedy, ktoré sa na jednej strane veľmi medzi sebou ovplyvňujú 
a takisto  stierajú hranice medzi nimi a technickými vedami a prírodnými vedami. Takisto sa 
do popredia dostáva otázka, či  existuje jednotná koncepcia spoločenských vied, alebo je táto 
koncepcia ovplyvnená politicky a kultúrne. 

+++++++++++++++++++++++ 
Neuveritelne! Pozorne sledujte. 
http://www.youtube.com/watch?v=ygeG5WFzkV8 
Je to naozaj neuveriteľné a nepochopitešné gesto biskupov voči pápežovi. 

Došlo k mylnej interpretácii. Sv. Otec predstavoval nemeckému prezidentovi rímskych 
kardinálov a nemecký biskupský zbor, preto napriahol ruku a niektorí, zrejme neznalí 
protokolu, mu podávali ruku. To mätie diváka a myslí si, že ostatní pápeža ignorujú. Lenže 
treba vedieť, že biskupi pápežovi ruku nepodávajú, ale zdravia ho pokľaknutím a pobozkaním 
prsteňa, znaku Rybára... 



+++++++++++++++++++++++ 
Asi treba namiesto volieb inicializovat referndum o nastoleni 
priamej demokracie, 

Rozpočet a jeho vzťah k občanovi 
29. októbra 2011 

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

Rozpočet štátu je základný finančný zákon, ktorý každý rok pripravuje ministerstvo 
financií a predkladá zákonodarnému zhromaždeniu, v našom prípade Národnej rade 
Slovenskej republiky na schválenie. V histórii ľudstva to vždy tak nebolo. Na internete som 
dostal  správu, ktorá hovorí o tom, ako to bolo, keď to ešte takto nebolo. Redaktor New York 
Times urobil takýto rozhovor so starým indiánskym náčelníkom. Položil mu jedinú otázku: 
„Už 90 rokov žijete a pozorujete belochov akých úspechov dosiahli, aké škody napáchali, keď 
to zvážite, kde urobili chybu.“. A starý Indián odpovedal: „Keď prišli bieli muži, Indiáni boli 
vládcami krajiny. Žiadne dane, žiadne dlhy, žiadne úvery, bolo veľa byvolov, bobrov, voda 
čistá. Ženy robili všetky práce. Šaman zadarmo. Indiáni celý deň lovili, chytali ryby, celú noc 
sa milovali.“. Potom sa náčelník trochu pousmial a povedal: „Len biely muž bol dosť kretén 
aby si myslel, že tento systém môže vylepšiť.“. 

Položme si my otázku, kedy vlastne vznikol rozpočet a aký má význam. Keď ľudia 
vynašli peniaze, a začali ich používať v každodennom živote ako platidlo, museli sa naučiť s 
nimi hospodáriť. A tak vznikli dve strany rozpočtu:  PRÍJMOVÁ  a VÝDAVKOVÁ. Toto je 
základ každého rozpočtu, a základný jeho zákon, ktorý spočíva v tom, že tieto dve strany sa 
musia rovnať. Vtedy tomuto  hovoríme, že je rozpočet vyrovnaný. Každému musí byť predsa 
jasné, že vydať môžem iba toľko, koľko som prijal. Rozpočet môže byť i nevyrovnaný a to je 
vtedy, keď jedna strana prevyšuje druhú. Keď sú vyššie príjmy, to je ten lepší prípad. Horšie 
je, keď sú vyššie výdaje. Keď chceme viacej vydať, ako sme prijali, musíme si niekde 
požičať. Toto je predsa tak jednoduché a samozrejmé a každému pochopiteľné, tieto pravidlá 
sú každodennou súčasťou nášho života a denne ich používa každý občan od útleho veku, 
každá rodina, každá obec, mesto, štát. I napriek tomu, že tieto pravidlá všetci dokonale 
poznáme, vedome a dobrovoľne ich porušujeme a keď je to na úrovni štátu, tak sme sa dostali 
tam, kde dnes sa nachádza celý svet – na pokraji svetovej finančnej katastrofy. 

V čom spočívajú príčiny tohto vážneho, celosvetového problému, čo viedlo vlády 
štátov k takejto finančnej politike, týmito otázkami a hlavne ako sa z tejto situácie dostať, to 
dnes zaujíma celý ekonomický a finančný mozgový potenciál.  

Pravidlá každého rozpočtu sú teda jasné. Rozpočet musí mať také príjmy, ktoré 
pokryjú všetky výdaje. Pozrime sa na štátny rozpočet z pohľadu nášho občana, ako vplýva na 
jeho finančnú situáciu a tým bezprostredne na jeho životnú úroveň a vôbec existenciu. 
Pracujúci občan sa podieľa na tvorbe rozpočtu, na jeho príjmovej časti. Výdaj občana vo 
forme dane z príjmu, zo závislej činnosti je zároveň príjmom do rozpočtu. V celkových 
príjmoch to netvorí veľkú čiastku. Oveľa väčšiu čiastku, až 25 násobok dane zo závislej 
činnosti tvorí daň z príjmu právnických osôb. Je to daň z podnikateľskej činnosti. Táto sa 
podieľa na celkových príjmoch približne 20 percentami. Je to vlastne daň zo zisku 
podnikateľov. I táto daň sa priamo dotýka nášho občana, ale nie pracujúceho, ale podnikateľa. 
Potom sú tu nepriame dane. Najväčšiu položku tvorí daň z pridanej hodnoty, viacej ako 
polovinu všetkých príjmov. A túto daň zaplatíme všetci, pretože sa týka všetkého tovaru, 
ktorý spotrebiteľ nakupuje bez rozdielu, pri priamej spotrebe alebo 
v poskytovaných službách. A na koniec je tu spotrebiteľská daň. Tvorí približne 20 % 
z celkových príjmov.  

Keď si z uvedených vybraných položiek štátneho rozpočtu urobíme rekapituláciu, tak 
občan sa bezprostredne podieľa na príjmoch štátneho rozpočtu a to formou dane z príjmu, 



dane z podnikateľskej činnosti, zaplatí DPH a spotrebiteľskú daň a tieto príjmy v štátnom 
rozpočte predstavujú podiel 98 percent. Je tu jedno porovnanie. Kým pracujúci a podnikatelia, 
teda pracovne aktívne obyvateľstvo sa na príjmoch rozpočtu zúčastňuje podielom 21 %, tak 
v š e t c i  občania, spotrebitelia, sa zúčastňujú na tvorbe príjmov štátneho rozpočtu čiastkou 
77 %! 

Týmto som chcel poukázať na to, aby sme si všetci uvedomili, že peniaze, ktoré tvoria 
príjmovú časť štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú N A Š E peniaze, teda peniaze nás 
občanov tejto republiky. A podívajme sa na to, ako s nimi nakladajú a ako s nimi hospodária  
naši zástupcovia v parlamente, ktorých sme si zvolili v slobodných a demokratických 
voľbách. A propos, sú to vôbec naši zástupcovia? Nie sú to zástupcovia a nominanti 
vládnucich politických strán? Pozrime sa na to, ako s našimi peniazmi naši politici 
hospodária. Aby sme lepšie pochopili výdajovú časť rozpočtu, pripomeňme si známu legendu 
o troch grošoch. Aby som mohol prežiť, musím zarobiť tri groše. Jeden požičiavam, svojim 
deťom druhý vraciam mojim rodičom a z tretieho žijem. Prvý požičiavam, mojim deťom, 
mojím nástupcom, potomkom, našim budúcim, našej novej generácii. V štátnom rozpočte to 
znamená výdaje na školy, na celý vyučovací proces, na prípravu novej, nastupujúcej 
generácie, ktorá príde po nás. Tejto generácii musíme vytvoriť podmienky, aby ich život bol 
lepší ako náš, ktorý rodič praje svojim deťom lepší život ako mal on. Je to naša prvoradá 
povinnosť. Rozpočet tieto priority nedostatočne pokrýva. Vidíme to na nespokojnosti učiteľov 
a nielen s platmi ale i s podmienkami, aké majú vytvorené pri výchove mladej generácie. Pri 
priemernom zárobku v národnom hospodárstve 729 Eur je plat nastupujúceho učiteľa 499 eur 
a plat po tridsaťročnej praxe 720 eur. Pritom je potrebné pripomenúť, že učitelia na školách to 
majú s dnešnými dospievajúcimi veľmi sťažené. Absentuje tu výchova v rodine, nie je 
vzácnosťou školopovinné deti vidieť fajčiť i na ulici, na školy prichádzajú drogy, neúcta voči 
učiteľovi a všetky neduhy, ktoré táto demokracia priniesla. 

Druhý groš vraciam. Vraciam ho mojím rodičom, ktorí ma vychovali, pripravili  do 
života. V štátnom rozpočte sú to výdaje na zdravotníctvo, na sociálne služby. Naša staršia 
generácia celý pracovný život odvádzala nie malé príspevky do štátneho rozpočtu, my sme si 
na naše dôchodky zarobili, odviedli a určite to neboli také čiastky, aké nám dnes  rozpočet 
vracia. Celá starostlivosť o dožívajúcu generáciu v rozpočte je dehonestujúca. Naše dôchodky 
sú na úrovni chudoby a sotva prežitia. Priemerný dôchodok je 329 eur. Dvojčlenná rodina, 
ktorá žije na dedine vo vlastnom rodinnom domčeku z tohto dôchodku zaplatí za plyn 
mesačne 100 eur, za elektrinu 60, za vodu, telefón ďalších 30, za lieky 80, koľko jej ostáva na 
živobytie? Je to žobračenka. A to je priemer. Poznám takéto rodiny, ktoré majú dôchodok 
spolu 350 eur. Je neuveriteľné, ako sa dá z toho vyžiť. 

Osobitnú kapitolu tvorí zdravotníctvo. Lekári sú nespokojní s platmi, s privatizáciou 
nemocníc, s podmienkami. Celé odmeňovanie v zdravotníctve a financovanie nemocníc je 
zahmlené a verejnosti nedostupné. Ako je odmeňovaný lekár v ambulancii, v nemocnici, aké 
úkony sú a ako zaplatené, kto to všetko na lekárov vymyslel, celá hmotná zainteresovanosť je 
pre pacienta neznáma, kto normuje lekára za úkony, ktoré pacient potrebuje, kto ich, a na 
základe čoho, vedel tak vynikajúco ohodnotiť a oceniť. Celé odmeňovanie lekárov 
a zdravotníkov je postavené zle, netransparentne, nezodpovedne a na postavenie lekárskeho 
stavu dehonestujúco. Na druhej strane je potrebné povedať i na adresu lekárov, že vyštudovali 
za peniaze svojich rodičov, že na niečo prisahali a je vrcholne nemorálne, aby hlavne staršiu 
generáciu, svojich rodičov nechali tu ,napospas osudu a k vôli vyššiemu grajciaru odišli slúžiť 
do cudziny. Štátne nemocnice sú údajne stratové. A pýtam sa, mali by byť ziskové? 
Nemocnice musia zostať štátne, ale štát ich musí finančne zabezpečiť, musí pokryť všetky ich 
potreby, vybaviť najmodernejšou technikou, musí sa postarať o zdravie tejto generácie, musí 
vrátiť požičaný groš svojim dožívajúcim občanom. Súkromné nemocnice zarábajú na 
pacientoch, pacient je pre nich tovar, ktorý im prinesie zisky. Nie je chorá celá táto 



spoločnosť a ľudia, ktorí ju riadia? Na druhej strane vedenie nemocníc musí dobre hospodáriť 
so zverenými prostriedkami. Všetky služby v nemocniciach zabezpečujú súkromné firmy. 
Upratovanie, pranie a ďalšie obslužné činnosti, sú v nemocniciach sprivatizované. To predsa 
nie je možné, každá privatizovaná činnosť pre tú firmu musí byť zisková. Najväčší biznis 
v zdravotníctve tvoria lekárne. Výroba a predaj liekov je najlukratívnejšie podnikanie. 
Spotreba liekov je  u nás jedna z najvyšších v EÚ. Zdravotníctvo je financované z iných 
zdrojov, ktoré tvoria odvody do poisťovní. Ale keď tie nepostačujú na pokrytie potrieb, musí 
nastúpiť rozpočet. Je otázne, prečo rozpočet má dotovať  súkromné poisťovne, ktoré pôsobia 
ako  podnikateľské subjekty. Preto by mala byť iba jedna štátna poisťovňa, napojená na 
rozpočet ministerstva zdravotníctva. 

Približne 60 % výdajov z rozpočtu tvoria výdaje na činnosť ministerstiev a približne 
25 % tvoria výdaje ostatných 26 kapitol. Každý rok sa pripravuje rozpočet s deficitom, to 
znamená, že výdaje prekračujú príjmy. Je nepochopiteľné, prečo sa toto stalo pravidlom, a to 
nielen u nás. Rozpočet je preto rozpočtom, že má byť vyrovnaný. Zakryme sa iba s takou 
perinou, na akú máme. To bol zákon našich predkov a tento by mal platiť ako všeobecne 
platný základný zákon o rozpočte. Má to však jeden nie háčik, ale poriadny hák. Keby boli 
všetky rozpočty vyrovnané, z čoho by profitovali banky? A tu je podstata celého problému. 
Príjmami nekryté výdaje sa riešia úvermi. A čo je najhoršie i na štátnej úrovni. A takto 
dopadlo Grécko a takto dopadnú všetci, ktorí žili nad svoje pomery, to znamená, že príjmy im 
nepostačovali na pokrytie výdajov. Gréci si požičiavali hlavne vo francúzskych a nemeckých 
bankách a teraz štáty eurozóny budú dotovať tieto banky, ktoré ochotne Grékom dlhy odpíšu. 
Tak toto je skutočne postavené na hlavu. Vo všetkých ukazovateľoch životnej úrovne v EU 
najhoršie sú na tom štáty bývalého východného bloku. Západná Európa nemá záujem 
vytiahnuť tieto štáty na svoju úroveň, ale požaduje od týchto chudákov prispieť na 
zabezpečenie ich vysokého štandardu. 

Vráťme sa k nášmu rozpočtu a pokúsme sa  hľadať možnosti a oblasti na dosiahnutie 
maximálnych úspor. Bolo by potrebné navýšiť príjmovú oblasť. Dane z príjmov zo závislej 
činnosti, i keď netvoria významný podiel na príjmoch, sú dôležité z dôvodu, že je to 
kúpyschopnosť rozhodujúcej časti obyvateľstva. Čím viacej porastú zárobky, tým sa zvýši 
kúpyschopnosť obyvateľstva, čo bude mať priamy dopad na rast nepriamych daní, ktoré sú 
v príjmovej časti rozpočtu rozhodujúce. Sú rezervy v daniach z príjmov právnických osôb. Tu 
by sa žiadalo túto položku navýšiť, ale nie paušálne. Drobných podnikateľov podržať 
a veľkopodnikateľov výrazne zaťažiť. Podnikateľská sféra sa takýmto opatreniam bráni 
hrozbou, že budú musieť zvýšiť ceny napr. banky hrozia zvýšením bankových poplatkov, čo 
ide na úkor spotrebiteľov. Správanie našich veľkopodnikateľov je v tomto smere absurdné. 
SPP ide zvýšiť cenu plynu pre domácnosti, lebo tento produkt je stratový. To, že 
u veľkoodberateľov dosahujú obrovské zisky, to je v poriadku a pritom je to jeden podnik.  

Vláda musí prijať radikálne úsporné opatrenia a musí začať u seba. Ministerstvá, rôzne 
ústredné úrady, celá oblasť štátnej správy je prebyrokratizovaná tak, ako ešte nikdy nebola. 
85% rozpočtu pohltia úradníci. Štát, ktorý má 5,3 mil. obyvateľov má 14 ministerstiev, 33 
štátnych úradov, 8 krajských úradov, 72 okresov, ktoré síce boli zrušené ale úradníkov pohltili  
obvodné úrady. Tu sú obrovské rezervy vo výdajovej časti štátneho rozpočtu. 

Samostatnú kapitolu tvorí samospráva. Má svoje rozpočty, občania sa poskladajú 
svojimi daňami na obecný rozpočet, ktorý pohltia platy zamestnancov a na rozvoj obce sa 
nedostane ani cent. Bola prijatá novela zákona o platoch starostov a primátorov, ale úspory sa 
nedosiahli. V obciach je zbytočný riadiaci aparát. Mestečko s 9 tis. obyvateľmi zamestnáva 27 
úradníkov a mestskú políciu. Primátor, jeho zástupca, prednosta úradu, vedúci oddelení. Na 
dedinách okrem starostu sú prednostovia úradu , obecná polícia. 

Žijeme si skutočne nad pomery. Podívajme sa na parlament - 150 poslancov. Koľko je 
tam takých, ktorí za celé volebné obdobie ani raz nevystúpili, sú tam iba do počtu – hovorí sa 



im parlamentné nemé tváre. Nie je to luxus? Koho zastupujú, nás občanov? Presadzujú 
v parlamente naše potreby, vedia vôbec o tom, že na 5,3 mil. obyvateľov máme 14 percentnú 
nezamestnanosť, že máme 601 tisíc občanov pod hranicou chudoby? Aká je účinnosť vlády 
a parlamentu pri riešení týchto problémov?  

Pri nástupe novej vlády minister Mihál sa pustil do šetrenia. A začal u dôchodcov, žien 
na materskej a predkladal návrhy na šetrenie v celej sociálnej oblasti. Tak toto je úroveň 
riadenia! A to je obraz celej, teraz už chvála Bohu len poverenej, vlády. Ale nielen tejto, ale 
i ostatných od roku 1990. Áno, chceli sme zmenu, ale za takýchto obetí určite nie. Za dvadsať 
rokov života v kapitalizme takýto osud tohto národa nikto nečakal a tento národ si to ani 
nezaslúži! 

Ten starý Indián sa pousmial. Naši politici týmto kapitalizmom za 20 rokov ten 40 
ročný socializmus nevylepšili. My sa usmievať nemôžeme, nám je skôr do plaču. 
Ing. Ján Trungel 

+++++++++++++++++++++++ 
 cena za euroval 
  
Rozšírte to ďalej prosím,  
nech si to prečíta čo najviac ľudí, lebo náš národ holubičí bude v ****. 
Spravte si čas a prečítajte si aj odkazy dole pod článkom, nech nepočúvame len to  
čo servírujú páni politici................ 
A rovnako tam môžete podporiť petíciu za referendum o Eurovale.... 
 
http://www.lifenews.sk/content/cena-za-euroval  

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

•  Zomrel bývalý účastník protikomunistického odboja Jozef Koudelka 
Vo veku 81 rokov zomrel dňa 7.11.2011 po ťažkej chorobe bývalý politický väzeň a účastník protikomunistického 
odboja Jozef Koudelka. Pohreb sa uskutoční v Olomouci v sobotu 13. 11.2011 o 13.00 hod. Viac o Jozefovi 
Koudelkovi sa dočítate webovej stránke http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1993/nn3393/obsah/13.htm 
Ponovembrové potvrdenie komunistických zločinov a http://necenzurovane.ueuo.com/06/koudelka.html 
Pokračujúce utrpenie politického väzňa Josefa Koudelku je hanbou Českej republiky 

+++++++++++++++++++++++ 
Úspešné zviditeľňovanie slovenskej kultúry v medzinárodnom kontexte: 

Slovenská výtvarná únia sídlom prezidenta a kancelárie IAA Europe 
Október 2011, Berlín 

 
Slovenská výtvarná únia bola a i naďalej zostáva jediným zástupcom 

slovenských profesionálnych výtvarníkov v celosvetovej organizácii výtvarných 
umelcov International Association of Art  - IAA/AIAP UNESCO, ako i v jej európskej 
sekcii AIAP/IAA Europe, združujúcej profesionálnych výtvarných umelcov Európy 
a Severnej Ameriky. 
 

Ocenením kompetentnosti a prínosu Slovenskej výtvarnej únie pre AIAP/IAA 
bolo schválenie SVÚ (na 7. Valnom zhromaždení IAA Europe v októbri 2010 
v Bratislave) za sídlo informačnej a koordinačnej kancelárie AIAP/IAA Europe pre 
nasledujúci rok, ako i zvolenie predsedu Slovenskej výtvarnej únie Pavla Kráľa za 
člena svetového výkonného výboru IAA (Guadalajara, apríl 2011). 

8. Valné zhromaždenie IAA Europe v Berlíne pozíciu Slovenska 
v medzinárodnej organizácii potvrdilo: 

Od 30. októbra 2011 je Slovenská výtvarná únia sídlom nielen kancelárie ale aj 
prezidenta IAA Europe – do tejto funkcie bol zvolený predseda SVÚ Pavol Kráľ, ktorý 



v predošlom období pôsobil ako tajomník organizácie a člen vedenia Výkonného 
výboru.  

Jeho prínos pre IAA, ako aj príspevok jeho asistentky Andrei Kozárovej, ocenil 
doterajší prezident IAA Europe Christos Symeonides udelením diplomov IAA a 
prítomní delegáti ich poctili „standing ovations“. 

Nový výkonný výbor so zástupcami zo Švédska, Holandska, Nórska, Dánska, 
Litvy, Francúzska, Cypru a Turecka na prvom zasadaní odsúhlasil návrh prezidenta 
IAA Europe Pavla Kráľa, aby funkciu tajomníčky prevzala Andrea Kozárová, 
manažérka SVÚ. 
 

Členstvo v tejto najvýznamnejšej organizácii výtvarných umelcov nám 
umožňuje prístup k informáciám o právnom a sociálnom postavení umelcov i o 
aktuálnom dianí v organizáciách výtvarných umelcov na celom svete, 
predovšetkým v Európe. Poskytuje našim výtvarníkom širšie možnosti na zapojenie sa 
do medzinárodných aktivít, ako sú medzinárodné výstavy, workshopy, sympózia, 
študijné pobyty pre výtvarníkov a pod. 

 
Praktickou pomocou pre výtvarných umelcov sú preukazy IAA/AIAP UNESCO, 

ktoré umožňujú bezplatný alebo zľavnený vstup do galérií a múzeí na celom svete 
(predovšetkým do štátnych či verejných). Slovenská výtvarná únia ich zabezpečuje 
nielen pre svojich členov, ale aj pre ostatných profesionálnych výtvarných umelcov 
na Slovensku. 

+++++++++++++++++++++++ 
a je to tu ..... ked kritizoval v EP nenazranost europoslancov jeden z nich (2 video) - este nebolo Taliansko tam 
kde je dnes.... takze je jasne kam sa smeruje. nezda sa vam, ze akosi skoro je EU na dne????  Zaujimave! 
   http://www.youtube.com/watch?v=yuW0pf7k_I0 

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

http://www.brasschecktv.com/videos/the-middle-east/are-popular-uprisings-and-the-arab-
spring-just-a-cover.html 

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

http://www.brasschecktv.com/page/5667.html 

http://www.brasschecktv.com/page/5585.html 

Určite si to pozrite, je to ohromné a nájdete veľa odpovedí..... 

 http://www.youtube.com/watch?v=ZAGKlT5eA5w&feature=related   

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

Zajimave porovnani obou vladnich zrizeni  
http://www.youtube.com/watch?v=yuW0pf7k_I0 

+++++++++++++++++++++++ 
Správy z Vysokých Tatier 
 
Zabudnutá pýcha chátra: Slávny Helios atrapou v srdci Štrbského Plesa! 
 
 
http://vas.cas.sk/clanok/4967/zabudnuta-pycha-chatra-slavny-helios-atrapou-v-srdci-strbskeho-plesa.html 
 



-----  
 
Chatu pod Rysmi otvoria asi až o rok: Na dokončenie chýba 140 000 € 
 
http://vas.cas.sk/clanok/4841/chatu-pod-rysmi-otvoria-asi-az-o-rok-na-dokoncenie-chyba-140-000.html 

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

pre zberateľov hríbov, 
nie do Čierneho lesa, ale do Ruska sa poberte na hríby. Neuveriteľné, ako 
tam po Černobyle bujnie príroda. 
http://www.youtube.com/watch?v=v_a0LrCf758 

+++++++++++++++++++++++ 
Island 

http://nazory.pravda.sk/island-politicka-krajina-po-bankrote-dvh-/sk-
nesej.asp?c=A111104_162852_sk-nesej_p23 

 
Najsmutnejší príbeh lásky napísal muž 

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2011110008 

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

Jarošov Kvet na šachovnici 
Andrej Ferko 
 
Peter Jaroš, Kvet na šachovnici (659 strán), Agentúra Signum 2010 
 
Náš najvýznamnejší žijúci filmový scenárista Peter Jaroš sa po prevrate 
nedožil jedinej realizácie svojho scenára či námetu. Ak nerátame 
muzikálovú 
podobu Pacho sa vracia v réžii Martina Ťapáka, predčasne napriek 
vypredanosti stiahnutú z repertoáru DAB Nitra, nikdy neuvedenú pre 
medzinárodné publikum Divadelnej Nitry, no našťastie zaznamenanú aspoň 
kamerami STV. Za najvýznamnejšosť scenáristickú v tomto texte volíme 
všeobecnú známosť a milovanosť filmových postáv – obe nezabudnuteľne 
stvárnil Jozef Kroner - v Tisícročnej včele a v Pachovi, hybskom 
zbojníkovi.  Hoci sa všeobecne vyššie oceňuje prvá z nich, pre 
rozprávačské 
stratégie väčší objav znamená Pacho. Všeobecne známu paródiu romantického 
obrazu zbojníka nemajú vo svetovej literatúre a našej spoločnej pamäti vo 
vývinovom rade nikde - ani za Robinom Hoodom, ani za Wiliamom Tellom... 
Dokonca vodca pirátov Karibiku nie je ani tak paródiou čiže objavným 
konfliktom hodnôt ako skôr interesantnou zmesou protagonistu a gagmana, 
ako 
policajt z Beverly Hills, objav na úrovni dvojpostavy, nie testu hodnôt. 
Parodovaný zbojník však otvára dialóg so zaužívaným kánonom – tak ako Don 
Quijote s vtedy zaužívaným obrazom romantického rytiera – v rovnomennom 
najvýznamnejšom európskom románe (vývinový rad spracovaní  Dona Quijota v 
inom ako parodickom intepretačnom smere svojsky rozvinul náš prozaik Ján 
Švidroň, ktorého anglický preklad nájdete vo všetkých svetových 
knižniciach). Pacho znamená objaviteľský dialóg o hodnotách a pahodnotách. 
 
Inak povedané, Peter Jaroš ako náš vari najrobustnejší rozprávač, 
majstrovsky stvoril metaforu filozofie našich dejín v mináčovskom poňatí, 
román a filmovú postavu včelára Pichandu, ale aj relativizáciu 
jánošíkovského klišé a filmovú postavu Pacha, hybského zbojníka. Obe jeho 
postavy aj rozprávačské koncepcie – vážna aj ironická – perfektne fungujú 
v 
próze, vo filme, muzikálový Pacho aj na javisku. Nemáme iného takého 
majstra, dvojdomého rozprávača, siahajúceho k fundamentom nášho 
kolektívneho bytia v pamäti a umnou iróniou negujúceho jednu z našich 



najposvätnejších tradícií či mýtov (Jánošíka parodovali ešte skvelo 
radošinci, diskutabilne vivaldiovsky Feldek a filmársky režisérka Ľuba 
Velecká, ktorej komédiu Lúpež dejín zavreli do trezoru STV v roku 1996, 
pred 15 rokmi. A v roku 2010 vyšla prozaická verzia Lúpeže dejín – 
Jánošíkova banka. Viac v našej spoločnej pamäti týmto ironickým smerom, 
zdá 
sa, nemáme.)  
Feldekova báseň Herci, ktorú veľký český básnik v liste Ladislavovi 
Chudíkovi ako celok označil za fašistickú, sa končí výkrikom - Beda 
národu, 
ktorému mysliteľov nahradili herci!  
Z tohto riadku by sme mali vyškrtať slová, ktoré korporátne médiá, 
okupujúce náš „spoločný“ verejný priestor, postupne zo spoločnej pamäti 
zlikvidovali, či likvidujú. Prvým z nich je slovo mysliteľ.  Že toto slovo 
je preč, dokazuje krátka kontrolná otázka – kto je náš najvýznamnejší 
žijúci mysliteľ? Pomôcka – v českej kultúre kedysi Patočka, teraz 
Bělohradský. V slovenskej kultúre – kedysi Mináč, a dnes? Ešte kratší 
dôkaz 
– definujte mysliteľa. Hm... 
Náš najvýznamnejší žijúci filmový scenárista sprítomnil v Tisícročnej 
včele hodnotový systém filozofie našich dejín. Asi si treba v tejto našej 
Biafre ducha, v našej informačnej klietke, v našom mediálnom väzení, 
pripomenúť trochu elementárnych právd a holých faktov. Príbeh má štyri 
vrstvy. Statický hodnotový systém, v čase sa meniaci dynamický dej, vrstvu 
s nulovou sprostredkovanosťou (názov, žáner, tiráž, reklamné texty...) a 
morálne ponaučenie.  Príklad – v rozprávke o dusiacej sa sliepočke 
predstavuje hodnotový systém voda, ktorú treba zohnať, kohútikove 
peripetie 
pri zháňaní vody vytvárajú pôsobivé, emotívne sa stupňujúce dejové 
situácie... táto dynamická vrstva vytvára u publika emócie, no hodnotový 
systém prináša poznanie, že voda znamená život a hodno si ju zadovážiť, 
nielen v rozprávke pre fiktívnu sliepočku, no i pre celý reálny národ, 
napr. v rezervoári pod Žitným ostrovom, o ktorý sa teraz rozhára boj 
pomocou dvojitého občianstva. Áno, hodnotový systém sa exemplifikuje 
príbehom ako ad hoc dôkazom pravdy. Najprimitívnejšie to opakovane hlásajú 
či dokazujú rozprávky a detektívky – dobro zvíťazí. Informačná vrstva 
slúži 
iba signálovo - na zakontextovanie príbehu v priestore ďalších príbehov, 
ďalšie tri prinášajú emocionálnu, racionálnu a morálnu vrstvu výpovede. K 
najzložitejším príbehom patria príbehy kolektívnej pamäti, ako Tisícročná 
včela, dejovo dynamizujúce pozitívnu filozofiu dejín národa. Na takéto 
príbehy už dvadsať rokov nemáme právo. Tak ako predtým. Tisícročná včela 
sa 
našťastie prekĺzla pomedzi dobové ideologické 
čechoslovakisticko-komunistické klišé.  
A myslitelia naši, vo vývinovom rade od Rastislava, Cyrila a Metoda, cez 
Kuniča (kto je, preboha, Kunič?, načo o tomto celkom neznámom mene 
napísala 
sto strán historička Dr. Vyvíjalová?) a Štúra po Mináča, pracujú na 
vytváraní našej pozitívnej filozofie dejín. Tento náš systém hodnôt sa 
mihne v preambule ústavy, ako keby existoval, no neexistuje. Mala by si 
jeho vedecký a umelecký rozvoj prednostne objednávať každá vláda, budovať 
Slovenská akadémia vied, najmä Historický ústav, no tam vydávajú diela na 
báze opačnej filozofie dejín, napr. vyslovene hanebné Krátke dejiny 
Slovenska. Pozitívnu filozofiu našich dejín rozvíjajú z vnútornej potreby 
a 
v pretlaku veľkosti svojho ducha predovšetkým nehistorici - literárny 
vedec 
Vincent Šabík, geológ Ján Urbánek, filozof Vladimír Bakoš... ich skvelé 
eseje v Slovenských pohľadoch a Kultúre i zriedkavé knihy budujú 
viacsmerne 



modernú alternatívu. Historici absentujú. Pokiaľ je známe, filozofii dejín 
ako téme sa venoval doposiaľ iba jeden jedinký doktorand a celá historická 
obec do diskurzu a našej spoločnej pamäti v tomto smere nepriniesla nič. 
Mináčovskú rurálnu verziu a obraz človeka práce v niečom dopĺňa urbánna 
verzia a obraz svetového úspechu slovenských kapitalistov v nedokončenom 
hranom filme Ako divé husi, Vladimír Bakoš zdokumentoval ešte modernejší 
tretí smer rozvoja, ktorý ešte príbehovú dynamizáciu doposiaľ nemá. Ostáva 
však platiť Mináčovo - štátnej myšlienky niet. Žijeme v balkánskej 
situácii, ako národ ovládaný inými, nemajúci právo na slobodný rozvoj 
svojho veľkého príbehu – filozofie dejín, štátnej myšlienky, politiky 
pamäti, sponzorujeme opačné výpovede ako Báthory Story, kde sme finančne 
pomohli historickej lži, na ktorej mnohomiliónovo záležalo predovšetkým 
maďarskej štátnej banke - slovenský preklad značky OTP. Nemáme žiadnu 
banku, ktorej by záležalo na akomkoľvek filmovom diele. Hoci na Jarošovej 
verzii Bátoryčky, ktorú potom namiesto premiéry vydal ako knihu Lady 
Dracula. 
Kvet na šachovnici spočiatku na pomedzí denníka a mozaikovitej eseje 
čiastočne odkrýva osudy autora a jeho diela. Máme v ňom prvého slovenského 
intelektuála, ktorý okamžite rozpoznal dôležitosť internetu, refrén 
porozumenia s okolitými susedmi, prežil zabíjanie slovenského filmu... Z 
mnohorakých motívov treba zvýrazniť nepríjemné dopovedanie príbehu 
Tisícročnej včely, kde parádny film, pre Slovákov najkrajší film všetkých 
čias, pomáhal šíriť knihu do mnohých prekladov, no narazil aj na maďarskú 
propagandu. Áno, označenie filmu za protimaďarský prekazilo získanie 
hlavnej ceny na svetovom filmovom festivale. Áno, to isté sa teraz deje na 
podujatia medzinárodného PEN-klubu, kde už dva roky sa podsúva 
medzinárodnej spisovateľskej komunite súbor lží a označovanie 
slovensko-maďarských vzťahov dokonca za vzťahy palestínsko-izraelské, ako 
nás informoval prezident Slovenského centra PEN, Gustáv Murín. Márne po 
rokoch kvalifikovaní maďarskí kritici zosňali z diela lživú protimaďarskú 
nálepku. Prehrávame, lebo nemáme vlastnú mocenskú elitu, ani štátnu 
myšlienku, ani efektívnu sebaobranu v potrebnom aktuálnom čase. V prvej 
časti románu Kvet na šachovnici Peter Jaroš vystupuje ako autor, ktorý 
predvádza v historicky sa postupne spomaľujúcom čase svoje jedinečné a na 
svoju dobu budúcnostné intelektuálne reflexie v kolobehu všednej 
každodennosti.  
Štrukturálnou pointou diela sa ale od strany 469 stáva Milodar slučka.  
Tu by sa dalo s týmto textom skončiť. Román Milodar slučka predsa Peter 
Jaroš vydal v roku 1991 a všetci by sme mali vedieť, čo nám náš 
najvýznamnejší filmový scenárista a najproduktívnejší žijúci románopisec 
vtedy povedal.  
Nevieme to. 
Nevieme ani, čo nám povedal Ladislav Ballek v Čudnom spáčovi. Oba tieto 
romány by sa v sústredenejšom období verejnej pozornosti stali senzáciami. 
Kým Čudný spáč teoreticky mohol výjsť pred prevratom, 166-stranový Milodar 
slučka by pred prevratom znamenal absolútne nebezpečie - možno až fyzickú 
likvidáciu Petra Jaroša. Autor totiž hneď po prevrate napísal to, čo ho 
predtým roky sužovalo. Porušil tabu najtabuovitejšie. Zaťal do mýtu 
najmýtovitejšieho. Nevieme o tom. Viete o tom? Skúsim to do konca tohto 
textu nepovedať. Vlastne – skončím hneď.  
Rozprávač Peter Jaroš prekračoval sám seba a naše horizonty možného, 
ukázal aj klasické majstrovstvo aj inovátorské fantastično. Tretím jeho 
veľkým prínosom je dvojpróza s dvojštylizáciou autora Kvet na šachovnici, 
nanovo nám prinášajúci odvážnu výpoveď Milodar slučka. Máme šancu teraz 
pochopiť, čo nám hovorí dramaturg Nevery po slovensky, scenárista a 
románopisec najpovolanejší – čo nám pri všetkej čulosti po prekročení 
sedemdesiatky povedať chce.  Teraz, podľa textu na zadnej obálke Kvetu na 
šachovnici od prof. Marčoka, „hrá otvorenú hru s čitateľom, otvorenú hru 
na 
fakto-výmysel, na takúto hru prešli všetci veľkí prozaici sveta Mailerom 
nezačínajúc a naším Mitanom a Lenčom nekončiac“.  



 
Apropo, a keby sme z onoho Feldekovho riadku vyškrtali všetky slová, na 
ktoré už podľa „našich“ médií nemáme právo, ostane nám iba Beda národu! 
Herci.  
A neskôr iba Beda! 

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

Asi to bude pravda, lebo  Penta uz si pripravuje podu, kupila  si budovu riaditelstva DFN na 
Kramaroch.  

Vôbec nejde o lekárov.  
Tu ide o privatizáciu zdravotníckych zariadení postavených z daní občanov ešte 
za socializmu. Ide o megabiznis, ide o miliardy Eur, ide o moc nad politickými 
stranami, politikou, parlamentom a vládou. Ide omoc nad človekom. 
 
Privatizovať bude PENTA . 
 
Tá Penta, ktorá financuje SDKÚ a KDH. 
Tá Penta, pre ciele ktorej vznikla možnosť vzniku súkromných zdravotných 
poisťovní. Penta sľubovala špičkové zdravotníctvo. No v skutočnosti 
potrebovala iba peniaze poistencov. Penta koncentrovala svojich poistencov do 
Dôvery s kmeňom tuším 1,4 milióna poistencov. 
Tá Penta, ktorá ovláda sieť lekární Dr. Max. 
Tá Penta, ktorá ovláda časť laboratórií. 
Tá Penta, ktoré vstupuje do farmaceutických spoločností. 
 
Kruh sa uzatvára. Penta ovláda poisťovňu, lekárne, laboratóriá, lekárov aovládne 
nemocnice. Doterajšie peňažné toky v zdravotníctve sa usmernia 
jednýmsmerom - do pokladne Penty. 
 
Pre Pentu je zdravie tovar a občan zdroj poistného, teda príjmov. 
Cieľom Penty nie je kvalitné zdravotníctvo, ale zisk. Čím nižšie výdavky bude 
mať Penta na občana -pacienta, tým vyšší bude mať Penta zisk. 
 
To, čo sa na Slovensku deje, je amerikanizácia zdravotníctva. Občan -pacient 
zanedlho dostane za základné zdravotné poistenie iba ošetrenie v prípade život 
ohrozujúcich úrazov a ochorení. Na to naozaj Slovensko nepotrebuje toľko 
lekárov. 
Ibaže za všetko ostatné sa bude platiť. A nepôjde o eurá, pôjde o stovky, ba 
tisícky Eur. Zanedlho vzniknú poisťovne na priplatenie si k povinnému 
zdravotnému poisteniu. Zrejme sa dovtípite, že aj Penta aspoň jednu zriadi. 
 
Normálne by bolo bývalo, aby pre každého bolo povinné zdravotné poistenie v 
štátnej poisťovni a nadštandard si mohol každý priplatí podľa hrúbky jeho 



peňaženky. Sú vyspelé krajiny sveta, kde to tak funguje. 
 
Z pohľadu obyčajného občana ide, čo sa reformy zdravotníctva týka, o brutálny 
krok späť. Ja si pamätám časy, keď v našej školskej detskej ambulancii 
ordinoval lekár denne od 7.00 do 8.30 a zubný lekár ordinoval dvakrát týždenne 
od 7.00 do 10.00. Pamätám si závodné ambulancie priamo v podnikoch. 
Pamätám si povinné štítkovanie a povinné zdravotné prehliadky, kúpeľnú liečbu 
a sanatóriá.....Kto vtedy nežil, ten neuverí. 
 
 
V novembri 1989 išlo o zmenu pre lepší život. Ibaže život väčšiny občanov sa 
podstatne zhoršil. O stave zdravotníctva a školstva to platí stonásobne. 
 
Toto sme chceli? 
 
Tu nejde o nostalgiu za "starými dobrými časmi", tu ide o krutú pravdu. 
Nepodsúvajte mi kydy o tom, že vtedy sme si my prejedli svoju budúcnosť. 
Lebo potom si krajiny západnej Európy svoju budúcnosť doslovne prežrali! A 
teraz chcú, aby sme im to my zaplatili! Všetko ide podľa dávno pripraveného 
scenára.. 

________________________________________________________________ 

DOPLNOK – október 2011  

Už je to tu. V Bratislave už platí zákaz plánovaných hospitalizácií a povole né 
sú iba neodkladné. Pravidlá sú tieto: 

1. 100 % kapacít (postelí zazmluvnených poisťovňou) v bratislavských 
nemocniciach je rezervovaných pre neodkladné hospitalizácie.  

2. Naplánované hospitalizácie sa uskutočnia, iba ak sa neodkladné 
nevyčerpajú. Napríklad ak v tom mesiaci neodkladní pacienti zaplnia 
80 %, ostáva 20 % na naplánované hospitalizácie. 

3. Ak sa povedzme po troch týždňoch zaplní 100 % kapacity neodkladnými, 
možno to prekročiť a ďalej prijímať, ale iba neodkladné hospitalizácie. 

4. Ak sa neodkladnými hospitalizáciami zaplní 100 %, naplánované sa 
presúvajú do ďalšieho mesiaca, čo sa môže opakovať aj celý rok. 

5. Ak sa to nedodrží, sťahuje sa osobné hodnotenie vedúcim pracovníkom na 
3 mesiace.  

Takže ak vám naplánovali výmenu bedrového kĺbu vo veku 60 rokov, môže sa 
stať, že vám ho vymenia v sedemdesiatke... 

________________________________________________________________ 



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

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/141922-dravy-az-bezohledny-maxwell-mel-pry-pletky-
s-tajnymi-sluzbami/ 

Dravý až bezohledný Maxwell měl prý pletky s tajnými službami 
5. 11. 2011 10:16, autor: lub  

Londýn - Vydavatelský magnát, politik a miliardář Robert Maxwell byl rozporuplná osobnost, 
která svého času hýbala mediálním světem. Rodák z bývalého Československa, který z ničeho 
vybudoval rozsáhlé impérium, býval hostem hlav států, ale i terčem nelichotivých komentářů. 
Jeho život skončil 5. listopadu 1991 v mořských vlnách nedaleko Kanárských ostrovů, podle 

vyšetřovatelů poté, co přepadl přes zábradlí své jachty. 

Jeho náhlá smrt na moři vedla ke zhroucení jeho impéria a vyvolala dohady o vraždě, 
sebevraždě či dokonce předstírané smrti. Spekulacím napomohly skutečnosti, že zemřel v 
době, kdy se jeho impérium začalo hroutit, a několik týdnů poté, co vyšla kniha tvrdící, že 

udržuje úzké styky s izraelskými tajnými službami. Podle britského tisku byl v době své smrti 
také vyšetřován kvůli obvinění z válečného zločinu. Později také vyšlo najevo, že penzijním 
fondům, ve kterých spravoval úspory svých 30.000 zaměstnanců, chybí 400 miliónů liber.  

O Maxwellově podnikání i smrti koluje celá řada rozličných dohadů. Podle jedné z biografií 
jej na počátku kariéry financovala britská tajná služba MI6 a zůstala s ním ve spojení až do 

jeho smrti. Maxwell se však také údajně stýkal se sovětskými a izraelskými tajnými službami. 
Jedna z teorií tvrdí, že se pokusil vydírat Mossad, který ho proto nechal zavraždit.  

Krátce před Maxwellovou smrtí jej dva poslanci britského parlamentu obvinili, že Mossadu 
prozradil Mordechaje Vanunua, který zveřejnil podrobnosti o izraelském jaderném programu. 
Spekulace vzbuzoval i jeho vztah ke komunistickým diktátorům, z nichž mnohé navštívil (v 

80. letech byl také v Československu).  

Maxwellův podnikatelský úspěch začal těsně po druhé světové válce 

Pomohlo mu, že byl jmenován členem spojenecké kontrolní komise v Berlíně, kde se stal 
cenzorem nad německými tiskovinami. Záhy založil vydavatelství, které začalo ve spolupráci 

s německých nakladateli (a díky penězům od rodiny své manželky Elisabeth Jenny 
Meynardové) chrlit tehdy nedostatkovou literaturu, především odborné publikace. Maxwell 

nakupoval zahraniční práva od německých vydavatelů vědeckých knih a rozjel úspěšnou 
spolupráci s majitelem nakladatelství Springer Verlag Ferdinandem Springerem.  

V podnikání se mu dařilo údajně i díky pracovitosti, nápadům, diplomatickým schopnostem a 
dravosti hraničící s bezohledností. "Rozený vítěz. Muž děsivé síly a strašlivého odhodlání," 

řekl o něm Arthur Cox, psycholog a manažer fotbalového klubu Derby County, který 
Maxwell vlastnil. 

 
Během čtyř desetiletí vybudoval mocné impérium tvořené více než 400 společnostmi. Vlastnil 
mimo jiné tiskovou skupinu Mirror (ta vydávala několik celostátních listů), polovinu televizní 
stanice MTV Europe, nakladatelství Pergamon a Macmillan a jazykové školy Berlitz. Patřila 



mu řada tiskovin po celém světě včetně prestižního amerického deníku Daily News, měl 
podíly v leteckých společností a řadě dalších firem.  

V 60. letech Maxwell vstoupil i do politiky, v roce 1964 byl za labouristy zvolen do 
parlamentu, kde zasedal až do roku 1970. Kromě toho byl znám řadou charitativních projektů, 
ale i rozmařilým způsobem života - mnohé provokoval "buranským" chováním, utrácením či 

cestováním po Londýně vrtulníkem.  

Maxwell se narodil 10. června 1923 jako Abraham Leib Hoch (později užíval jméno Ján 
Ludvík Hoch) v chudé židovské rodině v obci Slatinské Doly v Podkarpatské Rusi, která byla 

v té době součástí Československa. V březnu 1939 uprchl před nacisty do Francie, kde 
vstoupil do československé vojenské jednotky. Do Británie se přesunul po francouzské 
kapitulaci. Bojoval v britské armádě a za statečnost byl vyznamenán Válečným křížem. 

Jméno si údajně změnil proto, aby v případě zajetí zakryl svůj původ - Němci se zajatým 
vojákům z Československa krutě mstili. 

Zdroj: ČTK 
+++++++++++++++++++++++ 

http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/expert-svetova-valka-zacne-pres-pocitace-mozna-uz-je-
tady.html 

Expert: SVĚTOVÁ VÁLKA začne přes počítače! Možná už je tady! 
 
05.11. 16:35 |  
První světovou válku rozpoutaly výstřely v Sarajevu. Ta třetí by prý naopak mohla začít 
úplně potichu – na discích počítačů. Tvrdí to alespoň bezpečnostní expert, který 
vystoupil v pořadu stanice Sky News. 
Realita dává těmto obavám opatrně za pravdu. Průmysl po celém světě, včetně chemiček a 
jaderných zařízení, v poslední době čelí masivním a sofistikovaným útokům specializovaných 
virů. 
  
ČTĚTE TAKÉ: 
NEBEZPEČNÝ počítačový vir je v Česku! 
 Před hrozbou kybernetické války, která hrozí přerůst ve světový konflikt s nedozírnými 
následky, varoval v britské televizi přední ruský bezpečnostní expert a matematický génius 
Eugene Kaspersky. 
  
Hrozba kyberútoku s "katastrofálními následky" je podle něj stále pravděpodobnější. "Možná 
už zločinci prodávají své dovednosti teroristům. A pak... Bůh s námi," prohlásil ve Sky News 
Kaspersky, který se v Londýně účastnil mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti. 
  
Kaspersky věří, že kyberterorismus je současným největším bezprostředním ohrožením světa. 
"Existuje už kyberšpionáž, počítačová kriminalita, politicky motivované útoky hackerů a brzy 
budeme čelit i kyberterorismu," řekl doslova. 
  
Je docela dobře možné, že Kaspersky má pravdu a svět už kyberterorismu dokonce čelí. Jen v 
posledních dvou týdnech se v sítích po celé planetě totiž objevily dva nebezpečné malwary, 



tedy zákeřné programy určené ke vniknutí a poškození počítačů či jejich systémů. 
  
Jde o viry označované jako Duqu a Nitro. Zajímavé na nich je právě to, že nejsou určeny k 
napadání běžných soukromých počítačů, ale zaměřují se na průmyslové sítě a systémy. V 
počítačích zatím pouze budují jakési předmostí pro případné budoucí útoky. A experti varují, 
že tyto útoky pak mohou cílit na  cokoli od semaforů po jaderné elektrárny. 
  
PSALI JSME: 
Írán byl prý opět napaden počítačovým virem 
  
Duqu je považován za pokročilejšího nástupce rok starého viru Stuxnet, který velmi rychle 
zasáhl přes stovku zemí. Podle odborníků už nejde o zábavu šílených autorů virů, ani o 
vydírání běžných uživatelů nebo mazání jejich dat, ale o cílené strategické útoky na 
infrastrukturu celých států. Dalším cílem Duqu je prý průmyslová špionáž. Využívá při tom 
dosud neznámou díru v bezpečnosti systému Windows, tzv. zranitelnost nultého dne. 

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

Rád by som Vás v mene spoločnosti ARTHUR Real Estate Company - hlavného realitného 
partnera MFF ekotopfilm 2011 pozval na nasledovnú sprievodnú akciu festivalu: 

 Diskusné fórum - Nové trendy rezidenčných projektov vo vzťahu k životnému prostrediu 

 Témy: 

·         Spoločenská zodpovednosť v developmente rezidenčných projektov, 

·         Miera vhodnej zastavanosti a výškovosti budov. 

 Miesto konania:   BRATISLAVA, CINEMA CITY AUPARK - KINOSÁLA  K2 

Termín konania:  18.10.2011 o 17:00 hod. 

 Vstup na diskusné fórum je bezplatný. 

 Teším sa na Vašu účasť a zostávam s pozdravom 

 Ing. Jozef SÝKORA, MSc, MBA 

+++++++++++++++++++++++ 
Sarah Brightman & Antonio Banderas - The Phantom Of The Oper  

http://www.youtube.com/watch?v=S88rkpPu8_g&feature=related 

V. Kubička Saul opera 1. conductor Adrián Kokoš  

http://www.youtube.com/watch?v=YyE7onUAPs0&feature=share 
Na youtube je všetkých 13 videí (fragmentov), ale spoň na ukážku. 
z libreta z kežmarského artikulárneho chrámu (premiéra bola o deň nato v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda☺ 



+++++++++++++++++++++++ 
 
www.energetickyporadce.cz 
 
Rande s fyzikou 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150002-
zrychleni-a-volny-pad/ 

+++++++++++++++++++++++ 
http://www.pansu.sk/ 
  
luno.hu 
Dni na pamiatku Andreja Kvasa 
Pred 100 rokmi, 21. septembra 1911, sa uskutočnilo prvé letecké vystúpenie čabianskeho 
rodáka Andreja Kvasa. 
Týždeň kultúry v Malej Tarči 
V polovici septembra sa v Malej Tarči konal ôsmy ročník veľkolepej série programov 
nazvaný Týždeň kultúry, ktorého hlavným usporiadateľom bol Kultúrny spolok Malej Tarče 
a jedným zo spoluorganizátorov miestna slovenská samospráva. 
Slovensko-maďarské porozumenie závisí od každého z nás 
Vítam priestor, ktorý poskytuje redakcia Ľudových novín pri hľadaní vzájomného slovensko-
maďarského porozumenia. Na túto tému sa vyjadruje aj pán Pavol Maruzs vo svojom 
príspevku Slovensko-maďarské historické interferencie, alebo Dejiny v SMS-ke? V tejto 
súvislosti chcem uviesť nasledujúce poznámky... 
Vítam priestor, ktorý poskytuje redakcia Ľudových novín pri hľadaní vzájomného slovensko-
maďarského porozumenia. Na túto tému sa vyjadruje aj pán Pavol Maruzs vo svojom 
príspevku Slovensko-maďarské historické interferencie, alebo Dejiny v SMS-ke? V tejto 
súvislosti chcem uviesť nasledujúce poznámky... 
Zvyk z Mende zaradený do kultúrneho dedičstva UNESCO 
Turíčna výzdoba evanjelického kostola v Mende sa dostala medzi nové prvky duchovného 
kultúrneho dedičstva. Zvyk pripisujú Slovákom evanjelického vierovyznania, ktorí založili 
túto osadu v blízkosti hlavného mesta v 18. storočí. Mende a Peterku (Péteri) osídlilo 15 
slovenských rodín z Trenčianskej stolice. 
Turíčna výzdoba evanjelického kostola v Mende sa dostala medzi nové prvky duchovného 
kultúrneho dedičstva. Zvyk pripisujú Slovákom evanjelického vierovyznania, ktorí založili 
túto osadu v blízkosti hlavného mesta v 18. storočí. Mende a Peterku (Péteri) osídlilo 15 
slovenských rodín z Trenčianskej stolice. 
Odovzdali Národnostné študijné štipendiá MVSS 
Minister verejnej správy a spravodlivosti (MVSS), vicepremiér Tibor Navracsics odovzdal 
Národnostné študijné štipendiá MVSS desiatim úspešným uchádzačom. Slávnostný akt sa 
uskutočnil 4. októbra v malej konferenčnej sále Správy fondu Sándora Wekerleho. 
Vinobranie v Kerepeši 
Začiatkom októbra usporiadali Samospráva v Kerepeši a miestna slovenská samospráva už 
tradičné vinobranie. 
So záujmom som si prečítal článok s názvom Répašská Huta žije turizmom na portáli 
www.luno.hu. Už dlhšiu dobu skúmam históriu slovenských zaniknutých sklární... 
Doškoľovanie Slovenskej samosprávy Budapešti o aktuálnych otázkach 
Slovenská samospráva Budapešti usporiadala koncom septembra v knižnici budapeštianskej 
slovenskej školy doškoľovanie poslancov slovenských samospráv budapeštianskych obvodov 
a osád z okolia hlavného mesta. 
Úspešné fórum v I. obvode Budapešti - Hlásime sa k našim koreňom 



V I. obvode Budapešti v tomto volebnom období pôsobia štyri národnostné samosprávy. V 
abecednom poriadku sú to arménska, grécka, nemecká a slovenská. Všetky štyri sa zhodli v 
tom, že treba osloviť národnostných občanov a poukázať na mimoriadnu dôležitosť 
tohtoročného sčítania obyvateľov. 
Deň otvorených dverí v Celoštátnej cudzojazyčnej knižnici 
Celoštátna cudzojazyčná knižnica usporiadala v druhej polovic septembra Deň otvorených 
dverí. 
Peštiansky perkelt Gregora Martina Papucseka - Odchody, príchody 
Ahoj, Feri. Ako sa voláš, Feri? – Feri. – Prečo stojíš tu, vonku, Feri? – Lebo ma nepustia dnu. 
– Prečo, je tam nejaký problém, Feri? – Nie, ale keby ma pustili, bol by... 
Po stopách Jozefa Maximiliána Petzvala 
Členovia Slovenskej samosprávy Nového Budína sa v septembri zúčastnili na piatom 
doškoľovaní na Slovensku. 
Jozef Havelka sa vzdal mandátu 
Dňa 28. septembra sa Jozef Havelka (Mlynky) vzdal mandátu v Slovenskej samospráve 
Peštianskej župy, kde zastával funkciu podpredsedu. 
Anketa o sčítaní obyvateľov 
V októbri nás čaká najväčšia štatistická udalosť desaťročia. Sčítavať budú ľudí, domy a byty 
Zrekonštruovaná podlaha telocvične a nové detské ihrisko 
Len pár týždňov po rozbehnutí vyučovacieho procesu v novom školskom roku 2011/2012 
žiakov novomestskej Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy 
a internátu čakalo „novoročné“ prekvapenie. 
Vo víre tanca v Sarvaši 
Osvetové stredisko P. Vajdu v Sarvaši bolo v posledný septembrový víkend dejiskom 
veľkolepého kultúrneho podujatia. Slovenské osvetové centrum (SOC) tu usporiadalo tretie 
stretnutie slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov Vo víre tanca pod názvom 
Naše korene. 
Úspech Sarvašaniek na Športovom festivale žien 
V Budapešti v Milenárnom parku sa v septembri už po trinástykrát konalo podujatie, ktoré 
patrí ženám každého veku. Predseda Maďarského zväzu voľnočasového športu Péter Salga 
vyzdvihol dôležitosť tohto podujatia, pričom s poľutovaním pripomenul, že v Maďarsku 
pravidelne športuje len 9 percent obyvateľstva. 
Ozvena na Zvolenskom festivale speváckych zborov 
Nad zvolenským Festivalom speváckych zborov mal záštitu primátor mesta Miroslav Kusein. 
Na pozvanie hlavného organizátora trojdňového podujatia, Zvolenského speváckeho zboru, 
sa na tomto veľkolepom festivale zúčastnil aj Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena 
Koľko Slovákov sčítajú v októbri v Pilíšskej Čabe? 
O Pilíšskej Čabe naše noviny už neraz písali. Vieme, že za tureckej okupácie bola táto osada 
vyľudnená. Znovu sa začala postupne zaľudňovať až v 90. rokoch 17. storočia. Spočiatku to 
bola prevažne slovenská osada, ale od roku 1770 tu dominovali už Nemci. 
Šárske súbory na oslavách vo Františkove 
V septembri usporiadala Slovenská samospráva IX. obvodu Budapešti dve podujatia... 
Čitatelia nám píšu - Slovenská živánka, maďarský perkelt a világoš 
Pán Gregor Martin Papucsek priložil do kotlíka histórie porážku „národa“ pri Moháči pred 
485 rokmi. Prinútil ma tým zamyslieť sa nad účelovosťou tvorby legiend, ktoré však pritom 
vychádzajú zo skutočných udalostí 

+++++++++++++++++++++++ 
POZNAMKA : 
na TA3 odznela sprava, ze je zaujem ukrajinskych lekarov prist na 
Slovensko. Nie je pochyb, ze ukrajinski lekari su schopni a fundovani. Problemom bude, 



ak sa na Slovensku zarobene peniaze nespotrebuju u nas, ale pojdu na 
Ukrajinu. V konecnom dosledku to bude pre nas ako krajinu drahsie, ako keby sa lekarom 
zvysili platy... 

+++++++++++++++++++++++ 
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 EURO, 
automechanik má 6, počítačový technik 7 a právnik 65 EURO 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 EURO za cenu 5 EURO 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 poločnosti 

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

Režisér Oliver Stone: Bankéři pomohli Hitlerovi a nacistům k moci 

Alexander Benesch( více o autorovi > ) 

15.10.2011 

Filmový režisér Oliver Stone (Wall Street – Peníze nikdy nespí) uvedl v rámci interview pro 
Canadian Press v roce 2010, že „bankéři pomohli Hitlerovi a nacistům k moci“. Michael 
Casey k tomu poznamenal: 

 

„Hollywoodský filmový tvůrce v pondělí prohlásil, že Adolf Hitler byl zcela jistě zrůdný 
psychopat, jenž se však dostal k moci díky pomoci vlivných osob z oblasti hospodářství, 
jakož i díky pomoci dalších význačných osob, které jej finančně podporovaly a které si vážily 
jeho slibu, že zničí komunismus a získá kontrolu nad pracujícími“. 

Oliver Stone zamlčel několik důležitých detailů. Bankéři podporovali nejen Hitlera a nacisty, 
ale stvořili rovněž základy komunismu, jenž chtěl německý diktátor zničit. Bez podpory 
německého průmyslového kartelu I.G.Farben by Hitler zůstal pouze obskurní marginálií 
v dějinách a miliony lidí by by nepřišly o život během druhé světové války. Koncern Farben 
však nebyl ve svých snahách přivést Hitlera k moci osamocený. Antony C.Sutton uvedl ve 
své knize ‚Wall Street a Hitlerův vzestup‘:  

„Bez kapitálu, jenž dala Wall Street k dispozici by nevznikl koncern I.G.Farben a téměř zcela 
jistě by nedošlo k uchopení moci Adolfem Hitlerem a k druhé světové válce“.  
„Mezi německé bankéře v dozorčí radě I.G.Farben v pozdních XX.letech 20.století patřili 
hamburský bankéř Max Warburg, jehož bratr Paul Warburg byl spoluzakladatelem 
Federálního rezervního systému v USA“.  

Idustriální kartel Farben byl vytvořen prostřednictvím následujících bankovních domů na 
Wall Street: Dillon, Read & Co., Harris, Forbes & Co. a National City. 

Ve 30.letech napsal William Dodd, tehdejší americký velvyslanec v Německu z Berlína 
Rooseveltovi, aby mu objasnil důležitou úlohu, kterou sehráli američtí bankéři a průmyslníci, 
kteří dali Hitlerovi a nacistům „plnou moc“. Dodd napsal:  

“DuPontové mají své spojence v Německu, kteří jim pomáhají v obchodu se zbraněmi. Jejich 
hlavním spojencem je podnik I.G.Farben”. 



Vedle DuPontům to byly společnosti Standard Oil, International Harvester, General Motors a 
Ford, jež byly kontrolované bankou J.P.Morgan. Všechny tyto společnosti usnadnily 
vyzbrojení Německa po první světové válce. Další společnosti, které se na tom rovněž 
podílely byly International Telephone and Telegraph, General Electric, International Business 
Machines, Alcoa a Dow Chemical. Mnohé z těchto podniků pokračovaly v podpoře Hitlera i 
poté co Spojené státy vyhlásily Německu válku. Sutton o tom píše: 

“Ministr financí Morgenthau byl hluboce znepokojen důsledky tohoto monopolu, jenž měla 
Wall Street, která tak ovlivnila osud nacistického Německa. Ministr o tom vypracoval 
memorandum, které poté předložil prezidentu Rooseveltovi.” 

Dědeček bývalého prezidenta George W.Bushe, senátor Prescott Bush byl ředitelem a 
akcionářem podniku, který profitoval na svém podílnictví na finanční podpoře nacistického 
Německa. The Guardian k tomu v září 2004 napsal: 

“Obchodní vazby Prescotta Bushe trvaly do roku 1942. Poté byly zastaveny zákonem 
nazvaným Trading With The Enemy Act /zákonem, jenž zakazoval obchodování s nepřítelem/. 
Tyto obchodní vazby vedly o 60 let později k civilní žalobě, která byla podána v Německu na 
rodinu Bushových”.  

Vzájemné vazby mezi rodinou Bushových, Hitlerem a nacistickým Německem, jež vedly 
následně k úmyslnému zavraždění milionů lidí neměly ovšem žádný primární vliv na zvolení 
Bushe do prezidentského úřadu, protože tento fakt byl médii, jež jsou vlastněna koncerny, 
jednoduše ignorován. Toby Rogers k tomu poznamenal: 

“Po celá desetiletí kdy je Bushova rodina veřejně známá přehlížel americký tisk důležitou 
historickou skutečnost – a sice to, že Prescott Bush a jeho tchán George Herbert Walker 
financovali společně s německým průmyslníkem Fritzem Tuyssenem prostřednictvím Union 
Banking Corporation (UBC) Adolfa Hitlera před a v průběhu druhé světové války”. 

Bankéři a průmyslníci nejen že vytvořili frankensteinskou obludu Hitlera, ale rovněž od 
samého počátku financovali a podporovali Sověty. Ve své knize ‘Wall Street and The 
Bolshevik Revolution’ /Wall Street a revoluce bolševiků/ popsal Antony Sutton důkladně 
vztah, jenž mezi bankéři, průmyslníky a bolševiky panoval. Sutton se odvolává na materiály 
amerického ministerstva zahraniči, na osobní dokumenty klíčových osob Wall Street, na 
biografie a na všeobecný historický popis, aby poukázal na to, že bankéři a takzvaní 
kapitalisté v tajnosti a ilegálně podporovali bolševiky, když v téže době na veřejnosti 
vychvalovali antibolševické hnutí.  

Podle Suttonova zkoumání nechávali čelní Morganovi bankéři zlato pocházející od bolševiků 
ilegálně přepravovat do Spojených států, intervenovali za propuštění Lva Trockého /který byl 
zastáncem permanentní revoluce/ a poslali Lenina v “zapečetěném” vlaku napříč Evropou 
(společně s 5 až 6 miliony dolarů, aby byla umožněno uskutečnění revoluce v Rusku). 
Německý bankéř Max Warburg byl klíčovou osobou v rámci financování Lenina a ruské 
revoluce.  

Anthony J.Hilder toto objasňuje: 



“Komunismus není /a nikdy nebyl/ něčím co vychází z lidových mas a neslouží k tomu, aby 
bylo možné svrhnout nadvládu bankovní vrchnosti, ale je daleko spíše výtvorem samotných 
bankéřů, jejichž cílem je prostřednictvím komunismu podrobení a zotročení lidu”.  

R.E.McMaster poznamenal v časopise ‘The Reaper’: 

“Cílem mezinárodního komunismu není zničení kapitalismu západního světa, jenž je založený 
na dluhu, ale zotročení lidstva z pověření právě tohoto na dluhu založeného kapitalismu 
západního světa”.  

Ve své knize ‘Western Technology and Soviet Economic Development’ /Západní technologie 
a rozvoj sovětského hospodářství/ vysvětluje Sutton na podkladě dokumentů amerického 
ministerstva zahraničí jak bankéři po revoluci nadále financovali a pomáhali s výstavbou 
Sovětského svazu.  

Gary Allen napsal v roce 1971: 

“Sutton jednoznačně dokazuje, že téměř vše co Sovětský svaz vlastní bylo získáno na západě. 
Tvrzení, že SSSR byl vytvořený v USA není přehnané”.  

Allen to vysvětluje takto: 

“Během bolševické revoluce jsme měli možnost vidět jak jedni z nejbohatších a 
nejmocnějších mužů světa financují hnutí, které samo o sobě tvrdí, že má ve svém programu 
odebrání majetků lidem jako jsou Rothschildové, Schiffové, Warburgové, Morganové, 
Harrimanové a Milnerové. Ale tito lidé očividně nemají žádný strach z mezinárodního 
komunismu. Logickým vývodem tedy je, že pokud toto hnutí financovali a neměli z něho 
žádný strach, museli toto hnutí sami kontrolovat. Existuje pro to snad nějaké jiné vysvětlení, 
které by dávalo smysl? Vzpomeňte si na to, že již po 150 let je běžnou praxí Rothschildů a 
jejich spojenců ovládat obě strany každého konfliktu”.  

Komunismus i fašismus byl vytvořen mezinárodními bankéři jako stroj na peníze, ale ještě 
důležitější než peníze byly pro bankéře kontrolní mechanismy v těchto hnutích obsažené. 

“Wall-Steet”-Regisseur Oliver Stone: Banker Ermachtigten Hitler Und Die Nazis, vyšel 
22.července 2011 na www.infokrieg.tv, překlad R.Václav  

+++++++++++++++++++++++ 
http://zpravy.idnes.cz/american-obchodoval-s-ledvinami-od-izraelcu-hrozi-mu-5-let-vezeni-pxi-
/zahranicni.aspx?c=A111029_075049_zahranicni_fih 

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

Bernadette holokaust 
 
http://www.youtube.com/watch?v=U0R00OhX9xo&feature=related  
 
http://www.youtube.com/watch?v=M_2dgaIksCU&feature=related židovsky holokaust 

+++++++++++++++++++++++ 
Euroval, euroválov a súdruh Sulík 
 



Branislav Michalka 
PONDELOK, 10.  OKTÓBRA 2011 
 
 

"Jeseň je a tieseň seje" písal Paul Verlaine, 
"to mrazenie z jesene je". Nebudú to však len jesenné vetry čo dnes dvíha dubkom vlasy 
európskym ženám i mužom, čo podfukuje sukne (zriedkavý to už úkaz) a prevetráva trenírky 
a slipy, by zistili, že nám ubudlo žien i chlapov a pribudlo predpokakaných hermafroditov. Iné 
vetry tu ešte dujú, vetry politické, vetry uprdené, vetry pachu nevábneho. Európa smrdí. 
Smrdí samozrejme už dlhšiu dobu, ako každá rozkladajúca sa mŕtvola, ale smrad sa stáva 
pomaly neznesitelným aj pre naše smradom cvičené nosy. 
 
Európa prdí. Prdí od strachu. Jej prežratý bachor bankrotára, prasáčika a svetáka je plný 
hniloby a na obzore sa črtajú hladné roky. Ďalšia z jej osvieteneckých utópii sa rúca, zažila to 
už toľko krát. A práve preto, že jej slobodní stavbári, murári a úžerníci šípia čo ich čaká, 
snažia sa to konečné účtovanie oddialiť na tak dlho ako to len hnilé črevá starej, od Boha 
odpadlej šlapky Európy, dovolia. Kufre sú už možno zbalené, letenky zabeštelované, kontá v 
bankách (či zlato a brilianty) pozichrované. Ešte zopár divadelných predstavení na odvedenie 
pozornosti a hurá na zaslúžený politický odpočinok. Lenže je tu chyba lávky. Niet kam utekať. 
Pomsta globálnej dediny sa začína. 
 
Utekalo sa kedysi do Ameriky, zasľúbenej to zeme. Avšak Amerika prdí a smrdí na európsky 
spôsob, takže ktohovie čo by tam ochvíľu čakalo budovateľov krajších liberálnych zajtrajškov. 
V obehu tam rotuje cca 600 000 000 ručných palných zbraní, t.j. dve na každého, vrátane detí 
a ani pokroková veda nedospela ešte tak daleko, aby oblažila pokrokovú elitu sveta elixírom 
nesmrteľnosti. Teče z nich červená ako z každého obyčajného ľudského hoviadka. Do 
islámskych krajín asi nemá príliš zmysel utekať, južná Amerika, no ktohovie čo sa tam zo 
severu prevalí až padne pevnosť USA ... Snáď to bude nakoniec to preklínané Rusko, ktoré 
zobrie pod krídla štvancov pokroku a multikulturalizmu? To by bolo terno. S Petrou 
Procházkovou na čele. 
A na konci? Súdruh Gagarin im síce potvrdil, že žiadneho Boha vo vesmíre nevidel, ale 
predsa len, jeden nikdy nevie, takže strach zo smrti je ich drobnou intelektuálnou obsesiou, 



kombinovanou s panickou hrôzou z fyzickej bolesti. Skrátka, na rozdiel od kresťanských 
tmárov, s mučeníctvom vo svojom životopise akosi nerátali. Treba sa zariadiť inak. Lež ako, 
keď sa obruč osudu tak neúprosne sťahuje a úniku akoby ani nebolo, ó bohyne Sloboda, 
Rovnosť, Bratstvo ? 
 
Treba hrať o čas. To môže priniesť nejakú únikovú cestu. Akú, to nikto netuší. My, prostý 
plebs už vonkoncom nie. Môžeme poznať impresáriov i režisérov týchto spektáklov, ich 
úmysly a idey, ale čo si šuškajú za kulisami, to sa môžeme len dohadovať. Čo pre nás 
pripravili? Aké divadielko nám zahrajú? Určite si nechali na koniec niečo lepšie. Nejakú 
komédiu v balzacovskom štýle, ľudskú, príliš ľudskú; žiaden Dante na obzore. 
 
Jednou z takých balzacovských figuriek je zdá sa aj pán podpedseda parlamentu Richard 
Sulík. Zjav to bezvýznamný, zbohatlícky hulvát obedujúci s diplomatmi v sandálach, s bujaro 
rozhalenou hruďou a s napráskanou buxou na stole, symbolom to svojho stavu. Liberálny 
dryáčnik kŕčovito tlačiaci do slovenskej klobásy nestráviteľné ingrediencie sodomitských 
sobášov, legalizácie omamných látok, feministických chrupaviek a podobných splaškov. A v 
poslednom čase, ecce, plešatý hrdina všetkých euroskeptikov. Čo vlastne Sulíkovi na EU 
vadí? Celú jej degenerovanú socialistickú, ľavicovo-liberálnu agendu s gustom vždy adoroval 
a s rozletom jemu vlastným chcel vždy presadzovať. Jeho výrok:" Ďakujem Bohu za každého 
homosexuála..." svedčí za všetko. A zrazu, čári mári fuk, máme tu národného hrdinu. Ide 
brániť suverenitu Slovenska. Akú? Veď žiadna de facto neexistuje! Smerniciam EU sa 
prispôsobuje a pozorne načúva školstvo, armáda, poľnohospodárstvo, diplomacia, všetko od 
detských jasiel až po domovy dôchodcov, bránime sodomitov, ratujeme cigánov, naháňame 
extrémistov, emancipujeme ženy, prísaháme na voľbu ženy vraždiť svoje deti, zrušili sme 
trest smrti, hýčkame recidivistov, meníme učebnice, aby neboli tmárske a nacionalistické, 
máme europliešky a europapieriky, stojíme v pozore pred každým eurokomisárom, zničili 
sme agrárny sektor, chováme nízkotučne anglické prasce; nosíme vesty, prilby, sedíme na 
podsedákoch, povinne sa poisťujeme; to všetko pod taktovkou EU a nejaký neprebudený tu 
niečo splieta o suverenite? A navyše ten čo ešte pred rokom chcel Svätoplukovi pomôcť z 
hradu, zvolával komisie za učelom analýzy "náckovského" kríža na Svätoplukovom štíte, 
obhajoval potraty, marihuanu, odluku Cirkvi od štátu a všetky výdobytky pokroku na kopu. 
Ten ide odrazu bojovať za Slovensko. Máme tomu vážne uveriť? 
 
Alebo je to len dalšie pokračovanie nekonečnej telenovely s názvom: EU, alebo ako múdry 
Janko Slobodomurár všetkých dobehol? To skôr. Euroval na oddialenie konca euroválova je 
len hra o čas. Nič nerieši a grécku skorumpovanosť, úradnícku zlumpačenosť a balkánsku 
pracovnú vláčnosť už vôbec nie. Už Gobineau varoval pred smiešnym trendom vidieť v 
moderných Grékoch dedičov antiky. Turecká okupácia si vyžiadala svoju daň. Ale o Grékov 
samozrejme nejde, ide o euroválov. Grékov je ale vidieť na javisku, strčili ich skoro k 
orchestru. Z vreciek im trčia tučné úradnícke platy, nehorázne dôchodky, neustále požiadavky 
a bezodná pažravosť kryptotureckého bašibozuka. Ale pozor, tu by sa mohol slovenský 
sedliačik a bača, verní to ohýbači chrbátov, začať stavať na zadné. On má 300 EU dôchodok a 
Grék 1400 EU, on musel štriť aby sa do vysnívanej EU dostal, Grék rozhadzovať, jemu nikto 
nič nedal, len sa vyhrážali a Grékovi stále dávajú a stále je málo. Téma je to temná a 



netolerantná. Ktohovie aký tmár by sa jej mohol zmocniť a vytĺcť z nej politický kapitál proti 
svetlým zajtrajškom. Nuž treba to narafičiť inak. Aby sa cap nažral aj kapusta ostala celá. 
Dáme bačom bojovníka, statočného to Sulíka. Ten ich bude mesiac-dva vodiť za nos a potom, 
po veselej ťahanici, bude bača platiť ďalej. A je v podstate jedno či cez euroval alebo 
núteným nákupom dlhopisov ECB, ktorý prebieha už teraz. Čas sa natiahne, búrka v nočníku 
sa pomaly utíši, veď idú Vianoce, sviatky nákupov a bujarej žranice, no a potom sa uvidí. 
Dajako už tú hnilú káru potiahneme ďalej. 
 
Nám zostáva, načo si to zapierať, len efemérna radosť zo zúfalstva našich nepriateľov, z 
krachu osvietenecko-liberálnych ideí a z blížiaceho sa pádu ďalšej sekulárnej a bezbožnej 
utópie. Že budeme pravdepodobne pochovaní pod zrúcaninou babylónskej veže spolu s euro-
komsomolcami aj my, to je pravdepodobné. Že nás čaká chaos, občianske a rasové vojny, to 
sa dá ľahko vytušiť. Nejeden zostarnutý adolescent bude za dvadsať rokov sentimentálne 
spomínať, obhrýzajúc suchú kosť, na radovánky v supermarketoch, tak ako dnešní 
štyridsiatnici spomínajú na kofolu za 1 Kčs. Čo sa dá robiť, za ilúzie sa platí. Aj za tie o 
Sulíkovi, hrdinskom bojovníkovi. No a za ohnutý chrbát detto. Čo kto zasial, to bude žať. A 
kto nechal na sebe orať, ten bude na jeseň znovu pohnojený.  

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

Kdo stojí za Havlem?  

4.10.11 

Česká republika: Stále více dementní a od reality odtržený V. Havel prohlásil, že ČR dluží 
Americe víc než jen Wilsonův pomník. Nemíním jeho rektální alpinismus rozebírat, 
poukazuji na ten článek kvůli fotografii. Podívejte se na ni. Za Havlem očividně někdo stojí. 
Při podobných profesionálních pózováních je nemožné, aby fotograf někoho omylem zastrčil 
dozadu, tyhle věci jsou pečlivě aranžovány. Takže mě zajímá, KDO se to za Havlem skrývá a 
proč. Anebo je to nešikovný Photoshop? 
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/cr-dluzi-americe-vic-nez-jen-wilsonuv... 

Klasifikace: kuriozity 

Komentáře 

To ucho už jsem někde viděl (Andrew Siddur | 04.10.11 19:32) 

Trochu to evokuje Jiřího Dienstbiera ml. nebo Miloše Zemana, ale ti to nejsou (vlastně, proč 
by taky měli). Který "americký přítel české republiky" má takové ucho... 

- (Luxor | 04.10.11 19:42) 

Podle tvaru ucha soudím, že by to mohl být Cimrman. Jako vždy je skryt v pozadí, tajně 
infiltroval mezi vrchnost a potichu rozleptává prohnilé mocnářství 

Na tuty (arid | 04.10.11 20:03) 



ta fotka je na tuty fotomontáž.  
1: Havel na fotce je mnohem mladší než ve skutečnosti. 
2: Pan fotograf by na takovéto komponované fotografii dámu neumístil až za pána a menší 
osobu za větší. 
3: Pan fotograf by nedal z ruky fotografii s dotýkajícími se liniemi. 
4: Pak je tam ještě ta osoba zakrytá Havlem. 

Arid: (jean.laroux, jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz | 04.10.11 20:22) 

Nebo bylo fotografovi z těchto kreatůr až tak na zvracení, že se prostě vykašlal na všechna 
pravidla a prostě to jen nacvakal ;) 

Nejde o fotomontáž (Andrew Siddur | 04.10.11 22:08) 

Další foto z dýchánku je ZDE a ZDE. 
 
Skrytý ušatec tak zůstává i nadále neodhalen. 
Snad se dobrovolně nahlásí aspoň Dvořákovi do ČT. 

Oprava druhého odkazu (Andrew Siddur | 04.10.11 22:10) 

Oprava 

havel (meloun | 04.10.11 22:36) 

"Wilson patří k těm, co se zasloužili o vznik samostatného Československa říká havel, ten 
stejný havel co byl spoluaurorem rozdělení Československa, tan stejný havel co spoluzavlekl 
Českou republiku do paktu NATO a do struktur EU, kde Česká republika přestala být 
samostatná. 

Co k tomu má čtk? (bejbous | 04.10.11 22:37) 

Zajímavé že ta fotka z idnes je dost podobná čtk a ta hlava je vždy v pozadí. 
ČTK 

Je to duše Václava Havla (Andrew Siddur | 04.10.11 23:26) 

!! .. za soudruhem Havlem, (steve | 05.10.11 01:31) 

.. stoji ucho holokaustu !!, - vy "teroristi" a "fasouni" !! To "Ucho" je mile a hodne, mame ho 
radi, protoze stale nasloucha !! Ani u "es-te-baku" nam tolik nenaslouchalo - jako dnes. Jak je 
mozne, ze to nevite !? To jste urcite ve skole namisto pozorneho sledovani ucitelova vykladu 
o dulezitosti "Ucha" - rypali spicou od kruzitka do lavice ty "fousate kosoctverce" !! A to je 
duvod, proc nyni vahave a zmatene hledate tu deemograzii. 

ušatec (Evropan, 835 (zavináč) seznam (tečka) cz | 05.10.11 06:00) 

ten bude hodně podměrečný, drží Zrzavce, aby neupadl. A máte po záhadě, vážení přátelé. 

(jean.laroux, jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz | 05.10.11 07:50) 



Vždy je "Někdo" v pozadí. U Havla je někdo v pozadí, kdo našeptává do ouška a pak je tam 
ještě někdo hluboko v jeho pozadí.  

Havel je už politicky mrtvá figura , nešťastník , který se nechal zatáhnout do 
nadnárodních lumpáren (Dobroděj | 05.10.11 13:35) 

Za Havlem už nestojí nikdo, skončil jako blekota ,opovrhovaný většinou myslícího národa, 
který si ještě ani nestačil uvědomit, že se stal kvůli svým lumpárnám , nikým! 

Hlavní je, jak je tam velmi v popředí Černokníže... (leo69 | 05.10.11 13:48) 

jasně tím ukazuje do jaké partičky patří a tipuji, že ho mají skutečně v plánu tlačit na příštího 
prezidenta ČR. To je teda výběr ksichtíků. Vzpomněl jsem si na báseň K.Kryla z r. 1990 - 
Timur a jeho parta: 
Ze sametové revoluce 
zbyl vpravo mozek 
- vlevo ruce. 
Lid slaví nové svaté 
a z miliónů líných kmánů 
dva milióny partyzánů 
v matičce stověžaté. 
 
Vlastenci pijí pivo z holby 
neb pomohla jim vyhrát volby 
neposlankyně Marta 
a kamarila levobočků 
připíjí z Hradu na Patočku. 
Timur a jeho parta. 
 
Má nové dresy hradní garda 
a pro šemíka Eduarda 
nastala dolce vita 
a do cinkání plných džbánů 
čpí z velkých širých 
rodných Lánů 
půjčená identita. 
 
Ve všeobecné servilitě 
sní novináři o korytě 
a okusují pero, 
jiní už hrabou - rovní strace 
vědouce - vzhledem 
na lustrace - 
že pod lustrem je šero. 
 
Nechceš být Malý Černý 
vzadu? 
Věz: na ministra bez úřadu 
lze dotáhnout to hbitě, 
jen třeba vědět, 



že je hlavní smlčet, 
že imperativ mravní 
umírá na úbytě. 
 
Pr 

dokončení předchozího... (leo69 | 05.10.11 13:49) 

.... 
Nechceš být Malý Černý 
vzadu? 
Věz: na ministra bez úřadu 
lze dotáhnout to hbitě, 
jen třeba vědět, 
že je hlavní smlčet, 
že imperativ mravní 
umírá na úbytě. 
 
Prý není doba na legraci. 
Nuž - mnohý zvolil emigraci 
než by se doma plazil. 
Žít zase bez svobody slova? 
Toť důvod zažádat si znova 
o politický azyl...  

Tak to je opravdová konspirace (waterfall | 05.10.11 13:51) 

Co kdyby ten dotyčný byl žid, který ovládá celý vesmír a ještě držitel patentů na "volnou 
energii" ??? Tím by se vše vysvětlilo... jen sakra, kdo to teda je? A co říká videozáznam z 
focení... 

Máme prej významnej den. (Rene Bartosek | 05.10.11 16:27) 

Jiří Wolf tu vzpomíná i Swarzenberga jako kancléře presidenta, možná někoho zaučil. Václav 
Lahváč Veškrna, aspoň při fotografické póze stál pevně na vlastních nohou. Bylo by hloupé 
významnout událost jako píšou na seznam.cz podělat třeba zmrzlinovým pohárem, který 
někdo zapoměl flambovat. 
http://www.czechfreepress.cz/tema-na-tento-tyden/j... 

Jedná zajímavá prej Hitlerova citace (Rene Bartosek | 05.10.11 16:34) 

"Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největších mužů světa, pokud Čechům zanechá 
závěť, která bude znamenat jejich konec. Jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se 
jménem krále Václava, aby se na něho mohl odvolávat každý zbabělec. Budeme vždycky lépe 
vycházet se zbabělci než se statečnými muži." 
 
Nutné podtknout, že kníže Václav nebyl zbabělec, a Hácha byl starý zlomený muž, kterého 
jeho okolí přesvědčilo, aby se stal protektorátní loutkou. To nová "ikona" národa, bezpáteřní 
bezvýznamný filosof a dramatik, ten by se Hitlerovi jako morální vzor asi líbil nejvíce. 



Špaček? (G3 | 05.10.11 20:54) 

Napadlo mě, že podle vlasů by to mohl být Ladislav Špaček. 

Nie je to jedno? (Oracle, mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk | 05.10.11 22:40) 

Tak či onak to bude superzmrd. 

Amerika je dnes úplně jinde, než za doby Wilsona, stala se synonymem zla a vraždění! 
(Dobroděj | 06.10.11 03:08) 

Bylo dojímavé sledovat, jak korespondent mejnstrýmové stanice ABC News Jake Tapper 
doslova ugriloval mluvčího Bílého domu Jaye Carneye, když se ho ptal, jak je možné, aby 
americká vláda bez důkazu a řádného soudního přelíčení mohla usmrtit amerického občana, 
jak je možné, aby bývalý vysokoškolský pedagog Barack Obama, který se zabýval ústavním 
právem, ignoroval Ústavu Spojených států (a to nejen v tomto případě – pozn. aut.)? Carney 
se ošíval seč mohl, ale nedokázal přijít s pádnými důkazy o tom, že by Avlakí skutečně stál za 
teroristickými činy, z nichž ho obviňovala Bushova a nyní Obamova vláda. Jsem moc rád, že 
se našel skutečně odvážný novinář, který je jinak pevně vkořeněný do Systému a který ještě 
neztratil soudnost. Nicméně česká média vesměs mlčí jako hroby, ačkoliv jde o skutečně 
zásadní a přelomovou událost.  
http://blisty.cz/art/60511.html 

(menšina | 06.10.11 03:27) 

Zajímavý článek z dnešního vydání Neviditelného psa. Pan Hvížďala se v něm vyznává, jak 
Tigy rid nechal v první polovině roku vyrobit odznaky Havel prezident a ještě dříve téhož 
roku Tigrid věděl, že bude Havel prezidentem:http://neviditelnypes.lidovky.cz/osobnost-proc-
zap... 

Bývaly doby... (Diotallevi | 06.10.11 08:39) 

...kdy tam stával agent Sáša. Ale co strčil rypák do koryta, je tak vyžraný, že už se do zákrytu 
nevleze, tak musel poslat náhradníka. 

To je banda zrůd... (RomanTička | 06.10.11 08:52) 

A takovou dobrou snídani jsem měl...:-) 

Havel na hrad? (keduT | 06.10.11 15:54) 

To nebyl nápad Tigrida. Tento nápad měla KGB a kolem roku 1986 ho v Moskvě 
konzultovala s jedním českým komunistou. Konzultantem byl blízký poradce Gorbačeva. 
Onoho čecha se ptal, co by říkal tomu, kdyby Havel zaujal vysokou ústavní funkci. Na co 
přesně se dotyčný poradce Gorbačeva ptal došlo českému komunistovi na konci roku 1989. 

(Peptalkin | 06.10.11 22:31) 



Dal by som ruku do ohna, ze toho suslaveho dementneho kretena bude zion tlacit za 
prezidenta CR. A obcania CR budu zase len prizerat, co to kurva ma znamenat... Pokial ho 
nejebne, tak ho na ten hrad dotlacia aj keby traktory z neba padali. 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní čtenáři. 

 

 Demonstrace v Praze 15. 10. 2011 

4.10.11 

Česká republika:  
Hnutí "Skutečnou demokracii teď chystá happening v Praze. Na tématických fórech se zatím 
tvrdí, že onen happening bude. Google podobné věci nevyhledá. Tak posílám dál, snad je to k 
něčemu.  

Zdroj: http://imcmedia.cz/?p=1811#more-1811 

Klasifikace: politika 

Zprávu vložil/a baba_Blažková 

Komentáře 

Nepřehlédnout (Vopice | 04.10.11 16:10) 

A v danou dobu být na daném místě! Provazy s sebou. 

... (Bořivoj Tydlitát | 04.10.11 16:35) 

Na co provazy pane Vopice? To by mne zajímalo... 

(Peptalkin | 04.10.11 16:38) 

Sedliacky rozum mi vravi, ze na povesanie skodnej...  

50 000 lidí demonstrovalo v sobotu v Budapešti (baba_Blažková, babaBlazkova 
(zavináč) atlas (tečka) cz | 04.10.11 22:18) 

http://www3.halonoviny.cz/articles/prints/227490 

4 Tydlitat .., - na hovno !! (steve | 05.10.11 01:43) 

.. Vopice si spletl naradi. Urcite !! 

Na co provazy? (RomanTička | 05.10.11 09:21) 

Abys mohl navázat rozhovor s naší politickou reprezentací..:-) 

(Peptalkin | 08.10.11 06:24) 



http://map.15october.net/ 

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

Operace Trojský kůň 

Umělé nafukování řeckého dluhu, s cílem zničit euro 

7.10.2011 

Podle starého řeckého básníka Homéra poté, co se trojská válka změnila po deseti letech na 
zdlouhavou noční můru (stejně jako nyní „válka proti terorismu“), vymyslel král Odysseus 
vychytralý plán, jak se zmocnit Tróje a ukončit válku: Odysseus a jeho spojenci fingovali 
ústup a kapitulaci, a nechali za sebou velkého dřevěného koně, jako „dárek“ Trójanům. Ale 
jakmile Trójané odvezli tohoto koně do města, Odysseus a další vojáci, kteří byli ukryti uvnitř 
koně, v noci vylezli a zaútočili na město zevnitř. 

 

Nyní, více než 3,000 let později, se zdá, že Američané a NWO sehráli s obyčejnými Řeky a 
dalšími Evropany stejný trik, a zmíněným „Trojským koněm“ poslaným zničit Evropu 
ekonomicky je současný řecký premiér George Papandreou: člen Bilderberg a syn 
americké židovky. 

Koncem roku 2009, téměř deset let po začátku „války proti terorismu“, se tehdejší řecký 
premiér Karamalis náhle z ničeho nic rozhodl uspořádat volby, ačkoliv jeho funkční období 
ještě neskončilo: výsledkem bylo, že Karamalisův rival, George Papandreou (současný řecký 
premiér) ve volbách zvítězil, a za pouhých několik týdnů po volbách oznámil, že Řecko má 
ekonomický dluh, který je značně vyšší, než jaký byl doposud uváděn, a překvapil tak mnoho 
finančních analytiků. 

Řecká dluhová krize se zrodila a nyní celé Evropské unii hrozí, že se rozpadne finančně, což 
by ji vrátilo do stejného stavu, jako těsně po druhé světové válce, kdy byla na kolenou a její 
osud byl zcela v rukou Američanů. 

„Jak mohli Řekové udržet tak velký dluh v tajnosti tolik let?“, ptalo se sama sebe spousta 
ekonomů. 

Odpovědí, jak se nyní ukazuje, je, že Řecko NIKDY TAK VELKÝ DLUH NEMĚLO. 

Jinými slovy: řecký dluh byl záměrně a uměle nafouknut (prostě LHALI o číslech) na podzim 
2009. To bylo odhaleno nyní jedním z předních řeckých statistiků, Nikosem Logothetisem, 
z Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). 

Statistik říká, že Řecko si hrálo s čísly a dluh nafouklo 

http://greece.greekreporter.com/2011/09/21/statistician-says-greece-played-numbers-game-
inflated-deficit/ 

Zveřejněno 21. září 2011 Andy Dabilisem: ELSTAT, Venizelos 



Řecku dochází eura kvůli ekonomické krizi, statistik viní politické podfukáře. 

ATÉNY – Obvinění bývalého představenstva Řeckého statistického úřadu (ELSTAT), že 
vláda záměrně nafoukla velikost ekonomického deficitu v r. 2009, vyvolalo vyšetřování 
možného provinění a žalobu, že se bývalý vice-prezident Nikos Logothetis naboural do e-
mailového účtu prezidenta úřadu Andrease Georgiou. 

Logothetis obvinění odmítl a jeho právník řekl, že to bylo zinscenováno proto, že se kriticky 
vyjadřoval k postupům představenstva.  

Zoi Georganta, která byla, spolu se zbytkem představenstva, mimo Georgiou, donucena 
ministrem financí Evangelosem Venizelosem rezignovat, místním médiím řekla, že ELSTAT, 
poté, co byl dotlačen statistickou agenturou Evropské unie Eurostat, nafoukl revidovaný 
deficit v r. 2009 z asi 12-13% na 15,4%, aby zajistil, že Řecko bude muset přijmout přísná 
úsporná opatření, aby dostalo 152 miliard záchranného úvěru od EU, Mezinárodního 
měnového fondu a Evropské centrální banky. 

Georganta, profesorka ekonometrie, řekla, že vyšší údaj o deficitu byl umožněn tím, že byly 
do obecných vládních výdajů zařazeny výdaje z veřejných zařízení. Někteří pracovníci 
z těchto zařízení nyní budou dáni do pracovních záloh se 60% svých platů a čelí za rok 
vyhazovu, protože Řecko se snaží ořezat počet pracovníků, jako podmínku pro získání další 
pomoci. Georganta řekla, že výpočetní metoda byla v rozporu s praktikami Eurostatu a že 
klíčové studie a statistické výpočty nebyly použity. Její obvinění vedlo k intervenci 
finančního žalobce Grigorise Peponise. Další žalobce, Popi Papandreou, byl jmenován, aby 
provedl předběžné vyšetřování, aby se zjistilo, jestli byly nějaké zločiny spáchány. 

„Deficit za rok 2009 byl uměle nafouknut proto, aby ukázal, že země má největší fiskální 
schodek v celé Evropě, dokonce vyšší, než Irsko, u kterého to bylo 14%,“ řekla Georganta. 
Politická bitva kvůli údajům o deficitu za r. 2009 vedla k tomu, že Řecko požádalo své 
partnery v eurozóně a další země používající euro jako měnu o nouzové vyplacení, ale to 
mělo zpětný ráz a pomohlo to zatlačit Řecko do hluboké krize. Logothetisův právník Michalis 
Dimitrakopoulos Skai TV řekl, že Logothetis je obětí politické vendety, protože namítal proti 
způsobu, jakým Georgiou vedl statistickou službu, a že konečný údaj o řeckém deficitu za r. 
2009 byl mnohem vyšší, než by měl. (Zdroje: Kathimerini, ANA). 

Podle slavného řeckého hudebníka a revolucionáře Mikise Theodorakise uzavřel v r. 2009 
George Papandreou dohodu: aby se stal plnohodnotným členem Bilderberg a byl okamžitě 
učiněn řeckým premiérem, tak oplátkou lhal (spolu s Goldman Sachs) o řeckém dluhu, nechal 
ho uměle nafouknout a spustil evropskou dluhovou krizi, která je výhodná pro Američany. 

Protože Amerika je hlavním brlohem NWO a jsme svědky jejího globálního mocenského 
úpadku a bojí se, že Evropa je zatahována ještě více do ruské sféry vlivu, museli přijít 
s vychytralým plánem, aby „získali Evropu zpět“. 

Stejně jako u prohnaného Odysseova plánu podvodu dosadili Papandreuou – vlastního 
„Trojského koně“ – do Evropy, aby mohl zničit Evropu zevnitř, stejně jako Odysseus zničil 
zevnitř Tróju. 

Nebyla stejná taktika uplatněna později i na Středním východě u tak zvaného „arabského 
jara“, vyjma toho, že to bylo více na politické, než ekonomické úrovni? 



Starý řecký básník Homér končí svůj první epický příběh tím, že vypráví o událostech 
s Trojským koněm a drancování Tróje. 

Bezprostředně po událostech s Trojským koněm druhý Homérův příběh začíná: „Odyssea“. A 
podobně i o 3000 let později začalo nové dobrodružství NWO operací „Odysseův úsvit“, hned 
po začátku krize euro a arabském jaru. Ale to je jiný příběh. 

Operation Trojan Horse: The Artificial Inflating Of Greek Debt To Destroy The Euro vyšel 2. 
října na Iraqwar.mirror=world.ru. Překlad Zvědavec. 
 

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

Světová měna a světové dluhy 

Josef Vít( více o autorovi > ) 

4.11.2011 

Světovou měnou je Dolar. V dolarech probíhají všechny obchody na celém světě. Před 
druhou světovou válkou světovou měnou byla anglická libra. Jenže po druhé světové válce 
byla Británie tak zadlužená, že musela vůdčí roli přenechat dolaru. Dohodlo se to už v roce 
1944 v Bretton Woods v New Hampshire, USA. Americký dolar získal status oficiální 
celosvětové rezervní měny, od které navíc budou měny ostatních zemí odvozeny. Současně 
Spojené státy musely garantovat směnitelnost dolaru za zlato v pevně stanoveném kurzu 35 
dolarů za trojskou unci zlata. 

 

V srpnu roku 1971, kdy o splnění závazku podle brettonwoodské dohody zažádaly Francie a 
Velká Británie, jim tehdejší prezident Richard Nixon nevyhověl a 15. srpna tzv. uzavřením 
zlatého okna brettonwoodský systém zrušil. Výsledek Nixonova rozhodnutí je vidět na ceně 
zlata. Nedávno se trojská unce prodávala za 1800 dolarů. Oproti roku 1971 totální 
znehodnocení dolaru.  

Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Mezinárodnímu měnovému fondu, který nad novým 
systémem začal dohlížet. Později přibyla Světová banka. Tyto instituce ovládají peníze celého 
světa a diktují podmínky, za kterých se peníze půjčují. Jsou to ony, kdo diktuje zadluženým 
zemím, co musí dělat. Jejich podmínky jsou jednoduché – totální privatizace (včetně 
sociálních služeb) a škrty v sociálních výdajích.  

Postavení dolaru je neotřesitelné. Když se Saddám Hussain rozhodl prodávat svoji naftu 
v euro, tak do půl roku Spojené státy napadly vojensky Irák a Saddáma popravily. To určitě 
ostatní odradilo od opuštění dolaru.  

Jenže takové války něco stojí. Před nástupem Reagana do funkce presidenta byl americký 
dluh asi tisíc miliard. Ano, za 100 let vzrostl dluh USA na 1 tisíc miliard dolarů. Reagan ho 
svou politikou ztrojnásobil. V době nástupu Bushe do vlády už dluh činil skoro 6 tisíc miliard. 
Na konci jeho vlády činil dluh už více než 11 tisíc miliard. A Obama zadlužování nezastavil. 
Však také pokračování ve dvou Bushových válkách něco stojí. A k nim přidal pár svých – inu 
ne nadarmo je to nositel Nobelovi ceny míru. Výsledkem je současných 14,8 tisíc miliard 



dolarů. Prognóza na rok 2015 je 17,6 tisíce miliard. Je to sice zpomalení růstu, ale růst to 
nezastaví.  

USA mají jednu velkou výhodu. Jejich měna je světovou měnou. V ní se odehrává 
většina  světových obchodů. Většina jejich dolarů běhá po světě a nikdy se nevrací domů, 
nikdo po Američanech nechce zboží za jejich dolary.  Dolary vydává FED. To písmeno „F“ 
znamená federální, ale ta banka není federální (potažmo státní). Je to soukromá banka, 
největší a nejmocnější banka na světě. Má právo vydávat dolary – také v papírové formě. Jimi 
vytvořené dolary FED půjčuje vládě Spojených států za úrok. Ano za úrok. Možná i to je 
jeden z důvodů amerického dluhu. Jak se to provádí v praxi? Ministerstvo financí USA vydá 
dluhopisy a FED je koupí – a vláda je splácí i s úroky. Nikdo by nevěřil, jak je všechno 
jednoduché.  FED vyťuká na klávesnici čísla. Za posledních dva půl roku jich naťukal za 16 
tisíc miliard. (To je víc než americký státní dluh.)  Všechno na pokrytí ztrát  z finanční krize, 
vyvolané spekulacemi bank. Ovšem - peníze poskytl jen svým majitelům a jejich spřáteleným 
bankám, Ty druhé nechal padnout. Když po krizi musel Obama poskytnout bankám cca 700 
miliard dolarů, tak po celém světě křičeli, že se dolar znehodnotí, protože ty peníze nejsou 
ničím kryté. Žabaři. Neví, jak to chodí.  

Podle některých odhadů finančních agentur je na světě 50krát více dolarů než zboží. V 
poměru k celkovému objemu zboží a služeb je peněz v ekonomice příliš mnoho. A jen dolarů 
je tolik, že je nelze vyměnit za jinou, hodnotnější měnu. 

Dolar je před krachem a USA před bankrotem. Spojené státy mají nesplatitelný dluh. Obama 
musel nedávno zvýšit hranici amerického dluhu. Ta hranice byla hranicí schopnosti splácet 
alespoň úroky z dluhopisů. Jejím překročením by nastal krach – USA by nebyly schopny 
splácet ani úroky ze svých dluhopisů. Takže ta cifra se zvýšila a hotovo. Svět se točí dál. Jak 
dlouho ještě?  

Jejich dluhopisy už nikdo nechce. Dříve je kupovala Čína – má jich za 2 tisíce miliard, ale už 
více než rok nenakupuje. Ani ostatní státy už nekupují americké dluhopisy. Kupuje je jenom 
FED. Ale to nepůjde pořád. Navíc Američané jsou i bez zlata. Nedávno to jel zjišťovat nějaký 
pan Dominique Strauss-Kahn. DSK cestoval do USA dohodnout podmínky úvěru od MMF a 
třetí strany (asi Čína) výměnou za zlato jako zálohy. Dále pak měl vyjednat podmínky 
převodu zlata (asi 180 tun), které USA dluží MMF od roku 1978. Ale tam se DSK dozvěděl, 
že USA nemají žádné zlaté rezervy, které by papírově měly být uložené v podzemí Fort Knox. 
Vypadá to tak, že Fort Knox zeje prázdnotou. DSK už ale z USA neodjel. Při odletu byl na 
letišti přepaden ozbrojenou eskortou a obžalován ze znásilnění pokojské v hotelu. Nedávno 
proběhla internetem zpráva, že Číňané objevili zlaté cihly, které nebyly zlaté, ale jen zlatem 
potažené. Měly na sobě identifikační razítka dokazující, že pocházejí z Fort Knox.   

Podíváme se, jak jsou na tom s dluhy i jiné státy. Velikostí suverénně vedou Spojené státy 
s 14 tisíci 700 miliardami dolarů. To se bude těžko splácet – tedy pokud vůbec. Je to 68,2 % 
jejich HDP a jejich dluh na osobu dosahuje 47 092 dolarů. (kam se na ně hrabeme s našimi 
125 tisíci na které nám poslal svoji složenku náš milovaný ministr financí)  

Ovšem - Japonsko je na tom mnohem hůře s dluhem necelých 11 tisíc miliard. To je jen o 
málo míň, než dluh USA.  Japonský dluh ale dosahuje rekordních 86 185 dolarů na hlavu. A 
s 200 procenty HDP jsou také rekordmani.   



Na rozdíl od Japonska si vede dobře tygr dálného východu Jižní Korea. Dluh sice činí 233,6 
miliard dolarů, ale na hlavu to je jen 4 722 dolarů. V procentech k HDP je 23,5% jedno 
z nejnižších čísel – teda s výjimkou Libye a Ruska.  

Francie, Velká Britanie a Německo jsou na tom také podobně. Dluh je cca 2 tisíce miliard 
dolarů. Na hlavu dluh okolo 30 tisíc nedosahuje velikosti Irska, ale nemá k němu daleko. A 
procenta HDP jsou skoro stejné jako Irské. Tak proč je tolik řečí o Irské krizi a o nich se 
mlčí?   

Řecko má dluh 378 miliard dolarů. Na hlavu to činí 34 tisíc – to je méně než Irsko. Dluh je 
127% z HDP.  Čili dluh je skoro o třetinu větší než roční HDP.  

Irsko je na tom trochu hůře. Dluh činí jen 159 tisíc miliard, ale na hlavu mají dluh větší než 38 
tisíc. Procento HDP je skoro 86%. Obdobně jsou na tom Portugalci.  Ale jejich dluh na hlavu 
je jen 16 792 dolarů. Španělsko má dluh 888 tisíc miliard dolarů, ale na hlavu je to jen 19 281 
dolarů. Ovšem z  HDP čerpají hůře – 69,6%. Z těchto čísel je zřejmé, že Španělé mají velmi 
nízkou produktivitu.  

Itálie má stejný dluh jako Německo, dluh na osobu jako Irsko a procento z HDP jako Řecko. 
To je velmi špatné. 

Opakem Japonska je Rusko. Má dluh pouhých 150 tisíc miliard. To je pouze 9% jejich HDP. 
A dluh pouhých jednoho tisíce dolarů na jednoho obyvatele je také zanedbatelný. Tady je 
vidět, že když má někdo ropu, je za vodou.   

Před pár dny se podařilo zničit Libyi. Její dluh byl zanedbatelný 2,7 miliardy dolarů. Na hlavu 
činil jen 416 dolarů. Velikost dluhu k HDP byla jen 23%. Uvidíme, jak si povede nová vláda. 
Obávám se nejhoršího.  

Nakonec naše dluhy. I když náš dluh je dvojnásobný než dluh Slováků, jsme na tom skoro 
stejně díky počtu obyvatel. Dluh na  hlavu činí cca 6346 dolarů u Slováků a  7396  u nás. A 
procento z HDP je také stejné - plus minus 42%. Z tohoto pohledu bylo strašení naším státním 
bankrotem stejně jako v Řecku od pánů Kalouska a Nečase sprostým podvodem. Ovšem, na 
to už bychom si mohli zvyknout. Lhali a lžou vždy nejen před volbami. Že jim na to lidé 
skáčou, není jejich přednost.  

 „Odborníci“ nás neustále straší bankrotem Irska, Řecka, Portugalska nebo Španělska. Nikdo 
neukáže – nedovolí si ukázat na dluh Spojených států. Stejně tak je to s Francií, Velkou 
Britanií a Německem.  A proč nikdo nepoukáže na Japonsko, je už naprostou záhadou. Podle 
čísel Japonsko už dávno zkrachovalo.  

Ekonom Václav Pankrác nevěří všem údajům o zadlužení. Odporuje to zákonům o zachování 
hmoty a energie. Říká, že nejlépe je to vidět při pohledu na celou Evropu. Podle údajů 
Světové banky je dluh Evropských států asi 27 a půl bilionů amerických dolarů. Tato suma 
odpovídá HDP celé Evropy za 19 a půl měsíce.   Je to číslo celkem nepředstavitelné. 
Přepočteno na české koruny je to 825 tisíc na každého obyvatele Evropy. Dluh však nevznikl 
tak, že by Evropané nakupovali v zahraničí energie, suroviny a zboží a nezaplatili to. Bilance 
zahraničního obchodu Evropy je zhruba vyrovnaná. Pokud si Evropané tuto horentní částku 
vypůjčili a utratili, tak je utratili za to, co vyprodukovali. Je tedy paradoxem, že Evropané 
spotřebovali to, co vyrobili, ale jsou za to dlužni. Že se jedná v podstatě o hrátky finančních 



institucí, je vidět na příkladu Řecka. Nevím, proč bylo Řecko vybráno jako černá ovce. Nyní 
mu se zadlužením pomáhají státy, které jsou mnohem zadluženější než Řecko. Protože dlužné 
peníze jsou vymyšlené a nereálné tak i splácení těchto dluhů je nereálné. Kdyby se stal nějaký 
zázrak a Evropa získala nějakým způsobem 27 a půl bilionu dolarů a dluh zaplatila, co by s 
těmi penězi věřitel - kdo to je? -  dělal?  Peníze jsou jednak mírou hodnoty produkce zboží, a 
jednak jsou také zbožím. V případě těchto dluhů jsou zbožím jehož hodnota byla spekulacemi 
a podvody vyhnána do závratné výše. V momentě, kdyby byla tato částka jednorázově 
splacena, tak bublina splaskne a tyto peníze budou v podstatě bezcenné. Za tyto peníze se 
nedá vůbec nic koupit, ani je nelze nikde investovat. Domnívám se tedy, že politika 
rozpočtové odpovědnosti, různé škrty, snižování platů je dobré jen k tomu, aby poklesl 
hospodářský rozvoj a zbylo dost peněz pro ty, kteří státní rozpočet rozkrádají.  To je nejlépe 
vidět na politice Nečasovy vlády. Všechno to šetření, jeho škrty mají jediný důsledek – lidé 
mají méně peněz. Když nemají peníze, nemůžou kupovat. Když nekupují, musí klesat výroba, 
musí se propouštět lidé ze zaměstnání. Nezaměstnaní nic nekupují. To skutečně nemůže vést 
k ničemu jinému, než ke kolapsu hospodářství. Vzhledem k tomu, jak naši politici dokážou 
tunelovat státní rozpočet, je jasné, jak to dopadne. I absolvent obecné školy ví, že lidi musí 
mít peníze – hodně peněz. Potom budou kupovat, potom může růst výroba a výsledkem je 
spokojenost všech. Ovšem náš ministr financí to není schopen pochopit.  

Bohužel - faktem je, že i když lidé nemají peníze, zatím nakupují. Nakupují na dluh. Dluh 
českých domácností dosahuje už jeden a půl bilionu korun. Podle statistik už dnes je cca 
čtvrtina těch peněz nedobytná. A je také jasné, že možnost si půjčovat je omezená. Lidé, kteří 
nemají peníze, nemohou kupovat a nemohou ani dělat dluhy. Takže tudy cesta nevede.  

  

Jak to tak vypadá, na krizi vydělávají jen Číňané. Našli způsob, jak zhodnotit svoje americké 
dluhopisy. Američané vytvářejí na svém území tzv. Zóny svobodného obchodu. Tam vstupují 
Číňané. Jedna z takových enkláv je na jih od hlavního města státu Idaho - Boise. Je to 80 
čtverečních km a měly by tam stát fabriky, velkosklady, obchodní centra a obytné domy pro 
čínské pracovníky. Provozovatelem této zóny bude Čínská národní strojírenská korporace. 
Tyto zóny budou mít statut, jako měly donedávna takové enklávy jako Hong Kong nebo 
Maccao. Takže nakonec USA studenou válku prohrají, stačila trpělivost, a komunismus přijde 
do USA. 

Zájem o výstavbu těchto zón mají i další zkrachovalé státy USA, ve kterých již proběhla 
jednání s Čínskou stranou: Ohio, Michigan a Pennsylvania. Celkově má být těchto zón 
257.  Ve skutečnosti to budou malé komunistické Číny na území USA. Rozprodejem země se 
zřejmě vládci z Washingtonu chtějí zbavit dluhu. Že to bude znamenat rapidní pokles ceny 
práce a celkový propad životní úrovně Američanů, také nikoho nezajímá - noviny a TV mlčí.  

Nejen FED, ale všechny centrální banky jsou soukromé. I centrální banka EU je v rukou 
neznámých soukromníků. Tito lidé ovládají Evropskou unii a vládnou. Ne politici, ani ostatní 
figurky. Bankéři, kteří drží ruce na měšci s penězi, určují, co se smí a co ne.   

A příkladem toho, co tito lidé mohou a smí, je starý příběh presidenta Spojených států J. F. 
Kennedyho. Kennedy byl snílek. Málokdo ví, proč a kým byl zavražděn. Kennedy se postavil 
proti bankovní mafii a svým prezidentským dekretem č. 11 110 se rozhodl vrátit státu ústavní 
právo vydávat peníze. Tímto rozhodnutím by FED ztratil možnost půjčovat emitované 
peníze  vládě Spojených států za úrok. Kennedy dal příkaz vytisknout 40 miliard dolarů a 



měly být pojmenovány US Bank notes. To bylo proti vůli bankovní mafie, která vlastní od 
roku 1913 Federal Reserve Bank. Kennedy se snažil zavedením nových peněz krytých 
stříbrem vymanit z vlivu FEDu. Po jeho zavraždění byly stáhnuty z oběhu. Bylo mu toto jeho 
rozhodnutí  osudné?  

Politici všech zemí se třesou před bankéři.  

Současná krize bude mít ještě důsledky. Merkelová, Sarkozy, Berlusconi, Obama vážně věří 
tomu, že stačí přemístit ničím nekrytá čísílka z konta na konto a je po krizi? No nevím, 
vysoké školy asi dokončili, ale tu základní sotva ... Rozkradli takto podstatnou část veřejných 
financí a ještě si dovolí bránit se zdanění bohatých, byť jen jedním procentem! Lidé, které 
zákon odmítá potrestat mají  nakradené peníze ve švýcarských bankách. Za bankrot odměna, 
za zkrachovalé projekty zlaté padáky, za zlodějnu a lenost teplá křesla v Bruselu. Prý Řekové 
za všechno mohou, jejich důchody a sociální komfort.  

To všechno je bankrot tržního mechanismu. Té neviditelné ruky trhu, kterou tak opěvoval 
Klaus. Dá se říci, že ta neviditelná ruka jenom krade. Proto chybí peníze. Je zajímavé, že 
komunisté tady vládli 40 let, žádný dluh neměli a hospodářství vzkvétalo. Stavěly se stále 
nové fabriky, které se přetahovaly o zaměstnance. Komunisté stavěli 50 tisíc bytů ročně pro 
lidi. Po sametové revoluci se nepostavil ani jeden jediný nájemný byt. Všechny jsou jen na 
prodej. Ale kdo si je může koupit?? Nezaměstnanost byla neznámý pojem. Já sám jsem si 
nedokázal představit, co to znamená. Dnes už to vím.  

Je na čase hledat alternativu k té dnešní bídě. S Kalouskem a Nečasem to ale nepůjde.  

Zdroje :  

http://www.usdebtclock.org/2015.html 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock 

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

Mělo být Uherské Hradiště slovenské? Chyběl jen krůček 
Právo & Justice  31. října 2011  11:30 

PRAHA - Slovácko je součástí Moravy. Dnes to nezpochybňuje snad vůbec nikdo, ovšem v letech 1938 až 
1941 proběhlo několik pokusů o jeho přičlenění ke Slovensku. Jeden z nich se odehrál 30. října před 73 lety. Ke 
Slovensku se mělo Slovácko připojit během demonstrace v Uherském Hradišti. 

Na moravské straně hranic chiméru „Velkého Slovenska“ aktivně prosazovalo pár stovek lidí 
z etnograficko-kolaborantského spolku Národopisná Morava (pod tímto jménem existoval až 
od léta 1939). V jeho čele stál malíř Jan Uprka, syn slavnějšího a talentovanějšího otce, 
rovněž malíře Joži Uprky. 
Představitelé Národopisné Moravy skončili po válce ve vazbě a v roce 1946  je Mimořádný 
lidový soud v Uherském Hradišti v několika samostatných procesech potrestal. Největší ryba 
spravedlnosti uklouzla – Jana Uprku soudy prohlásily za nepříčetného. 



 

Klikněte pro zvětšení 
Úvahy o odtržení Slovácka se objevily na Slovensku a na Moravě hned po Mnichovu. Na 
druhém břehu Moravy se jimi vážně zaobíral pozdější slovenský premiér Vojtech Tuka 
(prezident Jozef Tiso Moravákům prý nevěřil), šéf propagandy Šaňo Mach, ministr obrany 
Ferdinand Čatloš a v začátcích hlavně vlivný ľuďák Karol Sidor. Propaganda považovala 
Slovácko za území obývané zahraničními Slováky a argumentace sahala až k Velkomoravské 
říši – prvnímu slovenskému státu. 
Moravští partneři stáli o mnoho pater níž. Šlo o druhořadé lokální figury – často vlajkaře. 
František Mezihorák nicméně v knize Hry o Moravu píše, že plány na připojení ke Slovensku 
podporoval třeba koncern Baťa. 
Pro své plány měli separatisté různé důvody – kritizovali Prahu, že nedbá o svéráz jejich kraje, 
očekávali, že osamostatňující se Slovensko čeká lepší budoucnost než západ republiky, a 
pochopitelně jim šlo také o vlastní politickou kariéru. 

+++++++++++++++++++++++ 
Peter Littmann  
kapacita v oblasti budovania značiek a marketingu, poradca svetoznámych značiek a veľkých 
korporácií 
 
 Slovák, ktorý zachránil exkluzívnu značku Hugo Boss  
Slávnu odevnú značku Hugo Boss musel zachrániť Slovák. V prečo nie?! vám ponúkame 
exkluzívny rozhovor s Petrom Littmannom.  
Okrem záchrany Huga Bossa radil Tomášovi Baťovi či vedeniu Mercedesu. Dnes sú jeho 
klientmi BMW aj Porsche a Slovák Peter Littmann exkluzívne pre prečo nie?! tvrdí: „Dnes si 
už môžem dovoliť luxus nepracovať s ľuďmi, ktorí mi nie sú sympatickí.“  



Patrí k vlne československých emigrantov z roku 1968. Začínal ako nosič káblov v televízii, 
dnes patrí k špičke nemeckého biznisu. Jeho poradenskej firme Brandinsider však zo 
Slovenska ešte žiadna ponuka neprišla. Peter Littmann.  
Iba málo ľudí na Slovensku vie, že na čele svetoznámej odevnej značky Hugo Boss stál náš 
človek - Peter Littmann. Ako ste sa tam vôbec dostali? Keď mi zavolal "headhunter“ a spýtal 
sa ma, či by som mal záujem viesť firmu Hugo Boss, povedal som: Ďakujem, ale mám pocit, 
že ste sa pomýlili. Ja som nikdy nepôsobil v módnom biznise. Neskôr mi povedal, že oni ma 
chcú práve preto, že som v tom módnom biznise nebol.  
Predpokladám, že headhunter vám zatelefonoval aj pre niečo iné ako len preto, že ste 
nepracovali v módnom biznise... Predtým som pracoval vo firme Vorwerk, ktorá predávala 
celopodlahové koberce. Mali s tým problém, tak som pozval najlepších umelcov a architektov 
sveta, aby urobili dizajn týchto kobercov. Malo to obrovský úspech: čaro spočívalo v tom, že 
veľkí umelci robili dizajn na taký banálny produkt ako koberec. Ľudia od Huga Bossa to 
videli v médiách a zapáčilo sa im to.  
Do kobercov ste teda vložili dizajn. Čo ste museli spraviť pre prebudenie ikony módneho 
dizajnu - Huga Bossa? Táto firma veľmi žila práve z označenia "boss“. To však zodpovedalo 
hodnotám 80. rokov: Ja som boss, veľký šéf. V 90. rokoch však už bolo trápne sa hrať na 
veľkého bossa. To bola moja úloha - zmeniť to a prispôsobiť produkt hodnotám 90. rokov.  
Takže zmena imidžu bol váš nápad? Predtým bola jedna značka, ktorá sa volala Boss. Ja som 
to zmenil na Hugo Boss, a rozšíril som značku na tri línie: Boss, Baldessarini a Hugo. A to 
veľmi dobre fungovalo. Keď som vo firme Hugo Boss začínal, bol to nemecký podnik, ktorý 
predával len v Nemecku, a keď som odišiel, bola z neho medzinárodná firma s predajňami na 
celom svete - v Amerike, Ázii, Japonsku, všade. A nikto nevedel, odkiaľ tá značka vlastne 
pochádza.  
A to je v poriadku? Áno. Keď si vezmete napríklad autá, je to niečo iné. Tam je dôležité, že 
ľudia napríklad pri Porsche alebo BMW vedia, že je to nemecká značka. Ale čo sa týka módy, 
je lepšie, ak vám ľudia povedia: Je to výborná značka, mám ju rád, ale neviem, či je z 
Talianska, Anglicka, Ameriky...  
Nemecké i zahraničné médiá vás odvtedy stále titulujú Ex-Boss-Chief. Nejde vám to už 
trochu na nervy? Volali ma väčšinou Boss von Boss (smiech). To si už nevyberiete.  
Nosíte aj sám obleky značky Hugo Boss? Samozrejme, zaujímajú ma dobré značky. Nie je to 
však také jednoduché, lebo ja sa v tom už dobre vyznám a viem, čo je dobré a čo to smie stáť. 
Takže niekedy, keď idem nakupovať, tak z toho tí predavači nie sú veľmi nadšení (smiech). 
Ale nemám jednu obľúbenú značku, v tomto som dosť náročný.  
Pôsobili ste aj na čele podniku Wunsche AG. Prostredníctvom neho ste riadili ďalšiu 
slávnu odevnú značku, Joop! Ja som Joop! kúpil pre podnik Wunsche. Joop! bol najprv 
samostatný, a potom sme ho prebrali.  
Dokedy ste pôsobili vo Wunsche? Asi do roku 1999.  
V roku 2002 - teda nie tak dávno po vašom odchode - však Wunsche prechádzalo veľkou 
krízou. Napokon predali aj značku Joop! Prečo? V akom stave bola firma, keď ste z nej 
odchádzali? Keď som z nej odchádzal, bolo ešte všetko v poriadku. V takýchto otázkach vždy 
ide o manažérov. Niekedy máte dva podniky, ktoré vyrábajú to isté a jeden z nich je úspešný, 
a druhý skrachuje. V čom je teda rozdiel? Nie v produkte,  



ale v manažmente. Takže si myslím, že keď som odišiel, Wunsche malo problémy s 
manažmentom.  
Keď ste odchádzali, bolo ešte všetko v poriadku a za tri roky sa firma dostala takmer ku 
krachu? Trvá veľmi dlho, kým niečo vybudujete, ale pád býva veľmi rýchly.  
Okrem iného ste boli členom dozornej rady v Mercedese alebo v Baťa Corporation. To sú 
firmy svetového mena. Ako ste sa tam dostali? Tomáša Baťu som spoznal na jednej 
súkromnej večeri. Hovoril fantasticky po česky, ja som hovoril po slovensky, veľmi dobre 
sme si porozumeli. Po večeri sa ma potom Tomáš Baťa opýtal, či by som nechcel ísť do 
dozornej rady. Tak som sa tešil! Lebo viete, Ciba alebo Mercedes, to sú fantastické veci, ale 
Baťa je predsa len niečo iné. Kvôli tomu, že je to československá firma? Samozrejme. Keď 
som bol malý chlapec, a ešte aj pred vojnou, Baťa bol veľmi významná osobnosť. Skutočne 
som sa tešil, že som ho spoznal, a keď sa ma spýtal, či by som nechcel ísť do tej dozornej 
rady, ešte v ten večer som zavolal mojej mame: Vieš, s kým som bol na večeri? S Tomášom 
Baťom! Mal som pocit, že jej to musím povedať (smiech). Nakoniec som tam ostal desať 
rokov.  
Ako na vás zapôsobil Tomáš Baťa ako človek? Ja som ho veľmi obdivoval. Zomrel len 
nedávno, mal tuším 92 rokov a ešte v posledných rokoch hrával tenis. Pamätám sa, ako som 
raz oslavoval narodeniny v horách a na druhý deň po párty (tancovali sme dlho do noci) sme 
sa všetci mali stretnúť na jednej chalupe. Bola hmla a veľmi zlé počasie. Všetci mladí ľudia 
prišli lanovkou, a on prišiel na lyžiach! Vtedy už mal takmer 80 rokov. Bol fantasticky vitálny, 
inteligentný, príjemný človek, ktorý ovládal veľké množstvo jazykov.  
V čom ste firmám ako Baťa alebo Mercedes osobne pomohli najviac? Myslím si, že som im 
skutočne pomohol, čo sa marketingu týka. Marketing nie je len reklama, je to omnoho viac. Je 
to veľmi komplexná záležitosť. Keď ste v dozornej rade, ste zodpovedný najmä za stratégiu.  
Keď ste odišli od Baťu, nestalo sa to isté, čo s Wunsche AG? Nie, nie, oni sú veľmi úspešní. 
Robia presne to, čo sme si spolu vymysleli.  
A čo ste si vymysleli? Bol by to rozhovor na niekoľko hodín, ale chápem vašu otázku. Baťa 
bol dlho známy najmä dobrými cenami. A ja som mu povedal: je to výborné, ale to je málo. 
Musíme mať výborné ceny, ale aj také pekné a kvalitné topánky, ako nikto iný. A aj vďaka 
tomu sú na celom svete úspešní.  



Mali ste teda povesť takého "liečiteľa“ firiem. Bola však aj taká, ktorú sa vám 
"vyliečiť“ nepodarilo? Pri ktorej ste si povedali: To, čo som urobil, nebol správny krok? 
Úprimne povedané, Wunsche sa mi nepodarilo tak, ako som si predstavoval. Preto som aj po 
dvoch rokoch odtiaľ odišiel. Mal som trochu iné predstavy, ale keď vám tá firma nepatrí, a ste 
"len“ manažér, posledné slovo má vždy majiteľ. A čo sa Wunsche týka, akcionári mali úplne 
iné predstavy ako ja. Neporozumeli sme si a veci nešli tak, ako som si predstavoval. Ale keby 
tak išli, bol by som dnes pravdepodobne ešte tam a neskrachovalo by to. Takže tí akcionári 
zrejme nemali až také dobré predstavy.  
Takže tvrdíte, že ak by vás počúvali, Wunsche by neskrachovala? Neviem, nechcem byť 
arogantný, ale trochu áno. Samozrejme, nie všetko sa v živote podarí. Človek sa učí zo 
svojich úspechov, ale ešte viac sa učí zo svojich neúspechov.  
Spomínali ste, že keď ľudia nevedia o nemeckom pôvode Huga Bossa, je to dobré. Na 
druhej strane, pôsobili ste aj v Mercedese, ktorý, naopak, je hrdou nemeckou firmou. V 
tomto prostredí vám nikdy nedali pocítiť, že nie ste rodený Nemec? Nie, vôbec nie. Ja sa 
považujem v prvom rade za profesionála. Dôležité je, aby som splnil úlohu, ktorá mi bola 
daná.  
Vy sa považujete za Slováka? Narodili ste sa v Prahe. Narodil som sa v Prahe, ale moji 
rodičia sa presťahovali do Bratislavy, keď som mal dva a pol roka. Takže môj materinský 
jazyk bola slovenčina, vyrástol som v Bratislave, chodil som tam do školy... Keď sa ma na to 
niekto pýta, tak hovorím, že som sa narodil v Prahe, ale vyrástol som na Slovensku a moja 
kultúra je slovenská.  
V roku 1968 ste emigrovali z Československa. Prečo? Mal som pocit - a myslím si, že 
správny - že keby som zostal v Bratislave, kde som študoval na vysokej škole, mal by som 
ťažkosti so štúdiom, musel by som rátať aj s represáliami. Trochu som sa totiž politicky 
angažoval. Bál som sa, že stratím aj tú trochu slobody, ktorú sme vtedy v rokoch 1967 - 1968 
cítili. To bola veľká vec, že sa po rokoch mohlo voľne hovoriť, čítať... A ja som vedel, že to 
zase stratíme, túto štipku slobody. A to som nechcel. Takže moje rozhodnutie nebolo ísť do 
Nemecka, chcel som ísť preč z Bratislavy.  
Odišli ste sám? Áno. Viete, keď máte dvadsať rokov, tak si trúfate na všetko. Nevedel som po 
nemecky, nemal som peniaze, iba tridsať mariek. To bolo tak na jednu večeru. Prišiel som do 
Kolína, kde som poznal jediného človeka, ktorý vtedy robil kameramana v televízii. Tak som 
zakoktal: Som tu. Zobral ma do televízie v Kolíne a predstavil ma svojmu šéfovi. Bolo to v 
čase, keď Československo malo na Západe obrovské sympatie. V televízii ma prijali a dali mi 
plat 20 mariek na deň. Viete, keď všetko, čo máte, je 30 mariek a niekto vám dá 20 mariek na 
deň, tak sa cítite ako boháč.  



Kde ste bývali? Jeden kolega tohto pána v televízii mal deti na školskom pobyte, tak som u 
neho mohol bývať.  
Čo bolo pre vás odrazovým mostíkom, že ste sa od brigády v televízii dostali až k vedeniu 
nadnárodných firiem? Neskôr som išiel na univerzitu, kde som začal študovať filozofiu. To 
bolo to, čo som v Bratislave nemohol. Takmer nič som na začiatku nerozumel, filozofia je 
ťažká aj v materinskom jazyku. Tak som tam sedel a pozeral na moje kolegyne, to ma v tom 
čase zaujímalo oveľa viac (smiech). Po filozofii som študoval ešte podnikové hospodárstvo a 
obhájil som doktorát. Potom to už išlo veľmi rýchlo. Nikdy som sa o nič nesnažil, tie ponuky 
vždy prichádzali samy. Keď som niečo urobil, prišiel niekto iný a ponúkol mi inú, náročnejšiu 
prácu. A tak sa to potom rozbehlo.  
Dnes máte vlastnú poradenskú firmu Brandinsider. Medzi vašich zákazníkov patria giganty 
ako Porsche, BMW či Axel Springer. Má ešte "obyčajná“ firma šancu dostať sa k vám? 
Keď som založil túto firmu, definoval som si tri kritériá, podľa ktorých sa rozhodujem. Keď 
dve z týchto kritérií nefungujú, tak to nechám. Ak nefunguje len jedno, pouvažujem o tom. 
Prvým je: musí to byť intelektuálne náročná úloha. Druhým: ľudia, s ktorými mám do činenia, 
mi musia byť sympatickí. Už si môžem dovoliť ten luxus, že ak mi niekto nie je sympatický, 
nebudem s ním pracovať. A tretie kritérium: musí to byť adekvátne zaplatené.  
Takže ak by prišla firma, ktorá by spĺňala prvé dve kritériá, ale neponúkla by vám dosť 
peňazí, zobrali by ste to? Je to možné, pretože na prvom mieste je intelektuálny obsah. Takže 
niekedy mi zavolajú majitelia menších firiem a ja to vezmem. A naopak, niekedy nevezmem 
zákazky, ktoré sú finančne zaujímavé, ale samotní ľudia vo firme mi nie sú sympatickí.  
Ak by sa vám teda ozvala nejaká slovenská firma, išli by ste do toho? Veľmi rád. Lebo to je 
niečo podobné ako fakt, prečo robím slovenského honorárneho konzula. Akejkoľvek inej 
krajine by som povedal: ďakujem, nie. Slovensko je, samozrejme, niečo iné. Na Slovensku sú 
firmy s veľmi dobrými produktmi, ale neovládajú marketing tak, aby obstáli na svetovom trhu. 
Úprimne však musím povedať, že zo Slovenska mi ešte žiadna ponuka neprišla.  
Ak je vaším klientom BMW, môžete si dovoliť prísť na rokovanie na vašom Porsche 
Carrera 4S? Keď som bol v Dozornej rade Mercedesu, tak som mal Mercedes ako služobné 
auto. Súkromne som však vždy mal Porsche. Obidve tieto firmy sídlia v Stuttgarte. Raz som  



mal veľkú chuť ich trochu najedovať, tak som prišiel v Porsche na schôdzu Mercedesu. Nikto 
si netrúfal nič povedať, lebo som bol v dozornej rade, ale videl som im v očiach zúfalstvo 
(smiech). Ale pamätám si, že keď som pracoval u Huga Bossa, prišiel jeden môj zamestnanec 
v džínsoch Armani. Tak som ho poslal domov prezliecť sa. Také niečo sa jednoducho nerobí.  
O vás je známe, že ste veľký fanúšik F1. Samozrejme, Michael Schumacher je môj dobrý 
priateľ. Hugo Boss bol tiež sponzorom F1.  
A nie je vám ľúto, že Mercedes má vlastnú stajňu až tento rok, keď už s touto firmou nie 
ste spojený? Máte pravdu. Trochu ľúto mi to je.  
Takže ste fanúšikom Michaela Schumachera? Áno, ale úprimne povedané, trochu som 
nepochopil, prečo sa vrátil. Keď sa niekedy uvidíme, musím sa ho na to spýtať. Mimochodom, 
ďalšiemu môjmu priateľovi z F1, Mikovi Häkinnenovi, sa nedávno narodil syn. A viete, ako 
sa volá? Hugo! (smiech). Myslím si, že to nie je náhoda, neznie to veľmi fínsky.  
Vašimi priateľmi sú alebo boli ľudia ako Tomáš Baťa, Michael Schumacher, takmer celá 
nemecká biznis špička. Akí ľudia sú pre vás ešte výnimoční? Koho si dokážete vážiť? Viete, 
o tomto som veľmi dlho rozmýšľal. A odpoveď je: Vážim si ľudí, ktorí sú viacdimenzionálni. 
Komplikovaní. V Nemecku poznám takmer všetkých topmanažérov. Niektorí sú fantastickí a 
rád si s nimi zájdem na pohár vína, ale väčšina z nich ma osobne nezaujíma. Lebo sú 
zameraní na svoju prácu, tú prácu robia dobre, ale inak sa nezaujímajú o nič iné. Ešte možno 
o šport, ale inak o nič. Takže ja si vážim ľudí, ktorí sa pohybujú na viacerých úrovniach a 
majú "viac vrstiev“. Takí ľudia sú napríklad umelci. A jedným z takých ľudí bol aj Tomáš 
Baťa.  
Jednou z tých vašich úrovní je aj umenie, však? Presne tak. Mám veľmi rád umenie.  
Známy nemecký týždenník Der Spiegel raz o vás napísal: Peter Littmann nosí svoje niklové 
okuliare tak hrdo, ako zodpovednosť, v 23 rokoch vlastnil Beuys* a na otázku o jeho hobby 
odpovedá: Navštevovať galérie. Súhlasíte s tým? Áno, samozrejme.  
Ako by ste sám seba opísali dnes? Kládol som si otázku, aký zmysel má starnutie. Človek je 
rozumnejší. Takže si myslím, že som dnes rozumnejší ako v mladosti a mám pocit, že som 
nežil nadarmo. A moji priatelia mi hovoria: pre nás si zaujímavejší dnes, ako si bol pred 20 
rokmi. A to je pre mňa kompliment.  



 
„Táto firma žila práve označenia „BOSS“. V 90. rokoch však už bolo trápne sa hraž na 
veľkého BOSSa. To bola moja úloha – zmeniť to.“ 
 
Tomáš Baťa sa ma opýtal, či by som nechcel ísť do dozornej rady. Tak som sa tesil! Lebo 
viete, CIBA alebo Mercedes sú fantastické, ale BAŤA je predsa len niečo iné. „ 
 
„Vo Wunsche sme si nerozumeli s akcionármi a veci nešli tak, ako som si predstavoval. Ale 
keby tak išli , bol by som dnes ešte tam  a neskrachovalo by to.“ 
 
 
„Raz som mal veľkú chuť ich trochu najedovať, tak som prišiel. V Porsche na schôdzu 
Mercedesu. Videl som im v očiach to  zúfalstvo (Smiech).“ 
 

Vždy som mal obavy z EÚ…….. ; 

Prečítal som za Vás . 

Dedo Paľo. 

Čo to pre nás čuleky znamená  ??? 



Vážení európsky riťolezi  vo vlade a vo všetkých neinformovaných úrovniach čítajte a 
rozmýšľajte a dobre si pamätajte….!!!! 

… kam to smeruje!!!  

Toto sa vám bude určite páčiť a ešte aj text je chorý: 

 Európsky stabilizačný mechanizmus, alebo začiatok konca slobody EU?  

EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom 
mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti 
má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability 
Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu 
na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval.  

O čo vlastne v ESM ide? 

 V prvom rade treba nahlas vysloviť pár skutočností, ktoré verejnosti a politikom pri 
vyčerpávajúcich úlohách mohli uniknúť. Poďme sa pozrieť na niektoré detaily tejto zmluvy. 
Článok 1 Zmluvné strany zakladajú medzi sebou medzinárodnú finančnú inštitúciu, pod 
menom ESM. … Článok 8 1. … Základný kapitál spoločnosti bude 700 000 miliónov euro. 
Tento bude rozdelený na 7 miliónov akcií, každá s menovitou hodnotou 100 000 €…Tieto sa 
budú deliť podľa počiatočného príspevku členov. … V prípade SR ide o 5 768 000 000 €, teda 
SR bude mať 57 680 akcií. Otázkou je, prečo práve 700 miliárd €, kto a na základe čoho 
rozrátal takúto sumu? … 4. … ESM členovia, sa týmto zaväzujú neodvolateľne a 
bezvýhradne poskytnúť ich príspevok k základnému kapitálu. Článok 9 3. … ESM členovia 
sa týmto zaväzujú, neodvolateľne a bezvýhradne zaplatiť na požiadanie akúkoľvek výzvu na 
kapitalizáciu. Táto má byť splatená do 7 dní od obdržania tejto požiadavky. Tu to začína byť 
celkom zaujímavé. 7-sto miliárd €, rozdelených na 7 miliónov akcií, splatnosť platieb do 7 dní. 
To už vyzerá ako šlabikár okultizmu… prečo 700, prečo 7 miliónov a prečo 7 dní? a čo 
znamená neodvolateľne a bezvýhradne? Čo ak v krajine bude zvolený nový parlament, 
ktorý nebude chcieť realizovať tieto platby? Už to viac nejde? Článok 10 1. … Rada 
guvernérov môže rozhodnúť o zmene základného kapitálu, a príslušne zmeniť článok 8 a 
prílohu II. aha, takže tých 700 miliárd € je len začiatok, ESM môže bez ohraničenia meniť 
výšku základného kapitálu a krajiny sú neodvolateľne a bezvýhradne zaviazané splatiť svoje 
záväzky? … Článok 17 1. … EMS bude splnomocnená k pôžičkám na kapitálových trhoch od 
bánk, finančných inštitúcii, alebo iných osôb a inštitúcii na vyplnenie svojho účelu. no jasne, 
ak nejaká krajina nebude môcť kapitalizovať EMS, bude potrestaná úrokmi a do tej doby si 
ESM požičia inde. Článok 18 Generálny riaditeľ bude implementovať opatrnú investičnú 
politiku pre ESM…. ESM bude oprávnená použiť časť ziskov z investícií na pokrytie 
operatívných a administratívných nákladov, tak veru, opatrnosti nikdy nie je dosť …. 
Článok 20 1. …ESM založí rezervný fond… 3. …Zdroje z rezervného fondu budu 
investované podľa smerníc….bla bla bla Článok 21 Straty vznikajúce z operácií EMS budú 
zúčtované a) primárne z rezervného fondu b) sekundárne z vloženého kapitálu c) posledne, z 
prislúchajúcej sumy nesplateného kapitálu, vyvolaného podľa článku 9(3) Prečo by sa 
medzinárodná finančná inštitúcia spravujúca základný kapitál 700 miliárd € mala dostať do 
straty v prvom rade? Pretože to nie sú peniaze tých ktorí ich investujú. Toto je celkom 
zábavné EMS bude mať rezervný fond, peniaze z ktorého budú investované. Ak bude ESM 
vykazovať stratu, táto sa pokryje primárne z rezervného fondu? Čo ak ale investuje zle a 
nebude mať peniaze vo fonde?. Vtedy sa použijú peniaze z vloženého kapitálu. Ak sa však ale 



použijú peniaze z vloženého kapitálu, bude teda vydaná výzva na kapitalizáciu a krajiny ju 
musia opäť do 7 dní zaplatiť do výšky ich podielu??? … A nakoniec odsúdiť zodpovedných z 
EMS za túto stratu na trest smrti??? ...  … ako im to dokázať, keď všetko je nedotknuteľné a 
tajné !!! …   ako ich odsúdiť a zastreliť, veď majú imunitu !!! … 

Článok 27 2. … ESM má plnú právnu subjektivitu, spôsobilosť na právne úkony: a) 
nadobúdať a disponovať s hnuteľným a nehnuteľným majetkom b) uzatvárať zmluvy c) byť 
účastníkom súdných konaní z akých peňazí sa to bude realizovať? z tých čo si vyrobia? a ak 
nevyrobia? a ozaj, kto a z čoho bude platiť, guvernérov, riaditeľov, pracovníkov a vlastne 
všetkých, sídlo v Luxemburgu, poprípade druhé vysunuté v Bruseli? (ako sa spomína 
v mluve)… Všetko platiť len zo zisov, ak nebudú zisky, nebudú ani výplaty !!! … 

 3. … ESM, jej majetok, zdroje a aktíva užívajú imunitu pred akýmkoľvek súdnym 
konaním… (okrem toho ak sa ESM vzdá tejto imunity) ak sa bude vzdávať imunity tak 
ochotne, ako naši politici sme v bezpečí… Nemám ďaľšie otázky, svedok je váš. 4. … 
majetok, zdroje a aktíva ESM sú imúnne voči pátraniu, vymáhaniu, zhabaniu, vyvlastneniu 
výkonnou, súdnou, administratívnou, alebo legislatívnou cestou. 

 5. … archívy ESM a všetky dokumenty patriace ESM sú nedotknuteľné  

6. … budovy ESM sú nedotknuteľné …  

8. … na vyplnenie aktivít určených v tejto zmluve je majetok, zdroje a aktíva ESM 
oslobodený od obmedzení, regulácií, kontrol a moratórií akéhokoľvek druhu. 9. … ESM je 
oslobodená od akýchkoľvek potrieb byť autorizovaná, alebo licencovaná ako úverová 
inštitúcia, poskytovateľ investičných služieb, alebo iná autorizovaná, licencovaná, alebo 
regulovaná entita, podľa zákonov každého EMS člena. Teda ESM môže nariadovať a 
vyžadovať, ale sama je nedotknuteľná, nemôže byť dokonca ani vyšetrovaná, súdená ani 
nič??? To už tu raz bolo, ale ani vlády, ani zákony si na ESM nesiahnu??? Husté kafé. …  

Článok 30 1. … v záujme EMS, predseda rady guvernérov, guvernéri, zástupcovia 
guvernérov, riaditelia (predstavenstvo), zástupcovia riaditeľov (predstavenstva), ako aj 
generálny riaditeľ a ostatní zamestnanci sú imúnni voči súdným konaniam, v súvislosti s ich 
oficiálnou činnosťou a užívajú nedotknuteľnosť v súvislosti s ich oficiálnou korešpodenciou a 
dokumentami. Teda, nikto nemôže byť potrestaný, ESM v sebe bude koncentrovať moc 
nebývalých rozmerov, ale sama nebude zodpovedať za nič, ale vôbec nič. Dokumenty budú 
tajné? Aby to neskončilo tak, že až po riadne dlhej dobe temna budeme pristupovať k 
odtajneniu dokumentov, ako napríklad pri bývalej ŠtB. Ak sa pozriete do dokumentu, k 
dohodám sa pristupuje v ESM vzájomnou dohodou, obyčajnou väčšinou, alebo absolútnou 
väčšinou, podľa typu rozhodnutia.  

Finta je ale v tom, že volebná sila ide podľa pomeru základného kapitálu. Teda malí 
hráči akými SR a napr. Slovinsko sú, sú tak povediac v mnohých prípadoch bezzubí. Ale 
platiť musia, neodvolateľne a bez výhrad. Rozpočet celej EÚ bude v rukách jedinej, 
inštitúcie bez akejkoľvek kontroly a zodpovednosti? Je toto nová EÚ? Nová Európa? 

 

 Bez suverénnej slobody a demokracie. dokument v anglickom jazyku:  



consilium.europa.eu 

gazovic.blog.sme.sk 

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

No čo je Vám to jasné kam to smeruje…..; 

Kde sú ľudia ich starosti, kde je  rovnomerné a spravodlivé rozdeľovanie finančních 
prostiredkov medzi zúčastnené štáty – je to jednoducho primitívny  ale tvrdý finančný diktát. 

Je to jednosmerná ulica pre nabalenie vrchých 5% najbohaších – skrátka je to oblbovák na 
normálních ťažko skúšaných ľudí vo všetkých krajinách EÚ ale nielen v nej….; 

Nefandím ani SaS ani ostatným škodlivým amatérskym podlizovačom a premúdreným 
špekulantom skrytým v politike je na každom z nás, aby pochopil o čom to je!!!!; 

 A čo treba zastaviť….; 

Motto: Morálny úpadok společnosti je príčina a hospodárska kríza je len dôsledok; 

Tomáš Baťa 1932; 

Dedo Paľo…..; 

Analýza dôsledkov prijatia EUROVALOV 

A) Prijaté dohody 

1) Bilaterálna pôžička pre Grécko - resp. DANAJSKÝ DAR PRE GRÉCKO 

o prijatá: 3. máj 2010  
o 110 mld. EUR jednorázová pôžička pre Grécko  
o Slovensko sa nezúčastnilo!  
o Slovenská vláda túto pôžičku spoločne zamietla; argumentovala úplne správne, že je 

nesolidárne, aby chudobné Slovensko platilo na grécke dôchodky. 

2) Dočasný euroval - resp. PÔŽIČKA SO ZÁRUKAMI  

o prijaté: august 2010  
o celková kapacita valu: 250 mld. EUR  
o obmedzené trvanie: do roku 2013  
o záruka pre Slovensko - požičané peniaze sa vrátia  
o Slovensko povedalo ÁNO! - vláda po silnom medzinárodnom lobingu val prijala  
o Slovensko ručí 4 371 000 000 EUR (tretina ročného rozpočtu)  
o Za podmienky prijatia záruk návratu pôžičky 

B) Pripravované dohody 

 Perestrojka EU podľa Merkel-Sarkozy paktu 



3) Rozšírený euroval - resp. BANKROT SLOVENSKA 

o Slovenský parlament má rozhodnúť 11. októbra 2011  
o nárast slovenského dlhu o 30% (zo 40% HDP na 70%)  => Slovensko poruší 

maastrichtské kritériá  
o nezmyslené navýšenie valu o 190mld. EUR (táto suma nič nerieši, veľké štáty 

nezachráni, malým stačí pôvodný val)  
o nová kapacita valu: 440 mld. EUR  
o zmena pravidiel: zrušenie záruk pre návrat požičaných financií - z valu budú 

mocť čerpať krajiny, napr. ako Grécko, čo dlh nedokážu splatiť; ide teda o darovanie a nie 
pôžičku;  

o zmena pravidiel: Financie v eurovale môžu byť použité na vyplácanie súkromných 
bánk  

o zmena pravidiel: Financie v eurovale môžu byť využté na špekulatívne obchodovanie 
so štátnymi dlhopismi.  

o Slovensko má ručiť za dlh bankrotujúcich krajín a bánk vo výške 7 200 000 000 EUR 
=> dve tretiny slovenského rozpočtu na rok 2012  

o vzniknutý dlh nie je šanca v dohladnej dobe zaplatit. Verejný dlh SR, ktorý v roku 
1993 predstavoval 28% HDP za 20 rokov hospodárskeho rastu narástol na súčastných 40% 
HDP. Teda dlhodobo neklesol, ale len rastol. Pozri - Dlh verejnej správy - prehľad  

o dôsledok: nasledovanie "gréckej cesty"  
o nové: ANALYZA NÁKLADOV pre OBČANOV  

 

 

 4) Trvalý euroval - resp. STRATA SUVERENITY 

o názov: Európsky stabilizačný mechanizmus - ESM  



o Slovenský parlament má rozhodnúť do leta 2012  
o Slovensko má pre ESM vystaviť "BIANKO ŠEK" na voľné čerpanie financií zo 

slovenského rozpočtu v prípade krízy jednej z krajín EMÚ  
o ESM má mať moc v prípade potreby nakladať z peniazmi slovenských občanov podľa 

vlastného uváženia  
o financie nemajú byť ničím kryté, ani nemá byť garantovaný ich návrat  
o ide zatiaľ o sumu vo výške rozšíreného eurovalu (skoro celý jeden slovenský ročný 

rozpočet)  
o Slovenský parlament stratí kontrolu a suverenitu nad zostavovaním svojho rozpočtu v 

prípade krízy inej krajiny  
o zrušenie parlamentnej demokracie, pretože ESM sa nebude zodpovedať slovenským 

občanom za to, ako bude nakladať s ich peniazmi  
o nové: ANALÝZA TEXTU ZMLUVY 

 
5)  Európska hospodárska vláda (EHV) - resp. EU TOTALITA 

o navrhla Merkelová spolu zo Sarkozym na parížskom summite 21.júla 2011  
o zavŕšenie trvalého eurovalu - teda filozofie, že ESM má mať volný prístup do 

rozpočtov národných štátov  
o národné parlamenty majú presunúť zodpovednosť na zostavovanie fiškálnej politiky 

do rúk EU vlády  
o národné parlamenty majú presunúť zodpovednosť na zostavovanie daňovej politiky 

do rúk EU vlády  
o odovzdanie vládnej moci vyberať dane a zostavovať rozpočet krajiny má byť 

presunuté do rúk európskeho centrálneho aparátu  
o slovenskí občania majú platiť priame dane do EU  
o koniec parlamentnej DEMOKRACIE - politické strany stratia zmysel - možnosti strán 

formovať politický program budú obmedzené mantinelmi EHV definovanými v Bruseli  
o koniec NÁRODNÉHO ŠŤÁTU - slovenskí občania stratia moc rozhodovať o politike 

vo svojej krajine  
o TOTALITA - Slovensko sa stane vazalským regiónom Európskeho nedemokratického 

zriadenia 

  

Riešenie 1), 2) a 3) predstavujú neúnosné zadĺženie Slovenska a okradnutie slovenských 
občanov, 
Návrh 4) a 5) znamená postupné vytvorenie európskeho korporatívneho centrálneho štátu. 

 



C) Dôsledky Merkel-Sarkozy paktu pre Slovensko? 

Dôsledok: Rozšírený euroval 

o Zadĺženie Slovenska - Slovensko sa extrémne zadĺži. Za pár rokov bude nasledovať 
neodvratný osud, ktorému teraz čelí Grécko - bankrot.  

o Bankrot a chudoba - RE dokáže dlhovú krízu odsunúť len na pár rokov. Dlhy však 
zostanú a budú prenesené na menej zadĺžené krajiny ako je Slovensko. Kríza sa však vráti a 
zasiahne tento krát aj extrémne zadĺžené Slovensko. Akonáhle sa vyčerpajú možnosti krízu 
ďalej odsúvať, ECB sa pokúsi vyplatiť astronomické dlhy krajín emitovaním nových peňazí 
(podobne ako sa to teraz deje v USA). Dôsledkom bude devastujúca hyperinflácia. Ľudia 
prídu o všetky svoje úspory. 

Dôsledok: Trvalý euroval 

o Strata suverenity - Slovensko bude zadlžované európskymi inštitúciami, ktoré budú 
mať moc čerpať financie zo slovenského verejného dlhu. Teda cudzia mocnosť bude mať moc 
rozhodovať o zadĺžení Slovenska bez vlastného uváženia. Ide o ekonomickú sabotáž na 
slovenskom hospodárstve a vlastizradu. Slovenský dlh, a teda rozpočet, budú riadiť 
nadnárodné, nedemokratické štruktúry, na ktoré slovenský občan nebude mať žiaden dosah.  

o Strata slobody - Formálne zanikne parlamentná demokracia na Slovensku -> trvalý 
euroval znamená dať EU bianko šek čerpať financie z nášho hospodárstva - moc zadlžovať 
Slovensko => určovať slovenský rozpočet => definovať slovenskú politiku 

Dôsledok: Európska hospodárska vláda 

o Strata vplyvu na politiku - Slovenský občan bude platiť dane do EU rozpočtu. EU 
bude Slovensku kontrolovať rozpočet, a teda určovať politiku.  

o Korupcia - Politika národných štátov stratí svoje opodstatnenie. Rozhodovať o 
podstatných veciach bude Brusel (za zatvorenými dverami). Parlementná politika sa zmení 
len na komunálnu.  

o EU totalita - Budeme znova v situácii z pred 22 rokov. Slovensko bude vazalským 
štátom Európskeho socialistického zväzu. 

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 akojediná z okolitých krajín mali 
centrálnu daň určenú v Bruseli (to by viedlo k zhoršeniu  nášho podnikateľského prostredia a 
odchod zahraničných inve storov 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. 
  Odkazy: 

o [A] Stanovisko INESS k navýšeniu EFSF a rozšíreniu jeho právomocí, Juraj Karpiš, 
INESS, 2011  



o [0] Slovensko by malo zamietnuť euroval, Juraj Karpiš, INESS, 2011  
o [1] Cena za EUROVAL, Robert Mátéffy; Inštitút Leva XIII.; 2011  
o [2] Európsky stabilizačný mechanizmus, alebo začiatok konca slobody EU?, Michal 

Gažovič; blog.sme.sk; 2011  
o [3] EUROVAL - cesta k socializmu, Richard Sulík; SAS; 2011  
o [4] Euro je fajn, ale euroval nechceme, Gyárfášová Oľga; IVO - Inštitút pre Verejné 

Otázky, 2011  
o [B] Nebezpečný euro(zá)val, Peter Gonda; KI - Konzervatívny Inštitút M.R. Štefanika, 

2011  
o    
o [5] Trestné činy proti bezpečnosti republiky, Trestný zákon SR 300/2005 Z.z.; NRSR; 

2011  
o [6] Ústava Slovenskej republiky, NRSR, 2006  
o    
o [7] EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA, Zmluva o rozšírenom eurovale, NRSR, 2011  
o [8] ESM treaty, Zmluva o Europskom Stabilizacnom Mechanizme - trvalý euroval, 

EU, 2011 
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Rozpočet a štát 

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

www.pansu.sk  
 

Je zaujímavé sledovať, aké majú predstavy naši politici o rozpočte na budúci rok. 
Svoje názory vyjadrujú  v rôznych besedách na televíznych obrazovkách. Odtiaľ sa na nás 
priam valia informácie a názory popredných politikov o tom, čo nás v budúcom roku čaká. Sú 
to zaujímavé besedy. Nedávno som si pozrel Hríbovu reláciu Pod lampou, so Sulikom 
a Miklošom. To bolo vtedy, keď Sulik bol ešte predsedom parlamentu. Pripadalo mi to ako 
voľakedy veľmi sledovaná relácia v televízii Beseda u Havajov na priedomí. Dnešné 
„celebrity“ – zabávači môžu tú sledovanosť iba závidieť. A toto boli dvaja poprední vládni 
činitelia, dokonca jeden z nich bol druhý muž po prezidentovi ! 

V nedeľu 6.11.  v relácii o 5 minút 12 bola veľmi zaujímavá beseda o rozpočte 
a eurovale. A znovu tu bol Sulík a Mikloš a ďalší odborníci – ekonómovia. Pozrime sa na to, 
ako sa rozpočet pripravuje. Minister financií, ktorý je za to platený a zodpovedný, aby to bol 
dobrý rozpočet presadzuje názory, že je potrebné zvýšiť dane a to hlavne nepriame to 
znamená DPH a spotrebné dane a dane z nehnuteľností. Pokiaľ ma pamäť neklame, tento pán 
je už tretie volebné obdobie ministrom financií. A stále tá istá pesnička. Ľudia vydržte, 
utiahnite si opasky, veď potom to už bude lepšie. Musíme prijať úsporné opatrenia, veď 
Ficova vláda nám rozhajdákala všetky verejné financie. Musíme šetriť, a propos, musíte šetriť 
a potom bude dobre. A ešte sme tu počuli dva nové ekonomické pojmy. Riadený a neriadený 
bankrot! 

V ďalšej časti relácie vystúpil ekonomický analytik a ten presadzuje jednoznačne 
žiadne zvyšovanie daní, práve naopak, dane treba znižovať. A Slovenská akadémia vied, 
ekonomický ústav, vyjadril akademický názor. S názorom analytika na znižovanie daní 
nesúhlasí, ale je potrebné prijať krátkodobé a dlhodobé opatrenia.  

A ešte vystúpil „Obyčajný človek“ poslanec Matovič s programom ušetriť na platoch 
prezidenta, členov vlády a poslancov. Poukázal na to, že poslanec má plat viac ako 3.000 
euro. Aká to krátkozrakosť! Pán Matovič, poslanec nás nestojí iba jeho plat ale i plat asistenta 
a ďalšie náklady. A vie vôbec pán Matovič aká majú príjmy poslanci parlamentu, ktorí 



zastávajú funkcie primátorov? Primátor – poslanec mestečka s 9 tis. obyvateľmi má ďalších 
viac ako 3.000 euro. A to je iba špička ľadovca. Pod vodou je obrovský byrokratický aparát, 
ktorý zožiera 85 percent výdajov rozpočtu! 

Tak si to rozoberme pekne po poriadku. Ekonomické rozbory, to bola už na škole 
moja obľúbená disciplína, do jej tajov nás zasväcoval prof. Partyk, známa ekonomická 
kapacita - svojho času pôsobil ako hospodársky poradca u Baťu. Mikloš zatiaľ hovoril 
o zvyšovaní nepriamych daní a dane z nehnuteľností. Nepriame dane majú priamy dopad na 
každého obyvateľa a dane z nehnuteľností, ktoré vyberajú obce dokonca na najchudobnejšie 
vidiecke obyvateľstvo. Nepriame dane sú rozhodujúcou položkou príjmovej časti rozpočtu. 
Vieme vôbec koho tieto dane najviac postihnú? Dôchodcov, nezamestnaných, ľudí na 
sociálnych dávkach, teda chudobní budú ešte chudobnejší. Ešte nám nepostačuje 601 tisíc 
obyvateľov pod hranicou chudoby? Dane z nehnuteľností postihnú hlavne chudobný 
a zúbožený vidiek a použijú sa nie na rozvoj obce, ale na platy obecnej byrokracie. 

Čo vlastne znamená to šetrenie. Je to významné obmedzenie dotácií do zdravotníctva, 
do školstva, do poľnohospodárstva, postihuje celú sociálnu oblasť. Štát, aby zachránil verejné 
financie zvyšuje dane, zväčšuje úsporné opatrenia, obmedzuje dotácie do jednotlivých oblastí, 
ľudia majú väčšie výdaje a menej peňazí, firmy prepúšťajú, ľudia prestávajú nakupovať a štát 
vyberá menej na daniach. Roztáča sa jedno obrovské kolo a štát krachuje. 

V médiách prebehla informácia, že vklady našich občanov rastú, je to už suma 20 mld. 
Euro. Je to prejav strachu občanov o ich existenciu. Pre rozpočet je to zlý znak. Keď ľudia 
obmedzia nákupy, je to priamy dopad na príjmy štátu vo forme nepriamych daní. Za vklady 
v bankách ručí štát. Zatiaľ, ale dokedy? Veď štát môže riadiť výbery z vkladov. 

V 90. rokoch minulého storočia si Argentína prizvala ekonómov z Medzinárodného 
menového fondu, aby im poradili, ako ďalej napredovať v ekonomike. A tí poradili. Musíte 
previesť rozsiahlu privatizáciu. A tak sa privatizovalo. Banky, telefónne stanice, prístavy, 
letiská, vojenský priemysel, pošta, metro, všetko išlo do rúk zahraničným investorom. Keď už 
nebolo čo privatizovať a zahraničný kapitál prestal prichádzať, ekonomika prestala rásť 
a nastali problémy. MMF prišiel na pomoc. My vám požičiame, ale musíte prijať úsporné 
opatrenia, musíte šetriť. A prijať úsporné balíčky. Začalo sa mohutne šetriť, obmedzili sa 
výdaje do zdravotníctva, školstva, sociálnej siete, rástla nezamestnanosť, ľudia prestali 
kupovať a štát išiel do krachu. Obmedzili sa výbery vkladov občanov a občania vyšli do ulíc. 
Došlo k zmene vlády, štát požičané peniaze investoval do nových projektov a tak podporoval 
firmy a zamestnanosť a ekonomika išla hore, ale bez MMF (MMF – Praha 2000). To, čo 
chcel MMF od Argentíny, to vlastne chce dnes Eurozóna od Grécka. My vám požičiame, ale 
vy musíte šetriť. 

Privatizáciu sme už uskutočnili, už nie sú naše ani pieskové jamy. Všetko sme predali. 
A ideme šetriť a zvyšovať dane. Je to správna cesta? Všetky opatrenia, ktoré sa idú v rozpočte 
prijímať na zabezpečenie a aspoň udržanie dnešnej úrovni ekonomiky neprinesú žiadny efekt, 
pokiaľ nebudú smerovať do nových projektov a na podporu podnikateľskej činnosti a tým na 
riešenie zamestnanosti obyvateľstva. Pozrime sa k našim susedom, do Rakúska, ako tu bojujú 
s krízou. Nezamestnanosť 3.4 %, ľudia zarábajú, majú peniaze, tieto míňajú, podniky 
prosperujú, odvádzajú dane, následne i štát má peniaze v rozpočte na podporu sociálnej siete. 

Riešme zamestnanosť hlavne v regiónoch. Podporme malé a stredné podnikanie, 
musíme vzbudiť u ľudí záujem o prácu, i u Cigánov. Sú na to rôzne páky, napr. v daňovej 
oblasti. Budujme infraštruktúru, cesty, kanalizácie, byty. Kde na to vziať? Požičajme si! Len 
nie od Medzinárodného menového fondu, aby sme nedopadli ako niektoré ďalšie rozvojové 
krajiny. Pozrime sa na východ. Len pritom nesmieme počúvať poslanca Fronca, ktorý 
v diskusii o Eurovale  v parlamente priam kričal, len už  nikdy na východ, jediná cesta je na 
západ. To je ideológia celej jeho strany a pritom ich ideový vodca je rusofil, predseda 
Slovensko-Ruskej spoločnosti. 



Musíme zastaviť sústavné zbedačovanie našich občanov a nemorálne správanie sa 
inštitúcií, ktoré nemali byť nikdy sprivatizované. To sú banky, energetika, doprava. Ešte sa 
len začalo hovoriť o zdanení bank, už tieto vyšli s tým, že zvýšia poplatky. Ľudia šetria, 
úspory rastú, banky ponúkajú úvery a bohatnú. Zvyšujú sa ceny pohonných hmôt. Pri každom 
zvyšovaní cien benzínu a nafty sme sa vyhovárali na Amsterdamskú burzu a pritom ropa 
k nám tečie z východu. Dnes burza stojí, ale cena ropy ide hore. Elektrárne zvýšili cenu 
z dôvodu, že nakupujú drahú elektrinu z náhradných zdrojov. SPP zvyšuje cenu plynu pre 
domácnosti dokonca až o 23 %, lebo tento produkt majú stratový. To, že na iných produktoch 
zarábajú nekresťanské sumy, to je v poriadku. V minulosti sa ceny plynu  zvyšovali na 
základe pohybu cien ropy v Amsterdame. Dnes to už neplatí. Doprava zvyšuje cestovné 
a ľudia sú nútení za prácou cestovať. Kde sú tie časy, keď sme pri dochádzke do práce 5 km 
za „týždenku“ platili 5 korún. 

V jednej korešpondencii s poslancom KDH mi odpovedal, že Svätý Otec povedal, že 
toto nie je hospodárska kríza, ale kríza morálky človeka. Áno, je to pravda. Kde je morálka 
v týchto firmách, keď v týchto ťažkých časoch zvýšia cenu každodennej potreby o 23 %. 

Stranu príjmov rozpočtu zabezpečíme jedinou cestou – riešením zamestnanosti 
obyvateľstva. Je to jediný ukazovateľ ale nesie so sebou vysokú náročnosť na množstvo 
opatrení, ktoré to zabezpečia. 

Stranu výdajov musíme riešiť úsporami vo verejnej sfére. Taký byrokratický aparát , 
aký žije z daní našich občanov je veľký prepych. Tu sú obrovské rezervy. Opatrenia nebudú 
jednoduché, ani populárne, ale to je jediná cesta šetrenia a úspor. Šetriť na dôchodkoch, 
zdravotníctve a školstve je nemorálne a to je na to ešte slabý výraz. 
Ing. Ján Trungel 

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

Dlhý a deprimujúci, avšak pre rozhľad potrebný článok , čítajte až do 
konca 
 
JK  

Gerald Celente je predpovedač trendov, autor a šéf Trend Research Institute (Inštitút 
výskumu trendov), ktorý založil v roku 1980. Známym sa stal predovšetkým vďaka 
svojím správnym predpovediam svetových udalostí ako napr. burzového krachu 
1987, zániku Sovietskeho zväzu v roku 1990, ázijskej finančnej krízy 1997, recesie 
2001, začiatku zlatej horúčky 2002, úpadku trhu s nehnuteľnosťami v roku 2005, 
recesie 2007 a paniky 2008. Keďže sa blíži koniec roka, chcel som od pána 
Celenteho zistiť jeho prognózu pre rok 2009. Nasleduje interview, ktoré som s ním 
viedol 12.12. 2008: (Interview som preložil do slovenčiny, v origináli bolo vedené 
Freemanom z blogu Alles Schall und Rauch, © 2008)  

Článok je zo dna : 23.12.2008  

Zažijeme doposiaľ najväčšiu 
hospodársku krízu ! 
 
 

Freeman: Ako vidíte súčasnú situáciu v Amerike?  



Celente: Finančný systém úplne skolaboval. Jediné, čo vláda ešte robí, je 
udržiavanie krajiny pri živote, a to buď tlačením stále väčších množstiev peňazí alebo 
znižovaním úrokov. Nazývame to Bernankeho dvoj krok, lebo existujú iba dva kroky, 
ktoré môže šéf FED (Federálna banka) urobiť. Ani jedno z týchto opatrení nedokáže 
zmeniť kurz a zastaviť pád hospodárstva.  

Potrebujeme novú produktívnu kapacitu, ako napr. keď sme v 90. rokoch 
išli do recesie, dostali sme sa z nej vďaka internetovej technológii. Všetko 
bolo preorientované na internet. To bolo niečo reálne. Existovala 
pravdepodobne špekulácia na trhoch, ale to nesúviselo s existenciou 
samotného produktu. Bola to produktívna kapacita. Také niečo sa nedá 
vyriešiť monetárnym alebo fiškálnym impulzom.  

Napríklad, máme nového prezidenta, ktorý chce podľa vlastným slov 
vytvoriť 2.5 milióna pracovných miest. Odkiaľ chce na to vziať peniaze? 
Môže ich iba vytlačiť. Sme tu konfrontovaní s hyperinfláciou, ako vtedy vo 
Weimarskej republike, to sa môže stať aj doláru. Som inak politický ateista. 
Neverím v rozprávky, som dospelý človek. Ak si niekto myslí, že nás politici 
zachránia, klame sám seba, alebo je dieťa. A tento sebaklam je v Amerike 
veľmi výrazný. Ľudia sú plní nádeje, že nový prezident nejakým spôsobom 
prinesie zmenu.  

Freeman: Ak sa pozrieme na tím, ktorý si Obama doteraz zostavil, tak nehrozí 
zmena.  

Celente: Správne, ale nielen to. Ako môže nastať zmena, keď si vybral tých istých, 
ktorí krízu spôsobili? Ako napríklad Larry Summers, ktorý bude jeho hospodárskym 
poradcom, alebo ten Timothy Geithner, šéf FED v New Yorku. To sú všetko 
odchovanci Róberta Rubina. Summers bol v kabinete Clintona po Rubinovi Minister 
financií. To sú tí ľudia, ktorí zničili zákon Glass-Steagall.  

Freeman: Veď Clintonove zrušenie zákona Glass-Steagal v roku 1999 je hlavným 
dôvodom pre našu krízu, pretože vďaka nemu sa od seba oddelili komerčné a 
investičné banky a bola zavedená totálna liberalizácia, ktorá bankám znovu umožnila 
nekontrolované špekulácie.  

Celente: Presne tak. Zjavne sa vyznáte. To sú ľudia, ktorí umožnili vytvorením toho 
správneho prostredia vznik všetkých tých derivátov, ako Credit Default Swaps SIV-
čka, CDO-čka, tieto takzvané exotické finančné nástroje, ktoré nie sú nič iné 
ako stávky, je to ako hra v kasíne.  

Freeman: Myslíte, že finančná kríza bola spôsobená úmyselne, alebo že je iba 
zlyhanie?  

Celente: Je to zlyhanie. Stále sú reči o nejakých iluminátoch. Keď to spôsobili 
ilumináti, tak sú to aj ilumináti, ktorí to musia znovu napraviť. Neexistuje ani jediná 
vec, ktorú niekto z týchto ľudí (pozn.: politici) niekedy urobil správne. Ani jedna jediná 



v ich celej kariére. Nikdy nič úspešne neurobili. Dostali sa hore iba vďaka svojej 
nekompetencii a strkaní sa iným ľuďom do zadku. Tak to beží vo verejnej správe.  

Len aby som Vám dodal nejaké informácie o mojom pozadí. Začal som 
svoju kariéru vo verejnej správe v meste Yonkers, New York, po 
vyštudovaní vysokej školy v roku 1971. Bolo to pomerne veľké mesto s 
300.000 obyvateľmi, potom ma poslali do hlavného mesta štátu New York, 
do Albany, kde som pôsobil ako asistent sekretára senátu štátu New York. 
Vyznám sa preto vo vládnom aparáte. Pracoval som aj pre Reagana a s 
inými ľuďmi vo vysokých pozíciách.  

Občania žijú v ilúzii, že títo ľudia sú múdrejší ako všetci ostatní. V 
skutočnosti je to tak, že keď človek pracuje pre štát, je zväčša sprostejší 
ako všetci ostatní. Druhá realita, ktorú som videl počas mojej práce v 
Albany je, že politici sa plazili po zemi, aby sa dostali na vyššie pozície. 
Podlizovali sa. Myslieť si preto, že títo politici by boli schopní riešiť problém, 
je sebaklam. Okrem toho sú všetky politické organizácie v skutočnosti 
zločinecké organizácie, a to nehovorím len tak ľahkovážne.  

Freeman: A to nevedeli, že keď Greenspan tak zlacní peniaze, následne imploduje 
celý finančný systém?  

Celente: Nechceli, aby ľudia stratili svoje peniaze kvôli veľkej internetovej bubline, a 
ľuďmi mám na mysli tých skutočne veľkých hráčov, aby tí nič nestratili, a preto si 
mysleli, že môžu jednoducho znížiť úroky, čo aj robili od marca 2000. Odvtedy sme v 
našom inštitúte varovali čo sa stane, je to napísané v našich dokumentoch, ale nikto 
nechcel veriť. Keď sme napísali, že nastane kolaps, dostali sme veľa odpovedí s 
výzvou, že či nemôžeme napísať niečo pozitívnejšie a či nemôžeme byť trochu milší.  

To je to isté ako s vojnou. Pred začiatkom vojny v Iraku sme povedali, že 
Amerika prehrá. Pravdepodobne vojdeme rýchlo a odstránime Saddama, 
ale potom to bude celé pokračovať ako guerillská vojna, ktorá sa nedá 
vyhrať. Ale nikto o tom nechcel nič počuť, bolo by to nepatriotické. A ako to 
dopadlo? Po takmer ôsmych rokoch vojny sme ešte stále neurobili krok 
vpred.  

Keď teda hovorím o zločineckých organizáciách, tak ich nechcem len 
ohovárať, je to fakt. Amerika vedie vojnu, ktorá je postavená na falošných 
dôvodoch. Či to vedeli, alebo nie, to je akademická otázka. Boli to falošné 
dôvody a zabíjajú nevinných ľudí, ženy a deti - a to vôbec nie je v súlade s 
mojimi morálnymi zásadami. Okrádajú ľudí až do nemoty, za svetlého dňa, 
so svojimi záchrannými balíčkami. Existuje taká určitá mentalita, ktorá 
hovorí "sú príliš veľkí, aby padli". To však znamená, že my všetci sme príliš 
malí na to, aby nás zachránili. Je to  typické anglické rozmýšľanie, ako 
na Titanicu. Bohatí smú nastúpiť do záchranných člnov a chudobného 
zamknú pod palubou a môže sa utopiť spolu loďou.  



Freeman: Čo si myslíte, že sa teraz stane, keď nebol odsúhlasený záchranný 
balíček pre automobilový priemysel?  

Celente: To nič neznamená. Návrh bol mŕtvy už od samého začiatku. Aj tak by tie 
peniaze boli vyhodené von oknom. Okrem toho, každý, kto si kúpi americké auto asi 
nie je normálny, však to je iba šrot. A šéfovia sú neschopní. Zástupca predsedu 
dozornej rady Generál Motor, Devine, povedal v roku 2005, že kto si myslí, že vysoká 
spotreba benzínu odradí ľudí od kúpy SUV-čiek, tak nevie, o čom hovorí. Absolútna 
lož. Títo ľudia produkujú a rozprávajú sračky, už desaťročia. Boli raz časy, keď sa v 
Amerike stavali výborné autá, ale tie sú už dávno za nami. Vždy im išlo len o zisk, 
koľko peňazí môľu zarobiť tým najlacnejším šrotom.  

Freeman: Finančná kríza prešla cez atlantický oceán do Európy a ruinuje celý svet.  

Celente: To je pravda. Počas môjho cestovania si tiež vždy všímam, že Európania 
a Ázijci preberajú každú sprostosť z Ameriky a všetko napodobňujú. CS (Credit 
Suisse) a UBS podliehajú tej istej chamtivosti a peňažnej manipulácii ako banky u 
nás. Pred rokom sa kládla ešte otázka, či sa nakazí aj zahraničie. Teraz má celý svet 
zápal pľúc. Pozrite si napríklad, čo sa deje v Španielsku s tou istou bezuzdnou 
stavebnou činnosťou, ktorá vyprodukovala gigantické realitné smetisko. Krajina 
zbankrotovala.  

To isté platí pre krajiny bývalého východného bloku. Stretol som ľudí odtiaľ 
a s počudovaním som ich počúval, ako rozprávajú o investoroch a o 
marketingu, ako keby odjakživa žili v kapitalizme. Rozprávali sa so mnou, 
ako keby presne vedeli, o čom je reč. Správali sa skôr ako dravce, ako tí 
starousadlíci zo západu. Tieto krajiny, ako mnohé iné, si spôsobili svoju 
vlastnú finančnú krízu a padli na hubu.  

Freeman: Ako vidíte rok 2009? Podľa všetkého sa hospodárstvo dostane do 
absolútnej stagnácie.  

Celente: Akurát sme zverejnili našu prognózu pre rok 2009. Predpovedáme úplný 
kolaps hospodárstva. 7. Novembra 2007 sme predpovedali finančný krach a paniku 
na rok 2008, a tak sa aj stalo. Na budúci rok sa staneme svedkami zrútenia celého 
maloobchodného systému, potom bude nasledovať zrútenie priemyselných realít, 
atď. ... zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu, oveľa horšiu ako takzvanú 
"Veľkú hospodársku krízu" 30-tych rokov.  

Freeman: Wow!  

Celente: A poviem Vám aj prečo. Vtedy ľudia nevlastnili toľko vysoko zadlžených 
nehnuteľností, ani sa nezadlžovali až po krk ako dnes, nemali kreditné karty a neboli 
so 14 biliónmi v mínuse. Vtedy existovala pozitívna obchodná bilancia, teraz je 
Amerika s viac ako 700 miliardami dolárov v mínuse. Štátny rozpočet bol vtedy 
vyvážený, teraz máme gigantický deficit a zadlženosť štátu sa vyškriabala na 13 
biliónov, pričom len v tomto roku narástla o 1 bilión.  



Na začiatku druhej svetovej vojny boli Spojené štáty motorom priemyselnej 
výroby celého sveta, mali sme najvyššiu produktivitu. To je už dlho za nami. 
Sme národ, ktorý je v úpadku. Pred dverami máme najväčšiu krízu a tá 
bude ovplyvňovať celý svet.  

Freeman: Čo si myslíte, nastane masová nezamestnanosť a nasledovne vzbury?  

Celente: Áno, aj my vidíme trend k vzbure. Čo sa v súčasnosti deje v Grécku, sa 
môže stať všade. Nejde tam ani tak o zastrelenie 15-ročného chlapca, ľudia rebelujú 
proti tej absolútne nekompetentnej, skrz naskrz skorumpovanej politickej elite, ktorá 
je však na celom svete rovnaká. Ja som bol zamestnaný v štátnej správe, ja poznám 
skutočné proporcie korupcie. Vo Washingtone ide o to, vybavovať projekty za účelom 
obohacovania seba samého a svojich kamarátov, ja pomôžem tebe, ty pomôžeš 
mne, peniaze pre kamarátov, systém je odhora nadol skorumpovaný.  

Freeman: Zažijeme teraz jeden, alebo dva roky krízu a potom sa z toho 
dostaneme?  

Celente: A ako sa z toho máme dostať? Kto nám z toho pomôže?  

Freeman: Takže sa bude jednať o dlhodobú krízu?  

Celente: Áno!  

Freeman: To neznie veľmi dobre. Ako sa to dotkne Európy?  

Celente: Európa na tom nebude až tak zle, pretože ľudia tam nie sú tak strašne 
zadlžení a budú schopní vytiahnuť sa sami z tej šlamastiky. Amerika sa však zmenila 
na krajinu plnú slabochov, nevedia sami nič urobiť, vedia len konzumovať, žijú vo 
veľkých domoch, jazdia na veľkých autách a sú sami veľkí a tlstí. Jednoducho 
nevedia prestať konzumovať. Spotrebúvajú príliš veľa potravín, energie a miesta. 
Nevedia, ako žiť skromne. Teraz sa party skončila, bude treba pritiahnuť opasky, a to 
bude veľmi nepríjemné. Máme vzrastajúcu vrstvu totálne chudobných. To je niečo, 
čo sme ešte nikdy nemali. Je to strašné. Budeme mať veľmi vysokú 
nezamestnanosť, vyššiu ako pri poslednej hospodárskej kríze.  

Freeman: Nevidíte teda spôsob, ako by sa z toho dalo dostať?  

Celente: Len ak zavedieme nové produkčné kapacity, ako napríklad technológie 
alternatívnych energií. Musí to byť niečo revolučné, čo sa stane motorom 
hospodárstva, ako objavenie ohňa alebo vynález kolesa.  

Freeman: História ukazuje, že ak sú vládcovia konfrontovaní veľkými problémami, 
nesnažia sa ich vyriešiť, ale namiesto toho sú presvedčení, že vojna vyrieši všetky 
problémy. Existuje možnosť ďalšej veľkej vojny?  

Celente: Vtedy po Veľkej hospodárskej kríze sa pozeralo na II. svetovú vojnu ako 
na východisko. Teraz žijeme v inej dobe. Ďalšia vojna by bola vedená zbraňami 



hromadného ničenia. Dnešné vojny sa môžu viesť už len proti nevyvinutým krajinám. 
Už nejde o vystrelenie interkontinentálnych rakiet, ide o vysoko technologickú 
guerillovú vojnu, ako ju vidíme v Iraku a v Afganistane. Ale politici sú schopní 
všetkého.  

Freeman: Myslíte tým útoky vedené pod falošnou vlajkou? (False flag operations)  

Celente: Áno, veď stále nás klamú o všetkom, ako napr. Saddam mal atómové 
zbrane a bol prepojený na Al-Kaidu. Kto im môže ešte veriť jediné slovo?  

Freeman: Napísali ste, že Amerika kráča po ceste Veľkej Británie. Myslíte tým, že 
si Amerika už po finančnej stránke nemôže dovoliť svoje impérium a rozmiestnenie 
vojakov v 130 krajinách?  

Celente: Áno, americké impérium sa nachádza v úpadku, pôjde tou istou cestou 
ako anglické. Jednoducho na to už nemáme peniaze.  

Freeman: Jediný politik, ktorý to v Amerike hovorí, ktorý žiada rozumnú 
hospodársku politiku a obnovenie ústavných práv, je Ron Paul. Čo si o ňom 
myslíte?  

Celente: Volil by som ho za prezidenta. Musel som ale hlasovať za Nadera, 
lebo nebol na hlasovacom lístku. Nebudem podporovať zločinecké 
organizácie, ktoré si rozdeľujú moc vo Washingtone. O tomto rozprávam veľmi 
jasne. Každý, kto volil tých zločincov, podporuje pokračovanie vrážd a krádeží. To sa 
pekným spôsobom nedá ani povedať. Každý deň zabíjajú nevinných ľudí.  

Freeman: Akú zásluhu majú na celej situácii média? Veď sa správajú už len ako 
orgány propagandy.  

Celente: Aj oni na tom majú veľkú zásluhu. Veď ležia v posteli s mocnými. Stačí sa 
pozrieť, aké úzke sú kontakty medzi zástupcami médií, ministerstvami a Bielym 
domom. Každý deň si podávajú kľučku. Napríklad, môžeme sa poďakovať novinám 
New York Times, že nám predali vojnu v Iraku. Alebo, tie isté noviny povedali v roku 
2007, že problém s hospodárstvom je len čkanie, ktoré prejde, hoci my sme ten 
kolaps už videli. Média sú veľmi naklonené na stranu koncernov a vlády, a vôbec 
neplnia svoju úlohu.  

Freeman: Čo môžete poradiť mojim čitateľom, ako sa majú pripraviť na 
prichádzajúcu krízu?  

Celente: My v inštitúte hovoríme už dlho, že netreba míňať ani o jeden cent viac, 
ako v skutočnosti máme. Budeme musieť zažiť novú skromnosť, počas ktorej sa 
budú kupovať len veci, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré aj vydržia dlhšie. Tento 
celý cyklus konzumu sa skončil, a spolu s ním aj predstava, že si môžeme kúpiť 
šťastie alebo dosiahnuť ho materializmom. Neporozumejte mi zle, aj ja mám rád 
pekné veci, ale teraz ide o kvalitu, alebo inak povedané, menej je viac.  



Potom, ohľadom vzdelania detí. Tu v Amerike chcú všetci posielať svoje 
deti na vysoké školy a univerzity. To je nesmierne nákladné. A za čo? Aby 
vyštudovali ekonómiu alebo právo a dostali svoj titul? Máme viac ako dosť 
bankárov a právnikov, ktorí nám nie sú na nič, a ktorí nevytvárajú žiadne 
hodnoty. Lepšia je praktická a užitočná vnuka, ako inžinier, technik alebo 
všetky remeselnícke povolania.  

Všetko to začína na lokálnej úrovni. Treba sa starať o svoju obec a byť 
aktívny. Ako môžeme pomôcť svojim blízkym. Buďte rád, vo Švajčiarsku 
máte priamu demokraciu a môžete spolurozhodovať. (Pozn.: Freeman žije 
vo Švajčiarsku) Tu v Amerike už nemáme absolútne čo povedať, robia si čo 
chcú. Ľudia boli napríklad proti tým záchranným balíkom, a čo urobili 
politici? Prijali ich aj tak.  

Freeman: Ja svojim čitateľom vždy hovorím, aby vo svojich obciach bojovali 
za zachovanie verejnej infraštruktúry. Zabráňte privatizácii a predaju všetkých 
hodnôt.  

Celente: Existujú služby, ktoré sú esenciálne a ktoré by mali byť verejné, ako 
hromadná doprava, energia, zásobovanie vodou. Tu zase vyčíňa svetová vláda, 
a ja nie som konšpiračný teoretik, ale každý vie, kam to všetko smeruje. Chcú 
všetko kontrolovať a ovládať nás centrálne.  

Freeman: Myslíte si, že by sa v dôsledku finančných problémov stredomorských 
krajín a nových členov na východe mohla rozpadnúť Európska únia a Euro?  

Celente: Áno, myslíme si, že to je možné. Všetko, čo k tomu potrebujeme, je 
nacionálny populista v jednom členskom štáte, ktorý si myslí, že len pomocou 
výstupu z EÚ dokáže zvládnuť krízu, potom sa EÚ rozpadne. Veď Berlusconi niečo 
také už naznačoval, odstúpením od Schengenskej zmluvy, kvôli množstvu 
prisťahovalcov.  

Masová migrácia je veľmi veľký problém. Západné krajiny sú zaplavované 
ľuďmi, ktorí túžia po lepšom živote, alebo ktorí chcú utiecť z núdze. Tu nám 
nepomôže žiaden altruizmus, kto to má všetko zaplatiť? Odkiaľ majú 
cudzinci dostať bydlisko, potraviny a prácu, keď sa ledva dokážeme 
postarať o svojich vlastných obyvateľov?  

Freeman: Myslíte si, že príde k Severoamerickej únii medzi Mexikom, USA a 
Kanadou?  

Celente: Aj toto je možné, áno. Teraz je však oveľa väčšia šanca, že nastane 
rozdelenie. Jednotlivé regióny zistia, že sa dokážu s krízou vysporiadať lepšie bez 
federálnej vlády. Na čo potrebujú vzdialený Washington? Však si pozrite, akí ľudia sa 
tam pohybujú. Sú neschopní a skorumpovaní a myslia len na výhody pre seba. 
Predvídame rozdelenie Spojených štátov.  



Freeman: Myslíte si, že funkcia centrálnych bánk je zastaraná? Koniec koncov oni 
spôsobili krízu a totálne zlyhali.  

Celente: Áno, zlyhali, ale v súčasnosti prebieha mocenský boj. Veľkí chcú zničiť 
malých, ako sa to stalo v histórii už veľakrát. Jeden z trendov, na ktorý sa 
zameriavame, označujeme „odťať im hlavu“. To sa určite stane.  

Freeman: Teda myslíte, že nastane skutočné povstanie?  

Celente: Samozrejme. Pozrite si tú čvargu z Wall Street, alebo z univerzít Harvard 
a Yale. Oni si vo svojom živote ešte nikdy poriadne nezašpinili ruky. Nemajú ani 
potuchy o tom, čo znamená, byť úplne chudobný a žiť na ulici. Ak zoberiete ľudom 
všetko, a už nemajú čo stratiť, tak sú schopní čohokoľvek.  

Freeman: To, čo predpovedáte, neznie veľmi optimisticky.  

Celente: To nemá s optimizmom alebo pesimizmom nič spoločné, je to realita. 
Je to ako keď idete k doktorovi a diagnostikuje vám rakovinu v konečnom 
štádiu. Má vás radšej oklamať, alebo povedať vám, ako sa veci majú v 
skutočnosti? Falošný optimizmus nezmení nič na fakte, že onedlho zomriete.  

Freeman: Myslíte si, že by bol dobrý nápad pre jednotlivcov alebo aj celé 
spoločenstvá a obce, aby sa stali samozásobiteľmi a odpojili sa od siete?  

Celente: Absolútne. Určite. Ľudia by mali zistiť možnosti, ako sa osamostatniť od 
systému. Produkovať vlastné potraviny a generovať vlastnú elektrinu. To je to, o čom 
som hovoril predtým, s novými technológiami to bude možné. Ak sa to stane, tak sa 
ľudia vzdialia od otcovského štátu a od koncernov. Už v roku 1997 som publikoval 
knihu s názvom „Trends 2000“, ktorá sa zaoberá presne touto problematikou. 
Centrálny systém sa mal zrútiť už pred dlhým časom. Držali ho pokope len lacné 
peniaze. Ale tie už tiež nefungujú. Načo potrebujeme centrálnu vládu, ktorá aj tak len 
spôsobuje všetky problémy a neponúka riešenia? Čo najďalekosiahlejšia 
samostatnosť a decentralizácia predstavuje budúcnosť.  

Freeman: Ďakujem veľmi pekne za interview. 

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

Projev, na který se nezapomíná ! 
Slova Václava Havla v roce 1989 

»Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. 
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi 
obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné 
výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy 
přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si 
myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych 
se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého 
volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. 



V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže 
mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou 
sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, 
než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice 
sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto mám naději, že 
i člověk poslouží jí.  

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých 
lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů 
kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či 
nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce 
potřebují.  

Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, 
nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno 
na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že 
by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat… 
Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny 
ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme 
dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný. Náš stát by už 
nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od 
jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako 
jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu 
a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude 
inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém 
prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, že jejich 
úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, 
bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se 
sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se 
nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce 
nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. 

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit 
na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést 
reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě 
základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim 
byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.« 

Připomněl Petr Cibulka 

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

Euroval za ropu 

Gréci nie sú zadlžení chudáci, ktorí nikdy nebudú mať na to, aby vrátili svoje pôžičky 

4.10.2011 / Blogy / Peter Kremský 

Posledné horúce debaty sa točia okolo schválenia navýšenia eurovalu, pádu vlády a prípadne 

nových volieb, ktoré má Ficov Smer dostať ako odmenu za podporu eurovalu v parlamente. 

Veľa sa hovorí aj o Grékoch, ktorým sa nechce poriadne šetriť a napriek silným rečiam im 

napokon na zmenšenie diery v rozpočte akosi “nevydá”. Už kolujú aj vtipy, ako ten, že si 



možno za 5000 eur adoptovať Gréka, ktorý bude za nás relaxovať, piť kávu a ležať pri mori, 

aby sme my mohli pokojne pracovať. 

O čo väčšie prekvapenie je, že Gréci majú niečo, čím by mohli ručiť za obrovské dlhy, ktoré 

si za  posledných 30 rokov nazhromaždili. To, čo tu všetci v Európe potrebujeme a máme 

málo, takže je to svinsky drahé. ROPU a ZEMNÝ PLYN. Gréci to vraj majú, ale… neťažia. 

Nedávno sa mi do rúk dostal trochu konšpiratívny článok o tom, kam vlastne situácia v 

Grécku smeruje a že to môže byť celkom dobre zorganizovaná habaďúra s cieľom dostať sa k 

obrovským zásobám ropy a plynu, ktoré v moriach okolo Grécka ležia. Beriem článok trochu 

s rezervou, ale niečo na tom bude, pretože uhľovodíkmi okolo Grécka sa vážne zaoberajú aj 

seriózne energetické médiá, napríklad tu. 

Ale k veci. Nemecký nezávislý informačný portál politaia.org nedávno priniesol správu, že 

škandinávske krajiny ešte pred plným prepuknutím dlhových problémov Grécka ponúkli 

krajine päťročnú pôžičku v sume 250 miliárd eur. Združenie škandinávskych krajín Scandic 

Org za to chcelo päťročné exkluzívne práva na ťažbu ropy a zemného plynu na území Grécka. 

Zisky z ťažby sa mali deliť v pomere 80 % pre Grécko a 20 % pre Scandic, 90 percent 

pracovníkov pri ťažbe by muselo byť z Grécka. Bývalá grécka vláda na ponuku neodpovedala, 

podobne sa zachovala aj terajšia vláda pri opakovanej ponuke. 

Článok tvrdí, že podľa výskumov a meraní rôznych inštitútov sa okolo ostrova Kréta 

nachádza hlavne čistý zemný plyn, často dokonca prúdi voľne z dna Stredozemného mora aj 

bez vŕtania. Tak je to už možno milióny rokov. Ďalšie zásoby sa majú nachádzať okolo Cypru, 

v Egejskom i Iónskom mori. 

Mnohí grécki vedci už dlhé roky upozorňujú na nevyužitý potenciál krajiny pri ťažbe ropy 

a plynu, ich  slová sa však spochybňujú a odmietajú. Podľa výskumov nórskej firmy TGF je 

len pri ostrove Kréta zhruba 6 miliárd barelov ropy – teda polovica toho čo na Sibíri a trikrát 

viac, ako na Aljaške. 

Moja otázka je, či je teda Grécko naozaj krajinou, ktorá je úbohá, chudobná a zadlžená 

a nemá na zaplatenie svojich dlhov. Alebo ide o to, zbaviť sa ich a potom sa pustiť do ťažby 

ropy a plynu užívať si peniaze z nich  bez delenia sa s veriteľmi. Prečo Grécko nespeňaží to, 

čo má a neprinesie tým aj impulzy, ktoré mu v budúcnosti budú vytvárať príjmy? Je naozaj 

potrebné, aby sa tejto krajine celá Európa skladala na dôchodky a vysoké platy štátnych 

úradníkov, keď jej vláda ani prstom nepohne, aby sa dostala k peniazom, ležiacim na dne 

mora? 

Je naozaj nutné, aby táto krajina ohrozovala stabilitu bánk a následne aj vlád po celej Európe, 

keď má na to, aby sa za svoje záväzky zaručila? Je nutné aj to, aby sa vládna koalícia na 



Slovensku, ktorá v tejto krajine konečne aspoň trochu robí poriadok, rozhádala kvôli 

posielaniu peňazí do krajiny, ktorá má možno toľko ropy a plynu, ako Kuvajt alebo Nórsko? 

Vôbec sa nečudujem SaS, že na to nemá najmenšiu chuť. Rečí o ohrození eurozóny, potrebe 

solidarity a spoločnom postupe sme už počuli kvantá, dal by sa nimi celý Žitný ostrov 

vydláždiť. Sú také sugestívne, že skoro každý radšej bude „v Bruseli za fešáka“, ako by mal 

mať vlastný názor. Minimálne fínsky vlastný názor. Asi tí Fíni vedia, čo robia. Tiež tej ropy 

doma veľa nevyťažia… Zato my jej máme plné Záhorie, čo by sme sa starali? 

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

v prílohe vám posielam zaujímavé informácie o tom, ako ropné monopoly 

blokujú nové technológie výroby motorov automobilov, ktoré nezaťažujú 

naše životné prostredie. Pričiňme sa o to, aby to už tak čím skôr 

nebolo... 

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

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 

+++++++++++++++++++++++ 
Marián Burík, štvrť Sihoť č. 181/9, 019 01 ILAVA.  

V á ž e n á    r e d a k c i a ,  
milí   a   vzácni   priatelia.  
                   Asi nikto nepredpokladal, že vláda tak rýchlo padne. Vládna koalícia neustále 
prezentovala pred občanmi nášho štátu, že ako je konsolidovaná, kompaktná a súdržná, 
schopná si vyriešiť všetky vnútorné koaličné problémy.... Skutočná pravda je však o úplne 
inom !!! 
Už dávno predtým sme spolu s priateľmi predpovedali, že pani Iveta RADIČOVÁ nedovezie 
vládnu koalíciu na jej čele, pretože spáchala niečo, čo sa vôbec nepáčilo Mikulášovi 
Dzurindovi, Ivanovi Miklošovi a tým silným, ktorí ich z úzadia riadia. Klinec do svojej 
„predsedníckej rakvy“ si vrazila aj tým, že  sa rozhodla vytvoriť svoju vlastnú stranu, s ktorou 
by šla do prezidentských volieb.  
Psychologický a psychický nátlak zrejme donútilo pani I. Radičovú urobiť nezvyčajný krok, 
že s pomocou SaS skončí ako predsedníčka vlády, čím by si asi chcela zabezpečiť 
priechodnosť ku vzniku svojej vlastnej  strany, a tým aj kandidatúru na prezidentský prestol 



bez toho, aby utrpela prehru, ako aj ten fakt, že po jej osobnom odvolaní by vládna koalícia 
pokračovala ďalej až do volieb v roku 2014. Tak isto je to možné, že okolie M. Dzurindu a I. 
Mikloša s pomocou SaS chceli dosiahnuť odstránenie pani I. Radičovej a presunúť na 
vedľajšiu koľaj. Za predsedu vlády by „dosadili“ I. Mikloša... V slovenskej „politike“ je azda 
všetko možné !... 
Zrejme rýchly spád udalostí zapríčinil, že úplne pozabudli na pána prezidenta... 
Pravdepodobne dúfali, že ich scenár pán prezident podporí a odobrí.  
Istou zaujímavosťou je aj fakt, že v každej vláde v ktorej bol nejako zainteresovaný Mikuláš 
Dzurinda sa končila predčasnými voľbami.  
V „prvom období“ , v rokoch 1998 – 2002, sa len – len vďaka ANO a Pavlovi Ruskovi 
neskončilo vládnutie predčasne. Pavol Rusko mal málo poslancov v Slovenskom sneme, ako 
aj málo ministrov.  
V „druhom období“ už predčasné voľby sa museli konať, pretože KDH už nevydržalo 
podlosť a klamstvo M. Dzurindu a jeho súkmeňovcov.  
V „treťom období“ opätovne iba vďaka klamstvu a podlosti voči svojim koaličným partnerom 
a hrubým až neokrôchaným spôsobom chceli devalvovať slušnosť a čestnosť I. Radičovej,  sa 
budú konať predčasné voľby.  
Istá poslankyňa slovenského snemu vo svojej reči v rozprave o hlasovaní dôvery sa vyslovila 
na margo  európskych  inštitútov, že je to združenie starších ľudí. Dá sa s týmto názorom 
súhlasiť ! Vo vyššom veku je už obmedzená schopnosť pracovať s plným vypätím dvadsať 
štyri hodín denne. To isté ale platí aj pre Slovenský snem. „Starí kozáci – poslanci“ sú 
v drvivej väčšine osadenstva viac ako tri volebné obdobia, ba poniektorí sú v ňom od roku 
1990. To vôbec nie je prospešné pre občanov nášho štátu, ale i pre náš štát.  V nadchádzajúcej 
volebnej kampani sa preto dá očakávať, že práve títo „starí kozáci“ z Slovenského snemu  
budú používať len a len svoje osvedčené spôsoby k ovplyvňovaniu budúcich voličov tak, že 
títo vôbec neprídu na ich klamné a nesplniteľné predvolebné sľuby. A, tie nie sú trestným 
činom, ba ani priestupkom. V budúcom roku si pripomenieme dvadsiate výročie Vyhlásenia 
deklarácie o suverenite Slovenskej republiky. Hlavne slovenskí voliči už by mohli dospieť vo 
svojom zmýšľaní , ako si aj reálne zabezpečiť svoju neobmedzenú suverenitu, svojprávnosť, 
svojbytnosť aj v rámci spoločenstva európskych štátov – v EÚ.   
V súvislosti problémov v tzv. eurozóne medzi mojimi priateľmi, ktorých si veľmi vážim, 
prevláda presvedčenie, že za súčasné problémy EÚ a Európy sú v plnej miere zodpovedné 
USA, ako aj štátne inštitúcie, akými sú národné banky. My, Slováci máme Národnú banku 
Slovenska, v Čechách majú Českú národnú banku a predpokladám, že takéto banky sú 
v každom štáte. Ak sa objavili voľajaké nezrovnalosti v ekonomike nášho štátu – okamžite 
NBS reagovala upozornením. Ako je možné, že takéto upozornenia nezazneli v Grécku, 
v Španielsku, v Portugalsku či v iných „problémových“ štátoch ???  
A, ako reagovali európske ekonomické inštitúcie ??? Ak v tom – ktorom štáte zlyhali štátne 
orgány v kontrole ekonomiky a hospodárenia, prečo majú zle riadené kontrolné aktivity 
finančne znášať obyčajní občania z iných štátov ???  Pán R. Rafaj zdôrazňuje a upozorňuje na 
skutočnosť, že sa mení označovanie dlžník na poberateľ a finančná pôžička na finančnú 
pomoc.  Ale, už sme v tom nepríjemnom období, že sa musíme ako štát zadĺžiť iba preto, že 
ideme iným pomôcť. Náš štát si od niekoho požičia za úroky. Tá inštitúcia, od ktorej si my 
požičiame, požičia naše peniaze inému štátu za úroky. Teda, ako môžu mať banky problémy ?  
Kde vlastne „tečú“ tie finančné pomoci ? Občanom ? ....  
S pozdravom ,  
                                                                                                            Marián Burík    

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



http://www.aktuality.sk/clanok/195408/moslimski-imigranti-vo-svajciarsku-chceme-zmenu-

vlajky/ 

Moslimskí imigranti vo Švajčiarsku: Chceme zmenu vlajky! 

Moslimovia v Európe sa opäť hlásia o slovo. Tentokrát sa zamerali na švajčiarsku národnú 
vlajku – chcú prinútiť krajinu, aby upustila od symbolu bieleho kríža na červenom pozadí. 
Podľa ich slov ide o porušenie práv nekresťanských komunít vo Švajčiarsku. Informáciu 
priniesla pravda.ru. 

Zmena vlajky? Švajčiari dávajú jasné stop  

Prívrženci islamu však nie sú prví, ktorým švajčiarska vlajka leží v žalúdku. Iniciatíva prišla 
už v minulosti zo strany chorvátskeho imigranta Ivicu Petrušića, ktorý zastáva post 
podpredsedu združenia prisťahovalcov Secondos Plus. 

Na margo súčasnej vlajky povedal: „Kríž nezdopovedá súčasnému multikultúrnemu 
Švajčiarsku“. Jeho kroky vzápätí nasledovali ďalšie organizácie, prevažne moslimov z 
Turecka a Albánska. Petrušić navrhol používanie zeleno-žlto-červenej vlajky Helvétskej 
republiky bez kríža, ktorá existovala na prelome 18. a 19. storočia.  

„Farby sú podobné súčasným vlajkám Bolívie a Ghany a predstavovali by progresívnejšie a 
otvorenejšie Švajčiarsko,“ dodal Petrušić.  

Sylvia Flückiger z konzervatívnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) povedala, že požiadavky 
moslimov sú v krajine neakceptovateľné: „Ide o o niečo neprijateľné, s vlajkou neplánujeme 
žiadne zmeny. Ak budú požadovať ešte viac, zmeníme ústavu“.  



Problém švajčiarskej vlajky sa zatiaľ darí „držať na uzde“, no v súčasnosti predstavuje 
prisťahovalecká komunita 20% zo siedmich miliónov obyvateľov. Takmer 400 000 
obyvateľov sa hlási k tvrdému jadru moslimov. Najväčšou komunitou v alpskej krajine sú 
prisťahovalci z Albánska, Turecka, Bosny a Arábie. Všetci sa spoločne zhodujú, že kríž pre 
nich nie je akceptovateľný.  

Súčasný Zürich a Ženeva sa zmenili na nepoznanie. Neoddeliteľnou súčasťou panorámy miest 
sa stali ženy v habitoch a päťkrát denne sa modliaci muži. Pôrodnosť v islamskej komunite je 
oveľa vyššia ako u ostatnej populácie Švajčiarska.  

Vzťahy medzi moslimami a Švajčiarmi už začínajú byť poriadne napäté. Prvou veľkou 
skúškou pre Európanov bola požiadavka stúpencov islamu dobudovať minarety na svojich 
mešitách. Obyvatelia mali možnosť svoj názor demonštrovať v referende, ktoré sa skončilo v 
neprospech moslimov. Výsledky referenda šokovali aj samotnú Európu – 57,5% bolo proti 
stavbe minaretov.  

Zmena vlajky je teda len ďalším prilievaním oleja do ohňa... Keďže silné jadro moslimov 
neuspelo s minaretmi, začalo sa orientovať na vlajku. Konzervatívni Švajčiari však aj v tomto 
prípade neplánujú povoliť. Ich postoj sa dá čiastočne vysvetliť aj širokou škálou vidieckeho 
obyvateľstva, ktoré je prevažne katolícke. Podľa nich má kríž spájať a nie rozdeľovať.  

Marianne Binder, hovorkyňa Kresťanských demokratov: „To je presne to, čo nám chýbalo – 
zmena vlajky! Naša vlajka reprezentuje švajčiarsku identitu, je pozvánkou pre tých, ktorí chcú 
byť našou súčasťou...dokonca aj prisťahovalci“.  

Počet mešít vo Švajčiarsku prudko narástol a momentálne ich je v krajine cez 200. Odborná 
verejnosť už niekoľkokrát poukázala na prílišnú rozpínavosť moslimskej kultúry v 
európskych krajinách a s trochou konšpirácie možno povedať, že vlajkou sa všetko ešte len 
môže začať... 

––––––––––––– 

Poziadavky moslimskych pristahovalcov v o Svajciarsku su nehorazne. Asi akoby krestanska mensina v Turecku 
ziadala odstranenie polmesiaca z tureckej zastavy. 
V Saudskej Arabii je zhruba 1,3 miliona krestanov prevazne z Filipin. Ale krestania v Suadskej Arabii maju 
zakazane dokonca mat pri sebe Bibliu. Kto je prichyteny s tym ze ma v batozine Bibliu- putuje do vvazenia. 
Podobne v Saudskej Arabii su zakazane aj krestanske nabozenske obraty a to aj v sukromi vlastneho bytu. Kto je 
prichyteny pri takycht obradoch- putuje do vazenia. NIe v kazdom arabskom moslimskom state su take tvrde 
postihy krestanov. Sejk Dubaja v Spojenych Arabskych Emiratoch, sam financoval a osobne sa zucastnil 
otvorenia najvacsieho katolickeho kostola na Arabskom poloostrove. Tento kostol bol zasvateny Panenke Marii. 
Nuz ked to moze Dubaj, nech moslimi vo Svajciarsku najprv ziadaju aby Saudsak Arabia odstranila drakonicek 
zakony voci krestanom a dovolila im stavat krestanske kostoly a mat krestanske bohosluzby. 

+++++++++++++++++++++++ 
Vychadza dnes na javo ze meno Uhorsko je s podobneho slovneho zakladu ako Cierna Hora, Cerna Gora po 
polsky, Crna Gara po macedonsky. Macedonske narecie prislo k nam spolu zo sv. Cyrilom a Metodom a necudo 
preto ked sa pretvarala Velka Morava na Uhorsko, bol tento nazov zakotveny aj v macedonskej podoby Ugary, 
zaklad je u+hora, c u+hory. S toho vzniklo nemecke Ungarn, kde n je pridane koli fonetike a cize U(n)gar(n) a tak 
vlastne Ugar u+gar= u+hor. 
Ak pocas prichodu staromadarsky kmenovy zvaz si hovoril onogur, co bolo pribuzne tvaru ugor, uhor, cize 
obyvatel u- hor, boli ochotni prijat tento nazov pre spolocny stat slovanskych starousadlikov a madarskych 
priselcov! 
Na nestastie po nejakej dobe zijuc v strede tohto statneho priestoru ich mocenske chutky po ovladnuti celeho 
Uhorska ako vysostne madarskeho rastli. Ako prve tomuto podlahol spatny preklad z nemciny do inych jazykov a 
teda miesto Ungary, Ungaria, O, ngrois, prelozili nazov tejto krajiny ako Hungary, Hungaria, Hongrois, co spatna 
do slovenciny doslova znamena Hunhory, Hunhorsko. Potom nasledovne odmietli v madarskom jazyku mat 
pomenovanie Uhorsko, ale pomenuvaju ho len Magyarorszagh. Na druhej strane odmietaju aby sa dnesne 



Madarsko menovalo v inych jazykoch podla ich pomenovania, aj v inych jazykoc napriklad Magyaria, Magyar 
republic,atd.. Ani Ceska republika sa dnes nepreklada ako Bohemia, ale ako Czech republic- Czechia. 
Toto zamerne babylonske pometenie nazvov, kde sa Hungary= Magyarorszagh. Pricom Hungary v doslovnom 
preklade do slovenciny znamena, Hunhory, Hunhorsko, alebo odvodene zem Hunov. Ked to dame teraz do 
rovnitka vyjde nam to takto Hungary= Hunhorsko=zem Hunov= Madarsko. Pricom Madari odvodzuju svoj povod 
od Hunov a tym vyobcuvaju, robia bezdomovcami vsetky miliony obyvatelov zijucimi pred nimi v Karpatskej 
kotline. Co vsetko moze narobit jedno pismeno H! Aj preto je Madarsky premier Orban a jeho strana Fidesz 
natolko drza ku susednym krajinam! 
S horeuvedeneho sa ziada urobit napravu v pometenosti tychto pojmov a spatneho prekladu do inych jazykov. 
Preto treba dosledne ziadat aby sa dnesne Madarsko do vsetkych jazykov prekladalo tak Magyaria, Magyar 
republic, podla miestneho jazykoveho pravidla, napriklad Magyarois vo francuzstine! 
Dalej treba ziadat aby sa Uhorsko prekladalo do vsetkych jazykov presne tak ako Uhorsko a nie ako Uhorsko a 
teda Ungary, Ungaria Ongrois kde n je koli fonetike a teda U(n)gary, 
U(n)garia, O(n)grois. 
A o to treba ziadat aj Madarsko aby Uhorsko volali Uhorsko a nie Madarsko, nakolko pre termin ugro-fin, nemaju 
termin madaro-fin, ale finugor. Cize aj byvale Uhorsko mozu v madarcine nazyvat Ugoria, ci Ungoria U(n)goria, ak 
potrebuje n koli fonetike. 
A tak veta: Dnesne Madarska republika sa vyvinula na madarskom etnickom uzemi v byvalom Uhorsku by sa 
mala do anglictiny prekladat takto: Current Magyar republic, or Magyaria - was formed on magyar ethnic land in 
the former multiethnic kingdom of Ungary. 
{U(n)gary-Ugary}. 
A takto by to malo byt prekladane do vsetkych jazykov vcetne do madarciny. 
Vazeni krajania presviedcajte o nutnosti takychto zmien znamich a priatelov vo vasich krajinach. J. 
–––––––––––––––- 
Stary nazov s H novy nazov bez H 
 anglictina- Hungary-Hongroi Ungary pre Madarsko Magyaria 
francuzstina: Hongrois- Ongrois - Magyarois 
latincina: Hungaria- Ungaria- Magyaria 
v ostatnych jazykoch to neviem v nemcine Uhorsko je spravne Ungarn, ale Madarsko by podla toho malo byt 
Magyarn po nemecky. J. 

Idete za dobrou vecou, na ktorú platení historici Historického ústavu SAV za jeho takmer 
šesťdesiat ročného trvania doteraz neprišli. Úmysel dobrý, cesta nie najschodnejšia. 
„Uhorsko“, bolo vlasťou Slovenov bývajúcich „u hôr“ od Transylvánkych Alp po rakúske 
Alpy a Dinárske hory, ohraničenou Karpátmi na severe a zvanou Slovenská zem (Slovenikam) 
dlho pred príchodom kočovných aziatov, ktori prišli do známosti Európy pod menom Hungari 
a časť slovenského Uhorska, ktoré okupovali pod menom Hungaria. Francúzsky preklad 
Hongrie, nemecky Ungarn. Ani jeden z týchto variantov mena Hungar nemá s Uhorskom nič 
spoločného. Je pravda, že vekmi sa vplyv Hungarov v Uhorsku rozširoval, ale nikdy Uhorsko 
nenahradil a tie dve mená (Uhorsko a Hungaria) by sa nikdy nemali zrovnávať.  

A treba si pamätať, že v tej počiatočnej dobe meno Maďar neexistovalo. 

Podrobnejšie o tomto základnom a hriešne zanedbanom probléme sa dozviete v knihe Dr 
Hromníka: Sloveni Slováci kde sú vaše korene (str. 66-139) i v článku od toho istého autora, 
ktorý má byť uverejnený v dvojčísle október-november časopisu „Dimenzie“ (František List: 
Slovenský Uhor, ktorý nehovoril maďarsky!) a tiež aj v pripravovanej brožúre Matici 
Slovenskej o Františkovi Listovi. 

Cením si Váš príspevok k tejto otázke i Vašu snahu ho dostať do svetovej pozornosti, ale 
upozrňujem, že tento predmet treba postaviť na správny a zdvôvodniteľný základ. M. 

 

aby ste mi rozumeli, ja Vám v tejto veci vyslovujem plnú podporu, pretože som sa o jej nutnosti presvedčil už 
veľmi dávno. Obávam sa iba, že cesta cez slovenské zahraničie nie je tá najlepšia. Z vlastných skúsenosti viem, 
či už som proti nepravdivým článkom v tlači, alebo správam v rozhlase, či televízií protestoval u dotyčného 
šéfredaktora ako jednotlivec, alebo ako predseda spolku, že ma odbili s tým, že tieto údaje dostali z oficiálnych 
(československých, maďarských) prameňov (respektíve prebrali z inej svetovej agentúry) a pokiaľ mám k obsahu 



námietky, aby som sa obrátil na naše zastupiteľské orgány. Nehovoriac o prevládajúcej ideológii počas spoločnej 
republiky, naše zastupiteľské orgány boli obsadené Čechmi a akékoľvek námietky v národnej otázke skončili 
v koši. Iba raz sa nám (Spolku) podarilo získať nápravu a to až po rozdelení, ked sme tu mali zatiaľ jediného pro-
národne zmýšľajúceho slovenského veľvyslanca. 

1)     Čiže iniciatíva pre vyjasnenie tohto problému v zahraničí by mala výjsť z oficiálnych slovenských kruhov, aby 
potom mohla byť rozšírovaná slovenským zahraničím. 

Z debát na anglických blogoch v tejto otázke musím priznať, že maďarskí prispievatelia sú v tejto tématike dobre 
„vyzbrojení“ a vďaka vyše deväťdesiatročnej maďarskej propagande inonárodní diskutujúci sa viac prikláňajú 
k maďarskému výkladu, ako k nášmu.  

2)     To znamená, že čeliť maďarským sebaklamom môžme len dobrým historickým výskumom podloženým 
neoddiskutovateľnými dôkazmi.  

Odkiaľ ich ale zobrať? Od Historického ústavu SAV, pokiaľ tam budú sedieť takí historici, ako D. Kováč, alebo K. 
Zavacká sa toho do smrti nedočkáme. Zostáva Historický ústav Matice slovenskej, ale ten je silne 
poddimenzovaný, aby sa takou ťažkou témou zaoberal. Naviac, matica sa pod novým vedením ešte celkom 
nezorientovala. Niekedy v júni som poslal šéfredaktorovi Slovenských národných novín článok o práve vyšlej 
a pre svetový trh vytvorenej anglickej knihy „Slovakia in History“, kde som poukázal práve na túto tématiku, t.j. na 
skreslené podanie slovenskej histórii, v područí Maďarstva.  

Čuduj sa svet, napriek dvojnásobnému skracovaniu na žiadosť šéfredaktora článok nebol dosiaľ uverejnený.  

Kde a ako teda začať?  

Myslím si, že solídny výskum histórie Uhorska od najstarších čias by mal byť úlohou číslo jedna a to by mohlo 
slovenské zahraničie sústredeným tlakom na Historický ústav Matice dosiahnúť. HÚ Matice preto, že HÚ SAV 
nemá pro-národne orientovaných historikov, ktorí by sa tej úlohy úspešne zhostili.  

Ďaľším problémom tu je, ako ten sústredený tlak vyvinúť. Svetový kongres Slovákov zanikol a v novonastúpenej 
organizácii Združenia Slovákov žujúcich v zahraničí tento problém zatiaľ nezaregistrovali a obávam sa, že pod 
taktovkou terajšieho predsedu z Čiech, ani tak skoro nezaregistrujú. Slovenská história a imidž Slovenska vo 
svete ich asi až tak priveľmi nezaujíma.  

Bodaj by som sa mýlil!  

Pán K, toto je môj pohľad na vec. Možno by stálo zato vyzvedieť, ako sa na problém zámeny Uhorska 
Maďarskom dívajú ostatní z nášho zahraničia. 

+++++++++++++++++++++++ 
STANOVISKO 

Historického odboru MS k návrhu niektorých poslancov NR SR na úpravu zákona o štátnych 
sviatkoch 

Historický odbor Matice slovenskej (HO MS) v Bratislave so znepokojením prijal 
medializovaný zámer niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložiť na 
najbližšiu riadnu schôdzu NR SR úpravu zákona, ktorá by 28. október definovala ako štátny 
sviatok Slovenskej republiky. Súčasne by novela zákona predefinovala Deň ústavy SR (1. 
september), ktorý je štátnym sviatkom, na „pamätný deň“. Z návrhu je zrejmé, že niektorí 
„večne včerajší“ sa neúnavne usilujú zakonzervovať český pohľad na našu národnú minulosť 
a doposiaľ sa nedokázali zmieriť s existenciou samostatnej Slovenskej republiky. Pričom je 
všeobecne známe, že práve títo ľudia donedávna patrili k najmilitantnejším odporcom 
obnovenia štátnej samostatnosti Slovenskej republiky.     

Slovenská história však nedáva za pravdu pohrobkom čechoslovakizmu na Slovensku, 
nech by svoje úmysly zakrývali hoci aj tými najľúbozvučnejšími frázami. Slovenskej 
verejnosti je vo všeobecnosti známe, že po kapitulácii Rakúsko-Uhorska deklaroval 28. 
októbra 1918 Národný výbor v Prahe, v mene neexistujúceho „československého národa“, 



založenie „samostatného československého štátu“. O tomto politickom akte nebola na 
Slovensku informovaná slovenská politická reprezentácia a nedala k nemu českej politickej 
reprezentácii ani žiaden mandát. 

Z hľadiska našej štátnosti je prirodzené hlásiť sa a nadväzovať na tie štátoprávne akty 
slovenskej politickej reprezentácie, ktoré ju na počiatku 20. storočia zakladali, umocňovali a 
rozvíjali. V moderných dejinách k nim patrí 22. október 1915 – podpísanie Clevelandskej 
dohody; 30. máj 1918 – podpísanie Pittsburskej dohody; 19. október 1918 – vystúpenie F. 
Jurigu v peštianskom parlamente a najmä 30. október 1918 – prijatie Deklarácie slovenského 
národa v Turčianskom Sv. Martine. Tieto politické akty stáli pri počiatku formovania sa 
modernej slovenskej štátnosti, na ceste ku ktorej zohrala pozitívnu úlohu aj prvá Č-SR, a to aj 
napriek oficiálnej, štátnej ideológii a politike čechoslovakizmu. Slováci však ani v tomto štáte, 
hoci sa na jeho vytvorení výrazne podieľali, nezískali skutočnú národnú slobodu.  

V súčasnosti Česká republika akceptuje 28. október 1918 ako základný medzník 
vzniku českej štátnosti (vrátane používaných symbolov – bývalá česko-slovenská vlajka). 
Slovenská republika aj napriek tomuto zaradila medzi svoje štátne sviatky 28. október ako 
pamätný deň. Česká republika však 30. október vôbec nezaradila medzi svoje štátne sviatky – 
totiž z pozícií čechoslovakizmu neuznávala a neuznáva slovenský národ ako štátotvorný 
subjekt pri vzniku Č-SR v roku 1918.   

Z uvedeného hľadiska jednostranne akceptovať v Slovenskej republike 28. október 
1918 ako štátny sviatok je pre slovenský národ neprimerané a dehonestujúce, tak, ako by bolo 
dehonestujúce akceptovať ako štátny sviatok SR aj 20. august, deň sv. Štefana, zakladateľa 
Uhorského kráľovstva. A to aj napriek tomu, že obidva tieto štátne útvary znamenali pre nás 
aj pozitívny prínos. Slovenský národ sa však definitívne rozišiel ako s Uhorskom, tak aj 
s Česko-Slovenskom a tvorí si vlastnú politickú tradíciu. 
V Bratislave 9. novembra 2011                                   Historický odbor Matice slovenskej                                                                                
 

+++++++++++++++++++++++ 
Malokto vie, ze Uhorsko sa asi do 13. storocia volalo  Regnum Marianum 
http://franka-egom.ofm.hu/irattar/irasok_gondolatok/csiksomlyo/regnum_marianum.htm 

REGNUM MARIANUM 
V uctievaní Panny Márie sa nám vynára staroveký kult Maďarov. 

Zvláštna úcta voči Panny Márii v kresťanskej cirkvi sa vytvorila iba po uplynutí niekoľkých 
storočí. Neskôr, pod vplyvom reformácie to bolo odmietnuté a ostalo to iba v katolíckej 
a ortodoxnej cirkvi. Počas kacírskych hnutí a potom reformácie rozšírené učenia spochybnili 
charakter matky Božej Márie. Vo IV. storočí oproti týmto ideám svätý Augustín koncipoval 
tak, že Márii vyše všeobecnej úcty voči svätým patrí vynikajúca úcta.  
  
Biblia zriedkakedy spomína matku Ježiša, ale v učeniach cirkevných otcov jej venujú širokú 
oblasť. Nie náhodou viaceré kacírske hnutia, napríklad nestoriáni, popierali božské materstvo 
Márie. Oproti ním od roku 431 dogma potvrdzovala, že Mária je skutočne rodičkou, matkou 
Boha. Celý Nový zákon zvestuje božstvo Ježiša, neodlučiteľne od neho dokazuje aj podstatu 
božej rodičky Márie. Naterstvo Boha  poskytuje Márii vznešenosť vynikajúcu nado všetky 
tvory. Konstantinopolská synoda z roku 553 už hovorila o „vždy panne Márii“, ale toto 
poňatie oficiálne za dogmu vyhlásila iba lateránska synoda v roku 649.    
Mária mala veľkú rolu v posilnení kresťanskej starovekej cirkvi, nakoľko jej osoba bola 
symbolom toho, ako sa dá aj v hriešnom svete žiť čisto. Cirkev sa nemiešala do toho, ako si 
doby a ľudia vytvárajú kult Márie, uvedomujúc si že veriaci prostredníctvom Matky Božej sa 
stáva otvoreným spoznaniu Syna, to jest Ježiša. Na Máriu sa modliaci obracajú po útechu a 
ochranu. Kult Panny Márie v rôznych obdobiach kresťanského sveta bol prítomný rôznych 
formách, ale jedno je isté, jeho rolu záchrany duše, uzmierenia človek každej doby potrebuje. 



Úcta voči nej vo všeobecnej kultúre je prítomná od kresťanského staroveku. Najstaršie piesne 
o Márii pochádzajú z II.-IV. storočia. 
V stredoveku svätú Pannu znázorňovali výlučne spolu s Kristom. V dobe baroka jej 
predstavenie sa stáva príliš ozdobeným. Kult Márie v dobe rytierstva sa spájalo s úctou 
k ženám. Postavu matky Božej „vyzdvihne“ barok ako odpoveď na reformáciu. Rúžencová 
modlitba, májové a októbrové pobožnosti sa v tejto dobe rozvinú doširoka, od tejto doby sa 
spieva aj Ave Mária.    
V nábožnom živote nášho národa zvlášť veľkú rolu zohrala Panna Mária. Najobľúbenejším 
svätým maďarského kresťanstva pred vyše tisíc rokmi nanebovziata Panna Mária, Veľká žena 
Maďarov, ich Blahoslavená Panna Mária.  
Maďarský kult Márie sa živí z úcty k Blahoslavenej Panne Márie z doby Skýtov, a ku 
kresťanskej Márii. Vo viere našich predkov zosobnením plodnej ženy je Blahoslavená Panna 
Mária, ktorá sa starala o svoje dieťa, o obilie, o statok. Do maďarskej kresťanskej kultúry sa 
tradíciou prenieslo veľa starovekých skýtsko-kresťanských, inak pohanských, alebo za 
pohanské považovaných prvkov. Blahoslavenú Pannu Máriu biskup Svätý Gerhard začal 
stotožňovať s Pannou Máriou. Tento zjav sa nazýva inkulturáciou, keď bohovia istej skoršej 
civilizácie sa prenášajú do bohov novšej civilizácie. Jeden z najznámejších príkladov je, keď 
zbor gréckych bohov sa prepodstatní na zbor rímskych bohov. Tak sa stala z pravekej Matky 
Božej nová Matka Božia, z bohyne menom Babba (Istar?, Isis?, Inana?) sa stala Mária Babba. 
A to je kľúč k ničomu neprirovnateľného čara osady Csíksomlyó, po kostole pri úpätí vrchu 
povinného vyštverania sa na sedlo hory, kde v posledných časoch postavili prírodný oltár, 
a čo je ešte do očí bijúcejšie, najdlhšie uchované praveké zvyky, lebo tam pomerne 
uzatvorene žijúci Čangovia v očakávaní úsvitu bdejú, veď vieme, že symbolom Bohyne 
matky je Mesiac, kým symbolom Boha otca je Slnko. V živote Sikulov a Čangovov od 
kolísky až po hrob zvlášť veľký význam mala Mária Babba. Pre najmenších Máriu obklopuje 
tak veľká úcta, ako Všemohúceho. Aj spln mesiaca nazvali po ňom, a nový mesiac vítali 
modlitbou a básničkou. V živote sikulských a čangovských rodín znamená bod obratu, keď 
malé dieťa ukazujúc na Mesiac, spozná Babba Máriu. Na hore Csíksomlyó čangovskí Maďari 
bdejú v spoločnosti ich nebeskej matky do chvíle zvlášť krásneho a povznášajúceho úsvitu, 
keď nebeský otec sa už zjavil, ale aj nebeskú matku ešte vidno, a vtedy na zopár chvíľ 
nebesko-zemská veľká rodina bude spolu... takto splývajú do seba praveká viera 
a kresťanstvo.         
V kresťanskej a maďarskej tradícii nájdeme aj iné prekrytia. Dokonalým zrkadlovým 
obrazom  nepoškvrneného počatia Panny Márie Svätým Duchom je počatie Emesi Turulom, 
hlavne ak vieme, že na súdobých ranokresťanslých obrazoch Svätého Ducha znázornili ako 
Sokola, a len neskôr bola prijatá podoba holuba. A vták turul vlastne zodpovedá rárohovi.   
Praveká maďarská Bohyňa Matka, do modrého plášťa zahalená Blahoslavená Panna Mária, 
Babba Mária, je ochrankyňou Maďarov, manželka, matka, ltorá sa postará o rodinu, ak treba, 
stojac na hradnom múry bráni, ak treba, nežne na dobrú cestu privedie zablúdenca. Úcta voči 
ravekej Bohyni Matke sa nerušene roztavila v kulte Márie kresťanskej kultúry. Kráľ Svätý 
Štefan presne vedel, že Maďarov alé hlboké korene viažu k Bohini Matke. Keď pred svojou 
smrťou svoju krajinu venoval do ochrany Veľkej Žene Maďarov, vlastne podľa nového kultu, 
podľa kresťanstva, ale opierajúc sa o staré základy vykonal rituál ponuky.  
Nádherným dôkazom toho je Csíksomlyó. Na vrchu, v sedle vrchu Maďari mali svoj 
tisícročný svätostánok. Ten neskôr, ako to poradil Veľký Svätý Gregor, nezbúrali, lež ho 
prevzalo kresťanstvo. Csíksomlyó je najväčším kultickým centrom maďarskej úcty Márie. Pre 
národ putovanie na toto miesto znamená upokojenie, zmierenie a zbieranie sily.  
Nič nie je náhodné. Pod nohami csíksomlyóskej Panny Márie je Mesiac, jej postavu ochranne 
objíma Svetlo Sveta, žiarivé lúče Slnka, nad jej hlavou je veniec z dvanástich hviezd. 
V náručí objíma Sväté Dieťa presne tak, ako pred tisícročiami Izis mala v náručí Hórusa.  



Podľa Sándora Bálinta v predstavách ľudu nepoškvrnene počatá Mária nemohla prevziať 
všetky úlohy pravekej Bohyne Matky, hlavne tie, ktoré sa viažu na produktivitu, preto tieto 
viazali na matku Márie, na Svätú Annu. Podľa neho v pomenovaní Maďarmi hlboko 
uctievanej Bohyne, menom Boldogasszony (Šťastná žena) skovo „žena“ znamená „kráľovná“. 
Viac než do očí bijúci je vynikajúci význam Nanebevstúpenej Panny Márie 
(Nagyboldogasszony) v arpádovskom Maďarsku v Stoličnom Belehrade korunovaciu 
katedrálu vysvätili na jej poctu, a vedľa nej stála kaplnka Svätej Anny. Na Budínskom hrade 
taktiež  na počesť Svätej Panny postavili r. 1255 kostol. Spojenie Maďarov a Panny Márie 
okrem venovania lrajiny vynikajúco charakterizuje, že v stredoveku našu vlasť spomínali ako 
kvetinovú záhradu Blahoslavenej Panny Márie (po maď. Boldogasszony, t.j. Šťastná Žena). 
Tradícia maďarského ľudu tisícími vláknami sa spájala so všeobecným kresťanstvom. Maďari 
ostali verní svojej pravekej Bohyne. Prijali a do srdca si zavreli Máriu, ale do jej postavy sa 
lahodne vpila tisícročná vernosť. Nádherným dôkazom toho je, že pamäť deň úmrtia kráľa 
Svätého Štefana položila na deň Nanebevstúpenia Panny Márie (po maď. Nagyboldogasszony 
napja), to jest na 15. augusta.  
A kráľ Svätý Ladislav z tohto dňa preložil na 20. august deň súdnictva, aby tak jeden celý 
týždeň oddelil dvoch mentorov národa, najprv je sviatok Márie, ktorej bola krajina venovaná, 
a potom nasleduje sviatok Štefana, venovateľa.   
Z XV. storočia sa zachovalo viacero latinčinou písaných hymien na Máriu. V Maďarsku dlho 
ako ľudovú hymnu spievali pravdepodobne v dobe reformácie vzniknutú náboženskú pieseň, 
ktorá sa začína slovami Boldogasszony anyánk... (Blahoslavená Panna Mária, naša matka...). 
Zachovaná časť našej národnej poézie sa začína hymnou Márie, zapísanú pred rokom 1300 
neznámym dominikánskym mníchom, Staromaďarskou oplakávankou Márie, ktorá je jedným 
dôkazom jedinečnej vyspelosti maďarského jazyka, veď gramatická štruktúra, krása textu, sa 
dokonale zhoduje s dnešnou. „Svetlo sveta, kvet kvetu...“ – toto žiaden iný jazyk nie je 
schopný takto stručne a bravúrne obrazne vyjadriť. Takto nejako by sa to dalo opísať: 
„najsvetlejšia a najkvetnatejšia“, to jest „najjasnejšia a najkrajšia“, ale aj taký význam to má, 
že „vesmír vesmíru, a krása krásy“, a dalo by sa ešte pokračovať, čo naraz znamená láskanie 
Ježiša, a zároveň prirovnávanie jeho osoby k jeho nebeskému otcovi, k Slnku, ba i k samému 
Bohu. Obraz pozostávajúci zo štyroch slov, je inak aj teologiclé majstrovské dielo, lebo 
obsahuje všetko, čo o Ježišovi sa dá a treba vedieť. Ťažko je predstaviť si, že by sa v iba 
sotvaže pokrstenej krajine na takejto vysokej básnickej úrovni mohla uplatniť teologická 
čistota, ak to len nemalo už hojnú predhistóriu. Práve len tón textu je iný, tmavší, všetky 
samohlásky sú o stupeň hlbšie, než akoby boli písané v nejakom inom nárečí.    
Rola Bohyne Matky počas tureckej poroby sa posilnila, od nej si Maďari pýtali a čakali 
pomoc. Mária, ktorú prirovnávali aj k postave Do Slnka Odetej Ženy opísanej v zjaveniach 
Jána, nohou pošliape hriech, nepriateľa, to sa objaví v Segedíne a tiež aj v Csíksomlyóve 
v zobrazení Panny Márie. Vo vyhnaní Turkov veľkú rolu privlastňovali Do Slnka Odetej 
Žene, Ferdinand II. opäť do jej ochrany venoval krajinu, a vo Viedni z vďaky dal postaviť 
kostol. Pápež po celom svete nariadil osláviť meno Márie. V XVI.-XVII. storočí postava 
Márie bola symbolom protitureckosti. V Rábe r. 1623 jezuiti vo svojom kostole Pannu Máriu 
znázorňujú tak, že pomocou štíta s nápisom Patrona Hungariae zachytáva šípy a kopije 
Turkov.   
V dobe baroka sa vytvorí  väčšina posvätných miest Márie. Zo 64 mariánskych posvätných 
miest v malom Maďarsku deväť je zo stredoveku, a ostatné sú z baroka. Úcta k Panne Márie 
určí poriadok pútnických ciest, na čele sprievodu sú mariánske zástavy, a marianské dievčatá 
nesú oblečené sochy Márie. Po vyhnaní Turka úcta Matky Božej sa stala opäť 
veľavýznamnou, v boji o slobodu Františka Rákociho proti Habsburgovcom.  
Na prelome storočia žiaci Otokara Prohásku pod menom Regnum Marianum vytvorili 
spoločnosť cieľom vychovávať mládež v kresťanskom duchu. Činnosti Proháska a jeho 



súčasníkom môžeme ďakovať, že sa objavili tucty katolíckych novín, vďaka čomu kult Márie 
sa posilnil.    
Kult Blahoslavenej Panny Márie preniká dejiny Maďarov, znamená silu sebazáchovy aj pre 
Maďarov žijúcich v menšine. Po 1945 lomunisti pod ochranou sovietských okupantov 
prevezmú úplnú moc, väčšinu mníšskych rádov, sídla rehôľ a kláštory, cirkevné školy, 
inštitúcie zlikvidujú, ateizmus a materializmus určia za povinnú ideológiu, Bohu sa už miesta 
sotva dostalo. Práve preto jednou z najväčších úloh kresťanských Maďarov je vzkriesiť kult 
Blahoslavenej Panny Márie, aby sme jej pomocou potrafili späť k jej Svätému Synovi, 
Kristovi. 
 

Demolrat, Osobitné číslo 11. máj 2006 
Demokrata 

Különszám 2006. május 11. 
–––––––––––––––- 
V týchto nábožensko-historických veciach ja nie som príliš opodkovaný. To Ti však môžem povedať, že 
maďarské zmýšľanie je neuveriteľne, až fanaticky jednostranne sebecké, že úplne inak vidí svet ako napr. my. On 
niečo také, ako "hranice stretu Slovenska a okupovaného Maďarska" nielenže by nikdy nepovedal, ale to ani 
nechápe, lebo má nabiflované, že to všetko bolo Maďarsko. Keď Ty hovoríš o Slovensku, to on nechápe, lebo 
podľa neho také niečo nikdy nebolo, on to aj dnes nazýva Felvidék-om, a chápe pod tým tú časť Maďarska, ktorá 
bola od neho násilne veľmocami odtrhnutá. Pojem Uhorsko nepozná, lebo na tento pojem Kazinczy nevymyslel 
adekvátne slovo. Podľa nás Maďarsko existuje od r. 1918, podľa nich od "zaujatia vlasti" (896)! atď., atď. 
Čiže my o voze a oni o koze. 
 

+++++++++++++++++++++++ 
 
Obcianstvo Spojenych statov americkych prijal Slovak jan Polerecky z Turca 
z dediny Polerieka, ktory ako vojak v hodnosti majora bojoval za 
nezavislost USA, za co ho prezident George Washington odmenil velkym 
majetkom a ako prvy obcan spojenych statov zacal poberat penziu od 
federalnej vlady.Meno sa nezachovalo mal len dievcata.Polerecky je drzitel 
vyznamenania medal of honore. Ma krasny pomnik v state Maine. 

+++++++++++++++++++++++ 
http://www.pravoslavie.ru/news/49678.htm 
  
Ruský prezident si priložil na telo relikviu Bohorodičky v Novgorode, kde sa neočakávane 
ukázal v chráme po predčasnom ukončení porady G-20 vo francúzskom Cannes. "Pojas" 
(opasok. pás?) Bohorodičky koluje po celom Rusku ako súčasť Sviatku národnej jednoty 

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

Vôbec nejde o lekárov.  
Tu ide o privatizáciu zdravotníckych zariadení postavených z daní občanov ešte za 
socializmu. Ide o megabiznis, ide o miliardy Eur, ide o moc nad politickými stranami, 
politikou, parlamentom a vládou. Ide omoc nad človekom. 
 
Privatizovať bude PENTA . 
 
Tá Penta, ktorá financuje SDKÚ a KDH. 
Tá Penta, pre ciele ktorej vznikla možnosť vzniku súkromných zdravotných poisťovní. Penta 
sľubovala špičkové zdravotníctvo. No v skutočnosti potrebovala iba peniaze poistencov. 
Penta koncentrovala svojich poistencov do Dôvery s kmeňom tuším 1,4 milióna poistencov. 
Tá Penta, ktorá ovláda sieť lekární Dr. Max. 
Tá Penta, ktorá ovláda časť laboratórií. 
Tá Penta, ktoré vstupuje do farmaceutických spoločností. 
 
Kruh sa uzatvára. Penta ovláda poisťovňu, lekárne, laboratóriá, lekárov aovládne nemocnice. 



Doterajšie peňažné toky v zdravotníctve sa usmernia jednýmsmerom - do pokladne Penty. 
 
Pre Pentu je zdravie tovar a občan zdroj poistného, teda príjmov. 
Cieľom Penty nie je kvalitné zdravotníctvo, ale zisk. Čím nižšie výdavky bude mať Penta na 
občana -pacienta, tým vyšší bude mať Penta zisk. 
 
To, čo sa na Slovensku deje, je amerikanizácia zdravotníctva. Občan -pacient zanedlho 
dostane za základné zdravotné poistenie iba ošetrenie v prípade život ohrozujúcich úrazov a 
ochorení. Na to naozaj Slovensko nepotrebuje toľko lekárov. 
Ibaže za všetko ostatné sa bude platiť. A nepôjde o eurá, pôjde o stovky, ba tisícky Eur. 
Zanedlho vzniknú poisťovne na priplatenie si k povinnému zdravotnému poisteniu. Zrejme sa 
dovtípite, že aj Penta aspoň jednu zriadi. 
 
Normálne by bolo bývalo, aby pre každého bolo povinné zdravotné poistenie v štátnej 
poisťovni a nadštandard si mohol každý priplatí podľa hrúbky jeho peňaženky. Sú vyspelé 
krajiny sveta, kde to tak funguje. 
 
Z pohľadu obyčajného občana ide, čo sa reformy zdravotníctva týka, o brutálny krok späť. Ja 
si pamätám časy, keď v našej školskej detskej ambulancii ordinoval lekár denne od 7.00 do 
8.30 a zubný lekár ordinoval dvakrát týždenne od 7.00 do 10.00. Pamätám si závodné 
ambulancie priamo v podnikoch. Pamätám si povinné štítkovanie a povinné zdravotné 
prehliadky, kúpeľnú liečbu a sanatóriá.....Kto vtedy nežil, ten neuverí. 
 
 
V novembri 1989 išlo o zmenu pre lepší život. Ibaže život väčšiny občanov sa podstatne 
zhoršil. O stave zdravotníctva a školstva to platí stonásobne. 
 
Toto sme chceli? 
 
Tu nejde o nostalgiu za "starými dobrými časmi", tu ide o krutú pravdu. Nepodsúvajte mi 
kydy o tom, že vtedy sme si my prejedli svoju budúcnosť. Lebo potom si krajiny západnej 
Európy svoju budúcnosť doslovne prežrali! A teraz chcú, aby sme im to my zaplatili! Všetko 
ide podľa dávno pripraveného scenára.. 

______________________________________________________________________ 

DOPLNOK – október 2011  

Už je to tu. V Bratislave už platí zákaz plánovaných hospitalizácií a povole né sú iba 
neodkladné. Pravidlá sú tieto: 

6. 100 % kapacít (postelí zazmluvnených poisťovňou) v bratislavských nemocniciach je 
rezervovaných pre neodkladné hospitalizácie.  

7. Naplánované hospitalizácie sa uskutočnia, iba ak sa neodkladné nevyčerpajú. 
Napríklad ak v tom mesiaci neodkladní pacienti zaplnia 80 %, ostáva 20 % na 
naplánované hospitalizácie. 

8. Ak sa povedzme po troch týždňoch zaplní 100 % kapacity neodkladnými, možno to 
prekročiť a ďalej prijímať, ale iba neodkladné hospitalizácie. 

9. Ak sa neodkladnými hospitalizáciami zaplní 100 %, naplánované sa presúvajú do 
ďalšieho mesiaca, čo sa môže opakovať aj celý rok. 



10. Ak sa to nedodrží, sťahuje sa osobné hodnotenie vedúcim pracovníkom na 3 mesiace.  

Takže ak vám naplánovali výmenu bedrového kĺbu vo veku 60 rokov, môže sa stať, že vám 
ho vymenia v sedemdesiatke... 

______________________________________________________________________ 

 

Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov 

Všetky médiá sa venujú v posledných týždňoch hodnoteniu roku súčasnej vlády. Prišiel preto 
čas vyhodnotiť aj rok vlády z  pohľadu skupiny, ktorá značnú časť jej aktivít strategicky 
plánuje a aj efektívne riadi. Odvahu priznať tento vplyv predovšetkým v zdravotníctve našiel aj 
týždenník Trend, ktorý sa téme venuje vo svojom  aktuálnom čísle. Dva palce hore pre 
reportéra Františka Múčku. A najlepšie aj jednu ochranku k tomu. 

Nejde totiž o bežných zlodejov, akých poznáme z predchádzajúcej vlády, ktorí kradli v 
zdravotníctve zo spotreby. V sektore, do ktorého ide  7,8 % výdavkov z HDP dokázala Penta 
za rok ovládnuť štátnu exekutívu, zmeniť systémovo zákony a takmer monopolne 
ovládnuť finančné toky. 

Kľúčovým bolo manažérske ovládnutie Všeobecnej  zdravotnej poisťovne (jej šéf prišiel z 
Penty) a tak spolu s Dôverou (ktorú vlastnia) rozhodujú o platbách za 93 % všetkých 
občanov Slovenska. Navyše zákon dal poisťovniam ešte voľnejšie ruky pri 
výbere poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tam je pôvod trhového stalinizmu, ktorý 
skupina v tomto sektore zaviedla. 

Viacerým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí odmietli ponuku Penty na 
prevzatie, boli vypovedané dvomi najväčšími poisťovnami zmluvy. Lekárňam, ktoré sa 
vzopreli akvizícii zdržujú platby tak dlho, že už nemajú na nájom ani výplaty. A podľa 
poslednej novely zákona nebudú viac poisťovne povinné uzatvárať zmluvy so štátnymi 
nemocnicami. Ako to skončí sa môžeme pozrieť na poslednom prípade, keď si špinavú 
robotu spravil šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne - revolučné rušenia oddelení prebehli 
iba v zariadeniach konkurujúcich skupine Penta. 

Ľúbivo možno znie aktuálne zdanenie zisku poisťovní, avšak tvorba rezerv nie je naviazaná  na 
počet poistencov, ale na  základné imanie. Ale predovšetkým vytváranie zisku z 
prerozdeľovania verejných prostriedkov naozaj nemožno považovať za podnikanie, 
pod ktorého rúškom celá akcia prebieha. Preto niet divu, že zisk poisťovne Dôvera presiahol 16 
miliónov Euro.  Vzorec je jednoduchý - čím menej vyplatíte, tým viac zarobíte. 

A keď už vyplatíte, tak iba svojim zariadeniam.  Penta Group ovládla takmer každú časť 
reťazca - poisťovňu, lekárne, polikliniky, laboratória, nemocnice. Dokonca aj 'nezávislé' 
inštitúty, ktoré sa snažia pôsobiť ako think-tanky a ovplyvňovať verejnú mienku v prospech jej 
stratégie. Zostali už iba posledné 2 články - farmaceutické firmy a štátne nemocnice. 

Boj proti farmaceutickým firmám, ktoré sa snažia vtesnaťdo role tých zlých, sa skončil. 
Schválenie referencovania cien na druhú najnižšiu úroveň v EÚ ako povinnosť lekárov 
predpisovať formou účinnej látky znamená ukončenie vplyvu skupiny nadnárodných 



výrobcov originálnych liekov, ktorých nevedeli ovládnuť. Zníženie výdavkov v prospech 
pacientov je vďačný kompromis, keďže sa zároveň s ním  vytvorila nová trhová príležitosť - 
biznis s generikami. Treba očakávať, že Penta čoskoro ohlási v tejto oblasti nejakú akvizíciu. A 
z ušetreného sa predsa môžu napríklad oddlžiť nemocnice. 

Čo sa tých týka, budú premenené na akciové spoločnosti a  oddlžené. A následne ponúknuté k 
privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu 
Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných 
dvoma poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu – podvodníci z 
Penty. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. 
Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť. 

Na toto všetko by mal poukázať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako 
regulátor, ktorého platíme z našich daní.  Ten má vykonávať dohľad nad správnym 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. Žiaľ, aj jeho šéf prišiel 
na túto stoličku priamo z Penty. 

Po 4 rokoch predchádzajúcej vlády nás bolo 5,5 milióna okradnutých. 
Po roku vlády Penty nás zostalo 5,5 milióna rukojemníkov.  

Tu sú vedúce ksichty z Penty – v prípade kontaktu odporúčam ihneď ich 
opľuť. 

  Marek Dospiva 

  Jaroslav Haščák 

   Martin Kúšik Jeden z najbohatších Slovákov, ktorý začínal predajom ruží na 

bratislavskom trhovisku. V najsilnejšej česko-slovenskej finančnej skupine Penta 

Investments vlastní zhruba 20%, čo je tretí najväčší podiel. Zo všetkých spolumajiteľov 

skupiny je práve on tou povestnou „tichou vodou, čo brehy myje“. Je nenápadný a na 

verejnosti málo známy. Absolvoval Karlovu univerzitu v Prahe a Universidad Complutense v 

Madride, kde študoval právo a ekonómiu. Po skončení štúdií pracoval až do roku 1994 v 

advokátskej kancelárii na Slovensku. 

Do sveta megabiznisu ho vtiahli až neskôr jeho spolužiaci Slavomír Haščák a Juraj 

Herko z gymnázia v Banskej Štiavnici, kde bola prípravka pre záujemcov o štúdium na 

Moskovskom inštitúte 

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

Odvrátená stránka biznisu Penty | 
Týždenník TREND 
Existujú silné indície, že štátne 
inštitúcie koordinujú svoju činnosť 
so záujmami finančnej skupiny 



To posledné, podľa čoho zdravotníctvo dlhé 
roky funguje, je ucelená dlhodobá koncepcia.  Zdravotné poisťovne, malé ambulancie, veľké 
nemocnice, lekárne či záchranné služby tvoria neprehľadný a neefektívny komplex služieb a 
finančných tokov. Žiadna vláda nemala guráž, silu alebo čas, aby v systéme poupratovala. Naopak, 
guráž, silu aj čas pretvárať zdravotníctvo podľa svojich predstáv má skupina Penta a jej poisťovňa 
a zdravotnícke zariadenia. 

Špinavá práca. Taká je operácia, do ktorej sa pustil topmanažment najväčšej zdravotnej 

poisťovne. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa rozhodla vymazať z mapy 
zdravotníckej siete celé nemocničné oddelenia. Prestala pre ne uzatvárať zmluvy o preplácaní 
výkonov a bez platieb od najväčšej poisťovne to môžu nezazmluvnené oddelenia rovno 
zabaliť. 

VšZP sa tak podujala na špinavú, ale v princípe dôležitú prácu, na ktorú doteraz nemala guráž 
žiadna vláda. Indície i dôkazy však hovoria, že o špinavú prácu ide aj z iných dôvodov. Zdá 
sa, že odvaha VšZP je selektívna, kritériá nejasné. A príliš veľa nitiek sa zbieha v prostredí 
skupiny Penta. Tá v sektore zdravotníctva postupuje rýchlymi krokmi na viacerých frontoch. 
Dnes je zrejmé, že sektor zdravotníctva spoluvytvára po všetkých stránkach.  Vrátane takých, 
ktoré by od súkromného zdravotníckeho biznisu mali byť stritkne oddelené. 

Skúste vedľa 
Najprv príklad v malom. Je známe, že VšZP nie je v dobrej finančnej kondícii. Keď v lete do 
poisťovne nastupoval súčasný manažment, našiel ju finančne takú rozbitú, že musel na 
poslednú chvíľu odvracať nútenú správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
Nakoniec si poisťovňa vydobyla len špeciálny ozdravný program pod kuratelou tohto úradu. 

Aby predišla nútenej správe, musela prijať veľa záväzkov. Jedným z nich bolo, že nesmie 
podpisovať zmluvy s novými zariadeniami. Až na výnimky, ako sú ambulancie všeobecných 
lekárov, kde zákon prikazuje zazmluvňovanie v mene slobody výberu lekára. 

Poisťovňa nariadenie dodržiava, zmluvy podľa jej riaditeľa Mariana Faktora s novými 
zariadeniami od nástupu manažmentu neuzatvárala. To však neznamená, že vyvolené nové 
zariadenia peniaze od štátnej poisťovne nedostávajú. 

Prípadovou štúdiou môže byť banskobystrická nemocnica Mammacentrum sv. Agáty Procare, 
zameraná na komplexnú diagnostiku a liečbu nádorových a iných ochorení prsníka. Špičkovo 
vybavenú nemocnicu pred časom zakladalo biskupstvo Banskej Bystrice. Biskup Rudolf 
Baláž ju vysvätil v októbri 2009, vtedy pod názvom Mammacentrum sv. Agáty. No biznis 
nešiel, ako mal. Aj preto, že súkromnému zariadeniu sa na väčšinu činností nepodarilo 
uzatvoriť zmluvu s VšZP. Dôvodom malo byť, že rovnaké služby už v meste poskytuje 
fakultná Rooseveltova nemocnica. 

etrend.sk 
Odvrátená stránka biznisu Penty  
K otepleniu vzťahov s VšZP došlo podľa zdroja z nemocnice na jeseň, keď sa zariadenie 
začalo pripravovať na nového vlastníka – Pentu. Tá prevádzkuje sieť polikliník Procare. V 
tom čase prišlo k nárastu platieb od VšZP o desaťtisíce eur.  TREND na spolupracovníčke 
otestoval, ako by dnes dopadla záujemkyňa o služby centra, ak by bola poistenkyňou VšZP. 
Odpoveď bola ústretová: príďte, žiadny problém, prehliadky na mamografe spravíme, uhradí 



to štátna poisťovňa. Hoci tá pred uzávierkou článku potvrdila, že rádiologické činnosti 
neprepláca. 

Ako sa to mohlo stať 
Ak by bola VšZP naozaj pod vplyvom Penty, konflikt záujmov by bol obrovský. Najmä preto, 
že Penta vlastní konkurenčnú poisťovňu Dôvera. Kroky VšZP, napríklad nezazmluvňovanie 
vybraných zariadení, jej môžu veľmi pomôcť v jej vlastnom biznise. Nehovoriac o tom, že 
Penta skupuje slovenské nemocnice a kontroluje aj časť trhu so zdravotníckymi laboratóriami.  
Pre zdravotnícke zariadenia sú dohody s poisťovňami kľúčové. 

Aké sú však iné dôkazy či indície, že VšZP svoju činnosť koordinuje s firmami pod správou 
Penty?  Na začiatok ilustrácia z praxe. Počas prípravy tohto článku, vo fáze, keď bola 
oslovená iba VšZP, došlo k úniku informácií k zamestnancom finančnej skupiny.  Tí priamo 
oslovovali ľudí v brandži, aby zistili, kto môžu byť zdroje pre chystaný článok. No oveľa viac 
o rozsahu vplyvu finančnej skupiny v štátnej poisťovni i v celom sektore napovedá personálna 
politika skupiny. 

Všetko je o ľuďoch 
Pri téme personálnej politiky Penty, vďaka ktorej veci pre skupinu fungujú, ako majú, sa dá 
odpichnúť aj od spomínaného Mammacentra sv. Agáty Procare.  Jej predseda predstavenstva 
je automobilový pretekár Jirko Malchárek. Niekdajší vrcholový člen už neaktívnej strany 
Pavla Ruska ANO, ktorý sa po prevrate v strane stal na necelý rok pred voľbami 2006 
ministrom hospodárstva. V tom čase sa počas chystanej privatizácie letiska dostal do ostrého 
konfliktu so spoločnosťou ISAP, konkurentom víťazného konzorcia TwoOne, v ktorom bola 
spoločníkom aj Penta. Privatizáciu letiska nakoniec zastavil premiér Mikuláš Dzurinda, keďže 
voľby sa konali predčasne a išlo o nepopulárnu tému. 

Väzby J. Malchárka na skupinu boli mnohostranné.  Za poradcu pre privatizáciu si vybral 
Ľuboša Ševčíka, biznis spoločníka spolumajiteľa Penty Jozefa Oravkina. Okrem iného bol v 
tom čase dosadený do predstavenstva letiska. 

V tom čase štát riešil aj predaj Slovenských elektrární talianskemu Enelu. Jednou z 
problémových oblastí transakcie bola aj pre elektrárne nevýhodná zmluva s Paroplynovým 
cyklom, ktorý krátko predtým kúpila Penta. Podobne možno nájsť vo firmách Penty uloženú 
Zuzanu Zvolenskú, predchádzajúcu šéfku VšZP nominovanú ministrom Ivanom 
Valentovičom (Smer-SD). V súčasnosti je členkou predstavenstva Dôvery. Že si ju Penta 
vybrala pre jej manažérske umenie, je nepravdepodobné, keďže vo VšZP zanechala dlhy ako 
nikto pred ňou. 

Ale späť k zdravotníckemu sektoru, v ktorom sú zaujímavejšie iné posty obsadené ľuďmi s 
visačkou Penty. Majú dosah na inštitúcie, kde sa tvoria normy, pripomienkuje legislatíva a 
rozhoduje o finančných tokoch. 

Príkladom je šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján Gajdoš. Pred 
vymenovaním do úradu pracoval pre Pentu v rôznych pozíciách.  V arbitráži, ktorú Dôvera 
viedla proti Slovensku, bol jej svedkom proti štátu. Dnes pritom šéfuje inštitúcii, aj vďaka 
ktorej sa akcionár Dôvery súdi so štátom. Jeho úrad je najvyšším regulátorom v odvetví, 
dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na zdravotné poistenie.  
Kompetencie úradu voči poisťovniam či zdravotníckym zariadeniam možno označiť za 
zásadné – napríklad môže poisťovni uložiť nútenú správu alebo jej zobrať licenciu. A vidí do 
všetkého, čo sa na trhu so zdravotným poistením stane, môže sa nechať informovať o 
detailoch ich stratégií a obchodných vzťahoch. 



Skladačka 
Autor článku pred pol rokom na blogu etrend.sk informoval o ďalších zaujímavých 
nomináciách. Jednou z nich bol šéf VšZP Marian Faktor a šéf nákupu zdravotnej starostlivosti 
štátnej poisťovne Martin Kultan. Oboch spája prepojenie na skupinu firiem okolo Penty. 

M. Faktor bol riaditeľom krajskej pobočky Dôvery v Žiline. Jeho brat Pavol Faktor je 
označovaný za experta Pavla Hrušovského pre špeciálne operácie financovania hnutia. Dnes 
je členom dozornej rady Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy či vedenia Fondu 
národného majetku.  M. Kultan v súčasnosti bez formálnej funkcie z poverenia riaditeľa 
kontroluje procesy, s kým a za akých podmienok VšZP uzavrie zmluvu. Ešte v decembri 
minulého roka bol pritom členom predstavenstva Dôvery, kde mal tiež na starosti nákup 
zdravotnej starostlivosti. 

Ministerstvo zdravotníctva konflikt záujmov odmieta, podľa neho je odborníkov na 
zdravotníctvo málo, a tak je prirodzené, že sa pohybujú medzi konkurentmi. V rovnakom 
duchu odpovedala na otázky o nezvyklej fluktuácii aj Penta. 

Kto má výhodu 
Keď VšZP ohlásila redukciu 156 nemocničných oddelení, vydala poisťovňa Dôvera správu, v 
ktorej kroky konkurenčnej poisťovne podporila. Nemožno nesúhlasiť s tvrdením Dôvery, že 
je potrebné riešiť situáciu v zdravotníctve podobným spôsobom“.  Lenže spojenie podobný 
spôsob“ umožňuje mnoho variácií. Ani odbornej verejnosti nie je jasné, podľa akého kľúča sa 
manažéri štátnej poisťovne rozhodujú, keď upratujú medzi nemocnicami. Pochybností je 
preto veľa. Hoci je upratovanie dôležité pre sektor ako taký, spôsob, akým sa vykoná, môže 
zabiť biznis v jednej nemocnici a vyrobiť ho v inej.  V máji TREND informoval o 
prepojených a netransparentných skupinách, ktoré ovládajú celú sieť nemocníc na východnom 
Slovensku (Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné, Rožňava, Spišská Nová 
Ves, Stropkov a Medzilaborce). Podľa informácií TRENDU ich cez neprehľadnú sieť 
obchodných spoločností a neziskových organizácií manažuje či spolumanažuje práve Penta, 
respektíve jej blízki ľudia. No finančná skupina sa k nim zatiaľ otvorene nepriznáva. 

TREND sa náhodne pozrel na plány VšZP so štyrmi nemocnicami, pri ktorých sa 
konsolidácia priam pýta, keďže sídlia blízko seba a ich oddelenia sú duplicitné. Nemocnice 
Humenné, Vranov na Topľou, Trebišov a Michalovce vytvárajú geografický kruh s 
priemerom asi tridsať kilometrov. 

No každá zo spomínaných nemocníc bude mať aj naďalej gynekologické oddelenie, detské 
oddelenie či úrazovú chirurgiu. Napriek tomu, že evidujú podstatne menej hospitalizácií, ako 
je v podobne veľkých mestách zvykom. 

Trh si totiž rozbíjajú vzájomne. Pri porovnateľných objemoch pritom VšZP vo viacerých 
nemocniciach tieto oddelenia rušila a pacientov núti prekonávať podstatne dlhšie cesty, ako sú 
vzájomné vzdialenosti spomínaných nemocníc. 

Ilustračné foto - Profimedia.cz 
© 2011 TREND Holding, spol. s r.o. 
Diskusia (5 reakcií ) 
• 
Verejne tajomstvo je odhalene. 
15.8.2011 / normi 
Ale co s tym mozu robit bezni obcania(volici) ked je v tomto biznise namocene cele politicke 
spektrum???? 

Zalozit novu politicku stranu ktora bude mat v programe 



vysachovanie sukromnych zdrav. poistovni? 
• 
Chválim autora 
15.8.2011 / AFI 
ktorý ako jeden z mála vie písať zaujímavo a inovatívne a nepapagájuje to, čo mainstream 
slovenských médií. Ste ostrovčekom pozitívnej deviácie a zostáva len dúfať, aby tento 
ostrovček nezmizol pod vodou vplyvom globálneho otepľovania. Napriek hnusu, ktorý 
odhľajute, ma vždy pozitívne naladíte - pretože vidím, že v tomto štáte sú ešte medzi 
mienkotvornými ľuďmi osoby, ktoré (1) rozmýšľajú, (2) zamýšľajú sa, (3) zjavne ich nikto 
neupláca (4) majú odvahu niečo povedať/napísať (5) nesedia iba tak za pecou a nefrfľú na 
ťažobu bytia... 

• 
aj ine vazby 
12.8.2011 / premek_podlaha 
na MV najdeme polahky aj ine skryte vazby- napr.  riaditel odboru Informatiky Peter K. je 
byvalim zamestnancom Penty, pracoval ako nastrceny pocas fuzie Dovery s Apollom, teraz je 
na MV ako predlzena ruka... 

Otvoriť celú diskusiu s 5 príspevkami 

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

Čakanie na spomienky pre budúcnosť 

 

Amaterizmus vlády Ivety Radičovej a konkrétne jej samotnej, spôsobuje 

neustále problémy celej spoločnosti. A prenáša sa aj do budúcna. A to 

nielen v dopadoch na životnú úroveň, keď je možno lepšie, ak budeme 

mať rozpočtové provizórium ako odhady Ivana Mikloša, ktoré už pri ich 

tvorbe v podobe štátneho rozpočtu boli zjavne nereálne. Aj po týždni 

od pádu vlády totiž žijeme v čudných ústavných pomeroch. 

 

Jednoducho sa naša premúdrelá premiérka, či expremiérka prerátala, ak 

si myslela, že môže vládnuť aj po vyslovení nedôvery v parlamente 

nerušene ďalej. Prvý jej to pripomenul Vladimír Mečiar, že vrši chybu 

za chybou, ak si naivne myslí, že môže odvolávať už raz odvolaných 

ministrov. 

 

A teraz sme vďaka jej nevedomosti vo vládnych pochybnostiach, ako 

fungovať ďalej, keď vláda nepodala demisiu do rúk hlavy štátu. Ak by 

to Radičová urobila, jednoducho ju mohol Ivan Gašparovič poveriť 

výkonom do predčasných volieb. Teraz musí buď naťahovať čas až do čias 

volieb, alebo vymenovať dočasnú vládu, ktorá sa bude musieť uchádzať o 

dôveru v parlamente. 

 

A túto dôveru nemusí získať, lebo so SaS už nikto nechce vládnuť ani 

dočasne a Robert Fico za dočasnú vládu odmieta dvihnúť ruku, aby nebol 



za jej výsledky spoluzodpovedný. A tak by sa do marca striedali v 

parlamente kabinety, z ktorých by každý do 30 dní nezískal podporu 

parlamentu. 

 

Je to síce fikcia, ale na Slovensku už nič neprekvapí. Už sme si 

akosi zvykli, že ľudia, ktorí pracujú v štátnych orgánoch v prospech 

občanov, sa do médií nedostanú. A ak, tak len krivo očierňovaní. 

Najlepším príkladom je Vladimír Mečiar. 

 

V susednom Česku majú viacerí ľudia hlavy v smútku, lebo od roku 1989 

im teraz prišlo platiť za byty, aby ich mohli mať v osobnom 

vlastníctve. A chcú zrazu od nich horibilné sumy podľa trhových 

odhadov. Poviete si, že je to normálne, veď žijeme v trhovej 

spoločnosti. 

 

Na Slovensku sme sa však tomu vďaka Mečiarovi vyhli. Za jeho vlády 

bol prijatý zákon, že ten, kto býva v byte s trvalým pobytom, môže 

požiadať jeho správcu o predaj a vtedy mu ho musí správca predať. A to 

za zostatkovú a nie za trhovú cenu. 

 

A tak na Slovensku ľudia prišli až veľmi veľmi lacno k bytom, na 

ktorých dnes mnohí aj bohatnú ich ďalším predajom, čo je však už iný 

príbeh. Zatiaľ občania v Česku také šťastie mať nebudú a musia si brať 

hypotekárne úvery na byty, v ktorých doteraz prežili celý život spolu 

s rodinami. 

 

Tento sociálny Mečiarov ťah však zostal akoby občanmi Slovenska 

nepovšimnutý. Rovnako u našich susedov v Českej republike prebieha 

živá diskusia o kupónovej privatizácii zo začiatku deväťdesiatych 

rokov, ktorá rovnako prebiehala vtedy aj na Slovensku. 

 

A práve v tejto kupónovej privatizácii zmizol rozhodujúci podiel 

štátneho majetku. Dnes česká spoločnosť unisono komentuje tento 

priebeh ako nešťastný, nezvládnutý, škodlivý, zlý, neúspešný a 

poškodzujúci štát dodnes. 

 

Na Slovensku? U nás o tom vôbec nediskutujeme a z človeka, z ktorého 

sa otvorene v Českej republike za kupónovú privatizáciu vysmievajú - z 

Gabriela Eichlera - sme u nás vyrobili priam bájneho hrdinu pri 

údajnej záchrane košických železiarní, čo je ďalší nepravdivý mýtus. 

 



Vôbec sa však nehovorí o tom, že keď v roku 1994 bolo spustené 

predkolo druhej kupónovej privatizácie stranami aj dnešnej vládnej 

koalície, Mečiar po víťazných predčasných voľbách zmenil tento zlý 

spôsob privatizácie na dlhopisovú metódu. 

 

Kým z kupónovej privatizácie vyšla akurát nula pre každého občana, 

pričom v konečnom dôsledku napáchanými škodami v skutočnosti až mínus, 

v prípade dlhopisovej Mečiarovej metódy zrazu ľudia dostávali skutočné 

reálne peniaze. Za tisíc korún až štrnásťtisícový výnos. 

 

Žiaľ, na Slovensku je to tak, že my si vlastných ľudí, ktorí pracujú 

v náš prospech nevážime a snažíme sa ich podiel na tvorbe spoločného 

dobra znižovať. Dokedy to bude trvať, nikto nevie. Faktom je, že mať 

takého politika ako Mečiar, by chceli mnohé národy. 

Stanislav Háber 

+++++++++++++++++++++++ 
Doslo z Ameriky 
Zoznam tzv. Zakázaných spevov, ktorý vyšiel pred 50-60 rokmi v emigrácii. Tam je aj táto 
“spievanka”: 

Čečina, čečina, zelená čečina, 

Každý verný Slovák paste už zatína. 

  

Stokrát dom ti vravel, na vedomie dával, 

Aby si sa s nami, Beneš, nezahrával. 

  

Česi nič nedbali, radšej židov mali, 

Nášho prezidenta do áreštu dali. 

  

Pripravte si, chlapci skryté automaty, 

Kyjom-kyjačiskom lámte Čechom hnáty. 

  

Kým bol Tiso hore, Slovák sa mal dobre, 



Dnes krivda za stolom, pravda u dvier žobre. 

  

Kým mal Slovák Tisu, mal aj plnú misu, 

teraz, keď „vsio rovno“, máme hrubô h…o 

  

Beneš, Benešisko, takýto je náš plán, 

keď nám Tisu zničíš, sadaj na eroplán! 

+++++++++++++++++++++++ 
 
 „Aby tu nebolo zas na stá cudzích pánov, nech ty si vodca náš, čo z našej krvi si,  ten veniec, 
ktorý ti ovíjame dnes skráňou,  má zeleň z Dunaja a kvety z Torysy.“ 

Valentín Beniak – Tiso 
 

+++++++++++++++++++++++ 
 
http://www.magnificat.sk/2011/10/video-jozef-tiso-zachranil-800-deti/  
Video- osobne svedectvo: Dr. Jozef Tiso osobne zachránil pred Nemcami až 800 detí pred 
deportáciou z Dolného Smokovca do Osvienčinu slovami: "Len cez moju mŕtvolu". 
Video: Jozef Tiso zachránil 800 detí 
24 Október 2011.  

 
Pravdepodobne viete, že kto bol Nicholas Winton. Zachránil 669 detí pred istou smrťou. 
Nechcem žiadnym spôsobom znevažovať tento jeho čin, ale na Jozefa Tisa, prvého prezidenta 
Slovenskej republiky, to nestačí. 

 http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/jozef-tiso-zachranil-800-deti/ 

http://www.youtube.com/watch?hl=sk&v=gZz5fO2e1Cc 
+++++++++++++++++++++++ 

 
 
výpoveď Vincenta Tomášeka: „Dr. Jozef Tiso zachránil mne a ďalším deviatim život!“ 



Svedecká výpoveď Vincenta Tomášeka: „Dr. Jozef Tiso zachránil mne a ďalším deviatim 
život!“  
História  
13.10.2010  
Napísal VINCENT TOMÁŠEK     
Narodil som sa v Nemšovej – Horné Sŕnie, ale rodina sa neskôr presťahovala do B. Bystrice. 
Ako vojakovi bývalej Malárovej armády sa mi podarilo po jej odzbrojení vrátiť sa k rodičom. 
Po potlačení povstania som uvažoval o prechode do Bystrého, ale pokus sa neuskutočnil a 
mňa ako podozrivého zaistila Sicherheistdienst. Som jeden z troch žijúcich zo skupiny 
desiatich, ktorých nemecká armáda na Silvestra 1944 po potlačení povstania vybrala v 
Banskej Bystrici na verejnú popravu, ak sa neprihlásia do dvoch dní páchatelia popretŕhaných 
telefónnych káblov. Ale vyššia moc – Prozreteľnosť zasiahla. 
 
Zasiahla cez osobu nášho záchrancu Dr. Jozefa Tisu, ktorý hoci už iba ako prezident 
okupovanej krajiny dokázal nemožné a zachránil naše životy. Mal som vtedy 21 rokov a 
podobne aj dvaja bratia Nábělkovci a Václav Vaško, ktorých otcovia a rodiny patrili medzi 
exponovaných predstaviteľov česko-slovenskej Benešovej línie v povstaní. Tieto konkrétne 
fakty hovoria o tom, že Dr. Tiso zachraňoval ľudí bez ohľadu na ich názory, náboženstvo a 
národnosť. Zachránil desaťtisíce príslušníkov povstaleckej armády pred nemeckými 
zajateckými tábormi a zrovnaním povstaleckých miest Banská Bystrica, Brezno, Zvolen a 
Turčiansky sv. Martin so zemou. 
 
 
Kajúcne sa priznávam, že som po celý život niesol ťažkú traumu pre pocit dlhu voči tomuto, 
mne drahému človeku, lebo som nemal spoľahlivé informácie o strojcovi zázraku – zrušenia 
našej popravy iba pár hodín pred jej vykonaním. Je tiež pravda, že som nemal možnosť, ani 
spôsob ako a kde sa mu poďakovať. Zábranou bola aj okolnosť, že za bývalého režimu som 
bol 34 rokov vyšetrovaný štátnou bezpečnosťou a prenasledovaný ako nepriateľská osoba.  
 
Bol som vyhadzovaný zo zamestnaní, nesmel som pracovať vo svojom povolaní a nestal som 
sa ani príslušníkom česko-slovenského odboja. Orgány štátnej bezpečnosti ma dokonca 
obviňovali, že som sa z vlastnej iniciatívy nechal zatvoriť, aby som mohol robiť špicla pre 
gestapo. Štátna bezpečnosť mi však bez ostychu navrhla robiť spolupracovníka s možnosťou 
mať sa dobre.  
 
Až do minulého roka som sa k týmto skutočnostiam takpovediac nepriznával, lebo som sa 
cítil ako bezmocný stratený syn. Až pri spomienke k 67. výročiu vzniku prvého Slovenského 
štátu v roku 2006, ktorú organizovala Matica slovenská v Košiciach som nevydržal a priznal 
som sa k tomu, že k tým desiatim zachráneným, o ktorých píše Dr. Ján Balko v knihe Desať 
rokov v slovenskej politike – život v piatich režimoch (2. diel, kapitola Aký Silvester sa 
pripravoval v Bystrici, strany 249 – 252), patrím aj ja.  
 
Dr. Balko v nej napísal, že keď sa dozvedel o chystanej poprave desiatich rukojemníkov, 
odcestoval do Bratislavy a po 17.00 hodine na zvláštnej audiencii o tom informoval pána 
prezidenta, ktorého hlásenie rozhorčilo, prisľúbil zakročiť a výsledok bol nasledovný: „Ako 
som na druhý deň zistil, pán prezident zakročoval už večer po mojom hlásení. Oznámili mi, 
že poprava na Silvestra v Bystrici nebude. … A tu je zoznam rukojemníkov, ktorých dňa 27. 
XII. 1944 vybral SS-Hauptsturmbandfuhrer Dr. Heusser na silvestrovskú popravu na 
banskobystrickom námestí: Viliam Furdík – továrnik, Pavel Ruttkay – továrnik, Eugen 
Riečanský – hlavný tajomník, Ondrej Kožlej – súkromný úradník, Imrich Peník, Peter a Eva 



Novotní, Dr. Viktor Cársky – tajomník povstaleckého okresného výboru, Václav Vaško – 
študent, Ľudovít Nábělek – študent, Vincent Tomášek – súkromný úradník. 
 
Z uvedených žijeme poslední traja menovaní. Bolo to prekvapenie pre členov MO-MS a 
prekvapil som aj sám seba, že som s tým vystúpil na verejnej schôdzi po prvýkrát v živote. 
Potom som požiadal predsedu Matice slovenskej, aby vybavil zádušnú omšu za Dr. Jozefa 
Tisu u pána arcibiskupa Tkáča. Stalo sa tak v apríli minulého roka. Bol to pre mňa najväčší 
deň za posledných 60 rokov a bol som šťastný, že som sa touto formou mohol poďakovať 
svojmu prezidentovi. Z politického štvanca som sa stal opäť človekom. 
 
Pomohla mi k tomu aj kniha Dr. Balku, ktorá dokumentuje nový pohľad na dejiny 
slovenského národa. Preto využívam túto príležitosť, aby som človeku, ktorý pre dobro 
svojho národa neustále nebezpečne riskoval, a ktorého si preto nesmierne vážim, tu pred 
tvárou všetkých prítomných a celého Slovenska mu zo srdca poďakoval, nielen za svoj život, 
ale aj za život môjho o rok mladšieho brata Jozefa, ktorého Sicherheitsdienst zatvorila k vôli 
mne ako rukojemníka, ale aj všetkých občanov, ktorých po celých šesť rokov zachraňoval. 
  
Urobil mnoho dobrého, ale všetko zlé potlačiť nemohol. Mnohí sme sa mu nestihli poďakovať, 
aj to bolo na Slovensku nebezpečné. Slovenské povedomie je drasticky udupané a ešte aj dnes 
udupávané oživovaním histórie – pavedy československo-boľševických historikov. 
 
Pre mňa je Dr. Jozef Tiso naším prvým prezidentom, prvej samostatnej Slovenskej republiky, 
svätým mužom a martýrom slovenského národa. Jeho skutky vykonané pre náš národ v 
ťažkých rokoch druhej svetovej vojny sa mi javia ako zázraky. 
 
Podpisy: VINCENT TOMÁŠEK s rodinou 
 
Svedectvo prednesené na seminári o Dr. J. Tisovi v Bratislave, 18. apríla 2007 
 
Článok uverejnený v časopise Kultúra, ročník X. – č. 13; 27. júna 2007; s. 5 
––––––––––––––––––––––––- 
Tomasek bol zaryty cechoslovak, nieskor spolupracovnik STB, az teraz ku koncu zivota, ked 
uz je neskoro vysiel z pravdou vonku.Teraz ked cele generacie su nasiaknute bolsevickov 
nepravdivov historiou tykajucou sa tohoto obdobia historie Slovenska, ale ani v tejto 
vypovedi Tomasek nepovedal, ze okrem nich pan prezident zachranil ich desiatich pred 
verejnou popravou, ale aj vacsinou zajatych ucastnikov pucu, ktorich pocet sa pohyboval vyse 
sto tisic.Uz len za zachranu 800 zidovskych deti z Dolneho Smokovca tento clovek si zasluzi 
nasu uctu. Ine narody by mu za to  stavali pomniky,len my Slovaci mu hanobyme jeho hrob 
nadavame mu do ludackeho kontraverzneho a neznajuceho pravdu prezidenta.Toto je nasa 
slovenska nizkost.No pravdou je, ze historia sa da prekrucat, ale sama sa ona nikdy nemeni, 
toto povedal uz davno J.C.Hronsky a stale to plati a platit bude, to by si zapamatat kadejaki 
Chmelari mali.Lebo pravdou je,ze kazdy zban, ktory hodi po vodu raz sa 
 urcite rozbije. Hovori porekadlo. 
Pre bulletin Svatopluk J. Janek. 

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

neviditelnypes.lidovky.cz 



HISTORIE: Když je zlo líčeno jako dobro 
a  dobro jako zlo 

Co je dobré a co je zlé? Touto problematikou se zabývá lidstvo od pradávných dob až do 

současnosti. Kdysi dávno patřily k uznávaným charakterovým hodnotám pracovitost, 
soběstačnost a cílevědomost. Lidé s těmito vlastnostmi se těšili respektu i uznání a okolí se 
snažilo dosáhnout stejného postavení. Nyní však převládá ve společnosti závist, schopní a 
pracovití lidé čelí ústrkům, někdy až nenávisti ze strany svých spoluobčanů.  Americký 
novinář Georg Will zveřejnil studii, podle které lidé prosazující co největší zásahy státu do 
společnosti, umělé snižování majetkové nerovnosti obyvatelstva pomocí vysokých daní, 
myšlenku, že je lepší utrácet cizí peníze nežli vlastní, jinými slovy socialisticky orientovaní 
lidé snadněji podléhají snaze po jednoduchých řešeních. Takové postupy vedou k lepší 
manipulaci se společností, takže se společnost často přikloní k zdánlivě líbivým heslům o 
zavedení pořádku – od toho je pak už jen krok k otevření prostoru různým diktátorům. 
Vzpomeňme jen, jak se chopil moci nacismus a komunismus, ve svých projevech i důsledcích 
vlastně ultralevicové ideologie. 

A proč to vše píši? Protože velká část socialistů zastává - pro mne nepochopitelně - 
antisemitský postoj.  Socialisty různých barev spojuje antiizraelismus a zběsilý či latentní 
propalestinský postoj. Izraelci jsou bohatší a úspěšnější než jejich palestinští sousedé a právě 
tato skutečnost vyvolává u euromarxistů (samozřejmě, že i u amerických a asijských 
marxistů) nezaslouženou solidaritu s chudšími lidmi bez prozkoumání a uznání podstaty 
odlišností.  Západní levice považuje stát Izrael za bohatý kapitalistický útvar, koloniálním 
způsobem utiskující chudé, tudíž i a priori nevinné palestinské Araby.  Jak snadné je potom 
pomocí socialistických médií udělat z demokratického a pracovitého Izraele démona Blízkého 
východu, jehož obyvatelé jsou zpupní, pyšní, zpanštělí, kteří týrají chudé, ubohé a slabé 
palestinské obyvatelstvo, Gazu označují jako «koncentrační tábor», blokádu Gazy jako 
«kolektivní trest pro 1,5 milionu lidí». Ovšem je tomu skutečně tak? Skutečně jsou Izraelci 
bezcitní jako esesmani (tak je skutečně někteří antisionisté označují)?  Po vyhlášení Státu 
Izrael, stvrzeném všemi mocnostmi světa včetně SSSR, přepadly okolní arabské země mladý 
židovský stát, který se k zármutku antisionistů, respespektive antisemitů ubránil.  Palestinské 
obyvatelstvo v očekávání bojů a po výzvách svých pokrevních politiků opustilo Svatou zemi. 
Místo aby se o palestinské bratry postarali ti, kteří je k masovému odchodu vyzývali, zřídili 
pro ně uprchlické tábory a po dobu více než šedesáti let neučinili nic pro zlepšení nebo 
odstranění následků vlastní nenávistné politiky. Uprchlické tábory tedy nebyly «vynálezem» 
židů, jak se traduje, ale výsledkem nechuti arabských zemí vyřešit alespoň trochu přijatelným 
způsobem úděl svých bratří. Naopak - využili těchto uprchlických enkláv k opakovanému 
rozněcování nenávistných útoků na židovský stát.  Téměř s jistotou lze tvrdit, že některým 
arabským státům tento status quo vyhovuje. Jak snadné je totiž roznítit v potřebný čas na 
těchto územích nepokoje a pak tvrdit, že to je výsledek izraelské politiky! 

Stejná situace panovala v Judeji a Samaří (na Západním břehu Jordánu) pod jordánskou 
okupací a v Gaze pod správou Egypta. Po skončení dalšího válečného střetnutí v červnu 
1967 vstoupili Židé na území Západního břehu Jordánu a byli otřeseni životními podmínkami 
palestinských občanů. Pod vládou Izraele se totiž životní úroveň Palestinců prokazatelně 
zvýšila, našli zde možnost práce a výhod demokracie, čímž se jejich život přiblížil 
euroatlanským normám. 



Přesto to nebrání různým levicovým intelektuálům, politikům a levicovým médiím v jejich 
službách převracet pravdu. Mezi nejhorší novinářské «kachny » patřilo informování o 
případech, tzv. «janinském masakru», zmlácení Tuvieho Grosmana a úmrtí Mohameda Al 
Doura. Ze všech těchto zločinů bez prošetření okolností byl okamžitě obviněn Izrael.  O 
janinské operaci zmíním jen to, že byl Izrael obviněn z válečných zločinů, měl údajně zabít 
500 Palestinců. Tuto palestinskou lež papouškovala levicová televize CNN a International 
Internatavisen Jyllands-Posten. Zevrubné vyšetřování však dokázalo, že na palestinské straně 
padlo 54 bojovníků, z nichž bylo pouze 7 civilistů. Vidíme jasně - lež jako věž. Dalším 
nechutným případem levicové lži se stalo informovaní v kauze Tuvieho Grosmama.  V září 
roku 2000 deníky The New York Times, TheAsociated Press a The Wall Street Journal 
otiskly fotku, kterou pojmenovaly «Izraelský policista bije palestinského mladíka na 
Chrámové hoře». Snímek měl být svědectvím brutálního zásahu izraelských jednotek proti 
Palestincům. Nakonec vyšlo najevo , že Tuvie Grosman byl ve skutečnosti židovský chlapec 
narozený ve Spojených státech, který navštívil Jeruzalém, město svých předků, a neznalý 
poměrů si «zkrátil cestu» přes arabskou část Jeruzaléma. Jeho automobil přepadl zběsilý 
palestinský dav. Arabové ho vytáhli z auta a bili hlava nehlava, kopali do něj, mlátili mu 
hlavou o zem . Grosmanovi se podařilo jen štěstím uniknout a dobelhal se na izraelskou 
benzínovou pumpu. Následně se izraelští vojáci snažili rozehnat rozvášněné palestinské 
mladíky, ale v tomhle okamžiku skupina nenávistných fotografů začala pořizovat své fotky, 
ve kterých zachytili údajnou «brutalitu» izraelských vojáků. Kam až jsou média ochotna zajít? 

Ovšem nejobludnější novinářskou lží se stalo informování o úmrtí Mohameda Al Doura. 
Televize France 2 odvysílala 30.9.2000 sedmadvacetiminutový záznam natočený na místě 
palestinským kameramanem Talalem Abu Rahmehem, jenž pracoval pro Charlese Enderlina, 
blízkovýchodního korespondenta jmenované televize. Snímek obletěl celý svět. Na snímku 
byl zachycen palestinský tatínek Jamal Al Doura se zkrvaveným tělem svého syna 
Mohameda. Za vraha dítěte označily deníky a televize, opět bez důkazů, židovský stát. 
Philippe Karsenty, pracující pro organizaci Media Rating, ale poukázal na hrubé nedostatky 
tohoto záznamu. Prohlásil jej za zinscenovaný, televize France 2 podala žalobu a spor s 
Karsenthym vyhrála. Karsenthy se odvolal, zpočátku byl pro něj případ beznadějný, ovšem 
událostí se začali zabývat nezávislí činitelé a ti vylhanost celého záznamu dokázali, čímž dali 
za pravdu Karsenthymu. Ano, pravda vyšla najevo, ale za jakou cenu? Zatímco zprávy 
očerňující Izrael otisknou noviny na úvodní straně listu, vysvětlujícímu popisu izraelsko-
palestinské konfrontace zdaleka tolik času a prostoru nevěnují. 
Mnozí lidé dále přehlížejí i současné dění. Národ, který je vystaven terorismu, se musí podle 
toho zařídit. V kterých arabských sídlištích se musí odpadkové koše a nádoby zajišťovat proti 
bombám, jak je tomu v izraelských městech? Nebo musí mít arabští školáci na svých 
vycházkách ozbrojený doprovod?  Proč se nemusí chránit Arabové? Protože židovští 
extrémisté nepoužívají zdaleka tak agresivních metod jako extrémisté arabští. Židovští 
extrémisté, kteří jsou v poměru k počtu obyvatel téměř v zanedbatelné menšině, musí jednat v 
intencích demokratických zákonů Státu Izrael a mají jen omezený akční rádius. 

Všechny války byly Izraeli vnuceny. V současnosti Arabové z Gazy pálí stovky raket na 
izraelská města, způsobují tím Izraelcům nezměrné utrpenía nikoho to nezajímá - ano, 
nikoho. O tom jsme se mohli přesvědčit během válečného střetnutí mezi izraelskými vojáky a 
palestinskými teroristy v Gaze z roku 2009. Mnozí levicoví intelektuálové a levicové 
sdělovací prostředky zobrazovali Izraelity jako bestie a krvelačné vrahy, kteří bezdůvodně 
ničí palestinská obydlí a zabíjejí palestinské civi- 
listy, pravdou však je, že Židé útočili výhradně na vojenské cíle a na příslušníky Hamasu a 
veškeré civilní oběti na palestinské straně si může přičíst na vrub samotné vedení Hamasu. A 
jak tendenčně byly zmanipulované zprávy, které informovaly o střetu mezi Izraelci a teroristy 



na lodi Mavi Marmara na začátku června 2010! Není bez zajímavosti, že po prošetření 
incidentu zprávy levicových médií «roztály» a zmizely jako loňský sníh.  Na závěr se zmíním 
o neúspěšném mírovém procesu mezi izraelskými Židy a palestinskými Araby. Izraelci od 
počátku své existence až do současnosti usilovali o mír se svými arabskými sousedy. Ve svém 
bytostném zájmu nabízel Izrael navrácení všech území Egypťanům a Palestincům výměnou 
za konečný a definitivní mír, ale arabský postoj byl jednoznačný, žádný mír, žádné jednání, 
žádné uznání. Na mírovou smlouvu s Egyptem si museli Izraelci počkat až do r. 1978 a s 
Jordánskem dokonce až do r. 1994. Nakonec začal v devadesátých letech nekonečný kolotoč 
mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci. Za viníka krachu mírových snah je samozřejmě 
považován Izrael, jak také jinak, že? Na mírovém jednání v Oslu údajně Arafat uznal právo 
Izraele na existenci, ale je tomu doopravdy tak?Jásir Arafat, palestinsko-arabský vůdce, řekl 
dne 22.12.1995: «Krví a mečem dosáhneme svého 
cíle. Včera Gaza a Jericho, dnes Betlém, zítra 

Jeruzalém a celá Palestina.» Po roce 2000 nabízel 
Ehud Barak návrat veškerých palestinských území (Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy) za 
uznání Izraele jako židovského státu (tzn. řešení palestinského uprchlického problému mimo 
Stát Izrael). Jásir Arafat rezolutně a tvrdě Barakův návrh odmítl. A tak to platí dodnes - 
Benjamin Netanjahu podává palestinským Arabům ruku a zve je k mírovým pohovorům, 
několikrát uvalil embargo na výstavbu osad na Západním břehu Jordánu, přesto Mahmúd 
Abbás vždy odmítl a kladl si další nesplnitelné cíle.  Palestinci tak promarnili bezpočet 
možností získat samostatný stát. 

Ve svých článcích jsem opakovaně zmiňovala, že jednou nastane chvíle, kdy se budou tzv. 
Palestinci a ostatní arabské státy muset smířit s myšlenkou, že Izrael zůstane jejich sousedem i 
nadále, že jenom mírová koexistence je řešením. Pokud se nenarodí nebo před arabský lid 
nepředstoupí osvícená a mírovému úsilí skutečně nakloněná , realisticky uvažující skupina 
politiků , proteče ještě spousta krve a slz na obou stranách konfliktu. Izrael má ale v tomto 
směru čistý štít. 

+++++++++++++++++++++++ 
eviditelnypes.lidovky.cz 
CHTIP: Izraelský archeolog 28 
Multimilionář Elenbogen sedí po dobrém obědě u kafíčka s doutníčkem, a zkoumavě se táže 
nápadníka své dcery: 

«Tak co říkají, pane Feldblum, té naší Rózince?» Nápadník se osmělí: 

«Co bych mohl říkat -? Ani nedutám. Obdivuji přírodu, jak bohatě ji obdařila! A pevně 
doufám, že stejně tak budu moci obdivovat jich, pane Elenbogen! 

» 
Šadchenpřijde k mladému Blumenkratzovi a snaží se mu dohodit nevěstu: 

«Kouknou, mladej, měl bych pro nich partii jedna 
báseň!» 
«Je hezká?» 
«Jak obrázek. Jinak bych se neodvážil...» 
«Je bohatá?» 
«Tatínek je továrník, jinak by to nepřipadalo v úvahu 
...» 
«A nic špatného o ní nevíte?» «Jen snad to, že je trošičku těhotná ...» Doktor Stein dokončil 
prohlídku pacienta Krejčího: 



«Pane Krejčí, hodně na sobě popracovali, to chválím.  Moc se ten jejich stav zlepšil. Jen ty 
trochu oteklé nohy, ale z toho si hlavu nedělám ...» Pacient Krejčí ho přeruší: 

«Věděj, doktore, až budou mít oni oteklé nohy, tak příkladně já si z toho taky nebudu dělat 
hlavu!» Obchodník Deutsch povídá svému příručímu: 

«Franz, jdou zjistit, co se stalo s tím mešuge Pollackem.  Prý začal splácet dluhy. A nám 
přitom dluží pět tisíc!» Franz se za chvíli vrátí. 

«Šéfe, maj pravdu, ten mešuge Pollack splatil spoustu malých dluhů!» Obchodník Deutsch se 
rozčílí: 

«A co těch pět tisíc, co dluží nám?» Příručí Franz: 

«Šéfe, obávám se, že tak mešuge zase Pollack není.» Hloubavý pan Warschauer jde na 
přednášku o vesmíru. Na konci přednášející shrnuje: 

«Takže podle mnohých odborníků se odhaduje, že Slunce vyhasne za nějakých čtyři až pět 
miliard let.» Warschauer se táže: 

«Promiňte, jsem trochu nedoslýchavý. Kolik jste to říkal?» Přednášející opakuje: 

«Uvedl jsem odhad čtyři až pět miliard let, pane.» Warschauer se upokojí: 

«Děkuji, ve mně hrklo, zdálo se mi totiž, že jste mluvil 

o miliónech.» 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/chtip-izraelsky-archeolog-28-dpu-
/p_zabava.asp?c=A111014_205138_p_zabava_wag 
http://www.izrael.exil.sk/ 
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http://cestovanie.aktuality.sk/potulky-slovenskom/pamiatky-a-muzea/10-dovodov-preco-
turisti-miluju-slovensko/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=McXyhAnjlCI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=jOjMLCzmVqQ&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=t_pGmL8OCNM&feature=related 
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Odporucam do pozornosti clanok "Lídri vybrali 29 bánk, ktoré nesmú skrachovať" zo SME: 
http://ekonomika.sme.sk/c/6127498/lidri-vybrali-29-bank-ktore-nesmu-skrachovat.html 

Zoznam 29 bánk 

USA (8): Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP 
Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street, Wells Fargo 

Francúzsko (4): Banque Populaire CdE, BNP Paribas, Group Crédit Agricole, Société 
Générale 

Británia (4): Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC, Lloyds Banking Group 

Japonsko (3): Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG, Sumitomo Mitsui FG 



Nemecko (2): Commerzbank, Deutsche Bank 

Švajčiarsko (2): Credit Suisse, UBS 

Holandsko (1): ING Bank 

Švédsko (1): Nordea 

Taliansko (1): Unicredit Group 

Španielsko (1): Santander 

Čína (1): Bank of China 

Franúzsko/Belgicko/Luxembursko (1): Dexia 

+++++++++++++++++++++++ 
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/213458.aspx 

Ekonomka: Kalousek nemá pravdu. Peníze lidí ve fondech 
se dají ukrást 

9.11.2011 8:08 - Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) už měsíce odmítá 
argumenty opozice, která se obává, že zavedením druhého důchodového pilíře roste 
riziko, že lidé přijdou o své peníze, které si budou střádat na důchod. Ekonomka 
společnosti Next Finance k tomu říká - jistě, že o své peníze přijít mohu. Stoprocentní 
záruky neexistují a existovat prý nemohou. 

Vláda přes odpor opozice prosadila reformní zákony, jejichž součástí je i důchodová reforma. 
Ta vedle například věku odchodu do důchodu zavádí také takzvaný nepovinný druhý 
důchodový pilíř. Lidé si už sice spoří v takzvaném třetím pilíři, a to dobrovolně a podle svých 
možností, ale díky druhému pilíři a tedy dalšímu dobrovolnému spoření můžou lidé podle 
Kalouska získat z povinného osmadvacetiprocentního odvodu zpět tři tři procenta.  

• TÉMA: Důchodová reforma   

 
Nikdo nepřijde ani o korunu  

To, že je nyní druhý pilíř koncipován jako zcela dobrovolný, se však ještě může změnit. 
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) na dotaz ParlamentníchListů.cz 
uvedl, že bude usilovat o to, aby vstup do druhého pilíře byl automatický, ale s možností 
vstup odmítnout či po určité době pilíř opustit.  

Kalousek už v květnu pro ParlamentníListy.cz prohlásil, že ve druhém pilíři lidé nemohou 
přijít ani o korunu. Jeho argumentace se od té doby nezměnila: "Tou hlavní pojistkou 
bezpečnosti vkladu v druhém pilíři důchodové reformy, tedy v soukromém spoření, je 
důsledné oddělení majetku akcionářů od vkladů těch, kteří spoří. Včetně toho, že ty vklady 
nebudou podléhat konkurzní podstatě," řekl ministr redakci.  



Související: Kalousek národu: Nepochopili jste mě. Takže takto...  

 
"Jinými slovy, pokud by ta penzijní společnost zkrachovala, což nepředpokládám, ale 
samozřejmě se to může stát, tak je znehodnocen pouze majetek akcionářů. Ale ty vklady sami 
o sobě znehodnoceny nejsou a přebírá je jenom jiná společnost, která je licencovaná," popsal 
mechanismus jištění vkladů ministr.  

"Čili při krachu společnosti v tom druhém pilíři se nikdo nemusí bát o hodnotu svých vkladů. 
To je alfa a omega druhého pilíře. Mně to přišlo tak samozřejmé, tak logické, že jsem to ani 
moc nezdůrazňoval. Tak z tohoto hlediska se budu velmi snažit zesílit osvětu a vysvětlovat," 
dodal Kalousek ParlamentnímListům.cz před časem.  

Ekonom Kohout: Nechápu, proč dva stejné pilíře  

Za pravdu mu dává i ekonom společnosti Partners a člen Národní ekonomické rady vlády 
Pavel Kohout. Ten obecné obavy, že by fondy byly tunelovány, považuje za nesmysl."Princip 
je velice jednoduchý a už dávno existuje a fungují s ním současné existující podílové fondy. 
To znamená, že existuje investiční společnost, která teoreticky může zkrachovat. A pak jsou 
fondy, které jsou spravované touto společností, ale nejsou jejím majetkem a jako takové tudíž 
nespadají do konkurzní podstaty.  

Podle Kohouta tento princip funguje desítky let a v normálních zemích funguje naprosto 
hladce a je dokonale odolný proti tunelování. Fondy, které byly u nás tunelovány v 
devadesátých letech, byly podle něho principiálně úplně něco jiného.  

Čtěte také: Kalousek chce odstartovat penzijní reformu už v roce 2013  

Pochopitelně, že prostředky, které se sejdou ve fondu, v našem případě důchodovém, musí být 
spravovány s použitím určitých principů a pravidel a není prostě možné koupit za všechno 
třeba řecké dluhopisy.  

Podle Kohouta se spíše nabízí otázka, proč vůbec vznikl druhý důchodový pilíř, kam si lidé 
mohou dobrovolně spořit, když v takzvaném třetím pilíři už tak činí řadu let. "Takže se nabízí 
otázka, proč zakládat nové důchodové fondy, když už existují fondy, které jsou osvědčené a 
vyzkoušené. Druhý pilíř je podle mě úplně zbytečný," uzavřel Pavel Kohout pro redakci.  

Nepřehlédněte: Vládní ekonom: Je čest, že můžeme poslat miliardy Evropě  

 
To je jasné proč dva pilíře  

To hlavní ekonomka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová na vznik druhého pilíře, 
který vlastně zdvojuje systém individuálního spoření na důchod, má zcela odlišný názor. 
"Myslím si, že tu existuje silná lobby důchodových fondů. A tak vznikla jakási politická 
objednávka, že se dlouho mluvilo o penzijní reformě a o tom, že to spoření bude povinné," 
uvedla pro ParlamentníListy.cz.   



Připomeňme, že původně byl druhý pilíř důchodové reformy, na rozdíl od třetího již 
existujícího, koncipován jako povinný a tedy zajišťující, že určitá částka peněz z kapes 
daňového poplatníka odejde do fondů povinně.  

• Kalousek: Vyhrnuli jsme si rukávy, vzali do ruky nože a prostě rozpočty ořezali  

"Potom ale téměř na poslední chvíli, když už se málem prosadilo to povinné spoření, tak 
najednou vznikl velký odpor obyvatelstva, který přiměl vládu ustoupit od záměru spořit 
povinně. A vláda tak byla postavena před situaci, že z politických důvodů nemohla říct, že 
nedělá vůbec žádnou důchodovou reformu. A tak jen změnila výraz povinný za nepovinný," 
vysvětlila Šichtařová redakci.  

Záruky neexistují  

Každopádně i existence sice nepovinného druhého důchodového pilíře podle ní vede k tomu, 
že je posilován fondový systém a oslabuje se systém státní - průběžný. Podle Šichtařové se v 
souvislosti s hospodářskou krizí měla ale důchodová reforma ubírat opačným směrem, tedy 
posilováním průběžného systému.  

Šichtařová na rozdíl od Miroslava Kalouska i Pavla Kohouta odmítá, že existuje bezpečný 
systém spoření v důchodových fondech bez rizika, že klient o své peníze přijde. „Nedá se 
stoprocentně zaručit nic. Existují dva způsoby, jak můžou být peníze z takového fondu 
vyvedeny. Jeden mechanismus předpokládá vysloveně kriminální praktiky a úmysl fond 
vytunelovat.  

"Pak stačí, že fond uzavře nějaké deriváty, které se na pohled tváří pro ten fond jako výhodné 
a jako zajišťovací. Ve skutečnosti ale mohou být konstruované tak, že při nějakém vývoji 
kurzu poplynou ty peníze nějakému jinému subjektu, který místo jako zajišťovatel bude 
fungovat jako příjemce z fondu vyvedených peněz," popisuje případné nekalé praktiky 
Šichtařová.  

Třeba vás nebudou chtít okrás, ale...  

Druhým mechanismem, jak přijít ve fondu o peníze, je podle ní zcela legální a vůbec nemusí 
být míněn zle. "Nebudu jmenovat. Ale před rokem pár ekonomů navrhovalo, aby ČR mohutně 
půjčovala Řecku, že prý to bude velmi výhodné, protože Řecko v té době nabízelo velmi 
vysoké výnosy státních dluhopisů a Řecko nikdy nemůže zbankrotovat, protože to se přeci 
neděje, aby někdo v Evropě zbankrotoval a my za to budeme inkasovat úžasné úroky," směje 
se Šichtařová.  

Čtěte také: Ekonomka: Dluh a bída budou obcházet Evropou dál. Řecko je začátek  

 
"Naštěstí se tak nestalo a ministerstvo financí tyto návrhy neposlechlo, protože ačkoliv byly 
asi myšleny dobře, tak jak to dnes vypadá..." konstatovala Šichtařová s tím, že obdobně může 
dopadnout i fond. "Dnes také fond může investovat „úplně úžasně" do zaručené a bezpečné 
investice, ale prostě není taková investice, nemůže být zaručeno, že podnik, jehož má akcie, 
nezbankrotuje. Není zaručeno, že stát, jehož má dluhopisy, nezbankrotuje."  

Ještě jednou: Nikdo vám nic nezaručí  



"Nikdo nemůže zaručit, že majetek nebude rozkraden, nikoliv tím fondem, ale manažery 
podniku, do jehož akcií bylo investováno. Záruka neexistuje a existovat nemůže," zdůraznila 
ParlamentníListy.cz Šichtařová s vykřičníkem. "Prostě i bez zlého úmyslu se investice nemusí 
povést a peníze z fondu zmizí," dodala s tím, že zkrachovat může i banka, do které by fond 
získané peníze třeba jen vložil.  

"Zaplať pánbůh, že ten pilíř není povinný jako na Slovensku," poznamenala ekonomka. "Na 
Slovensku možná budou jednou nešťastní, protože tam byly do tohoto systému nahnáni 
všichni povinně, a to to riziko daného systému neskutečně zvyšuje," uzavřela Markéta 
Šichtařová.  

To, že je nyní druhý důchodový pilíř zcela dobrovolný, však nemusí zůstat natrvalo. Ministr 
práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) na dotaz ParlamentníchListů.cz uvedl. Že 
bude usilovat o to, aby vstup do druhého pilíře byl automatický, ale s možností vstup 
odmítnout či po určité době pilíř opustit.  

+++++++++++++++++++++++ 
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Človek v demokratickej spoločnosti 

 

Demokracia nie je ľudský výmysel, ale vyjadruje určitý kozmický princíp. Samo bytie má 

demokratickú povahu. Ako zriadenie je však demokracia umelá. Bola zriadená a je 

preto daná dohodou. Ale dlhým vývojom, opakovaným osvedčovaním – prežívaním, sa 

stáva svojbytnou a prirodzenou (Z. Neubauer). 

 

Pluralizmus doby 

Pre dnešnú dobu je charakteristické, že sama seba označuje za „pluralistickú“. „Pluralizmus 

doby“ potom znamená: ako neexistuje človek v singulári, neexistuje ani len jedna ľudská 

spoločnosť. Na základe stále účinnejších oznamovacích prostriedkov a dravej pohyblivosti, 

umožnenej technickým pokrokom, zisťujeme, že prichádzame súčasne do styku s rôznymi 

spoločnosťami a kultúrami, náboženstvami a hospodársko-politickými systémami sveta, ba že 

tieto rozdielnosti sú prítomné aj v našej vlastnej spoločnosti. Inak povedané: jeden svet je 

určovaný množstvom paralelných javov v najrôznejších oblastiach spoločenského života, 

konštatuje Hans Waldenfels a dodáva: „Pritom zisťujeme, že dnešný svet už nie je svetom 

západného myslenia a západnej hegemónie. Stretávame sa nielen s rôznymi jazykovými 

skupinami a rasami, ale aj s neznámymi náboženstvami a s konkurujúcim si hospodárskym 



a štátnymi systémami, ktoré sa domáhajú práva na život. Stretávame sa so svetom, ktorého 

neznámosť nás súčasne desí aj priťahuje.“ Súčasné spoločnosti a spôsob života robia na 

každého celkom nenápadný, ale veľmi účinný nátlak, aby sme boli všetci rovnakí. Má to však 

jednu veľkú nevýhodu, presnejšie povedané nebezpečie. Tam, kde sú všetci ľudia príliš 

rovnakí, budú najskôr tiež podliehať rovnakým škodcom. Nielen biologickým, ale hlavne 

myšlienkovým a ideologickým. A ideologické epidémie môžu byť nebezpečnejšie než 

biologické. V minulom storočí sme sa o tom mohli presvedčiť. Prečo sú také epidémie 

v modernej dobe možné? Pretože sú ľudia príliš rovnakí a nechajú sa strhnúť rovnakou 

demagógiou. Proti ideologickým škodcom a epidémiám nejestvuje žiadna iná obrana, než 

rozmanitosť a zásoba iných možností. Preto demokratické spoločnosti kladú veľký dôraz na to, 

aby v nich bolo viac politických strán, lebo dobre vieme, že s jednou nemôže demokratické 

zriadenie fungovať. Preto nám dnes až natoľko nevadia veľmi rozmanité názory ľudí, ale 

vadilo by nám, keby všetci mysleli rovnako. Lebo spoločnosť rovnakých len čaká na svoju 

totalitu. A skôr alebo neskôr sa jej dočká, upozorňuje filozof Jan Sokol. Tomuto dôležitému 

objavu, že ľudia okolo nás, ktorí sú iní a ťažko dokážeme s nimi žiť, sú alebo môžu byť 

v určitej rozhodujúcej chvíli jedinou účinnou ochranou proti totalite, sa hovorí pluralizmus. 

Nejde o žiadnu bezbrehú toleranciu. „Znamená len schopnosť vidieť u tých druhých, ktorí nie 

sú ako my, ich prednosti a možnosti, ktoré nám samým chýbajú alebo ktoré sme zatiaľ 

nevideli. Že sú to prednosti, to si môžeme overiť v rozhovore, čiže dialógu. A s konečnou 

platnosťou sa to preukáže, keď nás napadne dajaký ideologický škodca (....) A keď sa mu to 

nepodarí, bude to len vďaka tomu, že je tu dosť tých, ktorí sú iní“, vysvetľuje Sokol. Na 

rozdiel od tolerancie, ktorá našich odlišných susedov pokladá za nepríjemnosť, ktorú by sme 

mali znášať, pluralizmus hovorí, že by sme si ich mali vedieť vážiť. Pojem tolerancie vždy 

obsahuje záporné hodnotenie toho, čo tolerujeme: o príjemných, alebo cenných veciach ho 

nikdy nepoužijeme. Tolerancia bude viesť k tomu, aby sme našich odlišných susedov 

udržiavali v istých medziach, to znamená snažili sa rozdiel medzi nimi a nami zmenšovať: 

musia sa nám predsa tiež trochu prispôsobiť. Odtiaľ pochádzajú všetky možné asimilačné 

tendencie, ktorými zvlášť národnostné konflikty obyčajne začínajú. Pluralizmus iste chápe, že 

my nemôžeme byť ako oni – a oni nemôžu byť ako my: sme jednoducho iní. Ale pre 

pluralizmus to nie je len nepríjemnosť, ale tiež veľmi cenná vec. V tom je veľký rozdiel. 

Pluralizmus nie je hromadná štatistická vlastnosť spoločnosti, je to vnútorná schopnosť 

a presvedčenie jednotlivých slobodných ľudí. To, že sme iní môže v bežnom živote robiť 

problémy. Ale komu záleží na tom, aby aj jeho deti žili v slobodnej spoločnosti, už dnes tiež 

vie, že tieto protichodné iné názory, ľudia, menšiny, skupiny a strany, ku ktorým sám nepatrí 



a s ktorými nemôže súhlasiť, by mal nielen tolerovať, ale že by si ich mal vážiť. „Môže sa 

totiž stať, že práve oni nás raz zachránia pred niečím ešte horším, než bol nacizmus alebo 

komunizmus“, myslí si Sokol. Medzi Amerikou a Európou panujú už zo zvyku rôzne názory 

na individuálnu a skupinovú identitu a jej dôsledky na právnu, morálnu a politickú štruktúru 

spoločnosti. Hrdo prijímané národné a náboženské identity sa v Európe vnímajú ako hrozby 

pre modernú demokraciu. V európskej ľavici prevláda už tradične iluzívna teória, že mierový 

svet možno dosiahnuť iba zbavením sa akejkoľvek osobnej a verejne prejavovanej 

náboženskej i národnej a kultúrnej identity. V politickej a štátoprávnej Európe sa presadzujú 

takto napríklad zákony, ktoré zakazujú nosiť moslimské šatky na verejných školách 

a univerzitách. Amerike nič podobné neprekáža. Na rozdiel od Európy, Ázie a iných 

kontinentov sa tu náboženské a kultúrne menšiny ochotne podvoľujú základným normám 

občianskeho a spoločenského spolužitia. Náboženské a iné deklarovanie nie je nijako 

v rozpore s ideou a každodennou praxou slobody a občianskeho spolunažívania. Právo 

vyjadriť verejne svoju vlastnú identitu sa vníma ako základné ústavné právo človeka 

a inherentná zložka špecifickej americkej tradície a ideálu slobody. Univerzalizmus alebo 

kultúrna viacdomovosť nie je a nemusí byť pritom v rozpore s hrdým prihlásením sa 

k parciálnej národnej, náboženskej či inej kultúrnej tradícii. Ako to ukazuje práve príklad 

Ameriky, jedno s druhým sa dokonca podmieňuje (T. Štrauss). 

 

Pluralizmus znamená viac ako prirodzenú skutočnosť, že spoločnosť sa skladá z mnohých 

jednotlivcov a skupín. Znamená skôr, že jednotlivci a skupiny principiálne konajú samostatne 

a rovnoprávne a navzájom si konkurujú. Nenachádzajú sa vo vzájomnom vzťahu 

nadriadeného a podriadeného. Neorientujú sa na všeobecne záväzné záujmy a presvedčenia, 

ale na tie, ktoré si samostatne definujú. Nevieme, či sa „experiment“ pluralistickej spoločnosti 

vydarí. Nemôžeme sa však vrátiť späť do homogénnej spoločnosti s jednou neproblematickou 

spoločnou vierou a jednotnými normami. Nemali by sme to ani chcieť, pretože všetky pokusy 

o jej náhradu, ako ich uskutočnili ideológie nášho storočia, viedli ku katastrofám. Pluralizmus 

musíme skôr akceptovať ako historickú a sociálnu skutočnosť, využiť jeho ponuky a vidieť 

triezvo jeho nebezpečenstvá. Tieto nebezpečenstvá možno zvládnuť iba eticky fundovanou 

politikou, to znamená stále obnovovaným porozumením konkurujúcich si spoločenských síl 

v potrebnej minimálnej miere spoločného poriadku, hovorí Bernhard Sutor. Pluralistická 

spoločnosť je odkázaná na konsenzus a to na:  

• konsenzus pravidiel spolunažívania a urovnávania konfliktov, 

• konsenzus poriadku zachovania a formovania potrebných spoločných inštitúcií, 



• konsenzus hodnôt na únosné ohraničenie pravidiel a inštitúcií a na humánnu 

spoluprácu v nich. 

Demokraticky usporiadaná pluralistická spoločnosť potrebuje principiálne tým menej 

konsenzus hodnôt, čím viac je zaručený konsenzus pravidiel a poriadku. Aj nezlučiteľné 

presvedčenia môžu pri určených pravidlách vzájomne vychádzať. Avšak úplne bez konsenzu 

hodnôt to nejde, v podstate z dvoch dôvodov: 

• Po prvé, pravidlá a poriadky sú založené na hodnotách, inak by boli úplne ľubovoľné 

a svojvoľne meniteľné; takto však pravidlá nášho poriadku nechápeme. 

• Po druhé, politické orgány musia pri uskutočňovaní právnych a mierových funkcií, 

funkcií zabezpečovania blaha a kultúry neprestajne rozhodovať aj o hodnotách a na 

hodnoty sa orientovať. Za zachovanie konsenzu v základných hodnotách sú 

spoluzodpovedné všetky sily spoločnosti, ale aj štátne orgány majú pri tom určitú 

zodpovednosť. Hodnoty, na ktorých stavia štát, na ktoré orientuje svoju politiku, môžu 

vychádzať len zo spoločnosti. Z presvedčení, ktoré sú v nej zažité, z postojov ľudí, 

z orientácie vôle a záujmov rozhodujúcich sociálnych skupín. Štát nemôže spoločnosti 

predpísať širokú hodnotovú orientáciu, ale je podstatne spoluzodpovedný za 

minimálnu mieru hodnotového konsenzu v zmysle záväzkov k spoločnému dobru. 

„Svetonázorovo je neutrálny, pokiaľ nepresadzuje ani jednu náboženskú vieru alebo ju 

neuprednostňuje pred inými, svoje vlastné úlohy však nemôže uskutočňovať 

hodnotovo neutrálne“, vysvetľuje Sutor.  

 

Neubauer o politickej zásade pluralizmu hovorí, že je to zásada zachovania otvorených 

alternatív. Nie azda preto, že by sme nevedeli, ktorá je „v skutočnosti“ tá správna, ale preto, 

že je to primeranejší vzťah k skutočnosti ako takej: zodpovedá skutočnosti kozmického 

poriadku, ako sa nám dnes zjavuje. Rôzne politické programy môžu a musia medzi sebou 

konkurovať. Tak ako rôzne paradigmy, filozofie a svetonázory. Veď tak ako sa nemôžu 

v poznaní vynoriť všetky svety naraz, tak tiež v danej chvíli musí mať spoločnosť jeden tvar 

a jedno poradie hodnôt – nemôže chcieť všetky zároveň. To však neznamená, že by iné 

podoby boli menej skutočné a pravdivé alebo, že by dokonca bolo treba ich považovať za zlé, 

nepriateľské, zvrátené, tmárske a podobne. Každá doba ponúka a otvára iný priestor, odhaľuje 

iný svet z lona nevyčerpateľného tajomstva, ktorým je skutočnosť – alebo sa o to pokúša. 

Preto sa alternatívy – ako vo vede, tak aj v politike – majú úprimne rešpektovať a nie 

zatracovať, vyvracať, usilovať o vzájomnú likvidáciu. Neubauer zdôrazňuje: „dôvody tu nie 



sú etické, ale predovšetkým ontologické: alternatívy sa vzájomne potrebujú, aby boli skutočne 

alternatívami niečoho.“ 

 

Kríza demokracie 

Dnes sa nám zdá jedine správne, keď sa vláda volí. Keď chceme o tom uvažovať filozoficky, 

musíme sa spýtať prečo. Okrem vzletných fráz, ako že „všetka moc vychádza z ľudu“ alebo 

že sa „človek rodí slobodný“, ktoré veľa nehovoria, je možná dvojaká odpoveď. Zakladá sa 

buď na dôvere v ľudské schopnosti, presnejšie povedané v schopnosť väčšiny rozpoznať 

a vybrať tých najlepších, alebo naopak na skeptickom konštatovaní, že nech väčšina zvolí 

kohokoľvek, je to práve to, čo si zaslúži: nemáte si na čo sťažovať. Praktický dôsledok je 

v oboch prípadoch podobný, ale len prvý z nich je zároveň argumentom pre demokratickú 

voľbu. Iný častý argument hovorí, že voľba umožňuje prístup k výkonu moci každému. 

Nezaujatý pohľad na skutočnosť však svedčí o niečom inom. Argument možno platí v malých 

a prehľadných spoločnostiach, v masovej spoločnosti miliónov je však cesta k zvoleniu 

zložitá, prácna a nákladná. A tak majú reálny prístup k moci len ľudia, ktorí o to veľmi stoja 

a venujú tomu všetky svoje sily a schopnosti, o peniazoch nehovoriac. Voľby tak síce 

zostávajú slobodným výberom, ale len z veľmi obmedzeného počtu možností, pripomína 

Sokol. Vo voľbách, ktoré prebehli v septembri v roku 2004 v Hongkongu, bola polovica 

zákonodarného zboru zvolená, „nie-ľudskou voľbou“. Vláda Hongkongu umožňuje rôznym 

korporáciám, aby volili. Tieto korporácie a iné záujmové skupiny, napríklad učitelia, potom 

dosadzujú do parlamentu svojich reprezentantov a obsadzujú polovicu kresiel! Je to 

umožnené vďaka skutočnosti, že Hongkong existuje ako politická entita len vďaka jeho 

ekonomickej sile. Hongkong je zjavne najvýraznejším komerčne a podnikateľsky zameraným 

miestom na sveta a pretože spoločnosti, ktoré tvoria jeho ekonomiku, sú tak životne dôležité 

pre tento zvláštny administratívny región Číny, získavajú hlasy vo voľbách a kreslá 

v parlamente. Ako dlho bude trvať, než sa tento princíp nie-ľudskej voľby rozšíri do zvyšku 

sveta? Výsledkom tohto fascinujúceho surrealistického mechanizmu samosprávy bude to, že 

samospráva ako taká nebude existovať, bude odňatá ľuďom a odovzdaná v oveľa 

konkrétnejšej podobe než kedykoľvek predtým podnikateľským gigantom. Doteraz sme si len 

mysleli, že veľké spoločnosti majú hlasy pod kontrolou. Teraz to bude tak, že ich budú 

priamo mať (N. D. Walsch). V dôsledku globalizácie sa ekonomická a s ňou aj politická moc 

koncentrujú v rukách nadnárodných spoločností a tým dochádza ku kríze demokracie, pretože 

jej klasické mechanizmy fungujú len v rámci národných štátov. V gréckej pôvodine slovo 

crisis znamená spor, rozhodnutie, trest. Kríza pritom predstavuje vrcholný bod, apogeum 



kritickej situácie, bod, v ktorom sa už musíme rozhodnúť. Kríza zväčša obsahuje aj pozitívny 

aspekt, totiž možnosť „odraziť sa od dna“, začať niečo úplne nové. Ale ak s riešením 

problému príliš dlho otáľame, ak rozhodnutie odkladáme, potom hrozí ešte väčšie nebezpečie, 

a tým je potlačenie krízy, neriešenie problému. Potlačená alebo vytesnená kríza prechádza do 

podvedomia, stáva sa chronickou a latentne ovplyvňuje správanie sa celého človeka či 

spoločenstva. Dôsledok je únava, strata výkonnosti, elánu (V. Kast). Niečo podobné možno 

pozorovať aj v súčasných demokratických spoločnostiach. Zvlášť v rade európskych krajín – 

a to aj postkomunistických – občania strácajú motiváciu pre účasť na politickom živote, 

vrátane účasti na voľbách, keď vidia, že najzávažnejšie rozhodnutia sa uskutočňujú na úrovni 

nadnárodných grémií, ktorých zloženie a politiku svojimi hlasmi nemôžu nijako ovplyvniť. 

V politike majú stále väčšiu úlohu médiá, ktoré sa stále viac komercionalizujú a viac než 

záujmom verejnosti slúžia záujmom tých, ktorí ich vlastnia. Potvrdzujú sa slová veľkého 

teoretika liberalizmu Karola Poppera, že médiá sú jednou z oblastí, kde logika trhu a voľnej 

súťaže nevedie ku zvýšeniu kvality, ale práve opačným smerom – k väčšej stupidite (T. 

Halík). Taký systém bude znamenať, že čím ďalej menej ľudí na svete bude dostávať to, čo 

chcú. A keď nebudú ľudia dostávať to, čo chcú, alebo sa budú cítiť ohrození (niečím reálnym 

alebo tušeným), použijú násilie, aby tento problém vyriešili, myslí si Walsch. 

 

Násilie ako deformovaná komunikácia 

Objavuje sa otázka: čo je násilie? Prečo sa násilie objavuje? Poznáme dajaký spôsob, ako 

násilie zastaviť? J. Habermas pripúšťa, že násilie jestvuje v každej spoločnosti. Na Západe 

žijeme v mierových a spokojných spoločnostiach, a predsa je v týchto spoločnostiach 

obsiahnuté štruktúrne násilie, na ktoré sme si do istej miery zvykli, napríklad neobhájiteľná 

sociálna nerovnosť, ponižujúca diskriminácia, ožobračovanie a marginalizácia. Dôvod, prečo 

sa Habermas domnieva, že násilie nevybuchuje v demokratických spoločnostiach, vychádza 

z jeho teórie komunikačného konania. Hovorí: „Na jednej strane prax nášho každodenného 

spoločného života spočíva na spoľahlivom základe spoločných základných presvedčení, 

samozrejmých kultúrnych právd a vzájomných očakávaní. Koordinácia konania postupuje 

prostredníctvom bežných rečových hier, vzájomného presadzovania prinajmenšom implicitne 

uznávaných hodnôt vo verejnom priestore viac či menej silných zdôvodnení.“ Náš 

každodenný život je podľa Habermasa štruktúrovaný komunikačnými spôsobmi správania, 

ktoré nám dovoľujú navzájom si rozumieť. Aktom reči samým implicitne súhlasíme s určitým 

súborom gramatických pravidiel, ktorými sa všetci poctivo riadime v záujme komunikácie, 

a nie manipulácie. Habermas hovorí, že rovnako tak implicitne súhlasíme aj s pravidlami 



kultúry, spoločnosti a spoločenstiev, v ktorých fungujeme. Tieto pravidlá definuje ako 

„spoľahlivú pôdu spoločných základných presvedčení, samozrejmých kultúrnych právd 

a vzájomných očakávaní“. Toto spoločne zdieľané pozadie nám dáva možnosť presadiť sa do 

druhého, čo Habermas nazýva „symetrickou podmienkou vzájomného preberania perspektív“. 

Pokiaľ ale z nejakého dôvodu nie je toto vzájomné preberanie perspektív možné, hovorca 

a poslucháč sa sebe navzájom odcudzujú a je im ľahostajné, či budú ich nároky uznané. To je 

počiatok poruchy v komunikácii, je to neporozumenie či dokonca sklamanie, ktorého 

najkrajnejšou verziou je potom terorizmus. Terorizmus je komunikačná patológia, ktorá sa 

živí svojím vlastným ničivým východiskom: Habermas hovorí: „Špirála násilia začína ako 

špirála narušenej komunikácie, ktorá skrze špirálu vzájomnej nekontrolovateľnej nedôvery 

vedie k zrúteniu komunikácie.“ V západných liberálnych demokraciách jestvujú určité kanály, 

ktoré sú ochranou proti zrúteniu komunikácie. Psychoterapia na individuálnej úrovni pomáha 

liečiť vnútorné okamihy mlčania. V intersubjektívnom verejnom priestore riešia právne 

procedúry konflikty medzi jednotlivcami, ktorí vyčerpali všetky spôsoby diskusie. Zdá sa, že 

globalizácia pridáva novú energiu zmienenej špirále komunikačného násilia. Tým, že 

zintenzívňuje komunikáciu, zavádza nerovnomerne rozdelené bezprávie, ostro delí svet medzi 

víťazov, porazených a tých, ktorí z nej ťažia. Tvárou v tvár týmto premenám je vzájomné 

preberanie perspektív stále ťažšie. Preto Habermas vyzýva západné demokracie 

k rekonštrukcii komunikačných kanálov, pretože nespútaný kapitalizmus a prísna stratifikácia 

svetovej spoločnosti sú koreňom zrútenia dialógu. 

 

Demokracia je predovšetkým príležitosť poradiť sa  hovorí Neubauer. Je to pokorné vedomie, 

že vo veciach, na ktorých skutočne záleží, nikto z ľudí nevie kedy, kde, ako a skrze koho sa 

pravda zjaví. Preto sú všetci prizvaní a preto musíme dávať príležitosť, dobre načúvať 

a nespoliehať sa len na overené návody a uznané autority. Ide o spoločnú vnímavosť 

k potrebám kritickej situácie. Dialóg predpokladá rešpekt z oboch strán bez predbežnej 

cenzúry, o čom sa smie a nesmie hovoriť. Dotknúť sa vo vzájomnej dôvere aj veľmi citlivých 

a doteraz na univerzálnej rovine nerozhodnutých tém má ozdravujúci účinok. Útek a strkanie 

hlavy do piesku alebo bohorovné prehliadanie problémov sú zlými radcami (V. Malý).  

V skutočnom dialógu ide vždy o pravdu. Dialóg odkrýva pravdu. Inými slovami prinavracia 

veciam i problémom ich skutočný vzhľad, konštatuje Józef Tischner a dodáva: „Úplná pravda 

je plodom spoločných skúseností (...) Spoločné pohľady sú plodom zámeny hľadísk, teda 

dialógu – skutočného dialógu – a chápaného nielen ako spôsob ľudského správania, ale tiež 

ako nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie spoločnej pravdy.“  



 

Prečo demokracia 

Občianskemu a demokratickému usporiadaniu štátnej moci dávame prednosť preto, že si to zo 

všetkých najlepšie uvedomuje, že sa musí samo obmedzovať zákonmi a právom a nemôže si 

robiť monopolný nárok na človek, ale ani na verejný priestor, zdôrazňuje Sokol. Politický 

priestor svojou zásadnou otvorenosťou vylučuje totálnu manipuláciu. Keby tento prípad nastal, 

potom sa ocitáme v demiurgickom modeli konania, kde osvietený despota, dokonalý 

programátor, mocenská či ideologická skupina kontrolujú verejný priestor. V kontrolovanom 

systéme má právo na zakladanie nového len despota. Ten ale nepotrebuje iniciatívu druhých, 

ale len ich poslušnosť. Politický priestor svojou podstatou založený na slobodnej 

a nepredvídateľnej iniciatíve sa stáva púhou fikciou. V manipulovanom priestore – či už 

mocou alebo lžou – prestáva existovať slobodne vytvárané konanie, pretože potom už nie je 

možné slobodne manifestovať druhým individuálne a nevypočítateľné skutky, ktoré zakladajú 

novú skutočnosť v poriadku politickej praxis. Keď sa teoreticky a prakticky náhľad na 

jednotu sveta a života majú zhodovať, potom aj politická scéna musí umožňovať prístup 

k celku bytia a života (V. Umlauf). H. Arendtová výslovne nadväzuje na M. Heideggera, keď 

definuje spoločný priestor politeje ako miesto, kde vzniká onen spoločne zdieľaný svet 

(Mitwelt), existujúci vďaka spoločne premýšľanému a konanému konaniu. A. Tocqueville má 

iste pravdu: princíp združovania je skutočne prvou zákonitosťou demokracie. Bez životne 

dôležitých sprostredkujúcich inštitúcií, sprostredkovateľov medzi bezbranným jednotlivcom 

a štátom, demokracia nemá dostatočnú spoločenskú silu. Je prázdnym priestorom, v ktorom 

púhy dav je manipulovaný demogógiou.  Sila ľudí, odlišná od púheho davu, tkvie v jeho 

schopnosti tvoriť dobrovoľne rôzne samosprávne organizácie so spoločenskými účelmi. 

Nasledujúc Tecquevilla, Arendtová si všimla dôležitý rozdiel medzi ľudom a davom. Dav 

reaguje na vášne vyvolané napríklad demagógmi. Dav je zhluk jednotlivcov, ktorí sú 

privedení k akciám nie svojou autonómnou schopnosťou voliť na základe úvahy, ale 

chaotickými vášňami vyvolanými akýmkoľvek predmetom, ktorý sa práve objavil. Na rozdiel 

od neho ľud je zhromaždenie mnohých malých uvedomelých zhromaždení, každé so svojim 

vlastným uvedomelým zväzkom a súhlasom. Michael Novak hovorí: „Zdrojom dynamickej 

sily v ktoromkoľvek ľudskom spoločenstve je tvorivosť uzavretá v schopnostiach jednotlivcov 

a ich možnosti poznávať a voliť svoje konanie.“  

 

Demokracia nie je len forma vlády, ale aj nový spôsob života, ktorý vyžaduje nový spôsob 

myslenia, cítenia a organizácie vnútorného života jedinca. To si žiada nový systém cností. 



Keď občania nedokážu ovládať svoje vlastné vnútorné myslenie, ako môžu viesť jeden 

druhého v živote spoločnosti?, pýta sa Novak. Hovorí: „Demokratická revolúcia je buď 

revolúciou mravnou, alebo to nie je skutočná revolúcia. Republikánske inštitúcie vyžadujú 

republikánske cnosti. Medzi tie patrí iniciatíva, zmysel pre osobnú zodpovednosť, umenie 

vytvárať občianske organizácie s rôznym účelovým zameraním. Slobodní občania musia byť 

schopní vziať na seba zodpovednosť takmer za každý aspekt svojho života. Nemôžu sa 

spoliehať na zhovievavosť ostatných. V politickej samospráve sú zvrchovanými subjektmi 

a stávajú sa zodpovednými za všetko.“ Klasickou oblasťou spoločenského angažovania je 

ochota či úsilie zodpovedne sa podieľať na riadení veci verejných, štátu – jednoducho: na 

aktívnej politike. Tento druh služby vyžaduje od ľudí, ktorí sa v nej angažujú, maximum 

ľudskej zrelosti tak z hľadiska charakterového, ako aj mravného, tak intelektuálneho, ako aj 

psychologického, tak duchovného, ako aj telesného (odolnosť voči únave), konštatuje Anton 

Hlinka. Naša doba poukázala s neobyčajnou vehemenciou na spoločenský či sociálny aspekt 

etiky. Etika sa nikdy neobmedzovala na to, aby definovala dobro len ako to, čo je subjektívne 

zhodné so svedomím. Vo všetkých dobách sa usilovala tiež o poznanie, čo je mravne správne 

v rôznych oblastiach praxe a snažila sa toto správne uplatniť sociálne ako normu, získať tomu 

prijatie vo svedomí ľudí. Koncepcia etiky diskurzu a etiky komunikácie vychádza 

z nevyhnutnosti komunikatívneho konania. Na jednej strane transcendentálne vykazujú jeho 

normatívne predpoklady a na druhej strane definujú mravné normy ako konsenzuálne 

výsledky diskurzov či argumentatívnych procesov dorozumievania (A. Anzenbacher). 
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20 najzdravších nápojov na svete 
 
 
Pitie nápojov bohatých na dôležité vitamíny a minerály nás ochráni pred vysokým 
krvným tlakom, rakovinou aj rednutím kostí. 
Tak teda na zdravie! 
 
Voda tvorí 50 - 70 percent celej hmotnosti tela. Práve vďaka nej prebieha v 
organizme takmer každá chemická reakcia. Tekutiny ovplyvňujú látkovú premenu, 



udržujú konštantnú telesnú teplotu, dodávajú nám potrebné vitamíny, minerály a 
stopové prvky. 
Nedostatok tekutín spôsobuje zahustenie krvi, čím sa zníži tlak, zaťaží sa srdce, 
zhorší sa prietok krvi vlásočnicami a vzniká riziko trombózy. Odborníci zostavili 
rebríček 20 najvhodnejších nápojov, ktoré uhasia smäd, osviežia, zahrejú a posilnia 
naše zdravie. 
 
Mlieko: Proti vysokému tlaku 
 
Napriek niektorým laickým názorom, že zahlieňuje organizmus, lekári ho pokladajú za 
najkomplexnejšiu a najzdravšiu potravinu. 
Obsahuje tuky, ktoré sú zdrojom energie, minerály - dôležité pre kosti a zuby, 
vitamíny, enzýmy, bielkoviny s protirakovinovými, antisklerotickými a 
imunostimulačnými vlastnosťami. Je dokázané, že ľudia, ktorí pravidelne pijú 
nízkotučné mlieko, majú nižšie riziko vzniku problémov s nízkym tlakom. 
 
Zelený čaj: Proti rakovine 
 
Obsahuje polyfenoly, ktoré spomaľujú rast nádorov. Bránia tiež vzniku zubného kazu. 
Pitie zeleného čaju upravuje krvný tlak, odburáva cholesterol z krvi a zabraňuje 
kôrnateniu tepien. 
Neutralizuje vplyvy žiarenia. Kofeín obsiahnutý v čaji podporuje činnosť centrálnej 
nervovej sústavy, vitamín E spomaľuje degeneráciu buniek, fluór bráni vzniku zubného 
kameňa. Prítomný draslík vplýva na správne fungovanie mozgu a nervov, je účinný pri 
detoxikácii organizmu. Horčík je stavebným materiálom kostí a zubov, zinok sa 
zúčastňuje na tvorbe červených a bielych krviniek, hojení rán a delení buniek. 
Železo pomáha vstrebávaniu kyslíka do krvi, fosfor, sodík a mangán posilňujú kosti, 
metaboli zmus, spaľovanie tukov, aktivujú dôležité enzýmy a vitamíny. 
 
Víno: Pre štíhlu postavu 
 
Podľa výskumov amerických vedcov dokáže červené víno predĺžiť mladosť, znížiť riziko 
Alzheimerovej choroby, demencie, pôsobí ako prevencia proti mŕtvici a srdcovému 
infarktu. Chráni aj proti ateroskleróze a pomáha udržať štíhlu líniu. Po jedle sa 
preto odporúča radšej deci vína ako pohár vody, pretože víno bráni ukladaniu tukov v 
tele. 
 
 
Džús z granátových jabĺk: Na krvný obeh 
 
Granátové jablko obsahuje až 77 % vody, veľa sodíka, draslíka, vitamínov C, B a A. 
Bohaté zastúpenie polyfenolov podporuje tok krvi v drobných cievkach, napríklad v 
oblasti srdca. Prítomnosť antioxidantov zase zabezpečuje ochranu pred nánosmi v 
cievach a vznikom nádorových ochorení. 
 
Šťava z rakytníka: Proti stresu 
 
Pomáha odstraňovať únavu, posilňuje imunitu, zlepšuje zrak a lieči boľavý žalúdok. 
Bobule rakytníka obsahujú 10-krát viac vitamínu C ako pomaranč.Vitamín B, kyselina 
listová, železo, horčík a mangán blokujú škodlivé účinky stresových hormónov. 



Nesladený čaj z rakytníka pomáha najmä pri tráviacich ťažkostiach. 
 
Brusnicová šťava: Proti infekciám močových ciest 
 
Ak vás trápia časté zápaly močových ciest a močového mechúra, niet lepšieho 
prírodného lieku. Brusnice sú bohaté na vitamíny C a K. V bobuliach sú prítomné aj 
3-omega mastné kyseliny. Sú účinným pomocníkom pri hnačkách, bolestivej menštruácii 
a pri chrípke. 
 
Kokosové mlieko: Na rovnováhu v tele 
 
Nemá skoro žiadne kalórie, zato obsahuje veľa minerálov a stopových prvkov. V tele 
vyrovnáva množstvo kyselín a zásad, znižuje objem kyseliny močovej a zbavuje tak 
telo jedov. 
 
Kakao: Proti vysušovaniu pokožky 
 
Kakao obsahuje flavonoidy, ktoré majú priaznivý účinok na kardiovaskulárny systém. 
Okrem toho sa jeho pravidelným pitím dodáva pokožke potrebná vlhkosť. Pripravovať by 
sme ho mali z prášku s vysokým obsahom kakaa a nízkym obsahom cukru, pridaním 
odtučneného mlieka. 
 
Pivo: Na pevné kosti 
 
Zlepšuje minerálnu hustotu kostí a zohráva dôležitú úlohu v boji s osteoporózou. 
Vďaka flavinoidom v chmeli pomáha chrániť telo pred rakovinou, znižuje riziko 
demencie, aj srdcovo-cievnych ochorení, infarktu a pomáha udržiavať optimálny krvný 
tlak. 
 
Voda: Pre silné srdce 
 
Voda je liekom na všetko! Pomáha nielen pri problémoch s obličkami, močovými cestami 
či prekyslením žalúdka, ale podporuje aj krvný obeh, vyrovnáva krvný tlak a dokonca 
zlepšuje pamäť. Čistá voda dokáže I'udí zbaviť mnohých chorôb a bolestí, zlepšiť 
zrak, sluch, znížiť hladinu cukru v krvi, zlikvidovať tuky uložené v tele, poraziť 
rôzne zápaly a plesne, odstrániť bolesti hlavy, znížiť riziko lámavosti kostí, 
znížiť kazivosť zubov, odstrániť poruchy spánku a predĺžiť život o 20 - 30 rokov. 
Denne by sme mali vypiť aspoň 2 litre vody. 
 
Kefír: Na dobré trávenie 
 
Má schopnosť vyrovnať sa v tráviacom trakte s premnoženými kvasinkami, baktériami, 
vírusmi a stimulovať tak imunitný systém. 
Rozkladá ťažko stráviteľné látky a bráni tak zhromažďovaniu a hnitiu potravy v 
črevách. Okrem toho, že obnovuje črevnú mikrofl óru, lieči aj zápchu, ochorenie 
žlčníka, pečene, choroby nervov, pomáha aj pri vyrážkach, ekzémoch a kvasinkových 
infekciách. 
 
Čierny čaj: Proti Alzheimerovej chorobe 
 



Čierny čaj zlepšuje krvný obeh, chráni pred vznikom usadenín v tepnách a znižuje 
riziko ochorení Alzheimerovou chorobou. Teín obsiahnutý v čaji rovnomerne 
povzbudzuje mozgovú činnosť bez zaťaženia srdca a krvného obehu. Vitamín B1 
pozitívne ovplyvňuje nervový systém. Vitamín P pomáha pri hromadení vitamínu C. V 
čiernom čaji sú obsiahnuté ďalšie stopové prvky a minerálne látky, ako sú fl uór a 
draslík. Éterické oleje dodávajú čaju vôňu. Aromatické látky spolu s chlorofylom 
pôsobia pozitívne na nervy. 
 
Mrkvová šťava: Pre krásnu pleť 
 
Betakarotén a vitamín A posilňujú imunitný systém. Mrkva zvyšuje odolnosť proti 
infekčným chorobám, bráni tvorbe vredov a opuchov, zlepšuje kvalitu mlieka u 
dojčiacich matiek. Šťava z mrkvy pomáha aj pri liečbe chorôb a porúch hrubého čreva. 
 
Jablčný ocot: Proti stresu a nadváhe 
 
Podporuje spaľovanie tukov a činnosť čriev. Vyrába sa kvasením šťavy z celých 
čerstvých jabĺk. Svoje liečivé účinky získava vďaka kombinácii minerálov, organickej 
hmoty a kyseliny octovej, ktorá mu dodáva charakteristickú vôňu a chuť. Jablčný ocot 
obsahuje priemerne 5 % kyseliny, je bohatý na minerály a má nízky obsah prírodného 
cukru a vitamínov. Ukrýva v sebe mnoho draslíka, vápnika, fosforu, sodíka a 
stopových prvkov. Pomáha zastaviť hnačku, zvyšuje okysličovanie krvi, zlepšuje 
metabolizmus, posilňuje trávenie, zabraňuje zubným kazom, pôsobí ako dezinfekcia 
proti črevným parazitom a zvyšuje zrážanlivosť krvi. 
 
Paradajková šťava: Proti spáleniu kože na slnku 
 
Lykopén obsiahnutý v paradajkách sa usadzuje v podkoží a zmenšuje následky 
škodlivého ultrafi alového žiarenia. Zistilo sa, že 10 polievkových lyžíc 
paradajkovej omáčky alebo 4 poháre paradajkovej šťavy týždenne znižujú riziko 
rakoviny prostaty v priebehu pol roka o 33 % a rakovinu prsníka dokonca o polovicu. 
Paradajky obsahujúce vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu sa považujú za 
všeliek, pretože posilňujú imunitu, chránia srdce aj cievy, telo pred infekciami, 
zabraňujú tvorbe krvných zrazenín, znižujú cholesterol. 
 
Šťava z červenej repy: Proti chudokrvnosti 
 
Cenné minerálne látky, najmä horčík a meď, podporujú chuť do jedla, tok žlče a 
chránia pred voľnými radikálmi. Pomáhajú pri chudokrvnosti. Repa podporuje 
vylučovanie cholesterolu, olova a radioaktívnych látok z organizmu. Dodáva pružnosť 
a lesk pokožke, vlasom a nechtom, pomáha odvodňovať organizmus a zbavuje ho 
toxických látok. Veľmi dôležitá je aj v tehotenstve, pretože chráni plod pred 
rôznymi vývojovými chybami. 
 
Pomarančový džús: Prevencia proti nachladnutiu 
 
Čerstvá pomarančová šťava zabráni tvorbe voľných radikálov, ktoré poškodzujú cievy a 
môžu viesť k vzniku infarktu. Je výbornou prevenciou proti nachladnutiu a chrípke, 
zlepšuje pamäť, pomáha regulovať krvný tlak, bojovať proti alergiám, astme, 
migrénam, urýchľuje hojivý proces a podporuje trávenie. 



 
Zázvorová voda: Proti nevoľnosti 
 
Obsahuje betakarotén, vápnik, železo, zinok a cenné oleje. Pôsobí proti bolestiam, 
pomáha pri nevoľnosti, aj cestovnej, pri tráviacich ťažkostiach a nachladení. 
Zlepšuje prietok krvi, a tým prispieva k ochrane srdcovocievneho systému. Znižuje 
riziko infarktu aj artériosklerózy. Úľavu prináša i meteosenzitívnym osobám. 
 
Káva: Proti mŕtvici a infarktu 
 
Kofeín bráni zlepovaniu krvných doštičiek, predchádza tak zužovaniu ciev a vzniku 
krvných zrazenín. Bojuje aj proti baktériám spôsobujúcim nepríjemný zápach z úst. 
Pitie kávy môže chrániť organizmus dokonca aj pred vznikom niektorých druhov 
rakoviny, napr. 
rakoviny hrubého čreva alebo pečene, ale táto skutočnosť je ešte len v štádiu 
výskumu. Narastá aj počet dôkazov, že pitie kávy pomáha udržať rozumové schopnosti 
počas starnutia. 
 
Kvas: Pre krásnu pleť 
 
Obsahuje množstvo minerálnych látok, vlákniny, vitamínov a enzýmov. Podporuje 
činnosť čriev, imunitný systém, zlepšuje kvalitu krvi a blahodarne pôsobí na 
pokožku. Jeden liter kvasu pritom obsahuje iba 5 kcal. 
 

+++++++++++++++++++++++ 
Med a skořice 
Ivan Kratochvíl  
Je zjištěno, že směs medu a skořice pomáhá léčit spoustu nemocí. Med může být užíván 
bez jakýchkoliv vedlejších účinků a je snadno dostupný. Dnešní vědci jej doporučují 
jako velmi účinný lék. 
Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký, jestliže se bere ve správných dávkách jako lék, 
nemůže ublížit ani diabetickým pacientům. Týdeník World News, vycházející v Kanadě, 
ve svém vydání datovaném 17. ledna uveřejnil následující seznam nemocí, které mohou 
být léčeny medem a skořicí jako výsledek studií západních vědců. 
 
Nemoci srdce 
Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb (samozřejmě nejlépe celozrnný) místo 
džemu nebo marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu 
v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou 
denně jíst tuto snídani, budou se držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné 
snídaně tohoto druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe a 
Kanadě, různé domy s ošetřovatelskou péčí léčí takto své pacienty, kteří jsou ve věku, 
kdy cévy a žíly ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám 
a žilám jejich pružnost. 
Artritida 
Artritičtí pacienti mohou denně, ráno a večer jeden šálek horké vody s 2 lžičkami 
medu a 1 malou lžičkou skořice. Užívají-li tuto medicínu pravidelně, může se vyléčit 
dokonce i chronická artritida. Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě 
v Copenhavenu bylo zjištěno, že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice 
před snídaní, bylo 73 nemocných úplně zbaveno bolesti a do měsíce nemocní, kteří se 



nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí. 
 
Infekce močového měchýře 
Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní 
infekce měchýře a močových cest. 
 
Cholesterol 
2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2dcl horké vody, které podávali 
pacientům  s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10% 
do 2 hodin. Podává – li se 3x denně, je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou 
cholesterolu. Dle informací zmíněného časopisu i samotný pravý med, je – li užíván 
denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu. 
 
Nachlazení 
Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky 
skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky. 
 
Potíže se žaludkem 
Med se skořicí úspěšně léčí i bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních 
vředů. 
 
Plynatost 
Dle studií prováděných v Indii a Japonsku, med a skořice zabraňují tvoření 
nadbytečných plynů při trávení. 
 
Posílení imunitního systému 
Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a 
bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Med obsahuje obrovské množství železa a 
vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi. 
 
Těžký žaludek 
1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u 
nejtěžších jídel. 
 
Chřipka 
Vědci ve Španělsku zjistili, že med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny 
chřipky a chrání před ní pacienty. 
 
Dlouhověkost 
Čaj vyrobený z medu a skořice, je–li brán pravidelně, zabraňuje potížím vysokého věku. 
Vezměte 4 lžíce medu,1 lžíci skořice a se 3 šálky vody a uvařte jako čaj. Pijte ¼  šálku 3x 
denně. To udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku. Délka života stále 
vzrůstá a i 100 letí lidé se mohou cítit svěží. 
 
Pupínky 
3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu. Ta se aplikuje na pupínky před spaním 
a ráno se smyje teplou vodou. Když to děláte denně, pupínky do týdne zmizí i s kořeny. 
 
Kožní infekce 
Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a všechny typy 



kožních infekcí. 
 
Hubnutí 
Každý den ráno, 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte 
šálek čaje nebo vody s medem a skořicí. Pravidelné užívaní pomáhá snížit váhu i u 
mimořádně obézních osob. 
 
Rakovina 
Nedávné výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázali, že i pokročilá rakovina 
kostí, žaludku a střev může být s úspěchem léčena. Pacienti trpící těmito druhy rakoviny 
by měli užívat lžíci medu a lžíci skořice měsíc 3x denně. 
 
Chronická únava 
Nedávné studie ukazují, že cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá při regeneraci 
tělesných sil. Pacienti - senioři užívající med a skořici v poměru 1 ku 1 jsou čilejší a 
ohebnější. Dr Milton, který tyto výzkumy prováděl, říká, že 1 lžíce medu a malá 
lžička skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně kolem 3 hodiny 
odpoledne, kdy začíná klesat tělesná vitalita, obnoví do týdne vitalitu těla. 
 
Zápach z úst 
Lidé v Jižní Africe už odedávna první co ráno udělají, je to, že kloktají 1 lžíci medu a 
lžíci skořice smíchané s horkou vodou. Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den. 

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

Turul 
Z Necyklopédia 
         
Mrchožrút v nadživotnej veľkosti, Budapešť. 
 
Turul, často aj Sv. Turul, posvätný vták všetkých starých aj nových Maďarov, jeden z 
najmocnejších potvorov na svete, hneď po Godzille a Chuckovi Norrisovi. Možno priamo 
boh, predok maďarských kráľov.  
 
Vzhľad  
Pravý výzor vtáka je už dnes zabudnutý. Dnešní Turulovi potomkovia už nevedia ako ich 
predok vyzeral a často ani to, aký mýtus vlastne turul predstavuje. Pod vplyvom europeizácie 
si mnoho Maďarov predstavuje, že šlo o nejakého orla či sokola, či iného vznešeného dravca 
a nové sochy ho tak aj zobrazujú, hoci občas sa autorom miesto orla podarí vypŕchnuté kura.  
 
Detail Turula z Užhorodu - typická supia hlava. 
 
Stačí však preskúmať staršie sochy a vyobrazenia tohto vtáka a zistíme, že šlo jednoznačne o 
supa-mrchožrúta, tibetsky kan-ťuha, vtáka požierajúceho mŕtvoly, čo kočovníkom 
imponovalo. Vták bol dosť odpudivého vzhľadu, hoci vylepšený korunou a Attilovým mečom 
v pazúroch. Jeho postoj je vždy postojom supa hašteriaceho sa o zdochlinu, nikdy nie 
postojom striehnúceho orla.  



V rámci legiend o Turulovi sa zachovala aj legenda, že orly napádali maďarské škaredé 
chlpaté koníky a Turul ich zchránil. Aj táto legenda naznačuje, že Turul nebol orol. Nemohol 
byť ani sokolom, pretože ten je na orlov primalý. Muselo ísť len o prerasteného mrchožrúta.  
 

Legenda a skutočnosť  
 
Podľa legendy sa osud Turula spojil s osudom údajných hunských predkov Maďarov v dobe, 
keď po smrti Attilu jeho syn Ernak (brat Dengizichov a Elacov), ktorý sa nechal v náhlom 
pohnutí mysle premenovať na Csabu a tak sa stal z Huna Maďarom, odviedol svoj ľud na 
kamsi východ. Na východ ich odviedol, samozrejme, len s cieľom vrátiť sa do zeme 
zasľúbenej, teda do Karpatskej kotliny. Legenda nevysvetľuje, prečo vlastne odchádzal, 
pretože hunský (či už vlastne maďarský) ľud bol stále mocný a hravo porážal všetkých 
nepriateľov. Ale tak, či onak, odišli na východ a tam žili takmer 400 rokov.  
Tu na východe sa podľa legendy princeznej Emese prisnilo, že ju pretiahol, priam znásilnil, 
tento sup-mrchožrút a ráno zistila, že je naozaj tehotná. Takže to asi nebol sen, ale mrchožrút 
si ju splietol s družkou, pretože nejaká podoba medzi princeznou a supicou tu bola. Bol tu 
však ešte jeden problém - Emese nebola slobodná, ale bola manželkou Őgeka, Attilovho  
vnuka (nadľudia žili dlhšie ako obyčajní ľudovia). Keď mu však vytrvalo tvrdila, že šlo o 
nepoškvrnené počatie vo sne, pomerne jednoduchý Őgek tomu uveril. Čo je horšie, vylepšila 
ten sen rečami o tom, ako z nej po tom znásilnení tiekla krištáľovo čistá rieka, a smerom na 
západ mohutnela a mohutnela. Skrátka, nahuckala Őgeka na výboje smerom na západ. 
Chlapcovi, čo sa z tohto znásilnenia narodil, dali meno Álmos, chlapec zo sna. Turul mať byť 
aj predkom samotného Attilu, šlo teda svojim spôsobom nielen o znásilnenie, ale aj o incest.  
Jedného dňa, keď už vyrástol, uvidel na oblohe poletovať supa, a keďže považoval každého 
supa za svojho otca, zavelil k postupu za ním a teda na Karpaty. Tam však Álmos umrel a 
krížencov supa a prostitútky doviedol do zeme zasľúbenej až Arpádko, ktorého dodnes 
spomínajú naše vtipy. 
 

Paralely legendy  
 
Vyobrazenie sexuálneho aktu Emese a Turula. 
 
Je nápadné, že táto legenda má silné paralely s kresťanskými legendami - "nepoškvrnené" 
počatie kýmsi, koho zobrazujeme ako vtáka (Mária s Duchom Svätým, často zobrazovaným 
ako biely vták, Emese zo supom), cesta do zasľúbenej zeme a smrť vodcu pred jej hranicami 
(Mojžiš aj Álmos). Táto legeneda vlastne naznačuje, že mrchožrút je Bohom, resp. jedným z 
jeho vtelení.  

 
Etymológia slova Turul  
Jazykovedci sa domnievajú, že názov Turul má pôvod v slovenskom Truľo. Staromaďarčina 
bola totiž jazykom mimoriadne chudobným a preto starí Maďari nemali pre svojho vtáka 
žiadne meno. A keď k nám prišli, nejaký našinec sa ich spýtal "A to ký truľo vás sem 
došikoval?". Maďari ukázali na mrchožrúta, za ktorým tiahli, využívajúc jeho cit pre 
vyhľadávanie zdochlín, zo slovami "Izé!" a následne si osvojili názov turulyo, neskôr 
skomolený na turul.  
Maďarskí jazykovedci s týmto nesúhlasia, pretože vychádzajú z axiómy, že maďarčina je 
matkou všetkých jazykov. Podľa ich teórie starí Maďari používali názov "Turul" už pre ich 
príchodom do Karpatskej kotliny, a nevedia si vysvetliť, ako a prečo sa stal základom 



slovenského slova truľo. Predpokladajú, že to spôsobilo neobvyklé správanie sa 
staromaďarských bojovníkov (napr. aj ich uctievanie supov), ktorému nevzdelaní Slovania 
nerozumeli.  
Existuje aj tretia možnosť a to, že Emese pretiahol nejaký slovanský truľo, ktorý sa tam 
zatúlal a tá si potom vymyslela celú legendu o Turulovi.  

 
Súčasnosť  
Dnes si Maďari uctievajú svojho mrchožrúta stavaním sôch. Najväčšie postavali koncom 19. 
storočia, rozpätie krídel príšery bývalo aj cez 15 metrov. Dodnes ťažko nesú, že časť týchto 
monštier bola po tom, ako Sv. Trianon vybojoval Maďarom slobodu a roztrhal na kusy 
Uhorsko, v ktorom toľko trpeli, inými národmi odstránená a vypisujú o tom napr. na 
Wikipediu vo všetkých jazykoch. Dnes sa snažia stratu nahradiť stavaním čo najväčšieho 
množstva nových Turulov, ale odnárodnení príslušníci menšín si už poriadne nepamätajú, že 
má ísť o supa a nie o kadejakých orlov a sokolov.  
 

+++++++++++++++++++++++ 
 
 
Pozorne prečítaj a pošli  to ďalej - aj s prílohami – článkami z 
novín. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na 
národe dozvedelo čo najviac ľudí. 
 
Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkov ho scenára. Ďalšími krokmi 
majú byť: 
 
Ø  Platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú 
učtáreň zamestnávateľa. 
 
Ø  Zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, 
ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude: 
 
�     neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; 
 
�     následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, 
pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí 
potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov. 
 
�     Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to 
mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na 
to nemala - ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa 
absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má 
Sulík vymyslený ďalší krok: 
 
Ø  Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému 
sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne 
zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší "geniálny" 
krok: 
 



Ø  Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR - bez ohľadu na 
výšku príjmov- tzv. "odvodový bonus" , čo je v podstate štátna 
sociálna dávka v sume 113 eur! 
 
Ø  Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne 
sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské 
dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj 
všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa ( 
starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v 
nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.). 
 
Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to 
netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok 
finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho 
 dôchodky vyplácať. 
 
(Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som 
vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť 
sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí,  invalidi, 
chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že tuž o nie je jeho 
problém, že si mali šetriť po celý život). 
 
Ø  Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať 
ľudí, aby sa komerčne poistili- budú im spievať ľúbivé šlágre o 
švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o 
dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No 
"blbý a dôverčivý" národ im na to zaiste naletí. 
 
Ø  V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia 
znamenať 
 
�          Zastavenie financovania  nemocníc, polikliník a iných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými 
poisťovňami (tieto  okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať 
komerčné zdravotné poistenia – v skutočnosti už aj  sú  komerčnými 
poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi – t. j. s 
tým, čo im každý mesiac odvádzame). 
 
�          Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti prežiť, enormné zadlženie , a teda ich okamžitú 
exekúciu a predaj do súkromných rúk – opäť  finančných žralokov typu 
Penta (preto sa ja pripravuje premena  verejných nemocníc na obchodné 
spoločnosti – aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených 
nemocníc). 
 
�        Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach  verejného 
zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie 
zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej 



zdravotnej starostlivosti. 
 
Ø  Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné 
komerčné zdravotné poistenie - ale POZOR: poistia výlučne mladých a 
zdravých ľudí - ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec 
nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú 
sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, 
pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí - bude mať 
svoje vnútorné dokumenty po limitoch úhrad. 
 
        POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom 
nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve 
zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC)  usilujú 
dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to 
preto, aby tieto po transformácii  na akciové (čiže obchodné ) 
spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní 
žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia "nelukratívne" 
oddelenia a zavedú vysoké platby za  liečbu (pozor: nielen za lieky, 
ake aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a 
hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť! 
 
Ø  Suma sumárum: len naozaj bohatí   - miliardári (zlodeji, ktorí 
rozkradli tento štát a špekulanti)  budú mať na platenie liečby. Avšak 
tí nebudú potrebovať naše kliniky - pôjdu za svoje peniaze do 
Švajčiarska. 
 
      Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom 
bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém 
sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti. 
 
Priatelia, skúste si položiť otázky: 
 
�          Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť 
prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate 
zamestnania? A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú 
hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných 
turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré – ako predpovedajú 
odborníci – budú najmenej 20 rokov permanentné? 
 
�          Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby 
alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske 
zákroky? Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo 
niekoľko miliónov korún? 
 
�          Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy 
tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej a 
nižšej vyššej vrstvy?? 
 



S pozdravom 
 
JUDr. Emília Kršíková 
 
!   nezabudni pozrieť video na tejto stránke: 
 
http://www.ta3.com/clanok/1564/diskusia-dane-a-odvody.html 

+++++++++++++++++++++++ 
 
Cestuj po svete a obdivuj. Tak toto je super e-mail.  
 
SVĚT World - klikni na stat a pak na misto,které chceš vidět...naprosto 
bomba.. 
 
 
Italie 
//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 
 
Grece 
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 
 
Vouous 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 
 
A ndorre 
 
# 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_Pete 
rsb.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 

+++++++++++++++++++++++ 
Darcek pre chlapov ! 
 
Pred shlednutim videa si proctete text...a pak pustte i zvuk! 
 
Bezprostredne za Nemeckou hranici s Dánskem se nachazi obrovsky 
supermarket Fleggaard. 
 
Clovek tam najde opravdu vse-a k male radosti nemeckeho eraru- o 30% 
lacineji nez v sousedni zemi (Nemecku). 
 
Reklamy se zucastnilo vice nez 100 parasutistek. 
 
Ve volnem padu se pak chyti za ruce, aby vytvorily na obloze napis: 
" pracka Siemens jenom za  269,- ". 
 
V Dansku pry neni muze, ktery by si tuto reklamu nezamiloval. 
 
Jedna se o jednu z celosvetove nejlepsich reklam. 
 
No, posudte sami? Rozumite tem Danum? :-). 



 
http://www.m2film.dk/fleggaard/trailer2.swf 

+++++++++++++++++++++++ 
Viete prečo padla slovenská vláda???? Pretože v Lidli bol grécky týždeň! 

+++++++++++++++++++++++ 
Coca Cola motor 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=cIf9iPskgJs 

+++++++++++++++++++++++ 
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: "Já ale nic z toho neprodávám!" 
 

+++++++++++++++++++++++ 
Vyuctovanie cestovneho prikazu! 
Keď k nám v roku 863 prišli zo Solúnu Konštantín a Metod, tak sme ešte netušili, ze si 
po vyše 1100 rokoch Grécko vyúčtuje cestovné, diéty a aj úroky z omeškania... 

+++++++++++++++++++++++ 
pre turistov v Tatrach: -) S.O.S. 
Výstraha pre turistov v Tatrách a nielen v Tatrách. 
Medvede sa rozširujú aj do iných slovenských hôr, kde sa prv nevyskytovali. 
viac sa o stretnutí s medveďom dozviete v Googli: medvede v Tatrach 

...ak sa chystáte do slovenských hôr! 

Správa TANAPu vydáva nasledovné oznámenie 
pre návštevníkov Nízkych a Vysokých Tatier: 
Správa TANAPu radí turistom, lovcom a rybárom, aby dbali na zvýšenú 
opatrnosť a boli v strehu pred medveďmi. Pre vyplašenie medveďa je 
vhodné nosiť na odeve doplnky spôsobujúce hluk napr. malé zvončeky. 
Pre prípad stretnutia s medveďom je dobré mať pri sebe cesnakový 
sprej (ktorý je možné zakúpiť v novinových stánkoch a vysokohorských 
chatách). 
Doporučuje sa tiež sledovať niektoré stopy svedčiace o medvedej 
prítomnosti. Podľa veľkosti a množstva trusu sa dá rozoznať mohutnosť 
a vek medveďa. Trus mladého medveďa je z menších kusov a obsahuje rybie 
kosti, či vtáčie perie. Trus dospelého medveďa je z väčších kusov, 
často obsahuje malé zvončeky a výrazne páchne po cesnaku.  

+++++++++++++++++++++++ 
Prijmajúci test do blazninca: 
Behom navstevy v blazninci sa pyta navstevnik riaditela,  podľa akých kritérii bude 
rozhodnute, ci sekto bude zavreny alebo nie.  
Riaditel vysvětluje: „No my napustíme vanu vodou, dame kandidátovi lyzičku, hrnček a  
vedro   a poprosime ho, aby vanu vyprázdnili: 
Navstevnik hovori:  Aha, rozumiem, Normany clovek vezme vedro, aby to islo rychlejsie, ze? 
Riaditel: Nie Normany clovek vytiahne spunt. Chcete izbu s balkonom, alebo bez? 



Co Vas ako prve napadlo, no priznajte sa. Ja beriem s balkonom.  
 

+++++++++++++++++++++++ 
Kanibal opeká cigána. 
Príde k nemu druhý kanibal a pýta sa: 
"Prečo ho točíš tak rýchlo?" 
"Lebo keď točím pomalšie, tak mi kradne zemiaky z pahreby!" 
 
Včera večer som s hrôzou zistil, že mám cigánsku krv ! ... 
Našťastie, iba na prednej kapote a trochu na nárazníku... 
 
Viete, čo má cigán bieleho ?? 
Cigán má bieleho poslúchať ! 
 
 
Fuj cigáň po čom smrdíš?" 
"Ta po robote pan majster." 
"A čo robíš?" 
"Hovno." 
 
Rozprávajú sa dvaja rómovia. 
- Čo ty stále doliezaš za mojou sestrou? Nemáš svoju? 
 
Čo to je - jeden Cigáň na Mesiaci? ...Nápad. 
A všetci Cigáni na Mesiaci? ...Riešenie 
 
Cigáň kradne drevo, chytí ho lesník a pýta sa: "Cigáň čo tu kradneš??" 
Cigáň hovorí: "To je krmivo pre kravy." 
Lesník: "Odkedy kravy jedia drevo?" 
Cigáň: "Čo nezožerú, spálim..." 
 
Motto rómskej olympiády: 
Nie je dôležité zvíťaziť, ale vrátiť športové náradie. 
 
Cigánsky párik sa vezme a sú na medových týždňoch. Cigánka sa 
prezlečie 
do 
sexi spodnej bielizne a ľahne si na posteľ. Vyzývavo sa pozrie na muža a 
zašepká: "Buď na mňa jemný, som ešte panna." 
Cigoš s revom vstane z postele, schmatne nohavice a utečie domov, aby 
to 
povedal otcovi. 
Otec ho upokojuje: "Neboj, nájdeš si inú. Ak nebola dobrá pre svoju 
rodinu, 
tak nie je dosť dobrá ani pre teba." 
 
Prišla Araňa na poštu s úsmevom na tvári a hovorí zamestnankyni pošty 
za 



okienkom: 
- Prišla som po love. Dneška dvadsatoho. Socialka. 
- Peňeži nit a ani vecej nebudu! - hovorí zamestnankyňa pošty. 
- Ta co še stalo? Gadžove prestali robic ???? 
 

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

Určite prečítajte do konca, tam je pointa !  
  
Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky.  
  
Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako 
najlepšie vedel. Vždy dostávala to najlepšie.  
 
Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil a vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi, hoci sa 
bál, že ho jedného dňa opustí a uprednostní niekoho iného.  
 
Rád mal aj svoju druhú ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože vždy k 
nemu bola milá, pozorná, trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej zveril a 
ona bola jeho oporou v ťažkých chvíľach.  
 
Prvá kráľova žena bola verná partnerka a významne prispela k zveľadeniu 
kráľovho bohatstva. Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol, hoci ona 
mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku.  
Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že na 
zemi mu neostáva veľa času. Premýšľal o svojom živote a keďže na druhej strane 
nechcel byť sám, rozhodol sa, že so sebou zoberie aj svoje ženy.  
 
Mám štyri ženy, rozmýšľal, keď zomriem, určite nebudem sám.  
   
No potreboval, aby ženy s jeho plánom súhlasili.  
 
Zavolal svoju štvrtú ženu a povedal jej: "Teba som miloval najviac zo všetkých. 
Obliekal som ťa do najkrajších šiat a staral sa o teba celý život. Teraz odchádzam. 
Chceš ísť so mnou?"  
Žena odvrkla: "Nikdy! Čo ti to zišlo na um?" Otočila sa mu chrbtom a bez rozlúčky 
odišla.  
Jej odpoveď sa ako ostrý nôž zaryla do kráľovho srdca. Ale ešte mal nádej.  
 
Pozval svoju tretiu ženu a povedal jej: "Miloval som ťa celý život. Teraz zomieram, 
chceš ísť so mnou?" Ale aj ona ho odbila: "Nechcem! Život je príliš krásny. Keď 
zomrieš znovu sa vydám. "  
  
Kráľovo srdce sa zachvelo, ale všetko ešte nebolo stratené, veď mal aj druhú ženu, 
ktorá vždy bola pri ňom, keď potreboval pomoc a útechu.  
  



Povedal jej: "Keď som potreboval pomoc, zakaždým som sa obrátil na teba a ty si v 
ťažkých chvíľach vždy stála pri mne. Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so mnou?" 
No ani ona nevyplnila jeho želanie. "Ľutujem," povedala, "ale tentoraz ti nemôžem 
pomôcť. Jediné, čo pre teba môžem urobiť, je to, že ťa pochovám."  
Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v ňom vyvolalo sklamanie.  
  
No skôr ako vydýchol, začul hlas: "Ja ťa budem nasledovať všade, kamkoľvek 
pôjdeš." Kráľ z posledných síl zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju prvú ženu. Bola 
veľmi chudá, v roztrhaných handrách, pretože sa o ňu nestaral. Kráľ s ľútosťou a 
plačom povedal: "Mal som sa o teba viac starať a chrániť ťa, pretože ty jediná si mi 
dala šancu."  
  
Každý z nás má vo svojom živote štyri manželky:  
Štvrtá žena je naše telo, ktoré nás opustí, keď zomrieme, hoci sme sa oň toľko 
starali a skrášľovali ho.  
Tretia žena je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie a materiálne 
hodnoty. Keď zomrieme, všetko zostane iným.  
 
Druhá žena je naša rodina a naši priatelia. Nech boli s nami akokoľvek dlho, môžu 
pre nás urobiť len to, že nás odprevadia do hrobu.  
 
Prvá žena je naša duša, ktorá je často zanedbaná pre posadnutosť za bohatstvom, 
výhodami a slávou tohto sveta. Jedine duša nám bude robiť spoločnosť, kamkoľvek 
pôjdeme. Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to bude odchod do radosti, či do 
večného zatratenia... 

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

PAMÄŤ NÁRODA - KTO JE KTO ?  
Otestujte si svoju pamäť: dokážte si, že nezabúdate, aj keď si mnohí želajú 
opak.  
Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod.  
Známkové hodnotenie:  
17 - 21 bodov = 1 12 - 16 bodov = 2 7 - 11 bodov = 3 2 - 6 bodov = 4 0 - 1 
bodov = 5  
1.  
Ktorý známy politik je autorom básne Pomník vďaky, oslavujúcej 
komunistický Víťazný február?  
A - Vasil Biľak  
B - Peter Weiss  
C - Mikuláš Dzurinda  
2.  
Kto z nasledujúcich protagonistov relácie TV Markíza Sedem s.r.o. nebol 
pred rokom 1989 členom KSS?  
A - Elena Vacvalová  
B - Boris Filan  
C - Marián Leško  
D - Milan Lasica  
3.  



Autor množstva esejí o hrôzach židovského holokaustu ... bol tiež autorom 
knižky Proti buržoáznemu nacionalizmu a kozmopolitizmu z roku 1951, v 
ktorej schvaľoval väznenie a popravy nepohodlných občanov komunistickým 
režimom.  
A - Juraj Špitzer  
B - Dominik Tatarka  
C - Ladislav Mňačko  
4.  
Politológ Miroslav Kusý bol v čase komunistického režimu...  
A - kuričom  
B - taxikárom  
C - vedúcim Ideologického oddelenia Ústredného výboru KSS  
5.  
Marián Labuda, počas normalizácie jeden z najobsadzovanejších a najlepšie 
zarábajúcich hercov v ČSSR, na tribúne počas nežnej revolúcie vyhlásil:  
A - Komunisti zneužívali moju tvár!  
B - Za komunistov som profitoval, občania, odpusťte!  
C - Z mojich honorárov som prispieval na onkológiu!  
6.  
Slovenský herec ..., ktorý v predstavení bratislavského divadla A - réna 
vykresľuje J. Tisa ako vraha židov, v 70. rokoch autom zmrzačil ženu a v 
roku 2005 na českej diaľnici D1 zabil dve ženy, pričom sa necítil byť 
vinníkom.  
A - Ivan Vojtek  
B - Jozef Dóczy  
C - Marián Labuda  
7.  
Ktorý popredný novinár a politický komentátor študoval na prešovskej 
Univerzite P. J. Šafárika vedecký komunizmus?  
A - Pavol Minárik  
B - Marián Leško  
C - Peter Schutz  



8.  
Básnik, textár a publicista Ján Štrasser, do 19. 11. 1989 (keď vstúpil do 
VPN) podpredseda ZO KSS vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, sa počas 
normalizácie profiloval aj ako autor prorežimovo angažovaných 
pesničkových textov, s ktorými bodoval na...  
A - Bratislavskej lýre  
B - Bystrických zvonoch  
C - Festivale politickej piesne v Martine a Zlatom palcáte  
9.  
Ktorý bývalý minister zahraničných vecí SR figuroval v zoznamoch 
spolupracovníkov ŠtB - pod krycím menom Skopec?  
A - Juraj Schenk  
B - Pavol Hamžík  
C - Eduard Kukan  
10.  
Otec ... bol normalizačným šéfredaktorom časopisu Roháč a jeho starý otec 
vytvoril na objednávku komunistického režimu sochu J. V. Stalina, 
inštalovanú na terajšom Námestí SNP v Bratislave, za ktorú mal začiatkom 
50. rokov, keď bol priemerný mesačný plat občana 600 korún, zinkasovať 
honorár 1 000 000 Kčs v novej mene.  
A - šéfredaktora pravicového týždenníka Týždeň Štefana Hríba  
B - redaktora pravicového týždenníka Týždeň Martina Hanusa  
C - fotoreportéra pravicového týždenníka Týždeň Andreja Bána  
11.  
Ktorý opozičný politik adresoval vládnej koalícii po iniciovaní referenda o 
neprivatizácii strategických podnikov v roku 1998 vetu "Kopete do 
otvorených dverí, my sme proti privatizácii strategických podnikov"?  
A - Mikuláš Dzurinda  
B - Pavol Hrušovský  
C - Ľudovít Černák  
12.  
Komická dvojica Milan Lasica a Július Satinský v minulosti pripojili svoj 
podpis pod:  
A - vyhlásenie Charty 77  
B - tzv. antichartu - propagandistický dokument KSČ  
C - dokument Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite  
13.  
V rokoch 1996 - 2000 šéfredaktor denníka Pravda a exprotagonista relácie 
Sedem s.r.o. Pavol Minárik v 80. rokoch ako spravodajca Pravdy v Poľsku...  
A - škandalizoval Walesovu Solidaritu, poľskú cirkev a pápeža Jána Pavla II.  
B - kritizoval vyhlásenie výnimočného stavu W. Jaruzelským  
C - pravdivo informoval o udalostiach v krajine  
14.  
Ktorý politik SNS povedal: "Jána Slotu vnímam ako človeka, ktorý iba 
rozpráva a nič okrem rozprávania nebude robiť"?  
A - Sergej Chelemendik  
B - Anna Belousovová  
C - Viliam Oberhauser  
D - Melánia Kolláriková  
15.  
Ktorý politik OKS za socializmu spolupracoval s J. Štrasserom na prekladoch 
viacerých "pokrokových" diel nemeckých komunistických autorov?  
A - Peter Tatár  
B - František Šebej  



C - Peter Zajac  



16.  
Kto bol v rokoch 1991 - 1992 námestníkom Federálnej bezpečnostnej 
informačnej služby ČSFR, ktorá mala v roku 1992 stáť za zinscenovanou 
aférou odpočúvania konzulátu USA v Bratislave, cielene diskreditujúcou SR?  
A - Vladimír Palko  
B - Vladimír Mitro  
C - Ladislav Pittner  
17.  
Historik Ivan Kamenec, označujúci prvú SR za totalitný štát, ...  
A - bol pred rokom 1989 členom KSS  
B - nikdy nebol členom KSS  
C - sa v roku 1968 vrhol pod sovietsky tank  
18.  
Kto napísal oslavnú báseň na zosnulého komunistického vodcu ZSSR L. I. 
Brežneva Odkaz Leonida Iľjiča, publikovanú 11.11.1982 v týždenníku Nové 
slovo?  
A - Tomáš Janovic  
B - Ľubomír Feldek  
C - Daniel Hevier  
19.  
Proti čomu hlasoval predseda KDH Ján Čarnogurský v roku 1992 v SNR?  
A - proti schváleniu Ústavy SR  
B - proti schváleniu jazykového zákona  
C - proti rozširovaniu EÚ  
20.  
Humorista Milan Markovič bol za socializmu...  
A - disidentom  
B - väznený pre politické postoje  
C - členom KSS s kontaktmi v ÚV KSS  
21.  
Predseda SDK Mikuláš Dzurinda voličom v roku 1998 sľúbil:  
A - privatizáciu strategických podnikov  
B - tvrdé ekonomické reformy  
C - dvojnásobné platy  
Správne odpovede:  
1C, 2D, 3A, 4C, 5A, 6C, 7B, 8C, 9C, 10C, 11A, 12B, 13A, 14A, 15C, 16A, 17A, 
18B, 19A, 20C, 21C 

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


