
Spravodaj c 163 
Motto 63: „Poraď mi, čo robiť? V hlave mi smútočný pochod hrajú. Ako mám ďalej žiť, 
keď Slová umierajú?!“ 

Gregor Papuček: Vyzývam ťa mladosť! 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

PhDr. Ladislav Deák, DrSc. 

*13.1.1931 Markovce - † 15.11.2011 Bratislava 

S hlbokým zármutkom a s vedomím veľkej a - pre naše národnoštátne záujmy, 
žiaľ, nenahraditeľnej straty – oznamujeme všetkým členom našich Združení slovenskej 
inteligencie, priateľom a známym, že náš zakladajúce člen a dlhoročný spolupracovník, 
historik a v súčasnosti jeden z najvýznamnejších odborníkov na slovensko-maďarské 
vzťahy PhDr. Ladislav Deák, DrSc. zomrel včera 15.11.2011 o 20,30 hod. v Bratislave. 
 Naše Združenia, odborná komunita, slovenské vlastenecké spolky, ale aj celý 
slovenský národ stráca v osobnosti Ladislava Deáka nekompromisného a vytrvalého 
obhajcu a odborne mimoriadne fundovaného zástancu skutočnej – vedeckými dôkazmi 
potvrdenej a vedeckými argumentami zdôvodnenej – „pravdy o našom 1100- ročnom 
susedstve s Maďarmi“, ktorú vyjadril najmä vo svojich vedeckých publikáciách.  
 Tento vynikajúci odborník a slovenský vlastenec odchádza  z radov bojovníkov 
za vzájomne rovnocenné susedské vzťahy s nenaplneným snom „vytvoriť Ústav 
slovensko-maďarských vzťahov pri MZV SR“, ktorého zmyslom malo byť, aby sme 
mohli úspešne čeliť – jeho slovami povedané - „nehoráznym požiadavkám Maďarov“ 
voči suverenite a územnej celistvosti SR.  
 Posledná rozlúčka s PhDr. Ladislavom Deákom, DrSc. sa bude konať 
v utorok 22.11.2011 o 11,15 hod. v Bratislavskom krematóriu. 
 Česť jeho pamiatke a práci pre slovenský národ a štát! 

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

Predseda 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vážená rodina a slovenská verejnosť, 

s hlbokým smútkom som prijal správu o odchode vynikajúceho vedca a 

historika PhDr. Ladislava Deáka, DrSc. 

            Dielo tohto výnimočného človeka sa natrvalo zapísalo do 

spoločenského vedomia Slovákov. Precízne študoval, bádal a predkladal 

verejnosti dovtedy nepoznané oblasti histórie týkajúce sa Slovenska a 

slovenského národa v moderných dejinách, ktoré pomáhali slovenskej 

politickej reprezentácii v čase vzniku Slovenskej republiky pri 

zaujímaní stanovísk v takých citlivých oblastiach, akými boli a sú 

zahraničné vzťahy najmä s naším južným susedom. 

            Práve otázky slovensko – maďarských dejín odkrýval s 

detailnými súvislosťami triezvym pohľadom a s vysokou erudíciou. Vďaka 

tomu bude jeho dielo naďalej predmetom skúmania ďalších generácií, 

ktoré budú potrebovať získať poznanie z tejto zložitej problematiky 

nášho jestvovania. Rovnako bol významný ohlas na dielo pána historika 

Ladislava Deáka v zahraničí, kde predstavoval vysokú odbornosť a dobré 

meno slovenskej historickej vedy. 

            Vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť blízkym a celej vedeckej 

i laickej verejnosti nad stratou takéhoto výnimočného vedca, človeka, 



priateľa. Slovensko na jeho meno nikdy nezabudne, keďže sa svojím 

talentom navždy sám zapísal do slovenského Pantheónu významných 

osobnosti nášho národa. 

S úctou 

JUDr. Vladimír Mečiar, 

predseda Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

- 24. 11. 2011 na Gundulicovej ul. Podujatie sa uskutoční 24. novembra 2011 (štvrtok) o 
16,30  

na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave 
www.noveslovo.sk 
P O Z V Á N K A 

na diskusiu:  
s Oskarom Krejčím 

 na tému: 
Ľudské práva v 21. storočí 

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

POZVÁNKA K RÁDIU 

V sobotu 26.XI. si o 14.05 nalaďte stanicu Slovensko I. Vlado Franc si do svojej relácie 
„Túto hudbu  mám rád“ pozval Jána Liteckého Švedu, takže je dosť jasné, že si 
pritom vypočujete aj dobrý blues či nejaký spirituál. Okrem Víťazného traktora a ukážky 
z cd Bluesová spoločnosť 7 to bude Robert Johnson, James Blood Ulmer  a Mavis 
Staples.  

Aktívnejší poslucháči navyše môžu vyhrať už spomínané cédečko bluesovej spoločnosti. 

Želáme vám dobrý príjem! 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

Vážené dámy, vážení páni, 

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu 

DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA  

pozýva na besedu 

UDALOSTI V POĽSKU V ROKOCH 1980 – 1981 A ICH OHLAS V 
ČESKOSLOVENSKU  

Diskutovať budú: 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha); 

Dr. Patryk Pleskot  



(Ústav národnej pamäti, Varšava)  

a Mgr. Peter Jašek, PhD. (Ústav pamäti národa) 

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 1. 12. 2011 o 17.00 hod. v priestoroch 
Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. 

 Ústav pamäti národa 

Redakcia 

Námestie slobody 6 
817 83 Bratislava 15 
Tel.: +421 2 593 00 332 

Fax: +421 2 593 00 391 
redakcia@upn.gov.sk 
www.upn.sk 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Visegrad Coference programme: 

Lajos Kossuth: A Hungarian National Hero as Seen by Slovak Miklós Horthy and His System of 
Authoritarian Parliamentarism HistoriansTomáš Garrigue Masaryk and the Slovak Question Jozef Tiso, 
Patriot and Traitor ... 

 
 Programme of the international academic conference  
Heroes and Villains of the Visegrád Countries’ National History  
in the Historiographical Reflections of Neighbours  
Můj hrdina, tvůj nepřítel. Nasloucháním k porozumění  
Az én hısöm a te ellenséged. Meghallgatva megértjük egymást  
Mój bohater, twój wróg. Słuchać aby zrozumieć  
Môj hrdina, tvoj nepriateľ. Počúvaním k porozumeniu  
My Hero, Your Enemy: Listening to Understand 
Prague, Czernin Palais, 1–3 December 2011  
The conference is being held by the Institute of Contemporary History at the Academy of 
Sciences of the Czech Republic, under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Czech Republic.  
The conference proceedings will take place in the four national languages with 
simultaneous interpretation in the languages of the Visegrád Group and English.  
Conference partners:  
The International Visegrad Fund  
The Institute of History at the Hungarian Academy of Sciences  
The Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences  
The Institute of History at the Slovak Academy of Sciences  
The Institute for Public Affairs, Bratislava  
The PANT Association  
and Czech Television, as the Media Partner 
 
 First Day – Thursday, 1 December  



2.30–3 pm  
Registration  
3 pm  
Opening of the conference   
Welcome by representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, the 
International Visegrad Fund, and the organizing institution  
3.30–5.30 pm  
Block I  
Chaired by Paweł Ukielski, Institute of Political Studies, Warsaw  
The Congress of Visegrád, 1335, John of Luxembourg, Charles I of Anjou, and 
Casimir III the Great: Diplomats and Warriors  
Lenka Bobková, Faculty of Arts, Charles University, Prague  
and Enikö Csukovits, Institute of History, Budapest  
Hussite Incursions on the Territory of the Visegrád Countries  
Ján Lukačka, Institute of History, Bratislava  
and Jiří Rak, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague  
The Last Jagiellons on the Bohemian, Hungarian, Polish Thrones  
Jolanta Choińska-Mika, Institute of History, University of Warsaw  
Tibor Neumann, Institute of History, Budapest  
6 pm  
Reception  
Day 2 – Friday, 2 December  
9–10 am  
Panel on public opinion research, followed by a discussion  
chaired by Petr Vágner, International Visegrad Fund  
Do We Know Each Other? A Presentation of the Results of Public Opinion 
Research Carried Out in the Visegrád Group Countries  
Oľga Gyárfášová, Institute for Public Affairs, Bratislava  
10–10.30 am  
Coffee break  
10.30 am–12.30 pm  
Block II  
Chaired by Slavomír Michálek, Institute of History, Bratislava  
Lajos Kossuth: A Hungarian National Hero as Seen by Slovak Historians  
Peter Macho, Institute of History, Bratislava  
and Zoltán Fónagy, Institute of History, Budapest  
Józef Piłsudski the Maker of Interwar Poland, and Czechoslovak Diplomacy  
Petr Jelínek, Research Associate of the Institute for East European History at the 
University of Vienna  
and Jan Wiśniewski, Nicolaus Copernicus University, Toruń  
Tomáš Garrigue Masaryk and the Slovak Question  
Dušan Kováč, Institute of History, Bratislava  
and Ivan Šedivý, Faculty of Arts, Charles University, Prague   
12.30–2 pm  
Lunch  
2–4 pm  
Block III  
Chaired by Jiří Kocian, Institute of Contemporary History, Prague  
Edvard Beneš, Feted and Hated  
Piotr Majewski, University of Warsaw  



and Kristina Kaiserová, Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad 
Labem  
Jozef Tiso, Patriot and Traitor  
Jan Rychlík, Faculty of Arts, Charles University, Prague  
and Milan Zemko, Institute of History, Bratislava  
Miklós Horthy and His System of Authoritarian Parliamentarism  
Ignác Romsics, Eszterházy Károly College, Eger  
and Miroslav Michela, Institute of History, Bratislava  
4–4.30 pm  
Coffee break  
4.30–6.30 pm  
Block IV  
Chaired by László Szarka, Institute of History, Budapest  
‘A Wasted Year’: Władysław Gomułka and Imre Nagy, 1956  
Zoltán Ripp, Institute of Political History, Budapest  
and Paulina Codogni, Institute of Political Studies, Warsaw  
1968: Alexander Dubček, the Story of a Slovak Reformer  
Stanislav Sikora, Institute of History, Bratislava  
and Oldřich Tůma, Institute of Contemporary History, Prague  
1989: Lech Walęsa and Václav Havel, How a Trade Union Leader and a Playwright 
Conquered the Communist Fortress  
Paweł Ukielski, Institute of Political Studies, Warsaw  
and Tomáš Zahradníček, Institute of Contemporary History, Prague   
Day 3 – Saturday, 3 December  
9–11 am  
Block V  
Chaired by Jiří Sovadina, PANT Association  
What Children are Taught in School about the History of Their Neighbours  
A History of Neighbours: The International Activities of the PANT Association Petr 
Šimíček, PANT Association, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava  
Us and Them in Didactic-Historical Texts Viliam Kratochvíl, Faculty of Arts, Comenius 
University, Bratislava  
What Can Polish Teachers and Pupils Learn about the Modern History of Their 
Neighbours from Materials in the Institute of National Remembrance? Monika 
Koszyńska, Institute of National Remembrance, Warsaw  
What Hungarian Pupils Are Taught about the History of the Neighbouring Countries and 
Nations of Central and Eastern Europe?  
Ágnes Fischer-Dárdai, Faculty of Humanities, University of Pécs - József Kaposi, 
Faculty of Humanities, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba  
11–11.30 am  
Coffee break  
11.30 am –1 pm  
Roundtable discussion  
The Visegrád Discourse: Open Questions  
Jacques Rupnik, Centre for International Studies and Research, Paris  
Frank Hadler, Centre for the History and Culture of East-Central Europe, University of 
Leipzig  
Oldřich Tůma, Institute of Contemporary History, Prague  
László Szarka, Institute of History, Budapest  
Paweł Ukielski, Institute of Political Studies, Warsaw  
Dušan Kováč, Institute of History, Bratislava  



1 pm  
Lunch 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Milí priatelia, 
Zajtra začína Festival slobody. Pri tejto príležitosti Vás chcem  čo najsrdečnejšie pozvať na premiéru 
dokumentárneho filmu ÚPN, Tiene barbarskej noci. Okrem toho Vás pozývam na čašu vína. 
Želám pekný  zvyšok dňa.                                   Ondrej. 
 Ústav pamäti národa Vás pozýva na medzinárodnú filmovú prehliadku FESTIVAL SLOBODY, ktorá sa 
uskutoční  22. - 24. novembra 2011 v DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava. 
Podrobnejšie informácie nájdete na festivalovej stránke http://www.upn.gov.sk/aktuality/festival-slobody-
2011/ . 
Tešíme sa na Vašu účasť! 
Tomáš Vitek, riaditeľ festivalu 
 Ondrej Krajňák, vedúci projektu 
 Ústav pamäti národa 
Námestie slobody 6 
817 83 Bratislava 15 
Tel.: +421 2 593 00 332 
Fax: +421 2 593 00 391 
tomas.vitek@upn.gov.sk 
ondrej.krajnak@upn.gov.sk 
www.upn.sk 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 Pozvánka na neděli do Veľkých Levár 
Dobrý den, milí přátelé,  
dovoluji si Vám zaslat, nyní z technických důvodů ze soukromého emailu, pozvánku 
jménem Společnosti Jána Maliarika.  
Evanjelická a.v. cirkev Veľké Leváre a Spoločnost Jána Maliarika Brno 
Vás srdečne pozýva na nedeľné  duchovné stretnutie na tému 
"Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika",  
ktoré sa bude konať dňa  
20. 11. 2011 ve Veľkých Levároch 
Program: 
10.15 slávnostné služby Božie, evanjelický a.v. chrám Veľké Leváre 
12.00 slávnostný obed 
14.00 popoludňajšia konferencia s prednáškou Prof. ThDr. Igora KIššA, pastoračné 
centrum ev.a.v. cirkvi 
16.00 občerstvenie 
17.00 "Mystic land" koncertný projekt skupiny Medicimbal, Evanjelický a.v. chrám 
Veľké Leváre 
Pozn: Záujemcov o spoločný obed prosíme o oznámenie účasti vopred (do piatku  
18.11.) na kontaktnú adresu veľkolevárskej evanjelickej farnosti: 
svjetionic@gmail.com, tel.: 00421 911 851 819 
Tešíme se na setkání... 
Roman Veverka       roman.veverka@gmail.com 
jednatel Společnosti Jána Maliarika  
www.maliarik.cz 
 rozhovor o knihe 
Milan Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku  
ktorá sa bude konať v stredu  23. 11. 2011 o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 2 v 
Bratislave.  



Rozhovor vedie: Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

- Časopis Viera a život: diskusný večer o Biblii v Quo vadis. Dovoľujem si Vás 
upozorniť na podujatie nášho časopisu Viera a život 
30. 11. 2011. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
v prílohe vám posielam informáciu o konaní 20. plenárnej schôdze 
združení slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus, na ktorú vás, 
ako jeden z jej spoluorganizátorov, srdečne pozývam. 
Budú na nej vítaní všetci sympatizanti obrody suverénneho slovenského 
národa a jeho štátnosti v duchu pokrokových tradícií mieru, 
prosperity, priateľstva a spolupráce so všetkými národmi Európy i 
ostatného sveta. Ak sa jej zúčastníte, budete svedkami historického 
odovzdávania našej generačnej štafety generácii mladej. 

„NÁRODNÝ ŠTÁT V PROCESE GLOBALIZÁCIE“ 

JUBILEJNÁ 

20. PLENÁRNA KONFERENCIA ZDRUŽENÍ SLOVENSKEJ INTELIGENCIE 
sa uskutoční v piatok 9. decembra 2011 od 8,30 hod.  

na Ekonomickej univerzite v Bratislave  
(Dolnozemská cesta 1, Bratislava-Petržalka). 

 
Účasť zatiaľ potvrdili prednášatelia:  

• prof. JUDr. Milan Čič, DrSc.  „Aktuálne otázky a princípy vzťahov medzi 
národnými štátmi a EÚ“ 

• prof. Ing. Peter Staněk, CSc. „Globalizačné výzvy a možností národných 
ekonomík“ 

• prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. „Globálna kríza ako výzva na modernizáciu 
štátu“ 

• Sergej Chelemendik „Perspektívy národných štátov v strednej Európe“... 
 

V zmysle nášho predsavzatia „vytvoriť vlastnú perspektívnu koncepciu nášho 
národnoštátneho života“ a s vedomím, že stále prebieha zápas o charakter nášho 
štátu, chceme rozprúdiť celospoločenskú diskusiu o tejto závažnej téme.  

Na diskusiu o životných otázkach slovenskej spoločnosti a jej perspektívach sme 
vyzvali aj mladú slovenskú inteligenciu, aby definovala svoje predstavy o vlastnom aj 
našom spoločnom národnoštátnom živote vo vlastnom demokratickom štáte.  

Záverečné dokumenty budú zhrnutím výsledkov našej vyše 20- ročnej práce pre 
slovenský národ a jeho štát a – ako náš generačný príspevok a odkaz našim 
pokračovateľom - poskytnuté slovenskej spoločnosti, najmä predstaviteľom SR. 

Pozývame všetkých našich členov, spolupracovníkov a priaznivcov našej činnosti 
s presvedčením, že spoločne nájdeme východiská a riešenia pre náš ďalší rast a 
rozvoj. 

Výbory Združení a Rada osobností 
P.S. 



Pozvánku s presnými údajmi pošleme po definitívnom potvrdení všetkými 
prednášajúcimi. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Vážený pán Ján Smolec! 
V SNN z 19.11.2011 na strane č.6 v článku pod nadpisom "Rozchod Slovákov s Čechmi obdivoval svet" Ste 
napísali aj túto "veľmi nepresnú vetu" citujem: "Masaryk, syn Slováka ... atď." koniec citátu. 
Chcem Vám povedať, že T.G. Masaryk nebol v žiadnom prípade synom Slováka - to vedia teraz aj 
obyčajní študenti.  
Thomas-Johann (takto bol úradne pokrstený) Maszárik (po častom 6 x zmenenom mene a priezviska, teraz 
už len ako Tomáš Garrigue Masaryk) sa narodil 7.3.1850 v Hodoníne na Moravskom Slovensku, jeho matke 
Theresii Kopaczek, ktorá ho mala od baróna židovskej národnosti Nathana Redlicha z Viedne.  
Keď vyšlo najavo, že Theresia Kopaczek (vedela len nemecky, ako aj jej matka Tekla Wurm, ktorá bola 
nemeckej národnosti), pracujúca vtedy ako panská kuchárka u Fleischmannovcov, očakáva od baróna 
Nathana Redlicha nemanželské dieťa (čo vtedy znamenalo veľké verejné pohoršenie a hanbu!) našli jej za 
manžela panského kočiša Jozefa  Maszárika (v tom čase nevedel čítať ani písať) zo slovenských Kopčian, 
ktorého za to povýšili na šafára. Jozef Maszárik vraj po prvý raz videl zblízka svoju nevestu Theresiu v deň 
ich svadby 15.8.1849 a okrem iného Theresia bola od neho o desať rokov staršia. Keď potom tento jeho 
"matrikový otec" zomrel jeho "matrikový syn" Thomas-Johann sa nezúčastnil ani na jeho pohrebe. 
Otec Thomasa-Johanna Maszárika (T.G. Masaryk) barón Nathan Redlich sa finančne staral o syna 
vyplácaním alimentov prostredníctvom advokáta JUDr. Aloisa Pražáka  z Uhorského Hradišťa, ktorý mal 
advokátsku prax v Brne, vo vyplácaní alimentov potom pokračoval Pražákov syn Otokar, ktorý prevzal jeho 
kanceláriu v Brne. 
  
Vážený pán Smolec i napriek mojim sympatiam k Vám za všetko čo Ste urobili, som sa Vám rozhodol túto 
informáciu poslať cez redakciu SNN. S výnimkou vety citujem: " Jozef Maszárik vraj po prvý raz videl zblízka 
svoju nevestu Theresiu v deň ich svadby 15.8.1849", je všetko čo som napísal dokázateľnou a už aj 
niekoľko krát publikovanou skutočnosťou. Preto písať, že Tomáš Garrigue Masaryk bol synom Slováka 
je nezmysel. 

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

Vážený pán predseda KDMS Branislav Rajčáni - prosím aspoň si prečítajte tento môj názor. 

 Každý dátum českých sviatkov alebo protislovenských sviatkov (napr. aj SNP, ktoré malo od prvých dní ako 
jeden z hlavných cieľov zvrhnutie slovenskej štátnosti a preto na území ktoré ovládli povstalci hneď vyhlásili 
obnovené Československo, vrátane vylepenej vyhlášky o povinnej mobilizácii civilov s trestom smrti pre tých 
čo nenastúpia!), ktoré presadili alebo sa ešte len chystajú presadiť na Slovensko je tzv. "slovenskými" 
médiami, teraz ovládanými čechoslovákmi mimoriadne oslavovaný!!?? Skutočné  slovenské sviatky vo 
vysielaní "našich" médií" ako keby už ani neexistovali!! 
 Včerajší oslavný deň v divadle (všimli Ste si, že vo výzdobe tam chýbala napríklad slovenská zástava??) 
s pripomínaním si 17. novembra (priamy prenos zabezpečovala TA3!) bol sviatkom organizovaným tými 
čo nechceli slovenskú štátnosť. Skoro všetkých, ktorých som na obrazovke spoznal boli aktívní bojovníci 
proti obnoveniu slov. štátnosti - povedané rečou iných národov okolo nás - vlastizradcovia!! 
Títo "organizátori a ich sponzori v pozadí" sa v dohľadnej dobe budú sami veľmi čudovať, prečo sa 
Slovákom sprotivý aj tento nanútený český sviatok 17. november 1989. Ak by Slováci rozmýšlali slobodne a 
po slovensky, tak pre nás to mal byť dátum (ak?) 16.11.1989 (sprievod bratislavských študentov ... ) alebo 
dátum Sviečkovej manifestácie v Bratislave na Veľký piatok! Platí aj tu "Byť hrdí dáva zmysel".  
S pozdravom L. 
P.S: Už len čakám, kedy títo "naši čechoslováci" prídu s návrhom na štátny sviatok dňa Jána Husa aj na 
Slovensku! Prečo? No lebo v Česku tento sviatok už majú. 
================================================================== 

 Mili KDMSaci, priatelia, 

 Pozyvam vas na vecernu diskusiu v relacii Pod lampou na STV2, ktorej prvy blok sa 
bude venovat teme 17. November. 

Na liste pozvanych diskutujucich je aj KDMS v mojej osobe ako predsedu KDMS, 
ktora buduci rok napise spolu s vami 22 rokov vlastnej ponovembrovej historie=) 



 http://www.stv.sk/relacieaz/dvojka/vecer-pod-lampou/ 

Štvrtok 17.11.2011 20:00 

Diskusná relácia Večer pod lampou s pozmeneným názvom, ale tým istým moderátorom 
Štefanom Hríbom. 
Do debaty sa môžete zapojiť aj vy, ak nám na adresu podlampou@stv.sk pošlete svoje 
názory a pripomienky. 
Prvá téma: 
17.november 1989 
Hostia:  
4 mladí ľudia, ktorí sa narodili okolo roku 1989 
Diskusia na témy: 
- Čím je pre vás 17. november? 
- Ako vidíte obdobie pred ním? 
- Bolo 22 rokov po roku 1989 úspešných? 

 S úctivým pozdravom, 

 Branislav RAJČÁNI        predseda KDMS 

 „BYŤ HRDÝ DÁVA ZMYSEL“ 

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska 

Bajkalská 25 

SK-821 01 Bratislava 

SLOVAKIA 

cell: +421 911 326 644 

email: predseda@kdms.sk 

web: www.KDMS.sk 

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

Aja jaj, tak toto je silne kafe, ak je to pravda ;-(                           (Este raz) 

http://dolezite.sk/Lekcia_madarskej_historie_123.html 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

A. Ferko k úmrtiu L. Deáka 

Vážení priatelia,  

„od lepších náš národ hynie, pluhy skazu neberú"  

postihla náš nenahraditeľná strata,  



aj môj brat Jerguš aj ja sme Lackovi Deákovi, tomuto skvelému, 

jedinečnému a podmanivému človeku navždy zaviazaní za mnoho z nášho 

poznania a muším pri tejto smutnej príležitosti spomenúť dva súvisiace 

nepríjemné fakty:  

    1. Dr. Deák mi viackrát spomínal, že jeho analýzy sa asi strácajú 

na „našom“ ministerstve zahraničných veci, lebo napríklad ku vojnovému 

zločincovi Eszterhazymu si nové a nové (číže tie iste) analýzy musela 

naša diplomacia opakovane u neho objednávať,  

    2. stratený nie je iba film Stratene pomníky , ale údajné sa 

stratila aj filmová dokumentácia historického stretnutia rómskych a 

matičných predstaviteľov, ktoré zorganizoval vtedajší predseda Matice 

slovenskej Vilo Pruska, možno by sme mali postupne spoločne zmapovať 

neblahé fakty, číže pokračovať v misii porozumenia, aj sebe samým, aj 

naším znovu zbrojacim susedom.  

v hlbokom smútku,  

Andrej Ferko 
+++++++++++++++++++++++++++ 

www.azen-eu.sk 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

bez prsiplasta a morskej choroby precestujete morskymi vlnami, janam 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=T4FIS1FnOQg  

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Radioaktivní jód vypouštěla továrna. Odmítá ale, že to zamořilo vzduch - iDNES.cz 

 
Radioaktivní jód vypouštěla továrna. Odmítá ale, že to zamořilo vzduch 
17. listopadu 2011   
Radioaktivní izotop jódu, který se nedávno objevil v ovzduší nad střední a severní 
Evropou, mohl pocházet z továrny v Maďarsku. Její vedení přiznalo, že v poslední době 
vypouštěla do vzduchu větší množství radioaktivního jódu 131 než obvykle. Popírá však, 
že by to bylo příčinou zvýšení radioaktivity v ovzduší. 

 
Informoval o tom šéf Institutu pro výrobu izotopů, jehož citovala maďarská tisková 
agentura MTI. Podle jeho slov ovšem vypuštění jódu nepředstavuje žádné ohrožení 
zdraví veřejnosti a nemohlo samo o sobě způsobit zvýšenou úroveň radioaktivity, která 
byla naměřena v ovzduší sedmi evropských zemí. 
"Nebylo to nic mimořádného," prohlásil József Környei, který vede továrnu v Csillebérku 
nedaleko Budapešti. "Jisté množství je vypouštěno neustále. V tomto případě bylo 
nicméně vyšší než obvykle," připustil. 
Környei poznamenal, že množství jódu 131 vypouštěného komínem bylo zvýšené během 
první poloviny roku, ale bylo prý pod povolenou úrovní. Institut pak v létě výrobu 
přerušil kvůli výměně filtrovacího zařízení a znovu ji spustil v září, a to při nezměněném 
množství vypouštěného izotopu. Institut však údajně vypustil jen 39 procent ročního 
limitu radioaktivity povoleného maďarským hlavní hygienikem. 
Šéf maďarského radiobiologického institutu Géza Sáfrány potvrdil, že monitorovací 
stanice v Budapešti a Miškovci v posledních dnech zaznamenaly 
malý nárůst koncentrace jódu 131, ale hladiny prý nepředstavovaly riziko pro veřejné 
zdraví. V úterý Sáfrány uvedl, že hladina radioaktivity se v Maďarsku vrátila k normálu. 



O záhadné radiaci, jejíž hladina byla označena jako "extrémně nízká", nicméně přesto 
nezvykle zvýšená, poprvé informovala minulý pátek Mezinárodní agentura pro atomovou 
energii. Potvrdila, že nízké, ale neobvyklé hladiny radiace zaregistrovalo Česko, 
Rakousko, Slovensko, Německo, Švédsko, Francie a Polsko.  
České úřady ujistily, že naměřené množství není nebezpečné, zároveň Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost oznámil, že izotop nepochází ze žádného zdroje v ČR  

 
V evropském ovzduší se objevil radioaktivní jód, zdraví neohrožuje 
zep, ČTK 11. listopadu 2011  18:38  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost zaznamenal nad územím České republiky stopové 
koncentrace radioaktivního jódu. Zdroj kontaminace nezná, proto se obrátil s žádostí o 
pomoc na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. 

 
Předsedkyně úřadu Dana Drábová ale uklidňuje - naměřený obsah jódu v ovzduší v 
žádném případě neohrožuje zdraví lidí. Stopová radioaktivita byla podle Mezinárodní 
agentury pro jadernou energii (MAAE) zjištěna i v dalších evropských zemích. Ani podle 
ní však není škodlivá. 
"S pravděpodobností hraničící s jistotou to není odnikud z České republiky, určitě ne z 
našich jaderných elektráren ani z výzkumných reaktorů. To by byly ve vzduchu i další 
prvky. Ale nevíme, odkud se to vzalo, proto jsme oslovili agenturu, aby zapojila své 
mechanismy a zkusila zdroj najít," řekl šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
(SÚJB). 
Podle ní naměřilo v posledních dvou týdnech několik stanic české radiační sítě v ovzduší 
přítomnost stopového množství radioaktivního jódu 131. Ten se používá například v 
medicíně při léčení štítné žlázy. 
Podle Drábové je naměřené množství jódu zhruba stejné jako na konci března, kdy se v 
Česku vyskytlo po havárii v japonské elektrárně Fukušima. "Nyní to ale z Japonska určitě 
nepřišlo," dodala Drábová. Jaderní odborníci se nyní pokoušejí nasbírat co nejvíc dat. 
Drábová tipuje, že by radioaktivní jód mohl pocházet odněkud, kde se vyrábí. 
MAAE agentuře Reuters potvrdila, že dostala z Česka hlášení o naměření "velmi nízkých 
úrovní" jódu 131 a obdobné informace má také z jiných evropských zemí. Podle agentury 
DPA jde vedle Česka a Rakouska ještě o Maďarsko. 
Cesta letadlem přes oceán ozáří víc 
"MAAE je přesvědčena, že současné stopy izotopu jódu 131 nepředstavují ohrožení 
veřejného zdraví a nepocházejí z japonské Fukušimy. Agentura spolupracuje se svými 
partnery na zjištění příčin a zdroje izotopu," cituje Reuters z prohlášení MAAE sídlící ve 
Vídni. 
Také rakouské ministerstvo životního prostředí v pátek podle agentury APA potvrdilo 
naměření zvýšeného množství izotopu jódu 131 v ovzduší, nevidí však důvod k vyhlášení 
poplachu. Naměřené množství je tak malé, že je měřitelné jen těmi nejcitlivějšími 
přístroji a až po několikadenním filtrování vzduchu přes jejich čidla, uvedla mluvčí 
rakouského ministra Nikolause Berlakoviche. 
Rakouské ministerstvo zdravotnictví podle DPA uvedlo, že během jediného 
transatlantického letu jsou lidé vystaveni dávce radioaktivity 40 000krát větší, než jsou 
nyní naměřené hodnoty. 



Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/v-evropskem-ovzdusi-se-objevil-radioaktivni-jod-zdravi-
neohrozuje-1fs-/domaci.aspx?c=A111111_181452_domaci_zep 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Osvieži nám november pamäť? 
Je smutné, ak občania 22 rokov po zmene režimu bojujú o dôstojný 
život. Vladimír Mečiar má pravdu, že sa musíme vrátiť k ideálom 
Novembra 1989 v sociálnej oblasti. Čo má dnes hodnotu? Pýta sa 
predseda ĽS-HZDS. Peniaze, alebo má hodnotu človek? Zdravotníctvo je 
oblasť, ktorá sa dostáva do centra ľudskej spoločnosti, lebo ľuďom 
záleží vo všetkých vrstvách na tom istom - na vlastnom živote. 
 
Napriek tomu sme svedkami riešení, ktoré z každej strany chcú dostať 
zdravotníctvo na tú istú slepú koľaj. Raz to chceli urobiť vládni 
predstavitelia cez transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. 
Druhýkrát zasa zmenou oddlženia nemocníc na pôžičku, o čom teraz Ivan 
Mikloš tvrdí, že on to nikdy nepovedal. A potom túto pôžičku by 
vymáhal veriteľ cestou exekučných konaní. 
 
Inými slovami povedané, Mečiar zhrnul definíciu Mikloša do najviac 
výpovedného vzorca. Vždy, keď bol pri moci, hľadal spôsoby presunu 
majetku od štátu, od občanov k nadnárodným spoločnostiam. A keďže je v 
politike už dlho, takmer toľko, čo Mečiar, naučil sa to robiť 
sofistikovanejšími spôsobmi. Najprv tu bola kupónová privatizácia, 
ktorá dopadla katastrofou. Bol za ňou Mikloš. 
 
Potom sme mali malú privatizáciu, v ktorej banky museli poskytovať 
úvery na kúpy prevádzok. Len v Slovenskej sporiteľni tak vznikol dlh 
28 miliárd korún. V jednom bankovom dome. Keď potom šiel Mikloš 
oddlžovať banky vo výške sto miliárd korún, dobre vedel, čie dlhy sa 
tak zmazávajú. Predaj oddlžených bánk za jednu korunu bol však len 
začiatkom vrcholných zážitkov. 
 
Tie Slováci mali možnosť prežívať v čase divokej privatizácie 
strategického priemyslu, ktorú opäť dirigoval z postavenia vládnych 
postov ten istý Mikloš. A tak sa tento politik v priebehu dvadsiatich 
rokov na slovenskej historickej mape dostal do rečí takmer v každom 
nevýhodnom prevedení štátneho majetku do neznámych súkromných rúk, z 
ktorých majú Slováci len prázdno vo vreckách. 
 
Ak teda Mečiar hovorí, že predčasné voľby budú o tom, či občania budú 
skákať znova na ľúbivé reči ako šťuky na blyskáče, alebo si konečne 
začnú uvedomovať historické súvislosti a vezmú rozum do hrsti, tak 
máme o čom premýšľať. V prípade zdravotníctva, kde nám všetkým bez 
rozdielu ide o život, sa už viacerí popálili. Takže výročie Novembra 
1989 je naozaj návratom v čase. Návratom, ktorý nám má osviežiť pamäť. 
Stanislav Háber 



 
Do predčasných volieb s mačkopsom na čele 
 
Chápe niekto prečo minister zdravotníctva z ničoho nič vytiahol na 
svetlo návrh jeho memoranda na dohodu s lekármi? A navyše ju Ivan 
Uhliarik nazval poslednou jeho ponukou? Nuž je to asi preto, lebo chce 
vyzerať v tomto boji ako víťaz. Jednoducho sme v predvolebnej kampani 
a Uhliarik sa tvári ako nový superman. Vieme, ako takéto tvárenie sa v 
politike končí, viď superman Sulík. 
 
Jednoducho povedané, ak ide o dohodu v prospech občana, takéto konanie 
si zaslúži zo strany Uhliarika odsúdenie. Už chápeme, prečo došlo k 
ústavnej kríze, v ktorej vládu nemáme, iba poverených štátnych 
úradníkov? Veď lekári nemajú s kým rokovať. To, čo predvádza Uhliarik, 
je nedôstojné a hlúpe. Nič z toho nie je zodpovedné. 
 
Ponúkol lekárom akési dve skupiny zvýšenia platov a čaká, že mu na to 
lekári skočia. Lenže tým ide hlavne o to, čo vystihol Vladimír Mečiar 
slovami, aby mohli poskytovať zdravotnícku starostlivosť vtedy, keď ju 
ľudia potrebujú a nie vtedy, keď na ňu budú mať zdravotné poisťovne 
prostriedky. Terajší systém je neľudský a nespravodlivý. 
 
Tak to vyzerá, akoby celá vládna a ústavná kríza bola len preto, aby 
sa naša spoločnosť nemusela zaoberať požiadavkami jedného z 
najvzdelanejších stavov v spoločnosti - lekárov. Tí vedia presne, čo 
nechcú. Nechcú viac systém spoločnosti, ktorá platí za svojich 
poistencov čoraz menej peňazí a potom vyvoláva krízové stavy v oblasti 
služieb spojených so životom ľudí. 
 
Liberálna spoločnosť však dokáže obchodovať so všetkých. So životmi 
ľudí nevynímajúc. Táto filozofia je na hrane ľudskosti, alebo lepšie 
povedané, je dávno za ňou aj s tézami typu, že všetko vyrieši slobodný 
trh. Slobodný trh založený na zákonoch džungle vedie každú spoločnosť 
spoľahlivo do priepasti. Pozrime sa, kam sme sa dostali, keď náš štát 
v podstate nemá skutočnú reprezentáciu? 
 
Máme akéhosi mačkopsa postaveného na dohode politických strán v 
parlamente. Prečo takýto stav vyhovuje všetkým je nepochopiteľné. 
Tento systém však potom diskvalifikuje aj slobodný výber zástupcov 
ľudu do parlamentu. Lebo komu ide potom o ľudí? O ich životy? 
 
Čo je toto za nenormálny stav? A existuje vôbec z neho východisko? 
Prečo prezident, ktorý myslí národne a koná sociálne, nevymenuje novú 
vládu, ako mu prikazuje Ústava SR, ale akceptuje takéhoto povereného 
mačkopsa, ktorý nedokáže lekárom garantovať nápravu chorého systému v 
zdravotníctve?                                Stanislav Háber 



––––––––––––––––– 
Protest proti klamstvám o odpočúvaní v čase vlád Vladimíra Mečiara 

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ostro protestuje 

proti vyjadreniam niektorých osôb o odpočúvaní novinárskej obce v čase 

troch vlád Vladimíra Mečiara. 

Vladimír Mečiar v čase vykonávania funkcie predsedu vlády SR opakovane 

vyzýval novinársku obec, aby sa prihlásil ktorýkoľvek novinár, ktorý 

bol odpočúvaný a vznikla mu tak škoda, že mu ju osobne Vladimír Mečiar 

nahradí vo výške desať tisíc dolárov. Neprihlásil sa nikto. 

Preto po 13 rokoch odvtedy, kedy bol Vladimír Mečiar premiérom SR, by 

mali prestať tieto osoby klamať. Naopak, v tomto období došlo zjavne o 

pokusy odpočúvať vtedajších predstaviteľov štátu zo strany novinárskej 

obce. Situácia sa zmenila v roku 1999, kedy boli zakúpené nové 

odpočúvacie systémy pre štát, ktoré boli zjavne nasadené na 

predstaviteľov HZDS. 

Stanislav Háber, 

riaditeľ Odboru verejnej mienky 

ĽS-HZDS 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

Vážení priatelia, 
nechápem mieru našej občianskej a národnej 
trpezlivosti, ktorá umožňuje týmto a im podobným domácim i zahraničným 
zločincom pokračovať v totálnom ovládnutí všetkých najdôležitejších 
sfér nášho politicko-sociálno-ekonomického a mravného života. 
Som presvedčený, že naši potomkovia budú veľmi ťažko chápať, prečo sme 
tak ľahko a zbabelo podľahli nenásytnej totalite kapitálu a nechali si 
od nej vnútiť postavenie novodobých bezprávnych  otrokov tela i ducha. 
Je načase, aby sme spolu s našim bardom zvolali: "No príde, i prísť 
musí, ten posledný deň súdu a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu!" a 
čím skôr realizovali jeho odkaz. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
SLOBODA 
USA: Ministerstvo zvažuje monitoring mysle človeka  
Americkému ministerstvu pre domácu bezpečnosť už zrejme nestačí podrobný 
monitoring jeho obyvateľov na letiskách. Vláda najnovšie zvažuje, že sa zameria na 
monitorovanie rytmu reči, frekvenciu blikania viečok či rýchlosť dychu jej obyvateľov! 
Cieľom je prevencia pred teroristickými hrozbami. Správu priniesla spravodajská RT. 

Sci-fi scenár o mikročipoch v telách nemusí byť taký nereálny. Ministerstvo sa chce 

zamerať na projekt, ktorý by bol schopný dostať sa do mysle Američanov a tým zaručiť, 

že eliminuje akúkoľvek hrozbu. 

Projekt s názvom FAST má využiť najnovšie technológie Attribute Screening 

Technology Mobile Module. Na webe sa totiž objavili citlivé informácie, ktorými sa už 

začalo zaoberať centrum Electronic Privacy Information Center (EPIC). 

Zamestnanci ministerstva pre domácu bezpečnosť ako prví odskúšali schopnosti FAST-u, 

ktorého senzory zaznamenávajú video snímky, zvukové nahrávky a psychofyziologické 



merania. Okrem toho vykazujú neidentifikovateľné hodnotenia, podľa ktorých by sa mali 

dostať do mysle potenciálnych teroristov. 

Podľa pracovníka ministerstva Petra Boogaarda dokáže FAST sledovať a monitorovať 

pohyb tela, zmeny hlasu a intonácie, pohyby očí, zmeny telesnej teploty a dýchania. 

Boogaard okrem toho vysvetlil, že senzory sú nastavené tak, aby dokázali odkódovať 

stres človeka, ktorého „úmysel je škodiť“. 

Ministerstvo argumentuje, že nasadenie programu do prevádzky bude znamenať väčšiu 

vnútornú bezpečnosť a hoci výskum momentálne prebieha na dobrovoľníkoch z 

ministerstva, uvažuje sa o postupnom zavedení medzi širokú verejnosť. Uviedlo tiež, že 

prípadné „neškodné“ dáta sa nebudú nikde zaznamenávať a program nie je taký 

agresívny ako by sa mohlo zdať. 

Testy na „nečisto" sú však iný prípad, ako reálne zavedenie do praxe... 

Source date:  
Thu, 2011-10-13  
Admin Stuff  
Publish DATE:  
Wed, 2011-10-19 19:11  

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

Plukovnik Gadafi, zosnuly nehynuci vodca Libye a katolicka cirkev, Vatikan 

 Vazeni prijimatelia tohoto e-listu:  

 Prave som si precital vyhlasenie Vatikanu k smrti plukovnika Gadafiho a znasilnenej a 
znicenej Libye svorkou krvilacnych, pazravych a zlocineckych zemi, pod vedenim a 
diktatom rovnako charakterizovanych “vodcov” Zapadu, rozsirovane Konferenciou 
biskupov Slovenska.  

 Nikdy som si nerobil iluzie o katolickej cirkvi a jej predstaviteloch, najma vatikanskej 
hierarchie a biskupoch. Po tom, co som si precital vyssie uvedene vyhlasenie, ktore tu z 
ucty k Pravde, Spravodlivosti, Mieru a plukovnikovi Gadafimu neopakujem, vyjadrujem 
svoje hlboke rozhorcenie nad uvedenym vyhlasenim s vynimkou vyjadrenia ucty nad 
smrtou cloveka. Ovsem, predkladam k uvazeniu ci kompetentny cirkevny hodnostar 
vyjadril uctu nebohemu plukovnikovi Gadafimu, alebo uctu tym, ktori ho zavrazdili, 
resp. privodili jeho smrt. Jazyk cirkevneho hodnostara je casto farizejsky. Nehovoriac o 
tom, ze si osobuju vrchnostenske privilegium hociko, vratane plukovnika Gadafiho, 
oznacit za zlocinca. Vatikanski hodnostari, ktori tolko krat v historii oklamali a podviedli 
tych, ktorym sa farizejsky prihovarali a zneuctili vsetko mravne a ludske, teraz opat 
ukazali svoju uzkoprsu zaujatost, hlupost a historicky oportunizmus. Katolicka cirkev, 
ktora v minulosti casto prenasledovala nevinnych, mucila, zabijala a to aj barbarskym 



upalovanim, okradala a zneuzivala lud, ktory jej naivne veril, a robila mnohe ine 
nehorazne veci, v tychto dnoch, tymto vyhlasenim zas ukazala svoju pravu, ohavnu tvar, 
svoje pokrytectvo, spinavy oportunizmus a sluzobnicke poklonkovanie sa mocnym 
tohoto hriesneho, barbarskeho sveta. Vatikan i slovenski biskupi by mali byt aspon 
natolko informovani a rozumni, aby vedeli ako to v Lybii za plukovnika Gadafiho 
vyzeralo, aka tam bola zivotna uroven – najvyssia v Afrike a vyssia ako v mnohych 
krajinach sveta i na dnesnom Slovensku, ako sa plukovnik a vodca libyjskeho ludu snazil 
o dobro svojho ludu a spravodlivy demokraticky, naozaj ludovy system vlady, ktory v 
demokraticnosti vysoko prevysoval nielen vsetko v Afrike, ale vo vacsine sveta, vratane 
Vatikanu, Slovenska,  Ameriky-USA, Britanie, Francuzska a inych agresorov, zlocincov 
a masovych vrahov, ktori sa vrhli na Libyu a jej lud ako hladne hyeny.  

Biskupi Slovenska, ti, ktori ste podporili, ci odobrili vatikanske “libyjske” prevolanie a 
uradnici, cinitelia Vatikanu, ktori zaujimate oficialne vatikanske stanovisko a robite teraz 
vsetko, aby ste svojimi vlcimi cinmi a otravenym jazykom pomahali v Libyi nastolit 
diktat cudzich sil, nasilie, bezpravie, lupeze,  vykoristovanie a vsetky ostatne typicke 
neresti tzv. Zapadu – PREKLINAM VAS  A ZELAM VAM TO, CO VY SVOJOU 
NEHANEBNOSTOU ZAPRICINUJETE ALEBO BUDETE ZAPRICINOVAT 
LIBYJSKEMU LUDU, RESP. NARODU, zijucemu z casti este v kmenovej sudrznosti, o 
ktorej vy nic neviete, alebo nechcete vediet.  

V Ottawe, 17. novembra 2011                JUDr. Jan Zvalo  

––––––––––––––––––––––– 

Vyznání plukovníka Kaddáfího (necenzurováno západními masmédii) 
(Po 40 let, či to bylo déle, nevzpomínám si, jsem dělal vše, co jsem mohl, 
abych dal lidem domy, nemocnice, školy, a když byli hladoví, dal jednoducho jsem 
jim jídlo. Dokonce jsem Benghází přeměnil z pouště na zemědělskou půdu, přestál jsem 
útoky kovboje Reagana, když zabil moji adoptovanou osiřelou dceru, pokoušel se zabít 
mne, a místo toho zabil nebohé nevinné dítě. Pak jsem pomohl svým bratrům a sestrám z 
Afriky penězi na Africkou unii. 
13. 4. 2011 

Kaddáfí neodpojený a necenzurovaný 
 
Vzpomínky mého života: Plukovník Muammar Kaddáfí, vůdce revoluce, 5. dubna 
2011 na Ve jménu Alláha, dobročinného a milosrdného… 
 
Dělal jsem, co jsem mohl, abych pomohl lidem pochopit koncept skutečné 
demokracie, kde výbory lidí řídí naši zemi. Ale to nikdy nestačilo, jak mi 
někteří řekli, dokonce ani lidé, kteří měli 10 pokojové domy, nové vybavení 
a nábytek, nebyli spokojeni, protože jak byli sobečtí, chtěli více. Řekli 
Američanům a dalším návštěvníkům, že potřebují „demokracii“ a „svobodu“ a 
nikdy nepochopili, že jde o systém hrdlořezů, kde největší pes požírá 
ostatní, ale byli těmito slovy okouzleni a nikdy nepochopili, že v Americe 



není žádné bezplatné lékařství, žádné bezplatné nemocnice, žádné bezplatné 
bydlení, žádné bezplatné vzdělání a žádné bezplatné potraviny, vyjma toho, 
kdy lidé žebrají nebo stojí dlouhé fronty na polévku. 
Ne, bez ohledu na to, co jsem udělal, nikdy to některým nestačilo, ale 
další věděli, že jsem synem Gamala Abdela Nassera, jediného skutečného 
arabského a muslimského vůdce, kterého jsme měli od doby Salaha-al-Deena, 
který získal Suezský kanál pro své lidi, stejně jako jsem já získal Libyi 
pro své lidi, byly to jeho šlépěje, ve kterých jsem se pokoušel jít, 
ochránit své lidi před koloniální nadvládou – před zloději, kteří by nás 
okradli. 
Nyní na mne útočí největší vojenská síla v historii, můj malý africký syn 
Obama mne chce zabít, sebrat naší zemi svobodu, sebrat nám bydlení zdarma, 
léky zdarma, vzdělání zdarma, potraviny zdarma, a nahradit to americkým 
stylem zlodějiny zvaným „kapitalismus“, ale my všichni v rozvojovém světě 
víme, co to znamená, znamená to, že země řídí korporace, že svět řídí 
korporace a lidé trpí. Takže nemám jinou možnost, než se jim postavit, a 
pokud si to Alláh přeje, zemřít na jeho cestě, cestě, která dala naší zemi 
bohatou zemědělskou půdu, potraviny a zdraví, a dokonce nám umožnila 
pomáhat našim africkým a arabským bratrům a sestrám, aby zde, v libyjské 
džamahírii, mohli pracovat s námi. 
Nechci zemřít, ale pokud to bude potřeba pro záchranu této země, mých lidí, 
tisíců mých dětí, pak ať se tak stane. 
Nechť je tato závěť mým hlasem světu, že jsem se postavil křižáckým útokům 
NATO, postavil se krutosti, postavil se podvodu, postavil se západu a jeho 
koloniálním ambicím, a že jsem stál se svými africkými bratry, svými 
skutečnými arabskými a muslimskými bratry jako maják. Když si ostatní 
stavěli hrady, já jsem žil ve skromném domě a ve stanu. Nikdy jsem 
nezapomněl na své mládí v Sirte, nerozhazoval jsem náš národní poklad 
pošetile, a stejně jako Salah-al-Deen, náš velký muslimský vůdce, který 
zachránil Jeruzalém pro islám, jsem si pro sebe vzal jen málo… 
 
 
Na západě mne někteří nazvali „šílencem“, „bláznem“, ale znají pravdu, 
přesto však nadále lžou, vědí, že naše země je nezávislá a svobodná, není v 
koloniálním sevření, že má vize, má cesta je a vždy byla jasná a byla pro 
mé lidi, a že budu bojovat do posledního dechu, abych nás udržel 
svobodnými, nechť nám Alláh všemohoucí pomůže zůstat ve víře a svobodnými. 
Plk. Mummar Kaddáfí, 5. 4. 2011 
Copyright Col. Mu'ummar Qaddafi, - Mathaba.Net 
Zdroj 
Pozn. redakce: No, a jak že si to ty libyjské oběti Kaddáfího diktatury 
vlastně žijí? Připomíná to čtenář Jan na naší facebookovské stránce: 
–––––––––––––––––––– 
HDP na obyvatele...$ 14.192, měsíční podpora v nezaměstnanosti $ 730, 
měsíční plat zdravotní sestry $ 1.000, příspěvek při narození dítěte $ 
7.000, měsíční podpora nesamostatně výdělečně činných (závislých) osob $ 



1.000, nevratná dotace státu na pořízení bytu pro novomanžele $ 64.000, 
nevratný příspěvek na provozování živnosti $ 20.000, cena benzínu $ 0,14/ 
litr. 
Zdarma: zdravotní péče a část léků, školní vzdělávání. Vzdělávání a stáže v 
zahraničí: placeny státem. Nájemné, neexistuje. Platby za energie v 
domácnosti - neúčtují se. Automobil - zpravidla z 50% dotuje stát. Úvěry 
bez úroků. Systém obchodů pro mladé rodiny (ne-bohaté) za dotované ceny 
výrobků. Alkohol-nežádoucí, není. 
Na první pohled je vidět, že finančně jsou na tom o světelné roky lépe, než 
otroci čeští a slovenští. Jen si představte, že by vám Nečas s Kalouskem z 
lásky k vám věnovali ze státní pokladny po svatbě na zařízení bytu téměř 
jeden a půl milionu korunu. Ano, Libye dělá některé věci jinak a proto musí 
lehnout popelem, aby západní elity zahladily stopy a případnou chuť svých 
poddaných. Ještě že máme ty bomby !!! 
RSDr. Vojtěch Koldinský 
analitik pro politický vývoj sev.Afriky. 
Politologická sekce UK – Praha. 
–––––––––––––––––––––––––– 
Zajímavý postřeh jinýma očima - přeposílám v plném znění: 
Posílám Ti originál i překlad informace, kterou mi zaslal člověk, žijící 10 
let v Libyi. 
V naší televizi jsou ty "pravdy“ trochu naruby a hlavně na ... 
Proč  je  napadena  Libye?  EU  se  potýká s ohromnými finančními problémy, 
a  jedna  evropská  země po druhé upadává do bankrotu. Zóna eura je opravdu 
zdecimovaná  a má ohromné problémy. USA všechny své zdroje utratily před 12 
léty  a  vnitřní  i zahraniční dluhy se prohlubují. EU a USA dluží Libyi za 
dodávky  ropy  skoro 200 miliard dolarů. V roce 2012 skončí koncese velkých 
naftových  společností,  které  mají  právo  na těžbu libyjské ropy. Kadafí 
požaduje  splacení  dluhů  nebo  chce  uzavřít  mezistátní smlouvy s jinými 
zeměmi a společnostmi. 
Z tohoto důvodu je Libye napadena. A zdalipak má libyjský občan důvody, aby 
se  bouřil  proti  režimu  Muamara  Kadafiho?  Myslím,  že  ne. Jestliže se 
podíváme   na   životní  úroveň  Libyjského  národa  a  výhody,  které  jim 
zabezpečuje stát, pak se mají velmi dobře; žijí si jako malí bozi. Libye má 
6,5  mil.  obyvatel a má 14 mil. registrovaných automobilů. Když někdo chce 
studovat  v kterémkoliv státě na světě požádá si stát a ten mu zajistí byt, 
auto,  stravu,  bezplatné studium a měsíční stipendium 2300 dolarů. V Libyi 
se  neplatí voda, elektřina, plyn, daně, úvěry jsou bezúročné. Když do pěti 
let  nemůžeš  úvěr  splatit,  odepíše ho stát, nebo ho splácí za vás. Každý 
plnoletý  občan  Libye  když  dosáhne 18 let dostane klíče od bytu. Když si 
chcete  koupit  auto,  složíte  20,3  procenta ceny a zbytek dotuje stát. V 
Libyi  koupíte  za  10  dolarů  85  litrů  benzínu nebo nafty. V Libyi jsou 
potraviny  velmi  levné,  10 kg chleba stojí 0,15 dolaru. Libyjci nepracují 
fyzicky,  vše  dělají  cizinci. Žil jsem 10 let v Libyi v různých městech a 
nikdy  jsem  neviděl,  ani jednoho žebráka. Libyjci nejdou pracovat do tzv. 
"bílého  světa",  neboť  to nemají zapotřebí. V Libyi není nikdo ožebračen, 



není  mu  odejmut byt nebo auto protože nesplatil úvěr, není to tak, jako v 
tzv.  demokratických  zemích, které se vrhly na Libyi. Otevřeně, je mi líto 
libyjského  národa,  neboť  se  chce  přetvořit  na  nájemní pracovní sílu, 
pracovat  za  100 dolarů, kde ztratí všechny dosavadní výhody a o pohodlném 
životě, jakým žili doposud, se jim bude jenom zdát. 
Milan   Kratina              Redakce HN. 

––––––––––––––––––––––––––– 

Vdaka za prispevky k dramatickej medzinarodnej situacii.  

Ja ich doplnim o svoj kratky spontanny pohlad, ako je uvedeny nadtitulkom tejto spravy, 
aj v kontexte na moje ine spravy z poslednych tyzdnov ci mesiacov - "o inom a predsa 
stale aj o tom istom"... 
Nizsie spominany Salah-al-Deen je jednoducho aj v Europe od cias kriziackych vyprav 
znamy Saladin (v inych prepisoch Salah-ad-Dín) - znamy a uznavany aj europskymi 
rytiermi v jeho casoch (i po nich) nielen pre svoje vojenske schopnosti, ale predovsetkym 
pre jeho zmysel pre cest. Tu si vzdy ctili ako najvyssiu hodnotu aj pravi europski rytieri, 
podobne ako japonski samuraji, indicki ksatriovia ci islamski dervisi. Tak zostala na 
Saladina zachovana spomienka aj v historickej vedeckej literature. Z najnovsej literatury 
citujem z knihy renomovaneho europskeho autora:  
Andrew Wheatcroft: Neverici. Strety krestanstva s islamem v letech 638-2002, Praha: 
Nakladatelstvi BB/art s. r.o., 470 stran): 
Str. 66: 
"Krestane umeli ctit silneho nepritele, byla zde dlouholeta tradice sahajici do casu 
krizovych vyprav a pribehu o rytirskem protivnikovi krale Richarda Salah ad-Dinovi cili 
Saladinovi." 
Str. 221: 
"Sultan Saladin se objevuje v mnoha vypravenich zapadnich autoru jako clovek 
spravedlivejsi a cestnejsi nez mnozi krestansti vladci, prestoze v roce 1187 prave jeho 
vojska dobyla Jeruzalem. Podobne ani muslimum necinilo potize uznat bojove kvality a 
statecnost svych protivniku, i kdyz je soucasne oznacovali jako "proklatce"." 
Inu velku historicku knihu toho isteho autora prave nedavno do slovenciny prelozil p. 
Igor Ksinan: Andrew Wheatcroft: Nepriatel pred branami. Habsburgovci, Osmanska risa 
a  bitka o Europu. Bratislava: Slovart, 2010, 328 stran. Aj tu davam do Vasej pozornosti, 
lebo som presvedceny, z k porozumeniu sa moze dospiet len prostrednictvom trpezliveho 
vzajomneho poznavania a nie jednosmernou bigotnostou, resp. nenavistnym fanatizmom 
z tej ci onej strany. O to sa maju usilovat predovsetkym aj vsetky vedy o  cloveku, 
spolocnosti a kulture, ale samozrejme tiez umenie. O dalsom nehovoriac... 
Pred casom som uviedol do pozornosti viacerych aj historicky velkofilm z roku 2005 
"Nebeske kralovstvo". Je prave o dobyti Jeruzalema Saladinovymi vojskami a konci i 
kontrastom oproti tomu, ako sa spravali europski kriziaci voci muslimom, zidom aj 
krestanom v dcbytom meste pri prvom kriziackom dobyti Jeruzalema v roku 1099. Na 
rozdiel od zmasakrovania porazenych, ako to urobili kriziaci, Saladin ako vitaz umoznil 
vsetkym slobodny odchod. Pritom mu templari brutalne zavrazdili sestru a odmietli vydat 
mu jej telo, ako o to ziadal, tak je to podla filmu. Rozhodli sa pre vojnu, ktoru kriziaci 
definitivne prehrali. Ked Saladin - v tomto filme - vkrocil do krestanskeho chramu v nim 



ovladnutom Jeruzaleme, najskor zodvihol zo zeme spadnuty krucifix a polozil ho na 
svoje miesto, az potom sa podakoval Allahovi za vitazstvo. V zavere filmu ktorysi s 
europskych rytierov poznamenal nad obrovskou masou mrtvych pred hradbami: "Ak je 
toto nebeske kralovstvo, nech si ho Boh vezme spat."  
Pritom bojovali "pod Kristovym krizom". - Ale On povedal: "Moje kralovstvo nie je z 
tohto sveta."  
Mala ukazka z filmu: 
http://sk-sk.facebook.com/pages/Kr%C3%A1%C4%BEovstvo-
nebesk%C3%A9/116282888413812 

"Naftove kralovstva" vsade na svete su vsak prave "z tohto sveta" - sveta bezohladneho 
obchodu bez akejkolvek cti. 
Ina vec, ze aj bezuzdny "hmotny blahobyt" bez sudnosti, zmyslu pre prospesnu 
skromnost a duchovno je takisto "z tohto sveta".  
Saladin bol "sufi". Nebojoval pre svoje hmotne obohatenie.  
So srdecnym pozdravom 
C.H.B. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
http://szcpv.org/11/17november.html 
Protestné zhromaždenie na námestí Ľudovíta Štúra 17. novembra 2011 v Bratislave 
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov 
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 
tel. 052 7722626, 0903 142 771 
e-mail: szcpv@szcpv.org 
http://www.szcpv.org 
 
Príhovor tajomníka SZČPV  
 
Milí priatelia, vážení občania! 
Na úvod chcem  v mene Svetového združenia bývalých československých politických 
väzňov  poďakovať   organizátorom za pozvanie na dnešné stretnutie, ktoré sa koná pri 
príležitosti 22. výročia prevratu v novembri 1989.  
Naša organizácia, ktorá združuje niekoľko stoviek  obetí komunizmu tak z radov násilne 
odvlečených do sovietskych gulagov, ako aj bývalých politických väzňov, dostala na 
dnešný deň pozvanie aj na pietnu spomienkovú akciu pri pamätníku komunistickým 
režimom popravených a umučených politických väzňov  na Ružinovský cintorín 
v Bratislave, ktorá sa konala za účasti prezidenta republiky a ministra obrany SR.  Ja 
osobne som uprednostnil pozvanie na túto akciu, pretože  skutočnú pravdu o udalostiach, 
ktoré sa odohrali v novembri 1989 sa z príhovorov našich  politických predstaviteľov 
nedozviete.  Okrem sprofanovaných fráz  o tom, že nemáme zabúdať na obete 
komunizmu, by  ste sa  tam mohli dozvedieť asi len to, že dnešný deň je pamätným 
dňom  boja za slobodu a demokraciu. 
 
Ako to  v skutočnosti  bolo pred 22. rokmi?  Myslím, že som naozaj kompetentný o tom 
hovoriť – už len z úcty a morálnej povinnosti k mojim zosnulým spoluväzňom, ktorí 
keby žili, tak by Vám dnes povedali to isté, čo budete teraz počuť odo mňa. 
 



Presne pred 22. rokmi v tomto období sme boli všetci, ktorí sme boli odsúdení za tzv. 
protištátne trestné činy, neďaleko odtiaľto  – vo väznici v Leopoldove na oddelení 
nazývanom Hlava I. na tzv. Nových samotách.   
V čase, kedy ľudia s nadšením a plní očakávania a nádejí štrngali na námestiach kľúčmi 
sme my, vydedenci socialistickej spoločnosti – tzv.  mukli -- čo znamená „muži určení 
k likvidácii“,  so smútkom v srdciach a s obrovským sklamaním už spoznávali,  ,  aká 
špinavá hra s vlastným národom sa odohrala v novembri 1989.  
 
Nikto z nás nebol prepustený na slobodu –  oddelenie Hlava I. síce zrušili, ale nás 
rozhádzali  medzi kriminálnikov.  Oficiálna propaganda a Ján Čarnogurský spolu s 
vtedajším generálnym prokurátorom mohli teda vyhlasovať, že politickí väzni už na 
Slovensku neexistujú.  Kým sme sa postupne , niektorí až na sklonku roka 1990 dostali 
na slobodu, museli sme medzi vrahmi a zlodejmi prežiť aj známu leopoldovskú  vzburu.   
 
Jej skutočnou príčinou bol nesplnený sľub Jána Langoša, Fedora Gála, Milana Čiča 
a ďalších protagonistov novembrového prevratu v r. 1989, ktorí väzňom sľubovali, že 
bude zrušené ustanovenie § 42 o tzv. recidíve, podľa ktorej komunisti pridávali 
odsúdeným jednu tretinu trestu navyše. Nebohý Ján Langoš  vtedy doslova povedal: 
“Chlapi, ak to nebude zrušené, tak to tu môžete podpáliť“.   
 
Paradoxne – väznicu navštívil  vtedajší predseda Vlády SR Milan Čič. Mnohí väzni si ho 
pamätali ešte z predošlej návštevy väznice, kedy tam bol ako bývalý komunistický 
minister spravodlivosti SSR kvôli tomu, že iniciatívny dozorca dobil väzňa na smrť len 
preto, lebo ležal na posteli. Dodávam, že tento dozorca bol nakoniec len disciplinárne 
potrestaný a ostal slúžiť v leopoldovskej väznici naďalej! Ten istý Milan Čič, dnes vedúci 
kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, v časoch socializmu obhajoval zákony z 50. 
rokov, podľa ktorých likvidovali odporcov  ľudovodemokratického zriadenia,  a podľa 
ktorých bola popravená aj profesorka Milada Horáková. 
 
Nikto Vám dnes už nepovie, že Vladimír Mečiar ako minister vnútra SR a Milan Čič ako 
predseda vlády SR v roku 1990 nasadením proti vzbúreným väzňom  rehabilitovali  
„červené barety“, ktoré zasiahli na príkaz Alojza Lorenca proti študentom na Národní 
tříde  dňa 17. novembra 1989.  
 
Obaja verejne klamali, keď v médiách vyhlásili, že „červené barety“ proti vzbúreným 
väzňom použili len brokové zbrane, a že dvaja usmrtení väzni spadli zo strechy vlastnou 
vinou.  Veľmi dobre pritom obaja vedeli, že v Leopoldove sa strieľalo guľometmi  vz. 59 
a samopalmi vz. 58. Ja osobne som videl väzňov s dierami od priestrelov po projektiloch 
kalibru 7.62.  
 
Takto nielen oklamali nás – väzňov v Leopoldove, ale  rovnako ďalej klamali títo  a im 
podobní, celý národ.  Môj dnes už nebohý spoluväzeň novinár Marián Dudinský, 
odsúdený za údajné vyzvedačstvo v prospech CIA len za to , že ako novinár navštívil 
v roku 1985 Veľvyslanectvo USA v Prahe, sa dostal na slobodu až v apríli roku 1990 , 
kedy ho tam náhodne našli redaktori STV, ktorí prišli nakrúcať reportáž o vzbure 
leopoldovských väzňov.  



 
Tu – na tomto mieste – hovorím a pýtam sa aj v mene môjho spoluväzňa, ktorý 
nedávno zomrel a nedožil sa ani dôchodku:   

• Prečo sudca Štefan Minárik z najvyššieho súdu SSR, ktorý mu pri odvolaní zvýšil 
trest zo siedmych na desať rokov, pôsobil aj naďalej v rezorte Ministerstva 
spravodlivosti?  

• Prečo príslušník ŠtB  Jozef Stieranka pôsobil v období , keď bol ministrom vnútra 
SR  Ladislav Pittner,  ako náčelník  Finančnej polície?  

• A napokon sa v mene môjho mŕtveho priateľa pýtam, prečo sa odsúdení podľa 
Hlavy I. na vysoké tresty nehodili do scenára, podľa ktorého sa postupovalo v tzv. 
nežnej revolúcii, a na tribúnach v novembri 1989  nestáli vedľa Jána Budaja 
a Milana Kňažka?  

A keďže mi nikto neodpovie , odpovedám sám.  Bolo to preto, lebo 17. novembra 1989 
sa neuskutočnila žiadna revolúcia  a nič sa nedialo náhodne. Sám Gorbačov  priznal, že 
už v roku 1986  sa KGB pripravovala na prechod od politickej moci k moci ekonomickej  
v zmenených podmienkach. Teda mali štyri roky, aby sa na tento prechod dôkladne 
pripravili.  
 
Nepriamo to priznal  aj nebohý minister vnútra SR Ladislav Pittner, ktorý pre denník 
Sme v súvislosti s pôsobením príslušníkov ŠtB v rezorte  uviedol, že  si netreba  
nahovárať, že po novembri nedošlo k istým dohodám, ktoré on musel rešpektovať. 
 
František Mikloško  sa vyjadril  ešte výstižnejšie. Podľa neho november 1989 znamenal  
generálny pardon obdobiu komunistického systému. 
 
Jasným dôkazom o skutočnej tvári tzv. nežnej revolúcie bola dohoda, podľa ktorej sa na 
obdobie 15-rokov nesmeli zverejňovať mená príslušníkov Vojenskej kontrarozviedky. 
  A za tento čas stihli po sebe dôkladne poupratovať  a vďaka kontaktom získať 
ekonomickú a finančnú moc. Spomeniem len mená agenta  VKR Širokého, či pôsobenie 
ex-šéfa ŠtB Lorenca v pozadí finančnej skupiny Penta. Bývalý agent ŠtB  s krycím 
menom „Bureš“ ev. č. 25085 miliardár a údajne najbohatší Slovák Andrej Babiš, jediný 
majiteľ Agrofert Holdingu, pripravuje ako novodobý spasiteľ, v Česku dokonca vznik 
novej politickej strany ANO 2011. 
 
Milí priatelia, je mi ťažko na srdci, keď 22. rokov po tomto zamatovom podvode vidím 
nesmierne utrpenie mnohých občanov na Slovensku.  Korene tejto biedy musíme hľadať 
práve pred 22 rokmi a  to, čo hlása oficiálna propaganda  je ďaleko od pravdy. 
 
Tak ako vyhnil socializmus  v bývalom Československu zvnútra a rozpadol sa pod 
tlakom zvonka, rovnako aj dnes nemožno nevidieť, že sa začína rozpadávať ďalší zhnitý 
systém, ktorý sa nepoučil z toho predošlého a v mnohom je ešte bezohľadnejší ako ten 
minulý. Sovietske impérium, po tom,  čo rozkradli republiku,  naši predajní politici 



namiesto neutrality, vymenili za Európsku úniu a trestuhodne a ľahkovážne sa pri tom 
vzdali vlastnej meny. Dnes tak, ako kedysi spieval Karel Kryl „ ...kupčíci vyděšení hledí 
do portálu...“ a nechápu, ako sa im môže rozpadávať Euro, ktoré malo vydržať na večné 
časy –  ako pred rokom 1989 naše priateľstvo so Sovietskym zväzom.  
 
Najväčšou tragédiou Slovenska je, že tu vznikol po novembri 1989 zmutovaný hybrid 
toho najhoršieho zo socializmu  a toho najhoršieho z kapitalizmu. Komunisti sa snažili 
dodržiavať aspoň sociálne práva ľudí a  dokázali represiou tlmiť tie najhoršie ľudské 
vlastnosti akými sú ľudská chamtivosť, sebeckosť   a sústavná honbu za ziskom, pretože 
to odporovalo ich politickej ideológii.  
 
Odstránením tejto bariéry sa dostali na povrch tie najhoršie ľudské pudy a vlastnosti 
a stali sme sa svedkami, ako  sa ľudia ako odtrhnutí z reťaze  vrhli na hromadu kostí –ako 
svorka hladných psov s jediným cieľom –  „urvať čo sa dá“,  navzájom sa pri tom 
požierajúc.    Verejne sa propaguje  konzumné a kolektívne šialenstvo ako životný štýl.  
Kapitalizmus sa spáril so socializmom a pojem ľudskosť, spolupatričnosť, či kresťanské 
hodnoty sa úplne sprofanovali.  
Nesmierne si preto vážim  mladých ľudí, ktorí nepodľahli tejto satanskej  manipulácii 
a ctia si národné a kresťanské hodnoty.  
 
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov na svoje webovej 
stránke www.szcpv.org uverejnilo Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by 
pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti 
ľudskosti a ekonomické zločiny vrátane návrhu základných programových téz 
zameraných na odstránenie  následkov zločinov spáchaných politikmi  po novembri 
1989, ktorý bol predložený ako nosný program Ľudovej strane Naše Slovensko. Pevne 
verím, že táto strana ako jediná pronárodná a neskorumpovaná strana si tento návrh 
osvojí a pôjde s ním do volieb v marci  2012.  
 
Tak, ako politických väzňov v 50. rokoch označovali za nepriateľov 
ľudovodemokratického zriadenia a nás ponormalizačných politických väzňov nazývali 
nepriateľmi socializmu, rovnako aj Vás budú, žiaľ, stále tí istí,  verejnosti  prezentovať 
ako extrémistov, či dokonca neonacistov.  
 
Vedzte však, že pravda je na Vašej strane a buďte si vedomí toho, že zločinci nemajú 
morálne právo robiť zločincov z Vás. Tak, ako  súdobí zločinci nemali morálne právo 
ukrižovať ako zločinca Ježiša Krista.   
 
Každá doba má vždy svojich zradcov, zapredancov a drábov ochotných slúžiť každému, 
kto im za to platí, ale na druhej strane má  aj ľudí s odvahou,  s čistým srdcom a ideálmi, 
s presvedčením o svojej pravde.  Môžu Vám vziať majetok, zdravie, možno aj  fyzickú 
slobodu,  ale nemôžu Vám vziať vnútornú slobodu – vieru a nádej, ktoré si chráňte zo 
všetkého najviac. 
Boh Vám žehnaj! 
            Ďakujem Vám za pozornosť                               17. novembra 2011 v Bratislave  

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



Desiatkam kaštieľov hrozí zánik 
Takmer tretina slovenských kaštieľov chradne bez využitia.   
BRATISLAVA. Zo zanedbaného kúta sa stala upravená štvrť, kde prichádzajú turisti, 
robia sa výstavy a z prenájmu plynú aj peniaze. 
Takú zmenu priniesla podľa starostky považskej obce Jasenica Táne Kňažkovej nedávna 
rekonštrukcia renesančného kaštieľa, ktorý dovtedy slúžil ako skladisko obecných 
harabúrd. 
Podobnú možnosť majú stovky obcí, no nie všade ju dokázali využiť. Na Slovensku je 
437 kaštieľov chránených ako kultúrne pamiatky, mnoho ďalších sa po krajine rozpadáva 
bez tohto štatútu. 
Ani vyhlásenie za kultúrnu pamiatku však nie je zárukou, že stáročné šľachtické sídla 
prežijú najbližšiu generáciu. Ministerstvo kultúry tvrdí, že minimálne 46 z nich je na 
pokraji zániku. 
„Napríklad v Čunove je to pre spor bývalého primátora a miestnych častí, zánik hrozí aj 
kaštieľom v Galante, Čachticiach, Bučanoch či Devíne,“ napísalo ministerstvo kultúry.  
Miznú pred očami 

Fakty 

Kto ich vlastní 

• Obce a župy: 150 
• Fyzické osoby: 115 
• Firmy: 78 
• Štát: 59 
• Cirkvi: 19 
• Nadácie a združenia: 10 
• Zahraniční vlastníci: 5 
• Nevyrovnané: 1 

Šimíček 

Že nejde o planú obavu, ukazuje štatistika za posledných päťdesiat rokov, počas ktorých 
zmizlo najmenej 34 kaštieľov. Jedným z nich bolo pálffyovské sídlo pod Smolenickým 
zámkom. 
Kým zámok štát zrekonštruoval na reprezentačné kongresové centrum akadémie vied, 
kaštieľu v dedine odobral v roku 2001 štatút kultúrnej pamiatky potom, ako majiteľka 
zbúrala strechu bez povolenia. Dnes už po stáročnom kaštieli ostal iba park. 
Viac ako tretinu pamiatkovo chránených kaštieľov dnes vlastnia obce a župy. 
„Mnohé sú v dezolátnom stave a na ich opravu treba veľké finančné prostriedky, ktoré 
obce nemajú,“ tvrdí riaditeľ ochrany pamiatkové fondu z ministerstva kultúry Pavol 
Ižvolt. Tí šikovnejší ako v Jasenici získali peniaze z eurofondov. 
Štátne či európske dotácie však nie sú riešením pre všetkých. Desiatky kaštieľov  vlastnia 
potomkovia niekdajších majiteľov, z ktorých mnohí sú neznámi. O peniaze tak nemá kto 
žiadať. 
Neidentifikovaní vlastníci prinášajú aj ďalší problém. „Napriek úsiliu obce i pamiatkarov 
sa nám kaštieľ nepodarilo vyhlásiť za kultúrnu pamiatku. Musia sa k tomu vyjadriť všetci 



vlastníci, ktorých je 125 a o mnohých nevieme nič,“ hovorí starosta Dúbravice Ľubomír 
Šesták. Neskorogotický kaštieľ v strede obce sa tak mení  na hŕbu kameňov. 
Omnoho lepšie na tom nie sú ani niektoré pamiatky, kde je vlastník známy roky. 
Rozprávať o tom vie kežmarský podnikateľ a potomok šľachtickej rodiny Péchyovcov 
Peter Mikulášik. 
„Kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi nám vrátili už v roku 1993, no aj s nájomníkmi, ktorí 
platili sto korún mesačne alebo nič. Budova bola v dezolátnom stave, nefungovali 
záchody, nebola tam voda, elektrina.“ 
„Nemohli sme robiť nič, iba čakať, kým si nájdu iné bývanie, niektorí tam i zomreli,“ 
vraví. Hoci kaštieľ je už dva roky prázdny, rodina sa po rokoch oštár s budovou 
nedohodla, čo s ňou ďalej. 
Špekulanti 
Najsmutnejším prípadom ruinovania  kaštieľov sú podvodníci. „Niektorí vlastníci ich 
získali len zo špekulatívnych dôvodov a nemajú záujem  obnoviť ich,“ hovorí Ižvolt. 
Doplatil na to renesančný kaštieľ v Moravanoch nad Váhom, kde donedávna tvorili 
výtvarníci. „V roku 2006 ho kúpila spoločnosť, ktorá ho obratom predala s miliónovými 
ziskami slovinskému investorovi. Ten si naň zobral úver 350 miliónov korún a už sa tu 
neukázal,“ vraví starosta Moravian Peter Hulman. 
Odvtedy sa kaštieľ spomína najmä v trestných oznámeniach a v zápisniciach z výjazdov 
policajtov ku krádežiam. 
 
Dobrý a dezolátny 
BRATISLAVA. Pár kilometrov od Bratislavy stoja dva čerstvo zrekonštruované kaštiele. 
Jeden ministerstvo kultúry eviduje v kolónke „stav dobrý“, druhý  „dezolátny“. 
V barokovom paláci v Tomášove bol roky Ústav pre problémových chlapcov. Sídlil tam 
aj po vrátení potomkom šľachtickej rodiny Strasserovcov, kým ho chovanci 
nezdemolovali. Majitelia sídlo predali súkromnej spoločnosti, ktorá ho prebudovala na 
luxusný hotel. 
„Pri rekonštrukcii  sa podarilo zachovať pamiatkové hodnoty,“ hovorí historik Jozef 
Lenhart, ktorý sa na prestavbe podieľal. 
Ako dezolátny aj po rekonštrukcii vedú kaštieľ v Devíne. „Investor začal rekonštrukciu 
bez archeologického prieskumu, strhol strechu, zbúral časť budovy. Čo sa stalo s 
historickými pivnicami, nikto oficiálne nevie,“ hovorí starostka Devína Ľubica Kolková. 
Spoločnosti Vercajch uložili pokutu 166-tisíc eur, čo stavebník napadol. 
Kaštieľ medzitým modernou strechou napojili na priľahlú radovku a majiteľ sa ho snaží 
rozpredať na bývanie. Ministerstvo kultúry pre prestavbu podalo trestné oznámenie. 
 
Kunerád ostáva bez strechy 
Kaštieľu nad Rajeckými Teplicami zhorela pri rekonštrukcii strešná konštrukcia. 
Aj po roku a pol dovnútra prší. 
KUNERÁD. Aj v slnečných dňoch tam počuť kvapky dažďovej vody. Z deravého stropu 
tečie, na hnijúcich drevených podlahách sa tvoria mláky. Steny sú čierne od plesní aj od 
ohňa. 
Kaštieľu Kunerád pár kilometrov nad Rajeckými Teplicami pred rokom a pol zhorela 
strecha. 



Po rokoch chátrania ho kúpele chceli na začiatku roka 2010 rekonštruovať. Skupina 
robotníkov pracujúcich na streche si odskočila na obed a keď sa vrátili, strecha bola v 
plameňoch. 
„Návštevy hláste na vrátnici!“ vyzýva doteraz nápis na prízemí kaštieľa pri zhorenej 
recepcii. Kaštieľ je pustý, vybavenie sa rozpadáva, omietky odlupujú. 
Na priečelí visí oznam, že na oprave sa podieľa aj Nadácia SPP. Tá prispela na pôvodný 
plán rekonštrukcie niekdajšej ozdravovne. Po požiari už kaštieľ nik neopravuje. 
Majiteľ, akciovka Kúpele Rajecké Teplice, sa snaží aspoň o to, aby sa bez strechy 
nerozpadol. Stropy v izbách podopreli drevenými hranolmi. Budova vydáva praskavé 
zvuky a nie je jasné, či praskajú hranoly, alebo steny. 

(juk) 
Vzorom pre naše kaštiele boli talianske kastely 
Historik MILAN ZEMKO hovorí, že kaštiele majú nielen historickú, ale aj 
krajinotvornú a pamiatkarsko estetickú hodnotu. 
Ako kaštiele na Slovensku vznikali a aká bola ich funkcia? 
"Vznikali potom, ako sa nižšia aj vyššia šľachta začala sťahovať z veľkých kamenných 
často nehostinných hradov do podhradia a tam stavala príjemnejšie, vzdušnejšie, 
elegantnejšie stavby. Súviselo to s novou érou spojenou s renesanciou a preto sa kaštiele 
začali budovať najmä od 16. do 18 storočia, hoci poznáme i klasicistické kaštiele z 
prelomu 18. a 19. storočia, takže ten vývin bol pomerne dlhodobý. Bolo to celoročné 
bývanie pre nižšiu aj vyššiu šľachtu, čo bolo poznať aj na rozmere a charaktere kaštieľov, 
niektoré mali podobu kúrií čiže väčších stavieb, iné boli pomerne rozsiahle kaštiele 
pripomínajúce zámky.“ 
Je v tom Slovensko ničím unikátne, alebo je to zhruba to isté ako inde v Európe? 
„Vývoj je podobný ako v okolitých krajinách, pojem kaštieľ je od talianskeho kastel. 
Často aj stavbári, ktorí budovali kaštiele, pochádzali z juhu Talianska, napríklad aj známy 
kaštieľ Turzovcov postavený koncom 16. storočia stavali Taliani. V tomto ohľade to v 
strednej Európe nie je osobité. Zaujímavé je, že v češtine slovo kaštieľ neexistuje.“ 
Je niečím Slovensko osobité dnes čo sa týka kaštieľov? 
„Tým, že kaštieľov bolo pomerne veľa a sú krajinotvorné, mali historickú a často aj 
pamiatkarsko estetickú a umelecko - historickú hodnotu. Mali svoj význam a bolo by 
dobre, aby sa zachovávali. Keďže nie sú peniaze a ich vlastníci často nemajú primeraný 
cit pre pamiatky, tak dochádza k ich upadaniu a niekedy takmer úplnému zničeniu.“ 
Bezprostredný zánik hrozí podľa ministerstva kultúry 46 kaštieľom, o čo s ich 
zánikom Slovensko príde? 
„Príde o značnú hodnotu. Nie každý kaštieľ je rovnako cenný, ale keďže majú hodnotu aj 
svojim zaradením do prostredia či už vidieckeho, alebo mimo dediny do krajinného 
prostredia, tak to vytvára umelecko-historickú hodnotu a keď sa to zničí, tak tá hodnota je 
navždy stratená.“ 
Za posledných 50 rokov zaniklo 34 kaštieľov. V čom robíme chybu? Robí štát dosť 
pre ich záchranu? 
„Kaštiele sú často v súkromnom, alebo obecnom majetku. Chyba sa robí v tom, že najmä 
potom ako sme sa stali členmi EÚ, tak sa dostatočne nevyužívajú peniaze z únie. Práve 
na takéto veci by sa oveľa viac mali využívať. Sú také príklady, napríklad sobášny palác 
v Bytči, len sa musí zrejme prejaviť väčšia iniciatíva, musí byť o to záujem. Nezáujem je 
vražedná vec pokiaľ ide o pamiatky.“ 



Na úkor hradov? 
„Samozrejme je cenné zachraňovať aj ruiny, ale pokiaľ sú tu ešte stále hotové budovy, 
ktorým hrozí že sa zmenia na ruiny, tak na prvom mieste by mala byť záchrana týchto 
budov. To je môj názor historika.“ 
Čo by mohla spoločnosť spraviť pre ich záchranu a ako by sa mohli využívať? 
„Nenarábajme s pojmom spoločnosť, hovorme skôr o vlastníkoch. Čo môžu urobiť 
súkromní vlastníci, obce či štát, ktorému tiež patria niektoré kaštiele, napríklad 
Thurzovský kaštieľ. Ak rezort vnútra nemá peniaze, aby zachránil takúto pamiatku, 
pričom pamiatka slúži ako archív, na čo to tiež nie je vhodná budova, tak by sa mal 
pokúsiť vymeniť to napríklad s ministerstvom kultúry. To by malo hľadať zdroje buď v 
súkromných rukách, ale serióznych, lebo už sa veľakrát stalo, že budovu niekto kúpil a 
budova schátrala. Nájsť majiteľov a potom im pomôcť získať peniaze z eurofondov. 
Treba premyslieť čomu to bude slúžiť, ako sa to bude využívať, ako sa zabezpečí 
prevádzka budov, to všetko je dôležité. Zdá sa mi, že v tejto veci sa dostatočne veci 
nepremýšľajú, neuvažuje sa o premyslených cieľoch, na ktoré sa to má využívať o 
alternatívach.“ 
Ako by sa mohli využívať? 
„Predovšetkým na verejno-edukačnú činnosť - rôzne typy múzeí, v turistike, pre verejnú 
činnosť v rámci väčších obcí, možností je viac. Treba to dobre premyslieť, aby sa pri 
reštaurovaní budov mohli zohnať peniaze na základe presvedčivej argumentácie.“ 
Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6074082/desiatkam-kastielov-hrozi-
zanik.html#ixzz1e2c7TSw6 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
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Život na desať románov 
D v a k r a t h o v y l u č i l i z K S Č , t r e t i e p r i j a t i e u z a v r e l o j e h o t r a g 
i c k y o s u d n a p o p r a v i s k u 
Tibor B. HAČKO - Foto: V. Clementis, Nedokončena kronika, 1964 
Mladšia generacia, Slovaci v zahraniči a ž iaľ mnohi aj doma sotva vedia o 
Vladimirovi Clementisovi 
viac než holu skutočnosť, že ho v stranickych čistkach začiatkom paťdesiatych 
rokov 
popravili. V ucte k narodnej historii je pre nas doležite zachovať si ho ako 
vzdelaneho štatnika, 
posobiveho rečnika, publicistu, ale aj obratneho diplomata. 
Tisovec, kde sa narodil v septembri 1902, znamenal pre neho harmoniu rodinnej pohody 
a krasnej prirody. So surodencami – Miroslavom, Boženou a Oľgou – prežival krasne 
detstvo aj prve chlapčenske dobrodružstva. Tu v doline Rimavy, v centre narodneho 
života v Slovenskom Rudohori sa formovala vyrazna osobnosť slovenskeho kulturneho 
a politickeho života. Vyborny študent, neskor advokat, spisovateľ, poslanec, redaktor 
BBC a minister zahraničnych veci – to bol Vlado Clementis, ktory sa ako 
vysokovzdelany a rozhľadeny človek intelektualne vypinal nad zakladňou združenou 
v KSČ. Dvakrat ho zo strany vylučili; tretie prijatie mu bolo osudnym. Gottwadlova klika 
ho obžalovala zo spachania trestnych činov vlastizrady, vyzvedačstva, sabotaže 
a vojenskej zrady. Odsudili ho na trest smrti a vzapati 3. decembra 1952 v Prahe 



popravili. O jeho majetok sa rozdelili stranicki potentati. Obezna Božena Novotna, 
manželka buduceho prezidenta, tak prišla k posteľnej bielizni a činskemu porcelanovemu 
servisu... Onedlho si pripomenieme 59 rokov od tejto tragickej udalosti.  K nedožitym 
devaťdesiatinam Vladimira Clеmеntisa vydal Štefan Drug na ploche vyše štyristo stran 
fаktografiu doby a jeho života... 

Hltač vedomosti Počas študia na gymnaziu v Skalici bol uznavanym študentom. 
Prichodom na univerzitu do Prahy začal uskutočňovať vlastny sen stať sa pravnikom. 
Prichadzal ako socialista a čoraz hlbšie prenikal do zložitych otazok diania vo svete. 
V roku 1922 bol už ideologicky vyhraneny a podieľal sa na zakladani Voľneho združenia 
študentov socialistov zo Slovenska. Na seminaroch vynikal a skušky zvladal s vybornym 
prospechom. Nezaostaval ani v jazykovej priprave. Nemčina, angličtina a neskor 
frаncuzština stali sa mu komunikačnymi 
s velikanmi medzivojnoveho sveta.  Ako vnutorne vyzrievajuci ľavicovy intelektual v 
pražskej atmosfere, člen KSČ od roku 1924 sa prirodzene zbližil s českou avantgardou. 
Udržiaval intenzivny kontakt s jej predstaviteľmi aj neskor, keď už posobil ako „advokat 
chudobnych“ v Bratislave. Na jeseň 1924 sa stal hlavnym ideologom a dušou voľneho 
združenia okolo revue DAV –štvrťročnika, nezakryto orientovaneho komunisticky a 
prosovietsky. Prve čisla napĺňali očakavania čitateľov. Davisti neboli zazračnymi 
umelcami, ale akoby zazrakom vydali 12 čisel, čo pokrokovi socialisti bez prostriedkov 
pokladali za miľovy krok dopredu. Napriek davistickym idealom sa revue nestala 
romantickou tlačovinou. Naopak, Clementis v časopise pisal o pokračovani v boji za 
nove idey inšpirovane najma ruskou revoluciou vo všetkych sferach spoločenskeho žitia. 
Tak ako slovenska intelektualska špička vyrastala a učinkovala Prahe, tak v tom čase 
vitali pri Dunaji aj bohemu z Prahy. Vytvarnici vystavovali v novom Spolkovom dome 
Umeleckej besedy slovenskej; na besedy do Bratislavy prichadzali Jaroslav Seifert, Jiři 
Voskovec a Jan Werich. Priateľstva s nimi a ľuďmi ako Iľja Erenburg a Vitězslav Nezval 
pomahali davistom pri posobeni na oboch scenach – na kulturnej aj politickej. Samotny 
Erenburg považoval Clеmеntisa za talentovaneho basnika. Aj jeho vzťah s Dr. Emilom 
B. Lukačom alebo Martinom Razusom bol vyrečnym prikladom vzajomneho rešpektu. Aj 
keď mali rozlične ideologicke postoje, ich cesty sa v rozhodujucich dejinnych 
momentoch slovenskej historie spajali. Clementis sa spočiatku stotožňoval s ideou 
masarykovskeho československeho naroda. Tuto koncepciu však skoro zavrhol a dospel 
k nazoru, že slovensky problem treba riešiť štatopravne. Ako publicista člankami ako 
Panslavizmus kedysi a dnes alebo Slovaci a Slovanstvo bojoval za pokrokovu orientaciu 
slovenskej inteligencie a kultury. 

Nekompromisny poslanec 
V rokoch 1935 – 1938 posobil ako poslanec Narodneho zhromaždenia v Prahe. V tom 
čase si uvedomoval, že poslanecky mandat ako prejav dovery voličov je omnoho 
doležitejši než poslanie spisovateľa alebo advokata. 

Koncepčna praca v snemovni sa mu pozdavala, lebo v nej mohol prejaviť svoj britky 
intelekt. Všimal si najma nepravosti, ktore stale gniavili Slovensko. V deviatich 
prejavoch presvedčivo poukazoval na prechmaty policie a justicie, kritizoval tvrde zasahy 
četnikov, pranieroval narcizmus českych a slovenskych nacionalistov.  Clementis citil, že 
na intelektualne zanedbanom Slovensku treba dohaňať civilizovany svet v každom 
ohľade. Jeho brilantne vystupenia vyprovokovali už vo februari 1936 zavistliveho a 



intelektualne zaostaleho Karola Bacilka – tiež poslanca za KSČ – ku kritike Clementisa 
vyhlasenim, že nie je vhodny na masovu pracu. To Bacilek začal vykresavať 
Clementisovu tragediu netušiac, že svoju tiež. 
V oktobri 1938 je činnosť KSČ zastavena, rozpadavaju sa štatne štruktury. 

Kratko po vzniku slovenskeho štatu sa V. Clementis presidľuje s manželkou Lidou do 
Prahy k jej rodičom a žiadaju o viza. Po prvom neuspešnom pokuse im druhy vychadza. 
Cez Poľsko emigruju do Pariža, kde sa Clementis stretava s veľvyslancom Štefanom 
Osuskym, ktoreho si mimoriadne važil.  Nepodvolil sa nemeckemu diktatu a začal 
formovať jedno z centier exilu v zahraniči – Narodnu radu československu.  Tu však 
Beneš neakceptoval.Fatalne chyby V auguste 1939 sa V. Clementis dopustil osudovej 
chyby. Priznal, že pochybuje o spravnosti sovietskej politiky. Nejasal nad paktom 
Ribbentrop Molotov, ale ani nad sovietskou invaziou vo Finsku. To sa od Širokeho a 
Kohlera dozvedeli naši vysoki stranicki predstavitelia v Moskve a vylučili ho z KSČ. Ani 
zahraničie nebolo pre Clementisa dostatočne bezpečne. Vo Francuzsku ho 11. novembra 
1939 zatkli a niekoľko mesiacov prevažali z jedneho internačneho tabora do druheho. 

Rozhodol sa pre utek do Anglicka s československym vojenskym oddielom. V rokoch 
1941 – 1945 posobil ako redaktor československeho vysielania BBC. Vystupoval pod 
pseudonymom Peter Hron. Aj ako komunistu ho kooptovali do Štatnej rady 
československej v Britanii. Zameriaval sa na podporu narodnooslobodzovacieho boja, 
Slovenskeho narodneho povstania a na vytvorenie novej socialne i narodnostne 
spravodlivej Česko-Slovenskej republiky. Počas londynskej emigracie sa angažoval v 
politickych aplikaciach všeslovanskej idey. Osvojil si presvedčenie, že v ZSSR dojde k 
podstatnym liberalizačnym reformam. 
Fakticky rovnako uvažoval aj Eduard Beneš a mnohi ini nekomunisticki predstavitelia. 
Po navrate z emigracie tieto postoje prehodnotil a rehabilitoval sa vtedy takou popularnou 
sebakritikou. Priateľsky ho prijal Gottwald a zaroveň mu obnovili členstvo v KSČ, 
neskor ho zvolili do UV KSČ.  Od aprila 1945 až do tragickej smrti J. Masaryka v marci 
1948 bol štatnym tajomnikom na ministerstve zahraničnych veci. Napriek odporu Zdeňka 
Fierlingera ho nominovali na ministra.  Od začiatku vo funkcii podporoval personalne 
čistky demokraticky zmyšľajucich diplomatov. Dosledne uskutočňoval politiku 
Gottwalda a vedenia KSČ. To mu však nepomohlo. Kruh okolo neho sa začal definitivne 
sťahovať.  V roku 1948 sovietske vedenie už otvorene vyjadruje s Clementisom 
nespokojnosť. Vo vojenskom archive v Prahe su doklady o tom, že rozhneval priamo 
Molotova, pretože „armada i letectvo čs. republiky su stale plne reakčnych elementov zo 
zapadneho frontu“. K tomu sa pridružila Širokeho zavisť a od začiatku roka 1950 aj 
odhaľovanie tzv. buržoaznych nacionalistov. Svoju ulohu zohralo aj osobne angažovanie 
sa vo vojenskej pomoci Izraelu. S ministrom Clementisom v nej „lietal“ aj namestnik 
ministra obrany Bedřich Reicin, ktoreho tiež odsudili a popravili v procese so Slanskym v 
roku 1952 Roztočiť mlyn... V. Clementis s vladnym poverenim vycestoval v jeseni 1949 
na zasadanie Valneho zhromaždenia OSN v New Yorku, kde mal nahradiť Jana Papanka. 
Ten ako československy vyslanec zastaval niekoľko postov vo vyboroch OSN.  Po 
februarovom puči viedol aj rokovania Bezpečnostnej rady k situacii v našej krajine a 
žiadal o pomoc. 
Komunisticka vlada ho bez podpory ďalšich krajin odvolať nemohla. Do OSN preto 
vyslala ďalšieho vyslanca Clementisa. A tak malo male Československo v tejto svetovej 
organizacii paradoxne dvoch najvyššich zastupcov. 



Adolf Hoffmeister, ktory v tom čase tu tiež posobil, spominal, ako počas rokovania 
Clementisa informoval, že dostal listok, v ktorom je varovanie, aby sa domov za 
žiadnych okolnosti nevracal. Aj znepokojena  manželka Lida mu 14. oktobra piše  do 
New Yorku, že sa širia všelijake  klebety... To maďarsky premier Matyas  Rakosi je 
otvorenejši. V depeši  Klementovi Gottwaldovi priamo oznamuje,  že pri procese 
s vlastizradcom  a nepriateľom ľudovodemokratickeho  zriadenia v Maďarsku Laszlom 
Rajkom  odhalili aj nebezpečnych zaškodnikov,  ktori prenikli do samotneho  srdca KSČ. 
Nabada sudruha Gottwalda,  aby urobil nevyhnutne opatrenia  v duchu znameho hesla: 
Roztočiť  mlyn, ale nenechať sa zomlieť. 
K listu pripojil zoznam špionov. Ako prvy v ňom – minister zahraničnych veci ČSR 
Vladimir Clementis. 

Začiatkom marca 1950 predložili sovietski poradcovia, posobiaci v Prahe od roku 1946, 
vedeniu KSČ spravu, z ktorej jednoznačne vyplyva, že československym Rajkom – 
hlavou sprisahaneckeho centra – mal byť Vladimir Clementis. Udalosti dostavaju 
turbinovy spad. Na zasadnuti Predsednictva UV KSČ 13. marca 1950 minister 
bezpečnosti Žihľavy obviňuje Clementisa z buržoazneho nacionalizmu, nepriateľskeho 
postoja k ZSSR a z intelektualskeho pomeru k strane. 

Na druhy deň ho odvolavaju z funkcie ministra zahraničnych veci. Ministerstvo prebera 
vzorny stranik Viliam Široky, ktory sa vždy počas Clementisovych ciest v zahraniči 
staral o jeho domacnosť. Clementisove pokusy o vysvetlenie zamieta ako nedostatočne 
komisia, ktoru tvorili V. Kopecky, G. Bareš a udavač B. Kohler. O to, aby Clementis 
nahodou neemigroval, prejavoval až tragikomicku starostlivosť Slansky. Dali ho pod 
trvaly dohľad ŠtB. Zamestnal sa v Štatnej banke v Bratislave ako radovy zamestnanec, 
zmenil štyl života. S manželkou Lidou si zvykaju na skromnejšie 
pomery, ale nikdy sa neprisposobili takej veľkej potupe. Dvadsiateho prveho januara 
1951 ho ŠtB zatkla v akcii s krycim nazvom Kameň. Na vychadzke ho natlačili do auta, 
ktore prešlo okolo zinscenovanych hrazničnych kameňov. 

Za nimi ho privitali prislušnici ŠtB prezlečeni do americkych a nemeckych uniforiem. 
Clementis na hru nepristupil a žiadal navrat do Prahy.  Namiesto toho ho previezli do 
jednej z najťažšich komunistickych mučiarni na zamku v Kolodějoch. Keď o akcii 
informovali Gottwalda, vraj sa veľmi rozveselil... 
Akrobaticke procesy Lidin brat Jan Patek po navrate zo svojej svadobnej cesty našiel 
sestru fajčiť jednu cigaretu za druhou.  „Ukradli nam Vlada,“ znela stroha odpoveď z jej 
ust. O deň na to zmizla aj ona. Ani dlhe mesiace fyzickeho a psychickeho tyrania ju 
nedonutili vypovedať proti manželovi. 

Jozef Urvalek, prokurator pre najzavažnejšie zločiny na novozriadenom Štatnom sude, už 
štyri roky uspešne usvedčoval zaškodnikov a kolaborantov. Počinal si akrobaticky 
vyborne. Pred dvoma rokmi v maji 1950 usvedčil Dr. Miladu Horakovu v procese so 
skupinou sprisahancov proti ľudovodemokratickej republike.  Najzavažnejšiu ulohu mu v 
jeho bravurnej kariere opať pridelila strana, keď prevzal hlavnu žalobu v trestnej veci 
protištatneho sprisahaneckeho centra na čele so samotnym byvalym generalnym 
tajomnikom UV KSČ Rudolfom Slanskym – ortieľ smrti. Na druhy deň procesu sa pred 
Urvalka postavila ďalšia „zavadna osoba“ –byvaly minister zahraničnych veci 
Československej republiky a vodca buržoaznych nacionalistov v jednej osobe – doktor 



Vladimir Clementis. Ani ten nevyviazne. Posledny deň procesu 21. november 1952. 
Prokurator 

Urvalek kratko zhrnie jeho priebeh v otazke: „Citite sa vinny trestnymi činmi v žalobe 
uvedenymi?“ Obvineny sa mu pozrel priamo do oči a vyriekol jedine slovo: „Ano.“ 
Byvaly minister zahraničnych veci Československej republiky si v tej chvili musel 
uvedomiť, že listok, ktory mu odovzdal Adolf Hoffmeister v Central parku v New Yorku 
v roku 1949 so spravou, aby sa v žiadnom pripade nevracal domov, nemal brať na ľahku 
vahu a spaliť...  Lidu vaznili počas celeho procesu. 

Jedneho večera ju obliekli do 
sviatočnych šiat, učesali a takto sa 2.  decembra stretla posledny raz so svojim Vladom 
ako milujuca manželka. 

Medzi dvojitou mrežou, na meter od seba... Asi tam viac hovorili oči, usta nesmeli a 
nemohli. Rano jej veliteľ podal do prazdnych ruk dve fajky, tabak a palicu. Ešte v ten deň 
ju prepustili na slobodu. Po poprave Clementisov popol rozprašili z iduceho auta na 
ceste. Dodnes nema vlastny hrob. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Gustáv Husák - prezident bez rozhrešenia 
Pred dvadsiatimi rokmi zomrel najdlhšie úradujúci slovenský politik. Vo funkciách 
zažil štyri režimy. 
http://www.sme.sk/c/6145481/gustav-husak-prezident-bez-rozhresenia.html 

Gustáv Husák - prezident bez rozhrešenia 
Pred dvadsiatimi rokmi zomrel najdlhšie úradujúci slovenský politik. Vo funkciách zažil štyri režimy. 
Bratislava, druhá polovica šesťdesiatych rokov. V časti intelektuálnych a kultúrnych kruhov sa rysuje nový 
hrdina. Je ním martýr a sľubný reformátor Gustáv Husák. 
Čerstvý päťdesiatnik reční a píše o demokratizácii a federalizácii socialistického Československa, hoci len 
nedávno vyšiel z väzenia, kam ho režim uvrhol na dlhé roky. 
„V tom čase mal u nás ako symbol vzdoru a mučeník veľké sympatie. Táto aureola tak oslňovala zrak, že 
sme dokonca pozabudli aj na veci, ktoré robil krátko po vojne,“ spomína vtedajší redaktor Kultúrneho života 
Kornel Földvári. 
Husák sa za mrežami ocitol ako jeden z organizátorov Slovenského národného povstania a zástanca 
autonómnejšieho Slovenska. Takýto životopis ho začiatkom päťdesiatych rokov predurčoval na rolu 
obetného baránka pre Stalina, ktorý po konflikte s Titovou Juhosláviou požadoval v celom bloku odhaliť a 
tvrdo potrestať „vnútorného nepriateľa“. 
V procese s buržoáznymi nacionalistami spolu s ním obvinili aj komunistických politikov a spisovateľov 
Vladimíra Clementisa a Laca Novomeského. S Husákom ich spájal predvojnový ľavicový časopis DAV i 
neskorší protifašistický odboj. 

Osudové ženy 

 
Slovníček Husákovej éry podľa Kusého 
Niekdajší marxistický filozof a neskorší disident Miroslav Kusý prežil príjazd tankov v blízkosti Husáka. V 
roku 1968 viedol ideologické oddelenie ÚV KSS, počas normalizácie upadol do nemilosti a podpísal Chartu 
77. 

• Federalizácia: Husák bol boľševik, šlo mu o komunistickú federáciu sovietskeho typu, nastolil ju na 
sovietskych bodákoch.  

• Internacionálna pomoc: zviezol sa na dubčekovskej vlne aj s odmietaním tvrdenia o 
kontrarevolúcii v Československu, keď nás však obsadili Rusi, obrátil. Vyšiel im v ústrety prijatím 
tézy, že šlo o bratskú pomoc proti hrozbe kontrarevolúcie.  

• Normalizácia:normalizácia bola Husákovou nadprácou. Čakali sme, že pôjde Kádárovou cestou a 
vymôže od Sovietov maximum ústupkov. On im však dal viac, než žiadali.  



• Protisocialistické živly: Husákova garnitúra mala po skúsenostiach z Pražskej jari panický strach 
pred akýmkoľvek oteplením, pred reformami. Pokus Charty ´77 o dialóg, o zlepšenie pomerov v 
duchu ústavy a helsinských dohovorov preto a priori odmietla ako kontrarevolúciu.  

• Novoročné príhovory prezidenta:komunistické klišé. 

„Mal šťastie v tom, že sa dostal do skupiny komunistických intelektuálov, mal aj múdre a spoločensky 
angažované ženy,“ opisuje Husákovu gloriolu kultivovaného intelektuála zo šesťdesiatych rokov významný 
reportér Smeny Jaroslav Kalný. 
Prvou Husákovou manželkou bola divadelná režisérka Magda Lokvencová, druhou novinárka a 
prekladateľka Viera Millerová. 
Obe manželstvá sa však skončili tragicky. Hoci Magda odolala nátlaku a väzneného manžela neopustila ani 
napriek strate zamestnania, po Husákovom prepustení sa ich manželstvo rozpadlo a onedlho zomrela. 
Vieru si Husák zobral až po dlhých rokoch vzťahu, keď ho už ako prezidenta pozvala „aj s manželkou“ na 
návštevu Indie premiérkaIndira Gándhíová. Manželstvo ukončilo po štyroch rokoch letecké nešťastie. Nebyť 
prvou dámou, vrtuľník by ju v hmle zbytočne neprevážal cez pol krajiny pre zlomeninu kľúčnej kosti. 

Ušiel povrazu 
Nešťastné osudy stihli aj Clementisa a Novomeského. Prvého režim na začiatku päťdesiatych rokov vyňal 
zo skupiny buržoáznych nacionalistov a popravil v najväčšom monsterprocese s bývalým ústredným 
tajomníkom KSČ Rudolfom Slánským. 
Druhý podľahol surovým metódam a priznal sa k vykonštruovaným obvineniam z velezrady, protištátnej i 
protistraníckej činnosti. Neodvisol zrejme len vďaka Husákovi, ktorý ako právnik a tvrdá povaha dokázal 
proces roky naťahovať. 
Odolal, keď sa pri ňom bez jedla a spánku striedali čerství vyšetrovatelia a vyťahovali na neho vynútené 
svedecké výpovede známych. Nepodľahol ani mučeniu vo vlhkých pivničných kobkách Kolodějského 
zámku. 
„Vyšetrovatelia si s ním nevedeli rady. Aby ,ho udělali´, museli by ho zabiť. Práve to však nemohli, 
potrebovali ho verejne a bombasticky odsúdiť,“ napísal historik Ján Uher, člen komisie, ktorá v 
šesťdesiatych rokoch prehodnocovala politické procesy. 

Starý človek 
Skupinu napokon odsúdili až v roku 1954. Po smrti Stalina a Gottwalda a desiatkach politických popráv sa 
sudcovia uspokojili aj s doživotím. 
Vo väzení strávil desať rokov, zväčša na samotke. Časť trestu si odkrútil v Leopoldove. Niekoľko mesiacov 
sedel v cele aj s nekomunistickým novinárom Eugenom Kordom, ktorého režim odsúdil na 16 rokov za 
velezradu. 
„Mali chladný vzťah, ale navzájom sa rešpektovali a nepodrážali sa,“ opisuje otcove spomienky redaktor 
SME Eugen Korda. 
Husáka prepustili v roku 1960 po amnestii. „Som starý človek so schátraným organizmom, duševne 
podlomený a ubitý,“ písal tesne pred prepustením. 

Nový začiatok 
Napriek podlomenému zdraviu, rozvrátenej rodine a očiernenému menu začal ihneď cieľavedome pracovať 
na návrate. V roku 1963 ho občiansky rehabilitovali, no komunisti, pre ktorých predstavoval čierne 
svedomie, sa ho ešte zdráhali. 
Husák sa pustil do ofenzívy. Napísal rozsiahle svedectvo o Povstaní, v ktorom zveličil svoju úlohu, 
publikoval v Kultúrnom živote, kriticky vystúpil voči pomerom v strane na jej bratislavskej konferencii. 
Hriechy povojnového politika v uvoľnenej atmosfére druhej polovice šesťdesiatych rokov bledli. Zrazu stál na 
tribúne vedľa Alexandra Dubčeka a hlásal o reformách. 

Politický intrigán 
Husák pritom nebol politický novic. Už počas Povstania sa stal podpredsedom Slovenskej národnej rady a 
povereníkom vnútra. V roku 1946 to dotiahol až na predsedu Zboru povereníkov, teda slovenského 
premiéra. 
Funkcie však zneužíval na intrigovanie proti ministrom demokratickej strany, ktorá u nás na rozdiel od 
Česka porazila komunistov a v zbore získala väčšinu. Aby ju oslabil, súhlasil dovtedajší zástanca slovenskej 
autonómie aj s oklieštením právomocí národných orgánov na úkor Prahy. V politickom boji neváhal nasadiť 
tajné služby. 
Počas komunistického puču vo februári 1948 vyhodil politikov demokratickej strany z vlády. „Zákony a 
ústavu som nemohol aplikovať, volil som teda politické riešenie,“ priznal cynicky o desaťročia. 
V roku 1949 krátko viedol aj Slovenský úrad pre veci cirkevné, ktorý pripravoval brutálnu likvidáciu 
rehoľných rádov. No podobne ako v ďalších oblastiach, ktoré za desaťročia v politike ovplyvnil, ani tu 
neobstojí čierno-biely pohľad. Bol to on, kto sa zaslúžil o vznik slovenskej cirkevnej provincie, ktorá až do 
roku 1977 patrila pod Ostrihom, pripomínal neskôr arcibiskup Ján Sokol. 



 

Obchádzal si tlač 
Triumfálny návrat na konci šesťdesiatych rokov mu podľa vtedajších novinárov uľahčilo aj pochopenie moci 
médií. „Raz som s ním vybavoval cenzorské zásahy tlačového dozoru a zistil som, že je to cieľavedomý 
pragmatik, pre ktorého je publikovanie len prostriedkom k vyšším cieľom,“ spomína Földvári. 
„Keď zatrhli niečo Novomeskému, ten v redakcii zúril. Husák skoro vždy akceptoval cenzorský zásah a 
hovoril, že škoda zaujímavého detailu, ale hlavne, že to podstatné vyjde.“ 
Ako Husák dobýval stratené pozície, menil aj postoj k časopisu. „Keď v ´68 pochopil, že s ním nehovoríme 
ako jeho učeníci, ale ako partneri, jedného dňa, po tom všetkom, ako sme ho s problémami vydávali, už 
príspevok nepriniesol a časť redaktorov prelanáril do konkurenčného Nového slova,“ hovorí Földvári. 
Pre komunistického politika netypický vzťah k médiám spomína aj Kalný. „Ešte aj potom, ako sa stal šéfom 
strany na Slovensku, si nás pozval a rozprával nám, aby sme vydržali, že to nebude trvať večne a že on sa 
s okupáciou nikdy nezmieri,“ vraví vtedajší reportér Smeny. 
Už onedlho však novinárom odkazoval iné slová. „Z niektorých ľudí vytvárali modly, pomaly si pred nimi 
kľakali na kolená. Takú moc mali skupinky masovokomunikačných prostriedkov, že koho chceli, 
odkrágľovavali, a koho chceli, či bol aj hlupák, vyniesli do siedmeho neba,“ hromžil len pár dní predtým, ako 
na čele KSČ vystriedal Dubčeka. 
Novinári, ktorých ešte nedávno povzbudzoval, si medzitým zvykali na nový život. „Jeden robil murára, ďalší 
vŕtal studne, iného zavreli do väzby,“ spomína Kalný. 

Z reformátora realista 
Husákov prerod mnohí postrehli už pár dní po príjazde sovietskych tankov. Kým bezprostredne po 21. 
auguste ešte protestoval proti okupácii, o pár dní na moskovských rokovaniach už volil inú taktiku. „Veľmi 
rýchlo postrehol celkovú pozíciu československej delegácie a prejavil sa ako politický realista,“ hovorí 
historik SAV Jozef Žatkuliak. 
Práve lavírovanie v Kremli mu otvorilo dvere do najvrchnejších poschodí politiky. Podobne to dopadlo aj s 
federalizáciou. Hoci na jeseň 1968 poslanci prijali ním presadzovaný zákon o federácii, už v roku 1970 
právomoci národných orgánov opäť okyptili. 
„Nedá sa povedať, že by neveril ideálom československej jari, alfou a omegou jeho politiky však bola 
vernosť komunistickej strane, a jeho reformizmus narazil na toto obmedzenie,“ mieni Žatkuliak. 
Jar tak strieda normalizačná jeseň, ktorá vydrží dvadsať rokov. Kritikov okupácie vyhadzujú zo strany, 
statisíce ľudí prichádzajú o prácu, ich deti nemôžu študovať, na hraniciach a vo väzeniach hynú nevinní. 

Súdruh prezident 
Husáka však chladný pragmatizmus privádza až k najvyššej politickej méte. V roku 1975 sa popri prvom 
mužovi strany stáva aj prvým mužom štátu. 
Hoci má ako intelektuál v strane autoritu, ovládnuť sa mu ju nepodarí. Silná konzervatívna opozícia na čele 
s Vasiľom Biľakom ho drží nakrátko, pozorne ho roky sleduje aj Brežnev a jeho maršali. 
Husák sa navyše správa ako stranícky človek, ktorý zväčša neodporuje vôli väčšiny. Niekdajší bratislavský 
tajomník KSS Gejza Šlapka opisuje jeho vzťah k strane názorne. „Bol prvý tajomník a prezident, ale na 
zasadnutí ústredného výboru prišiel za mnou, či mám chvíľu. Vytiahol papier a začal mi kresliť, že by si 
chcel v dome zväčšiť miestnosť, ktorá by zasiahla do záhrady a že čo ja na to,“ spomína. „Súdruh, a to sa 
pýtaš mňa, divil som sa. A on na to: Ty si tam predsa vedúci tajomník.“ 

Sám na Hrade 
Hoci Biľakovej klike sa Husáka podarí z čela strany odstaviť až v roku 1987, jeho pozícia slabne roky. 
Zlomová bola už smrť jeho manželky Viery. Prezident začal chradnúť psychicky i fyzicky, stále viac sa 
uzatváral do seba. 
„Asi pol roka po tom nešťastí mala ísť naša delegácia na večeru s Brežnevom, ale ten ju zrušil. Ostali sme 
teda sedieť a spomínať, a keď som sa okolo polnoci zdvihol na záchod, Husákov ochrankár mi hovorí: 
Súdruh, nechoďte ešte, od jej smrti je prvýkrát v spoločnosti,“ spomína Šlapka. 
Posledné roky prezident trávi opustený, prežije viacero mozgových príhod. Rezignovať odmieta. Vôľa po 
moci ho neopustila ani vtedy, priznáva neskôr jeho životopisec Viliam Plevza. 
Husákov nástupca Václav Havel v dokumente Českej televízie opisuje koniec jeho éry chmúrne. „Od 
zdedených zamestnancov som sa dozvedel, že si počínal zvláštne. Sedel v miestnosti, nechal kráčať 
uniformovaného policajta po chodbe a len tak pozeral do steny. Pochopil som, že si simuloval situáciu vo 
väzenskej cele.“ 

Boj o dušu 
Bratislava začiatkom deväťdesiatych rokov. Veľká časť mesta i krajiny pozná svojho antihrdinu. Je ním 
takmer osemdesiatnik Gustáv Husák, ktorý dvadsať rokov stelesňoval ťaživú normalizáciu a po páde režimu 
sa utiahol do vily pod Horským parkom. 
Hoci neprijíma návštevy a nereaguje ani na výpady v médiách, v posledných hodinách života predsa len 
ešte podstúpi čudesný zápas. 



Za zomierajúcim mužom prichádza do nemocnice arcibiskup Ján Sokol, aby mu dal posledné pomazanie. 
Tvrdí, že sa mu viditeľne uľavilo. Exprezidentova rodina i lekár krútia hlavami. Aké rozhrešenie dostal 
človek, ktorý ležal v kóme? 

 

List prezidentovi (jeden z tisícov) 
Historik a disident Ján Mlynárik sa s Husákom stretol jediný raz. V roku 1967 obaja ešte ako 
komunisti diskutovali na konferencii o vzťahoch Čechov a Slovákov. 
Hoci obaja boli Slováci, ich postoj bol rozdielny. „Husák postavil otázku tak, či tu bol v roku 1918 slovenský 
národ. A ak bol, či nemal právo na štátnu samostatnosť,“ spomína Mlynárik. „Upozornil som ho, že podľa 
Vavra Šrobára sa vtedy k slovenskej inteligencii hlásilo dvesto vlastencov. Ako mohol taký štát postaviť 
vlastný aparát?“ oponoval politikovi. 
Husákovi oponoval neskôr ešte raz. Vtedy už prezidentovi napísal list, v ktorom mu vytkol, že z neho urobil 
nádenníka len preto, že odsúdil medzinárodný zločin – okupáciu. Odpoveď nedostal. 
„Zakázali mi publikačnú činnosť, represia sa obrátila proti mojim dielam i deťom,“ opisuje dopady 
husákovskej normalizácie Mlynárik. Onedlho skončil vo väzení za rozvracanie republiky. Dopustil sa ho, keď 
sa snažil prepašovať za hranice vlastný historický archív. 
Po trinástich mesiacoch basy sa mu podarilo dostať do Nemecka, hoci rodina ostala za železnou oponou. 
Naspäť sa vrátil až v roku 1990 ako poslanec. 
„Nevedel som pochopiť, ako mohli ísť Ján Čarnogurský a František Mikloško Husákovi na pohreb. Zločinmi 
sa predsa previnil aj proti katolíckemu disentu,“ spomína dodnes. 
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http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vecne-zivy-gustav-husak-i-dvacet-let-po-
smrti_217790.html 

Věčně živý Gustáv Husák. I dvacet let po smrti                         18.11.2011  
Před dvaceti lety, 18. listopadu 1991, zemřel poslední československý komunistický 
prezident Gustáv Husák. Hlavně na Slovensku má podnes tisíce ctitelů, dokonce i 
v katolickém kléru.  
Husákův hrob v bratislavské Dúbravce je už od dušiček obsypán květinami a na rovu 
věčně planou svíce. Poslední komunistický prezident je totiž pro spoustu Slováků "věčně 
živý". Podobně jako Vladimír Iljič Lenin pro ortodoxní moskevské komunisty. 
Spor o pamětní desku 
"Kdo se za Husáka choval slušně, ten se špatně neměl," tvrdí na hřbitově v Dúbravce 
penzista Karel Ondreas a manželku posílá zapálit "kahanček". "Já už to nezvládnu," 
omlouvá se. Husákova urna odpočívá pod žulovou deskou až na samém vrcholu těžce 
dostupného, prudkého svahu. "Prezidenta jsem jednou viděla i naživo, když jsem mu jako 
pionýrka v roce 1978 tleskala při odhalení sochy komunisty Karola Šmidkeho," 
vzpomíná další z návštěvnic hřbitova, čtyřiačtyřicetiletá Beata Tomášová. O zapálení 
svíčky za Husákovu duši ale nestojí, přišla za vlastním příbuzenstvem. 
Husákův hrob zdobí reliéf, jenž se měl v roce 2008 stát součástí pamětní desky na průčelí 
radnice v Dúbravce. Většina místních zastupitelů s deskou souhlasila, někdejší předseda 
slovenského parlamentu František Mikloško (Konzervativní demokraté Slovenska) ale 
zorganizoval petici, v níž zastupitele ostře napadl: "Je to snaha glorifikovat komunistický 
režim a zlehčovat jeho zločiny pod záminkou prokazování úcty rodákovi!" Dúbravka se 
zalekla. "Reliéf jsme nakonec dali Gustávovi na hrob," vypráví Vladislav Valášek, vnuk 



Husákovy sestry Štefánie a majitel přízemního domku na adrese Brižitská 26 v Dúbravce, 
kde se Husák narodil. 
Pamětní deska na radnici měla hlásat: "JUDr. Gustáv Husák 1913-1991. Rodák 
z Dúbravky. Jeden z hlavných organizátorov SNP. Predseda Zboru povereníkov v r. 
1946-1950. Prezident ČSSR v r. 1975-1989." Poněkud stručný a účelový výčet 
z biografie. Snad jen datum narození nelze zpochybnit, ovšem i tady je nejasnost. Husák 
se v Dúbravce v roce 1913 narodil do rodiny Nikodéma Husáka a jeho manželky 
Magdalény nikoliv jako Gustáv, nýbrž jako Augustin. 
V rodném domku Gustáva Husáka 
Po matce, která za svobodna nosila příjmení Fratričová, měl Husák chorvatský původ. "V 
naší rodině se po generace mísí slovenská jména s chorvatskými. A ještě za mého mládí 
byla v Dúbravce všude slyšet i chorvatština," vzpomíná sedmapadesátiletý Valášek, 
Husákův příbuzný z Dúbravky. Vesnici v roce 1574 založili uprchlíci od Jadranu, za zády 
tehdy měli hordy tureckých vojsk. A zůstali podnes, což potvrzuje i místní telefonní 
seznam: Bučič, Milošovič, Ružovič, Fratrič, Brankovič... 
Na matku Magdalénu nezbyla synu Gustávovi žádná vzpomínka. "Zemřela v roce 1914 a 
od té doby mu maminku nahrazovala hlavně jeho o sedm let starší sestra Štefánia, tedy 
moje babička," vypráví Valášek. Sám prý prastrýce Husáka poprvé spatřil někdy v roce 
1960: "Bylo mi šest roků a strýčka zrovna pustili z vězení, kde si odseděl devět roků. Pak 
tady trávil každý rok Štědrý den." Husáka považoval Valášek za jednoho v řadě mezi 
příbuznými. "Snad až v osmašedesátém jsem si uvědomil, jaké má postavení." 
"Osvoboditel" slovenských katolíků 
Právě v srpnu v osmašedesátém vycítil Husák životní šanci. Přitom ještě na jaře téhož 
roku získal post místopředsedy československé vlády a prosazoval reformy s ještě větším 
entuziasmem než Alexander Dubček. Po srpnové okupaci se ale s pomocí sovětského 
vůdce Leonida Brežněva rozhodl vynahradit si všechna dosavadní příkoří, včetně věznění 
v padesátých letech. Normalizaci zahájil rozsáhlými personálními čistkami a místo elit 
nechal všude proniknout bezcharakterní kariéristy, kteří zcela ovládli zemi - od pozic 
ředitelů škol až po ministry. Dovršila se tak pomsta zrazeného a uraženého intelektuála, z 
níž se české elity nevzpamatovaly dodnes. 
Hodně  Slováků ale dnes hledá na Husákovi jen to dobré. "Škoda, že loni zemřel 
monsignor Boris Travenec," lituje dúbravský farář Miroslav Bederka skonu člověka, 
který místním věřícím přirostl k srdci také proto, že to byl  Husákův spolužák z 
Masarykova gymnázia v Bratislavě. "Doktor Husák byl velkou osobností," prohlásil 
Travenec v roce 2008, když se veřejně postavil za vyvěšení výše popisované pamětní 
desky v Dúbravce. A hned vysvětlil proč: jako prezident v roce 1977 souhlasil Husák 
s ustanovením slovenské církevní provincie a poprvé v dějinách tak před papežem 
legalizoval slovenské věřící jako suverénní větev římskokatolické církve - do té doby 
slovenské diecéze náležely pod maďarskou Ostřihom. Nebýt Husáka, tak slovenský 
katolický klér musel možná podnes poklonkovat před neoblíbenými Maďary. 
"Otcův dům je prázdný," říká Husákův syn 
Pro Čechy Husák žádný podobný dějinný krok neučinil, nicméně na Husákovu 
normalizaci vzpomínají davy současníků jako na zlaté časy. V Čechách přitom jen 
málokdo ví, jak Husák dožil svůj velký dějinný příběh po abdikaci v prosinci 1989.  Stáhl 
se do své vlastní vilky v Bratislavě s fascinujícím výhledem na slovenskou metropoli. 
Hned v sousedním rodinném domě bydlel jeho syn Vladimír, o exprezidenta se starala 



hospodyně Helena Kyselicová, jež u Husáků pomáhala od konce třicátých let, když se 
Gustáv oženil s bratislavskou intelektuálkou a herečkou Magdou Lokvencovou. 
Hospodyně Kyselicová zemřela ve stejném roce jako Gustáv Husák. "Od té doby je dům 
prázdný," říká Husákův syn Vladimír bez dalšího vysvětlování. O svém otci nechce moc 
mluvit. Zajímavé je, že hlavně období normalizace ze své paměti jako by vytěsnil. Po 
revoluci ho trápil nezájem historiků, kteří v porevolučním nadšení zapomněli 
exprezidenta "dějinně vytěžit". "Proto jsem v roce 1990 oslovil  historika Viliama Plevzu, 
aby s otcem udělal poslední knihu," vzpomíná Vladimír Husák. Současně se ale snaží dát 
najevo, že ho otcova normalizační politická kariéra vlastně nezajímá: "Plevzova kniha 
vyšla před dvaceti lety a já ji zatím přečetl jen z poloviny, do roku 1966." 
Čekání na vymření "husákovské" generace 
Šetasedmdesátiletý historik Viliam Plevza žije podnes v Bratislavě, konkrétně v ulici 
Královská cesta. A stejně jako měli někdejší monarchové své letopisce, byl Plevza 
oficiálním životopiscem prezidenta Husáka už za normalizace. "S Husákem jsem si 
dokonce tykal už od roku 1963," vzpomíná Plevza, autor knihy Vzestupy a pád - Gustáv 
Husák prehovoril z roku 1991. Od té doby nevyšla o Husákovi v Česku ani na Slovensku 
žádná vědecká monografie. 
"Na Slovensku vznik takového díla ani nelze očekávat, slovenská historiografie je 
v obrovské krizi a zmítaná různými politickými proudy. V Čechách jsou historikové 
méně poplatní politikům, snad u vás taková práce časem přece jen vznikne, ale hned tak 
to také nebude," říká Plevza. Napřed totiž musí vymřít generace historiků, která svoji 
kariéru započala právě za Husáka, přičemž právě tito lidé dnes ovládají většinu 
vedoucích postů na univerzitách či v historických ústavech a muzeích. "S Husákovým 
režimem si v různé formě zadali a teď je jim ten pohled do zrcadla nepříjemný. Pak se 
pochopitelně tématu vyhýbají i v odborné práci," míní Plevza. 

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

V RESPEKTE c.45,  7 – 13. listopad 2011  su dva clanky o Husakovi. Tak isto je to 
platena sluzba! www.respekt.cz 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Náš prezident, Gustáv Husák 

6. 11. 2011  19:50 - Marek Švehla      
Výročí smrti nejúspěšnějšího reprezentanta komunismu stojí za povšimnutí 
PLACENÁ ČÁST................ 
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http://anka.blog.pravda.sk/2011/06/21/anka-frnova-gustav-husak-vytiahol-mladika-z-
vody/ 
Anka Frňová: Gustáv Husák vytiahol mladíka z vody 
21. Jún 2011, Prečítané 1 970x, anka, Anka Frňová: Iný svet,  
Chodievala som na Pražský hrad cez Hradčanské náměstí. Po nádherných, pokojnou 
atmosférou poznačených, Zámeckých schodech. Potom som sa po nich vyštverala hore, 
bolo ich deväťdesiatosem. Ak ste započítali aj ten drobný nízky, značne zvetraný schod, 
prvý nástupný, tak potom ich bolo deväťdesiatdeväť. Cez Prašný most ste sa potom mohli 
dostať k severnej časti hradu. Vyšli by ste na druhom hradnom nádvorí. Tade som často 
nechodila. Nepripadalo mi to už také malebné.  Tuším v sedemdesiatom treťom roku, sa 



skončila nákladná oprava Zámeckých schodů. Stála  dvadsať sedem miliónov korún 
československých. To bol obrovský peniaz. Dnes by už bolo treba tu-a-tam dačo 
poopravovať, ale vraj na to nie sú peniaze, povedal mi pred troma rokmi primátor Prahy. 
Kráľovská záhrada, dnes už nie je, až taká kráľovská. Je sprístupnená širokej verejnosti. 
V jej srdci sa nachádza vila prezidenta republiky, v tej najčastejšie pobýval. Ten zásah do 
prezidentského súkromia, sa snáď už len vyrovná necitlivému aktu, keď sa kedysi na 
prezidentskej štandarte vymenila korunka českého leva za päť cípu hviezdu. Tento 
barbarský zásah previedli v roku 1960. Gustáv Husák po nástupe do prezidentského 
úradu, bojoval za zmenu hviezdy na jeho štandarte, neuspel však. Bránil sa, že prezident 
by mal vedieť ovplyvniť, ako bude vyzerať symbol na štandarde prezidenta. Ta nebola 
úplne totožná so štátnym znakom. Narazil však na odpor pri diskusii na ÚV. Predsedajúci 
dal o tejto veci hlasovať. Návrh pána prezidenta neprešiel. Ani vtedy, keď svoj návrh 
predložil opakovane.  Predstava, dokonca i súdruhov na ÚV KSČ, bola zdravá. Ako 
jednotlivci si mysleli a súhlasili, že do „prezidentovania“ by sa strana nemala miešať. 
Súhlasili s tým, že prezident by mal byť nad politikou Strany. Akýmsi garantom 
celkového diania v Československu. A nie byť Stranou obmedzovaný a neustále 
šikanovaný. Keď však prišlo na lámanie chleba, teda na nejaké to kolektívne 
rozhodovanie, nikdy pána prezidenta nepodporili. K celkovej chaotickosti veci, pridával 
aj fakt, že práve cez politické kanály Strany, vnikali do našej spoločenskej autonómie 
Sovieti, so svojimi poradcami. Práve tadeto účinne vplývali na všetko, čo sa vo vnútri 
štátu dialo. V minulosti naozaj silný československý prezident sa tak postupne menil na 
bábku v rukách Moskvy. 
Neraz som s prezidentom Gustávom Husákom hovorila i na pomerne citlivé témy. 
Dotýkali sme sa aj jeho človečenského svedomia, vecí, ktoré za jeho kraľovania 
rezonovali v spoločnosti a rezonujú snáď dodnes. Jeho poaugustové „aj keby mi mali 
všetci napľuť do tváre, ja ich „zachránim“ je pre neho symptomatické. Prezident mál 
v úmysle svoj ľud zachrániť. Nejeden krát Husák predložil otvorené návrhy na stiahnutie 
sovietskych vojsk z nášho územia. Sama som stenovala takéto rozhovory 
s predstaviteľmi Sovietov. Bola to ešte doba, kedy zvukové nosiče neboli dosť oficiálne a 
dôstojné. Pozýval si k rozhovoru civilné stranícke kapacity sovietskeho štátu, ale aj 
sovietskych vojenských predstaviteľov. Títo mali v ZSSR mimoriadne silné politické 
postavenie i rešpekt. Prezident Husák využil každú oficiálnu i neoficiálnu príležitosť pri 
stretnutí s Brežnevom, aby zaviedol na túto tému reč. U nás, aj u nich, v Sovietskom 
zväze.  V tomto svojom úsilí zostával osamotený. Bočili od neho i také „rozumné“ 
kapacity akou bol, bezo sporu, Lubomír Štrougal. Západ, i verejnosť ho vnímali ako 
slušného a pragmatického politika, ktorý je pokrokový a pripravený. Tento obraz na 
verejnosti nebol až taký pravdivý. Dnes rozpráva, kade chodí, ako mal „Gustu“ strašne 
rád.  Ja vravím, že láska sa ma prejaviť skutkami. 
Pri prechádzke po Kráľovskej záhrade som sa spýtala Husáka, niekedy v polovici 
osemdesiatych rokov, či sa neobáva toho, že ho ľudia nepochopia, práve ohľadom jeho 
dosť nejednoznačného postoja, ktorý prejavil počas pražskej jari. Zastal vedľa 
krušpánových kríkov ktoré obkolesovali fontánu. 
„A co jsem mněl dělat? Mel jsem posvětit vojenský zásah? Sověčtí vojáci byli připravení. 
Pokud by jsme se nedomluvili …“ 
Vedela som, že keď pán prezident neprešiel do Slovenčiny, je všetko v poriadku. Vždy 
keď sa naozaj rozčúlil, prešiel do materčiny. Tento krát ešte nie. 



„Bylo zapotřebí zbavit se některých, zvláště těch, kteří nechtěli naslouchat míru a klidu. 
Nechali jsme se unést, nevěřili jsme, že Sověti zasáhnou. Dubček by slabý, v Moskvě se 
podělal. Všichni jsme se podělali. Moskva nebila šance, jak to všeobecně vnímal lid. 
Zůstali dvě možnosti. Kapitulace, nebo šestnáctá svazová republika. Politik musí chránit 
svůj stát, někdy i proti vlastnému občanovi.“ 
Potom môj vládca povedal niečo, čo sa mi vtedy moc nepáčilo. Prešiel pri tom do 
slovenčiny. 
„Ak toto moji Slováci nepochopia…“ hrímal Gustáv Husák. Vzápätí však zmiernil. 
„…tak potom nechcem byť Slovákom.“ 
Obaja sme sa obrátili dozadu. Uvidela som mladíka, ktorý strihal krušpán. Pozrel sa na 
nás, vyvalil na nás svoje veľké úprimné oči. Možno sa mu zdalo, že nás pristihol pri 
niečom, začo bude, minimálne, zbičovaný. Prestal strihať ker. Stále na nás civel, ako také 
teliatko. Z rúk mu vypadli záhradnícke nožnice, buchli o zem. Chlapec začal vystrašený 
a celý zmätený cúvať dozadu.  S Husákom sme sa na neho stále pozerali. Každý sme si 
asi prehrávali v mysli náš predchádzajúci rozhovor. Naraz sa mladíček pätami zachytil 
o malý múrik, keď k nemu vydesený docúval. Múrik obkolesoval fontánu. Chlapca 
mierne skrútilo nabok a pred našimi očami sa ako snop zvalil do vody. 
„To nie!“ Zakričal prezident. Nepomohlo, bolo neskoro. Mykalo mi kútikmi úst. Len to 
tak čľuplo. Bolo to ako v akejsi groteske. Prezident sa rozbehol k mladému pracovníkovi, 
ktorý sa zrazu váľal vo vode. 
„Ste v poriadku, synček?“ 
„Majster mi prikázal ostrihať kríky. Nechcel som“ Nezmyselne vysvetľoval chlapec 
a utieral si rukami tvár. Fŕkal na všetky strany a snažil sa postaviť z vody. 
„To nič.“ Vravel Gustáv Husák s úmyslom upokojiť mladíka. Podal mu ruku a ťahal ho 
z vody. Bolo jej tak po kolená. Rozrehotala som sa naplno. Predstavila som si, ako 
chlapec stiahne prezidenta republiky za sebou do vody. Proste som to nevydržala. 
A potom by nasledovala, za tónov nejakej francúzskej bláznivej harmonikovej hudby, 
scéna ako sa obaja celí mokrí, stále dookola, zachraňujú. A padajú do vody a zasa 
vstávajú. Čupla som si, aby som sa nepočúrala, tak som sa svojej predstave radostnila. 
Prezident vytiahol chlapca z vody, striasal rukami zo svojho obleku vodu, ako neblahý 
následok tejto dôležitej záchranárskej akcie. Prezident sa smial. Obaja sme pochopili 
odľahčenie tejto chvíle, možno okrem mladíčka. Tváril sa namosúrene. Asi si doteraz 
vraví, akí sme na tom hrade uderení.  Potom sa Gustáv Husák pozrel na mňa a niečo mi 
posunkom ruky naznačil. Pochopila som. Keď sa chlapec prezliekol z mokrých 
montérok, do svojho  oblečenia, vzala som ho do malej zasadačky. Za pomoci dievčat z 
kuchyne som mladíčka i jeho záhradníckeho majstra, riadne nachovala. Medzi druhým 
chodom a dezertom, vošiel prezident republiky. Vedela som, že v túto chvíľu mal mať 
nejaké dôležité jednanie. Majster doslova vystrelil zo stoličky, chlapec sa tiež postavil 
a snažil sa tváriť odmerane a urazene. Prezident ich požiadal, aby sa posadili. Stále sa 
usmieval. Na konci, pred tým, než Gustáv Husák odišiel, sa mi zdalo, že sme si toho 
chlapca, predsa len trochu získali. Doteraz sa smejem, keď si na túto milú príhodu 
spomeniem. 
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Všetci vieme, ako to bolo s komunistickými politikmi. Keď ti zostarli. Ich funkcie, aj keď 
sa to nezdalo, boli už len viac-menej čestné. Už nevlastnili žiadnu reálnu moc. Väčšina 
z nich mali problémy s pohybovaním, s jazykom a  iné neduhy, ktoré im bránili riadnemu 
výkonu funkcie. Súdruhovia z generálneho štábu armády, bezpečnostných zložiek štátu 
ale aj civilného sveta usúdili, že by som mohla byť ta pravá, ktorá vdýchne, bude 
vdychovať dych života do nozdier zostarnutého Gustáva Husáka. Na jeho zdraví sa 
podstatne podpísal hlavne skon jeho druhej manželky Vierky. Súdruhovia hľadali 
niekoho, kto mu bude neustále stáť po boku a bude takpovediac riadiť každý jeho krok, 
ktorý už sám, vďaka podlomenému a chatrnému zdraviu, nedokázal kontrolovať. A tak 
som ho začala postrkovať a viesť, niekedy mi to pripomínalo akoby som viedla maňáska, 
kde slávu zožne on a ja v ústraní a nikým nepozorovaná riadim celú scénu. Zjednávala 
som mu schôdzky, niekedy som ich aj moderovala, celé odkomunikovala, čo nebolo 
pôvodným zámerom. Často sa krajskí tajomníci čudovali, že som, akoby zľahka prebrala 
funkciu generálneho tajomníka Strany. Vysvetľovala som tajomníkom, že ich funkcie nie 
sú koryta navždy, na večné časy.  Po takýchto straníckych aktívoch prišli od niektorých aj 
sťažnosti generálovi strany Husákovi na moju osobu. Na moje podpichovanie Gustáv 
Husák len zahundral: „Anička, čo ste to tam zase rozprávali?“ Starala som sa o neho aj 
po ľudskej stránke. Medzi súdruhom Gustávom Husákom a mnou postupne vznikalo 
zvláštne spojenectvo, priateľstvo, ktoré sa mohlo zdať i láskou. A to tým viac, čím viac 
politik chradol a postupne sa strácal. Možno to bolo moje silné sociálne cítenie, ktoré sa 
na tom podpisovalo. Prijala som túto svoju zodpovednosť, aj keď som mala v rámci 
Generálneho štábu Československej armády svoje vlastné ambície, ktoré sa vďaka 
tomuto môjmu zvláštnemu prideleniu, už nikdy nezrealizovali.  Bola som v prvom rade 
vyšší dôstojník armády. Moje ambície siahali až na generálny štáb. A tak som chradla 
a pomaly umierala vedľa svojho čudného priateľa, Gustáva Husáka. Akoby sme sa deň čo 
deň viac a viac strácali v nejakej nedostupnej komnate, v ktorej nás oboch spoločnosť 
zaživa pochovávala. Každý deň jedna lopata zeme, ktorá nám dopadla na tvár. Najskôr na 
tu jeho a potom na mňa. Viem presne, aké mala  súdružka Bathoryčka pocity, na sklonku 
svojho života. 
Bol to ťažký deň 
V ten deň sme toho mali dosť. Samé schôdzky. Prišli z televízie a z rozhlasu. Mnohokrát 
sme ani nemali echo o tom-ktorom návštevníkovi. Veci sme museli za pochodu aktivovať 
a uvádzať do reality. Pani Elena Galanová z televízie. sa šla vlastnou oduševnenosťou 
doslova usudruhovať až do odpadnutia. Viem, že ju prezident republiky usmernil, aby 
v texte ktorým ho oslovovala, nepoužívala toľkokrát oslovenie súdruh. Elena Galanová 
toto úplne vykoľajená len ťažko prijímala. Musela som si pani Elenu vziať bokom 
a vysvetliť jej, že priame oslovenie „súdruh prezident“ v rozhovore, pre televíziu je 
dobré, keď je v texte obsiahnuté tak raz, najviac dvakrát. V celom televíznom vstupe. Že 
nie je potrebné v jedinej vete prezidenta oslovovať štyri krát. Potom prišla na hrad nejaká 
školská trieda zo stredných Čiech, najlepšia trieda v zbere papiera v celom 
Československu. Ti chudáci v ten deň z prehliadky hradu nemali vôbec nič. Doslova som 
ich aj z kastelánom odbila. Ohlásil sa krajčír, prišiel opätovne pomerať pána prezidenta, 
aby mu ušil ďalšiu sériu slávnostných reprezentačných oblekov. Potom akási lekárska 
prehliadka. Medzi tým dve schôdzky a návštevy. No bolo toho v ten deň naozaj dosť. 
Mohlo byť tak päť hodín popoludní. Niečo drobné som pojedala vo svojej kancelárii, 
nestihli sme s pánom prezidentom ani na obed. Prezidentovi som nechala do 



„Husákovne“, knižnice kde trávil väčšinu svojho času, priniesť niečo ľahké z kuchyne. 
Ani som nestačila dojesť, keď sa rozsvietilo na mojom aparáte svetielko z „Husákovne“. 
Zdvihla som slúchadlo. 
„Anka, Cossette ma na dnes večer pozvala na schôdzku:“ vypálil na mňa prezident. Tá 
jeho veta obsahovala, strach, radosť, ale aj úzkosť. Cossette bola po tridsiatke. Na 
francúzskom veľvyslanectve sa zaúčala do diplomatických móresov. Pán prezident si ju 
všimol na akejsi recepcii. Prezident ma nedávno pozval na večeru a tam ma požiadal 
o akési babské „preverenie“ tejto mladej ženy. 
„No to je vynikajúce.“ Zareagovala som a už som v hlave preberala túto prezidentskú 
schôdzku z takticko-bezpečnostného hľadiska. Podobné veci sa plánujú aj niekoľko 
týždňov. Nič som však nespochybňovala, neodhovárala som ho. Pán prezident by sa asi 
stiahol, poznala som ho, a ja by som musela schôdzku odvolať. Chcela som, priala som 
si, aby sa táto schôdzka uskutočnila. Ale ako? Auto so šoférom by som len ťažko teraz 
v podvečer, asi tak dve hodiny pred samotnou schôdzkou vybavila. Ešte auto by sa dalo, 
ale bez šoféra. Pohotovosť sa vtedy nedržala. A pohotovosť na súkromné aktivity, tak ta 
sa nedržala nikdy. Aspoň v tej našej dobe. Gustáv Husák, akoby vedel nad čím 
premýšľam, s celou svojou zúfalou silou doživotne uväzneného za múrmi pražského 
hradu, sa opäť ozval do slúchadla. 
„Máte tu auto, Anka?“ Miesto odpovede na jeho otázku som navrhla, že by bolo dobré 
požiadať o auto francúzske veľvyslanectvo. Husák pravdepodobne chránil samotnú pani 
Cossette, keď vyslovil svoje autoritatívne: „Nie!“ Páčilo sa mi, ako svoju srdcovú dámu 
gentlemansky chránil. 
„Ja osobne tu auto nemám, je v servise. Ale počkajte zavolám Marike do kuchyne, tá by 
nám mohla pomôcť.“ Marika bola vedúca kuchyne a vlastnila škodovku MB „tisícku“. 
Dôverne ju oslovovala „Karkuľka. Auto bolo celé červené. Polepené kolom dokola 
štylizovanými zelenými štvorlístkami. Potom, čo som tento návrh s požičaním auta 
vyslovila, mala nasledovať, za normálnych okolností, dôsledná bezpečnostná prehliadka 
samohybu. Nič také sa nestalo. 
Karkuľka so zelenými štvorlístkami 
Zbehla som na nádvorie aj s kľúčmi od Karkuľky, ktoré mi Marika dala. Pravý dôvod 
som jej nepovedala. Malo isť predsa o prísne utajenú vec. Bezpečnosť je bezpečnosť. 
Autom som vošla na hlavné nádvorie a zaparkovala som ho bokom od hlavného vchodu. 
Okrem obslužných pracovníkov a stráží už na hrade nik nebol. Zišli sme s prezidentom 
republiky na nádvorie, Husák sa neustále tlačil na stenu schodiska. Správne pochopil, že 
opatrnosť je základ. Otvorila som zadné dvere auta. Hradný pán zaváhal a s obrovskou 
otázkou v očiach sa pozrel na mňa. Po chvíli túto non-verbálnu komunikáciu vzdal a 
nasúkal sa poslušne do auta. Zavrela som dvere a sadla som si na miesto vodiča. Topánky 
s vysokými opätkami som si vyzula a hodila som ich na sedačku vedľa. Podišla som 
s automobilom k hradnej bráne. Z bočnej miestnosti vyšiel dôstojník, veliteľ stráže. 
Nakukol dovnútra. V tej chvíli som videla, ako sa kapitán zatackal. Potom sa vyšponoval 
a zase sa ohol, aby nazrel do auta. Takmer padol z nôh. Svojho pána možno videl po prvý 
krát v živote. Vyšla som z auta a podišla som k službukonajúcemu dôstojníkovi. 
„Preboha, to nemôžete!“ Pokračoval vo svojich vystrašených námietkach ďalej: 
„Neobdržal som žiadny kód k opusteniu hradu, ani žiadnu informáciu tohto druhu. 
Počkajte tu, kým si zatelefonujem.“ Zahradila som mu cestu.“ 
„Nikam volať nebudete!“ Kričala som. 



„To nie je možné.“ bránil sa strážny. 
„Postavte sa do pozoru, súdruh kapitán.“ Muža ihneď vystrelo. 
„Dôstojník, vy sa teraz upokojíte a otvoríte nám hradnú bránu. A o celej veci nebudete vo 
svojich záznamoch nič uvádzať! Rozumeli ste mi?“ Pozrela som sa na svoje bezbranné 
bosé nohy. Pozrel sa i on. Zachytila som ten jeho úškrn. Bola som o dve hlavy menšia, 
ako on. Možno o viac hláv. Muž mlčal. Významne pohol rukou smerom k bočnému 
oknu. Niekomu v malej kukaňke dával pokyn. Brána sa začala pomaly otvárať. Nasadla 
som do auta. Zrazu som začula, ako sa otvorili zadné dvere môjho auta. Kapitán si rýchlo 
prisadol k prezidentovi. Bez toho aby venoval akúkoľvek pozornosť svojmu hradnému 
pánovi, odhodlane oznámil. 
„Ja ho musím chrániť!“ To už som zabáčala na hlavnú cestu. Otočila som sa od volantu, 
ku lojálnemu strážnemu a usmiala som sa na neho. Takmer som zrámovala mamičku 
s malým omašličkovaným dievčatkom, ktoré svorne prechádzali cez cestu, na ktorú som 
s autom smerovala. Husák len nahlas vzdychol. 
Ohrozenie vnútornej bezpečnosti štátu 
Celá som sa triasla. Vedela som, že to, čo som práve vykonala je jednoducho 
neodpustiteľné. Ľubomír Štrougal, predseda vlády, bol v ten deň odcestovaný 
v Španielsku. Odcestoval tam na pozvanie tamojšej mimoriadne silnej komunistickej 
strany. Utužovať priateľstvá je nutné. A predseda Federálneho zhromaždenia bol na 
chate, niekde v horách. Tým, že som odviezla prezidenta republiky z hradu som našu 
pokojnú republiku vystavila vážnemu vnútorne-bezpečnostnému problému. Bez 
preháňania. Toto je naozajstná kríza. Vládna kríza. Bezvládie. Traja najsilnejší mocnári 
našej krajiny nie sú prítomní na svojich postoch. Sú bohviekde. Krajina je nepripravená 
a nebdelá. To je naozajstný škandál. Nikto nie je na svojom mieste, pripravený krajinu 
chrániť v prípade akejkoľvek kolízie. Ak by sa toto imperialisti dozvedeli, máme po 
chlebe. Toto sa nesmie nikto dozvedieť. Na Malostranské Velkopřevorské náměstí, kde 
vtedy sídlilo a myslím si, že dodnes sídli francúzske Veľvyslanectvo, to nie je až tak 
ďaleko. Bála som sa, strašne som sa bála. Stačilo, aby do nás niekto nabúral. Ťukol. 
Prezident už bol hodne chatrného zdravia a ja som bola bosá. Z pravej strany auta… tam 
môžu pokojne búchať. Ale v ľavej časti nášho graficky vypumprdlikovanom aute sedel 
Gustáv Husák, no a ja. 
Nakoniec sme predsa len bez ujmy došli až pred budovu francúzskeho Veľvyslanectva. 
Cossette nás už čakala. Bola drobná a usmievala sa. Všetci Francúzi sú drobní 
a usmievaví. Keď Cossette uvidela z čoho prezident vystupuje, pritisla si na pusu drobnú 
rúčku a chichotala sa. Smiali sa aj ostatní Francúzi, ktorí nás prišli uvítať pred budovu 
zastupiteľského úradu. Na otázku Cossette, čo to má znamenať, prezident odpovedal, že 
takýmto spôsobom sa u nás prepravujú mládenci za svojimi dievčencami. Husák 
zavtipkoval v angličtine. Prezident a Cossette sa stratili v budove úradu. To, že nás na 
námestí o chvíľu legitimovali dvaja príslušníci VB, už nebolo také dôležité. Azda sme sa 
im zdali podozriví. Zostalo iba pri legitimovaní, chýbali im kompetencie, nejako sa 
angažovať viac proti vojakom. Prezident Gustáv Husák sa u Cossette zdržal asi štyri 
hodiny. Onedlho personál Veľvyslanectva zavolal i nás dvoch dovnútra. Dobre sa o nás 
postarali. Neskôr boli aj ďalšie návštevy. Tie boli, z našej strany, omnoho lepšie 
a precíznejšie naplánované. Boli však stále kratšie a kratšie. Nakoniec úplne zanikli. 
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O morálce nám nebude kázat agent StB 
Listopad 1989 přinesl do naší společnosti zásadní politické a společenské změny, které se 
do určité míry dotkly každého z nás. Velká očekávání chladných listopadových dnů byla 
z velké části naplněna. Z dnešního pohledu se dá zodpovědně říci, že to mělo smysl. 
Jedno z hlavních hesel „sametové revoluce“ bylo přání občanů mít svobodné volby. Dnes 
máme svobodné a demokratické volby. Skončila vláda jedné strany. Občané se mohou 
angažovat v polických stranách, občanských hnutích a iniciativách. Svobodné volby jsou 
jedním z hlavních pilířů demokratické společnosti. Bohužel dochází k tomu, že při 
vlastních volbách klesá účast voličů. Celá řada lidí zastává názor, že není koho volit nebo 
je veřejný život vůbec nezajímá. Tím, že občané nevyužijí svého volebního práva, tak se 
dobrovolně zřeknou vyjádřit svůj občanský postoj k veřejnému dění. Rozhodně tím 
nepotrestají neschopné politiky, ale naopak jim usnadní cestu do ústavních funkcí. 
Politici jsou obrázkem naší nedokonalé společnosti. Jejich mandát vznikl na základě 
svobodné důvěry voličů. Pokud nenaplní své sliby nebo obecné očekávání, tak s velkou 
pravděpodobností příště vyjdou na prázdno. 
Kromě stabilních politických stran se nám na politické scéně objevují i různé iniciativy. 
V poslední době o sobě nechává hodně slyšet sdružení „ANO“ jejímž hlavním 
představitelem je miliardář Babiš. V televizním pořadu OVM se pustil poměrně s velkou 
dávkou hulvátství do obecných frází o korupci v české politice. Pozornému divákovi 
určitě neuniklo jeho velké rozhořčení nad tím, že Topolánek do politiky přivedl Dalíka a 
Hřebíčka, kteří k tomu přidali tři nuly a nešli pod pětset. To je skutečně silné prohlášení, 
ale jaký se zatím skrývá skutečný motiv. O tom v současné době můžeme jenom 
spekulovat.  Pan Bárta také křičel o boji s korupcí a přitom měl vlastní etický kodex 10%. 
Babiš rozhodně nepřišel ke svému majetku „standartní“ podnikatelskou cestou. Více než 
dvacet let se v tomto prostředí úspěšně pohyboval a dnes procitl! To jsou věci. To už 
jenom zbývá, aby přijel pan Kožený a začal bojovat, proti korupci! 
O morálce, pravdě a lásce by rozhodně neměl kázat agent StB ze Slovenska. 
Nepotřebujeme další Bárty a jejich etické normy. Potřebujeme stabilní politické prostředí 
založené na soutěži politických stran, myšlenek a programů. 
O morálce by měl především hovořit kardinál Vlk nebo Šimon Pánek. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Rozpočet a prosperita. 

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

www.pansu.sk 
Štátny rozpočet musí byť vyrovnaný, a môže byť  plusový. Iba takýto rozpočet  

zabezpečí prosperitu štátu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akože 
ekonomickí experti parlamentných politických strán sa dohodli, že príjmu ústavný zákon, 
v limitovaný deficit štátneho rozpočtu. Ústavný zákon je najvyšší zákon a naši poslanci 
chcú v tomto zákone zakotviť neprosperitu štátu! Prečo sa vôbec má prijať ústavný zákon 
o rozpočte? Malo by to byť samozrejmé a parlament by nikdy nemal prijať iný rozpočet 
ako vyrovnaný. Toto je základný zákon prosperity štátu. 

Prioritnou úlohou je riešenie zamestnanosti obyvateľstva. Ľudia musia pracovať 
a štát im pre to musí vytvoriť podmienky. Všetci musia pracovať i Cigáni, ktorých sme 
premenovali na Rómov. Za socializmu Cigáni spravidla pracovali – nútil ich k tomu 
systém. Tí z východného Slovenska budovali Prahu kde, kopali kanály. „Cigán v Prahe 



kope kanál, našinec ide okolo a pýta sa: More, ako je tu v Prahe. Tady v Praze sa žije 
blaze. Keď som v Košicoch neprišiel ráno do roboty, majster kričí tá k...a cigánska zasa 
neprišiel do roboty. A tady v Praze? Keď sme večer dlho lumpovali a ráno som neprišiel 
do roboty, majster sa pýta a kdepak máme toho soudruha ze Slovenska?“. Je to vtip, ale 
má svoju pointu. Každého Róma musíme brať v prvom rade ako človeka. To znamená 
zmeniť prístup k tejto komunite, ale to chce zmeniť myslenie voči týmto spoluobčanom, 
nič iné nám neostáva. Všetky peniaze, investované do tohto problému nepriniesli 
doposiaľ žiadaný efekt a skončili všade inde, len nie v prospech tohto etnika. 

V zamestnanosti je na tom najhoršie vidiek. Poľnohospodárstvo vytváralo 
z každej dediny samozásobiteľa a samozamestnávateľa. Tu je koreň problému. Pôda bola 
od nepamäti živiteľkou. Dnes tomu tak nie je, pre potraviny sa otvoril trh, potraviny sa 
dovážajú a prosperujú cudzí farmári, ktorí našli u nás odbytište na svoje produkty. Naše 
vyspelé poľnohospodárstvo, ktoré  tvorilo potravinovú sebestačnosť ľahlo popolom, 
podriadilo sa trhu a pestuje iba to, čo prinesie najväčšie zisky. Riešenie tohto problému je 
v rukách štátu a na to musí myslieť i rozpočet. 

Ľudová múdrosť hovorí, ale kde vziať peniaze a nekradnúť. Zoberme si na pomoc 
štatistiku Medzinárodného menového fondu z roku 2000 a porovnajme štátne dlhy 
jednotlivých krajín sveta v percentách k HDP. V rebríčku je 5. Taliansko (103,70 €˘),  8.  
Grécko (90,10 €), 9. Nórsko (89,70 €), 13. Belgicko 80,80 €), 16. Maďarsko (70,20 €), 
18. Francúzsko (64,40 €), 19. Portugalsko (64,20 €). Čo urobilo Taliansko a Grécko 
s požičanými peniazmi. Keď po 10. rokoch sú na pokraji krachu, asi ich minuli tam, kde 
nemali, to znamená, že za tieto peniaze si žili nad pomery, inak povedané, všetko 
prejedli. Ale podívajme sa na Nórsko. Po 10. rokoch je Nórsko podľa teraz zverejnenej 
štatistiky na prvom mieste ekonomickej prosperity všetkých štátov sveta. Kde dali 
požičané peniaze? Jednoduchá odpoveď. Investovali do takých odvetví národného 
hospodárstva, ktoré ich po desiatich rokoch vynieslo na piedestál svetovej ekonomiky. 

Pretrvávajúca a zdá sa že prehlbujúca sa kríza, je dôkazom toho že trhové 
hospodárstvo úplne zlyhalo. Známy americký ekonóm vyhlásil, že dáva za pravdu 
Marxovi, že trhový kapitalizmus sa sám zničí. 20 rokov kapitalizmu u nás je dôkazom 
toho, že hospodárstvo krajiny nemôžu riadiť vlády politických nominantov, mnohokrát 
z ulice, bez odborného vzdelania a dlhodobej praxe. Politici nech si  politikárčia, sú i za 
to dobre platení a to zo štátneho rozpočtu, platia ich občania. Václav Klaus svojho času 
vyhlasoval, že KSČ bola platená zo štátneho rozpočtu. A naše politické strany robia to 
isté. Neodborné, živelné, skorumpované riadenie tohto štátu za 20 rokov spôsobilo, že sa 
tu nakopilo toľko hnoja, že Augiášove chlievy sú proti tomu iba rajská záhrada. Politické 
hádky v médiách, v parlamente, politická kultúra, od toho občan všeličo získa, hlavne 
umenie hádať sa, len nie správne nazeranie na ekonomický svet. Delenie politickej scény 
na ľavicu, pravicu, stred, koalíciu a opozíciu je najväčším nešťastím. Kde zostal občan 
a prosperita tohto štátu? Politické strany sa predsa musia starať o spokojnosť občana 
a hlavne ekonomické uspokojenie jeho potrieb, ktoré môže zabezpečiť iba prosperita 
štátu. 

Peniaze sa stali univerzálnym prostriedkom akejkoľvek moci, ktorá je v dnešnej 
dobe uplatňovaná. Peniaze sa stali odcudzenou podstatou ľudskej existencie a táto cudzia 
podstata človeka ovláda a človek sa jej korí. Ako príklad nám poslúži správanie sa 
a výpovede našich lekárov. Tí, čo ich v škole učili, formovali ich charakter v mladom 
veku, čo v školách pripravujú novú generáciu, našich nástupcov, žijú s platom od 500 do 



800 euro. Rodičia, ktorí ich vychovali a svojimi mozoľmi zabezpečili ich štúdium majú 
dôchodok 329 euro. Z tohto musia vyžiť. A lekári za to, že sa starajú o naše zdravie, 
hlavne zdravie dožívajúcej generácie, pýtajú platy 4.000 €. Učitelia, dôchodcovia i lekári 
sme na jednej lodi, platení zo štátneho rozpočtu. Čo je dôležitejšie. Vychovať novú 
generáciu alebo starať sa o dožívajúcu. Nemal by byť v tom rozdiel. A aký rozdiel je 
v ohodnotení! 

Zatiaľ, čo politika je zdanlivo nadradená peňažnej moci, zatiaľ sa v skutočnosti 
stala jej nevoľnicou. 
Ján Trungel 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.blisty.cz/art/61051.html 
Evropou se šíří neléčitelné infekce 
Po celé Evropě vzrostl počet případů bakterií K.pneumoniae odolných vůči 
carbapenemům ze 7 na 15 procent. Evropské středisko pro prevenci a zvládání nemocí 
konstatuje, že je to «mimořádně znepokojující», protože carbapenemy jsou poslední linií 
obrany při léčbě infekcí, odolných vůči většině antibiotik. 

Marc Sprenger, ředitel Střediska, zdůraznil: «Situace je kritická. Musíme těmto bakteriím 
vyhlásit válku.» V roce 2009 se nacházely bakterie K.pneumoniae odolné vůči 
carbapenemům pouze v Řecku, ale v roce 2010 už byly přítomné i v Itálii, v Rakousku, 
na Kypru a v Maďarsku. Bakterie jsou přítomné ve střevech a šíří se dotekem. 

V roce 2010 také vzrostl výskyt odolných bakterií typu E.coli. V roce 2010 bylo 25 až 50 
procent infekcí způsobených bakteriemi E.coli v Itálii a ve Španělsku odolných vůči 
fluoroquinolonům, nejdůležitějším antibiotikům pro léčbu infekcí E.coli.  V Británii bylo 
identifikováno 70 pacientů, kteří jsou obětí bakterií obsahujících NDM-1, enzym, který 
rozkládá carbapenemy. Z výzkumy vyplývá, že 80 procent návštěvníků vracejících se 
z Indie do Evropy mají gen NDM-1 ve střevech. 

Odborníci varují před katastrofou, pokud se tento gen široce rozšíří. 

Britská organizace na ochranu zdraví varovala minulý měsíc lékaře, aby přestali používat 
lék, který se dosud normálně používal pro léčbu gonorrhoey, protože už není účinný. 
Varovala před velmi reálnou hrozbou, že v budoucnosti nebude možné gonorrheu vůbec 
léčit. 

Hledání nových léků proti odolným superbakteriím je stále složitější a nákladnější - 
a nepřináší to komerční zisky. Evropská komise zahájila ve čtvrtek akci na podporu 
výzkumu nových antibiotik.  Odhaduje se, že ročně v Evropské unii zemře asi 25 000 lidí 
na infekce způsobené odolnými bakteriemi.  Země s nejvyšším výskytem infekcí 
odolných vůči bakteriím, totiž Řecko, Kypr, Itálie, Maďarsko a Bulharsko, jsou zároveň 
země, kde se antibiotika používají velmi intenzivně. 

Světová zdravotnická organizace varovala před dvěma lety, že zneužívání antibiotik 
povede k návratu světa do doby před objevením antibiotik.  Toto varování svět ignoroval. 

Profesorka Laura Piddocková, předsedkyně Britské společnosti antimikrobiální 
chemoterapie, uvedla, že politikové a veřejnost si neuvědomují naléhavost situace. «Lidé 
nepovažují antibiotika za klíčově důležitá pro zdraví, navzdory tomu, že zachraňují 
životy.» Je zapotřebí soustředěného globálního úsilí ve snaze vytvořit nová antibiotika.  



Britské ministerstvo zdravotnictví vydalo předpisy, jejichž cílem je omezit zbytečně časté 
používání antibiotik v nemocnicích. Širokospektrální antibiotika mají být nahrazena 
antibiotiky, která jsou zacílena na konkrétní infekci. 

Podrobnosti v angličtině ZDE 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

www.oslovma.hu 

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/573-ladislav-deak-
poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku 

Ladislav Deák 
Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku 

Pol milióna Slovákov v Maďarsku? - Ak východiskové číslo pre r. 1880 (300.000) 
postupne zvýšime príslušným prirodzeným prírastkom, dostaneme sa pre r. 1946 k číslu 
najmenej pol milióna Slovákov. 

„Maďarská štatistika nezachytila slovenský pôvod, ale pocit národnej príslušnosti“ 

„Znižovanie počtu menšín netreba hľadať len v príťažlivej sile väčšiny, ale v 
nacionalisticko-šovinistickom aparáte meštiackej spoločnosti, ktorá znemožnila politický, 
hospodársky a sociálny vývin menšín“ 

(Slovenský národný archív, SĽ, krab. 76) 

Pri určovaní skutočnej sily slovenského živlu v Maďarsku 
nemôžeme sa pridržiavať dát maďarskej národnostnej štatistiky, 

spoľahlivé informácie nám môžu poskytnúť jedine neúradné pramene. 

Maďarská vládna delegácia r. 1919 na Mierovej konferencii v Paríži vo svojich 
memorandách adresovaných veľmociam, usilovala sa znížiť počet Slovákov v Maďarsku 
na najnižšiu mieru. V jednom z memoránd z 20. novembra 1945 sa uvádza, že Slováci v 
Maďarsku tvoria iba jednu sedminu počtu Maďarov na Slovensku (teda asi 90.000)1, v 
druhom memorande zo 6. mája 1946 sa uvádza na jednom mieste 110 tisíc, na druhom 
120 tisíc2. Je pozoruhodné, že ani v jednom z úradných podaní sa neuvádzajú čísla, 
získané sčítaním ľudu v r. 1941, pri ktorom sa Slovákov našlo na trianonskom území 
podľa materinskej reči 75.920 a podľa národnosti iba 16.689. Jednako tieto dáta publikuje 
maďarský Štátny štatistický úrad dôsledne i v najnovších publikáciách3. 

Pri dátach, uvádzaných na parížskej Mierovej konferencii vychádzajú maďarské pramene 
z výsledkov sčítania v r. 1930, pri ktorom sa popísalo 104.819 Slovákov4. Pokles počtu 
proti r. 1920 (141.918) sa vysvetľuje asimiláciou intelektuálov a zmenšovaním sa 
slovenských ostrovov v maďarskom etniku. Z hľadiska tejto maďarskej expozície 
prichodí skúmať správnosť metódy a ňou získaných dát, zistiť skutočný počet Slovákov z 



neoficiálnych prameňov a naznačiť teritoriálne a pomerné rozloženie slovenského živlu v 
dnešnom Maďarsku. 

Problematika maďarskej národnostnej štatistiky väzí jednak v ťažkostiach, daných 
definíciou o národnosti, jednak v tom, že od prvého počiatku sa dala do služieb 
maďarizačnej politiky. Cieľom maďarskej národnostnej štatistiky bolo sledovať proces 
asimilácie inonárodných osôb a takto „proces zjednocovania inonárodných skupín so 
skupinou maďarskou v jeden politický národ”5. 

Toto stanovisko nemohlo zoslať bez vplyvu na oficiálnu formuláciu národnosti a jej 
definíciu pre sčítacích komisárov. V r. 1890 sa hovorilo ešte proste o materinskej reči, ale 
už sa naznačilo, že „keď dieťa hovorí inou rečou ako jeho rodičia, treba na sčítacom 
lístku dieťaťa naznačiť túto inú reč”6 V r. 1910 sa pod materinskou rečou už mala 
rozumieť reč, ktorou sčítaná osoba najradšej hovorí. U detí, ktoré sa v škole naučili inú, 
od reči matky odlišnú reč, bolo treba už naznačiť túto inú reč. Tieto definície a inštrukcie 
mali byť ústupkom pred náporom veľkomaďarských nacionalistov, v mene ktorých 
riaditeľ budapeštianskeho štatistického ústavu J. Körösi už pred prvým maďarským 
sčítaním v r. 1880 žiadal zisťovať len subjektívnu národnosť. Körösi odôvodňoval svoj 
návrh priamym poukazovaním na stále mohutnejšie sa rozširujúcu snahu stmeliť cudzie 
kmene s maďarskou národnosťou. Zisťovanie len materinskej reči nemôže podľa 
Körösiho zachytiť veľký počet týchto osôb, čo majú cudziu materinskú reč, no sú už 
dobrými národovcami. Týmto sa vraj zakrývajú výsledky procesu stmeľovania7. 

Je iste zbytočné poukazovať na metódy, ktoré zaujatí maďarskí sčítací komisári na 
základe definície a inštitúcií mohli používať pri určovaní národnosti. Prechmatov sa 
dopustili menovite u málo uvedomelých príslušníkov inonárodných skupín, detí, žiakov a 
všetkých tých, ktorí z hocijakej príčiny boli závislí na maďarských vrchnostiach, 
zemepánoch a podnikateľoch. Komisárom pomáhala aj slovná hračka „maďarský a 
uhorský”, ako napr. v slovenskej dedine Šivetica v Gemerskej župe, kde sa v r. 1880 
všetci občania zapísali za Maďarov, keď im tamojší farár vysvetlil, že veď žijú v Uhrách, 
že sú teda „Uhri”. Pri sčítaní v r. 1890 farár už tam nebol a celá obec sa objavuje v 
štatistike ako slovenská8. 

Podobné skoky zrejme rovnako motivované vidíme aj v iných obciach Maďarska. Obec 
Šámšon (Sámsonháza) v Novohradskej župe mala v r. 1880 absolútnu väčšinu slovenskú. 
Túto si zachovala podľa všetkých sčítaní do r. 1920, kedy sa celá obec prihlásila za 
maďarskú. V r. 1930 je celá obec ale zase slovenská. V obci Tárnok v Belohradskej župe 
dosiahli Slováci v r. 1860 skoro 50 % obyvateľstva. V r. 1890 už len 7 %, v r. 1900 stúpli 
zasa na 75 % a v r. 1930 klesli na 3 %. Takýchto príkladov nedôslednosti je veľa: Abod, 
Irota, Mucsony, Ózd, Pálfalva, Rakaca v Boršodskej župe; v obci Hasznos v Hevešskej 
župe, Horné Peťany (Felsıpetény), Guta (Galgaguta), Keszeg, Kóspallag, Nežany 
(Nézsa), Novohrad (Nógrád), Šápov (Nógrádsáp), Potvorce (Patvarc), Szátok, Suchý 
Potok (Szúpatak) v Novohradskej župe; Jača (Acsa), Asód, Čomád (Csomád), Čemer 
(Csömör), Čuvár (Csıvár), Ečer (Ecser), Pilis, Tápiósáp, Vácbottyán, Újfalu 
(Váckisújfalu) v Peštianskej župe, atď... Sám štatistický úrad tieto nemotivované skoky a 
úchylky vysvetľuje okolnosťou, „že v niektorých krajoch znalosť maďarskej reči sa brala 



za kritérium maďarstva a s prílišným optimizmom bola aj iná časť obyvateľstva po 
maďarsky hovoriaceho, lež inej materinskej reči, vykázaná za Maďarov”9. 

Prvé uhorské sčítanie zaznačilo na území dnešného Maďarska 213.240 osôb slovenskej 
materinskej reči. V tomto čase bola maďarizácia už v plnom tempe a podľa uvedeného 
oficiálneho priznania niet pochybností, že sčítací komisári započítali v maďarizačnej 
horlivosti mnoho Slovákov do rubriky Maďarov. Stačí porovnať Aszalayho mapu z r. 
1840 a tesne pred rokom 1880 vyjdené demografické diela10 výsledkami sčítania z r. 
1880, aby sme si túto skutočnosť overili. 

V Zadunajskú a v severných župách dnešného Maďarska bolo v r. 1880 o 76 obcí menej, 
než ich ako slovenské zakreslil na svojej národnostnej mape z r. 1773 prof. Alexander 
Petrov. Pri pomernom zastúpení slovenského živlu, ako sme ho našli sociografickým 
výskumom v r. 1946, malo byť v týchto obciach o 45-50 tisíc Slovákov viac, než sa našlo 
v r. 1880. S korekciou10 tendenčnej zmeny materinskej reči u tých, ktorí žili v ostatných 
obciach slovenských a miešaných, dostaneme najmenej 300.000 osôb ešte so zachovalou 
slovenskosťou. Ak toto východiskové číslo pre r. 1880 postupne zvýšime príslušným 
prirodzeným prírastkom (nepočítajúc ani s ďalšou emigráciou zo severných slovenských 
žúp do r. 1914, ale zato s 10-15 % asimilačnou stratou), dostaneme sa pre r. 1946 k číslu 
najmenej pol milióna Slovákov11. 

Oficiálny obhajca maďarskej národnostnej štatistiky Alojz Kovács sa usiloval podoprieť 
úradné dáta ešte i dátami o znalosti reči. Podľa maďarských správ hovorilo okrem 
Slovákov v r. 1920 ešte 245.000 a v r. 1930 233.000 osôb po slovensky12. V snahe 
nepripustiť, aby sa v týchto dátach hľadali Slováci, Kovács tvrdí, že sú to maďarskí 
utečenci, ktorí v r. 1918-1924 opustili Slovensko13. Správne proti tomu uvádza maďarský 
sociológ R. Braun, že utečenci spravidla nepriznávajú znalosť reči starej vlasti, ktorú 
museli opustiť. Ilustruje toto tvrdenie na prípade Slovákov v Budapešti a uzatvára: „Je 
isté, že v ich počte (t. j. v počte po slovensky hovoriacich Maďarov sa skrývajú 
nesprávne zarátaní Slováci”14. 

„Maďarská štatistika nezachytila slovenský pôvod, ale pocit národnej príslušnosti“ - 
hovorí maďarský znalec K. Vígh a dodáva: „Znižovanie počtu menšín netreba hľadať len 
v príťažlivej sile väčšiny, ale v nacionalisticko-šovinistickom aparáte meštiackej 
spoločnosti, ktorá znemožnila politický, hospodársky a sociálny vývin menšín“13. O. 
Bethlen chápe odpor susedných štátov proti maďarskej národnostnej štatistike a priznáva, 
že pri sčítaní v r. 1941 sa rozhodne uplatnil vplyv štátneho aparátu16. 

Zo všetkých uvedených dôvodov vyplýva, že pri určovaní skutočnej sily slovenského 
živlu v Maďarsku nemôžeme sa pridržiavať dát maďarskej národnostnej štatistiky, ale že 
spoľahlivé informácie nám môžu poskytnúť jedine neúradné pramene. Z týchto 
prameňov na prvom mieste je súpis osôb, prihlásených v r. 1946 v rámci výmeny, 
dohodnutej medzi československou a maďarskou vládou17. Československá presídľovacia 
komisia (ČsPK) vo svojej náborovej akcii získala 98.835 prihlášok Slovákov na 
presídlenie. Výsledky súpisu v porovnaní s dátami maďarských štatistík z r. 1930 a v 



porovnaní s dátami z r. 1941 prinášame podľa maďarského administratívneho rozdelenia 
v osobitných tabuľkách. 

Nesprávnosť maďarských údajov z r. 1930 a 1941 dobre vidieť v porovnaní s údajmi na 
presídlenie prihlásených. V severných župách Maďarska sa prihlásilo skoro dva razy 
toľko Slovákov na presídlenie ako ich udáva sčítanie z r. 1930, skoro trojnásobok 
vzhľadom na údaje o materinskej reči z r. 1941 a šestnásť ráz viac, než uvádzajú 
maďarské údaje v r. 1941 o počte Slovákov podľa národnosti18. Ale čiastočné výsledky z 
obcí ozrejmujú nesprávnosť maďarských údajov ešte lepšie. Pre ilustráciu uvádzame 
niekoľko obcí (tabuľka č. 1). 

Porovnaním údajov sme zistili, že na území Maďarska je 308 obcí, v ktorých maďarská 
štatistika z r. 1930 neuvádza ani jediného Slováka, z ktorých však na presídlenie sa 
prihlásilo dovedna 3.698 Slovákov. Okrem toho napočítali sme ďalších 410 obcí, v 
ktorých sa dovedna prihlásilo o 30.190 viac Slovákov, než ich tam uvádza úradný prameň 
z r. 1930. 

Z počtu na presídlenie prihlásených nie je možné správne usudzovať skutočný počet 
Slovákov v Maďarsku. Sociografickým výskumom sme zistili, že Slováci sa zachovali v 
celých masách etnicky pomerne neporušení, ba i jazykovo čistí v oblastiach, kde podľa 
úradných maďarských údajov sme nemali nájsť po nich ani stopy. Na Nížine sa izolovali 
svojím salašníckym systémom, v horách severných žúp sa zachovali v závetrí, i keď na 
nízkej sociálnej a kultúrnej úrovni. Československá presídľovacia komisia pokladala 
preto za potrebné vykonať súpis všetkých Slovákov aspoň v tých obciach, v ktorých sa 
predpokladal väčší počet Slovákov. Súpisom vykonaným v 416 obciach sa zistila 
prítomnosť 473.556 Slovákov. K nim treba pripočítať ešte 5.494 prítomných podľa 
maďarských údajov v tých obciach, z ktorých sa nezískali prihlášky na presídlenie a v 
ktorých sa ani súpis nekonal19. 

Že skutočný počet Slovákov v Maďarsku je značne vyšší, než nám nahovárajú maďarské 
údaje z r. 1930 a 1941 vyplýva z porovnania čísiel v tabuľke č. 2. Z pôvodných 178 
slovenských obcí sa podľa údajov maďarskej štatistiky zachovalo do r. 1880 iba 102. I z 
nich sa do r. 1910 „pomaďarčilo” 69 a do r. 1930 mali mať Slováci väčšinu už len v 19 
obciach. Skutočnosť je iná. Súpisom v r. 1946 sa zistilo, že Slováci tvoria väčšinu ešte 
stále v 147 obciach, z ktorých väčšina (85) leží v severných župách v blízkosti česko-
slovenských hraníc. V ďalších 31 obciach, podľa A. Petrova slovenských, ešte koncom 
18. stor. sa slovenská väčšina vplyvom prisťahovalectva maďarského živlu a 
asimilačnými stratami znížila na menšinu (tabuľka č. 3). 

Ako vidieť z tabuľky, nie je ani etnické zloženie a rozvrstvenie Slovákov tak nepriaznivé, 
ako by to vyplývalo z maďarských údajov. Zo 473,556 Slovákov skoro tretina žije v 
obciach s 50-80 %-nou slovenskou väčšinou. Vyše polovice slovenského živlu žije teda 
vo vlastnom etnickom prostredí, kde je daná dobrá záruka ich zachovalosti etnickej. Do 
akej miery je prirodzeným asimilačným procesom porušená etnická zachovalosť 
Slovákov vo väčšinovom prostredí maďarskom a menovite v mestách, je ťažko posúdiť. 
Skutočnosť ale, že sa na presídlenie prihlásili Slováci aj z obcí, kde od prvého počiatku 



tvorili iba zlomok obyvateľstva, a že po slovensky ešte i dnes vedia, nasvedčuje o 
etnickej rezistencii aj vo väčšinovo cudzom prostredí. 

Tabuľka č. 1 
Obec Slováci podľa maď. 

údajov z r. 1930 

Slováci prihlásení 

na presídlenie 
Pécs 90 299 
Tárnok 89 267 
Dorog 43 188 
Sárisáp 50 1021 
Bánhida 99 874 
Felsıgalla 204 686 
Oroszlány 5 642 
Tardos 373 871 
Öskü 3 292 
Bakonycsernye 170 789 
Súr - 151 
Újkígyós 10 191 
Csabacsüd 198 805 
Kondoros 187 853 
Galgagyörk 102 504 
Isaszeg 41 277 
Maglód 23 260 
Mende 61 194 
Péteri - 508 
Miske - 345 
Bocsa - 231 
Csengıd 9 193 
Irsa 84 256 
Püspökhatvan - 136 
Nyírszıllıs 14 381 
Nyíregyháza 120 5162 
Ládbesenyı - 125 
Szirmabesenyı 1 416 
Újhuta - 975 
Miskolc 255 1744 

Tabuľka č. 2 
Župa 

(oblasť, 

krajina) 

Počet Slovákov podľa maď. údajov 

podľa materinskej reči podľa 
národnosti 

r. 1930 r. 1941 r. 1941 

Počet 
Slovákov 

podľa súpisu 

ČsPK r. 1946 

Počet 
Slovákov 

prihlásených 

na presídlenie 
Baranya 170 173 69 3.428 735 
Fejér 2.438 234 46 6.656 1.656 



Gyır-Moson-Pozsony 163 145 59 286 355 
Komárom-Esztergom 6.785 6.398 640 26. 819 8.636 
Somogy 137 82 41  48 
Sopron 97 39 17 157 98 
Tolna 66 92 24  122 
Vas 93 88 53  43 
Veszprém 512 181 52 5.326 1.745 
Zala 107 56 30  197 
I. Zadunajsko spolu: 10.488 7.488 1.037 42.672 13.560 
Bács-Bodrog 81 96 60  22 
Békés 42.760 35.666 5.902 97.857 25.565 
Bihar 312 113 47 665 464 
Csanád-Arad-
Torontál 

12.852 11.920 4.283 15.744 10.091 

Csongrád 541 417 353 1.781 278 
Hajdú 125 109 65 88 197 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

568 375 123 75 279 

Pest-Pilis-Solt-
Kiskún 

26.613 13.575 3.415 183.305 22.692 

Szabolcs-Ung 242 201 124 19.399 6.106 
Szatmár-Ugocsa 8 25 17  5 
II. Nížina spolu 84.102 62.497 14.389 319.590 65.669 
Abaúj-Torna 606 1.069 50 12.041 1.374 
Borsod-Gömör-
Kishont 

1.963 586 250 42.928 6.276 

Heves 1.350 935 84 9.027 3.453 
Nógrád-Hont 5.506 2.906 618 38.934 6.448 
Zemplén 724 439 261 8.364 2.025 
III. Sever spolu 10.149 5.935 1.263 111.294 19.576 
Maďarsko 104.819 75.920 16.689 473.556 98.805 

Tabuľka č. 3 
Župa 

Počet Slovákmi obývaných obcí v Maďarsku 
v r. 1930 Podľa súpisu ČsPK 

a výpočtov v r. 1946 
20 % 50 % 80 % 100 % 20 % 50 % 80 % 100 % 

Baranya 37    50 1 1  
Fejér 53 1 1  65  2 2 
Gyır-Moson-Pozsony 28    41    
Komárom-Esztergom 43 1 3 2 49 5 1 6 
Somogy 47    53    
Sopron 17    22    
Tolna 29    36    
Vas 27    33    
Veszprém 31 1   51 2 2 1 



Zala 34    43    
I. Zadunajsko spolu: 346 3 4 2 443 8 6 9 
Bács-Bodrog 16    17    
Békés 24 4 1 1 21 2 2 5 
Bihar 23    31 1   
Csanád-Arad-Torontál 24 4 1 3 26 2 2 4 
Csongrád 14    13  1  
Hajdú 12    12    
Jász-Nagykun-Szolnok 25    29    
Pest-Pilis-Solt-Kiskún 154 10 2 2 150 12 10 22 
Szabolcs-Ung 39    52 1  1 
Szatmár-Ugocsa 6    8    
II. Nížina spolu 377 18 4 6 359 18 15 32 
Abaúj-Torna 45 2 1  65 3 9 14 
Borsod-Gömör-Kishont 62 2   87 3 5 7 
Heves 32 2   49 1 2 2 
Nógrád-Hont 99 3 2 1 92 6 14 25 
Zemplén 35 1   43 1 2 5 
III. Sever spolu 273 10 3 1 336 14 32 53 
Maďarsko 956 31 11 9 1.138 40 53 94 
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17. V zmysle dohody o výmene obyvateľstva, uzavretej medzi československou a 
maďarskou vládou umožnilo sa členom Čs. presídľovacej komisie vstupovať do styku so 
všetkými osobami, ktoré sa mohli pokladať za osoby slovenskej alebo českej národnosti, 
teda tieto osoby aj zisťovať. Súčasne s prihlasovacou akciou vykonal sa aj súpis osôb 
slovenskej a českej národnosti v obciach s pozoruhodnejšou slovenskou menšinou. Súpis 
vykonali členovia ČsPK v spolupráci s miestnymi znalcami buď zostavením menných 
zoznamov hláv rodín s udaním počtu členov domácnosti, buď nepriamo osobitnými 
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18. Údaje publikované v Štatistických správach, roč. I. str. 33. a ďalej sú údaje predbežné 
a preto v niektorých výsledkoch odlišné. 

19. Súpis sa vykonal v 416 obciach. Väčšina týchto obcí bola buď priamo alebo 
dotazníkovou akciou preskúmaná aj sociograficky a tak výsledky súpisu overené aj 
kvalitatívnym výskumom. Kritériom národnosti bola znalosť slovenčiny a slovenský 
pôvod. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Štefánik po pristátí zastrelený?     Stanislav Háber 

Venujem manželke Júlii, deťom Jánovi, Dominike a Jurajovi   

Prvý letec lietal bosý 

 Medzi slovenskými letcami je veľa osobností. Z tých navždy zapísaných v histórii 

majú osobitné miesto pre mňa prví dvaja. Mal som možnosť poznať ich blízkych 

príbuzných. Vyše dvadsať rokov som sa priatelil s praneterou prvého slovenského letca 



Ondreja Kvasa a synovca generála Milana Rastislava Štefánika som spoznal tesne pred 

jeho smrťou. 

 Stavebná inžinierka Karin Lalinská (narodená v roku 1924) si na prastrýka 

pamätala veľmi živo, aj keď jej ťahalo na deviaty krížik. Ondrej Kvas sa stal pre ľudí 

hrdinom. A v rodine boli na slávneho príbuzného náležite hrdí. Teta Karin opatrovala 

vzácnu kvasovskú rodinnú králickú bibliu, ktorá mala viac ako dvestopäťdesiat rokov. O 

prastrýkovi mi vravela, že ako dieťa sa naňho hnevala. Chlapcov brával do lietadla 

povoziť sa, ale dievčatá nie. Ani vlastnú neter. Nelietal s nimi po oblohe. Iba ich posadil 

do lietadla, ktorým jazdil po zemi. Do vzduchu brať deti by sa Kvas bál, veď lietanie 

nebola nevinná zábavka. 

 Nehovoriac o takej kuriozite, že Ondrej Kvas mal lietať bosý. Vraj z toho boli 

klebety, že je taký chudobný. V skutočnosti šiel do lietadla bez topánok preto, lebo sa ho 

snažil maximálne odľahčiť. A každé kilo bolo pre éroplán dôležité. Kvas lietal bosý, aby 

mu to šlo do neba ľahšie a aby mal nižšiu spotrebu, či aby ďalej doletel. Teta Karin mi 

však vravela, že ona strýka v lietadle nikdy bosého nevidela. Ťažko dnes povedať, čo je 

pravda a čo legenda. 

 Karin Lalinskú som spoznal v jej dome v Bratislave neďaleko letiska generála 

Milana Rastislava Štefánika. Narodila sa v Békešskej Čabe. V slovenskom meste v 

Uhorsku, ktoré sa po vzniku Česko-Slovenska nie vlastnou vinou ocitlo v Maďarsku. 

Slovenčinu si tam chránia z generácie na generáciu už od 18. storočia, kedy sa Slováci 

sťahovali v rámci jedného štátu Uhorska na dolnú zem. 

 Čabiansku župu dostal do správy viedenský pekár. Získal ju za dlhy, ktoré mu 

armáda nevedela splatiť. Verboval Slovákov do kraja, kde mohli získať pozemky na 



obrábanie. Bola to pustatina s nekvalitnými močarinatými pôdami. Pracovití Slováci zem 

zveľadili a stali sa z nich zámožní statkári. A Békešská Čaba prosperovala. Onedlho tu 

vyrástla radnica od známeho architekta Mikuláša Ybla. Čaba mala v roku 1716 len 110 

duší, ale už v roku 1810 trinásťtisíc! A v roku 1865 dokonca tridsaťtisíc obyvateľov. 

Väčšinou Slovákov. Prví prisťahovalci zbohatli a s vidinou zárobku prichádzali ďalší. 

 Teta Karin mi zdôrazňovala, že Čaba zostala vždy slovenská a veriaca. V roku 

1824 tu vysvätili najväčší evanjelický chrám v strednej Európe s osemtisíc miestami na 

sedenie. Preto Békešskú Čabu prezývali aj evanjelický Rím. A Ondrej Kvas, či Bandy 

báči ako ho volala pani Lalinská, má dnes v Budapešti po ňom pomenovanú ulicu. 

 Slovenský pilot na oblohu prvýkrát vyletel v roku 1910. Rok potom, čo Budapešť 

navštívil legendárny francúzsky letec Louis Blériot. Predviedol na vojenskom cvičisku 

Rákoš ukážkové cvičné lety. Ondrej Kvas mal vtedy 33 rokov. A lietadlá staval pre 

kamaráta inžiniera Aladára Zsélyiho. Zsélyi sa narodil v obci Čeláry, ktorá je dnes v 

okrese Veľký Krtíš na Slovensku a mal maďarský pôvod. Zsélyi je v skutočnosti prvým 

maďarským letcom, lenže vážne havaroval a prestal lietať. Odvtedy staval lietadlá Kvas 

sám. 

 Predtým mal Bandy báči v Čabe servis na opravu bicyklov. V tých časoch autá 

nejazdili ako dnes. Kto mal bicykel, bol už takmer motorizovaný. Tak mi Karin Lalinská 

logicky dôvodila, ako sa jej prastrýko dostal k lietaniu. 

 Na tú dobu bol vysoko technicky vzdelaný. Do prvého lietadla na svete letiacom s 

motorom v roku 1903 bratia Wilbur a Orwille Wrightovci z USA použili tiež súčiastky z 

bicykla. Ondrej Kvas bol na pulze svetového vývoja, keď lietal len sedem rokov od tejto 



historickej udalosti. Vyštudoval Priemyselnú školu v Pešti ako mechanik. A lietanie ho 

zaujímalo až do smrti v roku 1974, kedy zomrel vo veku 91 rokov. 

 Jeho slovenský pôvod mi pani Karin dokumentovala autentickými čabianskymi 

záznamami z roku 1864. Spísal ich kňaz evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

Ľudevít Haan v tlačenej knižnej podobe pod názvom Pametnosti békeščabanské. 

 A v tejto historickej knihe mi ukazovala pani Lalinská zápis z roku 1744, kedy v 

Békešskej Čabe bol jej a prastrýkov predok Ondrej Kvas kurátorom evanjelickej cirkvi, 

kam sa prisťahoval zo slovenskej dediny z malohontského Vrbovca a v roku 1785 

zomrel. Pani Karin šlo o to, aby mi dokázala, že letec Ondrej Kvas bol Slovákom a teda 

ulica v Budapešti pomenovaná ako ulica Andrása Kvasza je označená pomaďarčením 

slovenského mena nesprávne. 

 Ondrej Kvas ako jeho priateľ Aladár Zsélyi tiež zažil viacero leteckých havárii, 

ale z každej šťastlivo vyviazol. Preto lietal ďalej. Pre rodákov po Slovensku chodil 

prezentovať lietanie na leteckých dňoch od Bratislavy, cez Trnavu, Trenčín, Košice až po 

Spišskú Novú Ves, kde raz núdzovo pristál v rieke Hornád. Až do smrti bol veľkým 

fanúšikom lietania. Vedel o ňom všetko do najjemnejších detailov, veď Ondrej Kvas bol 

prvým letcom na slovenskom nebi a aj na svete, či v Európe patril k priekopníkom 

lietania. Čo vieme o ňom my jeho rodáci? Len že bol prvým slovenským pilotom? 

Vzdávajú mu úctu a privlastňujú si ho Maďari, prípadne to, že lietal bosý? 

Z komunistov čechoslovakisti 

 Milan Rastislav Štefánik je niekedy nesprávne uvádzaný ako prvý slovenský pilot 

zrejme preto, lebo je známejší než Ondrej Kvas. Boli súputníci. Štefánik sa narodil v roku 



1880 a o tri roky neskôr Kvas. Generál sa nedožil štyridsiatich rokov, Kvas prežil všetko. 

Havárie, závisť, problémy, intrigy a dožil sa 91 rokov. Štefánika pozná u nás hádam 

každý za posledných sto rokov, Kvasa len zasvätení odborníci. 

 O Kvasovi vieme málo. Jeho lietadlá používala armáda v prvej svetovej vojne na 

prieskum, hoci on ich skladal v mene pokroku a vedy. S generálom mali veľa 

spoločného, lebo Štefánik bol astronómom - vedcom, lenže na rozdiel od Kvasa nechal 

po sebe veľkú záhadu. Je ňou Štefánikova smrť. Zabili ho? Bol zavraždený? Šlo o 

náhodu? 

 Slovenskí historici po roku 1989 vykresľujú generála ako čechoslovakistu. Ide 

väčšinou o bývalých marxistických vedcov verných komunistickému videniu sveta. 

Komunistickú stranu nahradili ídeou čechoslovakizmu, cez ktorú sa na Štefánika 

pozerajú dodnes. Vďaka slovenskému historikovi žijúcemu v USA Tomášovi J. 

Veteškovi som sa dozvedel, čo o záhadnom lete generála prezradil Jan Masaryk, syn 

prezidenta T. G. Masaryka deň pred Štefánikovou smrťou, teda 3. mája 1919: „Podľa 

svedectva českého akademického maliara Kohouta, vpadol Jan Masaryk celý vydesený 

do jeho pracovne so slovami: Práve prichádzam od otca. Som vystrašený, lebo zajtra 

bude ponorená celá republika v čiernych zástavách. Obávam sa, že tomu už nik nemôže 

zabrániť.“ 

 Kto hovorí o vražde, je u nás roky označovaný za nacionalistu. Také je 

zjednodušené videnie tohto problému od 4. mája 1919 v Česku, ale aj na Slovensku. Prvá 

Česko-Slovenská republika je opradená mýtmi. A ak sa búrajú, nuž sa autori týchto 

mýtov a ich nasledovníci bránia. Je to zbytočné minimálne preto, že o zabití Štefánika 

nepochybovali ani najvyššie miesta tých čias, keď generál zomrel. 



 Rovnakým mýtom je jeho čechoslovakistická orientácia. Zbúrať túto predstavu je 

horšie, než hovoriť o Štefánikovej vražde. Vo všetkých medzinárodných dohodách, ktoré 

Milan Rastislav pripravil, alebo ich podpisoval, uvádzal v názve Česko – Slovensko s 

rozdeľovníkom, alebo obidve krajiny písal osobitne Česko a Slovensko. 

Čechoslovakistom sa podľa zistení historika Tomáša J. Vetešku stal generál až vďaka 

pokrútenej interpretácii jeho pozostalosti po smrti. Štefánik podpísal dohodu s talianskym 

premiérom Orlandom, v ktorej sa až na dvadsiatich miestach v taliančine uvádza „Czeco 

– Slovaco“ a „CzechieSlovachi“. 

 Synovec generála Pavel Štefánik sa so mnou stretol na leteckom dni v Piešťanoch 

v roku 1992. Tu ma pozvali ako bývalého vojenského stíhača moji spolužiaci na čele so 

špičkovým pilotom Petrom Švecom. Ten ma so synovcom zoznámil. A Pavel Štefánik sa 

rozhovoril o tom, ako sa nesmela po desaťročiach ani po zmene režimu v roku 1989 

hovoriť na verejnosti pravda o smrti jeho strýka. 

 Výpoveď Pavla Štefánika bola prvou z radu tých, ktoré som neskôr ako novinár 

získal. Na množstvo záhad generálovej smrti upozorňoval dlhé desaťročia v exile Tomáš 

J. Veteška, s ktorým som bol v písomnom styku, až do jeho smrti v USA. Mnohé 

odpovede dal Emil Karol Kautský v knihe Kauza Štefánik - legendy, fakty a otázniky 

okolo vzniku Česko-Slovenskej republiky, ktorá vyšla vo vydavateľstve Matice 

slovenskej v roku 2004. A aj o tejto knihe sa mlčí, hoci ju lektorovala vedecká kapacita z 

oblasti dejín doc. PhDr. Ladislav Deák, DrSc. 

Tomáš J. Veteška mi po zmenách v roku 1989 posielal vlastné práce o kauze 

Štefánik. S Emilom Karolom Kautským sme nami nezávisle na sebe zistené skutočnosti 

neraz v spoločných debatách preberali z rôznych uhlov pohľadu. O smrti generála som 



prvé zistenia publikoval v knihe Reportážna inventúra (1997), v ktorej som hovoril úplne 

iné informácie, než aké boli dovtedy zverejňované. To som ešte nepoznal Veteškove 

argumenty, ktoré boli v mnohom podobné. A nezávisle na mojom poznaní, keďže moju 

prácu nepoznal, k rovnakým výsledkom dospel aj Kautský. Dohodli sme sa, že napíšeme 

spoločný text. V ňom sme chceli zhrnúť dôkazy. Na čo prišiel Kautský, čo som získal 

rokmi novinárčenia ja a čo Veteška, ktorého otec patril medzi Štefánikom zverbovaných 

vojakov do prvej Česko – Slovenskej armády. Chceli sme vytvoriť dielo obsahujúce 

jednotlivé dôkazy. Žiaľ, Tomáš J. Veteška a Emil Karol Kautský zomreli v roku 2009. 

Preto využívam Veteškove, Kautského a moje zistenia, ako aj poznanie ďalších 

historikov i svedkov na vytvorenie celkového obrazu o tom, ako náš generál Štefánik 

zahynul pri prílete na Slovensko. 

Francúzsky víťaz nad Nemcami v prvej svetovej vojne maršál Foch o Štefánikovi 

povedal: „C´est un de plus brillants soldats que j´ai connus cette guere,“ - je to jeden z 

najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne spoznal. Náš astronóm hľadal vo 

Francúzsku možnosti využitia svojej odbornosti, keďže žiadne miesto v domovine so 

svojím vzdelaním nemohol nájsť. V roku 1912 prijal francúzske štátne občianstvo, keďže 

nová vlasť využila jeho vedomosti naplno. Na začiatku prvej svetovej vojny sa generál 

vrátil z Maroka, nastúpil k letectvu a v októbri 1915 prvýkrát havaroval na srbskom 

fronte. Z Mitrovice ho previezli do Talianska a odtiaľ do Francúzska. Tu získal pre svoj 

plán ako oslobodiť Slovákov spod monarchie vytvorením armády s Čechmi vplyvné 

francúzske kruhy. 

Takto na jeho misiu spomínal Raoul Blondel, ktorý mu sprostredkoval dôležité 

stretnutie s francúzskym prezidentom Deschanelom: „Mal som 7. februára 1916 ako 



hlavný lekár službu v kasárňach vojenskej ošetrovne v Clingnancourte. Posledným 

dôstojníkom prehliadky bol mladý letec, ktorý mal na dokumente uvedenú národnosť 

„uhorský Slovan“. Slovák z predvojnového Uhorska. Rozprával krásnou francúzštinou. 

Povedal mi, že sa dobrovoľne prihlásil do francúzskej armády hneď po vypuknutí vojny a 

bol odvelený na srbský front, lebo ovládal slovanské reči. Bol svedkom hrozného ústupu 

srbskej armády ustupujúcej pred útokmi Nemcov. Časť Srbov ušla pred Nemcami 

ťahajúc sa bosí po snehu, zanechávajúc za sebou na ceste mŕtvoly. Potom sa stalo niečo 

veľkolepé. Srbskí letci, ktorým asistovali viacerí inonárodní piloti, medzi nimi Štefánik, 

začali transportovať ponad končiare Álp bezvládnych ranených a pristávať s nimi na 

druhej strane pohoria dalmatského pobrežia.“ 

A vtedy Štefánik havaroval. Leteckému mechanikovi Bourdonovi hlásil: „Som 

stratený. Vrtuľa môjho lietadla sa zlomila. Spadol som niekoľko kilometrov odtiaľto.“ 

Kolegom letcom sa podarilo Štefánika zachrániť. 

Raoul Blondel hovoril o Štefánikovi vždy s obdivom: „Bolo príjemné sa s ním 

zhovárať a počúvať jeho zážitky z malej krajiny jeho pôvodu, lebo bol zápalistým 

patriotom. Hovoril mi, že v Quai d´Orsay sa pripravujú podmienky pre mierové dohody. 

Zdôrazňoval, že je nutné, aby jeho krajina bola oslobodená. Vedel, že prezident 

Deschanel sa staval proti rozdeleniu Rakúsko – Uhorska z dôvodov rovnováhy síl v 

Európe. Štefánika som počúval s veľkým záujmom. Navrhol, že mi predstaví Masaryka, 

a aby som sa pokúsil zariadiť schôdzku s prezidentom Deschanelom. Masaryk prišiel so 

Štefánikom 9. februára. Jeho prítomnosť bola zrejme potrebná, hoci francúzštinu 

neovládal.“ 

Amerického prezidenta Česi pobúrili 



Lekár Blondel opísal Masaryka ako chladného muža. Úplný opak Štefánika, ktorý 

Masaryka obhajoval, že má zložitý osud, keďže ako bývalý poslanec rakúskeho 

parlamentu má manželku a dcéru uväznené v Rakúsku, pričom sám žil vo Francúzsku v 

chudobe bez toho, aby tamojšia politika javila o jeho osud záujem. Blondelovi sa 

podarilo do týždňa dohodnúť stretnutie s francúzskym prezidentom Deschanelom. Podľa 

jeho slov, Štefánik na Blondela naliehal, aby mohol francúzskemu štátnikovi predstaviť 

založenie nezávislých štátov Slovenska a Česka: „Prezident nás pozval 15. februára 1916 

do svojej kancelárie na druhom poschodí prezidentského paláca. Rozprávať začal 

Štefánik a prezentoval svoj návrh na oslobodenie Slovenska od Maďarska a Česka od 

Rakúska. Zdôraznil, že je absolútne potrebné vyhlásiť nezávislosť týchto krajín a 

garantovať ju v mierovej zmluve. Nezabudnem na jeho nadšené slová: Pán prezident, v 

deň, v ktorom vyhlásite na parlamentnej tribúne nezávislosť našich krajín, 

stopäťdesiattisíc Slovákov a Čechov zdezertuje z maďarskej a rakúskej armády s celou 

výzbrojou a výstrojom prebehnú na talianskom fronte k Spojencom a pridajú sa k našej 

armáde a vojna bude zakrátko skončená.“ 

Hoci Štefánik organizoval armádu Česka a Slovenska, od začiatku upozorňoval na 

rovnoprávnosť oboch národov v spoločnom štátnom zväzku. Svedčia o tom rokovania 

Štefánika s vtedajším americkým prezidentom Woodrowom Wilsonom. Svedectvo o ich 

obsahu priniesol plukovník americkej spravodajskej služby Stephen Bonsal, ktorý bol po 

vojne členom americkej delegácie na mierovej konferencii v Paríži. 

Bonsal bol očitým svedkom postoja prezidenta Wilsona k právu Slovákov na 

sebaurčenie: „Keď Štefánik prišiel začiatkom roka 1919 zo Sibíri do Paríža, otvorene 

vyjadroval svoje pochybnosti o cene dohôd dojednaných medzi českými a slovenskými 



reprezentáciami pod predsedníctvom Masaryka v Pittsburghu a vo Philadelphii v roku 

1918. Vyjednávaním sa sformovala federácia dvoch národov s rovnakými právami a 

povinnosťami. V tom čase prakticky všetci delegáti na Mierovej konferencii boli proti 

štiepeniu štátov, aby sa predišlo balkanizácii východnej Európy. Konečne po silnom 

nátlaku, najmä americkej delegácie, gen. Štefánik napriek svojim obavám, súhlasil s 

plánom za podmienky, že usporiadanie Česko – Slovenského štátu bude sa považovať iba 

za pokusné manželstvo, z ktorého Slováci môžu odísť hneď po realizovaní svojich obáv.“ 

Bonsalove svedectvo odznelo aj na pôde amerického parlamentu a bolo zapísané 

v oficiálnej zápisnici US kongresu v Congressions, čo bolo zverejnené v East Europe 

Magazin č. 4 – 5, roč. 24, august – september 1975: „Keď sa Štefánik po dvoch 

mesiacoch vrátil z Talianska, informoval našu delegáciu, že jeho obavy sa stali 

skutočnosťou, lebo ľudia z Prahy zaobchádzajú so Slovákmi nie ako so seberovným 

národom, ale ako s africkou kolóniou alebo kmeňom, ktorému je nutné kruto vládnuť a 

vzdelávať ho. Prezident Wilson bol pobúrený týmto vývojom.“ 

V tom čase neexistoval internet. A ani zverejňovanie tajných diplomatických 

depeší. Máme však viac v podobe hodnovernej výpovede amerického diplomata, ktorý sa 

rokovaní prezidenta Wilsona so Štefánikom zúčastňoval: „Prezident Wilson Štefánikovi 

otvorene povedal, že sa v prvom rade musíme sústrediť v tej chvíli na zaistenie dohôd, 

ale pred ich ratifikáciou nebude súd. Jedine až po náprave prípadných chýb a 

nedostatkov, ktoré sa objavia v praxi. Preto prezident Wilson požiadal Štefánika, aby 

zatiaľ netrval na zmenách, lebo taký postoj by komplikoval aj tak už sťaženú situáciu. 

Uistil ho však a dal mu svoje slovo, že keď bude v novembri (1919) zasadať Liga 



národov, osobne pred ňou vznesie Štefánikove sťažnosti a Wilson dodal, že nepochybuje, 

že príde k náprave a vyrovnaniu.“ 

Lenže USA v čase zasadania v novembri 1919 už neboli členom Ligy národov, 

takže žiadne námietky nemohli na rokovaní nadniesť. Navyše, Štefánik už nebol medzi 

živými. Stephen Bonsal vo svojom svedectve dodal: „V závere chcem zdôrazniť, že 

manželstvo na skúšku vstúpilo do platnosti iba na naliehanie americkej delegácie, ktorá 

verila, že organizovanie federálneho Česko – Slovenska v skutočnosti už prebiehalo a 

všetky prípadné nezrovnalosti sa budú korigovať počas budúceho zasadania mierovej 

konferencie v Paríži. Nádejám sa, že Slovákom svitne deň vypočutia a všetky prísľuby im 

dané v Paríži zaručené prezidentom Wilsonom sa uskutočnia.“ 

...a predsa sa strieľalo! 

Generál Štefánik protestoval proti falšovaniu jeho podpisu na Philadelfskej 

deklarácii nezávislosti Česko – Slovenska, ktorý Česi dali na dokument bez jeho súhlasu. 

Tomáš J. Veteška dodal: „Štefánik predvídal, že Česi Pittsburskú dohodu nedodržia.“ 

Francúzska publicistka a Štefánikova dôverna priateľka Louise Weissová vo 

svojich memoároch (Memoires d´une Europeene, Paris, Payot, 1969) hodnotila generála 

ako génia. Zdôrazňovala, že Edvard Beneš nášho Štefánika nemohol zniesť. Pre Beneša 

bol sedliakom zosobňujúcim aristokrata. Keď Masaryk ponúkol Štefánikovi miesto 

veľvyslanca pri talianskej vláde, generál pochopil, že ide o pokus sa ho zbaviť. Ponuku 

odmietol. Pri jeho poslednej návšteve na Rue Bonaparte v apríli 1919 mal Štefánik s 

Benešom prudkú výmenu názorov, ktorá sa podľa Louise Weissovej skončila totálnym 

zlomením všetkých priateľkých pút. Amerika bola ďaleko aj s americkými Slovákmi, 

ktorí spolu so Štefánikom, kým žil, trvali na splnení prísľubov amerického prezidenta. 



Keď generál 4. mája 1919 zahynul, nebolo toho, kto by podobne odborne trval na splnení 

týchto požiadaviek rovnoprávnosti okrem kňaza a politika Andreja Hlinku. Komu 

poslúžila teda Štefánikova smrť najlepšie? Prečo sa nemáme pravdu o nej dozvedieť ani 

dnes, ale každý, kto hovorí o vražde, je označovaný za nacionalistu? 

 Mamička Milana Rastislava Albertína Štefánikova hneď po havárii 4. mája 1919 

tvrdila, že videla syna letieť nad Bratislavou tak nízko, že zbadala ako z lietadla máva 

bielou vreckovkou. Mohlo by sa zdať, že je to naivná predstava matky, ktorá prišla o 

syna. Omyl. Biele vreckovky videli mávať z otvorenej kabíny talianskeho Caproni aj 

vojaci, ktorí na lietadlo strieľali. 

 Už takmer sto rokov mnohí podceňujú Michala Lechtu z Ivánky pri Dunaji. Ten 

napísal prezidentovi Tomášovi Garriguovi Masarykovi v roku 1928 list tohto znenia: 

 „Mal som vtedy 19 rokov. Stál som s inými pred delostreleckými kasárňami v 

Bratislave blízko letiska. O pol dvanástej sme zbadali vo výške asi dvesto metrov lietadlo 

so štyrmi osobami. Keď sme počuli hučanie motora, nastal v kasárňach ruch. Asi dvadsať 

vojakov sa rýchlo ozbrojilo puškami a začali strieľať na lietadlo. Keď zahrmela prvá 

salva, lietadlo, hoci letelo nízko, sa spustilo ešte, ale výstrely bolo počuť bez prestávky. 

Lietadlo sa zakolísalo, spravilo veľký oblúk a zreteľne som v ňom videl štyri osoby, ktoré 

nám dávali znamenie bielymi vreckovkami. Bolo to však zbytočné, vojaci im nerozumeli, 

asi si mysliac, že strieľajú na maďarské lietadlo. Lietadlo sa pokúsilo trikrát pristáť, ale 

stále naň strieľali. Potom sa ťažko vznieslo vyššie a odletelo k Vajnorom. Za Ivánkou 

lietadlo znova trochu nabralo výšku, ale zápas motora trval len niekoľko minút, lietadlo 

sa naklonilo a prudko padalo k zemi. Bežali sme k nemu, boli sme pri ňom prví. Všetci z 

lietadla boli mŕtvi. Je isté, že hlavného letca zasiahla strela do hlavy ešte vo vzduchu. 



Mám svedkov, ktorí dosvedčia, že Štefánik sa stal obeťou omylu vojakov. Kto má na tom 

vinu?“ 

 Biela vreckovka, ktorú videla Albertína Štefániková, nebola mávaním na pozdrav 

mamičke, ale na uzmierenie streľby. Cestujúci signalizovali, že sú priatelia, prípadne, že 

sa vzdávajú, len nech viac na lietadlo nestrieľajú. 

 Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a Michal Lechta z Ivánky pri Dunaji vyvolal 

oficiálne vyšetrovanie smrti generála Štefánika. Historici často Lechtu spochybňujú, že to 

bol nezodpovedný živel, u ktorého predpokladali sabotáž proti Česko-Slovensku, lebo sa 

schovával pred vyšetrovaním v Maďarsku. Vraj teda mohol byť špiónom maďarských 

záujmov podporujúcich rozpad prvej Česko-Slovenskej republiky. 

 Spojenectvo s českým národom v jednom štáte Slovensko pred Maďarmi 

ochraňovalo. Tvrdohlavý Lechta dosiahol vznik oficiálnej komisie. A stíhanie proti nemu 

bolo zastavené z dôvodu, že sa nedala dokázať nepravdivosť Lechtových tvrdení. 

Naopak, vyšetrovacia komisia potvrdila, že vojaci v Bratislave skutočne na Štefánikove 

lietadlo strieľali. 

 Zostrelenie lietadla potvrdili oficiálne aj talianski leteckí odborníci. Prečo sa teda 

spochybňuje ešte aj dnes? Prečo, ak o zostrelení Štefánikovho lietadla hovoríme dnes, tak 

sú také hlasy označované za nacionalistov? Práve naopak, zakrývanie očí s odstupom 

rokov nad faktom, že Štefánikove lietadlo bolo zostrelené, vyvoláva ďalšie otázky. 

 Zo smrti generála Štefánika mohlo profitovať množstvo osobností tej doby. Je to 

nepríjemná predstava, že by to mohlo byť vyhovujúce trebárs pre prezidenta Tomáša G. 

Masaryka, alebo Edvarda Beneša, či pre ministra pre správu Slovenska Vavra Šrobára. 



To však neznamená, že museli stáť za jeho smrťou. Kautský dokázal objavením dôkazu v 

Masarykovej pozostalosti, že generál Štefánik chcel v novej republike post 

viceprezidenta pre Slovensko. 

Šokujúci objav čiernej skrinky 

 Milan Rastislav mohol ležať aj v žalúdku predstaviteľov mocností vtedajšieho 

sveta. Bol síce francúzskym generálom, ale chcel sa oženiť s talianskou markízou 

Benzoni z rodu savojských kráľov. A Taliani s Francúzmi súperili o vplyv v Česko-

Slovenskej republike po skončení prvej svetovej vojny. Dajme slovo generálovmu 

bratovi Igorovi Brankovi Štefánikovi, ktorý pôsobil ako farár v Juhoslávii, kde aj v roku 

1940 ako 67-ročný zomrel. Jeho názor mám vďaka archívu Štefana Žáka z Modry. Igor 

Branko Štefánik o smrti Milana Rastislava povedal: 

 „Je moje presvedčenie, že generálovu smrť nezapríčinila náhoda, ale úkladná 

vražda. Katastrofa lietadla bola vopred pripravená. Na to poukazujú mnohé stopy, ktoré 

čakajú na vysvetlenie.“ 

 Tvrdiť, že som nacionalista len preto, lebo verím výsledku vyšetrovacej komisie 

zostavenej prezidentom Masarykom, je nezmysel. A táto komisia dôkladne preverila 

svedkov udalostí zo 4. mája 1919. Vypovedali skutočne tí, ktorí boli očitými svedkami. 

Emil Karol Kautský si dal tú námahu, že podľa ich svedectiev rekonštruoval trasu 

Štefánikovho letu podľa mapy. A vyšlo mu, že generál márne hľadal možnosť, ako sa 

streľbe vyhnúť. 

 Podľa spomínaných výpovedí nebolo pochýb, že strieľajúci vojaci vedeli, na koho 

pália. Konali na rozkaz. Boli v službe. Počúvať museli. A Caproni si nemohli pomýliť s 



maďarskými lietadlami, lebo tie neboli dvojtrupé a dvojmotorové. Stroje vtedy 

rozoznávali podľa typu lietadla, či ide o nepriateľa. Navyše, Štefánikove lietadlo paľbu 

neopätovalo, nebránilo sa, naopak, mávali z neho bielymi vreckovkami. 

 Komisii predsedal Masarykov dôverný spolupracovník, legionár a generál 

Stanislav Čeček. Nik nemôže tvrdiť, že komisia bola zmanipulovaná. A predsa sa aj dnes 

mlčí o fakte, že Štefánikove lietadlo sa dostalo nad Bratislavou do ťažkej paľby. A 

následne došlo k jeho tragickému koncu. 

 Výsledky Čečekovej komisie dokazujú, že Caproni dlho bezchybne manévroval 

nad Bratislavou. Preto lietadlo nemohlo priletieť už poškodené od Viedne, ako tvrdili 

niektoré teórie. Rádiový drôt bol totiž prestrelený a poškodil výškovku. Muselo sa tak 

stať nad Bratislavou. S poškodenými výškovými kormidlami by Caproni nedoletel do 

Bratislavy a nemohol by lietať hore - dolu hľadajúc plochu na pristátie. Jednoducho by 

také lietadlo nebolo ovládateľné. 

 Emilovi Karolovi Kautskému sa podaril husársky kúsok. Objasnil, dnes by sme 

povedali, čiernu skrinku od lietadla Caproni, ktorú dovtedy nik neinterpretoval správne. 

Ide o zápisník vo vrecku mŕtveho mechanika lietadla. Doň si počas letu posádka písala 

poznámky, lebo v otvorenej kabíne medzi sebou nemohli hovoriť. 

 A tam sa píše o poškodení výškových kormidiel pretrhnutou anténou. Nie je tam 

síce zápis, kedy sa tak stalo, ale výškovka je na manévrovanie dôležitá. Bez nej by sa 

Caproni zrútilo oveľa skôr. Ak by sa pretrhla anténa nad Viedňou a poškodila výškovku, 

spadli by už vtedy a do Bratislavy by vôbec nedoleteli. Kautskému potvrdili technickí 

historici lietania v Taliansku, že rádiový drôt sa nemohol pretrhnúť v lietadle sám a tak 

poškodiť výškovku. Anténa musela byť prestrelená. A na lietadlo sa strieľalo ako sa 



vďaka Lechtovi oficiálne dokázalo, až nad Bratislavou. Aj tak sa čas od času objavujú 

uletené teórie, že možno generál spáchal samovraždu. Vraj trpel depresiami, a čo ak 

lietadlo naschvál nasmeroval do záhuby? Je to nezmysel. 

 Za prepravu generála zodpovedala talianska armáda. Štefánik nesedel na mieste 

pilota a nemohol naň v dvojtrupom lietadle ani počas letu v otvorenej kabíne preliezť. 

Nehovoriac o tom, že ak by sa chcel zabiť, muselo mu byť jasné, že by de facto takto 

zavraždil aj ďalších členov posádky. A to by Štefánik nikdy neurobil! 

 Šiel domov z vojny. Čakala ho mama, priatelia, ľudia, štát, ktorý pomáhal 

vytvoriť a v Taliansku snúbenica. Ďalšia nezmyselná teória vraví, že mohol pri pilotovaní 

odpadnúť, mohlo mu prísť zle. Mával časté bolesti hlavy. Nuž zopakujme, Štefánik 

Caproni nepilotoval a ani nemohol. Odpadnúť síce mohol, ale na priebeh letu by to 

nemalo žiaden vplyv. Pravda je len jedna, čo ako bolestivá, ale potvrdená oficiálnou 

štátnou vyšetrovacou komisiou menovanou prezidentom Masarykom: na lietadlo sa 4. 

mája 1919 v Bratislave strieľalo. 

 Kautský dokázal poškodenie výškovky objavením zápisu v „čiernej skrinke“, teda 

v zápisníku mechanika nad Bratislavou bez pochybností, že by sa tak mohlo stať inde. A 

s poškodenou výškovkou sa lietadlo nedalo riadiť. Prečo vojaci rozmiestnení v Bratislave 

strieľali na Štefánika, je vec ďalšieho vyšetrovania. 

Nik nechcel byť svedkom 

 Každý rok si 4. mája pripomíname výročie smrti generála Milana Rastislava 

Štefánika. Určite oprávnene sa ozývajú hlasy, že namiesto špekulácii ako zomrel, by sme 

mali Štefánikove dielo nanovo preštudovať. Analyzovať. Vyvodiť z neho závery pre našu 



budúcnosť. Je to nádherná úloha pre slovenských intelektuálov. Pre slovenský národ je tu 

však iný cieľ. Všetky vyspelé štáty sveta podrobujú exhumácii kostrových pozostatkov 

vlastných či cudzích dejateľov. V Prahe exhumovali českých kráľov, ale aj ostatky 

dánskeho astronóma Tycho de Brahe, v Čile exhumovali prezidenta Salvadora 

Allendeho, ktorý zomrel z pohľadu histórie len nedávno v roku 1973. Preto by bolo na 

čase pristúpiť k exhumácii aj generála Štefánika. 

 Emil Karol Kautský otvoril pražské a iné archívy. Podarilo sa mu to, o čo sa 

usiloval celý život synovec generála Pavel Štefánik, ktorý mi v roku 1992 povedal: 

 „Beneš bol úhlavným nepriateľom uja Milana, lebo vedel, že ak sa ujo Milan 

postaví na zadné, tak za ním bude stáť 800 000 legionárov. Nik nechce pichať do osieho 

hniezda. Nemám podporu nielen na Pražskom hrade, ale ani u slovenskej politickej 

reprezentácie (povedané v roku 1992). 

 Edvard Beneš bol ministrom zahraničných vecí a súčasne minister vnútra. 

Prezident Masaryk bol súčasne ministrom financií. Mali všetky kľúčové postavenia, a bez 

týchto dvoch ľudí sa nemohlo nič odohrať. 

 Písal som Havlovi, Čarnogurskému, Mikloškovi, Keltošovej, Dubčekovi, avšak 

nie všetci mi aj odpísali. A ak, tak iba naivným spôsobom odpovedali pre odpovedanie, 

ktoré nič nerieši. Trvám na tom, aby pražská vláda predložila protokol o páde. Keď sa to 

tak vezme, tak za každú ukradnutú hus je protokol, a o tomto nie je žiaden? 

 Pýtala sa matka gen. Štefánika, teda moja stará matka, ešte T. G. Masaryka, aby 

osobne odpovedal, ale mlčal, ani na pohrebe nebol. Ale 4. mája 1919 predsa prilietal 



francúzsky generál, minister vlády, podpredseda zahraničného výboru, a nik nebol na 

letisku? To znamená, že nik nechcel byť svedkom. A čoho nechcel byť svedkom? 

 Beneš rozhodol, že to bola tragická smrť, avšak to je omyl. Bolo tam veľa 

sedliakov idúcich do roboty, takže svedkovia boli. Raz darmo, staré rímske právo hovorí: 

Volenti not fit iniuria - kto chce, tomu sa krivda nedeje. 

 Talianska vláda predsa prevzala prepravu československého ministra, 

francúzskeho generála a snúbenca markízy Giulianni Benzoni - príbuznej rodu 

Savojských - teda talianskych kráľov, predtým aj habešských cisárov. Tým prevzali 

zodpovednosť. 

 Lietadlo padlo zásahom takým alebo makovým, ale československá vláda to 

nemohla nechať len tak. Museli hlásiť do Ríma, že sa niečo stalo. Zomrel francúzsky 

generál, museli to hlásiť do Paríža, a kde sú tie protokoly? V archívoch T. G. Masaryka. 

Prečo ich neotvoria, veď od smrti prešlo už 73 rokov (v roku 1992)? Z historikov, či je to 

Mlynárik, Juríček, Štvrtecký alebo Zrubec, všetci prišli len po 4. máj 1919 po 12. hodinu 

5. minútu, dovtedy píšu dosť informovane, ale ďalej nie, prečo?“ 

Kautský posudzoval listinné dôkazy, osobné poznámky historických osobností, 

pitevné správy, pohrebné osvedčenia, viaceré policajné záznamy záhadných úmrtí 

súvisiacich čo i len máličko so smrťou Štefánika, a to od roku 1919. Robil to bez 

zbytočného pátosu - pragmaticky. Pristupoval k faktom striedmo, so značnou dávkou 

zdržanlivosti. Ak už vyslovil mienku, nebol to súd, ale logické vyústenie viacerých 

dôkazov a faktov. 



 Generál ako talentovaný muž získal priazeň mocných sveta na uskutočnenie 

svojho sna oslobodiť vlastný národ spod maďarskej nadvlády. Bol aj schopný vojenský 

pilot, ktorý dokázal dvakrát pristáť po zostrelení lietadla. Vedel teda, čo sa deje, keď sa 

poškodilo Caproni, ktorým sa vracal domov. Potom, čo organizoval Česko-Slovenskú 

armádu, lebo na nej postavil budúci úspech - vytvorenie spoločného štátu. Bez vlastnej 

armády by štát neexistoval. Na pravú cestu napravoval aj Masaryka, či Beneša, ktorý sa 

Štefánikovi snažil dostať do priazne. Videl, že tento schopný Slovák bol stelesnením 

činu, kým on s Masarykom boli v pracovniach schopní spriadať politické intrigy. To bolo 

to, čo Štefánik nevedel. 

Lechta vravel pravdu 

 V prípade Štefánikovej smrti treba zjavne hovoriť o úkladnej vražde. Ale každý, 

kto si dovolil tú myšlienku vysloviť, bol označený za nacionalistu, hoci priamo 

Masarykom menovaná komisia potvrdila, že na Caproni sa v Bratislave strieľalo s 

úmyslom lietadlo zostreliť a poškodiť sa ho aj podarilo. Neboli to čestné salvy vojakov 

na privítanie generála. 

 Vražda mala motív, svedkov a dostatok dôkazov. V tomto zmysle je cenné 

Kautského vedecké vysvetlenie omylov, akých sa dopúšťali pri hodnotení dôkazov iní 

bádatelia. Tí si síce osvojili Kautského chápanie zápasníka mechanika ako čiernej skrinky 

o stave lietadla počas letu, ale údaje interpretovali nesprávne. 

 Vraj anténa bola poškodená pred príletom do Bratislavy. Nuž keby aj anténa 

praskla sama od seba nehľadiac na stanoviská talianskych technikov, ktorí aj dnes tvrdia, 

že niečo také nebolo možné, tak s Capronim by nik nad bratislavské nebo nedoletel. 

Jednoducho by sa lietadlo zrútilo tam, kde došlo k pretrhnutiu antény. Teda ak niekto 



tvrdí, že sa to stalo ešte počas preletu nad Viedňou, dnes by Štefánikova mohyla stála tam 

a nie v Ivánke pri Dunaji. A keďže mohyla nestojí v Rakúsku, tak bola anténa pretrhnutá 

tak, že zablokovala výškové kormidlá, až nad Bratislavou. 

 Kautský dokázal na základe technických dôkazov bezchybné manévrovanie 

lietadla na bratislavskom nebi podľa výpovedí svedkov z oficiálnej Masarykovej správy. 

Lietadlo by nemohlo takto lietať hore – dolu po bratislavskom nebi s poškodenou 

výškovkou. Naopak, vďaka jej poškodeniu pretrhnutou anténou došlo k tragédii. 

 Na obhajobu záverov Kautský používal oficiálne zdôvodnenia vyšetrovacej 

komisie leteckého nešťastia, ktorá vznikla za Tomáša G. Masaryka a Edvarda Beneša. Tá 

vyšetrovala aj toho, kto ju inicioval, teda občana Michala Lechtu z Ivánky pri Dunaji, 

ktorý žiadal vládu v Prahe prešetriť fakt, že sa 4. mája 1919 na Štefánikove lietadlo 

strieľalo ako na nepriateľa. A trestné stíhanie proti Lechtovi za toto podanie bolo 

zastavené, lebo „sa nedá dokázať nepravdivosť Lechtových tvrdení“. Komisia ani 

vyšetrovanie Lechtu v roku 1928 za vlády Masaryka a Beneša nevyvrátila toto tvrdenie. 

Takže platí dodnes. A znamená, že Lechtove svedectvo je pravdivé. 

Lechtu aj dnes chcú znevažovať len preto, ako zomrel. Mal vraj v krčme uzavrieť 

stávku, že zje potkana. A na otravu z potkana zomrel. Taká smrť je síce kuriózna, ale 

nevyvracia Lechtove svedectvo, ktoré vyvolalo oficiálne vyšetrovanie havárie generála. 

A nemá s haváriou ani nič spoločné. 

 V roku 1993 sa mi podarilo získať ďalšie vzácne priame svedectvo očitého 

svedka Štefánikovej tragédie. V dome opatrovateľskej služby v Považskej Bystrici v roku 

1993 žil Jozef Haronik, ročník 1906, z obce Prosné. Keď mal trinásť rokov, pracoval u 

pastiera dobytka vo Vrakuni pri Bratislave. 



Kombinéza sa hýbala 

 V osudný deň 4. mája 1919 sa zhodou okolností stal prvým očitým svedkom 

nešťastia. O udalosti Jozef Haronik spomínal: 

 „V ten deň som bol pri železničnom moste, čo vedie do Komárna. Zrazu som 

zbadal lietadlo, ktoré letelo ponad most nad Vrakuňou do Vajnor. Keď už bolo nad 

Vajnorami, všimol som si, že lietadlo dymí. Rozbehol som sa za ním. 

 Na ceste ležal nejaký muž v koženej kombinéze. Vtedy som ešte nevedel, že je to 

Štefánik. Lietadlo horelo asi desať-pätnásť metrov od neho. Ležal na chrbte a bolo jasne 

vidieť, že dýcha - kombinéza sa pohybovala. Nato sa objavil muž na bicykli, ktorý prišiel 

smerom od Bratislavy. Mohol mať asi štyridsať rokov. Hneď za ním prišlo čierne auto, z 

ktorého vystúpili neznámi civili. Zohli sa nad Štefánikom a rozopli mu kombinézu. Pod 

ňou mal kožené sako a v ňom zlaté hodinky, ktoré odopli a strčili si ich do vrecka. Našli 

uňho aj doklady, podľa ktorých zistili, koľkí boli v lietadle. Preto hneď vydali rozkaz 

vojakom, ktorí prišli za nimi, aby našli ďalších troch Štefánikových spolucestujúcich. 

 Jeden ležal v priekope pri ceste neďaleko Štefánika. Okolo hlavy mal bielu šatku 

so stopami krvi. Bolo zjavné, že je mŕtvy. Druhý ležal tiež mŕtvy v žite. Tretieho nemohli 

nájsť. Jeden čatár odtrhol tyč z lietadla a prehrabával trosky a tak ho našiel. Všetkých 

troch naložili do vojenského nákladného auta. Pozostatky muža z lietadla zabalili do 

plachty. 

 Na Štefánika som videl zblízka, keďže som bol iba dva metre od neho. On jediný 

žil. Keď mu rozopli kombinézu, nikde nebolo vidieť nijaké stopy krvi. Len jeho jediného 

naložili do čierneho osobného auta. Mňa na mieste vypočuli a odviedli ma z davu ľudí, 



ktorý sa tam o chvíľu zišiel. Šiel som späť do Vrakune. Druhého svedka, ktorý prišiel za 

mnou na bicykli, naložili aj s bicyklom do auta a odviezli do Bratislavy.“ 

 Z tejto výpovede Jozefa Haronika vyplynuli otázky, ktoré ochotne zodpovedal: 

 Hovorili ste neskôr, už ako dospelý, o tom, čo ste vtedy videli? 

 „Nie. Bál som sa to povedať, lebo všade boli Česi, a tí by ma hádam aj zavreli. V 

roku 1931 som totiž odišiel do Francúzska za prácou. Keď som sa po piatich rokoch 

vrátil, vstúpil som do komunistickej strany a aj preto som sa bál, že by ma zavreli.“ 

 A počas Slovenského štátu? 

 „Opäť som sa bál, z toho istého dôvodu. Za komunistov sa vtedy považovali 

väčšinou Česi...“ 

 Na záver rozhovoru na otázku, čo by ešte mohol dodať, Jozef Haronik povedal: 

 „Prisahám na to, čo som videl. Vyberte si, či mám pravdu ja, alebo niekto, kto má 

falošnú pravdu.“ 

 Po zverejnení svedectva Jozefa Haronika v roku 1993 som sa dočkal útokov aj v 

tlači, že moje teórie o Štefánikovej vražde staviam na výpovedi pastierika kráv. Smiešne 

tvrdenie, veď v tom čase si mládež privyrábala inak ako dnes na brigádach. Pásli kravy a 

nedokladali tovar v supermarketoch ako teraz. Nielen ja som pochyboval o nešťastnej 

náhode. Leteckí odborníci jednoznačne dokázali, že výsostné znaky zo zeme nebolo 

vidieť, hoci mnohí zástanci nešťastnej náhody tvrdili, že si vojaci poplietli výsostné 

znaky Talianska s maďarskými a preto sa v Bratislave 4. mája 1919 na Štefánikove 

lietadlo strieľalo. 



 To, či ide o nepriateľské lietadlo, sa určovalo podľa jeho tvaru vo vzduchu, nie 

podľa ťažko rozoznateľných výsostných znakov. Maďari nemali dvojmotorové a 

dvojtrupé lietadlo, akým bol stroj Caproni, ktorým priletel Štefánik. Preto si Caproni nik 

nemohol pomýliť s maďarským lietadlom. Vojaci v tom čase vedeli, že je to Caproni a 

teda, že je to talianske a nie maďarské lietadlo. Dostali však príkaz strieľať. 

 Štefánik prichádzal na Slovensko ako zradený človek, ktorého sklamali jeho 

najbližší spolupracovníci Beneš a Masaryk. S Benešom sa tesne pred vlastnou smrťou 

rozišiel. Vo všetkom. Beneš ho svojvoľným vymenovaním za ministra vojny odsunul v 

politike nového štátu na vedľajšiu koľaj. Masaryk sa chystal zradu dovŕšiť a to tým, že 

chcel Štefánika požiadať o odstúpenie z ministerského postu. Už preňho doma nemali 

žiaden úrad, okrem miesta veľvyslanca v Taliansku. Už ho nepotrebovali. A on to vedel! 

Preto chcel post viceprezidenta pre Slovensko. 

Atentát na slovenského kráľa 

 Do Bratislavy však neprichádzal ako umlčaný minister, ktorý sa chystá 

abdikovať. Prichádzal ako suverénny politik do suverénnej krajiny. A nešiel do Prahy, 

kam ho volali. Prichádzal do Bratislavy. Demonštroval tak odhodlanosť brániť práva 

Slovenska, na ktoré sa po vzniku spoločného štátu 28. októbra 1918 rýchlo zabúdalo. 

Rovnako ako na dve dohody s krajanskými spolkami v Amerike, ktoré predchádzali 

vzniku republiky. Clevelandská dohoda z 22. októbra 1915 hovorila ešte o federatívnom 

usporiadaní štátu. Pittsburská dohoda z 31. mája 1918 už nie. V Pittsburghu dohodli 

zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike s Českým národným združením a so Zväzom 

českých katolíkov pre Slovákov samosprávu. Zmluvu naformuloval a podpísal sám 

Tomáš G. Masaryk. 



 Masaryk s Benešom nepotrebovali Slovensko ako subjekt medzinárodného práva, 

nepotrebovali ani skutočné federatívne usporiadanie vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. 

A Štefánik chcel minimálne post viceprezidenta pre Slovensko. Možno sa domnievať, že 

chcel viac. Čo ak sníval o vyhlásení samostatnosti s pomocou Talianska, prípadne po 

sľuboch od prezidenta Wilsona aj s podporou USA? 

 Minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár sadil lipu v Skalici, kým v Bratislave 

zomieral slovenský hrdina. Pritom Šrobár bol ten, kto Štefánika osobne urýchlene volal 

do Bratislavy, ale na prílet generála sa neprišiel pozrieť. Čo je to za čudné správanie? 

Naliehal na Milana Rastislava, aby pricestoval urýchlene do Bratislavy, a keď sa tak 

Štefánik rozhodol urobiť, Šrobár pod zámienkou, že ide do Skalice sadiť lipu, z 

Bratislavy odišiel. Pritom so Šrobárom sa priatelili, veď Štefánik striedal Vavra Šrobára 

vo funkcii predsedu Spolku slovenských vysokoškolákov Detvan v Prahe, keď generál 

študoval astronómiu. 

 Kautský odborne poukázal aj na rozličné mýty, napríklad že Štefánikovo lietadlo 

padlo pre silný vietor. Technicky dokazoval spôsobom pilotáže a poveternostnými 

podmienkami v Bratislave, že nič také nebolo fyzikálne možné. Dokladoval to aj 

autentickými výpoveďami svedkov, ktorí to tvrdili v čase vyšetrovania havárie. 

 Nešlo o odstavenie jedného génia, jedného Slováka s francúzskym štátnym 

občianstvom. Osobnosť je nebezpečná len vtedy, ak ju obklopuje dostatok silných 

jedincov. A Štefánik mal ten zvláštny dar, že vedel vychovávať nové osobnosti. A ako sa 

zaobchádzalo so Štefánikom, o tom svedčí aj to, akým spôsobom sa falšujú dejiny v 

prípade jeho smrti. 



 Kým Štefánik prišiel v máji 1919 do Bratislavy, od októbra 1918, kedy oficiálne 

vznikla prvá Česko-Slovenská republika, došlo k množstvu zvád. Francúzi chceli 

vojensky ovládať celé územie nového štátu od Prahy až po Podkarpatskú Rus. 

 Taliani boli vyslaní do republiky na správu územia na východ od rieky Moravy. 

Talianske vojská čakali na príchod Štefánika, lebo ten mal posilniť ich postavenie v štáte, 

z ktorého Talianov vytláčali Francúzi spoločne s Čechmi. Talianské oddiely mali 

maďarské vojská podľa dohôd vytlačiť až za Miškolc, ktorý mal potom pripadnúť 

Slovensku. Nestalo sa však tak. Zostali stáť pred Miškolcom, ktorý leží od tých čias v 

Maďarsku. 

 Nečudo, že Taliani boli v Prahe obvinení z nadržiavania Maďarom. Po 

Štefánikovej smrti musela talianska vojenská misia ustúpiť francúzskej a odovzdať jej 

velenie aj nad Slovenskom. Pritom Taliansko poskytlo Česko-Slovenskej republike pri jej 

vzniku štedrú pomoc, ktorú Masaryk s Benešom nikdy nechceli Rímu vrátiť. A Štefánik 

obvinil tesne pred svojou smrťou Beneša zo sprenevery peňazí. Tento fakt sa často 

spomína, že Beneš mohol mať na odstránenie Štefánika motív. 

 Masaryk s Benešom zasa vyčítali Štefánikovi jeho príliš pro taliansky postoj. 

Volali ho do Prahy. On letel do Bratislavy, lebo o urýchlený návrat ho žiadal Masarykovi 

oddaný minister pre správu Slovenska. Vavro Šrobár dovtedy zastupoval Slovákov v 

Prahe bez riadneho poverenia občanmi. Iba ako Slovák, čo sa náhodou objavil v Prahe, a 

nie riadne zvolený či vyslaný slovenský zástupca slovenských záujmov. 

 Ponížený zradou najbližších spolubojovníkov sa Štefánik rozhodol urýchlene 

vrátiť do Bratislavy. Čo chcel urobiť, keby nezomrel? Vyhlásil by Bratislavu už v roku 

1919 za hlavné mesto samostatného štátu, prípadne kráľovstva, veď sa chystal oženiť s 



markízou Benzoni z rodu talianskych savojských kráľov? Preto nikdy nesmel živý 

vstúpiť na slovenskú pôdu? 

 Aký iný motív mohol vyvolať toľko zvady medzi starými priateľmi, ktorí v odboji 

v Paríži, v Londýne, ale aj vo Washingtone, či na horúcej ruskej pôde a v Taliansku 

dokázali brániť spoločnú vec vzniku štátu? 

 S Talianmi by Štefánik hravo ochránil hranice Slovenska pred Maďarmi aj bez 

francúzskej vojenskej pomoci. Necítili sa byť náhodou Francúzi postupom ich generála 

Štefánika zradení? 

Mohli sme poraziť Lenina 

 Práve sa skončila 1. svetová vojna. Po vojne, v ktorej bežne dostávali rozkaz smrti 

zastrelením aj samotní generáli francúzskej armády, dokonca aj nositelia najvyšších 

vyznamenaní - stužiek Čestnej légie, akú mal aj Štefánik. Všetko a všetci sa museli 

podriadiť absolutistickej vôli francúzskeho štátu. 

 Prečo by nepodľahli francúzski stratégovia intrigám pražského hradu, ak hrozilo, 

že prídu o vplyv nad obrovskou časťou novej republiky smerom na východ od Moravy? 

Ako pravdivejšie sa dajú tieto fakty vysvetliť? 

 Prečo česko-slovenskí legionári v Rusku nesmeli poraziť boľševikov, keď na to 

mali príležitosť? Prečo bol v týchto aktivitách Štefánik brzdený a následne z nich aj 

vyradený? 

 Celý demokratický svet hľadel s dôverou na našich vojakov. A oni sa mohli 

pokúsiť zmietnuť Leninovu revolúciu zo stola, o čom sa rokovalo dokonca vo 



Washingtone. Toho Vladimíra Iljiča Lenina, s ktorým sa Masaryk poznal z čias 

pôsobenia v exile vo Švajčiarsku. 

 Spomeňme listy generálovej mamičky Albertíny Štefánikovej prezidentovi 

Masarykovi. Odmietala v nich keťasenie s pozostalosťou po synovi. Prezident nemal 

odvahu postaviť sa zoči-voči úprimnému materinskému hlasu aspoň listom, keď jej ani 

nikdy neodpovedal, čo bolo viac ako neslušné z viacerých hľadísk. Najmä z toho 

ľudského. Štefánik nebol radový mŕtvy vojak. Pre Masaryka a štát znamenal predsa 

oveľa viac. Bol otec spoluzakladateľ štátu. 

 Masaryk odpísal Štefánikovmu bratovi, nie jeho matke. Neprišiel ani na pohreb, a 

odmietol prísť aj na Bradlo, keď pamätník dostavali, hoci bol práve na Slovensku - v 

hradnom zámku v Topoľčiankach! 

 Kautský ponúkal na porovnanie príklady zo svetových dejín: 

 „V prípadoch politických vrážd býva pravda nebezpečná. V prípade vraždy J. F. 

Kennedyho sa dnes udáva, že 177 ľudí podozrivo zomrelo len preto, že vedeli o prípade 

priveľa.“ 

 Aj keď Masaryk používal legionára Čečka, kedy sa mu zachcelo, napríklad pri 

obžalovaní ruského veterána a hrdinu tamojších bojov Gajdu zo špiónstva, a Čeček 

svedčil tak, ako mu Masaryk nadiktoval, v prípade Štefánika sa Čeček vzbúril. Odmietol 

podpísať správu o výsledku vyšetrovania Štefánikovej havárie, ktorú Čeček vyšetroval v 

rokoch 1926-1928. Masaryk chcel generálovi Čečekovi nadiktovať závery komisie. 

Čeček odmietol nadiktované závery podpísať. On si myslel o havárii niečo iné. 



 Ba chcel napísať vlastné pamäti, lenže Stanislav Čeček zrazu zomrel vo veku 44 

rokov 29. mája 1930, údajne na otravu spôsobenú golierom z uniformy. V Českých 

Budějoviciach, kde Čeček zomrel, Kautský pri štúdiu úmrtného listu zistil z úradného 

dokladu, že Čeček vyslovene pred smrťou žiadal, že nechce byť spopolnený. Lenže bol 

spopolnený, i keď sa v poslednej vôli vyslovil, že má byť pochovaný v hrobe svojho otca. 

Odtiaľ mohol byť neskôr exhumovaný, či naozaj šlo o otravu golierom uniformy, alebo o 

vraždu, lenže z popola sa nedá zistiť už nič. 

 Nejde len o Čečeka, ale o opis politických metód, aké vládli v prvej republike. 

Kautský vysvetlil aj okolnosti politickej vraždy ministra financií Aloisa Rašína a 

súvislosti, ktoré ju sprevádzali, až po smrť vraha. 

 A desať dní po Čečekovej smrti záhadne zomrel štábny kapitán Malkovský. 

Predtým plukovník František Dubovan, po ňom ďalší plukovník Zdeněk Kittler, následne 

štábny kapitán Knjažikovský. 

Ostreľovač sa priznal 

 Vymenovať všetkých, ktorých spomína Kautský, by bolo opísaním jeho knihy. 

Stačí jeho konštatovanie: 

 „Letecké havárie sa u vojenských pilotov stávajú, ale tu ide o havárie iného druhu 

- skúsený akrobat nevyberie vývrtku, lietadlo sa rozlomí a spadne na hangár, mladého 

muža raní mŕtvica tesne pred svadbou. Ani jeden z tých, čo zomreli na mŕtvicu, krvácanie 

do mozgu alebo na otravu, nebol pochovaný, ale spálený v krematóriu.“ 



 Kautský cituje verný zápis Masarykových slov vďaka jeho oddanej archivárke 

Gašparíkovej, keď sa prezident vyjadroval k náhlej smrti soka na prezidentský úrad 

Antonína Švehlu: „Rašín aj Švehla zmizli v dobe, keď to bolo treba.“ 

 Kautský preštudoval všetky dostupné archívy a takisto známu literatúru. A tak sa 

dozvieme, že Masaryk chcel zabezpečiť nástupníctvo na prezidentskom poste po sebe 

Benešovi. Zároveň vedel aj to, čo Švehla hovoril svojim blízkym: 

 „O Benešovi měl Švehla říci, že je něštěstím republiky a jeho politika že povede 

národ do zkázy!“ 

 A Švehla náhle zomrel 12. decembra 1933 na zástavu srdca, „aj keď ešte deň 

predtým bola rodina optimistická, čo sa týkalo jeho zdravotného stavu. Pravú príčinu 

smrti nikto detailne nevyšetroval.“ 

 Nuž a túto úvahu Kautský dopĺňa o nesmierne silné výroky Beneša, ktoré povedal 

sám o sebe: „Púšťam sa do boja, len keď viem, že vyhrám... Viem ísť k cieľu aj cez 

mŕtvoly, viem aj zabiť...“ 

 Kautský pochybuje aj o legálnosti odchodu zo sveta Karla Čapka, k čomu dáva 

množstvo zaujímavých dôvodov, ale tým neodbočuje od hlavného cieľa - od kauzy 

Štefánik. 

 Tá nie je stále uzavretá. Na ťahu sú slovenskí historici, aby začali exhumáciu 

kostrových pozostatkov z Bradla. V prvom rade treba overiť, či skutočne patrili 

generálovi. A potom z nich zistiť pravú príčinu smrti. V tumbe by malo byť uložené aj 

srdce mŕtveho v liehu. Len tak môžu Slováci splatiť dlh velikánovi generálovi Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi, ak povedia sami sebe pravdu o jeho smrti. Stále platí heslo jeho 



synovca: volenti not fit iniuria – kto chce, tomu sa krivda nedeje. Odmietnime už teda 

sami na sebe páchať historické krivdy. 

 Zaujímavosťou kauzy Štefánik je fakt, že veľa Slovákov celé roky trpezlivo 

zbieralo svedectvá a študovali fakty súvisiace so smrťou. A sami sa hlásili v redakciách u 

novinárov s dokumentmi často staršími, než polstoročie. Medzi nimi som spoznal krátko 

po zmene režimu po roku 1989 dnes už nebohého leteckého odborníka z čias 2. svetovej 

vojny, ktorý ešte za prvej Česko-Slovenskej republiky do jej rozdelenia v roku 1938, 

stanovoval príčiny leteckých havárií. Bol už vo vyššom veku a žil na dôchodku v 

Košiciach. 

 Tento odborník v živote videl množstvo havarovaných lietadiel, ako i mŕtvoly 

pilotov. Štefánikovo lietadlo zhorelo, ale Milan Rastislav ležiaci na katafalku nemal 

zhorené ani obhorené vlasy, ba ani obhorenú leteckú kombinézu. Dokonca nebol 

poudieraný. A toto všetko sa dá zdokumentovať z dobových fotografií. 

 Podľa odborníka, ak by bol Štefánik pri havárii v lietadle, bol by v skutočnosti 

zuhoľnatený. Preto teda Štefánik logicky už v lietadle v čase, keď horelo na zemi, nebol. 

Lietadlo Caproni bolo dvojmotorové a dvojtrupé. Na fotografiách rozoznať, že jeden 

motor bol celý a jedna výškovka nezhorela. V pozadí vidieť terénnu nerovnosť. 

 Už z rozboru fotografií aj dnes musí byť podľa odborníka jasné, že lietadlo 

nehavarovalo, ale núdzovo pristálo. A pri tomto manévri prišlo o podvozok. Ten sa 

zrejme odtrhol na spomínanej terénnej nerovnosti, ktorou podľa odborníka bola zjavne 

cesta. Cesty sa v tom čase stavali makadámovým spôsobom, teda boli vyvýšené nad 

terén, ktorým šli, a mali po okrajoch vykopané priekopy. A teda pri núdzovom pristátí sa 

na tejto vyvýšenine podvozok lietadla odtrhol. 



 Lietadlo sa po strate podvozku šmýkalo po zemi ešte približne desať metrov a 

potom zhorelo. Z trosiek vyfotografovaných na mieste nešťastia odborník dedukoval, že 

lietadlo sa vznietilo až po strate podvozku, hoci predtým už horel jeden motor. Dokonca 

odborník na letecké havárie získal kus vrtule zo Štefánikového lietadla. A z tohto kusa 

dreva dokázal vyčítať množstvo informácií. Vrtuľa bola totiž rozbitá obitím pri točení sa 

o zem. Teda bola dôkazom, že sa lietadlo naozaj šmýkalo trupom po zemi. A to sa mohlo 

stať len tak, že skutočne núdzovo pristálo a pritom sa lietadlu odtrhol podvozok. 

 Každý pilot vedel, že ak príde o podvozok, ktorý bol v tých časoch bez pruženia 

pevný, lietadlo sa prevráti. To znamenalo, že nebola nádej na prežitie. Štefánik ako 

technicky vzdelaný a skúsený pilot to dobre vedel tiež. 

 Podľa názoru odborníka, keď Milan Rastislav videl pri pristávaní na zemi pred 

sebou prekážku, vedel, že sa podvozok odtrhne. Preto sa najskôr odpútal a z lietadla 

vyskočil. Zostal by v kabíne hádam len vtedy, ak by túžil spáchať samovraždu. Lenže na 

dobových fotografiách jeho mŕtvola nebola zuhoľnatená a kombinéza ohňom ani 

oškvŕknutá. Čiže zjavne chcel žiť. Odborník vyrátal podľa fyzikálnych zákonitostí možnú 

rýchlosť pristávania lietadla. Kým narazilo do vyvýšenej poľnej cesty s polmetrovou 

priekopou na vodu, letelo odhadom 20 kilometrov za hodinu. Pri tejto rýchlosti existuje 

minimálne percento pravdepodobnosti, že by sa Štefánikovi pri výskoku niečo stalo. 

 Medzi odborníkmi je známa výpoveď istého pána Fekiača. Ten tvrdil až do 

vlastnej smrti, že to on zostrelil Štefánika. Fekiač v prvej svetovej vojne bránil delami v 

stredozemnom mori v prístave v Pule rakúsko-uhorské lode pred talianskymi lietadlami. 

Po vzniku Česko-Slovenska slúžil v armáde vo Vajnoroch. 



 Pred 4. májom im veliteľ oznámil, že budú vítať generála Štefánika na letisku ako 

čestná rota. Dva dni pred príletom Milana Rastislava prišla do Vajnor podľa Fekiača 

politická delegácia z Prahy, ktorá rokovala aj s ich veliteľom. Fekiač obsluhoval 4. mája 

diaľkomer, teda prístroj na zaostrenie cieľa. Hlásil veliteľovi, že nad Bratislavou sa 

objavilo lietadlo. Výsostné znaky, čiže imatrikuláciu liteadla, nerozoznávali, lebo ju 

nebolo na takú diaľku zo zeme vidieť. Delostrelci poznali nepriateľa podľa typu lietadla. 

Vedeli, že Maďari dvojmotorové stroje nemali. Preto bolo Fekiačovi jasné, že ide o 

talianske lietadlo, lebo na podobné stroje strieľal ešte za monarchie v Pule. Preto Fekiač s 

istotou podal hlásenie veliteľovi: „Nad Bratislavou letí Štefánik.“ 

 Nijaké iné talianske lietadlo nebolo hlásené. Keď sa priblížilo na dostrel, dostal 

rozkaz. Delostrelecká batéria vystrelila tri razy. Fekiač si všimol, že za jedným z motorov 

sa ťahal biely dym. Lietadlo bolo poškodené a hľadalo útočisko vo Vajnoroch. Odtiaľ sa 

tiež ozvala paľba, ktorej lietadlo uniklo. Fekiač vedel, že ak v Pule trafil lietadlo, stačilo 

rátať sekundy, kým sa ozve výbuch – náraz do zeme. Preto rátal aj teraz. Výbuch 

nepočul. Pri núdzovom pristátí, aj keď sa nepodarí a lietadlo vzbĺkne po prevrátení, 

nepočuť žiaden podobný výbuch. 

Prečo bola pitva zmanipulovaná? 

 Odborník na letecké katastrofy z čias pred druhou svetovou vojnou videl 

množstvo leteckých katastrof podobných lietadiel akým bolo Štefánikovo Caproni. Preto 

vedel odhadnúť podľa fotografií, čo sa stalo. Pred rokom 1948 videl na jednej výstave 

uniformu generála. Všimol si na ľavej strane poškodenie látky. Videlo sa mu, že sa 

potvrdilo svedectvo lekára, ktorý generála pitval, ktorý tvrdil, že príčinou smrti mal byť 

projektil strelený priamo do srdca. Lekár ho vyoperoval od chrbtice. 



 Historici poznajú Štefánikov pitevný protokol. Citoval ho neraz aj historik Milan 

Augustín. V pitevnom protokole sa hovorí, že pitva bola 6. mája o 7. hodine ráno v 

pitevni československej posádkovej nemocnice v Bratislave. Číslo protokolu ministerstva 

národnej obrany s pitevnou správou je 36 544 a píše sa v ňom: „Dutina brušná je 

prehliadnutá len pokiaľ dovoľoval rez.“ 

 Lenže pitvajúci by prezrel všetky orgány. A napísal by to. Ak je v pitevnom 

protokole, že obhliadajúci lekár pozrel telo len potiaľ, pokiaľ povoľoval rez, potom 

osoba, ktorá písala protokol, nerobila pitvu. A to je neobvyklé. Vždy pitvajúci píše 

protokol. Tu sa zdá, že pitvajúci mŕtvolu upravil a dal zapísať o pitve zápis inému 

lekárovi. Inak sa to nedá vysvetliť len tak, že kto písal pitevný protokol, nepitval, ale iba 

prezrel orgány, pokiaľ mu povoľoval rez iného lekára. 

 Prvý kto žiadal exhumáciu kostrových pozostatkov generála, bol v roku 1991 

historik Milan Augustín. Srdce Štefánika malo byť vyňaté a uložené v mohyle na Bradle 

v nádobe s liehom. Exhumácie významných historických osobností robia všetky vyspelé 

štáty sveta aj bez toho, aby bolo podozrenie o spôsobe ich smrti. V prvom rade je 

potrebné potvrdiť, či ostatky v Bradle patria skutočne generálovi. A potom sa dajú z nich 

zistiť modernými metódami rôzne informácie. Slováci aj počas samostatnosti nad tým 

neuvažujú. Nečudo, že dodnes nepoznajú ani miesto posledného odpočinku otca národa 

Andreja Hlinku. 

 Štefan Žák (ročník 1926) z Modry patrí k ďalším z plejády Slovákov, ktorým 

smrť generála nedala celé desaťročia spávať. A tak si celý život robil výstrižky z dobovej 

tlače, v ktorej sa objavili mnohé zaujímavé informácie. V roku 2004, keď bolo už 85. 



rokov od smrti, a to 7. mája, konečne Milanovi Rastislavovi Štefánikovi udelili hodnosť 

generála aj Slováci. Vtedy mi Štefan Žák povedal: 

 „Vyšetrovania generálovej smrti boli kamuflované. Tratili sa dokumenty. 

Zastrašovali svedkovia, čo hovorí o tom, že Slováci sa nemali o smrti svojho rodáka nič 

dozvedieť. Napoleonovi ešte dnes skúmajú vlasy a nachádzajú v nich arzén, ktorým ho 

Angličania zniesli zo sveta a Slováci sú ohlupovaní a zastrašovaní, aby sa o smrť svojho 

velikána nezaujímali.“ 

 Štefan Žák ma upozornil na prípad novinára Vladimíra Kedroviča. Ten bol v roku 

1930 odsúdený Krajským súdom na tri mesiace väzenia podmienečne na rok. Tento 

novinár totiž investigatívnym spôsobom objavil na povale vládnej budovy v Bratislave 

uniformu generála Štefánika, ktorú tu veselo konzumovali mole. A napísanie tejto pravdy 

bolo na tú dobu klasifikované ako jasné poburovanie proti štátu. Amnestovali ho až v 

roku 1938. 

Hodinu po odlete vedeli, že zomrie 

 Paradoxne, Kedrovičov článok nechceli žiadne noviny uverejniť, ale vďaka jeho 

súdeniu sa verejnosť dozvedela podstatu tejto publicistiky. Tri roky predtým sa pražské 

Večerné Lidové noviny zaujímali o zmiznutý kožený kabát, ktorý patril Štefánikovi a mal 

byť prestrelený. O dva dni však zrazu 27. mája 1927 priniesli správu, že ide o maďarskú 

štvanicu, ktorej cieľom bolo „rozširování přehrady mezi Slováky a Čechy“. 

 Novinár Vladimír Kedrovič sa odvážil hovoriť o tom, čo sa mu stalo, až v roku 

1969, kedy spomínal na vlastnú investigatívnu reportáž z roku 1930 s trpkosťou: 



 „Trpel som preto aj neskôr. V máji 1950 ma zatkli a obvinili z buržoázneho 

nacionalizmu. Opäť ma obžalovali podľa toho istého paragrafu ako za prvej republiky.“ 

 Žalovaný bol v roku 1930 za pošpinenie povesti národného hrdinu. Na uniforme z 

lietadla totiž našiel podivné diery. Tie mohli svedčiť nielen o pažravosti moľov, ale aj o 

priestrele. Čiže sa tým potvrdzovali informácie leteckého odborníka z roku 1989, že 

Štefánik mohol byť nie zostrelený, ale možno po pristátí aj zastrelený. Žiaľ, exhumácia 

Štefánikových pozostatkov sa zatiaľ nekoná. 

 V roku 1928 priniesol pražský časopis Ríšská stráž článok o tom, že onedlho 

uverejnia informácie, kto nariadil hodinu po odchode Štefánika z Talianska do Bratislavy 

prehliadku jeho bytu v Ríme a odviezol z neho všetky generálove veci. Nič také Ríšská 

stráž viac neuverejnila. Ani vysvetlenie, prečo spomínaný a čitateľom sľúbený článok 

nevyšiel. 

 Štefánikov pobočník Ján Šebo už 10. mája 1919 v časopise V boj! v Ríme 

napísal: 

 „Odjazd z Talianska nechcel (Štefánik) odkladať, lebo na ceste z Milána dostal 

súrny telegram od ministra Šrobára, ktorý ho rýchlo volal do Bratislavy.“ 

 Minister poverený správou Slovenska Vavro Šrobár Štefánika na letisku v 

Bratislave nečakal. Zrejme by ťažko neskôr vysvetľoval pred oficiálnou komisiou, prečo 

vojaci strieľali na prilietajúceho generála? Práve v tom čase, keď Štefánik našiel smrť na 

rodnej hrudi, Šrobár musel náhle odcestovať do Skalice. Tu sadil lipu. Symbol 

slovanstva. V skutočnosti minister Šrobár nemal dôveryhodnú výhovorku, prečo nešiel 

čakať spoluzakladateľa štátu. A generálov synovec Pavel Štefánik sa presne na to pýtal 



pri rozhovore so mnou v roku 1992, ako je možné, že zakladateľa štátu čakali druho a 

treťoradí úradníci? 

 Prečo však ani oni neprotestovali voči streľbe na lietadlo, na ktoré čakali? 

Naopak, tajomník Šrobárovho Ministerstva pre správu Slovenska Jiří Ota Parma sa 

pokúsil falšovať obsah posledného listu generála Štefánika adresovaného jeho snúbenici 

Giuliane Benzoni. Pokúsil sa falšovať obsah tak, aby to vyzeralo, že Štefánik spáchal 

samovraždu. A odvtedy sa to snažia opakovať viacerí naslovovzatí odborníci na 

Štefánika. Prečo? Predpokladajme, že českí predstavitelia nemali prsty v smrti generála. 

Konanie Jiřího Otu Parmu dokazuje, že Štefánik samovraždu spáchať nechcel, ak Parma 

falšoval generálov list, aby to tak vyzeralo. 

 A za Masaryka a Beneša sa v nimi vymenovanej štátnej komisii dokázalo, že na 

generálove lietadlo sa strieľalo. Navyše, Kautský objavil písomný záznam mechanika, 

podľa ktorého lietadlo padlo pre zablokovanú výškovku. A tú zablokovala prestrelená 

anténa. Streľbu na lietadlo nemá zmysel ďalej popierať. Rok pred závermi štátnej 

vyšetrovacej komisie Pražské noviny v máji 1927 napísali: 

 „Štefánikovo zostrelenie by úrady a vlastenecké noviny radi zatušovali. 

Nepohodlný svedok pán Lechta už preto riadne dostal. Môže si vybrať, či chce byť 

bláznom alebo zločincom.“ 

 Tvrdohlavý Michal Lechta však dosiahol svoje. Komisia ministerstva národnej 

obrany pod vedením generála Stanislava Čečeka o rok na to potvrdila streľbu na 

Štefánikove lietadlo. Príčinou pádu vraj bol nakoniec prudký severozápadný vietor. Nuž 

vtedy ešte nemali analyzované zápisy mechanika lietadla do zápisníka, ako ich 

rekonštruoval Emil Karol Kautský v roku 2004. 



Z lietadla vyskočil iný 

 Výskok z lietadla pred jeho haváriou, ako ho predpokladal letecký odborník, 

priznal aj šéf vyšetrovacej komisie generál Stanislav Čeček. Potvrdzuje sa tak spätne 

výpoveď Jozefa Haronika, ktorý našiel generála na zemi ešte živého. Stanislav Čeček 

napísal tieto poznámky k vyšetrovaciemu spisu: 

 „Z priloženého vyšetrovania je nutné vyzdvihnúť nasledujúce výpovede: 1. Štyria 

svedkovia vypovedajú súhlasne, že z výšky 70 – 100 m pred pádom lietadla niekto 

vyskočil, alebo vypadol. 2. Tieto výpovede potvrdzuje tiež fakt, že gen. Štefánik nebol 

popálený a dopadol na zem mimo lietadla. 

 Logicky potom vyplýva otázka, prečo vyskočil, alebo vypadol. Ak pozoroval 

nebezpečenstvo a vyskočil, musela nastať katastrofálna porucha, inakšie letec lietadlo 

neopúšťa. Ak vypadol následkom prevrátenia vo vzduchu, musela opäť nastať hrubá 

technická chyba, ktorá to zavinila. 

 Jeden zo svedkov pripomína zablesnutie pri motore, potom zoskok a pád. Mohol 

to byť požiar na palube (dosvedčilo by to aj rýchle vzplanutie lietadla na zemi). 

Podmienky nebezpečenstva požiaru tu boli. Manévrovanie spojené s pristávaním ľahko 

preplní splynovače a výtok benzínu, čo sa stáva často. Ak sa lietadlo prevrátilo vo 

vzduchu, svedčilo by to o nemožnosti riadiť lietadlo. Pri nárazovom vetre sa mohli strhať 

laná kormidla a ich jednostranná funkcia privodila obrat a pád. Najpravdepodobnejšia je 

strata rýchlosti. 

 Pilot sa trhnutím kormidiel snažil ovládať v kritickom okamihu lietadlo – nastáva 

pád z malej výšky, ktorého priamym následkom sa bystrý Štefánik chcel zoskokom 



vyhnúť, t. j. z dvoch ziel volil to miernejšie. Rozhodne podľa mojej mienky nenastala 

katastrofa následkom odstrelu. I psychologicky je to vysvetliteľné: keby bol niekto v 

lietadle ranený, alebo lietadlo samo zranené, bol by pilot pristál určite pri prvom 

nasadnutí na pristáte.“ 

 To všetko napísal generál Čeček 22. marca 1928. Ním vedená vyšetrovacia 

komisia nepreštudovala zápisník v osobných veciach mechanika lietadla, a tak ani Čeček 

nevedel o prestrelení antény na lietadle. Preto uvažoval o vplyve vetra na kormidlá 

výškovky, kým v skutočnosti výškovku zablokoval prestrelený drôt. V tom čase bol 

generál Stanislav Čeček vedúcim Vojenskej kancelárie prezidenta republiky Tomáša G. 

Masaryka. Streľbu na lietadlo potvrdil. Myslel si, že nemala vplyv na kormidlá lietadla, v 

čom sa mýlil. Čestne potvrdil aj zásah jedného z motorov lietadla. 

 Spomínaná komisia vydala ďalšie zaujímavé tvrdenie. Vyšetrovaním zistili, že 

všetci dôstojníci a vojaci boli informovaní o fonograme číslo 2278. Ten vydalo Vojenské 

veliteľstvo Bratislavy všetkým oddielom 3. mája 1919. Hovorí sa v ňom: 

 „Zakazuje sa strieľať na aeroplány až do zrušenia tohto rozkazu, aby si naši vojaci 

nepoplietli maďarské farby s talianskymi, lebo dnes má priletieť jeden taliansky Caproni, 

ktorý pristane pri bratislavských Vinohradoch. Zajtra priletí druhý aeroplán, s ktorým 

priletí minister vojny generál Štefánik. Lietadlá priletia od Viedne.“ 

 Takže deň pred príletom boli úradníci tak obozretní, že nechceli, aby si vojaci 

poplietli čo i len farby lietadla, ktoré v skutočnosti pri lete vo vzduchu nemožno 

rozoznať, ale istota je istota, veď lietadlo malo pristávať. Prečo bolo na druhý deň všetko 

inak? Z fonogramu vedeli všetci vojaci na území Bratislavy, že na nebi je Štefánik. 

Vedeli to deň dopredu. A aj tak strieľali. A štátni úradníci sa správali zvláštne. Ich šéf 



Šrobár sadil lipu. Jeho tajomník Parma chcel falšovať posledný Štefánikov list. A nik z 

úradníkov štátnej správy neprotestoval proti streľbe. 

 Pitevný protokol bol vypísaný čudne a svedkovia, ktorí chceli vyšetrovaniu 

pomôcť, boli šikanovaní, zastrašovaní a súdení. Je možné, že mnohí na to doplatili aj 

životom. Skončilo sa toto šikanovanie? Toto vyhráženie a zastrašovanie?  Alebo otázka 

znie inak, dokedy budeme počúvať o senzačných odhaleniach o tom, že vraj Štefánik 

chcel spáchať samovraždu? Veď už v roku 1919 bol odhalený podvod v snahe v tomto 

zmysle falšovať generálov osobný list! 

Čakal na poslednú chvíľu 

 Šéf komisie menovaný prezidentom Masarykom potvrdil streľbu na Štefánikove 

lietadlo. Ťažko predpokladať, že by generál Čeček bol slovenským nacionalistom. 

Takisto je istý Štefánikov výskok pred výbuchom lietadla. Otázka je, či mal šancu 

generál výskok prežiť, ak tak urobil už vo vzduchu, tesne nad zemou, ale predsa vo výške 

70 až vraj 100 metrov. Lenže skutočne generál vyskočil z lietadla ešte vo vzduchu? Veď 

aj iných členov posádky našli neobhorených. Z lietadla teda vyskočili viacerí. V akom 

poradí, to nevieme. Preto vo vzduchu mohol vyskočiť z lietadla aj iný člen posádky a nie 

Štefánik. Svedkovia tvrdili, že videli len jedného muža vyskočiť z lietadla ešte vo 

vzduchu nad zemou, ale o koho šlo, nevedeli rozoznať. Náš generál patril k skúseným 

pilotom. S výskokom musel váhať do poslednej chvíle, aby zvýšil vlastné šance na 

prežitie. A podľa Haronika predsa ešte na zemi dýchal. Je teda pravdepodobné, že 

svedkovia videli z výšky 70 až 100 metrov vyskočiť niektorého z troch talianskych 

členov posádky, medzi ktorými boli menej skúsení letci, než bol generál. Exhumáciou 



ostatkov možno zistiť, čo všetko mal pri smrti zlomené a aj dokázať, alebo vyvrátiť, či 

bol po pristáti zastrelený. 

 Isté je vďaka Kautskému aj to, že anténa lietadla Caproni poškodila výškovku. A 

generál Čeček potvrdil vyšetrovaním zásah lietadla. Preto vplyv počasia na haváriu 

lietadla môžeme úplne vylúčiť. 

 Aj dnes existujú odporcovia predstavy, že na Štefánikove lietadlo sa strieľalo. A 

nájdeme ich na všetkých spoločenských stupňoch. Medzi politikmi, historikmi, či 

umelcami. Je to pochopiteľné. Ľudia si jednoducho spájajú, že ak sa strieľalo na 

Štefánika, šlo o organizovanú vraždu. A keďže jeho smrť mohla pomôcť niektorým 

politikom, spomínajú sa Masaryk s Benešom, tak mohli v tom mať prsty. 

 Takéto závery isté nie sú. Záujem na smrti Štefánika mohli mať aj iní. A to 

politici vo Francúzsku, či v Taliansku, alebo aj v Maďarsku. Česko-Slovenská republika 

bola príliš mladá. Doba po prvej svetovej vojne veľmi nesúrodá s množstvom záujmov. 

Intrigu vedúcu k streľbe na zakladateľa štátu mohli spriadať mnohí. 

 Je smiešne, ak aj po toľkých rokoch pochybujeme o tom, čo zistila oficiálna 

komisia menovaná prezidentom Masarykom. A je urážlivé, ak si myslíme, že generál 

Milan Rastislav Štefánik mal dôvod na spáchanie samovraždy, a to ešte takým spôsobom, 

že by pritom zomreli ďalší nevinní ľudia. 

 Letecký odborník zdôraznil, že podľa rozhádzaných trosiek lietadla na 

fotografiách z miesta nešťastia je jasné, že Caproni pristalo. Svedectvo leteckého 

odborníka chceli niektorí oponenti spochybniť, lebo som nikdy neuviedol jeho meno. 

Musel som mu to sľúbiť. Mal rodinu. Deti a vnukov, ktorí nosili rovnaké priezvisko. A tí 



mu povedali, že ak neprestane hovoriť o Štefánikovej vražde, dajú sa premenovať. Mali 

obavy o svoje životy. Hovorím o prvých rokoch po zmene v našej spoločnosti, teda po 

roku 1989. Letecký odborník vystupoval po roku 1989 na verejnosti pod svojím menom. 

Potom už nie. Sľúbil som mu, že jeho priezvisko nezverejním. Podstatné je, čo hovoril a 

každému odborníkovi aj laikovi sú jeho definície jasné, ak si pozrie snímky z nešťastia, 

ktoré sú prezentované v množstve rôznych publikácií a dostupné sú aj na internete. 

 Podčiarktnuté a zrátané: môžeme povedať, že na Štefánikove lietadlo sa v 

Bratislave 4. mája 1919 strieľalo. Lietadlo bolo vďaka tomu zasiahnuté. Horel motor. 

Prestrelená bola anténa a zablokované výškové kormidlá. Lietadlo vďaka skúseným 

pilotom sa pokúsilo núdzovo pristáť. Pri pristátí sa prevrhlo a začalo horieť. Z posádky 

zhorel len jeden člen. Ostatní z lietadla vyskočili. V akom poradí, nevieme rovnako ako 

ani to, v akej výške a koľkí až počas pristávania. Je predpoklad, že po núdzovom pristátí 

mohol Štefánik ešte žiť. Exhumácia jeho kostrových pozostatkov z Bradla nám môže o 

havárii povedať viac. V hrobe má byť v liehu zakonzervované jeho srdce. Dá sa zistiť, či 

bolo prestrelené. To všetko vyplýva zo svedectiev Albertíny Štefánikovej, Igora Branka 

Štefánika, Louise Weissovej, Raoula Blondela, Stephena Bonsala, maršála Focha, 

Tomáša J. Vetešku, Emila Karola Kautského, Milana Augustína, Michala Lechtu, 

generála Stanislava Čečeka, Jozefa Haronika, Jozefa Žáka, leteckého odborníka z Košíc, 

delostrelca pána Fekiača, novinára Vladimíra Kedroviča. Mne pripadla úloha počúvať, 

zhrnúť a predložiť získané informácie verejnosti. Ale napriek zisteniam z exhumácie sa 

nezmení to podstatné. 

Motív mali mnohí 



 Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sa nemôžu zhoršiť, nech by pravda o smrti 

Milana Rastislava Štefánika bola akákoľvek. Vždy to budú dva najbližšie národy 

previazané množstvom priateľstva, lásky a vzájomných dobrých vzťahov. 

 Nakoniec, veď motív mali viacerí. Spomínajú sa aj Francúzi. Veď tí chceli 

podriadiť vôli Francúzska všetkých. Generála Štefánika mohli považovať za zradcu, ak 

nový štát vo veľkej miere vďaka nemu garantovali Taliani a robili si zásluhy za vznik 

novej republiky. Dohoda bola, že našu hranicu podržia talianske vojská pod Miškolcom, 

kde žila dovtedy väčšina Slovákov. Lenže Taliani zastali nad Miškolcom, ktorý tak 

pripadol v Trianone Maďarsku. Štefánik mohol byť teda na Talianov aj nahnevaný. 

 Prečo to Taliani spravili, nie je známe. Vieme však, že Maďari mali k Talianom 

vždy blízko. Mohlo dôjsť k tajnej dohode, ktorá poškodila Slovensko. Štefánik mohol 

vedieť podrobnosti, ktoré nemuseli byť niekomu príjemné. Teda motív mohli mať i v 

Ríme, či v Budapešti. Po Štefánikovej smrti talianske vojská museli naše územie opustiť. 

Ich postavenie zaujali Francúzi. V každom prípade Česko – Slovensko bol ešte mladý a 

nestabilný štát. V takej situácii mohlo dôjsť k rôznym záujmom. Napríklad aj k takým, 

aby sa radšej Štefánikova smrť vydávala za nešťastnú náhodu. A nejatrila nielen 

vnútorné, ale aj vonkajšie vzťahy mladej republiky. 

 Pri štúdii našich dejín narazíme na veľa zarážajúcich faktov o smrti nášho 

generála. A nové môžeme získať práve exhumáciou jeho pozostatkov. Raz k nej určite 

príde. Potom sa dozvieme viac. Už z terajších dôkazov je jasné, že smrť generála 

Štefánika nebola zjavne nešťastná náhoda. Všetky fakty zistené Masarykovou komisiou a 

ďalšími bádateľmi poukazujú skôr na to, že Milan Rastislav bol úkladne zavraždený. 



Stanislav Háber (1966) sa narodil v Brezne. Vyrástol v Krásnej nad Hornádom. 

Študoval vojenské gymnázium v Banskej Bystrici a Vysokú vojenskú leteckú školu v 

Košiciach odbor pilot – nadzvuk. Pre autohaváriu ukončil žurnalistiku v Bratislave. 

Doteraz vydal 18 kníh (romány, básne, poviedky). Získal viacero ocenení. 

––––––––––––––––––––- 

Z internetových diskusií k autorovým textom o vražde generála Milana Rastislava 

Štefánika: 

„Na Štefánika strieľali, viem to od svojho starého otca, ktorému to povedal jeho otec, 

svedok tragédie lietadla Caproni. A krátko potom zaklopal u Štefánikovej mamy nejaký 

plačúci vojak, ktorý sa jej ospravedlňoval, že nevedeli na koho strieľajú.“ (Michal) 

„Historická pravda je len jedna, a nezávisí na žiadnej dobe.“ (D. L.) 

„Pre mňa osobne je M.R.S. osobnosťou, ktorá sa dá spochybniť len veľmi ťažko. Tak ako 

napr. Karel Kryl.“ (M. B.) 

„Nikdy nevyznával čechoslovakizmus - Čechmi vymyslenú teóriu o jednotnom 

československom národe. Slovensko bolo 70 rokov českou koloniou. Niet na čo byť 

hrdý,“ (Paľo) 

„Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme - to je známy 

výrok Štefánika,“ (Július) 

„Pravda o Štefánikovi môže len vyčistiť zbytky nedorozumení z minulosti. Slováci 

nepoznajú svoje dejiny, poznajú ich skreslene ako im ich skresľovali najprv Maďari, 

potom Česi a dnes ešte iní, čo držia v rukách tlač i elektronické média,“ (Emil KK) 



„Štefánik dostal Masaryka do politických kruhov Francúzska. Neskôr tam dostal Beneša. 

Ako sa mu odvďačili? Poslali ho do Ruska. Keď tam prišiel, začala ruská revolucia a 

Štefánikovi trvalo sedem mesiacov, kým sa dostal domov. Za ten čas Masaryk a Beneš 

vytvorili Česko-Slovensko ako republiku, v ktorej nebola ani federácia spomínaná v 

Cleavlendskej dohode, dokonca ani autonómna oblasť spomínaná v Pittsbugskej dohode 

(ktorú vytvoril Masaryk). A keď sa vracal domov plniť podradnú prácu ministra vojny (v 

čase mieru), odrazu naňho začali strieľať z bratislavského hradu a z Vajnorských 

kasární.“ (M. V.) 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Euroval je zmluva dlhov (video) 
http://finweb.hnonline.sk/c1-53567550-euroval-je-zmluva-dlhov-b-font-color-ff9900-
video-font-b 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Co si myslel anarchokapitalista Murray Rothbard o Europskej unii v roku 1989: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgZeZ6IO5I 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Čo zmení systém ?    Eduard Chmular 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=qvzoGDTmtto 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Zmení hnutie "We Are the 99%" svet? 1/3 
http://www.youtube.com/watch?v=2gKS2V-AF6s&feature=related 
Zmení hnutie "We Are the 99%" svet? 2/3 
http://www.youtube.com/watch?v=BeMntOqySLA 
Zmení hnutie "We Are the 99%" svet? 3/3 
http://www.youtube.com/watch?v=1U8jaHxnTwc&feature=related 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Aňa Geislerová - VYMĚŇTE POLITIKY! 
http://www.youtube.com/watch?v=Zi8IBSWrgzM&feature=related 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Protestné zhromaždenie na námestí Ľudovíta Štúra 17. novembra 2011 v Bratislave 
Napsal sowa (») dnes v 23:11 v kategorii Vladimír Pavlík,  
Príhovor V. Pavlíka 17. novembra 2011 na nám. Ľ. Štúra v Bratislave 
http://szcpv.org/11/17november.html 
Vladimír Pavlík na námestí Ľudovíta Štúra 17. novembra 2011 v Bratislave sowa 
Saturday, November 19, 2011  
 
  Vladimír Pavlík na námestí Ľudovíta Štúra 17. novembra 2011 v Bratislave    



http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Protestne-zhromazdenie-na-namesti-udovita-
Stura-17-novembra-2011-v-Bratislave  

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Poznamka preposielatelky: v mnohom sa da s autorom suhlasit, konkretne s 
porovnanim - to je nespochybnitelne - ale problem je v niecom inom... 
Budicek je nerealny, pretoze velmoci o ziadnu zmenu nemaju zaujem. Su zname 
informacie o tom, ze NEZNA isla podla scenara, islo o pokojne odovzdanie moci za 
dohodnutych podmienok ..... doplnete si akych. 
No a ze tu vznikli neobmedzene prilezitosti pre ketasov, to uz bol len bonus za 
dohodu. No ale je mozny aj iny uhol pohladu - systematicke zdecimovanie malych 
statov - pani poverena premierka a takto vyjadrila pri jej 
predposlednej navsteve BRUSELU! Nie je co riesit, predtym bola centrala v 
Moskve, dnes je v Bruseli, cela saskaren okolo jednotnej meny bola (je) v prospech 
niekoho, takze nam budicek nepomoze, tak ako ani Grekom, Talianom, Spanielom a 
inym. Nie je politicka vola - ked bude - potom zbedaceni mozu ist na namestie a 
budu tlieskat novym postavam ..... kam ich dovedu, to zatial netisim, na rozdiel od 
svetovlady, ta to ma uz naprogramovane. 
Ak to niekto nechpe, tak takeho basnicky su iba zboznym folklorom.                                  
M 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
B U D Í Č E K S L O V A Č ! ! ! 
> ČESKOSLOVENSKO PATRILO DO ROKU 1989 MEDZI VYSPELÉ STÁTY 
SVETA 
> Mali sme, ale uz nemáme: 
> Vyspelé polnohospodárstvo. 
> Svetoznáme sklárstvo a porcelán, lacný benzín, naftu, uhlie. 
> Bezplatné zdravotníctvo, skolstvo. 
> Vyspelý strojárenský priemysel. 
> Lacnú hromadnú dopravu. 
> Textilný a koziarsky priemysel. 
> Kultúru a sport pre vsetkých. 
> Lacné a zdravé potraviny. 
> Lacnú elektrinu a plyn. 
> Lacnú pitnú vodu. 
> Prácu pre vsetkých. 
> Sociálne istoty. 
> Lacné bývanie a sluzby. 
> Nemali sme... a ...uz máme: 
> Nezamestnanost. 
> Zoldnierov v zahraničí. 
> Tunelárov a biele Kone . 
> Novodobých zbohatlíkov. 
> Rozkradnutú a zdevastovanú republiku. 
> Bezdomovcov a zobrákov. 
> Státny dlh v miliónoch eur. 
> Strach z toho čo bude zajtra. 



> Morálne zdevastovaný národ. 
> Nenormálne príjmy - velké i malé. 
> Zlaté padáky pre vyvolených. 
> Samovrahov z existenčných dôvodov. 
> TOTO nám priniesla DEMOKRACIA za 20 rokov od tzv. neznej revolúcie. 
> TOTO spôsobili vlády spájajúce sa do rôznych zlodejských spolkov aby mohli 
> čo najviac rozkrádat stát a ozobračovat tento národ. 
> D O K E D Y ESTE ? ? ? 
> B U D Í Č E K, S L O V A Č ! ! ! 
> Ktovie či tieto fakty eviduje aj Ústav pamäti národa. 
> Tí zlí starci, čo sú brzdou pokroku, si to, mrchy jedny bolševicko 
> ficovské, žiaľ stále pamätajú. 
> Vážený p. Matovič by im mal, v rámci svojich geniálnych nápadov, navrhnúť 
> zrušenie penzii. A solidárne, v rámci svojho názvu strany, by ho mal 
> podporiť aj vážený p. Sulík. 
> Takže na kone, či vlastne radšej utekajme. Kone majú len zbohatlíci. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 ČTI A PLAČ!!!!!!!!!!!!!  
ČT 1 včera odpoledne po 16.30 hodině, pořad AZ kvíz. Soutěžní otázka: Jakým slovem 
označujeme vysávání finančních prostředků z podniků, institucí a bank? Soutěžící 
neví.  
Správná odpověď zní: Tunelování.  
"Tak děti, teď si pěkně sedněte a tiše poslouchejte.  
Pojem "tunelování" vznikl takto: Ve V.B. Lady Margaret Thatcherová privatizovala 
velké státní podniky. V ČSFR ministr financí Václav Klaus privatizoval velké státní 
podniky. Potud shoda.  
Rozdíly: Ve V.B. provedli nezávislý audit a prodali za tržní cenu. Tedy tomu, kdo dal 
nejvíc. A platilo se hned. U nás se státní podnik prodal za účetní hodnotu předem 
určenému zájemci.  
A s odkladem platby.  
Postup byl tento: Privatizační komise zjistila účetní hodnotu subjektu a vybrala zájemce. 
Tomu předala podklady.  
1. Zájemce si nechal subjekt ocenit znalcem. Částka, určená znalcem, několikanásobně 
převyšovala částku prodejní.  
2. S tímto odhadem tržní ceny šel zájemce do banky a úvěr bez problémů dostal. Za 
úvěr přitom ručil majetkem, který stále ještě nebyl jeho! Z úvěru, poskytnutého takto 
bankou, zaplatil tu účetní hodnotu a ještě mu zbyla pěkná sumička do začátků.  
3. Podnikatel "zlatokop" si po převzetí subjektu založil další firmu, na kterou převedl 
aktiva původního subjektu. Potom přestal bance splácet úvěr. Banka byla nucena 
převzít zástavu, tedy spíše to torzo, které z původního subjektu zbylo. Pan podnikatel byl 
z obliga, prostě mu "nevyšel podnikatelský záměr!"  
4. A na státu bylo, aby mu prokázal úmysl. Pan podnikatel to navíc jistil převedením 
majetku na osoby blízké. Takto tedy vznikl pojem "tunelování." A takto se nám tady 
"narodili" noví kapitalisté.  
5. Abych nezapomněl: Všechny tyto transakce národního majetku nepodléhají 
právnímu přezkumu. Na to byl dokonce vytvořen zvláštní zákon!  



Při takzvaném očišťování bank od takto vzniklých nedobytných úvěrů bylo zapotřebí 
tato pasiva někde skrýt. Dva staří přátelé z "Prognosťáku"to vyřešili tím, že založili 
Konsolidační banku.  



Vznikl tak světový unikát - banka, která spravovala jen samá pasiva. Když už to bylo 
příliš nápadné, byla tato banka přejmenována na Českou konsolidační agenturu. 
Současně s tím bylo vedení ČKA povoleno prodávat tam uložené dluhy za částky, které 
nezřídka tvořily pouhých deset procent původní výše dluhu. Tak se také běžně stávalo, že 
původní dlužník si  
koupil svůj dluh (přes třetí osobu, samozřejmě) za částku, která nepokryla ani úroky z 
tohoto dluhu. Tento dříve dlužník byl po této transakci samozřejmě už opět vážený 
podnikatel.  
Po zaniklé ČKA zbyl dluh ve výši 236 miliard korun. Tato částka se objevila jako 
záporná položka ve státním rozpočtu a ze státního rozpočtu je také tento dluh 
umořován.  
Takže, milé děti, jaké si z toho vezmeme ponaučení? Ano, správně!  
Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž."  
A já jen dodávám: Tento stát v žádném případě nerozkrádaly nějaké "socky." Z těch 
někdejších privatizátorů, jejichž dluhy platíme (a budeme platit i nadále) všichni 
bez rozdílu, jsou dnes milionáři, multimilionáři a někteří dokonce miliardáři.  
A jsou to také ti, kteří nám tady skutečně vládnou. Politici jsou ve skutečnosti jen 
loutky, vykonavatelé jejich vůle.  
Tak se také stalo, že si jeden miliardář za „své“ miliony "koupil" i naši současnou 
vládu........ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
T A S R         Slovensko 
MÉDIÁ: Vojenské obranné spravodajstvo malo odpočúvať denník Pravda 
Dátum: 21.11.2011 00:06 Autor: SLAN Priorita: 4 Kategória: Média - med 

 
MÉDIÁ: Vojenské obranné spravodajstvo malo odpočúvať denník Pravda  
      Bratislava 21. novembra (TASR) - Redaktorov denníka Pravda odpočúvalo Vojenské 
obranné spravodajstvo (VOS). "Získali sme informácie usvedčujúce vojenskú tajnú 
službu, že sledovala novinárov niekoľko mesiacov v tomto roku. Posledné odpočúvanie 
bolo zastavené tesne po vyslovení nedôvery vláde v polovici októbra," uviedla 
šéfredaktorka Pravdy Nora Slišková v článku zverejnenom v nedeľu večer (20.11.) na 
webovej stránke denníka.  
      Podľa Sliškovej si ministerstvo obrany vyfabulovalo nepriateľa štátu - denník Pravda, 
ktorého redaktori si poctivo robili svoju prácu. "Je len ťažko predstaviteľné, že by sa tak 
dialo bez vedomia či priameho pokynu ministra obrany Ľubomíra Galka (SaS). Nesie 
plnú zodpovednosť za toto škandalózne konanie, ktoré sa nekončí pri denníku Pravda. 
Podľa informácií, ktoré máme, bola mašinéria nasadená na ďalších ľudí," napísala 
Slišková s tým, že odpočúvanie novinárov Pravdy nariadil šéf vojenskej tajnej služby. 
      Odpočúvanie dáva Slišková za vinu liberálnej SaS a považuje to aj za jej veľké 
zlyhanie. "Vo svojom zatiaľ krátkom životopise si môže odteraz uvádzať, že za 
pôsobenia jej ministra tajná služba sledovala novinárov a že vyrobila kauzu, akú od roku 
1989 ešte nikto." 
      Denník Pravda robí podľa Sliškovej kroky na ochranu svojich redaktorov a 
vydavateľstva. Pripravuje trestné oznámenie pre podozrenia z porušovania zákonov a 
spáchania trestných činov. Redakcia očakáva, že kauza bude vyšetrená, vyvodí sa 
zodpovednosť voči tým, ktorí sa na nej podieľali, predovšetkým voči ministrovi obrany a 



riaditeľovi VOS. 
      "Ľubomír Galko by mal opustiť ministerstvo obrany a politiku vôbec, zdá sa, že je 
nebezpečný nielen pre spoločnosť, ale aj sám pre seba," konštatovala na záver článku 
Slišková.                                         hy  

+++++++++++++++++++++++++++++ 
A v Madarsku sa bezne dava meno ATTILA.                   Bič Boží! 
Pojmenovali dítě Adolf Hitler! Úřady jim ho odebraly! 
20.11. 2011 | tn.cz / mediafax / hur 
Americké úřady odebraly rodičů, kteří svým třem potomkům dali nacistická jména 
včetně Adolfa Hitlera, jejich čtvrté dítě jen 17 hodin po jeho narození. Informuje o 
tom v neděli server stanice ABC News a Fox News. 

Ve čtvrtek narozený chlapec dostal jméno Hons Campbell. Podle rodičů úřady nemají 
žádné právo jim dítě odebrat. "Je to prostě únos, jen používají jiné zbraně," řekl otec 

Heath Campbell. 
 Heath a Deborah Campbellovi mají čtyři děti. Prvorozený syn Adolf Hitler Campbell má 

dvě sestry – JoyceLynn Aryan Nation (arijská národnost) Campbellovou a Honszlynn 
Hinler (pojmenovaná po veliteli SS a gestapa Heinrichu Himmlerovi) Jeannie 

Campbellovou. 
ČTĚTE TAKÉ: 

ŠOKUJÍCÍ ODHALENÍ! Britové chtěli udělat z Adolfa Hitlera ženu! 
 Úřady v lednu 2009 rodiče zbavily rodičovství i těchto dětí. Odvolací soud v srpnu 2010 

potvrdil, že úřady jednaly správně, protože Heath Campbell "by mohl svým dětem 
ublížit". Podle soudu představuje pro děti riziko i jejich matka Deborah Campbellová, 

protože popírá násilnickou povahu svého manžela. 
  

Podle Campbellovových jim úřady děti vzaly jen kvůli jejich jménům. Rodiče sice 
uznávají, že to jsou jména související s nacismem, jako Američané ale mají právo své 
děti pojmenovat, jak chtějí. 
  
Campbellovi se na titulní strany médií dostali v roce 2008, kdy jim v obchodě odmítli 
napsat na narozeninový dort nápis: "Všechno nejlepší, Adolfe Hitlere." 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.aktuality.sk/clanok/197415/medvedev-europska-unia-bola-macka-vo-vreci--
rusko-pojde-inym-smerom/ 
Medvedev: Európska únia bola „mačka vo vreci“. Rusko pôjde iným smerom 
Piatková dohoda o integrácii medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom môže 
znamenať, že na svetovej scéne začne hrať veľkú úlohu Euroázijská únia.  

Alexander Lukašenko, Dmitrij Medvedev a Nursultan Nazarbajev po podpise...  
Vyhlásenie, ktoré medzi sebou podpísali spomínané krajiny zaväzuje štáty „pripraviť si 
pôdu v ďalšom procese“ – k intenzívnejšej spolupráci v rámci spoločného hospodárskeho 
priestoru.  
Ruský prezident Dmitrij Medvedev sa vyjadril, že Rusko je otvorené k väčšej integrácii s 
Bieloruskom a Kazachstanom, no „nebude na to tlačiť“. Koniec-koncov, pre Ruskú 
federáciu je to len malý krok, no pre Euroázijskú úniu veľký skok. 



Medvedev po tlačovej konferencii s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom 
a kazašským prezidentom Nursultanom Nazarbajevom povedal, že proces spolupráce by 
sa mohol urýchliť a nemuselo by sa čakať do roku 2015, ako bolo pôvodne naplánované.  
Medzitým sa ruský prezident nechal počuť, že nemá strach, že Euroázijská únia bude 
čeliť podobným problémom ako Európska únia. „Nemám žiadne obavy, mali by sme 
pracovať tak, že budeme mať na mysli skúsenosti z Európskej únie,“ zdôraznil. Okrem 
toho poznamenal, že Brusel projektom Európska únia „kupoval mačku vo vreci“. Rusko 
sa podľa neho poučilo z chýb a začína sa orientovať na krajiny, ktoré majú podobnú 
víziu. 
„Vieme, ktoré krajiny sa k nám pripoja v integrácii. Ide o krajiny, ktoré s nami zdieľajú 
spoločnú históriu, spája nás minulosť a dnes by sme mali tvoriť spoločnú ekonomiku. 
Integráciu nevnímame ako proces z rôznych úrovní, skôr nás spájajú spoločné dôvody,“ 
objasnil Medvedev.  
Rusko si uvedomuje, že nie každý štát by bol pre krajinu dôstojný partner: „Sme 
otvorení, neznamená to však, že každá krajina sa k nám môže pridať nasledujúci deň. 
Daný štát musí mať jasnú predstavu, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom.“  
Podľa expertov je Euroázijská únia dobrým strategickým ťahom, pretože bude tvoriť 
akýsi most medzi Európou a Áziou. Môže to byť zároveň kľúčová cesta, ako dostať 
lacnejší tovar z Číny v časoch hlbokej krízy. Štruktúra Euroázijskej únie sa bude prioritne 
orientovať na vedúcu úlohu Ruska.  
„Naša dohoda s Bieloruskom a Kazachstanom sa môže stať jednou z kľúčových udalostí 
tohto roka,“ dodal na záver tlačovej konferencie Medvedev.  

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

Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném 
proudu  

30 Květen 2011             Mike Adams    (Este raz) 

Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. 
Tvrdím, že to je nesmysl. Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho 
známe, již začal. Přičemž to neznamená konec světa, ale uzavření 
jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento 
konkrétní přechod nicméně slibuje, že to bude nejbouřlivější a 
nejnáročnější přechod, jakému kdy lidstvo čelilo. 

Nemusíte čekat do prosince r. 2012, ale můžete se s těmito znameními 
seznámit. 14 znamení, které svět řeší právě nyní. Prožíváme konec 
jedné éry a zrození nové. Až se v budoucnosti ohlédneme zpět, bude 
nám to celé připadat jako jeden historický moment, ale když v tom 
žijeme a procházíme tím, zdá se nám, že se posouváme vpřed 
hlemýždím tempem. 

Ale nenechme se mýlit - žijeme první kapitoly konce světa tak, jak ho 
známe a vynoříme se v novém světě, který bude od toho dnešního 
velice odlišný. 

1. Tornáda, hurikány, zemětřesení a tsunami 



Zpočátku to vypadalo jako náhoda, ale teď už je to běžný scénář. 
Počasí je stále více extrémní. Přes 120 tornád nedávno zasáhlo na 
středozápadě USA. Texas je v plamenech a trpí kvůli extrémnímu 
suchu. A tam, kde nejsou požáry a sucha, tam jsou záplavy. Toto je 
pouze začátek... Dají se očekávat další nebezpečné projevy počasí v 
průběhu příštích 18 měsíců. 

2. Ticho včel 

Colony Collapse Disorder (CCD - syndrom zhroucení včelstev, rychlá 
úmrtí včelích kolonií z doposud nejasného důvodu) nadále zrychluje 
po celé severní Americe. Už ale víme, že to může být způsobeno 
částečně chemickými pesticidy (a možná i GMO), ale chemický 
průmysl se snaží za každou cenu utajit pravdu, zatímco opylovači 
našeho světa trpí zničujícím populačním kolapsem. 

3. Selhání jaderné vědy 

Katastrofa ve Fukushimě dokazuje jednu věc: vědci jsou nebezpečně 
arogantní v jejich plánování projektů ve velkém měřítku a nedokáží 
odhadnout schopnosti matky přírody. Jaderná věda slibovala čistou, 
zelenou energii - ale nyní přinesla tichý, neviditelný jed, který nakazí 
naši planetu. 

4. Stíhání WikiLeaks 

Ve věku natolik nekontrolovatelných podvodů neexistuje prostor pro 
pravdu. Ti, kteří vysloví pravdu (WikiLeaks), jsou sledováni, jako 
kdyby oni byli zločinci. 

5. Vzestup policejního lékařského státu 

Zásahy ozbrojených jednotek SWAT na Maryanne Godboldo v 
Detroitu je pouze začátek. Pravdou je, že americký zdravotní systém 
používá zbraně, aby vnutil vakcíny a chemoterapii dětem a 
dospívajícím v celé Americe. Zdravotnický systém se tak stal naprosto 
nefunkční, je zkorumpovaný a nebezpečný, když musí namířit proti 
člověku zbraň, aby si vzal jeho lék. Nejvíce však ohrožuje naše zdraví a 
svobodu silný zdravotní monopol. 

6. Zvyšující se frekvence nedostatku potravin 

Všimli jste si, že ceny potravin dosahují rekordních výšin? A to je opět 
jen začátek. Ceny potravin budou nadále rychle stoupat i v příštích 
letech kvůli důsledkům extrémního počasí, ztrátám opylovačů a 
globální kontaminaci plodin geneticky modifikovanými organismy. 
Skutečné jídlo je v našem světě stále vzácnější. Možná i vy začnete 
brzy přemýšlet o domácí zahradě. 



7. Zničení světa energetickými společnostmi 

Radioaktivní spad z Fukushimy není jediný způsob, jak energetické 
společnosti ničí náš svět. Nezapomeňte na Deepwater Horizon a 
masivní ropnou skvrnu v Mexickém zálivu - a celá katastrofa ještě 
není u konce. I o rok později stále sprejují jedovatý Corexit! 

8. Pokračující kontaminace naší planety GMO 

To může být nejhorší kapitolou v nadcházejícím kolapsu - rozšíření 
genetického znečištění planety prostřednictvím geneticky 
modifikovaných organismů. To je zločin proti přírodě a proti 
lidskosti. Únik těchto genů vede k neúrodě a hladu. Používání GMO je 
nejvíce "satanská" věc, kterou v moderním zemědělství naleznete. 

9. Tyranie a trestní zásahy zaměřené na opravdové jídlo (syrové 
mléko) 

Když nemůžete prodat zdravé jídlo z farmy vašim sousedům, aniž by 
si na vás počíhali policajti a zatkli vás, je se světem něco špatného. 
Ano, tohle se již dnes v USA děje. 

10. Eskalace padělání peněz 

Selhal ekonomický systém, který se přibližuje ke kolapsu, natvrdlí 
vůdcové mohou vymyslet jen "řešení", které ve skutečnosti urychlí 
jejich vlastní pád. Federal Reserve překotně falšuje hodnotu peněz 
(např. "kvantitativní uvolňování" - uvolnění zpomalené ekonomiky 
zvýšením kvantity peněz) a to naznačuje, že se konec rychle blíží. 
Ekonomické šílenství je zřejmé každému, kdo umí základní 
násobilku. 

11. Klesající inteligence mas 

Jednou z nejvíce znepokojující známkou všeho je, že jsme již v 
kolapsu, je velký pokles inteligence lidí. Lidé žijící naprosto pohlcení 
televizí, nemohou přinést světu absolutně nic cenného. Jedná se o 
"hloupé spotřebitele", kteří se nechali naočkovat tím, na co se dívají v 
televizi a jedí zpracované pasterizované nezdravé potraviny. Jsou pod 
silným psychologickým tlakem a věří všemu, co jim vláda říká. 
Většina z těchto lidí bude mít problém projít kolapsem. 

12. Kompletní výroba mainstreamových zpravodajství 

Většina mainstreamových zpráv je dnes uměle vyráběna: Obamův 
rodný list, válka v Libyi, ekonomika, atd. Vše je přitom natolik 
naprosto falešné a neuvěřitelné, že inteligentní člověk sledující zprávy 
musí vybuchnout smíchy. Je to znamením tohoto kolapsu, že 
informační zdroje, které ovládají masy, jsou neschopné podat 



pravdivý obraz a uchylují se k vymýšlení politicky účelných výmyslů o 
všem od zdravotní péče a medicínu až po americký dolar. 

13. Probíhající farmaceutické znečištění našeho světa 

Kromě kontaminace GMO a radiací existuje i významná 
farmaceutická kontaminace naší planety. Není to jenom 
farmaceutickými továrnami, které vypouští jejich produkty do řek, je 
to také skutečnost, že více než polovina populace užívá léky téměř 
denně a ty léky prochází skrz jejich těla a končí ve vodě, kde infikují 
ryby. Látky léků dokonce skončí ve splaškovém kalu, který je 
prodáván jako "organická půda". 

14. radioaktivní kontaminace globálních potravinových zásob 

Tento bod je opravdu zákeřný: celosvětové zásoby potravin jsou nyní 
kontaminovány radioaktivními spady z Fukushimi. Sice bylo řečeno, 
že byla úroveň záření "nízká", ale už nikdo neřekl, že izotopy 
radioaktivního cesia přetrvávají v zásobách potravin celá staletí. Jak 
lidské tělo přežije vystavování skenování CT, radioaktivnímu jídlu, 
paprskům X, tělním skenerům TSA a navíc i tajnému DHS mobilnímu 
X záření, které může proniknout vaším tělem, jakmile vstupujete 
třeba na fotbalový stadión. Celková radiace zatěžuje lidskou rasu a 
podporuje hromadnou neplodnost. 

Zrychlujeme... příliš 

Prosinec 2012 může být užitečným datem nějakého počátku 
pokročilejší fáze krize, nebo možná jako spoušť pro nějaké další 
zrychlení společenského rozpadu. Ale nenechme se mýlit - již nyní 
žijeme v době kolapsu moderního světa a sedíme v první řadě. 

Přemýšlejte o tom, co se kolem vás v těchto dnech děje. To jsou znaky 
posledních zoufalých spárů civilizace postavené na naprosto 
neudržitelných postupech, které nemají hodnotu života v našem 
světě. Jedná se o konec časů firemní oligarchie a monopolních pro-
ziskových korporací, které zničily vše v našem světě výměnou za 
mírně vyšší čtvrtletní zprávu o výnosech. 

V honbě za stále více penězi lidstvo obětovalo své potravinové zásoby, 
opylovače, oceány, lesy a půdy. Lidská chamtivost využívala jiné osoby 
k lékařským experimentům i jako štít. Vytvořili jsme války, abychom 
prodali ještě více bomb a vymysleli jsme nemoci, abychom mohli 
prodávat psycho-chemikálie. 

To jsou praktiky nezdařené civilizace, jejíž dny jsou sečteny. Sledovat, 
jak se vše hroutí, je mnohem zajímavější, než sledovat pokračování v 
destruktivních způsobech. Protože ti z nás, kteří tomu věnujeme 
pozornost, vytvoříme budoucí civilizaci, která přijde po kolapsu. 



Rozlučte se s falešnou mocí institucí 

Bylo by samozřejmě hezké, kdyby si naši budoucí vůdci vzpomněli na 
význam svobody a osobní odpovědnosti. Odpověď na všechny 
problémy světa je svoboda - svoboda v lékařství, svoboda v ekonomii a 
svoboda od vlády tyranie. 

Nalijme si čistého vína - příčina většiny problémů, které právě teď 
táhnou náš svět ke dnu, je špatná vláda. Je to špatná vláda, která 
schválila geneticky modifikované organismy. Špatná vláda prosazuje 
lékařské monopoly a dovolí pesticidy zabíjet včely medonosné. Špatná 
vláda nás přivedla do nevyhnutelných dluhů a nákladných 
zahraničních válek. Špatná vláda zakázala svobodu zdraví a chránila 
monopolní praktiky potravinových organizací, farmaceutických a 
chemických společností. 

Pád moderní lidské civilizace je, jak jste již pravděpodobně uhodli, i 
pád samotné myšlence, že vláda vytváří lepší společnost. Protože po 
kolapsu musí umřít jedna myšlenka - že lidé potřebují další skupinu 
lidí (vládu pracovníků), kteří budou žít z naší tvrdé práce, zatímco nás 
budou honit se svojí falešnou autoritou a řídit každý malý detail 
našich životů. 

Takže to, co potřebujeme v našem světě, není žádná další vláda, ale 
více svobody. Pokud bychom měli svobodu, nedotknutelnost a osobní 
zodpovědnost, nemuseli bychom čelit globálnímu kolapsu, který již 
začal. Lidská rasa je ale jako malé děcko, která se evidentně musí 
některé lekce naučit tvrdší cestou. 

Tato lekce by měla být dlouho vzpomínána. Necháte-li podniky, banky 
a vlády řídit vaši ekonomiku, vaše farmy a celý život, budou vás 
otročit a krást vaši budoucnost. Zatímco spíte, budou aplikovat tiché 
jedy do světa kolem tak dlouho, dokud se jednoho dne neprobudíte a 
vše, co bylo vytvořeno, tak bude zničeno. Budou vám slibovat ráj, ale 
přinesou vám pouze smrt. Dejte si pozor na každý subjekt, který není 
žijící osobou - žádná vláda, žádná instituce, žádná společnost nemají 
duši, srdce, ani svědomí. Jsou to síly organizovaného ničení, které 
decimují ty věci, kterých si my ceníme a zároveň přináší věci, které 
nás jen zotročí a poškodí. 

Dejte si pozor na společnost, vládu i neziskové organizace pracující 
jako přední skupiny soukromého průmyslu. Nikdy nedovolte, abyste 
byli ovládáni přes jakoukoliv instituci, která existuje jen jako fiktivní 
konstrukce stvořený projekcí lidské chamtivosti. 

Buďte připravení na zrychlení kolapsu. Pokud čtete tyto řádky, jste 
budoucností lidské rasy. Máte povinnost zůstat na živu, aby vaše geny 
zůstaly neporušeny a mohly tak vytvořit novou společnost poté, co se 
tato ztrácí v propadlišti dějin. 



Mike Adams                                     www.naturalnews.com 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Terorizmus utlacanej mensiny 
http://www.youtube.com/watch?v=8AUxwxHjmvk&amp;feature=share<http://www.yout
ube.com/watch?v=8AUxwxHjmvk&feature=share> 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
ROMALE 
Víte, proč se Romové sjednotili? 
Protože v Jednotě je alkohol, cigarety i cukrovinky! 
 
********* 
Přijde Cikán do řeznictví a povídá: 
"Kilo masa, ale hodně!" 
 
********* 
Motto romské olympiády: 
"Není důležité zvítězit, ale vrátit sportovní náčiní". 
 
********* 
Víte, kdo má největší úctu k práci? 
Romové. Ani se jí nedotknou! 
 
********* 
Na Úřad práce přijde muž ve středních létech. 
"Hledám nějakou práci. Mám deset dětí!" 
"A co ještě umíte?!" 
 
********* 
Víte, proč jsou Cikáni menšina? 
Protože většina jich sedí ve vězení. 
 
********* 
Gejza vidí Deža, jak utíká s kufrem a volá na něj: 
"Dežko, čo máš v tom kufru?" 
"Eště neviem..." 
 
********** 
 
Víš co je jeden cikán na Měsíci? 
Nápad. 
A všichni Cikáni na Měsíci? 
 Řešení... 
 
********** 
Víte, proč Cikáni nemohou být vegetariáni? 
Protože neexistují sójoví psi. 



 
********** 
Jak se řekne romsky "daleko"? 
Toronto. 
********** 
 
 
Víte, co vznikne, když cikána přejede parní válec? 
No přece CD-ROM, 
 
********** 
Přijdou cikáni do recepce hotelu a recepční na ně: 
"Pánové, máte rezervaci?" 
Cikáni na to: "Vypadáme snad jako indiáni, debile?!" 
 
********** 
Jak se říká cikánovi v obleku? 
"Obžalovaný, vstaňte!" 
 
********** 
Znáte nejkratší vtip? 
Cikán pracuje. 
 
********** 
"Cikáne, kde děláš?"? 
"Nikde." 
"A ty?" 
"Já mu pomáhám." 
 
********** 
Říká jedna cikánka druhé: 
"Ežľika, to nekraď, to je naše!" 
 
********** 
Víte co udělá cikán, když dodělá filozofickou fakultu? 
Sundá lešení a jde na právnickou. 
 
********** 
Imigrační úředník v Kanadě se ptá pana Lakatoše 
"A jak se ten rasismus v České republice projevoval?" 
"To bolo různé, ale už aj malé děti sú tam rasistické." 
"I malé děti, to je na pováženou." 
"No ba, veď aj ty sněhuláky dělajú len bílé!" 
 
********** 
Dežo čte v novinách: 



"Hledá se muž ve věku asi 40let, který v noci na opuštěných místech přepadává ženy,  
osahává je a ukazuje jim své přirození." 
Otočí se na manželku a říká: 
"Eržika, myslíš, že by mi to místo dali?" 
 
********** 
Přijde cikánka do masny a se slzami v očích prosí řezníka, jestli by jí nedal maso na dluh, 
že má hrozný hlad. 
"Dobře, dám ti maso na dluh,ale musíš vypít kýbl vody." 
Cikánka do sebe naleje celej kýbl vody a řezník povídá: 
"Hovno hlad, žízeň jsi měla!" 
 
********** 
Víte, proč se nemohou cikáni účastnit Závodu míru? 
Protože by většina diváků poznala svoje kola. 
 

********** 
Víš jaký je rozdíl mezi kouzelníkem a cikánem? 

Kouzelník řekne: "Abrakadabra!" a vyčaruje králíka z klobouku. 
Cikán řekne: "Diskriminácia!" a vyčaruje důchod, sociální dávky, byt a auto....... 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Zasmejme sa – humor na vikend. 
 Byl jsem velmi šťastný člověk. 
 Má báječná přítelkyně a já jsme byli spolu více  než rok, a tak jsmese chteli vzít.  
 Jen jedna malá věc mi vadila. Byla to její překrásná a výrazně mladšísestra. 
 Mé budoucí švagrové bylo dvaadvacet, měla na sobě velmi těsnou 
  minisukni, a určitě byla bez podprsenky. 
 Často se ke mě skláněla, když byla u mě, a tak jsem měl více než 
 příjemný pohled na její intimní části těla. To muselo být úmyslné. 
 Nikdy to nedělala,když byla u někoho jiného. 
 Jeden den tato sestřička volala a požádala 
 mě, abych jí pomohl zkontrolovat svatební pozvánky. 
 Byla sama, když jsem přijel. Zašeptala mi že po mě touží a tyto 
 pocity že nedokázala 
překonat.                                                                                                                                 
Navrhla mi, abych se s ní miloval, jen jednou předtím, 
 než se ožením a zaváži svůj život s její sestrou. 
No, byl jsem celkem v šoku, a nemohl říct ani slovo. 
 Řekla: 
 Jdu nahoru do mého pokoje, a chceš-li poslední divoký úlet, přijď 
a vem si mě. Byl jsem ohromen, zmrazen a v šoku jsem sledoval, 
 jak odchází po schodech. Když se dostala nahoru, stáhla si kalhotky 
 a hodila je po schodech dolů na mě. 
Stál jsem tam na okamžik, pak jsem se otočil a šel přímo k 
 hlavnímu vchodu.Otevřel jsem dveře a šel rovnou ke svému autu.  A hle,    celé mé 
budoucí příbuzenstvo stálo venku a všichni 



tleskali!                                                                                                                                   
                        Se slzami v očích, mě můj tchán objal a řekl: 
 Jsme velmi rádi, že jste prošel naším malým testem. . . Nemohli 
 jsme si přát lepšího člověka pro naši dceru. Vítejte do rodiny! 
A poučení z tohoto příběhu je: Vždy si nechávejte kondomy v autě! 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
A všichni ho mají rádi.... 
Ptá se učitelka v první tříde ZDŠ, jak mají děti rády pana Petra Nečase.  
Přihlásí se Anička „Sím, já ho mám tak ráda, že si ho nechám vytetovať na prsíčko a jak 
mi prsa porostou, tak se bude Nečas zvětšovať“. 
„To já si ho nechám vytetovat na břiško a až budu v jínáčí, tak poroste s mým 
miminkem“ říka Mařenka.  
Nakonec se přihlásí Pepíček: „ To já si ho nechám vytetovať na pindíka.  
Buď půjde do pi.., do prde.., nebo bude viset.“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
V Prahe pri demonštrácii!                                               Plagat. 
Loučíme se s iluzemi o demokracii, 
Které se nedožily 22 let 
Po dlouhé nemoci v nás zemřely iluze o: 

- Pravdě, 
- slušnosti, 
- ohleduplnosti, 
- solidaritě, 
- bezplatném zdavotnictví, 
- bezplatném a kvalitním školství, 
- právním státu, 
- nezávislé justici, 
- zemědělské a potravinové soběstačnosti, 
- péči  o stáří a v nemoci, 
- jistotě bydlení, 
- vojenské neangažovanosti, 
- nezávislých mediích, nemanipulativnosti, 

telefizních zpravodajství, 
- vytvážení podmínek podpory mladých manželství, zakládaní rodin 

s dětmi, 
- vzkvétajíci ekonomice a poctivých obchodnících.  

+++++++++++++++++++++++++++++ 
No Christmas at the White House 
 
Well,....Just another Joyful email to add to the list.... 
I'll let you decide once again what you will do with it.... 
Plain to see what my decision was..... 
    

White House will not do Christmas! 
 

Thought you might be interested in this information from the White House.. 



This isn't a rumor; this is a fact. 
 

A very talented artist for several years has painted ornaments to be hung 
on the various White House Christmas trees. The WH sends out an 

invitation to send an ornament and informs the artists of the theme for the year. 
 

She got her letter from the WH recently. It said that they would not be 
called Christmas trees this year. They will be called Holiday trees.. And, to 

please not send any ornaments painted with a religious theme. She was 
very upset at this development and sent back a reply telling them that she 
painted the ornaments for Christmas trees and would not be sending any 

for display that left Christ out of Christmas. 
 

Just thought you should know what the new residents in the WH plan for 
the future of America . If you missed his statement that "we do not consider 

ourselves a Christian Nation" this should confirm that he plans to take 
us away from our religious foundation as quickly as possible. 

 
Just another step toward turning America away from Christianity! 

 
We should shout to the highest hills that the White House is ours - not 

the Obama's, and 85% of Americans believe in Christ (Christmas).. 
 

You have two choices, delete or pass it on.* 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

OZNAM CCQ 

Association Mondial pour Certificats d´Assurance Qualité (Celosvetové 
združenie pre vydávanie certifikátov kvality), ktoré pre každé ročné obdobie 
vydáva jedno vzácne ocenenie, v spolupráci s mediálnym partnerom, 
mesačníkom Extraplus, oznamuje, že certifikát politickej korektnosti pre jeseň 
2011 získava s veľkým náskokom pred konkurenciou Rudolf Chmel. S radosťou 
konštatujeme, že prvýkrát si náš diplom budú môcť masovo prečítať aj naši 
spoluobčania rómskeho a maďarského pôvodu, takže nevznikne žiadna neistota 
kvôli skomolenému prekladu. Podľa mienky popredných psychológov totiž 
nedokonalé a povrchné pretlmočenie textu môže reaktivovať oidipovský 
komplex,  ba nezriedka vedie aj k poruche libida, čo by mohlo viesť až 
k utlmeniu budovateľského nadšenia pri povznesení našej vlasti. 
Nezanedbateľný je aj aspekt časovej úspory, pretože čas, ktorý by naši 
spoluobčania museli venovať prekladu, môžu teraz venovať podnikateľským 
úvahám, ako najlepšie a najvýnosnejšie investovať peniaze zo sociálnych dávok, 
v niektorých prípadoch aj z výplaty. 
Slávnostné odovzdanie certifikátu za prítomnosti celého výboru CCQ sa 
uskutoční 24. novembra o 18.00 v bistre „U Hemi“ na rohu Sasinkovej 
a Záhradníckej ulice. Stálou súčasťou ocenenia je aj udelenie finančnej odmeny 
vo výške 100 €. S. Chmela upozorňujeme, že vedenie certifikácie CCQ dáva 



veľký dôraz na presnosť a dochvíľnosť. Preto pokiaľ sa R. Chmel nedostaví na 
prevzatie certifikátu a odmeny do 15 minút, certifikát mu síce bude zaslaný 
poštou, ale uvedený obnos sa použije na útratu konzumácie prítomných 
návštevníkov pohostinstva, a to aj vrátane nápojov obsahujúcich alkohol.   
                                                                                                                   Prezident CCQ, 
v.r. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
ako získať v práci voľno 
 
Začnime týždeň s humorom. 
 
 
 
Nedávno jsem strašně potřeboval na pár dní vypadnout z práce, ale věděl  
 
jsem, že šéf mi volno jen tak nedá. 
 
Naštěstí mě napadlo, že kdybych ze sebe udělal blázna, tak mě na pár dní 
pustí. 
 
Tak jsem se zavěsil pod strop a začal vydávat podivné zvuky.  
 
Má kolegyně se na mě udiveně dívala a pak se zeptala, co proboha dělám na 
tom stropě. 
 
Vysvětlil jsem jí, že představuji žárovku, aby si šéf myslel, že jsem se 
zbláznil a 
pustil mě na pár dní domů oddychnout si od práce. 
 
Po několika minutách se u nás v kanceláři šéf skutečně objevil. 
 
Podíval se na mě, jak visím pod stropem a zeptal se: 
 
"Co tam, proboha, děláte?" 
 
Řekl jsem mu, že jsem se stal žárovkou. 
 
Odpověděl, že jsem očividně přepracovaný a že si mám jít na pár dní domů 
 
Odpočinout. Seskočil jsem dolů a odcházel domů. Moje spolupracovnice se 
 
ovšem vydala za mnou. 
 
Šéf ji zastavil a zeptal se jí: 
 
"A kam jdete vy?" 
 
Odpověděla mu: 
 
"Jdu taky domů.  Přece. nebudu dělat potmě.  
 
 
 
P.S. nie, aby ste to skúšali s vaším šéfom 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
Monthly letter from John Ralston Saul, International President, to the PEN membership. 
 
 



November 10, 2011 
 
  
Dear PEN Members, Dear Friends, 
 
Sixteen years ago today, our colleague Ken Saro-Wiwa was hanged by Nigerian officials 
for writing and speaking, and doing so persistently. I was in southern Tunisia with a 
group of writers and film makers when I heard the awful news. Many of us remember 
that day very specifically, with a sort of bitter shame. 
PEN had worked hard for Ken Saro-Wiwa’s freedom; for his life. And we failed. And we 
felt that failure. 
This life of literature and free speech of which we are all part has never been a pretty 
thing or a gentleman’s respectable undertaking. It has always had a rough and risky side 
to it. Sometimes those risks are merely financial or involve social alienation or the 
difficulty of finding a public. Sometimes they involve prison, exile, death. With Ken 
Saro-Wiwa all the facets of the full risk were played out. Here was the terrible reminder 
that you could be talented, famous, and you could be right. Yet mediocre, authoritarian 
officials could hang you and mutilate your body. 
Each time I think of our campaigns, the memory of Ken Saro-Wiwa re-emerges. We need 
to do what we do with such a careful balance of determination and care. Lives are in play. 
Mexico is an example of this complexity and I know that many of you took part in our 
Mexican Day of the Dead campaign on November 2nd. There are dozens of other very 
different examples. Think of Dawit Isaak, whose life hangs in the balance in Eritrea. 
We had an interesting opportunity to explain our work at the Frankfurt Book Fair in 
October. I had had a conversation a few months before with its Director, Juergen Boos, 
and for the first time PEN International was invited to take part. Laura McVeigh and Ali 
Nihat came with me and we had a number of events. First, German PEN is always there 
with a stand and I was able to take part with their President, Johano Strasser and their 
Secretary General, Herbert Wiesner in their annual Frankfurt press conference, focused 
on Egyptien publisher Mohamed Hashem, the winner of their 2011 Hermann Kesten 
Prize. 
 
  
 
We also did a major launch of the PEN International Publishers Circle in what is called 
the Weltempfang – Frankfurt’s new Centre for Politics, Literature and Translation. 
This took the form of a public session with Eva Bonnier, Chair of the Swedish Publishers 
Association, Ronald Blunden, VP of Hachette Livre and Anders Heger, Norwegian PEN 
president representing Norwegian publishers. I chaired the event. It was called Free the 
Word: Times of Transition. Quite a few PEN Centres were there, for example Kaiser 
ÖzHun of Uyghur PEN and Kaitlin Kaldmaa of PEN Estonia; and a big crowd. 
The next morning we had a good meeting with many of the members of the Publishers 
Circle to discuss its activities. The idea for now is to concentrate on supporting 
publishing in chosen countries where it is difficult. Thanks to the leadership taken by our 
PEN Centres in Norway, Sweden, Finland, and Canada, the Publishers Circle now has 14 
members. Starting with the three international founders - Hachette Livre, Penguin Group 



and Random House - they are: Gyldendal Norsk Forlag (Norway), Aschehoug forlag 
(Norway), Cappelen Damm (Norway), Albert Bonnier Forlag (Sweden), KF Media 
AB/Norstat (Sweden), De Oberoende (Sweden), Natur & Kultur (Sweden), Söderströms 
förlag (Finland), House of Anansi Press (Canada), Douglas & McIntyre (Canada) and 
Harper Collins (Canada). The idea is to take it to between 30 and 35 members. One of the 
practical results is that we are building up the percentage of unrestricted funds in our 
budget. 
The Book Fair also asked me to give the Weltempfang opening speech on behalf of PEN. 
The oral record is on our new website. 
We are already talking about an annual role for PEN International at the Frankfurt Book 
Fair. This is all part of us taking our messages to a broader public. I should add that 
Iceland was the guest of honour this year. Sjón and many other of our Iceland PEN 
members were in the spotlight. 
On a practical front, the Digital Media and Communications group chaired by Hori 
Takeaki and made up of Marian Botsford Fraser and Margie Orford has begun to work. 
Eric Lax’s group on structural reform has already received written suggestions from some 
of you. 
All best wishes,     John Ralston Saul 
 


