
Spravodaj c 172 
Motto: „Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné, do spomienok pradávnych 
zakorenené, po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch, zvučiace v tuhých rýmoch.” 

Juraj Antal-Dolnozemský: Už aj preto 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 
Motto pre tento rok: 
  
Pamätajte, Noemovu Archu postavili laici, Titanic odborníci.  

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

Karol Kuzmány - Kto za pravdu horí 
Kto za pravdu horí v svätej obeti,  

kto za ľudstva právo život posvätí,  
kto nad krivdou biednych slzu vyroní,  

tomu moja pieseň slávou zazvoní.  
 

Keď zahrmia delá, orol zaveje,  
za slobodu milú kto krv vyleje,  

pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:  
tomu moja pieseň slávou zazvoní.  

 

Kto si stojí slovu: čo priam zhŕkne svet,  
komu nad statočnosť venca v nebi niet,  

koho dar nezvedie, hrozba neskloní:  
tomu moja pieseň slávou zazvoní.  

 

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,  
večné on pre podlosť peklo podpálil,  

kto ctí pravdy božskej božské zákony:  
tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

 

Pozvánka 
Nehľadajme, čo nás rozdeľuje, 

hľadajme, čo nás spája! 
Miestny odbor Matice slovenskej  



v Dúbravke  

pozýva svojich členov a sympatizantov  

na prednášku 

 
Prednáša:  Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.  

                            riaditeľ Ekonomického ústavu SAV 

Kde?                   Kultúrne centrum Fontána,  

                           Ožvoldíkova 2 

                             Bratislava - Dúbravka  

Kedy?    10. januára 2012 

O koľkej?    17.00 h 

Srdečne Vás pozývame! 

Kontakt: Mária Sláviková, 02/64363358, mslavikova@szm.sk 

- Vážení priatelia výtvarného umenia, 
radi by sme Vám touto cestou zaželali všetko najlepšie do nového roka 
a zároveň Vás pozvali do našej novootvorenej GALÉRIE na RUŽOVEJ DOLINE č. 6 
(budova Kovoprojetku.) 
Pri tejto príležitosti si Vám dovoľujeme taktiež dať do pozornosti 
Kurzy kreslenia a maľovania, ktoré začínajú od 9. januára 2012 
Viac informácii o kurzoch nájdete na stránke www.galeriaas.sk 
Naša nová e-mailová adresa je od dnešného dňa: info@galeriaas.sk 
(namiesto pôvodnej asgaleria.ba@nextra.sk) 
Na stretnutie s Vami sa tešia. 
akad. mal. Andrej Smolák a Mgr. Andrej Smolák 

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

- Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Etika ako tvorba 
ktorá sa bude konať v stredu  11.1. 2012 o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 2 v 
Bratislave (konečná trolejbusu č. 208 na Šulekovej ulici). Prednášať bude Mgr. 
Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

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

- Neviem, či ste sa dopočuli o výstave o Jankovi Havlíkovi. Táto výstavka je 
ešte na Šindolke u rehoľných sestričiek a to do 15. januára. Možno si ju prísť 
pozrieť každý deň od 7.00 do 19.00. Je to spacované ako 14 zastavení 
krížovej cesty mládenca - bohoslovca, ktoého ako ostatných po zlividovaní 



rehole v roku 1950 prepustili domov. On si so spolubratmi tu v Nitre 
súkromne pokračoval v štúdiách. Chytili ich ako podozrivú skupinu. Dostal 
zato 10 rokov Jachymova a tam mu ešte 1 rok pridali. Odsedel všetky do dňa. 
Bol neprevychovateľný, preto mu ani jednu amnestiu nedali. Zomrel krátko 
po prepustení ako 37 ročný. Pripravuje sa jeho proces blahorečenia. Ak by 
ste mali cestu  do Nitry, možno by to bolo pre Vás zaujímavé.  

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

Dobrá novina pre milovníkov folklórnej hudby. Máme možnosť počúvať rôzne folklórne 
súbory, ktoré zaiste ohrejú naše slovenské srdce. 

Pošlite ďalej. 

            Slovenské folklórne internetové rádio  

            www.jankohrasko.sk 

            denny program: 

            http://www.jankohrasko.sk/radio/program/ 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Výzvy pre národné sily v dobe globalizácie.  

Dnes sme tu na jubilejnej 20. konferencii SSI Slovakia plus a Korene, v čase kedy 

stojíme na prahu zásadnej  možno paradigmatickej či civilizačnej zmeny a zároveň sme 

na prahu  striedania generácií. Predovšetkým však pred obrovskými výzvami . Pred 20. 

rokmi boli akéri  boja za samostatnosť približne v našom veku. Ja sám som už vtedy bola 

dospelý a veľmi intenzívne som vnímal cely vtedajší vývoj. V tom čase, národné sily boli 

na vrchole svojho vplyvu. Zásadným spôsobom  dokázali  ovplyvňovať reálnu politiku, 

dokázali dostať desťtisíce ľudí na námestia, dokázali vydláždiť cestu k zvrchovanosti,  

suverenite a nakoniec i k štátnej  samostatnosti. Svojím spôsobom to bolo ľahšie, pretože 

cieľ bol jasný a podpora vo verejnosti aj vďaka vtedy vplyvným politikom značná. 

Bohužiaľ to či prišlo potom, možne charakterizovať sentenciou, vyhrali sme vojnu, ale 

prehrali sme mier. Kormidlo štátu prevzali, častokrát cynicky technológovia moci, 

koncepty ktoré boli vymyslené sa nerealizovali. Nepodarilo sa nám vytvoriť filantropickú 

národne a sociálne cítiacu kapitálotvornú vrstvu, pre ktorú by hlavným a jediným cieľom 

nebola maximalizácia zisku, ale zveľaďovanie zvereného majetku na prospech väčšiny. 

Naopak obrovské majetkové presuny, ktoré sa dejú raz  za mnoho storočí skončili 



krachom. Nedokázali sme vytvoriť životaschopnú sieť mienkotvorných médií, ktoré by 

naše hodnoty, myšlienky a riešenia udržiavali v politickom či spoločenskom diskurze. 

A tak sme dnes takmer v akademickom gete, pomaly sa učíme využívať sociálne siete 

a alternatívne zdroje informácií, ale naša reálna schopnosť ovplyvňovať smerovanie 

spoločnosti je veľmi malá. Súvisí to však aj s tým čo už bolo povedané. Po dosiahnutí 

samostatnosti, prevzali kormidlo do rúk iní, a náš cieľ vytvoriť prosperujúcu spoločnosť 

a vyformovať hrdú a sebavedomú politickú reprezentáciu sa nepodaril. Pred 20. rokmi 

sme stali  pred  historickým zlomom, ale z hľadiska  celého sveta predsa len lokálneho 

významu. Využili sme šancu a v dobe  vhodnej na emancipáciu štátov v Európe dosiahli 

sme národné sebaurčenie. Dnes však stojíme pred celosvetovou zmenou. Každému ako 

tak súdnemu človeku jasné, že kapitalizmus v svojej súčasnej zdegenerovanej podobe 

nemá šancu na prežitie, aby jeho dnešná virtuálna, kasínova, či špekulatívna forma 

pretrvala dlšie obdobie. A práve byť na čele síl, ktoré jasne, jednoznáčne a otvorene 

pomenujú príčiny a prídu s reálnymi riešeniami je zásadná  výzva pre národne sily. Treba 

už konečne jasne a jednoznačne postaviť proti  hlúpym a demagogickým frázam o tom, 

že si žijeme (teda my bežný ľudia) nad pomery, že treba šetriť, škrtať a viesť zodpovednú 

rozpočtovú politiku. Naopak treba ísť do ofenzívy. Musíme jasne a jednoznačne postaviť 

otázky inak. Kto sa má uskromňovať, tí ľudia, ktorý žijú z 400 či 500 eur mesačne? Ako 

je možné, že od roku 1998 do roku 2008 sa zdvojnásobilo HDP na hlavu, ale bežný 

človek z toho profitoval len minimálne ? Kde sme sa to dostali, ak 75 % ľudí  má nižšiu 

než priemernú mzdu a ak vyše 67 % ľudí zarába menej ako 550 eur. Zároveň však 

výrobné kapacity podnikov, napr. automobiliek ani v čase najväčšej konjunktúry neboli 

vyťažené na viac ako 80 %. Žijeme v čase ľahkej a relatívne lacnej výroby, disponujeme 

technológiami, ktoré by dokázali zabezpečiť slušný život množstvu ľudí, ale kvôli 

extrémnej nerovnováhe, alebo lepšie nespravodlivosti, extrémnej polarizácii v príjmoch 

svet smeruje ku kolapsu. Čo nás čaká. Dlhová kríza, hlboká recesia, odbúravanie  

životných istôt, ďalšie zbedačovanie, pád mien, vysoká inflácia a nakoniec kolaps ? Áno 

toto je veľmi pravdepodobný scenár. Dnes už asi nie je v silách nikoho úplne eliminovať 

ho, ale práve dnes musí nastať zásadná a otvorená diskusia o tom, prečo sa tak stalo, 

ktorá je za to zodpovední a ako to riešiť. Svet je v pohybe. Laureat nobelovej ceny 

J.Stiglitz, nedávno publikoval esej, kde to povedal veľmi pregnantne. Žijeme vo svete 



kde je realitou vláda jedného percenta najbohatších, jedným percentom  pre jedno 

percento. Takto položená téza  nás núti odpovedať si na otázku. ako musela zdegenerovať 

demokracia, ak takéto niečo dovolila. Už dávno  nežijeme v demokracii, ale vládne tu tá 

najhoršia oligarchia, ktorá svojím egoistickým prístupom priviedla svet na samotný 

pokraj skazy. A práve tu je agenda aj pre národné sily. Stále nám niekto predkladá akúsi 

ilúziu slobody, či dokonca demokracie, ale v skutočnosti sme otrokmi systému, ktorí nás 

zväzuje a dusí.  Máme ešte formálnu politickú slobodu, ale politiku si sprivatizovalo to 

povestné jedno percento najbohatších, ktoré vez politické strany  kontroluje výkon 

politiky. Konkrétne na Slovensku  to nie je ani  to povestné jedno percento, ale zopár 5 – 

6 neskutočne bohatých finančných skupín či žralokov, ktorý dokonca  kvôli  daňovej 

optimalizácii majú svoj domicil na Cypre. Okrem toho tu máme ešte zopár hrubozrnných  

pravicových demagógov, ktorí riešenia našej situácie ešte viac komplikujú.  Čo môžme 

teda ľuďom ponúknuť ? Otvoriť nové témy zmeniť program a podstatne rozšíriť diapazón 

problémov a ich riešení, ktorým sa budeme venovať. Mala by bojovať proti falošným 

pravidlám politickej korektnosti, s plnou vážnosťou sa venovať rómskemu problému. Je 

nutné nájsť odvaho hovoriť o veciach o ktorých sa nehovorí, je najjvyšší čas prestať si 

brať servítok pred ústa a začať sa hlásiť o svoje práva, Dorazne, ale bez excesom , 

lacného populizmu, ale dôrazne. Ľudí  už ako na zmilovanie čakajú na otvorenú a jasnú 

reč , miesto  tých nič nehovoriacich úlisných rečí. Ako som už spomenul do  tematickej 

výbavy národných síl musí  patriť aj agenda antikapitalizmu resp.  boja proti globalizácii. 

Obrovská téma je rozpočtová či daňová harmonizácia v EÚ. Nesmieme sa však tejto 

témy zmocniť tak  tupo demagogicky , falošne nekvalifikovane a cynicky ako Sulík. 

Situácia je skutočne vážna a žiadne ľahké a jednoduché riešenia neexistujú. Treba ľuďom 

hovoriť pravdu, a treba aj pomenovať vinníkov. Ratingové agentúry, obrovské banky, 

finančné špekulácie a vysokosofistikované finančné produkty, ktoré nakoniec doviedli 

Európu tam kde dnes je.Ľudi od nás tiež a právom očakávajú, že zdvihneme hlas všade 

tam kde sa dejú ukrutné neprávosti. Náš hlas musí byť počuť vždy by excesoch , ako bolo  

Afganista, Irak, Líbia, predovšetkým však pri nepríčetnej arogancii ktorá je páchana na 

Palestínčanoch. Nesmieme mať strach povedať , že kráľ je nahý a to napriek sile a vplyvu 

toho koho kritizujeme. Takáto odvaha bude samozrejme sankcionovaná, ľudia ktorí sa na 

to podujmú, ak to budú robiť pravidelne a dôsledne dostanú sa do polohy mediálnych 



štvancova, ale musia vytrvať.    Téma dvojitých štandardov v zahraničnej politike,  

vlajkovou loďou národnej agendy. Na a v neposlednom rade pred národnými silami, je 

obrovská úloha . Intenzívne a systematicky pracovať na  „dekriminalizáciu" prezidenta 

prvej SR Jozefa Tisa. Schytávala by za to poriadne  mediálne útoky od neoliberálnych 

médií. Nájdu sa však ľudia, ktorý pôjdu na takúto kamikadze misiu ? Ako dlho budú 

schopní schytávať útoky predajných médií. Toto je najväčšia výzva pre národné sily.  

Nájsť a sformovať novú generačnú a obsahovú platformu. Sme však generácia, ktorá 

vyrastala  (  minimálne v posledných desiatich rokoch , bez oficiálnych médií). Točíme sa 

v kruhu. Vieme čo chceme, iste by sme vedeli sformovať program , možno by sa našli aj 

osobnosti, ktoré by jednotlivé agendy dokázali mediálne prezentovať, ale narážame na 

zatiaľ neprekonateľné bariéry mediálnej ignorácie. V dnešnej reálnej politike je dnes 

minimum ľudí s jasnou víziou, so schopnosťou rozmýšľať v dlhších horizontoch a čo je 

najhoršie, politici nedokážu nič iné len hasiť už vzniknuté požiare. Volebný cyklus je ich 

maximálny  horizont a koreluje  s ich schopnosťou vnímať svet a prijímať tomu 

adekvátne rozhodnutia. Čo je však najhoršie stratila sa doba vízii. Žijeme v akomsi 

hedonistickom svete, a napriek tomu , že cítime , že sa rúti do záhuby, správame sa ako 

na povestnom Titaniku, kde pasažieri prvej triedy na najvyšších palubách sa ešte bavili, 

keď podpalubie s tými najchudobnejšími už bolo zaplavené.  Veľmi dobrá paralela, loď 

sa potápa, ale mi sa ešte bavíme. Anestetikom lacnej  televíznej zábavy, držia masy 

v blaženej nevedomosti. Dozabávame sa k smrti, len nemyslieť, necítiť, nestarať sa, toto 

je stratégia ktorá už dobrých 40. rokov funguje.  Žijeme v začarovanom kruhu a ak sa 

chceme zachrániť musíme z neho von. Vstanú noví proroci. Verím, že áno, keď sa 

pohroma zdá nevyhnutná vynárajú sa nový proroci. Niektorí možno falošní, ale len 

v kríze je šanca, na systémovú paradigmatickú zmenu.  Západný svet sa  na jednej strane 

búri  proti ultraliberálnemu relativizmu hodnôt, a pokúša sa o návrat k tradičným 

hodnotám. na druhej strane sa prvý krát masovo a jednoznačne ukazuje, že Wall Street sa 

stáva symbolom a stelesnením, chorôb tohto sveta. A o tom , že situácia je vážna, svedčí 

aj to, že spontánne protesty  proti systému ktorý stelesňuje WS sa v priebehu niekoľkých 

dní rozšírili po celom západnom svete. Sme na prahu  globálnej paradigmatickej zmeny 

a musíme na ňu byť pripravený. Možno k nej dôjde o tri mesiace, pol roka rok, alebo 



desať rokov, ale bude nevyhnutná. Ak budeme pripravený, možme po vyhranej vojen 

vyhrať aj mier.  

Roman Michelko 

•  DORUĽA, Ján. O krajine a vlasti starých Slovákov. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 92 
s. ISBN 978-80-89489-04-6.Typ: AAB  

•  DORUĽA, Ján. Hornouhorsko-košický Uhromaďar Sándor Márai v osídlach karpatsko-uhorskej slovansko-
slovenskej traumy. In Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 2, s. 97-142. ISSN 0037-6787.Typ: ABB 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Islam a turecke serialy na obrazovkach komercnej televizie na Slovensku!!! 
 
Mili priatelia a znami! 
             Radi sa pozerate na televizne serialy, najma na tie z tureckej produkcie, ktore su na Slovensku uz niekolko 
mesiacov na televiznych obrazovkach komercnych televizii? Tak si laskavo precitajte tuto uvahu, ktoru Vam tymto mailom 
preposielam. N. 
          P.S.: Ak sa stotoznite s touto uvahou, tak to dajte vediet i svojim znamym, aby boli tiez v tomto smere zorientovani, 
a ak nie, tak im  napiste povzbudive slova, nech si “nenechaju ujst” ani jedno dalsie pokracovanie!!! 
  

Islam v našich obývačkách! 

Nie je to tak dávno, čo nás na televíznych obrazovkách šokoval turecký seriál Tisíc a jedna noc z prostredia súčasného 
Konstantinopolu. Ideovým zámerom majiteľov komerčných televízii bolo takouto formou pripraviť pôdu pre rast a rozvoj 
multikulturalizmu na Slovensku. Na Slovensku sa objavuje stále viac hlasov, ktoré volajú po legalizácii islamu v Slovenskej republike 
a uznaní islamu za jedno zo štátom uznaných náboženstiev na Slovensku. Naša krajina tlaku islamizácie zatiaľ odoláva a patríme k 
posledným krajinám v Európe, v ktorých nestojí ani jedna mešita s minaretom. No a toto niektorým hlásateľom multikulturalizmu 
doma a najmä spoza hraníc prekáža. Stúpenci multikulturalizmu majú takú obrovskú moc, že ich zvrátené myšlienky o rôznorodej 
Európe plnej rôznych ázijských a afrických národov sa stávajú v západných krajinách realitou a pre nás nočnou morou. A práve teraz 
sa z ničoho nič objaví seriál, ktorý nám ukazuje tureckú spoločnosť ako spoločnosť vyspelú, kultúrnu, ba dokonca tolerantnú. Opak je 
ale pravdou, kým na začiatku 20. storočia žilo na území dnešného Turecka (východná Trácia a Malá Ázia) niekoľko miliónov 
kresťanov, dnes netvoria v Turecku ani jedno percento obyvateľov. Turci jednoducho niekoľko miliónov kresťanov v 20. storočí na 
svojom území vyvraždili a niekoľko miliónov násilne vyhnali zo svojich domovov, kde ich predkovia žili niekoľko tisícročí (hlavne 
Gréci na pobreží Malej Ázie a Arméni). V Turecku sa kresťania stále stávajú objektom násilia. Kresťan v Turecku je vystavaný 
permanentnému tlaku násilníckych moslimov, ale aj tlaku tzv. sekulárneho tureckého štátu, ktorý je v podstate moslimský. 

O to viac šokuje slovenského diváka uvedenie tureckého seriálu Sultán, ktorý je glorifikáciou sultána Sulejmana (Solimana) 
Nádherného, s ktorého postavou majú naši predkovia veľmi zlé skúsenosti. Šok je o to väčší, že sa tak stalo v adventnom čase, krátko 
pred Vianocami. Sulejman bol jednoducho odporný sadistický vrah a zločinec, typický orientálny despota, ktorý rozsieval skazu a 
smrť ďaleko od príbytkov násilníckych osmanských Turkov. Okrem toho žil roztopašným a zhýralým životom. Zneužíval zajaté 
kresťanské panny vo svojich háremoch, ktoré nútil konvertovať na islam. Často to boli nevinné mníšky zo zničených kresťanských 
kláštorov, ktoré zajali janičiari ničení kresťanských kláštorov v Európe. Hordy sultána Sulejmana zničili aj krásnu katedrálu v 
Ostrihome nad Dunajom a na ruiny premenili množstvo kresťanských chrámov na území Uhorska i Balkánu. 

Sulejman sa do našich dejín zapísal aj katastrofálnou pohromou, ktorá sa stala v bitke pri Moháči 29. augusta 1526. Následky tejto 
pohromy uvrhli našu krajinu do zaostalosti a orientálnej svojvôle tureckých despotov. Od tohto obdobia sa traduje zaostávanie strednej 
Európy za západnou časťou kontinentu. Otrasnou sa stala najmä víťazná Sulejmanova prehliadka spojená s barbarstvom najhrubšieho 
zrna po víťazstve nad kresťanskými vojskami. Turci vtedy postínali hlavy zajatých vojakov, ale aj padlých vojakov a navŕšili ich na 
obrovskú hromadu, pred ktorou víťazne pochodovali. Orientálny strach a skazu rozsievali na našom území takmer 150 rokov. 
Napichovanie malých detí na kopije, štvrtenie obetí, bezbrehé znásilňovanie, vypaľovanie bezbranných dedín, plienenie kostolov... 

Toto sú činy slávneho sultána Sulejmana, ktorého obrazy zo života idú režiséri multikulturalizmu približovať slovenskému divákovi. 
Turecký seriál ide glorifikovať vraha, zločinca, smilníka a beštiálneho sadistu. Obávam sa, že o niekoľko rokov bude niekto 
glorifikovať postavy nacistických a komunistických zločincov. Oslava sultána Sulejmana má možno opodstatnenie v Tureckej 
republike, ale určite nie v krajinách, ktoré sa stali obeťami tureckej agresie v 14. až 20. storočí. Slovenský divák by mal tento seriál, 
oslavujúci islam a zločiny beštiálneho vraha Sulejmana, jednoducho ignorovať. Je to len jedna zo zákerných ciest, ako popularizovať 
islam a Turecko v očiach slovenského diváka. Nedajme sa oklamať! Ak sa raz prebudíme do moslimského stredoveku, možno už bude 
neskoro.               Kliment Uhrecký 

----------------------------- 



Pán Uhrecký, 
chcel som napísať niečo podobné a tak iba dodávam: 
Čo by si tak Turci pomysleli, keby v ich televízii išiel Panelák, alebo niektoré ďalšie slovenské seriály štvrtej cenovej 
skupiny? Seriály by sa mali predávať recipročne. Hanba je už to, že takéto "diela" sledujú Česi. 
Čo by si Turci pomysleli pri sledovaní politickej diskusnej relácie, keby videli  moderátorku s umelými perami, oblečenú 
ako pornohviezda, čo skáče politikom do reči, lebo vraj ona zastupuje divákov. Mňa určite nezastupuje. Nuž, také je naše 
kresťanské Slovensko pár sto rokov po Tureckej okupácii. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Vdaka za uverejnenie vynikajuceho clanku od Klimenta Uhreckeho: Preco stale tecie krv kristovych oviec. Dufam ze bude 
uverejnene aj v Januarovom cisle Pravo naroda. 
Ja chcem len koli persnosti dodat niekolko uprav co sa tyka Indonezie. 
Co sa tyka Moluckych ostrovov, tak Indonezia na principe rozdeluj a panuj, rozdelila Molucke ostrovy na Severne Moluky 
a Juzne Moluky. Stahovanim moslimov z Javy a Sumatry sa bohuzial severene Moluky stali prevazne moslimske az 70%, 
Juzne Moluky mali donedavna krestansku vacsinu ale dnes tato je len na vlasku 50,3%. 
Kde je obrovska vacsina krestanov a aj rimsko katolikov su Vychodne Male Sundy, a to ostrovy Flores, Sumba, a Timor, s 
toho Zapadny Timor je sucastou Indonezie. Flores je vyznamny najma tym ze tu dlhodobo posobili prevazne Slovensky 
Katolicky misionari, Cernak, Krcmarik, Tomko a dalsi. Flores je kulturne akysi slovensky ostrov. Na tychto ostrovoch 
nebadat tendenciu po osamostatneni sa od Indonezie, ani zaujem zo strany moslimov sa tam stahovat. Ostrovy su 
orevazne chudobne aj zivotnou urovnou. To je asi dovod. A je tam teda az 90% krestanov, na Florese az 95% 
rimskokatolikov. 
Ovela dolezitejsie aj z hladiska krestanstva sa javi zapadna polovica ostrova Nova Guinea, ktora pod menom Zapadna 
Papua, bola proti voli obyvatelstva priclenena k Indonezii, kym vychodna polovica ostrova je dnes nezavisly stat Papua-
Nova Guinea. 
Zapadna Papua aj dnes ma vyse 70% krestanov. Baptisti, Rimski - katolici a luterani. Ale uz ma aj 17% moslimov! Kym 
Papua- Nova Guinea ma len 0,04% moslimov. 
V roku 1961 Zapadna Papua bola pripravena na prechod nezavislosti od Holandska, mali vypracovanu hymnu, statnu 
zastavu a statny symbol. Indonezia urobila vojensky utok do Zapadnej Papuy, ktory vska bol vojensky odrazeny. USA 
vsak obavajuce sa ze, Indonezia prejde pod komunisticky vplyv donutili v roku 1962 Holandsko  odovzdad Zapadnu 
Papuu, Indonezii pod dokumentom zvanym New York Agreement, 1962. Dnes sa vie ze hlavny dovod bol ze v Zapadnej 
Papue v oblasti Freeport je najvacsie nalezisko zlata na svete a dnes aj najvacsia zlata bana na svete, ktoru vlastni 
americka spolocnost. Tato ma obrovske zisky, lebo plati domorodym banikom hlboko pod priemer ako plati banikom inde 
vo svete. Indonezia ma s dani s tejto bane az 20% totalneho danoveho odvodu celej Indonezie. Toto bol hlavny dovod 
odovzdania tychto krestanov do osudu horsieho, ako otroctvo. A kto to vsetko spiskal? Americky drahusik 'aka' americky 
Havel- John F. Kennedy- clovek s papulou ako kapor a zo srdcom ako skorpion!!!! Ich americky prezident milacik- 'aka' 
Vaclav Havel!!! 
Odvtedy stiha Kennedyovsky klan karma- zly osud!!!! 
Ale aj Pauanci v Zapadnej Papue si vytrpeli a trpia svoje. Od zaciatku protestovali proti pripojeniu k Indonezii a vedu vojnu 
v lesoch zo vsetkymy moznymi prostriedkami proti Indonezkej presile. Kanadsky antropolog Brody s urcitostou dokazal ze 
Indonezia od cias ovladnutia Zapadnej Papuy zavrazdila az 400 tisic povodneho obyvatelstva. 
Dalsie porovnanie z Papuou Novou Guineou. V case ked Indonezia dostala kontrolu nad Zapadnou Papuou, obe krajiny 
Zapadna Papua aj Papua Nova Guinea, mali zhruba 1 million obyvatelov. Dnes ma Papua Nova Guinea 6,5 milliona 
obyvatelov, prevazne povodne obyvatelstvo Papuanci- ktori su na 99% krestania- luterani, rimski- katolici a baptisti a 
nepotrebuju pristahovalcov aby im riadili ich stat. Zatial co Zapadna Papua ma dnes len 1,5 milliona povodnych 
obyvatelov Papuancov a druhu polovicu tvoria pristahovalci z ostatnej Indonezie, medzi nimi aj 17% moslimov. Obyvaelia 
Zapadnej Papuy, rovnako ako obyvatelia Vychodneho Timoru bojuju za svoju nezavislost od doby ked boli zacleneny do 
Indonezie. A o tomto by mali byt informovani aj citatelia na Slovensku! Len zazrakom sa podarilo Vychodnemu Timoru 
vyslobodit sa z Indonezie a podobny zazrak treba ockavat aj pri zachrane Zapadnej Papuy a jej povodneho a 
krestanskeho obyvatelstva, kym nie je neskoro. Lebo krestanstvo straca voci islamu na vsetkych frontoch. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
A tu je dokaz o zlocinoch kde v podstate islamisti vykonavaju zlocini na nevinom krestanskom obyvatelstve Zapadnej 
Papuy, podobne ako to robili na krestanskom obyvatelstve- katolikoch vychodneho Timoru s tym rozdielom ze vo 
Vychodnom Timore vyvrazdili 100 tisic povodneho obyvatelstva, kym v Zapadnej Papue az 400 tisic!!! A pritom sa 
Indonezia predstavuje ako tolerantna islamska krajina!!! Tak ako tzv. zapadni historici predstavuju Osmansku risu, vladu 
moslimskych Arabov v Spanielsku ci vladu moslimskych Mogulov v Indii. Vsetko je loz, o zlocinoch islamu Osmanov 
vieme s podania nasich predkov, o zlocinoch islamu v Spanielsku je mozne dozvediet sa z ustneho podania Spanielov a 
rovnako o Moguloch v Indii. Ved keby boli Moguli tak dobry, neovladli by Indiu tak polahky Anglicania!!!!! A to iste patri aj 
pre Indoneziu zlocinec general Wiranto beha volne po slobode- clovek zodpovedny za zlociny vo vychodnom Timore a za 
masaker na tamjsom cintorine Santa Cruz- ktory sa vykonal na vsech svatych(na dusicky)!!! Kto vsetko je zodpovedny za 
zlociny v Zapadnej Papue ani nevieme!!! 
A preto ma prekvapuje dopis Miroslava Bacu ktory vola po zaniku SNS, ale nevola po zaniku Most-Hid, SaS, ci SDKU-
DS, Ma za SNS alternativu ktora by dokazala zvitazit vo volbach a dostat sa do NRSR? Nema!!!! Tak je to z jeho strany 
len uboha zavist a nic viac!!! 
 
Otvoril som si webstranku SDKU-DS, pretoze som chcel vediet co ponukaju volicom pre volby roku 2012. 
Nuz ich ponukovy list bol natolko provokativny, ze som im chcel napisat na ich emailovu adresu, ktoru 
ponukaju na ich webstranke, ale ktora nefunguje, rovnako ako slovenska ekonomia ktoru oni riadia. Kedze 



koli nefunkcnosti ich emailu rozhodol som sa napisat otvoreny list - email dufajuc ze sa tento dostane do ruk 
SDKU. 
  
Vedenie SDKU-DS! 
  
Vy chcete vo vasom volebnom programe 4x4 riesenie pre viac prace na Slovensku- zvysit zmestnanost? 
Vy? Ktori ste za prvych dvoch Dzurindovskych vlad vytvorili hladove doliny na Slovensku? A vy ked za vasej 
terajsej vlady nezamestnanost znovu narastla? Nedajte sa vysmiat!!!! 
Dalsi vas program Za spravodlive slovensko; Vsimni si drahy citatel, ze SDKU-DS pise vo svojom volebnom 
programe slovensko z malym s!!! Cize tato krajinari sa nezapru ani vo volebnom programe!!! Kedze ani v 
takom dolezitom programe nechce pisat Slovensko z velkym zaciatocnym pismenom S!!! Uz aj z tohot 
vidiet, ako im zalezi na Slovensku- az do vsetkych dani ktore mozu vycicat z danoveho polatnika na svoj 
luxusny zivot!!!! 
AKe spravodlove Slovensko vytvorili doteraz? Okrem obrovskej nezamestnaosti a drahote, narast chudoby 
a na juznom Slovensku vdaka tomu senilnemu starcovi Rudolfovi Chmelovi vyrobili z tamojsich Slovakov 
bezdomovcov vo vlastnom state. Vdaka nezmyselnemu nadbiehaniu tzv Romom- CIganom, rastie 
neumerne pocet vrazd a kradezi zo strany tohto obyvatelstva voci ostatnemu obyvatelstvu Slovenska! Tieto 
kradeze a vrazdy zostavaju vo velkej miere nepotrestane. Aj to je obraz spravodliveho Slovenska ake nam 
doteraz tri Dzurindovske vlady- tato krajinarov pripravili!!! Chcete Slovaci aj dalej taky osud? 
Ak budu mat Slovaci pocas volieb v roku 2012 co len stipku zdraveho rozumu, tak vyzenu SDKU-DS, a 
vsetky strany ktore beru ucast vo vlade z NRSR, metlami a to metlami namocenymi v rychlosknucom 
betone!!!!!! 
 Prec s tato krajinarmi - Vivat Slovakia!!!!! 

+++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.brisbanetimes.com.au/opinion/politics/its-sheer-bloody-murder-right-
on-our-doorstep-20120107-1ppd2.html 

1) It's sheer bloody murder, right on our doorstep 

http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/07/ri-should-apologize-png-
expert-says.html 

2) RI should apologize to PNG, expert says 

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

A co povedomie Slovakov v Madarsku ?  
dufam, ze tato mimovladna organizacie robi osvetu aj v Madarsku, kedze tam ludia zacinaju pochodovat v 
ciernobielom za fasistu Hortiho a mytologiu Turula. 
 
Mohli by Madarom vysvetlit, ze preco je na Slovensku ovela viac hradom a zamkov ako v Madarsku a preco sa 
jazero Blatno, Matra, Visegrad, Miskolc atd... volaju, tak asko sa volaju a kto bol kral Svatopluk !!! 
 
Velmi by ma potesilo, keby niekto robil takuto osvetu !  

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

Nadácia Terra Recognita a projekt Neznámy 
sused 
Nadácia Terra Recognita bola založená v novembri 2005 ako Stredoeurópska mimovládna iniciatíva 
zaoberajúca sa zahraničnou politikou. 

V jej zakladateľskej listine sú zakotvené nasledujúce ciele týkajúce sa dvoch hlavných oblastí: 



• prehlbovanie spolupráce medzi jednotlivými krajinami v stredoeurópskom regióne a propagovanie 
stredoeurópskeho povedomia v Maďarskej spoločnosti;  

• zlepšovanie vzťahov medzi Maďarskom a susednými krajinami prostredníctvom dialógu s majoritnými 
societami v týchto krajinách a prostredníctvom šírenia informovanosti. 

Aktivity (2005 - 2010) 

Členmi nadácie sú zväčša mladí vedci a doktorandi v obore histórie, ekonómie a politických vied. Od vzniku 
nadácie sme sa venovali nasledujúcim aktivitám: 

• V spolupráci s iniciatívou Objavovanie strednej Európy (Találjuk ki Közép-Európát), ktorú zahájil Elemér 
Hankiss, sme v rokoch 2006-2008 vydávali časopis ‘Central European Review’, publikujúc týždenne 3-5 
článkov zakladajúcich sa na prehľade časopisov mapujúcich strednú a východnú Európu. Naším cieľom 
bolo prezentovať maďarským čitateľom informácie, ktoré mali prispieť k lepšiemu pochopeniu 
každodenného života predmetných spoločností.  

• Projekt Rozštiepená minulosť (Meghasadt múlt) bol odštartovaný v spolupráci s Pillar Foundation a 
podporili ho Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky a Stredoeurópska Nadácia. Vydali sme 
zborník 16 krátkych esejí, s cieľom reflektovať na tie oblasti slovenskej historickej vedy, ktoré sa nejakým 
spôsobom dotýkajú Maďarska. Zborník vydaný v roku 2008 v spolupráci so Spoločnosťou Farkasa 
Kempelena v Komárne bude publikovaný v druhom vydaní v roku 2010 v slovenskom aj v maďarskom 
jazyku.  

• Web stránka s historickou tematikou Časy minulé (Múlt-kor) (www.mult-kor.hu) takisto pravidelne prináša 
články členov nadácie týkajúce sa dejín strednej a východnej Európy, ktoré vyústili do niekoľkých 
elektronických čísel.   

• Projekt nazvaný 1989 – revolúcia, premena, zmena systému? (1989 – Revolution, Transition, System 
Change?) bol uskutočnený s pomocou Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci doktorandského 
študijného programu The History of Central and Eastern Europe in the 19th and 20th centuries, na ELTE 
univerzite v Budapešti. Projekt bol realizovaný za účasti slovenských a českých partnerov. V rámci 
projektu bola na ELTE zorganizovaná konferencia a semináre, na ktorých sa diskutovalo o zmenách 
systému v rôznych krajinách strednej a východnej Európy. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, boli 
vydané tlačou v anglickom a maďarskom jazyku v roku 2010.  

• V roku 2009 sme s podporou nemeckej nadácie Erinnerung Verantwortung Zukunft – 
Geschichtswerkstatt Europa vydali prvé dva zväzky z edície Multikultúrne mestá v strednej Európe 
(Multicultural Cities in Central Europe). The Hidden Faces of Budapest (Skryté tváre Budapešti) a A 
Capital on the Borderland (Hlavné mesto na pohraničí) prezentujú dnešnú podobu multikultúrnej tradície 
dvoch hlavných miest (Budapešti a Bratislavy). Tieto zväzky, dostupné v angličtine, sú písané štýlom 
inovatívneho turistického sprievodcu. Domovská stránka projektu je: www.cities-in-central-europe.com  

• S podporou Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky a v spolupráci so Spoločnosťou pre 
strednú a východnú Európu v Bratislave nadácia spustila projekt pod názvom Neznámy sused (Az 
ismeretlen szomszéd), cieľom ktorého je predstaviť Maďarsko po roku 1989 súčasnému slovenskému 
publiku. Eseje venujúce sa rozličným témam (ako sú zahraničná politika, historický výskum, ekonomika, 
spoločnosť, atď.) vyjdú tlačou v zborníku. Eseje boli prezentované na Slovensku prostredníctvom 
prednášok v prvej polovici roku 2010.  

’Mimovládna’ zahraničná politika 

Koncepcia ’mimovládnej’ zahraničnej politiky znamená najmä to, že popri oficiálnej diplomacii môže svoju úlohu v 
zahraničnej politike zohrávať aj mimovládny sektor. 

V otázke medzinárodného dialógu a šírenia informovanosti môže mať takáto forma kontaktu napokon širšie 
spektrum možností ako oficiálne reprezentatívne inštitúcie. 

V tomto zmysle sa snažíme využívať koncepciu mimovládnej zahraničnej politiky. V duchu tohto hesla sa naša 
nadácia zúčastnila na viacerých akciách v Maďarsku i v susedných krajinách, či už išlo o konferencie, diskusie pri 
okrúhlych stoloch alebo festivaly. 

Stredná Európa 

Pojmom stredná Európa označujeme všetky krajiny v regióne, ktoré zažili diktátorské alebo iné autokratické 
režimy, boli pod vplyvom cudzích mocností, alebo do 90. rokov 20. storočia neexistovali ako samostatné štáty. 



Neznámy sused 

Neznámy sused – Az ismeretlen szomszéd je projektom Nadácie Terra Recognita a jej slovenských 
partnerov (Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku) s cieľom: 

• predstaviť slovenskej verejnosti súčasné Maďarsko a maďarskú spoločnosť;  

• posilniť spoluprácu medzi slovenskou a maďarskou civilnou sférou. 

Projekt sa skladá z nasledujúcich častí: 

• zostavenie kolektívnej monografie obsahujúcej 8 štúdií o súčasnom Maďarsku v slovenskom jazyku;  

• prezentácia jednotlivých tém autormi štúdií na Slovensku. 

Príprava, preklad štúdií a realizácia prednášok sa koná s podporou Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej 
republiky. 

Prvá časť cyklu prednášok sa uskutočnila 28. 4. 2010 v Banskej Bystrici za účasti Attilu Barthu (Bartha Attila) 
(Hospodárske procesy v Maďarsku po roku 1989) a Ákosa Gergelya Balogha (Balogh Ákos Gergely) (20 rokov 
maďarských médií). Diskusiu, ktorá nasledovala po prednáškach, moderoval docent Martin Klus z Univerzity 
Mateja Bela. 

Druhý blok prednášok (Rómovia a „cigánska otázka” v Maďarsku – Mátyás Binder, Maďarsko a zahraniční 
Maďari – Nándor Bárdi a Vývoj maďarskej politiky po roku 1990 – Zoltán Kiszelly) sa uskutočnil 3. 5. na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Moderoval ho Juraj Marušiak, slovenský partner projektu. Na prednášky reagovali 
Marek Hojsík, Zsolt Gál a Juraj Marušiak a rozpútala sa živá diskusia – predovšetkým o najnovšom 
vnútropolitickom vývoji v Maďarsku a plánovaných krokoch Budapešti v otázke zahraničných Maďarov. 

Tretí blok (Prehľad maďarskej historiografie po roku 1989 – Balázs Trencsényi a Péter Apor a Národnosti v 
súčasnom Maďarsku – Balázs Dobos) sa konal 4. 5. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde boli oponentmi 
prednášajúcich Lászó Öllös a Tibor Szentandrási. Diskusia bola uzavretá krátkym predstavením Nadácie Terra 
Recognita. 

Diskusie, ktoré nasledovali po jednotlivých prednáškach, poskytli vynikajúcu príležitosť k vytváraniu a 
posilňovaniu odborných a civilných (občianskych) kontaktov. 

Posledná prednáška (Maďarská zahraničná politika po roku 1989) bude usporiadaná spolu s plánovanou 
prezentáciou kolektívnej monografie v Košiciach v priebehu júna alebo júla. 

Texty prednášok – v editovanej podobe – chceme vydať i v knižnej forme (v slovenskom jazyku). 

Štúdie/prednášky a ich autori: 

Attila Bartha - Hospodárske procesy v Maďarsku po roku 1989 

Ákos Gergely Balogh - 20 rokov maďarských médií 

Nándor Bárdi - Maďarsko a zahraniční Maďari 

Zoltán Kiszelly - Vývoj maďarskej politiky po roku 1990 

Mátyás Binder - Rómovia a „cigánska otázka” v Maďarsku 

Balázs Trencsényi - Péter Apor - Prehľad maďarskej historiografie po roku 1989 

Balázs Dobos - Národnosti v súčasnom Maďarsku 



Iván Halász - Maďarská zahraničná politika po roku 1989 

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

Ako vzniklo Uhorsko mužík? Referendom? Pýtali sa starí maďari starých Slovákov či chcú patriť pod ich kuratelu? 
Ako vzniklo Československo? Referendom? Ako sa obnovilo Československo v r. 1945? Pýtal sa niekto Slovákov 
či to chcú? Ako vznikli USA? Odtrhnutím od Veľkej Británie a nie referendom. Takže tu neoperuj ústavou. V 
zlomových situáciách rozhodujú za národ jeho najlepší synovia a národ to prijme ak je to v jeho záujme. A to sa 
týka aj samostatnosti obnovenej v roku 1993. Toť vše a ty nič proti tomu nespravíš, ani to nezmeníš odvolávaním 
sa na ústavu, ani na nič iné. 

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

Historik: Pre Slovákov bolo 20. storočie najvýznamnejšie v dejinách 
SITA | 30. decembra 2011  10:52 
Čítajte viac:  
http://spravy.pravda.sk/historik-pre-slovakov-bolo-20-storocie-najvyznamnejsie-v-dejinach-p9a-
/sk_domace.asp?c=A111230_105240_sk_domace_p12#ixzz1i1Hdoy3m 

+++++++++++++++++++++++++++ 
www.zalavarpark.hu o Blatnohrade  
This is the place where Saint Cyril and Saint Methodius carried out their missionary activity who, together with 
Saint Benedict, were declared the patron saints of Europe by the Pope John Paul II. 
  
MOSABURG – ZALAVÁR 

The history of Vársziget (‘Castle Island’) 

The Carolingian Age 

The archaeological excavations of the last 60 years help us to discover the history of the place through FINDings 
and written documents. What was the real reason for choosing this place? There is no reliable answer. It must 
have been its border location and the fact that it can be easily defended.  

 It occurred circa A.D. 840 that Louis the German, the king of East Francia bestowed a fief situated in Alsó-
Zalavölgy (Lower Zala Valley) on Prince Priwina, who established his seat in Zalavár-Vársziget (Zalavár ‘Castle 
Island’). He built his fortified manor house in the southern part of the island. The wooden church of John the 
Baptist that functioned to Christianize the pagans was built north of this manor house, more specifically in the 
centre of the island around A.D. 840. Priwina’s private church called the temple of the Blessed Virgin was finished 
A.D. 850, while martyr Adrian’s church as a destination of pilgrimage was completed around A.D. 855 by the 
support of the archbishop of Salzburg. By that time, Priwina’s seat evolved into an urbanized settlement. 
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Rozhovor s veľvyslancom SR pri Svätej stolici Jozefom Draveckým 

Ako sa vyvinula príprava návštevy Svätého Otca na Slovensku v súvislosti s jubileom príchodu 
sv. Cyrila a Metoda 

V roku 2013 si na Slovensku, ale aj v iných európskych štátoch a vo Vatikáne pripomenieme 
1150.výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda, čiže svätých Cyrila a Metoda k 
našim predkom na území, ktoré sa zvykne nazývať Veľká Morava, ale z veľkej časti zasahuje do 

dnešnej Slovenskej republiky. V tejto súvislosti prezident Slovenskej republiky pán Ivan 
Gašparovič aj Konferencia biskupov Slovenska poslali pozvania Svätému otcovi Benediktovi XVI. 

na apoštolskú návštevu Slovenskej republiky, v ktorých navrhujú už rok 2012. Má to niektoré 
praktické dôvody, ale môže zdôrazniť významný rozmer misie oboch svätcov. Vieme, že 

blahoslavený Ján Pavol II. ich vyhlásil za spolupatrónov Európy, ale ohlásenie biskupskej synody 
o novej evanjelizácii na október 2012 nás môže podnietiť k zamysleniu, že misia svätých Cyrila a 
Metoda bola vlastne prototypom dnes tak potrebnej novej evanjelizácie. Veď kresťanstvo k našim 

slovanským predkom prišlo už pred Cyrilom a Metodom, archeológovia našli dôkazy o 
kresťanských kostoloch, ale bolo treba nanovo hlásať evanjelium v jazyku ľudu, aby sa 

kresťanstvo skutočne ujalo. K tomu bolo treba vytvoriť takpovediac komunikačné predpoklady: 



písmo, preklady liturgických kníh, a to všetko urobili a vďaka tomuto nábožensko-kultúrnemu 
dielu dnes môžeme hovoriť aj na Slovensku o kresťanských koreňoch európskej civilizácie. 

Svätý otec má teda pozvanie od hlavy štátu aj od biskupov, ale ešte sa k nemu nevyjadril, či a 
kedy príde. Zdá sa, že s ohľadom na svoj vek nechce potvrdzovať svoje zahraničné cesty s 

takým predstihom ako v minulých rokoch. Veď jedinou doteraz potvrdenou cestou Benedikta XVI. 
v roku 2012 je návšteva Mexika a Kuby, ale ešte stále nebol zverejnený jej presný dátum. Mala 

by sa uskutočniť v poslednej dekáde marca, teda len niečo viac ako 3 mesiace potom, ako Svätý 
otec 12.decembra verejne vyhlásil, že ju chce uskutočniť. Dá sa očakávať, že postupne sa budú 

potvrdzovať jeho ďalšie cesty a stále dúfame, že medzi nimi bude aj apoštolská návšteva 
Slovenska.  

 
4. Plány do budúceho roku, čo nás čaká, čo by bolo dobre posunúť ďalej... 

Ako so povedal, dúfame, že Svätý otec príde na Slovensko, to by bola najväčšia udalosť aj z 
hľadiska vzťahov Slovenska a Svätej stolice. Bude potrebné pokročiť v príprave slovenskej 
výstavy o svätých Cyrilovi a Metodovi, ktorá by mala byť v roku 2013 vo Vatikáne a ďalších 

podujatí zamýšľaných k ich výročiu. Sú dôvody predpokladať, že nový parlament a vláda, ktoré 
na Slovensku vzídu z volieb 10.marca, pozitívne nadviažu na doterajší rozvoj vzťahov so Svätou 

stolicou a v tomto smere sa aj naše veľvyslanectvo rado ujme aktuálnych úloh. Zároveň 
očakávame pokračovanie takpovediac štandardnej zahraničnej služby, ktorá zahŕňa 

spravodajstvo, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, ale aj pomoc pri organizovaní 
významných pútí zo Slovenska. 

31/12/2011 16.01.05 
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Rozhovor s veľvyslancom SR pri Svätej stolici Jozefom Draveckým  

Vo chvíľach, keď uvažujeme a rekapitulujeme udalosti uplynulých týždňov a mesiacov z 
rozličných pohľadov, sme požiadali veľvyslanca SR pri Svätej stolici pána Jozefa Draveckého, 
aby pre náš rozhlas priblížil uplynulý rok z pohľadu svojej funkcie. 
 
1. Ako hodnotíte uplynulý rok z Vašej pozície. Čo sa podarilo, prípadne čo sa nepodarilo. 
 
V prvom rade sa chcem poďakovať za možnosť stretnúť sa aj v závere tohto roku cez rádiové 
vysielanie s poslucháčmi Vatikánskeho rozhlasu. 
Končiaci sa rok 2011 bol, tak ako roky pred ním, obdobím rozvíjania vzťahov medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou, čo je vlastne hlavná úloha nášho veľvyslanectva. Protokolárne 
najvýznamnejšou udalosťou vo vzájomných vzťahoch bola účasť hlavy štátu na slávnosti 
blahorečenia Jána Pavla II. vo Vatikáne. Slovenská delegácia patrila k tým zahraničným 
delegáciám, ktoré mali najvyššiu úroveň, pretože ju viedol prezident republiky pán Ivan 
Gašparovič a bol v nej aj vtedy podpredseda Národnej rady Pavol Hrušovský aj prvý 
podpredseda vlády Ján Figeľ. Pavol Hrušovský však pracovne navštívil Vatikán aj v januári. V 
roku 2011 Vatikán navštívili aj ďalší dvaja členovia vlády Slovenskej republiky. Minister 
zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda v januári rokoval so šéfom diplomacie Svätej stolice, 
sekretárom pre vzťahy so štátmi Dominiquom Mambertim a osobne sa stretol so Svätým otcom, 
ktorému odovzdal pozvanie pána prezidenta Ivana Gašparoviča na návštevu Slovenska v roku 
2012. V novembri zas vykonal pracovnú návštevu minister vnútra Slovenskej republiky Daniel 
Lipšic. Tiež sa stretol so Svätým otcom a s už spomenutým Doiniquom Mambertim, ale aj s 
predstaviteľmi ďalších vatikánskych inštitúcií, ktoré majú vzťah k jeho funkcii ministra vnútra. 
Naše veľvyslanectvo spolupracovalo aj pri organizovaní významných pútí so Slovenska. 
Spomeniem dve. Vo februári mala v Ríme bohatý program púť predstaviteľov hnutí a združení 
katolíckych laikov organizovaná Fórom kresťanských inštitúcií, ktorú viedol bratislavský eparcha 
Peter Rusnák a koncom augusta prišla do Ríma už tradičná púť ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky vedená vojenským ordinárom biskupom Františkom Rábekom. Jej 
prijatia Svätým otcom v Castel Gandolfo sa zúčastnil aj vedúci služobného úradu Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky Peter Plučinský. 



V tomto roku sa Slovensko po prvý raz zúčastnilo na medzinárodnej súťaži mladých spevákov 
sakrálnej hudby a Peter Kellner z košického konzervatória sprevádzaný klaviristkou Júliou 
Grejtákovou dostal druhú cenu. Obom sme spoločne s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v 
Talianskej republike usporiadali po súťaži koncert. 
K dobrému menu Slovenska vo Vatikáne zaiste prispela aj farebná fotografia v denníku 
Osservatore Romano, na ktorej si Svätý otec so záujmom prezerá luxusné vydanie Svätého 
písma v slovenčine s ilustráciami Salvadora Dalího, ktoré mu práve darovali predstavitelia 
vydavateľstva. 
Keďže naše veľvyslanectvo pri Svätej stolici za špecifickú krajanskú komunitu považuje 
Slovákov, ktorí navštevujú slovenské sväté omše a iné podujatia Slovenskej katolíckej misie v 
Ríme, zaznamenali sme výmenu jej duchovného správcu, keď po odchode otca Juraja Viteka 
nastúpil Martin Kramara. 
Čo sa nám nepodarilo? Napríklad vydať už v tomto roku zborník vedeckej konferencie, ktorá bola 
na našom veľvyslanectve 7.12.2010 k 10.výročiu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou 
a Svätou stolicou, ale jeho vydanie pripravujeme vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice 
Vaticana.  
 
2. Zmeny vo vzťahu Cirkev - štát na Slovensku 
Vzťah medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku je relatívne presne upravený spomenutou 
Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z roku 2000. Táto zmluva sa 
plní rovnako ako Zmluva o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a 
ozbrojených zboroch Slovenskej republiky z roku 2002 a Zmluva o katolíckej výchove a 
vzdelávaní z roku 2004, ktoré na Základnú zmluvu nadväzujú. 
Príkladom uplatnenia Základnej zmluvy bolo napríklad informovanie Slovenskej republiky vopred 
o menovaní nového spišského biskupa Štefana Sečku. Totiž podľa článku 6 Základnej zmluvy 
má Svätá stolica právo nezávisle a slobodne menovať biskupov, ale má povinnosť vopred 
dôverne informovať Slovenskú republiku, kto má byť vymenovaný. Keď už hovoríme o zmenách v 
biskupskom zbore na Slovensku, spomeňme si aj na nečakane zosnulého banskobystrického 
biskupa Rudolfa Baláža. Keďže som bol vtedy na Slovensku na dovolenke, zúčastnil som sa na 
jeho pohrebe. 
V roku 2011 sa na Slovensku uskutočnili pracovnú stretnutia, ktoré by mali prispieť k vytvoreniu 
modelu financovania cirkví a náboženských spoločností, čo by znamenalo súbežne pripraviť aj 
zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi 
na Slovensku. Takúto samostatnú zmluvu predvída článok 20 Základnej zmluvy, podobne ako 
článok 7 predvída zmluvu o rozsahu a podmienkach uplatnenia práva na výhradu vo svedomí, 
ale v tomto smere sa v roku 2011 viditeľne nepokročilo. 
Myslím, že aj vďaka slovenským médiám, čiže hromadným oznamovacím prostriedkom, 
verejnosť dobre vníma napríklad pôsobenie katolíckej charity, či obetavú službu kňazov a 
rehoľníčok ľuďom nejakým spôsobom vytlačeným na okraj spoločnosti. 
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dnešnej Slovenskej republiky. V tejto súvislosti prezident Slovenskej republiky pán Ivan 
Gašparovič aj Konferencia biskupov Slovenska poslali pozvania Svätému otcovi Benediktovi XVI. 
na apoštolskú návštevu Slovenskej republiky, v ktorých navrhujú už rok 2012. Má to niektoré 
praktické dôvody, ale môže zdôrazniť významný rozmer misie oboch svätcov. Vieme, že 
blahoslavený Ján Pavol II. ich vyhlásil za spolupatrónov Európy, ale ohlásenie biskupskej synody 
o novej evanjelizácii na október 2012 nás môže podnietiť k zamysleniu, že misia svätých Cyrila a 
Metoda bola vlastne prototypom dnes tak potrebnej novej evanjelizácie. Veď kresťanstvo k našim 
slovanským predkom prišlo už pred Cyrilom a Metodom, archeológovia našli dôkazy o 
kresťanských kostoloch, ale bolo treba nanovo hlásať evanjelium v jazyku ľudu, aby sa 
kresťanstvo skutočne ujalo. K tomu bolo treba vytvoriť takpovediac komunikačné predpoklady: 
písmo, preklady liturgických kníh, a to všetko urobili a vďaka tomuto nábožensko-kultúrnemu 



dielu dnes môžeme hovoriť aj na Slovensku o kresťanských koreňoch európskej civilizácie. 
Svätý otec má teda pozvanie od hlavy štátu aj od biskupov, ale ešte sa k nemu nevyjadril, či a 
kedy príde. Zdá sa, že s ohľadom na svoj vek nechce potvrdzovať svoje zahraničné cesty s 
takým predstihom ako v minulých rokoch. Veď jedinou doteraz potvrdenou cestou Benedikta XVI. 
v roku 2012 je návšteva Mexika a Kuby, ale ešte stále nebol zverejnený jej presný dátum. Mala 
by sa uskutočniť v poslednej dekáde marca, teda len niečo viac ako 3 mesiace potom, ako Svätý 
otec 12.decembra verejne vyhlásil, že ju chce uskutočniť. Dá sa očakávať, že postupne sa budú 
potvrdzovať jeho ďalšie cesty a stále dúfame, že medzi nimi bude aj apoštolská návšteva 
Slovenska.  
 
4. Plány do budúceho roku, čo nás čaká, čo by bolo dobre posunúť ďalej... 
Ako so povedal, dúfame, že Svätý otec príde na Slovensko, to by bola najväčšia udalosť aj z 
hľadiska vzťahov Slovenska a Svätej stolice. Bude potrebné pokročiť v príprave slovenskej 
výstavy o svätých Cyrilovi a Metodovi, ktorá by mala byť v roku 2013 vo Vatikáne a ďalších 
podujatí zamýšľaných k ich výročiu. Sú dôvody predpokladať, že nový parlament a vláda, ktoré 
na Slovensku vzídu z volieb 10.marca, pozitívne nadviažu na doterajší rozvoj vzťahov so Svätou 
stolicou a v tomto smere sa aj naše veľvyslanectvo rado ujme aktuálnych úloh. Zároveň 
očakávame pokračovanie takpovediac štandardnej zahraničnej služby, ktorá zahŕňa 
spravodajstvo, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, ale aj pomoc pri organizovaní 
významných pútí zo Slovenska. 
 
5. Prianie na prelome rokov 
Tu neďaleko budovy Vatikánskeho rozhlasu na Námestí sv. Petra žiari vianočný strom a veľké 
znázornenie betlehemskej jaskyne s narodeným Ježiškom. Predstavujem si, že poslucháči 
slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu tiež majú doma vianočné stromčeky a pod nimi aj 
betlehemy, znázornenie udalosti, ktorá je vlastne dôvodom vianočných sviatkov. Aj keď často za 
tým trblietaním skomercionalizovaných Vianoc nevidíme betlehemské Dieťa, ako povedal Svätý 
otec na polnočnej v kázni. Preto by som chcel poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu zaželať, aby 
po celý rok 2012 vedeli pohľadom rozumu i srdca prenikať do podstaty vecí, cez nánosy, či už 
trblietavé, či ufúľané, ktoré sa na nich niekedy hromadia. Šťastný a požehnaný nový rok. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Slovenská televízia 

Sviatok Narodenia Isusa Christa 

priamy prenos bohoslužieb z Moskvy, 6. 1. 2012 

 

komentár 

Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. 

hovorca Pravoslávnej cirkvi na Slovensku 

Dobrý večer milí televízni diváci! 

Slovenská televízia Vás pozýva sledovať priamy prenos pravoslávnej bohoslužby 

konanej Jeho Svätosťou Kirilom, patriarchom moskovským a celej Rusi, pri príležitosti 

slávenia sviatkov Narodenia Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára. 

 



 Dnes pravoslávni veriaci, ktorí v cirkevnom živote sa riadia juliánskym 

kalendárom, slávia sviatok Narodenia nášho Spasiteľa Isusa Christa.  

 Sviatočné bohoslužby sa dnes konajú v 70-tich tisícoch cirkevných obcí vo svete. 

Z toho viac ako 30 tisíc je ich v Ruskej pravoslávnej cirkvi, na teritóriu Ruskej federácie 

i mimo nej, to jest v bývalých zväzových republikách, v štátoch Západnej Európy, na 

americkom kontinente,  v Austrálii, v Číne a v Japonsku. 

Ruská pravoslávna cirkev podľa počtu veriacich je z miestnych pravoslávnych 

cirkví najväčšia na svete. Má viac ako 220 biskupov, približne 30 tisíc kňazov, 3900 

diakonov a viac ako 800 monastierov. Je samostatná – autokefálna a je nedeliteľnou 

súčasťou svetového pravoslávia, ktoré tvorí 14 autokefálnych, teda samostatných 

pravoslávnych cirkví.V tomto počte medzi ne patrí aj Pravoslávna cirkev v Českých 

krajinách a na Slovensku. 

 Pri príležitosti sviatku Narodenia Božieho Syna, Jeho Svätosť Kyril, patriarcha 

moskovský a celej Rusi, slúži v katedrálnom chráme Christa Spasiteľa v Moskve svätú 

liturgiu.  

 Chrám Christa Spasiteľa bol postavený ruským ľudom z vďaky Bohu za 

oslobodenie Ruska,    pri príležitosti vyhnania šestotisícovej Napoleonovej armády 

z Ruska a na pamiatku padlých v tejto vojne v roku 1812.  

 Výstavba chrámu trvala 44 rokov. Chrám bol slávnostne posvätený v roku 1883 a  

odohrávali sa v ňom mnohé významné udalosti v živote  Ruska.  

 Chrám svojou výškou 103 metrov a šírkou 85 metrov bol veľmi impozantnou 

stavbou Moskvy. Po nástupe boľševizmu v Rusku ateistická vláda sa rozhodla ho zbúrať 

a  v roku 1931  Stalin dal príkaz ho zničiť a od základov vyhodiť do vzduchu.  

           Na tomto mieste začali stavať Дворец Советов – Palác Sovietov, ktorý mal byť 

zavŕšený sochou Lenina. K dokončeniu stavby z rôznych príčin nedošlo, a tak v roku 

1958 tu bolo postavené kúpalisko Moskva. 

            Moskovčania, ale aj ruský národ už od roku 1980 zorganizovali hnutie za 

znovupostavenie tohto chrámu. V roku 1990 bolo rozhodnuté, že chrám bude znovu 

postavený. Samotná  výstavba chrámu bola realizovaná v rokoch 1994 – 2000 pod 

vedením patriarchu Alexija II. a primátora Moskvy pána Lužkova. 



 Stavba chrámu a ikonografia sú vernou kópiou zbúraného chrámu. Vnútorná 

maľba má 22.000 štvorcových metrov. 

Chrám okrem hlavnej lode má ešte dve bočné lode, ktoré sú zasvätené svätému 

Nikolajovi a svätému Alexandrovi Nevskému.  

 Do chrámu sa vmestí 10 000 ľudí. V suteréne chrámu sa nachádzajú priestranné 

konferenčné miestnosti.  

 

 Pred niekoľkými hodinami sa v tomto chráme začala bohoslužba takzvané Veľké 

povečerije. Po jeho skončení je slúžená svätá patriaršia liturgia svätého Jána Zlatoústeho. 

Tá sa koná v čase vhodnom pre všetkých veriacich Ruskej pravoslávnej cirkvi žijúcich 

nielen v Ruskej federácii, ale v rôznych časových pásmach na celom svete.  

 Na Veľkom povečeriji sa veriaci modlitebne pripravujú na príchod Božieho Syna. 

Preto tu zazneli slová proroka Izaiáša: „S nami Boh, čujte národy a kajajte sa, lebo 

s nami je Boh.“ Lebo dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný, na Jeho pleciach spočinie 

kniežactvo, Jeho meno bude: predivný Radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 

Veľká bude Jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom. (Iz 9, 5 – 6) 

 Radostná je aj výzva k oslave Hospodina: „Chvalite imja Hospodne – Chváľte 

meno Hospodinovo,“ Veličanije – oslava rodiaceho sa Christa, ako aj čítanie svätého 

Evanjelia o Christovom narodení. Piesne kánonu sviatku hovoria o príchode Mesiáša 

pochádzajúceho z Jeseho kmeňa, ktorý bol otcom Dávida. A na záver zaznela slávnostná 

pieseň Sláva Bohu na výsostiach.  

 Po tomto sa začala svätá liturgia, kde slovami Požehnané je kráľovstvo Otca 

i Syna i Svätého Ducha Cirkev vzdávala oslavu svätej Trojici a v Pokojnej (mirnej) 

ektenii sa modlili za pokoj zhora, za pokoj na zemi, za vlasť, za biskupov, za putujúcich, 

za ľudí v zajatí a trpiacich, za ochranu od každej biedy, hnevu a núdze, utiekajúc sa 

i k Presvätej Bohorodičke. 

Potom zazneli antifony sviatku  a nasledoval malý vchod s Evanjeliom, symbolizujúci 

príchod samotného Christa.  

 

Po zaznení sviatočného tropáru  Roždestvo tvoje  



Tvojím narodením Christe Bože náš, zažiarilo svetu svetlo poznania, pretože tí, 

ktorí hviezdam slúžili, hviezdou boli naučení klaňať sa tebe Slnku spravodlivosti 

a Teba vidieť -Východ z výsosti, Pane sláva Tebe.  

 

a kondaku  Diva dnes 

Panna dnes predvečného rodí, zem jaskyňu nedostupnému prináša. Anjeli 

s pastiermi Ťa oslavujú. Mudrci s hviezdou putujú. Pane, sláva tebe.  

 

a po opätovnom vzývaní Svätej Trojice bola spievaná pieseň z listu svätého apoštola 

Pavla Galatským (Gal 3, 27): Jelicy vo Christa  Ktorí ste boli pokrstení v Christa, 

Christa ste si obliekli. Aleluja. Táto pieseň hovorí o oblečení pokrstených v Christa, to 

jest o ich účasti na novom živote.  

 Zaznelo mnoholetije biskupom duchovenstvu a veriacim, čiže celej Cirkvi. 

 

 Bol prečítaný úryvok z listu apoštola Pavla Galatským (Gl 4, 4 – 7) 

 

„Bratia! Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho (jednorodeného), 

narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod 

zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc 

Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! Takže už nie si sluha, ale syn. A ak 

syn, tak skrze Boha aj dedič Boží skrze Isusa Christa.“  

 

a zvesť z Evanjelia o poklone mudrcov narodenému Isusovi. (Mt 2, 1 – 12) 

„Keď sa Isus narodil v judskom Betleheme, v dňoch kráľa Herodesa, hľa, mágovia 

od východu prišli do Jeruzalema a hovorili: „Kde je Ten novonarodený kráľ 

židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.“ 

Keď to počul kráľ Herodes, veľmi sa znepokojil a celý Jeruzalem s ním 

i zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má 

narodiť Christos. A oni mu povedali: „V judskom Betleheme, lebo tak je napísané 

prostredníctvom proroka: A ty, Betlehem, zem Judova, nijako nie si najmenší medzi 

vladármi Judovými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael. Vtedy 



Herodes potajomky zvolal mágov a dôkladne sa ich povypytoval o čase, kedy sa im 

zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a presne zistite, 

čo je známe o dieťati a keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa Mu aj ja prišiel 

pokloniť.“ Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu a hľa, hviezda, ktorú videli na 

východe, išla pred nimi, až prišla a stála nad miestom, kde bolo dieťa. Len čo uvideli 

hviezdu, boli naplnení nevysloviteľnou radosťou, a keď vošli do domu, uvideli dieťa 

s Máriou, Jeho matkou, padli na zem a poklonili sa Mu. Potom otvorili svoje 

pokladnice a podali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali Boží 

pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou odišli do svojej krajiny.“  

 

Potom nasledovala ektenia suhubá – zosilnená, vrúcna, kde boli prinášané 

modlitby za celú Cirkev, vlasť a jej predstaviteľov, po čom nasledovali modlitby za 

katechumenov, tých, ktorí sa pripravujú prijať svätý krst.  

 Teraz nasleduje Cherubínska pieseň v ktorej sa hovorí:  

My tajomne predstavujúc cherubínov a spievajúc životodárnej Trojici 

trojsvätú pieseň, odložme teraz všetky svetské starosti.  

Sú tu prenášané zo žertveníka čestné dary chlieb a víno na prestol – oltár. Pri 

tomto prenášaní patriarcha sa modlí za všetkých najvyšších predstaviteľov jednotlivých 

autokefálnych samostatných pravoslávnych cirkví, biskupov, kňazov, diakonov, mníchov 

a všetko duchovenstvo v Cirkvi, Bohom ochraňovanú vlasť, jej predstaviteľov a vojsko, 

blažených budovateľov, dobrodincov, zakladateľov tohto svätého chrámu, a za všetkých 

pravoslávnych kresťanov. Zároveň je tu aj vyjadrená jednota Cirkvi, medzi živými 

a mŕtvymi, lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci Jemu žijú (Lk 20, 

38); tak je vyjadrená jednota svätého pravoslávia.  

Potom národ spieva druhú časť tejto cherubínskej piesne  Jako da Carija 

 Aby sme prijali kráľa všetkých, ktorého anjelské zbory neviditeľne 

sprevádzajú. Aleluja, aleluja, aleluja. 

 A tak nasleduje prosebná ektenija, kde Cirkev prosí o ochranu a požehnaný 

život na zemi. Potom duchovní sa vzájomne pozdravujú bozkom pokoja, nasleduje 

spoločné Vyznanie viery a po ňom nastáva hlavná časť liturgie. Začiatok eucharistického 



kánonu sa nesie v znamení povzdvihnutia mysle a sŕdc k Bohu a duchovného zjednotenia 

sa s Ním, čo vyjadrujú modlitby Hore majme srdcia a Je dôstojné a spravodlivé. 

          Potom podľa príkazu Božského Spasiteľa Isusa Christa sú prinášané čestné dary 

chlieb a víno, aby po zostúpení Svätého Ducha sa stali Telom a Krvou Isusa Christa, 

ktoré pre večný život majú prijímať všetci veriaci.  

Potom nasleduje veličanije – oslava sviatku narodenia Isusa Christa a druhá 

prosebná ektenija. Jej zavŕšením je modlitba Otče náš ako bytostné vyjadrenie toho, že 

všetci sme deťmi nebeského Otca a možnými dedičmi Božieho Kráľovstva. Toto 

Kráľovstvo sa získava v láske a službe Bohu a blížnemu, plnením Božej vôle 

a prijímaním samotného Christa, keď veriaci pristupujú k čaši a bytostne sa zjednocujú 

s Christom.  

 Zatvorenie cárskych dverí a zatiahnutie závesu vyzýva k vnútornému mystickému 

pohrúženiu sa do tajomstva Eucharistie.  

 V tomto čase je prečítané Roždestvenské posolstvo Jeho Svätosti, patriarchu 

Kyrilla arcipastierom, duchovenstvu a všetkým verným deťom pravoslávnej Cirkvi, ktoré 

znie: 

  Na konci svätej liturgie je ešte raz vzdanie chvály novorodenému Christovi 

vyjadrené v piesni tropára a kondaku a pozdrav Jeho Svätosti patriarchu Kyrilla. 

 

Sviatky Narodenia Isusa Christa sú sviatkami lásky, radosti a duchovného pokoja. 

Želáme Vám, všetkým ľuďom dobrej vôle, aby ste ich duchovne prežili v prítomnosti 

novonarodeného Christa. Nech vo vašich srdciach a dušiach svieti svetlo, ktorým je sám 

Christos – svetlo sveta, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet. 

Spoločne si želajme teraz, v novom roku 2012 a vo všetkých dňoch a rokoch nášho 

života.  

Christos raždajetsja! Slavite Jeho! 

Christos sa rodí! Oslavujte Ho! 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Roždestvenské (vianočné) posolstvo Jeho Svätosti Kirilla, patriarchu 

moskovského a celej Rusi, arcipastierom, pastierom (duchovenstvu), 

mníchom a všetkým verným deťom Ruskej pravoslávnej cirkvi 



 

Preosvietení arcipastieri, dôstojní otcovia, bohumilí mnísi a mníšky, drahí bratia a sestry!  

Vo svetlý a radosťou naplnený sviatok Narodenia v tele Pána a Boha  nášho 

Spasiteľa Isusa Christa, srdečne pozdravujem Vás všetkých, drahí moji. V túto svetlom 

ožiarenú noc spoločne modlitebne prežívame slávnu anjelskú zvesť oznamujúcu „veľkú 

radosť, ktorá bude všetkým ľuďom, lebo teraz sa narodil v meste Dávidovom Spasiteľ“ 

(Lukáš 2, 10 – 11).  

Ľudstvo, ktoré odvrhlo Boha svojím pádom do hriechu, znovu nachádza možnosť 

jednoty so svojím Stvoriteľom, Ochrancom a starostlivým Otcom. Príchod Božieho Syna 

na svet predstavuje Jeho dobrovoľné poníženie až do odhodlania znížiť sa k ponižujúcej 

smrti a to smrti na kríži“ (Flp 2, 8). Boh sa rodí v tele, aby prejavil svoju lásku i pomohol 

nájsť plnosť bytia každému človeku, ktorý si želá počuť Jeho volanie.  

Práve preto dnešný sviatok daruje nám nezmeniteľnú nádej na pomoc zhora v 

tých najťažších zložitých podmienkach nášho života. Boh neopustil svoje stvorenie, 

ale otvoril mu cestu k večnosti tým, že zjavil sa nám v dieťati Christovi, v bezbrannom 

dieťati, ktoré vyžaduje pozornosť a starostlivosť.  

Je nevyhnutné, aby sme všetci chránili v srdci tento biblický obraz. Pamätajúc na 

Božie dieťa ležiace v jasliach, nadobúdame pevnú vieru a neochvejnú nádej v Božiu 

prozreteľnosť vedúcu k blahu každého človeka. A aj keď by v našom živote nebola 

žiadna opora a všetko by sa nám zdalo nepevné a beznádejné, sme povinní jasne si 

uvedomovať, že Pán môže premeniť svojou blahodatnou silou bôľ, utrpenie a biedu 

nášho sveta v blaženosť, radosť a plnosť duchovných darov.  

Vo sviatok príchodu Spasiteľa veriaci v mysliach sa upriamujú ku kolíske 

kresťanstva, Svätej Zemi, ktorej pripadla česť, aby bola miestom narodenia, života i 

pozemskej služby Pána. Dnes nasledovníci Christa žijúci v zemi, kde prebiehali udalosti 

svätej histórie, prežívajú neľahké skúšky, stretávajú sa s novými nebezpečenstvami 

existujúcimi pre mnohostoročnú duchovnú tradíciu. Preto v tieto svetlé – sviatočné dni 

Roždestva – narodenia povznesme svoje úprimné modlitby za našich bratov vo viere, 

ochrancov neoceniteľných svätýň, dediča ranokresťanskej tradície.  

„Keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy.“ (1 Kor 12, 26) Tieto slová 

apoštola sa vzťahujú nielen k členom jednej cirkevnej obce, jedného cirkevného 



spoločenstva. Tieto zahrňujú všetky deti jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi, 

Cirkvi pravoslávnej, rozšírenej po celom svete. Jej jednota – je nielen v jedinej 

svätootcovskej viere, a v spoločenstve v tajinách – sviatostiach, ale aj v spoločnom 

prežívaní ťažkosti, v obetavej službe jeden druhému, vo vzájomnej modlitbe.  

Vlaňajší rok nebol jednoduchý v živote mnohých krajín a národov a v tom počte 

aj tých, ktoré žijú v historickej oblasti Ruska: veľa tragických nehôd a katastrof, ktoré 

slúžili ako skúška našej viery a statočnosti.  

Dnes však hlavné skúšky prebiehajú nie v materiálnej, ale v duchovnej oblasti. 

Tie nebezpečenstvá, ktoré spočívajú na fyzickej úrovni, spôsobujú ranu telesnej pohode a 

komfortu. Komplikujúc materiálnu stránku života, súčasne nie sú schopné priniesť 

skutočnú škodu pre duchovný život. Práve duchovný rozmer odhaľuje dôležitú a vážnu 

svetonázorovú výzvu našej doby. Táto výzva je zameraná na zničenie mravného citu 

zakotveného v našej duši Bohom. Dnes človeka sa snažia presvedčiť v tom, že on a len 

on je meradlom pravdy, že každý má svoju pravdu, a každý sám určuje, čo je dobré, a čo 

je zlé. Božiu pravdu, a to znamená čo je založené na tejto pravde rozlišovanie medzi 

dobrom a zlom, snažia sa nahradiť mravnou ľahostajnosťou a neobmedzenou voľnosťou 

(slobodou), ktoré ničia duše ľudí a zbavujú ich večného života. Ak prírodné katastrofy a 

vojenské operácie menia na trosky vonkajší prejav života, vtedy mravný relativizmus 

rozkladá svedomie človeka, robí z neho duchovného invalida, falšuje Božie zákony bytia 

a narúša vzťah stvorenia so Stvoriteľom.  

Tomuto nebezpečenstvu musíme sa postaviť v prvom rade prosbou o pomoc 

Prečistej Panny a všetkých svätých, aby oni svojim orodovaním – príhovorom u trónu 

Pána Svätého a Pravého (Zj 6, 10), dnes uctievaného v podobe novorodeného dieťaťa, 

vyprosili nám silu bojovať s hriechom, bojovať „proti vládcom tohto temného sveta 

a nadzemským duchom zla“ (Ef 6, 12). Klamy a preludy pozemského blahobytu je 

dôležité naučiť sa rozpoznávať v našich vášňach, v honbe za ziskom, v pohoršujúcich 

reklamách, v zábavách a politických textoch. Je dôležité vždy počúvať hlas svojho 

svedomia, upozorňujúceho na nebezpečenstvo hriechu, byť schopnými konať v súlade 

s učením svätého Evanjelia.  

Dnes rovnako ako vždy, je každý kresťan povolaný svojimi každodennými 

skutkami potvrdzovať hodnotu skutočného spôsobu života, uvedomelo postaviť sa proti 



morálnemu relativizmu a kultu rýchleho obohatenia. Vôkol nás je veľa chorých, 

nemohúcich a osamelých ľudí. Nemálo je aj takých, ktorí pod tlakom ekonomických 

ťažkostí zanechali svoje rodné mestá v hľadaní zárobku a je potrebné sa o nich starať, 

keď sa ocitli v nepriateľskom prostredí. Do vykonávania sociálnej, misijnej, cirkevne 

spoločenskej práce je povinný sa zapájať každý dušpastier i veriaci. Podľa slov svätého 

Inokentija Chersonského „iba v Christovom svetle je možné vidieť Boha, seba a svet 

v ich pravdivom obraze; iba podľa pokynov nebeského zjavenia je možné nájsť cestu, 

ktorá vedie do večného života.“ 

S tými, ktorí očakávajú Christovu útechu, sme povinní spolu prežívať teplo, 

radosť z dnešného sviatku. Každý z nás môže priniesť svetlo betlehemskej hviezdy 

blížnym i vzdialeným – kolegom, priateľom, príbuzným, susedom.  

V minulom roku v spolupráci so štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami, 

predstaviteľmi podnikateľských kruhov bol položený počiatok mnohým iniciatívam, 

ktoré môže zjednotiť ľudí, znovuzrodiť pevné duchovné a morálne základy 

spoločenského života.  

Rozvoju takejto spolupráce a tiež svedectvu drahocennej jednoty našej Cirkvi 

poslúžili aj mnou vykonané cesty po Rusku, Ukrajine a Moldavsku. Tieto návštevy 

obohatili moju modlitebnú skúsenosť a spoločenstvo s veriacim ľudom a dúfam, že 

prispeli k posilneniu duchovných zväzkov. V bohoslužbách za účasti veľkého počtu ľudí 

osobitým spôsobom sa preukazovala sila viery a modlitby, v čom aj spočíva krása 

pravoslávia, krása a sila „jednoty ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4, 3). 

Pozdravujúc Vás všetkých s Christovým narodením a novým rokom, modlitebne 

želám pevné prebývanie v radosti s Pánom, ktorý sa vtelil, aby sme „ospravedlnení Jeho 

milosťou stali sa dedičmi podľa nádeje večného života.“ (Tit 3, 7) „Boh nádeje nech vás 

naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sme sa mocou Ducha Svätého 

rozhojňovali v nádeji.“ (Rim 15, 13) Amin. 

+ Kirill, patriarcha moskovský a celej Rusi 

Narodenie Isusa Christa 2011/2012  

Moskva  

Do slovenského jazyka preložil 

Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. 



hovorca Pravoslávnej cirkvi na Slovensku 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Slovensko malo a bude musieť do budúcnosti konať, ak nechce vyvolať novú Viedenskú arbitráž.  
* Orbán zavádza zvláštny režim, ktorý dnes kritizujú aj USA. Máme sa obávať, že sa maďarská 
politika môže radikalizovať a ohrozovať aj slovenské národno-štátne záujmy?  
 
V. Mečiar: Prečo môže a máme? Už to je. Práve táto vláda urobila chybu v tom, že mlčala. Nehovorila 
občanom pravdu. Ani v dnešnej situácii nehovorí pravdu. Prečo by Iveta Radičová, predsedkyňa jednej 
Sorosovej nadácie hovorila niečo proti režimu v Maďarsku? Veď ak sú to demokrati a bojujú za 
demokraciu, tak potom doma, i za hranicami za demokratické pomery sú všade. Ak v záujme demokracie 
sa v arabských krajinách vie nasadzovať armáda, tak prečo na Slovensku sa vo vzťahu k ochrane 
demokracie v susednom štáte nenasadzuje ani slovo? Sme v situácii, ktorá je vrcholne smiešna, že dopady 
týchto pohybov vo vnútri Maďarska smerujú dovnútra maďarskej spoločnosti, ale ich výstup je v zahraničí. 
A ten prvý, ktorý je na rane v tomto výstupe je práve Slovensko. A Slovensko sa tvári, že sa ho to netýka. 
Ale už o tom hovoria Američania, štáty EÚ, iné európske orgány, ale Slovensko zaručene mlčí. O čo ide? 
Orbán predsa od začiatku postavil všetko na nacionalizme. A ten jeho nacionalizmus prekračuje hranice 
Maďarska. Spolupracuje úzko s Jobbikom, ktorý hovorí o násilnom pripojení území. Kým Orbán hovorí nie 
priamo o násilnom, ale hovorí o politickom rozdelení občanov v iných štátoch. To politické rozdelenie ide 
na občanov Maďarska a iných občanov. A to politické rozdelenie už prebieha. Slovensko nemá o ňom 
presné informácie. Slovensko nemá informácie ani o tom, koľko strán zakázaných aj v Maďarsku na území 
Slovenska pôsobí. A pôsobia, o tom nech nikto nepochybuje. Dnes sme v situácii, že sa pre občanov 
Maďarska na Slovensku zavádza volebné právo, ale tým aj právo na kampaň. Čiže pokračujú v politickom 
delení obyvateľov podľa etnického princípu, čo je nezlučiteľné so základnými právami.  
 
* Čiže maďarské strany si budú na slovenskom území robiť predvolebnú kampaň?  
 
V. Mečiar: Podľa tohto, áno, na svojich kandidátov.  
 
* Bude to možné z pohľadu nášho práva?  
 
V. Mečiar: V každom prípade budú môcť maďarskí občania hlasovať a budú adresátmi tejto kampane. Aká 
bude technika, to je ešte otvorené. Horšie je, že zákony Maďarska presahujú hranice štátu. Zasahujú do 
zvrchovanosti iných štátov. Rozkladajú obyvateľstvo na etnickom princípe, čo naša Ústava zakazuje. 
Vytvárajú iné organizačné štruktúry na území cudzieho štátu a to aj politické štruktúry. A náš štát na to nič 
nehovorí. Môžem povedať, že kto mlčí, ten súhlasí. Takže vlastne táto vláda a jej politika, je hlboko 
protištátna. A išli sme dokonca až do takých extrémov, že náš bývalý minister obrany chcel požiadať 
maďarské vzdušné sily, aby ochraňovali územie SR a chcel im vydať vzdušný priestor Slovenska. 
Dostávame sa do pohybu, keď zlá ekonomická situácia nachádza výraz v prehnanom nacionalizme, v 
nedemokratickom centralizme, v presahovaní hraníc Maďarska, vytvárania pocitu ohrozenia u obyvateľov 
maďarskej národnosti len preto, aby hľadala pojivo a niečo iné, čo by nepovedali, že Maďarsko je v stave 
pred katastrofou ekonomickou, aj sociálnou.  
 
* Prepásli sme teda šancu pripojiť sa ku kritickému americkému hlasu?  
 
V. Mečiar: My túto šancu nevyužívame od prvého dňa po skončení volieb, kedy začala vznikať táto vládna 
koalícia. Ale nevyužíva ju ani jeden ústavný činiteľ. A dokonca ju nevyužívajú ani parlamentné strany, či 
koaličné, či opozičné. Pretože to nie je len o zakričaní na Budapešť, to je o cieľavedomej, systematickej 
politike v budovaní ochrany záujmov Slovenska. A toto sa nerobí.  
 
* Mala byť odozva na aktivity Budapešti aj v podobe nejakej legislatívnej iniciatívy?  
 
V. Mečiar: To nie je len v podobe legislatívy. Tých krokov, ktoré je potrebné urobiť, je strašne veľa. To je 
celá sústava činností štátnych orgánov, ktoré to musia sledovať, naprávať a štát musí nájsť vnútornú silu sa 
brániť. Ale musí aj nájsť silu v zahraničnej politike upozorňovať iné inštitúcie. V zmysle toho, čo nás 
zaväzuje členstvo v Rade Európy, členstvo v EÚ, členstvo v NATO, členstvo v OECD. Tam, kde máme 



spoločné členstvo vyžadovať, aby Maďarsko záväzky plnilo. Dnes koná proti týmto záväzkom. Pravda, tí, 
ktorí sú na strane Orbána, hovoria, je na spodnej hranici, ale ešte ju neprekračuje. Lenže z pohľadu našich 
záujmov je to už dávno za tým, keď hranica tolerancie prešla. Už Slovensko malo a bude musieť do 
budúcnosti konať, ak nechce vyvolať novú Viedenskú arbitráž.  

+++++++++++++++++++++++++++ 
Vazne politologicke HOVORY "M" !!! 
Mili priatelia a znami! 
Davam do Vasej laskavej pozornosti a preposielam Vam   “42” ponovorocne HOVORY “M”, ktore 
sa dnes dostali do eteru, pretoze su velmi velmi dolezite, aby ste si ich, najma bez “hnevu a 
predsudkov”, voci byvalemu premierovi precitali az do konca a porozmyslali o tom, co nam tento 
byvaly premier chce povedat? A to aj napriek tomu, ze z neho, najma novinari a media, vsetkeho 
mozneho druhu, urobili doslova “zlocinca a vraha”!!! Co odvazim sa povedat, ze to bola loz a 
podvod na entu! Pozorne citajte, co sa dnes pise,  a o com sa pise, najma o kauze tzv. GORILA a 
bude Vam vsetkym hned,  aspon z casti jasne, preco byvalemu premierovi, tak dlhy cas stale  
montovali tzv. “PSIU HLAVU” ? To dnes pomaly vychadza na povrch! Necudujem sa mnohym z 
Vas, ze ste podlahli tejto kampani a masirovaniu mozgov. Bolo to v tom case velmi ziaduce a 
ucinne!!! Kto vsak najviac v tejto obludnej kampani proti byvalemu premierovi doplatil? No predsa 
my, jednoduchi ludia, pretoze sme boli naivni a uverili sme cielenej kampani o tzv. meciarizme!!! 
A kto boli tito, ktori toto vsetko spustili? Ano, podla niektorych z Vas to boli vysoko moralni a 
cnostni ludia, aspon sa tak tvarili a media printove i elektronicke tomu vytvarali kulisu! Lenze opak 
bol pravdou! Tito sa nam dnes rehocu, pretoze sme im pomohli odstranit supera z cesty, a tak 
sme im umoznili sa dostat k “zlatym vajciam” na Slovensku!!! Do konca sveta nam budu “vdacni”, 
najma ich rodiny, ze sa tak lahko mohli dostat k rozpravkovemu bohatstvu. Ale v mediach a inych 
instituciach su  vsetci tito hotovi “svatci” a doveryhodni odbornici, ale len pre seba a uzky okruch 
vyvolenych!!! Este raz pripominam, nedajte sa uniest hnevom, lebo potom zvitazili ti, ktori toto 
vsetko z inscenovali!!! Citajte tieto hovory az do konca a nezabudnite si to zaroven vyhodnocovat 
a pytat sa: Kto sa nam  tu pokusa  hovorit pravdu, a kto nas tu vodi za nos a denno-denne a 
klame s usmevom na tvari? Pekne citanie! N.  

HOVORY "M" (42) – Vladimír Mečiar: Roky mnou 
občanom zakrývali oči, čo robili oni sami 

autor: Stanislav Háber 

04. 01. 2012 - Za mojich vlád sa korupcia nepreukázala, ani spojenie s finančnými skupinami * Gorila 
priniesla rozuzlenie * Radičovej vláda robí hlboko protištátnu politiku * Ak nebudeme urýchlene konať, 
čaká nás nová Viedenská arbitráž 

* Ako hodnotíte začiatok roka 2012 v čase postupujúcej krízy, keď nik neočakáva pozitívne 
výsledky?  
 
V. Mečiar: Najprv treba občanom SR poželať v roku 2012, aby žili zdraví, aby žili v spoločnosti, v ktorej si 
ľudia môžu veriť. A aby pocit solidarity, spolupatričnosti ich viedol aj k potrebe vybrať si reprezentantov, 
ktorí to budú garantovať. Rok 2012 začína tak, že ľudia neveria ústavným orgánom a vlastne ani nemajú 
prečo. Dva roky chýba stanovisko o tom, čo treba robiť. Program vlády bol už v okamihu jeho prijatia 
nerealistický. Bola to zlátanina niekoľkých predvolebných sľubov, ale nie dokument, ktorý by mal 
programovú hodnotu. Politická jednota vlády nestala za nič. Preto sa vlastne ani žiadne zásadné opatrenia 
neurobili. V tejto situácii sa prezident prihovára občanom. Je pekné, že spomenul vznik SR. Je pekné, že 
strieľali delá. Nie je však pekné, že žiaden iný štátny orgán akoby ani neuznal sviatok vzniku štátu a 
nevydal nejaké stanovisko. Vlastne nepovedal nikto nič. Mlčia. Prehliadajú tento dátum, čo nie je dobré.  
 
* Prezidentov novoročný prejav neobsahoval víziu riešenia súčasnej situácie v roku 2012 v situácii, 
keď má naša hlava štátu výnimočné kompetencie a vláda je len poverená. Znamená to, že žijeme v 



akomsi obdobia bez jasnej koncepcie, čo, kedy a najmä ako urobiť pri správe vecí verejných?  
 
V. Mečiar: Vo vzťahu k obsahu vystúpenia prezidenta SR je treba povedať, že ani prezident nemá jasno, čo 
ďalej? Všimnite si pasáž v jeho prejave, v ktorej odkazuje politikom slovami – ako politici. Zabúda, že je 
tiež politik. Dokonca postavený na najvyššiu štátnu funkciu. Čiže, potom kto vlastne má v spoločnosti 
povedať občanom ako ďalej, keď tí, ktorí sedia na rozhodujúcich miestach, sa vlastne vyhovárajú jeden na 
druhého. A víziu nemajú.  
 
* Ani líder, ktorým je hlava štátu.  
 
V. Mečiar: Máte pravdu v tom, že určitá časť slovenskej spoločnosti, mimo ĽS-HZDS, nemá jasno ako 
ďalej, lebo nemajú skúsenosti s riešením krízy. Prevažná časť je orientovaná na volebný zápas na 
negatívnej kampani jeden voči druhému a na nerealizovateľných sľuboch. Takže vlastne zasa tento efekt 
volieb zatieňuje reálny pohľad na stav vecí verejných. A zrejme tak nebude ani po voľbách. Niečo závisí od 
vývoja v zahraničí a niečo závisí od nás samých. Ale mali by sme mať jasno aspoň v tom, čo závisí od nás 
samých.  
 
* Aké sú v tomto smere vlastne možnosti našich riešení?  
 
V. Mečiar: Tie možnosti sú dve. Prvá je možnosť zmierniť dopady všeobecnej krízy, čo sa dá. A druhá, 
súčasne zakladať v tomto období oživenie a rozvoj tých odvetví, ktoré budúcich dvadsať rokov budú nosné 
pre Slovensko. A potiahnu celú spoločnosť za sebou. Nedopustiť, aby sa takmer polovica občanov 
Slovenska dostala do pásma chudoby. To by sme sa potom spreneverili všetkému, čo bolo.  
 
* Rôzni proroci strašia všakovakými predpoveďami, čo sa stane. Ako ich vidíte?  
 
V. Mečiar: Rok 2012 je významný nielen mayským kalendárom, ale je významným aj dvadsiatym výročím 
vzniku Slovenskej republiky. Nejde len o samotný akt vzniku, ten je uznaný, ale ide o naplnenie zmyslu 
toho vzniku. A to nás ešte len čaká.  
 
* Radičová by chcela novelu Ústavy SR po voľbách zrušiť, ktorá prezidentovi dáva výnimočné 
kompetencie. Myslíte, že slovenská spoločnosť nájde dostatok síl napraviť tento stav, alebo naopak, 
bude vyhovovať niektorým silám u nás aj po voľbách?  
 
V. Mečiar: Výnimočne s pani Radičovou súhlasím. Zmena Ústavy SR bola urobená za 24 hodín od dohody 
predsedov strán v skrátenom konaní. Nebol na to vôbec dôvod. Bola to politická špekulácia. Každý mal inú 
prioritu. Vládna koalícia, ktorá sa potápala, vedela, že musia byť predčasné voľby, čo vedel aj Smer. Na 
tom sa zhodli, ale súčasne založili situáciu, ktorá vládu zbavila reálnych kompetencií. A to vo veciach, 
ktoré vyplývajú zo zákona, ako aj vo veci z rozhodnutí, ktoré majú strategický význam. Ale čo je 
strategický význam, Ústava nepovedala. Závisí to od výkladu prezidenta. Chyba je v tom, že vlastne vláda 
nevládne, prezident neprezidentuje. A parlament, ktorý by mal byť hlavnou inštitúciou parlamentnej 
demokracie, sa vlastne správa ako ten, kto stratí zuby a vo vzťahu k vláde s jeho kompetenciami je doslova 
vykastrovaný. Nemôže nič. Takže vlastne vláda bez dôvery je vládou bez kompetencií. Vládou bez 
programu. Vládou bez politickej podpory.  
 
* Ale rozhoduje.  
 
V. Mečiar: A tak si ministri sami robia každý, kto čo chce. Lebo ani vláda neplní koordinačnú funkciu. 
Narýchlo uzatvárajú zmluvy a záväzky aké chcú. Vlastne kto ma dohliadať na nejaký záujem a všeobecné 
dobro? Politické strany, ktoré sú parlamentnými stranami, sa utápajú v túžbach po moci a v túžbach po 
rozdeľovaní zdrojov. To je veľmi ďaleko od toho, aby mysleli na toho človeka, ktorý nemá prácu, na toho 
človeka, ktorý sa bojí, čo bude zajtra, čím nakŕmi deti. A majú veľmi ďaleko od toho, aby rozmýšľali, ako 
zabezpečia ľuďom základné životné istoty. To znamená, aby si prácou mohli zarobiť. Aby mali taký 
príjem, aby mohli žiť tak, aby nemali obavy o fyzickú existenciu a aby im to prinieslo aj isté duševné 
dobro.  
 



* Tieto témy však nik nerozoberá.  
 
V. Mečiar: Lebo o tom sa vôbec nerozpráva. Lenže bez obnovy morálky, cieľov, bez návratu k ľuďom, k 
voličom, to nepôjde. Zrejme príde doba, ktorá si bude vyžadovať prehodnotiť aj teraz fungujúce politické 
systémy. Zmetie aj veľa politikov a bude vyžadovať aj zmenu týchto systémov. A to veľmi radikálne. 
Nebude to tak dlho trvať.  
 
* Ako dokázali urobiť rýchlo zmenu Ústavy SR, dokážu ju aj tak noví poslanci rýchlo napraviť?  
 
V. Mečiar: Je to vec výsledku volieb a zloženia parlamentu. Terajšia zmena Ústavy je ústavný nezmysel. 
Malo by to byť v každom prípade zmenené. Ale aj Ústava sama má svoj vývin a tiež po tých dvadsiatich 
rokoch treba vyhodnotiť, čo je blízke a čo otvorí dvere novým aktivitám v ochrane pred korupciou, novými 
nástrojmi regulácie spoločnosti. Tu je množstvo inštrumentov, ktoré sa dajú uviesť tak, aby politika, 
ekonomika a sociálna sféra boli v rovnováhe. Dnes je silne narušená.  
 
* Keď hovoríte o ochrane pred korupciou, tak kauza Gorila preukázala prepojenie finančných 
skupín s politikou, napr. aj pri kupovaní poslancov, aby mohla pokračovať privatizácia. Iba vaša 
strana sa v nej nespomína. Cítite sa ako obeť tejto špinavej hry, do ktorej sú ako koaličné, tak aj 
opozičné parlamentné strany zrejme namočené?  
 
V. Mečiar: Roky tieto strany kričali na mňa a HZDS. Roky mojou osobou zatierali občanom oči, aby 
nevedeli, že oni sú tí sami, čo to robia. Ja som ten priestor ani v opozícii, ani mimo parlamentu nemal. Keď 
som bol vo vláde, nebolo preukázané, že by som takéto kroky robil, alebo sa spájal s nejakými 
majetkovými skupinami.  
 
* Takže kauza Gorila je zjavne pravdivá?  
 
V. Mečiar: Pokiaľ ide o kauzu Gorila, tam sú dve roviny. Jedna rovina odokrýva právny systém ako ťažko 
preukazateľný, pretože chýba originalita. Dá sa použiť len nepriamy dôkaz. Či to, o čom sa rozprávalo, sa 
aj stalo. Ak áno, je to nepriamy dôkaz. Priame dôkazy ako nahrávky, identifikácia osôb, sú možné, ak sa 
taký originál nájde. A on niekde je. Ale kde? Musia zistiť tí, čo stíhajú. Druhá rovina je chybou v 
spoločnosti, že strany v snahe vystupovať a približovať sa k ľuďom čo najviac, sú situáciou, keď štát 
obmedzuje náklady na strany, tak členské príspevky nestačia. A potom, keď idú do rôznych súťaží, naraz 
nemajú peniaze.  
 
* Koho myslíte konkrétne?  
 
V. Mečiar: Pozrite sa na 99 percentnú stranu. Vznikla hádam ani nie pred mesiacom, prihlásila ľudí na 
kandidátku a už vynaložila niekoľko stostíc eur na kampaň. Odkiaľ? Štát ich nedal. Na čom je to teda 
postavené? Ešte len vzniká a už je to postavené na korupcii? Ďalšie strany takisto. Z čoho budú hradiť 
náklady? A reálne príspevky sú tam povedané, kto koľko môže dať. Čím nákladnejšia kampaň, tým 
podozrivejšia strana.  
 
* Lenže ako dodržať v tejto politickej sfére poriadok?  
 
V. Mečiar: Pokiaľ ide o čistotu v politickej sfére, boli sľúbené zákony o politických stranách. Dodnes 
neboli prijaté. Dnes sa vraciame nielen k situácii financovania, ale aj k inej otázke. Čo je to politická 
strana? Aké má funkcie v tejto spoločnosti? Kto môže byť registrovaný ako celoštátna strana s právom 
účasti na voľbách? Veď sú to záujmové finančné skupiny lobistov, ktoré sa nazývajú strany. Vstupujú do 
volieb s cieľom olúpiť. Štyri roky vo výťahu vyťažiť z toho, čo sa dá a potom zbohom Slovensko.  
 
* Viete si predstaviť ako upraviť podmienky v tejto oblasti?  
 
V. Mečiar: Minimálne požiadavky na to, aby mohla byť strana organizovaná a pripustená k voľbám, by 
podľa mňa mali byť tri. Prvá, strana musí vykonávať pôsobnosť na celom území štátu a mať aj takúto 
organizačnú štruktúru. Druhá, počet členov strany v celom období nesmie klesnúť pod päť tisíc. Akonáhle 



klesá dole, už to nie je strana, už je to nejaké iné združenie. A tretia, musí svoju činnosť vykonávať 
najmenej rok. Takto sa dostávame do situácie, že síce strana sa nazýva stranou, ale bez akejkoľvek 
politickej skúsenosti. Vstupuje do parlamentu a ide riadiť štát. Spýtajme sa však občanov, čo takú stranu 
budú voliť. Sadnú si do auta, o ktorom vedia, že jeho vodič nemá vodičské oprávnenie a nevie riadiť auto? 
Ale svoj majetok takýmto zveria? Aj svoj život? Alebo iná otázka. Nechajú sa ľudia operovať lekárom, o 
ktorom vedia, že nemá žiadne lekárske vzdelanie a žiadnu lekársku prax, a pravdepodobnosť neúspechu je 
99 percent? Ak tieto otázky uznávame, že sú rozumné, tak potom nevoľme strany, ktoré nemajú skúsenosť. 
Strany, ktoré nemajú pocit kontinuity. Strany, v ktorých sa ani nemali kedy vyprofilovať osobnosti. Potom 
z toho vyjdu len tlačítka v parlamente a tlačítka do mozgov.  
 
* Ak táto kauza unikla z prostredia SaS, tak sa môžeme pripraviť, že niečo teraz vytiahnu na 
sulíkovcov a budeme tak mať vlastne kampaň vyťahovania odposluchov?  
 
V. Mečiar: Neviem, z akého prostredia to uniklo, lebo to bolo na svete ešte skôr, ako bola vôbec SaS. Stále 
sa to pohybuje v nejakom začarovanom kruhu, že nie je priamy dôkaz. Ale podozrenie a pravdepodobnosť 
je veľmi vysoká. Ja by som to nezužoval len na Pentu. Myslím si, že sú firmy, ktoré sú v tom horšie ako 
Penta. To je môj osobný názor.  
 
* Takže by to mohol byť aj boj finančných skupín?  
 
V. Mečiar: Áno, skôr. Tiež to však nie je dôkaz, ale iba úsudok.  
 
* Orbán zavádza zvláštny režim, ktorý dnes kritizujú aj USA. Máme sa obávať, že sa maďarská 
politika môže radikalizovať a ohrozovať aj slovenské národno-štátne záujmy?  
 
V. Mečiar: Prečo môže a máme? Už to je. Práve táto vláda urobila chybu v tom, že mlčala. Nehovorila 
občanom pravdu. Ani v dnešnej situácii nehovorí pravdu. Prečo by Iveta Radičová, predsedkyňa jednej 
Sorosovej nadácie hovorila niečo proti režimu v Maďarsku? Veď ak sú to demokrati a bojujú za 
demokraciu, tak potom doma, i za hranicami za demokratické pomery sú všade. Ak v záujme demokracie 
sa v arabských krajinách vie nasadzovať armáda, tak prečo na Slovensku sa vo vzťahu k ochrane 
demokracie v susednom štáte nenasadzuje ani slovo? Sme v situácii, ktorá je vrcholne smiešna, že dopady 
týchto pohybov vo vnútri Maďarska smerujú dovnútra maďarskej spoločnosti, ale ich výstup je v zahraničí. 
A ten prvý, ktorý je na rane v tomto výstupe je práve Slovensko. A Slovensko sa tvári, že sa ho to netýka. 
Ale už o tom hovoria Američania, štáty EÚ, iné európske orgány, ale Slovensko zaručene mlčí. O čo ide? 
Orbán predsa od začiatku postavil všetko na nacionalizme. A ten jeho nacionalizmus prekračuje hranice 
Maďarska. Spolupracuje úzko s Jobbikom, ktorý hovorí o násilnom pripojení území. Kým Orbán hovorí nie 
priamo o násilnom, ale hovorí o politickom rozdelení občanov v iných štátoch. To politické rozdelenie ide 
na občanov Maďarska a iných občanov. A to politické rozdelenie už prebieha. Slovensko nemá o ňom 
presné informácie. Slovensko nemá informácie ani o tom, koľko strán zakázaných aj v Maďarsku na území 
Slovenska pôsobí. A pôsobia, o tom nech nikto nepochybuje. Dnes sme v situácii, že sa pre občanov 
Maďarska na Slovensku zavádza volebné právo, ale tým aj právo na kampaň. Čiže pokračujú v politickom 
delení obyvateľov podľa etnického princípu, čo je nezlučiteľné so základnými právami.  
 
* Čiže maďarské strany si budú na slovenskom území robiť predvolebnú kampaň?  
 
V. Mečiar: Podľa tohto, áno, na svojich kandidátov.  
 
* Bude to možné z pohľadu nášho práva?  
 
V. Mečiar: V každom prípade budú môcť maďarskí občania hlasovať a budú adresátmi tejto kampane. Aká 
bude technika, to je ešte otvorené. Horšie je, že zákony Maďarska presahujú hranice štátu. Zasahujú do 
zvrchovanosti iných štátov. Rozkladajú obyvateľstvo na etnickom princípe, čo naša Ústava zakazuje. 
Vytvárajú iné organizačné štruktúry na území cudzieho štátu a to aj politické štruktúry. A náš štát na to nič 
nehovorí. Môžem povedať, že kto mlčí, ten súhlasí. Takže vlastne táto vláda a jej politika, je hlboko 
protištátna. A išli sme dokonca až do takých extrémov, že náš bývalý minister obrany chcel požiadať 
maďarské vzdušné sily, aby ochraňovali územie SR a chcel im vydať vzdušný priestor Slovenska. 



Dostávame sa do pohybu, keď zlá ekonomická situácia nachádza výraz v prehnanom nacionalizme, v 
nedemokratickom centralizme, v presahovaní hraníc Maďarska, vytvárania pocitu ohrozenia u obyvateľov 
maďarskej národnosti len preto, aby hľadala pojivo a niečo iné, čo by nepovedali, že Maďarsko je v stave 
pred katastrofou ekonomickou, aj sociálnou.  
 
* Prepásli sme teda šancu pripojiť sa ku kritickému americkému hlasu?  
 
V. Mečiar: My túto šancu nevyužívame od prvého dňa po skončení volieb, kedy začala vznikať táto vládna 
koalícia. Ale nevyužíva ju ani jeden ústavný činiteľ. A dokonca ju nevyužívajú ani parlamentné strany, či 
koaličné, či opozičné. Pretože to nie je len o zakričaní na Budapešť, to je o cieľavedomej, systematickej 
politike v budovaní ochrany záujmov Slovenska. A toto sa nerobí.  
 
* Mala byť odozva na aktivity Budapešti aj v podobe nejakej legislatívnej iniciatívy?  
 
V. Mečiar: To nie je len v podobe legislatívy. Tých krokov, ktoré je potrebné urobiť, je strašne veľa. To je 
celá sústava činností štátnych orgánov, ktoré to musia sledovať, naprávať a štát musí nájsť vnútornú silu sa 
brániť. Ale musí aj nájsť silu v zahraničnej politike upozorňovať iné inštitúcie. V zmysle toho, čo nás 
zaväzuje členstvo v Rade Európy, členstvo v EÚ, členstvo v NATO, členstvo v OECD. Tam, kde máme 
spoločné členstvo vyžadovať, aby Maďarsko záväzky plnilo. Dnes koná proti týmto záväzkom. Pravda, tí, 
ktorí sú na strane Orbána, hovoria, je na spodnej hranici, ale ešte ju neprekračuje. Lenže z pohľadu našich 
záujmov je to už dávno za tým, keď hranica tolerancie prešla. Už Slovensko malo a bude musieť do 
budúcnosti konať, ak nechce vyvolať novú Viedenskú arbitráž.  
 
Stanislav Háber  

+++++++++++++++++++++++++++ 
Mečiar sa stretne s Klausom 20 rokov po v Laxenburgu 

 
Predseda ĽS-HZDS JUDr. Vladimír Mečiar v sobotu 14. januára  o 15,45 h 

vystúpi v rakúskom Laxenburgu ako hlavný rečník na medzinárodnej 
konferencii Zmeny ekonomík – 20 rokov po... s prednáškou Neekonomické 

faktory ekonomických reforiem. 
 

Konferenciu organizuje Medzinárodný Inštitút pre Analýzu Aplikovaných 
Systémov (IIASA) spolu s Ekonomickou Univerzitou – Novou Školou 

Ekonomiky Moskva, z Ruskej federatívnej republiky. Ďalšími rečníkmi na 
túto tému sú Nauro Campos, profesor ekonómie z Brunelskej univerzity v 
Londýne. Potom Konstantin Sonin, prorektor Ekonomickej univerzity v 
Moskve, profesor ekonómie. Ďalej Clifford Gaddy, ekonóm, špecialista 

na Rusko, člen Brookingsovho Inštitútu, programu zahraničných 
politických štúdií globálnej ekonomiky a rozvoja, Washington D. C. A 
Efgenij Yasin, bývalý minister ekonomiky Ruskej federácie, prezident 

Nadácie Liberalnaja Misia. 
 

V ďalšej časti konferencie vystúpi ako hlavný rečník prezident Českej 
republiky Václav Klaus, ale aj bývalý predseda Rady vlády a 

viacnásobný minister Gruzínska Kakha Bendukidze, potom bývalý 
vicepremiér Poľska Leszek Balcerowicz, bývalý podpredseda ruskej vlády 
a Štátnej Dumy Aleksand Shokhin, či bývalý minister Ruskej federácie 

Petr Aven, ale aj laureát Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2007 Roger 
Myerson, ktorý je čestným profesorom ekonómie na Univerzite v Chicagu. 
Vystúpi aj Mario Nuti z Rímskej Univerzity, ktorý bol bývalým poradcom 

a konzultantnom Svetovej banky a Európskej Komisie, ale aj 
najcitovanejší ekonóm sveta Andrei Shleifer z Harvardskej Univerzity, 

ako aj ďalší ekonómovia a politici z Harvardskej univerzity, z 
Washingotonu, z Moskvy, z USA, z Veľkej Británie, či z Maďarska a 

Gruzínska. 



Stanislav Háber, 
riaditeľ Odboru verejnej mienky, 

ĽS-HZDS 

+++++++++++++++++++++++++++ 
kancelaria@uzzno.sk                            János Eszterhazy - stanovisko   
Pekný deň! 
Dovoľujeme si Vám preposlať otvorený list predsedu Ústredného zväzu 
židovských náboženských 
obci v Slovenskej republike,  Igora Rintela, adresovaný prezidentovy ADL 
Anti-Defamation League  ( Liga proti hanobeniu ) 
Abrahamovy H. Foxmanovy. 
 
3. novembra 2011 udelila ADL významné vyznamenanie  Jánosovi Esterházymu, 
v prípade, že budete v budúcnosti písať článok o Jánosovi Esterházym, 
dávame Vám na vedomie naše stanovisko k danému vyznamenaniu. 
 
Ostávam s pozdravom 
Igor Rintel 
 
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. 
 
V prípade záujmu máme pre Vás k dispozícii aj anglickú verziu listu. 
 
cid:image001.png@01CC3574.5542A050 
Igor Rintel, predseda 
ÚSTREDNÝ ZVäZ ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH 
OBCÍ V SR 
Kozia ul. 21 
814 47 Bratislava 
www.uzzno.sk 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Otvoreny list Zidovskej komunity na Slovensku pánovi Abrahamovi 
riaditeľovi americkej ADL (Anti-Defamation League) k vyznamenaniu 
Eszterhiayho 3. novembra 2011 
H. Foxmanovi, 
a oslave J6nosa 

Bratislava. 19. decembra 20ll 
Yaieny p6n Abrah6m H. Foxman' 
Vyslovujeme pol'utovanie nad skutodnost'ou, Le napriek na5ej vefkej snahe, odmietate 
zobtat 
do len na vedomie stanovisko Zidovskej komunity na Slovensku, ktorej prislu5nici trpeli 
za 
fa5istick6ho reZimu a v rozpore s preukrizatel'nymi historicklfmi skutodnost'ami ste 
vyslovili 

hold a ocenenie vojnov6mu slovenskdmu antisemitickdmu politikovi 
Janosovi 
Eszterhazymu. ADL tjmto vyraznymsp6sobom pom6ha snahdm o rehabilitrlciu 
politic(fch 
predstavitefov niekdaj Sich stredoeur6pskych fasistickych reZimov. 
ADL udelila vyznamenanie slovensk6mu politikovi (mad'arskej n6rodnosti)t ktoqf 
verejne 



privital a ocenii vznik Slovenskej republiky 14. marca 1939, pridom si bol plne vedomy, 
Ze 

tento St6tny ritvar vznikol z v61e Adolfa i{itl..u. Po dobu existencie Slovenskej 
republiky 
v obdobf holokaustu, bol ristavnym diniteliom (poslancom) Slovensk6ho snemu 
(parlamentu) 
a svojim hlasom sa podielal na vyneseni zna(neho podtu antidemokratickych, 
totalitnlfch a 

antisemitsklfch pr6vnych noriem. trZ v roku 1940 predniesol poslanecBszterhinY prejav, 
v 
ktorom chv6lil slovenskri vl6du za to, Le zo Zidov urobila fudi druhej kateg6rie a 
spustila 
proces pozbavovania ich majetku. Jeho prejavy (ako aj mnoh6 in6) sri dostupnd v 
archivoch' 

Je pravda, Ze poslane c Eszterhiny ako jedinf z poslancov Slovenskdho snemu v mitii 
1942 

nehlusorul gdrzat sa hlasovania) zatzi. vystahovalec(f z6kon. To vsak nebolo 
hlasovanie 

proti deporia"iir*,pretoi,e tie prebiehali uZ od marca 1942 a dovtedy (do m6ja) bolo 
zo 
Slovenska do konclntradnych triborov deportovanlfch 35 tisic Zidov. Eszterhhzy mal 
mnoho 

moZnosti sa k tomu v/adiit' a protestovut', do nikdy nespravil, tak ako nikdy 
neprotestoval 
proti deport irciim Lidoi z juZn6ho Slovenska, ktord bolo pod spr6vou Mad'arska' 

Samotny fakt, Le poslanec Eszterhizy v mdji 1942 nehlasoval za vyst'ahovaleckf 
zikon 
vnimame pozitivne, av5ak nemoZno v iejto veci ignorovat' jeho ofici6lne pisomn6 
vyjadrenie, 
ktorom sa ospravedlf,uje zatoto hlasovanie avysvetfuje, ze bol vZdy antisemitom 
aLebol 
v tomto duchu vychovanli, ale pri hlasovani ho viedla obava, Le ak dnes vfld5ina 
(Slov6ci) 

deportujri men5inu 1Zidivl, m6Zu to ist6 v budricnosti urobit' aj zMatarmi. Z 
tohto 
vyjadreniaje jasn6, Ze do bol hlavny motiv jeho hlasovania' 

podlla Va5ej argumentac ie E szterhiny ,,ako katolik nemohol srihlasit' s nacistickou 
ideol6giou 
a nemohol kolaborovat' s totalitnlfm reZimom". Dovol'te, aby sme v6s upozornili na fakt, 
Le 

medzi slovenskfmi politikmi obdobia fasizmu figurovali viaceri katolicki duchovni 
(vr6tane 

prezidenta Tisa), u Z. hl,lr.rrie sa ku krest'anskym principom bolo v spomenutom 
obdobi 
typickd pre pohlav5rov fa5izmu na Slovensku. 



Absolritnym nezmyslom ie , Le poslanec Esztethiny bol zbavenlf poslaneck6ho mand6tu 
pre 

svoje ocirann6 ptstoje"vodi Zidom. ESte viidsou absurditou ;.e. tvrdlnie, Le 
poslanec 
Estlrhazy bol uvliznerry po oslobodeni Slovenska za jeho pomoc Zidom. Pravdepodobne 
ste 

nebol infbrmovany , Ze pridN6rodn;i srid v roku 1946 a1947 (komunizmus bol nastoleny 
ai 

v roku 1948) boli postaveni v5etci predstavitelia vojnov6ho Slovensk6ho Stdtu 
za 
spoluvytv6ranie antidemokratickdho a faSistick6ho reZimu. 

Eszterhiny moZno pomohol niekol'kym Lidom pred deportiiciou, ale takmer 
v5etci 

prisluSnici vtedy vl6dnucich politickych elit (vritan6 prezidenta Tisa i tych 
najradikrllnejSich 

antisemitov) mali pod ochranou nejakych "svojich" Zidov. Tito fudia nid 
neriskovali, 

pretoZe mali imunitu a v porovnani s mnohymi radovymi obdanmi - 
zirchrancarni 
neriskovali svoje Zivoty a Zivoty svojich rodin. NemoZno znich preto robit' 
neohrozenych 
hrdinov a kompenzovat'tymto rch znainy podiel zodpovednosti za cehi antisemitskri 
politiku 
Stdtu a ztoho vyplyvajrici slovensky Holokaust. V sirvislosti s predoSlym musime 
odmietnut' 
aj zavddzajrice tvrdenie, Le grof liinos Esterhdzy je nositel'om ocenenia zYad Vashem. 
Pokial' 
sme informovani, napriek znadnej snahe potomkov gr6fa Esterhdzyho, tento nikdy 
nedostal 
izraelsk6 ocenenie ,,Spravodlivy medzi n6rodmi". Dod6vame, Ze hodnotenia 
slovenskjch, 
deskych a izraelskych historikov o dinnosti gr6fa Esterhrlzyho podas holokaustu sri s 

naSimi 
ndzormr r,yslovenymi v tomto liste plne kompatibilnd. 
Na5ou snahou nie je osodovat' V6s alebo kohokofvek indho, ale nie je moZn6, aby 
americkil 

ADL ignorovala nielen ndzory slovenskej Zidovskej komunity, ktorri preZila toto obdobie 
na 

Slovensku, ale aj zttkladne vysledky seri6zneho historick6ho v;fskumu na Slovensku 
v 
eech6ch aj v lzraeli a svojimi vyjadreniami pom6hala privyraznom prepisovani hist6rie. 

Sme presveddeni, Le ste podl'ahli dlhodob6mu lobbingu rodiny gr6fa Esterhdzyho 
(a 
niektorych politikov), ktorrl m6 pochopitel'nri snahu postavit' pdsobenie svojho predka 
do 
lichotivej polohy, vytvorit' z neho demokrata a odporcu nacizmtt. 



Chceme verit', Le tento n65 list prispeje k tomu, aby sa podobn6 ,,omyly", ako 
bolo 
novembrov 6 v y znamenanie 916 fa Esterh 6zyho v budricno sti nezopakovali. 
S pozdravom 
Igor Rintel, predseda Ústredný zväz židovských nriboženských obcí na Slovensku 
Juraj Alner,  president B´nai B´rith Tolerancia 
Tomáš Teššer, president B´nai B´rith  Concordia 
Grigorij Mesežnikov,  Foreiqn Affairs Network' (FAN) Bratislava 
Roman Gajdoš,  Foreiqn Affairs Network' (FAN) Košice 

+++++++++++++++++++++++++++ 
"Profesorka Iveta Radičová, sociologička, ministerka práce a sociálnych vecí v predchádzajúcej slovenskej vláde a 
kandidátka na prezidenta SR, navštívila našu lóžu 25. mája (2008)", písalo sa na webových stránkach BB 
(http://www.bnaibritheurope.org/ 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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B´nai B´rith (IV./IV.) 27.12.2011 
Adam B. Bartoš, redaktor serveru Prvnizpravy.cz 
B'NAI B'RITH a slovenská politika 
 
Na Slovensku je BB - aspoň podľa rešerší tlače - omnoho viac aktívnym rádom než v Českej 
republike. Možno je to ale preto, že Slovensko nie je tak proizraelskou krajínou ako je Česká 
republika. 
 
Letmou rešeršou tlače napríklad zistíme, že predseda tamojšej pobočky BB neúnavne protestuje pri 
každej udalosti, ktorá aspoň trochu zaváňa antisemitizmom. 
 
Napríklad 10. 4. 1997 slovenská židovská komunita vyzvala slovenských politikov a vládnych 
činiteľov, aby sa dištancovali od prejavov fašizmu. Ústredný zväz židovských náboženských obcí na 
Slovensku a BB vo vyhlásení upozornili na "rozširovanie antisemitskej a extrémnej nacionalistickej 
literatúry", a to aj za peniaze daňových poplatníkov úradnou cestou do základných škôl, na 
"profašistické aktivity štátom podporovanej Matice slovenskej", tvorbu "rasizmom podfarbených 
zákonov" , "protižidovský vandalizmus" a "na neochotu slovenskej justície uplatňovať zákon voči 
zisteným páchateľom antisemitských trestných činov". (Autor neuvedený. ??Židia v SR sa sťažujú. 
Vyzvali slovenskú vládu k ráznym činom, Svoboda, 11.4.1997). 
 
16. 9. 1997 išli dokonca Slováci na koberček. Slovenský premiér Vladimír Mečiar prijal na jeho 
žiadosť prezidenta BB Tommy Baera. Ten s ním rokoval "o rastúcich prejavoch antisemitizmu na 
Slovensku". Konkrétne išlo o antisemitské články v provládnom denníku Slovenská republika, o 
školskú príručku emigračného historika Milana Ďuricu a skresľujúce údaje o vojnovom Tisovom 
režime a o niekdajšom prepadnutí bratislavského rabína a ďalšie incidenty. Mečiar sa Židom 
ponížene ospravedlnil: "Za všetko, čo by mohlo znepokojovať židovskú obec, sa pán premiér 
ospravedlnil", povedala hovorkyňa premiéra Magda Pospíšilová. (ČTK. Šéf židovskej organizácie 
rokoval s premiérom, Hospodárske noviny 17.9.1997). 
 
Denník Slovenská republika pritom patrila Mečiarovmu HZDS. Ten sa tiež ozval ústami svojho 
bývalého šéfredaktora, poslanca HZDS Jána Smolca, ktorý v jednom z úvodníkov napísal: "Baer 
navštívil Slovensko pred dvoma dňami. Prišiel, aby nám pripomenul incidenty proti židom 
(niekdajšie prepadnutie bratislavského rabína), vážne nás pokarhal za školskú príručku Milana 
Ďuricu. Zvlášť však hosťa znepokojujú rastúce prejavy antisemitizmu a konkrétne vraj ide o 
antisemitské články v Slovenskej republike", pripomína. „Svetoobčana a súdruhovia marxisticko-
leninského razenia možno týmto výrokom zatlieskali. Slováci však smutne pokrútili hlavami. Opäť sa 
našiel človek, ktorý na Slovensku hľadá pupok fašizmu", píše denník. Autor poznamenáva, že tri 
roky viedol denník, v ktorom "razantne bojovali za národnú samostatnosť, úprimne milovali svoj 
národ, ale nie za cenu nenávisti k iným národom". (Autor neuvedený. ??Pupok fašizmu, in: 



Bratislavský deň, 20.9.1997). 
 
Nebolo to po prvý raz, čo si predstavitelia BB na Slovensku sťažovali na údajný antisemitizmus. Keď 
napríklad v roku 1996 navštívil Bratislavu Lyndon LaRouche, americký ekonóm, neúspešný kandidát 
na post prezidenta USA za Demokratickú stranu, nebral si vo svojej prednáške servítku na ústa: 
Európsku úniu označil za spolok parazitov, napadol Veľkú Britániu, Medzinárodný menový fond, 
Svetovú banku a Svetovú obchodnú organizáciu. A B'nai B'rith označil za "fašizoidný konzervatívny 
gang". Proti tomu sa okamžite ozval prezident bratislavskej pobočky B'nai B'rith Juraj Stern. (Autor 
neuvedený. ??Lidové noviny, 30. 8. 1996, s. 2). 
 
Podobne urazene reagoval na údajné antisemitské výroky hovorcu slovenského premiéra Jozefa 
Krošláka v rozhlasovom rozhovore. Ten v interview položil reportérovi protiotázku, či je "katolík 
alebo žid". Po kladnej odpovede na prvú časť sa spýtal, "prečo sa nesprávate kresťansky, prečo ľudí 
nemilujete, ale podvádzate?" Prezident bratislavskej odbočky BB a rektor Ekonomickej univerzity 
Juraj Stern opäť rozhorčene protestoval: "Nemôžem inak ako aspoň jednu z otázok vnímať ako 
antisemitskú", vyhlásil Stern a požadoval verejné ospravedlnenie. (Autor neuvedený. ??Mečiar si 
zaslúži, koho si vybral, Slovo, 9. 4. 1998). 
 
Ako sa zdá, politik, ktorý nechce mať problémy, sa naopak snaží s rádom vychádzať dobre. Tak si 
napríklad slovenskí novinári doberali kandidáta KDH Jána Čarnogurského, prečo sa ako zástanca 
zásadovosti katolicizmu nevyjadril ku skutočnosti, že sa zúčastnil otvorenia pobočky B'nai B'rith, aj 
keď dobre vie, aký názor má katolícka cirkev na spoluprácu s organizáciami podobného typu (KDH 
ide len o reklamu, Právo, 9. 10. 1996, s. 6) 
 
Ale aby sme sa nezaoberali len dávnou minulosťou - aj poverená premiérka Iveta Radičová 
navštívila lóžu BB. "Profesorka Iveta Radičová, sociologička, ministerka práce a sociálnych vecí v 
predchádzajúcej slovenskej vláde a kandidátka na prezidenta SR, navštívila našu lóžu 25. mája 
(2008)", písalo sa na webových stránkach BB (http://www.bnaibritheurope.org/ 
bbe/content/view/640/lang, en /) 
 
B'nai B'rith na Slovensku 
 
Roku 1994 bola obnovená košická lóža "Concordia", ktorá tak nadviazala na predvojnovú činnosť 
lóže rovnakého mena, ktorá bola súčasťou dištriktu č. 10 - Československo (založená 6. 12. 1931). 
 
Inaugurácia prebehla 15. januára 1994 v hoteli Fórum za účasti prezidenta Benta Melchiora, 
hlavného rabína Kodane. Slávnosti sa zúčastnil aj vtedajší primátor Košíc RNDr. Rudolf Bauer. 
 
O oživenie lóže sa zaslúžil Samuel Kane (Kanengieser) z USA, pôvodom zo Spišského Podhradia. 
Ten navštívil v roku 1992 Košice a prejavil želanie obnoviť aktivity košickej lóže. Prvým prezidentom 
bol zvolený Dr. Oskar Rosenberg. (Slovakia - The Concordia Lodge in Kosice, 25. June 2007) 
 
Členovia košickej lóže svoje aktivity popisujú nasledovne: "Toho času máme na programe mesačné 
stretnutie s prednáškami o judaizme, histórii košického židovstva a iné témy vedeckého a 
spoločenského charakteru. Ako hosťov máme hercov, generálnych konzulov, veľvyslancov a 
významné osobnosti spoločnosti z Košíc a celého Slovenska. Otvorenými schôdzami dáme možnosť 
účasti aj všetkým členom ŽNO Košice. Na Pesach sa pri sederovom stole stretneme s rodinami 
našich členov. Prvé letné dni organizujeme barbecue pre členov a naše rodiny, v prírode, neďaleko 
Košíc. Každoročne v septembri trávime weekend vo V. Tatrách v spoločnosti rodinných príslušníkov. 
Tam športujeme a utužujeme naše spoločenstvo. Rada sa schádza raz za mesiac a rieši organizačné 
veci a chystá program pre členov. Aj naše kontakty s bratskými lóžami sú časté a veľmi dobré. 
Stretávame sa osobne s bratmi a sestrami z Budapešti, Bratislavy, Prahy, Zürichu, Paríža, Londýna, 
Bazileji, Frankfurtu n / M. Spolu organizujeme krátke niekoľkodňové programy". (Tomáš Tessera, 
prezident Lóže B'nai B'rith Concordia http://www.kehilakosice.sk/brit1.html) 
 
Poslednou dobou iniciovala slovenská lóža Tolerancia (Bratislava) pravidelné stretávanie štyroch 
stredoeurópskych lóží - okrem bratislavskej aj spomínanú košickú (Concordia), pražskú 
(Renaissance) a budapeštianskú. Jedno z nich sa konalo od 24. do 26. októbra 2008 v Bratislave 
(Alner, Juraj. Special Meeting of the 4 Lodges in Central Europe, 09 December 2008). Program bol 
opäť prevažne pracovno-kultúrny. Bolo tiež dohodnuté, že podobné stretnutia sa budú konať každý 
rok - v roku 2009 v Košiciach, o rok neskôr v Budapešti a tento rok v Prahe. 
 



Košická lóža je veľmi aktívna alebo skôr aktivistická - vydáva napríklad vyhlásenia, v ktorých 
odsudzuje údajný extrémizmus (keď napríklad odsúdila demonštráciu pravicovej politickej formácie 
Slovenská Pospolitosť v Košiciach dňa 18. novembra 2009 k dvadsiatemu výročiu Nežnej revolúcie) 
(B'nai B'rith Concordia Lodge condemns extrémist rally in Slovakia, 25 October 2009) 
 
Lóže udržuje politické kontakty na najvyššej úrovni. Teššer píše, že sa konali dve stretnutia s 
ministrom zahraničných vecí ohľadom konferencie "Durban II, návšteva ministra spravodlivosti po 
antisemitských komentároch v parlamente a lóža tiež poslala otvorený list prezidentovi, premiérovi 
a predsedovi snemovne v tejto záležitosti. 
 
Súčasným prezidentom je Juraj Alner, viceprezidentom Pavel Traubner, mentorom Peter Werner, 
aktivity ADL má na starosti Grigorij Mesežnikov, financie Ľubica Adamcová a sekretárom je Ivan 
Pasternak. Lóža má asi 60 členov. 
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Renomovaný prognostik: Vojna bude! 

Predpovedal krach americkej burzy, ekonomickú paniku a dnes hovorí o 
tom, že bude vojna! 

dnes, 16:58 Washington    Gerald Celente  

Rešpektovaný analytik a prognostik Gerald Celente bol jeden z mála, 
ktorý v roku 1987 predpovedal krach americkej burzy. V roku 2007 zasa 
často upozorňoval na obrovskú ekonomickú paniku, ktorá vypukne o rok 
neskôr. V roku 2000 tvrdil, že rok 2001 zmení celý svet. USA vojnu 
potrebuje a tak je jasné, že najbližší konflikt v Iráne je na spadnutie.   

Celente je veľkým kritikom politickej špičky a je presvedčený, že svet 
zažije svišťanie guliek práve v Iráne. Domnieva sa, že začiatkom vojny 
je vždy vymyslená aféra, na základe ktorej sa rodí konflikt. 

„Áno, vojny často začínajú umelými aférami. Zvesti o tom, že Saddám 
Husajn disponuje zbraňami hromadného ničenia a má väzby na al-
Káidu sa nikdy nepotvrdili. Ničomu, čomu sa sa hovorí vojna, neverím. 
Žiadne nové dane, žiadny sex s Monikou Lewinski, Saddám alebo al-
Káida. Ide o jednu lož za druhou. Čo bude spúšťačom? 
Najpravdepodobnejšie pôjde o vojnu v Iráne.“  

Analytik si kladie otázku, čím sa Irán previnil proti medzinárodnému 
spoločenstvu. „Len sa pozrite čo robí taký Izrael! Čo robia USA! Myslíte 
si, že by USA teraz boli v Iraku, keby jeho hlavným vývozným artiklom 
bola brokolica a nesedel by na druhých najväčších zásobách ropy na 
svete? Takže spúšťačom bude pravdepodobne Irán, Blízky východ a 
nejaký teroristický útok proti USA.“ 

Celente nevidí rozdiel medzi prezidentmi Bushom a Obamom. „Obama 
môže pokojne zatknúť cudzinca, poslať ho do väzby v cudzej zemi, 
nahovoriť mu, že je terorista, uväzniť ho a mučiť. Nedostane sa mu 



žiadneho práva, nemá právo na právnika. Administratíva tiež môže robiť 
odposluchy kohokoľvek a kdekoľvek. Takto to vyzerá za Obamu.“ 
Kandidátov na prezidenta USA ako sú John McCain a Sarah Palin 
nazval „komiksovými postavičkami“. „Politika je šoubiznis pre škaredých 
ľudí. Doslova!“ 

Rodák z newyorského Bronxu je presvedčený, že víťazstvom pre 
spoločnosť je priama demokracia ako napríklad vo Švajčiarsku. 
Americkí politici sú údajne arogantní a je to aj dôsledok toho, ako sa k 
nim pristupuje – červenými kobercami podobne ako ku šľachte. Mnohí 
majú vojenské ambície, no nikdy v žiadnom boji neboli. Americká 
armáda je však podľa jeho slov neschopná a od druhej svetovej vojny 
nevyhrala žiadnu bitku. Celente si servítku pre ústa nedáva: 
„Američania sú vojnoví loosery. Nedokážu skoncovať s pár chlapíkmi 
niekde v Kandaháre. Dochádza to už niekomu?!“  

Prognostik s talianskymi koreňmi odmalička počúval o mafii. Nazdáva 
sa, že ho k nej zaradili aj americké médiá, v ktorých nedostáva priestor 
a je zámerne „mimo obraz“ kvôli tomu, že je nepohodlný pre biznis. 
Mafiáni sú však podľa neho všetci „chlapíci z Wall Street, na ktorých sa 
nemôže ukazovať prstom.“ 

„Ak chcete v USA študovať, musíte si vziať pôžičku napríklad 25 000 
USD ročne. Celý národ slúži dlhu. Všetci pracujú pre banky,“ opisuje 
finančný systém krajiny. Celente odporučuje investovať do zlata, 
kanadského dolára a švajčiarskeho franku.  

Jasno má aj v otázke najbohatších ľudí na svete: „Pozrite sa, kde sa 
zarába najviac na svete? Vo finančníctve. Čo reálne finančníctvo 
vyrába? Čo monitoruje? Čo stavia? Čo užitočné vynašli? Čím 
obohacujú spoločnosť?“  

Kto je Gerald Celente? 

Rodák z newyorského Bronxu najprv pracoval na politických kampaniach 
komunálnych politikov, no po získaní dostatočných skúseností a obrazu o politike 
odchádza z tejto sféry. Založil inštitút Trends Research Institute a pôsobí ako 
prognostik. Štvrťročne vydáva magazín Trends Journal, v minulosti bol častým 
hosťom prestížnych amerických televízií a rozhlasových staníc. Veľa priestoru 
dostával aj v amerických denníkoch a týždenníkoch, no podľa vlastných slov je v 
súčasnosti neobľúbený takmer u všetkých mediálnych korporácií.  



Celý rozhovor Lukáša Kovandu s Geraldom Celentem si môžete 
prečítať tu. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
čaro vtáčich pohľadov 
http://www.wimp.com/amazingsights/ 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Prosim pozrite si tento clanok z BEO, kauza c. 11, 
kde sa pise o knazovi Ferencikovi a jeho uhlanom nepriatelovi Jozefovi 
Karikovi.  
http://beo.sk/spolocnost/1297-boje-slovenov-o-vlastnu-historiu-sa-zostruju-stracame-svoj-stat 
A potom si pozrite noviny Slovak v Amerike, ktore ste mi poslali december 2011 
strana 19 a tam je velka propagacia Jozefa Kariku, resp. jeho knihy. To sme 
kde. 
http://slovakvamerike.com/noviny/december_2011/december_2011.php 
 
http://www.sns.sk/aktuality/andrej-danko-pre-tv-markiza-ku-kauze-gorila-informacie-treba-
preverit-davaju-logiku-prislusnym-udalostiam/ 
 
 
http://sho.sk/archiv/preco-stale-tecie-krv-kristovych-oviec.html 
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Čo s nevyžiadanou korešpondenciou: Mažte e-mailové adresy – návod v 
prílohe: 

Co dělat s nevyžádanou poštou?  
 
Osoba, která zaslala tuto informaci, je technik počítačů, který mnoho časů stráví 
mazáním nevyžádané pošty svých klientů a který poslouchá jejich nářky na malou 
rychlost jejich zařízení. Ne každá přeposílaná zpráva je špatná, ale přečtěte si tuto zprávu 
do poslední řádky. Neuškodí to. 
 
1) Vždy, když čtete "zašli tuto zprávu deseti (nebo jinému počtu) osobám", "podepiš tuto 
petici", "bude tě následovat neštěstí" nebo "něco vtipného se ti objeví na obrazovce po 
přeposlání pošty" atd., můžeš předpokládat, že tato zpráva obsahuje cookie, které bude 
sledovat vaši poštu, jakož i poštu osob, kterým zprávu zašlete. Autor původní zprávy 
dostane kopii pokaždé, když se tato zpráva přeposílá. Tyto kopie mu umožní vytvořit si 
seznam adresátů, kterým pak může zasílat nevyžádanou poštu (spam) nebo může tento 
seznam prodávat těm, kteří se zabývají zasíláním spamů. 
 
Buď opatrný na zprávy, které ti říkají, že když je nepošleš, nebudeš mít lásku Boha , 
Ježíše atd. Jsou zprávy, které se poníženě dožadují tvého soucitu. Nebuď ustrašený a 
nenechej se zlomit! Těmto osobám nezáleží na způsobu, jak se dostanou na tvou 
elektronickou adresu. Dříve nebo později ji obdrží. 
Též dopisy, které mluví o dětech ztracených nebo nevyléčitelně nemocných ("jak by ses 
cítil, kdyby to bylo tvoje dítě") nebo o opuštěných domácích mazlíčcích, rovněž čmuchají 
v tvé poště. Ignoruj je a nepřistupuj na jejich hru!  
 



2) Skoro všechny dopisy, které tě žádají, abys připojil svou adresu a poslal je dál na své 
kontaktní adresy jsou systém "letadlo". Před léty to byla pohlednicová hra, kdys měl 
zaslat pohlednici na poslední adresu a poslat žádost dál na tvých deset adres. Do týdne se 
ti mělo vrátit milion pohlednic z celého světa. Tímto způsobem se zasilatel této zprávy 
dostane na velké množství adres, které použije pro svou potřebu. 
 
Můžeš velmi posloužit svým příbuzným a známým, jestli jim zašleš tuto informaci. 
Posloužíš k tomu, abyste už nikdo nedostával nevyžádanou poštu.  
Nepřipojujte svou e-mailovou adresu na tento druh pošty, jakkoli se bude zdát atraktivní 
nebo budou-li vám vnucovat pocit viny když se nepřipojíte. Jde jim jen o získání vaší 
elektronické adresy.  
Můžeš mít dojem, že se účastníš dobré věci. Není to ale jisté. Můžeš však dostat kvanta 
nevyžádané pošty, se kterou může přijít virus. Mimo to pomáháš i těm, kteří zasílají 
spamy za účelem vlastních obohacení. Nezjednodušuj jim jejich práci. 
Krom toho: petice zasílané elektronickou poštou jsou neúčinné, neboť je nepřijímá žádný 
státní úřad, pojišťovna atd. Aby nějaká petice byla akceptovatelná, musí mít ověřené 
podpisy a úplnou adresu osoby, která ji podepisuje, takže je to pro vás vlastně jen ztráta 
času a pomáháte jen těm, kteří čmuchají v elektronické poště.  
 
Taktika jak jednat s nabízeči služeb a zboží po telefonu. 
Pár slovíček, která fungují: 
(1) Ta slovíčka jsou: "Moment, prosím..." 
Jestliže to řekneš a necháš telefon položený, místo abys ho hned zavěsil, každé volání 
telefonního obchodníka bude pro něj příliš dlouhé a tito prodavači budou muset hledat 
jiné metody svého prodeje. Po chvíli, až uslyšíš pípání, tvůj protějšek zavěsil a jeho mise 
skončila. Ty budeš mít pokoj. 
 
(2) Už jsi zažil někdy to odporné volání, kdy nikdo nic neříká? V tom případě ti volá 
automat, který zaznamenává čas, kdy odpovídáš. Tímto způsobem si nabízeč po telefonu 
zjišťuje nejvhodnější dobu, kdy jsi doma, ve kterou pak nastoupí osobně, aby tě 
"zmasíroval". 
Co můžeš udělat, když si po zavěšení telefonu uvědomíš, že to bylo takovéto volání? 
Stiskni tlačítko # 6x nebo 7x co nejrychleji. To poplete automat, který si zaznamenává 
tvoje číslo a vymaže je z jeho seznamu. 
 
(3) Pomoc proti nevyžádané poště: 
Dostaneš-li nabídku na své telefonní číslo nebo na jakýkoliv jiný účet (na př. na e-
mailovou adresu), přepošli tuto nabídku ihned nazpět, pokud jsi v režimu, že za to 
neplatíš (máš paušál). Donuť tak společnosti, které ti nabídky zasílají, aby je musely 
mazat ony samy. 
Dostaneš-li nabídku poštou, nezahazuj ji bez odpovědi. Většina z nich má odpovědní 
obálku, která od tebe nevyžaduje známku na odpověď. Společnosti, které ti takové 
nabídky zasílají, stojí takovéto zásilky víc, než normální pošta. Jestliže takovou nabídku 
hodíš do koše, společnost to nebude nic stát. Donuť je, aby svou poštu platily. Mimoto 
můžeš naplnit odpovědní obálku jinou nevyžádanou poštou, kterou zrovna máš. Ať platí 
za odpovědní obálku co nejvíce! 



 
Chceš-li zůstat anonymní, zkontroluj, zda se ve tvé odpovědi nevyskytuje tvé jméno, 
adresa nebo něco jiného, podle čeho by tě mohli identifikovat. 
Též jim můžeš nazpět zaslat prázdnou obálku a uvést je v pochybnost o tom, kdo jim 
obálku zaslal. Tak jak tak budou muset zaplatit poštovné.  
Tyto společnosti dostávají nazpět spoustu své pošty, kterou nám zasílají jako námi 
nevyžádanou. Ale musíme je zaplavit odpověďmi. Ať dostanou také dávku "své 
medicíny", ať pocítí na vlastní kůži, co je to dostávat nevyžádanou poštu. Ony to jsou, 
kteří tuto poštu musí zaplatit! Donuťme je, ať jsou nuceni zabývat se odpověďmi a 
znechuťme jim výhodu, kterou jim dává elektronická pošta. To bude fungovat tím více, 
čím víc lidí toto bude provádět. 
Já sám už to dělám dlouho (to říká autor článku) a dostávám čím dál měně nevyžádané 
pošty. Jak normální tak i elektronické. 
 
Toto je jediný e-mail, který bys měl zaslat svým přátelům, ale adresy vkládej do řádku 
"Kopie" a z textu vymaž všechny předchozí adresy !!! 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Dušan Jarjabek sa stane buď novým riaditeľom Slovenského národného 
divadla, alebo ministrom kultúry. 
 
Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6200773/co-sa-stane-v-tomto-
roku.html#ixzz1iRcWiSEc 
Odporucam do pozornosti clanok "Čo sa stane v tomto roku" zo SME: 
http://www.sme.sk/c/6200773/co-sa-stane-v-tomto-roku.html 

+++++++++++++++++++++++++++ 
  http://svornost.org/knihy/tilkovszky_lorant-juzne_slovensko_v_rokoch_1938-45.pdf 

 +++++++++++++++++++++++++++ 
nicholson: strany nemajú dosť peňazí z legálnych zdrojov, od štátu na réžiu a zaplatenie svojich 
ľudí Núkali mi milióny, ak na Gorilu zabudnem 

strany nemajú dosť peňazí z legálnych zdrojov, od štátu na réžiu a zaplatenie svojich ľudí. 
Potrebujú vytvoriť fiktívne a čierne príjmy, aby mohli existovať. Gorila poukazuje aj na druhú, 
vážnejšiu vec, že základy demokracie na Slovensku sú plytké, ak sa dajú v parlamente kúpiť 
hlasy a nejaká finančná skupina rozhoduje, že treba ďalej privatizovať, aby sa zachovali príjmy.“ 

Odporucam do pozornosti clanok " Núkali mi milióny, ak na Gorilu zabudnem" zo SME: 
http://www.sme.sk/c/6200787/nicholson-nukali-mi-miliony-ak-na-gorilu-zabudnem.html 

+++++++++++++++++++++++++++ 
To berie dych :-) 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=EEu42L0ufBY 

+++++++++++++++++++++++++++ 
List maďar. disidentov o Orbánovej vláde // sme svedkami tretieho nastupu fasizmu v Budapesti 
Dakujem za informaciu, 
 
chyba tam uplatnenie Paxtonovych kriterii, podla ktorych sme svedkami 
tretieho nastupu fasizmu v Budapesti, 1830, 1920, 2010, kazdych 90 
rokov, 
poslal som o tom otvoreny list prezidentovi Obamovi v den Orbanovho 
nastupu k moci a neskor aj poslancom europskeho parlamentu, 
skratenu verziu uverejnili Budapesti Times v den navstevy H. 



Clintonovej, 
 
slovenske media, pseudopolitici aj kvazidiplomacia maju od svojich 
realnych majitelov o tomto aspekte zakaz pisat, prikaz mlcat, 
 
zatlka to aj Lendvai, celu tuto "tradiciu", proti ktorej okamzite 
vystupil 
nas predsturovsky velduch Kunic, 
v roku 1833, sto rokov pred nastupom Hitlera, od roku 1830 sme bohuzial 
my, ludia druhej kategorie, Zidia, Slovaci a Romovia  
na jedalnom listku pestianskej fasistickej velkohubosti, ktorej korunu 
davno nasadil Istoczy, vodca parlamentnej Madarskej antisemitskej 
strany 
navrhom na deportacie Zidov do Palestiny, viete v ktorom roku? sotva...  
zelam vsetko naj, 
Andrej Ferko 
obcan druhej kategorie 
autor trezorovych filmov 

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

Slovak Ambassador’s party for Marco 
Nannini and Class40 Financial Crisis 
In a drive to unite Slovak citizens around the world, the half-Italian, half-Slovakian, Global Ocean 
Race (GOR) skipper, Marco Nannini, is sailing around the globe flying the Slovakian national flag. 
Nannini, who took third place in Leg 1 of the GOR sailing double-handed with his British co-
skipper, Paul Peggs on Class40 Financial Crisis, was guest of honour at a party hosted by the 
Slovakian Ambassador to South Africa, His Excellency, Ladislav Straka, at the Slovakian 
Consulate in Cape Town. 
Watch a video of the party where Marco Nannini and His Excellency, Ladislav Straka, Describe 
this important cultural initiative here  
For the complete update, click here. 

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

Prečo voľby na Slovensku doteraz nič nezmenili  

(Genetické dedičstvo -- alebo: Pán veľkomožný prosím, bite ma!)  

Už komunisti v časoch tzv. reálneho socializmu nechceli nič počuť o počte samovrážd a 
nežiaduce sociálne štúdie zamerané týmto smerom pred verejnosťou tajili. V šesťdesiatych a 

sedemdesiatych rokoch bola istým docentom vypracovaná štúdia  o skúmaní genetických 
následkov v niektorých slovenských regiónoch, ktoré boli najviac postihnuté chudobou 

a nezamestnanosťou ešte z obdobia veľkej hospodárskej krízy, kedy sa v nich extrémne 
rozmohol alkoholizmus.  Konzumácia podomácky  vyrábaného nekvalitného alkoholu spôsobila 

značné degeneratívne zmeny a zvýšený výskyt postihnutých detí, čo sa negatívne geneticky 
prenášalo aj na ďalšie generácie.  Z dobre známych a pochopiteľných dôvodov táto a iné 

podobné štúdie boli cenzormi z ÚV KSČ okamžité  likvidované.  
 

          V kontexte s vyššie uvedeným, ak zhodnotíme spoločensko-politicko-ekonomický  vývoj na 
Slovensku po prevrate v novembri 1989, prídeme zákonite a  neúprosne logicky k žalostnému 
konštatovaniu, že sme národ,  ktorý sa nedokáže poučiť z vlastnej minulosti  -- národ, ktorý sa 



nechá  so psou  oddanosťou okrádať,  a ktorý sa stotožnil  s poznaním, že vysoká politika musí 
byť výnosnou profesiou a  sľuby o službe záujmom občanov sú len prázdnymi frázami.   

 
Zvykli sme si už na to, že politika je pánske huncútstvo, a že tak to vždy bolo, je a bude. V 

opačnom prípade  by sme chronicky nevolili vždy tých istých politikov, ktorým sme stále ochotní 
naletieť na ich lacné predvolebné sľuby a pokryteckú demagógiu o sociálnom, či demokratickom 

a právnom štáte.  

Skutočne sme sa už zmierili s tým, že štátny majetok, ktorý tu zanechala celá 
predchádzajúca generácia sa musel sofistikovane rozkradnúť, aby sa stal nástrojom 

blahobytu skupiny politických vyvolencov na úkor biedy a chudoby vlastných 
spoluobčanov? 

Prijali sme  naozaj za svoje životné krédo, že ak by sme sa dostali do politiky, neboli by sme iní a  
starali by sme sa len o seba a svoju rodinu? 

Skúsme sa zamyslieť, čo by dnes robili tí, ktorým slepo dôverujúc ako poslušné stádo dávame 
naše volebné hlasy, ak by socializmus neskončil v roku 1989.  

Sociálny demokrat Róbert Fico, bývalá kádrová rezerva, by bol dnes minimálne členom ÚV KSS, 
ak nie priamo jeho vedúcim tajomníkom, Mikuláš Dzurinda  -- autor básne „Óda na Víťazný 

február“ by bol dnes ako súdruh niekde vo vedení ČSD, bývalý funkcionár SZM Ivan Mikoš by 
skončil na niektorom z ministerstiev, banský inžinier Ján Slota by pravdepodobne konzumoval 
alkohol a nadával na Maďarov niekde vo vedení nejakého štátneho podniku, Haščák z Penty-

hlavný protagonista nedávno podhodenej správy SIS s názvom Gorila by po skončení 
Moskovskej stáže KGB zastával post veľvyslanca ČSSR a „politicky zodpovedný“ Pavol 

Hrušovský, či ešte „politicky zodpovednejší“ Ján Figel  by kresťansky a zodpovedne plnili svoje 
pracovné socialistické povinnosti na akomkoľvek poste. 

Najmä z úst tzv. kresťanských demokratov dnes počuť slová o politickej zodpovednosti  voči EÚ, 
ktorej nevyhnutnou a nedeliteľnou súčasťou je dnes Slovensko. (Poznamenávam, že o rovnakej 
politickej zodpovednosti hovoril po  okupácii  v auguste 1968 aj  Gustáv Husák.)  V zmysle tejto 

zodpovednosti sú už ochotní ísť do vlády s ľavicovým Smerom-SD, ktorému pred voľbami v roku 
2010 nevedeli prísť na meno a nazývali ho boľševickým.  

Takto politicky zodpovedne sa po roku 1989 rozkradli tisíce miliárd štátneho majetku, vytunelovali 
sa životaschopné podniky a z tunelovania a brania nesplatených úverov sa stal národný šport.  

Nedobytné pohľadávky po Mečiarovom bačovaní  Mikloš s Dzurindom presunuli do 
Konsolidačnej banky, ktorej sekeru uplatnením princípu kolektívnej viny zaplatili daňoví 

poplatníci, aby sa takto už „ozdravené“ banky mohli predať do zahraničia.  

Ekonomický extrém Mečiarom vytvorenej kapitálotvornej triedy slovenských podnikateľov typu 
Rezeš a Pór, ktorí si zo sprivatizovaných podnikov urobili dojnú kravu, vystriedal extrém modrej 

koalície, ktorá Slovensko pripravila o ekonomickú svojprávnosť lacným výpredajom strategických 
podnikov zahraničným korporáciám. 

Sme skutočne ľahostajným a zbabelým národom ako nás v 80. rokoch, v časoch štrajkov 
poľskej Solidarity  nazývali redaktori Rádia Slobodná Európa?  

A sme naozaj takí ako sedliak vo filme Pacho hybský zbojník, ktorý utekal za grófom 
Erdélyim s korbáčom a prosil ho aby ho ním  bil? 



Najväčšou tragédiou je, že rozkradnutie štátneho majetku po roku 1989 a súčasnú mizériu 
spôsobila najmä všeobecná  ľahostajnosť, alibizmus a nezáujem slovenského občana o veci 

verejné, čoho markantným dôkazom je Popradská výzva občanom ČSFR z roku 1991. 

Ako som sa presvedčil, od roku 1991 o zákon o preukazovaní pôvodu majetku a o zákon 
na zabránenie pokračujúcemu tunelovaniu a rozkrádaniu štátneho majetku nemala v tom 

čase záujem ani jedná politická strana! 

V roku 2010 pred voľbami som sa obrátil na Igora Matoviča, zástupcu tzv. obyčajných ľudí 
s návrhom na presadenie účinného a vykonateľného zákona na preukazovanie pôvodu majetku, 

ktorý by nahradil Smerom prijatý „bezzubý“ zákon s podobným znením.   

Taktiež som navrhoval založenie občianskej komisie, ktorá by sa zasadila o navrátenie 
rozkradnutého majetku do vlastníctva štátu.  

Igor Matovič tento návrh ignoroval a dokonca napadol nášho člena -- bývalého disidenta 
Vladimíra Pavlíka, redaktora Necenzurovaných novín, aby na svojej webovej stránke  prestal 
otravovať občanov Slovenska s kauzou Diamantová baňa, ktorá je zverejňovaná na webovej 

stránke www.diamantovabana.sk. 
Rovnaký návrh som zaslal -- bez odozvy --  aj Richardovi Sulíkovi a jeho SAS. Navrhoval som 

vtedy,   aby namiesto pripravovaného referenda o zrušení koncesionárskych poplatkov  a zrušení 
poslaneckej imunity ako prioritnú dali otázku navrátenia rozkradnutého majetku a prijatie 

účinného zákona o preukazovaní pôvodu majetku.   

Už v roku 2010 som sa presvedčil, že ani Igor Matovič, ani Richard Sulík nie sú politici s odvahou 
prekročiť svoj vlastný tieň a nemajú úprimnú vôľu skutočne konať v prospech slovenských 

občanov. Presvedčil som sa, že sú  len vypočítavými obchodníkmi, ktorí chcú kozmetickými 
úpravami riešiť  druhoradé problémy a takto populisticky zavádzať občanov.  

Pokiaľ sa nedostanú do politiky ľudia nezaťažení korupčným štýlom slovenského podnikania, 
všetky trestné oznámenia o ekonomickej trestnej činnosti organizovanej politikmi a ich 

nastrčenými osobami, ako napr. „Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po 
novembri 1989-Nalejme si omšového vína“, podané GP SR Vladimírom Pavlíkom, alebo súčasná 

kauza s názvom „Gorila“ , budú vždy zamietnuté pod koberec v duchu „Vyšetrovanie skončilo 
zabudnite“, ako uvádzame na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/11/gpus.html. 

Ešte pred vyhlásením parlamentných volieb som rovnaký návrh predložil aj lídrovi Ľudovej 
strany Naše Slovensko Mgr. Mariánovi Kotlebovi. 

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



V mene obetí komunizmu, ako 
aj bývalých politických 
väzňov, pre ktorých je 
navrátenie bývalými 

štruktúrami KSČ, ŠtB a KGB 
rozkradnutého  majetku do 
vlastníctva štátu otázkou 

priority, touto cestou 
vyslovujem Ľudovej strane 
Naše Slovensko úprimné 

poďakovanie za to, že sa náš 
návrh stane hlavným bodom 

ich programu vo voľbách 
v roku 2012.  

 
Sme presvedčení, že odvaha 
a odhodlanie mladých ľudí 

z Ľudovej strany Naše 
Slovensko a  skúsenosti nás 
starších budú prvým krokom 

k tomu,  aby sa slovenský 
volič konečne zobudil 

a pochopil, že jeho životná 
úroveň a osud jeho detí je pre 
politikov zo zoskupení, ktoré 

nám doteraz vládli, až na 
poslednom mieste.   

 
Oni totiž robia politiku len na 

najbližšie volebné obdobie – podľa direktív z Bruselu – a čo bude o 10-20 rokov ich 
vôbec nezaujíma, pretože oni a ich deti, na rozdiel od obyčajných ľudí, sú vďaka svojej 

zapredaneckej politike  finančne zabezpečení až do smrti.  

Ľudová strana Naše Slovensko je jedinou politickou stranou, ktorá  18. januára uverejní 
skutočne revolučný volebný program na odstránenie  následkov ekonomických a iných 

zločinov spáchaných politikmi  po novembri 1989 s cieľom nastolenia sociálnej 
spravodlivosti. A  rovnako ako Alexander Dubček v roku 1968, sa  ĽS NS bude usilovať 

o neutralitu Slovenska.  

                                                           František Bednár  

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

Pán Matovič, 

nevidíte, lebo nechcete vidieť? 



Neviete, lebo nechcete vedieť?  

Nepočujete, lebo nechcete počuť? 

Nevnímate, lebo nechcete vnímať? 

Nepamätáte, lebo nechcete pamätať? 

Nerozumiete, lebo nechcete rozumieť? 

Nerozmýšľate, lebo nechcete rozmýšľať? 

Čo, pán Matovič? 

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

Citujem z TKH2 – STOPÁR; str. 110; Eko – Konzult; 2008 

„TV Markíza, relácia Dereš, 12. 2. 2007, hosť Vladimír Palko povedal:   „S l o v e n 
s k ý   p o l i t i k   (rozumieť treba židokresťanský, lebo Vladimír Palko určite najskôr 
hovoril o sebe a o všetkých svojich straníckych a židokresťanských súkmeňovcoh 
v slovenskej politike. poznámka M.H.)   s i   n e s m i e    p r i z n a ť    ch y b u.“   Toto 
môže platiť len o pokrivených ž idokresťanských politikoch, pán Palko. Je vôbec dajaký 
rozdiel medzi Pavlom Hrušovským a Vladimírom Palkom?“ 

  

„V čase okupácie Ministerstva vnútra SR tým istým kadehákom Vladimírom Palkom, sa 
tento  židokresťanský  kato-líbanec  verejne vyslovil,   ž e    p o k i a ľ    o n    j e    m i n 
i s t r o m   v n ú t r a,   t a k   ž i a d e n   f a r á r   t r e s t n e   s t í h a n ý    n e b u d e,... 
„ Z pripravovanej publikácie, ktorá možno raz aj vyjde. Ten bianko šek beztrestnost i je 
vhodné si prečítať viackrát, pre hlbšie uvedomenie. Mimochodom, aj vaša poslanecká 
frakcia podporuje vládu, v ktorej je ministrom vnútra ďalší židokresťanský kato-líbanec 
Daniel Lipšic. Ten prvý bol ministrom, keď sa Gorila realizovala a ten druhý je 
ministrom, keď sa ukázala na svetlo sveta. Ani jeden a ani druhý s ňou nič neurobil. 

Takú spravodlivosť  a jej vymožiteľnosť chcete zaviesť a obhajovať pán Matovič 
s pánom V. Palkom? Načo? Veď Vladimír Palko už ju raz zaviedol a presne definoval 
svoju cieľovú skupinu. A keďže si nesmie priznať chybu, tak tá cieľová skupina môže 
byť aj celkom iná, napr. rozšírená ešte aj na politikov KDH, SDKÚ, SMK... 

  

Vnímate aspoň hmlisto to, pod ktorým číslom je na Vašej kandidátke do parlamentných 
volieb 2012 autor týchto   s k v o s t o v,    č  i   m o r á l n y ch, ak nie mortalitných,   p e 
r l i č i e k   ľudského „ducha“ – bývalý minister Vnútra SR, židokresťanský 



klérotalibanec a najaktívnejší ministerský zadávateľ priamych zákaziek v histórii SR bez 
výberového konania, Vladimír Palko?  

S tým chcete bojovať proti korupcii a vniesť do spoločnosti a do politiky kultúru, pravdu, 
čestnosť, morálku, etiku, právo, spravodlivosť a ...? 

Maximálne, iba ak chaos. Ale aj to môže byť Váš zjavný a legitímny cieľ. 

  

Pán Matovič, ak Vám skutočne ide o to, že si to chcete verejne rozdať s Bélom Bugárom, 
tak by ste mali vo všetkých vydaniach svojich reklamných novín od Skalice  

po Sninu a od Čadce po Čiernu nad Tisou – krížom a naprieč celým Slovenskom, 
zverejniť celú prílohu Bugár, ako ho nepoznáte 1 tak, ako som Vám ju poslal 30. 12. 
2011 a urobiť Bugárovi reklamu. Veď vydávate reklamné noviny, či nie? Urobte aspoň 
niečo užitočné pre Slovensko. Toto máte len Vy v rukách a len od Vás záleží, či to 
dokážete. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Jiří Krampol: Lidi nemají na žrádlo, na nic. Tady bude malér  
6.11.2011 6:35 - Máme tady ten nejodpornější kapitalismus, jaký existuje, říká herec a 
moderátor Jiří Krampol. Podle něj lidé už politiky nenávidí a je zaděláno na malér. 
Všude se jen platí a důchodci nezbývá na život. Krampol nechápe, jak je možné, že 
někdo poctivě celý život pracuje a má nakonec skončit na ubytovně, protože neuplatí z 
důchodu ani jedna plus nic.  
Herec Jiří Krampol, který je znám jako podporovatel Jiřího Paroubka, je disgustovaný z toho, 
co se v posledních dnech děje ve sněmovně. Podle něj už politici kašlou na to, co si o nich 
lidé myslí.  
„Jak já jsem se těšil po revoluci na kapitalismus. A teď tady máme ten nejodpornější 
kapitalismus, jaký existuje. Všichni byli natěšení na takový ten hezký baťovský kapitalismus, 
že když něco umíš, tak si vyděláš. Tady může umět každý co chce a není mu to nic platné," 
řekl ParlamentnímListům.cz znechuceně Krampol.  
Ať si žvaněj kraviny, ale ať se starají o lidi  
Pyšní se tím, že byl celý život nestraník. „Nikdy jsem nebyl v žádné straně, ale vždycky jsem 
se přikláněl k sociálně slabším, protože to vždycky a všude odnesou. Příklad. Beru nějaké 
prášky. Prášky mě stály patnáct set korun. Teď jsem si pro ně byl a zaplatil jsem za ně dva 
tisíce dvě stě korun, za ty samé prášky o šest stovek víc," uvádí herec příklad.  
Pointa? „Mně příští rok bude čtyřiasedmdesát a zaplaťpánbůh si peníze k důchodu ještě 
vydělám. Ale představuju si nějakou babičku nebo dědečka, kteří se nemohou pohybovat, 
nemůžou si přivydělávat, tak si ty léky koupit nemohou, prostě na ně nemají. To je tragédie," 
zlobí se Krampol.  
Podle něj je fuk, kdo je u moci, měly by ale platit nějaké nepřekročitelné principy. „To může 
být u moci jakákoliv vláda, žvanit jakékoliv kraviny, ale zdraví je přeci na prvním místě u 
každého člověka a je fuk co je to za režim. A postarat se o lidi, kteří celý život poctivě dělali 
snad musí být povinností každé vlády," říká Krampol.  
Jen škrty a za všechno platit  



„A tady všechno co se teď prosazuje je zaměřené proti těm nejslabším, a to jsou ti důchodci. 
A teď se naznačuje, že snad DPH může být až dvacetiprocentní? Tady dojde k nějakému 
maléru - určitě," myslí si Krampol, podle kterého toho lidi už mají právě dost.  
„Vláda na jedné straně pořád jen škrtá a na straně druhé, to už opravdu není myslitelné, se za 
všechno platí a kolik se platí," poukazuje herec.  
„Ať přijdete kam přijdete, za všechno vysolíte nehorázné částky. To mi přijde až jako urážky 
lidí. Já vám dám příklad. Dělal jsem dabing - velkou roli. Za to jsem dostal sedmnáct set 
šedesát korun. To je čistého asi dvanáct set šedesát korun. A daňový poradce mi poradil, 
abych manželčin mobil přepsal na sebe," vypráví ParlamentnímListům.cz Krampol.  

+++++++++++++++++++++++++++ 
Pár ťuknutí prstem a 1500 fuč?  

„Tak jsem šel k operátorovi, aby to přepsali ze ženy na mě. To prý není problém, pravili. 
Takže ten chlap si sedl k počítači. Ťuk Hana Krampolová, tu tu tu tu tu tu, vymazal to, a pak 
naťukal jméno Jiří Krampol. Bum. Patnáct set korun. Takže moje práce na jedné z hlavních 
rolí v dabingu nepokryje ani to, že někdo párkrát ťukne prstem na počítači," nechápe 
moderátor.  
„To jsou přeci nehorázné věci. Ano, poplatek dvacet, třicet nebo padesát korun, ale patnáct 
set, že mi někdo změní telefon z manželky na mě? A kam přijdete, nic jiného neděláte než 
jenom platíte. Vždyť lidi už jsou zoufalí, nemají na žrádlo, na nájem, nemají na nic," 
konstatuje herec.  
To všechny vystěhují na ulici?  
„Já chápu, že není možné, aby měl někdo jako za komunistů pětipokojový byt za tři stovky v 
Pařížské ulici v Praze. To chápu, že je to jen pro ty, co na to mají. Ale aby platil důchodce, 
kterej má osm tisíc důchod, za jednu cimru v Karlíně šest tisíc osm set a z důchodu mu zbylo 
dvanáct stovek na všechno, na léky i na jídlo? A když na to nemá, tak to se po celoživotní 
dřině nastěhuje do ubytovny? To je nehoráznost," říká Krampol znechuceně.  
To se pak podle něj politici nemůžou divit, že je lidé už začínají nenávidět. „A je jedno jestli 
je to tahle strana nebo ta druhá. Prostě vidím to černě a je zaděláno na malér," obává se Jiří 
Krampol. Podle něj, když si někdo vydělá, ať si bydlí ve vile za dvacet milionů nebo za víc, 
ať si má auto za deset milionů, to je v pořádku.  
„I o tom je demokracie. Ale přeci nemůžou člověka, který celý život dřel, vyhodit z jedna 
plus nic prostě jen tak na ulici. A to není jeden člověk, to se týká čím dál více lidí. A kam je 
dají, přeci je všechny na ulici vyhnat nemůžou. Kam je vystěhujou?" uzavřel Krampol 
řečnickou otázkou. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Kalamitní kapitalismus a Evropská unie 
Jan Makovička 
 
 Svět je v krizi, Evropská unie je v krizi, v krizi je euro, Evropské 
unii hrozí rozpad atd., to dnes a denně čteme v novinách a na 
internetu, posloucháme v rozhlasu nebo v televizi. Přední světoví 
manažeři (termín státníci by tady byl asi příliš velká nadsázka) stále 
jednají a zachraňují svět či spíš banky od hrozící katastrofy, ale 
situace se nelepší a občané jsou stále šokováni dalšími poplašnými 
zprávami: permanentně hrozí bankrot Řecku, které se stále nemůže 
vzchopit přes mohutné finanční injekce a k Řecku se blíží i další 
státy, když o Islandu, Irsku, Lotyšsku atd. se raději moc nemluví 
(právě ten Island a způsob řešení, které zvolil, je dost zajímavý).  
 
 
 Jaké jsou toho všeho příčiny a co lze proti krizi dělat a lze-li vůbec 



něco dělat, když vůdci světa a Evropy nenacházejí úspěšná řešení? V 
dalším textu se pokouším hledat na tyto otázky odpovědi. Nejsem ale 
žádný děd Vševěd, moje názory a případná předkládaná řešení jsou čistě 
subjektivního charakteru. 
 
 Domnívám se, že Evropská unie je ekonomicky naprosto nesourodý celek. 
Samo o sobě proti spojování evropských států do většího soustátí nelze 
nic namítat, dokonce lze napsat, že vytvoření spojených států 
evropských, je vynikající idea, kterou měl už český král Jiří z 
Poděbrad v 15. století), ovšem má-li být takové spojení úspěšné a 
výhodné pro všechny strany (státy), mělo by jít o státy na přibližně 
stejné ekonomické úrovni a s přibližně stejnou životní úrovní. To se 
týká i pracovních příležitostí, finančních příjmů, zdravotnictví, 
školství, vědy atd. Teoreticky bychom si mohli naivně myslet, že ti 
méně ekonomicky vyspělí po vstupu Unie rychle všechno doženou.  
 
Tato představa panovala v některých zemích před vstupem do Unie a proto 
do EU mnozí vstupovali skoro s nadšením. Jenže ve společnosti postavené 
především na principu zisku, dokonce rychlého kořistnického zisku, jsou 
takové představy nereálné. Příkladů je mnoho, jak to dopadá nebo 
dopadlo v mnoha bývalých koloniích, které většinou zůstaly hospodářsky 
propojené na své bývalé kolonizátory, je všeobecně známo: obrovská 
zadluženost, laciný výprodej až neuvěřitelné drancování národního 
bohatství, čehož důsledkem je, že skoro veškerý kapitál v zemi patří 
cizím firmám.  
 
 Z tohoto hlediska je nepřipravený vstup východoevropských a 
jihoevropských zemí do Unie sporný, to platí i o ČR. Patříme k těm 
chudším členům EU. Máme podstatně nižší mzdy než má západní Evropa a 
ani za dvacet let po transformaci jsme nedokázali tento rozdíl 
eliminovat. Po liberalizaci trhu na počátku devadesátých let (někteří 
lidé si ovšem polepšili) český stát zchudnul, řada podniků a dokonce 
skoro celá odvětví zanikla, většina podniků (cca 70 %) patří dnes 
zahraničním firmám. Hospodářsky jsme se stali, díky neprozíravé 
politice pravicových i levicových vlád, jednostranně závislými na 
Německu a svůj hospodářský profit jsme postavili převážně na 
automobilovém průmyslu. 
 
 Občas se hovoří o dvourychlostní nebo dokonce trojrychlostní Evropě, 
tvrdém evropském jádru apod., kam patří jen ti vyvolení a kam chceme 
také patřit, aby nám prý neujel vlak Evropské unie. Je ovšem otázkou 
kam ten vlak směřuje, zda to strojvedoucí (jsou v podstatě dva) vlaku 
vůbec vědí, zda mají nezištné úmysly a zda je pro nás výhodné dostat se 
do posledního vagonu a věřit, že ti mašinfírové nás nezavedou na slepou 
kolej. S vytrvalostí hodnou lepších věcí se totiž snaží řešit krizi 
stále stejnými prostředky a to konkrétně stejnými prostředky 
liberálního kapitalismu, které stávající krizi způsobily. 
 
 „Svět neovládají vlády, nýbrž Goldman Sachs“, prohlásil nedávno jistý 
britský investor: „Naší prací je profitovat ze situace a já osobně o 
této chvíli snil tři roky. Každou noc uléhám do postele a sním o další 
recesi. Toužím po dalším takovém momentu.“ Toto není ojedinělý názor. 
Ředitel Le Monde diplomatique Serge Halimi (viz příloha Literárních 
novin 29/2011) napsal: 
 
 „Politici zdaleka nejsou pomatenci, jejich konání je racionální. A co 
především, sledují svůj cíl, kterým není ukončení ekonomické a finanční 



krize…Krize dovoluje odstranit stovky úřednických míst…zkrátit délku 
placené dovolené, znovu řešit otázku práva na práci, zvýšit nepřímé 
daně, zvednout sazby veřejných služeb, snížit proplácení zdravotnických 
poplatků – zkrátka splnit si sny o společnosti trhu…Proč by si tedy 
měli přát konec tunelu, který je pro ně dálnicí vedoucí zaslíbenou 
zemí?...Bezmocné státy, které štědře obdarovávaly banky nyní tytéž 
banky úpěnlivě prosí o půjčky…mohou si přitom vybrat mezi liberální 
čistkou, nebo úpadkem.“ 
 
 „Slavné dny washingtonského konsenzu jsou už dlouho minulostí. Většina 
lidí na globálním Jihu nepocítila žádné zlepšení – ba právě naopak“, 
napsal nedávno Immanuel Wallerstein. V zemích třetího světa dnes, po 
zoufalých zkušenostech a ekonomických katastrofách zemí Latinské 
Ameriky (bankrot v Argentině atd.), Asie (pád tzv. asijských tygrů) a 
katastrofách v Rusku za Jelcina, neoliberální teorie už by nikoho 
neměla uvádět v nadšení, nicméně , jak se zdá , v Evropské unii jsou 
tyto zcela scestné teorie Friedricha von Hayeka a Miltona Friedmana 
stále živé, jak lze soudit i z citovaného článku v Le Monde: Evropská 
komise a Mezinárodní měnový fond „přiměly Dublin k okamžité změně 
pracovního práva“, Evropská komise a MMF diktují Řecku a „vnucují 
Portugalsku plán úsporných opatření“. „ Tu část Evropy, která včera 
vystrnadila Salazara, Franka či řecké plukovníky, nyní polyká 
administra  tivní protektorát Bruselu, Frankfurtu a Washingtonu. Hlavní 
úkol: Zaplatit bankám“. Změnila se taktika, ale podstata politiky 
zkompromitovaného MMF zůstává stejná viz např.ZDE .  
 
 Ilja Herold klade právem myšlenky zakladatelů neoliberalizmu do 
blízkosti fašismu: „Hayek i Friedman káží úspěšně své evangelium 
amorality, nezávaznosti, neodpovědnosti a rozvolnění. Neznají slovo 
humanita a vysmívají se nejen všem představám o transcedenci, ctnostech 
a existencialitě, ale i o jakékoliv společenské i prostě lidské 
odpovědnosti.. A co víc, nediskutují. Ale jakékoliv jiné myšlení prostě 
dusí načechranými frázemi o svobodě, individualitě a kosmickém řádu“. 
Neoliberalizmus v praxi hodnotí Noemi Kleinová ve své vynikající práci 
Šoková doktrína – Vzestup kalamitního kapitalismu (Praha 2010). 
 
 Tato drtivá kritika soudobého kapitalismu by se měla stát povinnou 
četbou politiků i těch našich, možná především těch našich z ČSSD. 
Kniha obsahuje otřesné údaje z řádění kalamitního kapitalismu. Silně 
znepokojující jsou zjištění, že ekonomové volného trhu, kteří působili 
v mnoha zemích jako poradci, vyvolávali krize uměle, dokonce falšováním 
makroekonomických údajů, aby šokovaná veřejnost se vzdala sociální 
ochrany a vlády přistoupily na jejich ekonomické a politické požadavky 
(Kleinová s. 252-254 a další). 
 
 Rady světové banky a Mezinárodního měnového fondu stály v pozadí naší 
ekonomické transformace na počátku 90. let minulého století. Některé 
hlavní „myšlenky“: privatizace, privatizace a privatizace téměř všeho 
(tedy včetně zdravotnictví, školství, kultury, vědy…) , 
deregulace,deregulace, deregulace, demontáž sociálního státu. Lidská 
práva by nám prý mohla zaplevelit ústavu, každý se má starat především 
sám o sebe, léčba ekonomiky musí proběhnout šokem, dotace a pomoc 
firmám, které se dostaly do potíží, jsou omezováním volného trhu, tyto 
firmy musíme nechat padnout. Trh prý rozhoduje o všem, čisté a špinavé 
peníze nelze rozlišit, stát je nejhorší vlastník, nezáleží na tom, kdo 
je vlastníkem, hlavně když je firma v soukromých rukou, privatizace 
musí být rychlá – čím rychlejší, tím je to lepší, nejrychlejší způsob 



privatizace jsou restituce (Poznámka. Restituce jsou naše special  ita, 
jiné středo a východoevropské země k restitucím, což pro nás je 
otevírání Pandořiny skříňky, nepřikročily). Nejprve prý musíme klesnout 
ke dnu a pak se od toho dna odrazit, nejdříve tedy musíme zkrachovat, 
abychom potom mohli začít prosperovat atd. Co věta, to hloupost.  
 
Neoliberálové neustále mluví o svobodě, jejich pojetí svobody je ovšem 
poněkud jednostranné, mají totiž na mysli v první řadě svobodu 
finančních toků. Fascinovalo mě např. tvrzení, že na vlastníkovi 
nezáleží, když – a to ví snad každý školák - je nepochybně jistý rozdíl 
např. mezi Tomášem Baťou a Viktorem Koženým. Jiným idiotismem bylo již 
zmiňované: Napřed musíme (zřejmě záměrně) zkrachovat a pak se odrážet 
ode dna. Jak tohle mohlo někoho vůbec napadnout? Toto nelze označit ani 
za katedrovou moudrost, autoři takových výroků se asi nikdy neživili 
konkrétní prací. Nebo koho napadlo, že šoky a jmenovitě ekonomické šoky 
léčí? V tom vidím zpupnost a namyšlenost teoretiků zcela odtržených od 
reality. Některé výše uvedené výroky by v soutěži o nejhloupější výrok 
století se zajisté umístily na čestných čelných místech. Nešlo mi do 
hlavy, proč tehdejší ministr privatizace preferuje  při privatizaci 
rychlost (a snažil jsem se s ním tenkrát polemizovat v deníku Práce), 
jak neustále zdůrazňoval, když v každé lidské činnosti je důležitější 
správnost než rychlost. Ostatně to vyjadřuje i jedno české přísloví, k 
čemu je práce kvapná. Říkal jsem si , myslí to pan ministr vážně? Není 
nemocný? Chyba lávky! Byl jsem naivní. Privatizace musela být rychlá, 
píše Kleinová, protože při rychlé privatizaci se toho dá víc nakrást a 
také tak radily nám Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (SB). 
Řídili jsme se pokyny těchto institucí a důsledky jsou dostatečně 
známy. Tehdy se vlastně rozhodlo, jakou roli můžeme hrát po vstupu do 
Evropské unie.  
 
 Souhlasím s názorem, že dluhy Řecka a dalších zemí jsou nesplatitelné 
a že je jediné rozumné východisko: podstatnou část dluhů odepsat. 
Neoliberální řešení, které prosazují Sarkozy a Merkelová vedou jen k 
dalšímu prohlubování krize. Řecko a další země by měly dostat 
příležitost, jak navrhoval řecký předseda vlády George Papandreu, 
uspořádat referendum o dalším směřování svých zemí. Jak tento jeho 
návrh dopadl, je všeobecně známo. Vedoucí představitelé EU se referend 
bojí jak čert kříže. To bylo vidět, když se v EU schvalovala Ústavní a 
pak Lisabonská smlouva. Vystoupení některých „problematických“ zemí z 
Eurozóny a jejich návrat k původním měnám přijde sice draho, ale bude 
levnější než neustálé finanční injekce, které problém na čas oddálí, 
ale neřeší a nevyřeší. Je pak neustále otázkou času, kdy platební 
neschopnost vyplave znovu na povrch a krize bude pokračovat dál.  
 Zásadní problémy, které plodí krize, jsou v systému neoliberálního 
(kalamitního) kapitalismu. 
 
 V první řadě by mělo být přikročeno k reformě bankovního systému. Je 
nemyslitelné, že nevládnou vlády – ale banky! Je přece absurdní , aby 
banky půjčovaly na úrok státu peníze, které před tím stejný stát bankám 
v podstatě daroval. Pokud mají banky sloužit a ne vládnout, pak 
zestátnění bank je řešení, které se zde nabízí jako zcela logický krok. 
Dalšími velice pochybnými institucemi jsou soukromé společnosti zvané 
ratingové agentury. Vliv na světovou ekonomiku mají obrovský, ale 
odpovědnost žádnou. 
 
Literární noviny (č. 47, 24.11. 2011) zveřejnily dva pozoruhodné články 
Terezy Spencerové: Peníze podle šáríji a Jak fungují islámské banky? V 



kostce řečeno – islámské právo zakazuje půjčování peněz na úrok. Banka 
v islámském právu je podnik, který půjčuje a prodává a ve hře není 
úrok, ale prostý rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, který se v 
průběhu splácení nesmí měnit. Lichva se v islámu tvrdě trestá (na 
rozdíl od České republiky, musím dodat, u nás lichva jen kvete).  
 
Pro další podrobnosti odkazuji na citované články. Islámské banky 
fungují na těchto principech údajně velice úspěšně, banky jsou 
ziskovější než banky evropské a dočkáme se jich možná i v EU, fungují 
tak prý některé velké banky i v Turecku. Nepléduji za islámské právo, 
ale myslím, že když neškodilo Evropanům na počátku středověku seznámit 
se s dědictvím antické kultury (Aristoteles aj.) právě prostřednictvím 
Arabů, nemůže nám škodit ani dnes poznat bankovní systém v islámských 
zemích, který nezná lichvu. V tomto systému pak mimo jiné postrádá 
činnost ratingových agentur smysl. 
 
 V EU je alfou i omegou falešná neoliberální ekonomika, Lisabonská 
smlouva je nečitelná a nestravitelná pro 99% občanů EU a není 
dokumentem, který by Evropu sjednocoval. Kde je ta „cesta do chrámu“, 
která jediná má smysl. Žijeme ve společnosti, která nezná žádné jiné 
hodnoty než zisk, vzývá sobectví, klaní se zlatému teleti peněz. EU má 
plná ústa demokracie a přesto mlčíme, když francouzské jednotky se 
vměšují do vnitřních záležitostí Pobřeží slonoviny, nebo když britské a 
francouzské jednotky pod falešnými důvody ochrany civilistů válčí v 
Libyi. Nikdo nemůže být demokratem jen jaksi na půl úvazku, tedy jen 
když se to někomu hodí. Skoro prorocky znějí slova Charlese Handyho 
(1997): „ Nezměníme – li svůj hodnotový systém, budeme muset buď 
oklestit volný trh, nebo omezit demokracii“. Zatím platí to druhé, 
globální kapitalismus má k demokracii daleko. 
 
 Jakou EU bych si představoval? Jako společnost založenou na 
demokratických a humanitních principech, na morálních principech etiky 
úcty k životu která žádá, abychom byli vždy lidmi pro lidi (Albert 
Schweitzer, 1931) a nikoliv pro ekonomiku, solidární společnost, kde 
každý člověk má právo podílet se na její činnosti ne jen politicky, 
účastí ve volbách jednou za pět let, ale také majetkově, vlastní 
pracovní účastí i účastí na řízení jako spoluvlastník, kdy se cítí a 
skutečně také je reálným spolumajitelem podniku, kde pracuje (Bedřich 
Vymětalík, 1993). Takováto společnost, postavená na principech přímé 
demokracie, se může nazývat postkapitalistická nebo jinak - na názvu 
nezáleží. Sjednocování EU bude dlouhodobý proces, podílet se na tom 
musí aktivně všichni, kteří do Unie patří nebo chtějí patřit a 
sjednocování musí probíhat na principu já pán, ty pán. Místo nečitelné 
Lisabonské smlou  vy, potřebuje Unie vizi, co chce dosáhnout a kam 
směřuje nebo chce směřovat.  
 Shrnuji:  
 
 Ekonomicky slabším zemím by mělo být umožněno z eurozóny vystoupit a 
konsolidovat (bez poradců z MMF !) svoji ekonomiku. 
 
 Větší část dluhů těchto zemí je nutné odepsat. 
 
 EU by se měla distancovat od tzv. Washingtonského konsenzu. Ovšem 
nikoliv pouze slovy, ale hlavně činy. 
 
 Je třeba reformovat bankovní systém včetně systému úroků. Soudím, že 
banky by měly být zestátněny. 



 
 Na rozhodování Unie se musí podílet všichni, kteří jsou členy. 
 
 Unii chybí vize. Unie by měla být solidaristickou a demokratickou 
společností, která se opírá i o jiné hodnoty než je zisk a peníze. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
GORILA 
http://skgorila.tumblr.com/ 
 
SME.sk 
Údajný dokument SIS označuje Penta za úryvok z fikcie 
Trnka: Dokumenty o Gorile nie sú autentické 
Zdroj: http://afinabul.blog.cz/1112/itp-gorila-a-gorila-1 

Gorila Slovakia 

Pravdive pribehy z krajiny menom SLOVENSKO 

Cely zaznam ITP GORILA 

Stiahnite tu: 

http://db.tt/CnyLdQ1R 

http://depositfiles.com/files/njt7fj0an 

http://www.megaupload.com/?d=FPJG46QR 

http://www.uploadking.com/TKA6PFQZA7 

http://www.zshare.net/download/967121257d0ee6ea/ 

http://www.multiupload.com/P2LB8XMLLQ 

Malcharek, Hascak 

19.30   hod prichádza Jirko Malchárek (odomke, vypne alarm, zapne TV). Telefonuje 
s neznámym o odvolaní 2 BNO ľudí a dosadení svojich ľudí. 
19.47 hod. prichádza Jaroslav Haščák. 
Malchárek začína rozprávať o stretnutí s Igorom Junasom (Kerametal). Junas vydiera 
štát. Štát mu dlžil za nejaké zbrane a on si to zobral z SPP. Chce od Malchárka aby mu 
ešte schválil vyrovnanie 180 mil. Sk, za ktoré stiahne žaloby voči štátu (podľa Malchárka 
a Haščáka fiktívne). Malchárkovi sa to nepáči a chce o tom hovoriť s generálnym 
prokurátorom a s Ivanom Miklošom. 
Malchárek sa pýta Haščáka ako sa mu pozdáva nedávno zverejnené prepúšťanie na MH 
SR. Haščákovi sa to páči a nabáda Malchárka aby smerom na verejnosť komunikoval 
takéto veci. Haščák sa pýta Malchárka na Roba Beňa (Malchárkov hovorca). Malchárek 
sa sťažuje, že sa síce snaží ale nie je schopný. Beňovi dáva za vinu aj negatívne články o 



ňom v SME (Monika Žemlová). Potrebujú asi niekoho iného. Rozprávajú celkovo o 
mediálnej komunikácii MH SR. Malchárek spomína rozhovory pre Hospodárske noviny, 
ktoré zorganizoval jeho brat. 
Začínajú prechádzať pripravenú agendu: 

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 

Haščák rozpráva, že si sadol s novým predsedom dozornej rady SE Ľubošom Ševčíkom 
(Malchárkov poradca pre privatizáciu). Ľuboš Ševčík spolu s ľuďmi s PENTY (Peter 
Benedikt, Ľuboš Sekerka - riaditeľ a predseda predstavenstva PPC, a.s.) bude manažovať 
celé SE. Haščák vysvetlil Ševčíkovi ako budú spolupracovať (pravidelné stretnutia) a 
úkoluje ho. 
Haščák rozpráva, že chce v SE prelomiť 100 miliónové obchody k jadru (likvidácia V1 a 
vyhoreného palivo), ktoré sú podľa neho zbytočné a ktoré slúžia len na odčerpávanie 
peňazí zo SE. Podľa Haščáka vo svete nedochádza k likvidácii jadrových elektrární (iba 
sa konzervujú na predpokladané ďalšie použitie v budúcnosti). Haščák vysvetľuje 
Malchárkovi problematiku cien elektrickej energie. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi súčasný stav v SE: každý v predstavenstve si robí svoje 
obchody, Pavol Ponca podvádza vlastných ľudí, Igor Grošaft (Haščák sa s ním stretáva, 
dobre vychádzajú) urobil veľký obchod s elektrinou s dcérskou spoločnosť ruskej RAO 
UES, OstElektra (Malchárek má dostať 500 tis. EUR z tohto obchodu). Miloš Šujanský 
tiež podvádza (podviedol aj Haščáka). Najväčšie podvody robí podpredseda 
predstavenstva Miroslav Wollner (SMK, Világi). Haščák dal Ševčíkovi príkaz stopnúť 
Wollnerovi všetky veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tiež odstaviť Rapšíka a 
chce sa stať gen. riaditeľom a predsedom predstavenstva SE, 
a.s. Haščák sa rozhorčuje, že Wollner sa správa ako keby bol ministrom hospodárstva 
Világi a nie Malchárek. 
Haščák má pre Malchárka pripravený zoznam 11-15 vecí v SE nad 100 mil. Sk, ktoré sa 
budú realizovať. Spolu ide o vyše 1 miliardu Sk. Všetky veci nad 20 mil. Sk schvaľuje 
dozorná rada SE. Majú v nej 5 ľudí z 12 (Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konštiak, pridá sa 
aj Grošaft). Haščák má s Világim bližšie neurčenú vzájomnú dohodu v energetike, ktorá 
ale nefunguje a ktorú chce porušiť. Očakávajú protireakciu maďarov (Világi) za stopnuté 
Wollnerove veci, ale v DR ich prehlasujú. 
Haščák rozpráva, že zatiaľ dal Ľubošovi Ševčíkovi pokyn na jeden obchod - súťaž na 
informačný systém do SE. Budú 3 záujemcovia o dodávku (SAP, Logica a ešte jedna 
firma). Súťaž musí vyhrať SAP za 390 mil. Sk. Spravodlivá cena je okolo 350 mil. Sk 
Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. 
Haščák hovorí Malchárkovi, aby odvolal z predstavenstva SE Rapšíka a Šujanského. 
Malchárek hovorí, že to dnes povedal Ivanovi Miklošovi, Júliusovi Brockovi a maďarom. 
Haščák hovorí Malchárkovi, aby za predsedu predstavenstva vymenoval Miroslava 
Pikusa (nie je v žiadnej firme prepojený na Pentu). Dali ho nedávno aj za predsedu 
dozornej rady SPP (ak to bude konflikt záujmov má odstúpiť z dozornej rady SPP). 
Namiesto Šujanského dajú Vojtecha (Štefana) Haringa. Haščák káže Malchárkovi aby 
zmeny vhodne komunikoval v médiách. Ako dôvod má uviesť problémy s prevzatím SE 
talianskym Enelom. Malchárek hovorí, že o zmenách v predstavenstve SE hovoril s 
Fulviom Contim (prezident talianskeho ENELu), ktorý ich veľmi víta. 



K privatizácii SE talianskym Enelom Haščák hovorí, že sa stretol s Testim 
(pravdepodobne z Enelu), s ktorým sa stále nemôže dohodnúť. Problémom zabraňujúcim 
dokončeniu privatizácie sú najmä nevýhodné zmluvy SE so Slovalco a vyčlenenie 
elektrární A1 a V1 a závodu na vyraďovanie jadrovooenergetických zariadení do štátnej 
GovCo, a.s. (celkovo priestor na vyjednávanie SR s Enelom je 10 mld. Sk). Malchárek 
chce vyjsť v ústrety Enelu v neprospech SR, za čo požaduje motiváciu 1 mld. Sk. 
Odovzdanie provízie má prebehnúť cez navýšenie ceny, za ktorú má Penta predať Enelu 
Paroplynový cyklus o 1 mld. Sk. Haščák sa obáva možnej medializácie vydierania zo 
strany Enelu, ktorá by Malchárka stála miesto ministra. Ešte sa nevie rozhodnúť (šance sú 
50:50). Musí sa rozhodnúť dnes, resp. zajtra. V prípade realizácie by Haščák z 1 mld, Sk 
navyše za PPC dal väčšinu Malchárkovi, niečo SDKÚ. Nejakých 50 mil. Sk by Haščák 
dal aj KDH. Malchárek by mohol zarobiť životné peniaze. Malchárek nevidí rokovací 
priestor na 10 mld. Sk v prospech Enelu (vidí len na cca 3 mld. Sk) a moc sa mu do toho 
nechce ísť. Haščák s Testim ešte urobí posledný pokus: Má sa s ním stretnúť hneď po 
tomto stretnutí s Malchárkom. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - SEPS 

Haščák hovorí, že je tam nastavená taká istá komunikácia ako v SE, a.s. Penta má v 
predstavenstve 3 ľudí (2 vlastných, 1 z SDKÚ s nimi spolupracuje). Za Pentu sa SEPSu 
budú venovať takisto Peter Benedikt a Ľuboš Sekerka. Je tam vytipovaných 10 obchodov 
z investičného plánu SEPS, ktorým sa budú venovať. Ku koncu stretnutia (cca 21.30 
hod.) odovzdal Haščák Malchárkovi zoznam týchto projektov. 
Haščák delí províziu z obstarávania informačného systému v SEPS za cca 165 mil. Sk, 
ktorý je už schválený v dozornej rade SEPS - 10 miliónov Malchárkovi, 10 miliónov 
Oszkárovi Világimu. Világi sa zatiaľ neprihlásil. Ak sa neprihlási celých 20 miliónov 
pôjde Malchárkovi. Generálny riaditeľ SEPS Ladislav Szemet je Világiho človek. 

Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 
energetika - VSE. SSE a ZSE 

Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a 
priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. 
Z celkových 4,7 mil. EUR za poradcu pôjde 2,7 mil. EUR pre poradcu a 2 mil. EUR je na 
rozdelenie. Haščák chcel pôvodne 2 mil. EUR rozdeliť rovným dielom medzi Malchárka 
a členov výkonného výboru FNM Annu Bubeníkovú a Jozefa Juricu. 
Začali sa ale do toho montovať SDKÚ a KDH. Haščák tak bude musieť niečo dať aj 
Igorovi Grošaftovi (5-7 mil. Sk) a Stanislavovi Janotovi (3-5 mil. Sk). Väčšina ale pôjde 
Malchárkovi, Bubeníkovej a Juricovi. SDKÚ (Igor Kucej, Gabriel Palacka) chce ošetriť 
tak, že im ponúkne spoluúčasť na delení provízie z priameho predaja zvyšného 
minoritného balíka SSE a VSE. Haščák už rokoval s predsedom predstavenstva a 
generálnym riaditeľom SSE Patrick Luccioni, s ktorým sa dlhodobo pozná a majú dobré 
vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. EUR čo je podľa Haščáka málo 
(len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). Luccioni mu ale 
vysvetlil reálie, že Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je štátna firma a 
nemôže ponúknuť viac. Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho bude snažiť 



túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil na tretiny pre 
Malchárka, SDKÚ a 4 funkcionárov FNM (výkonný výbor FNM - Bubeníková, Jurica, 
prezídium FNM - Grošaft, Janota). Obáva sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože 
predaj musí schváliť vláda SR (Palacka vypláca aj Mikloša). Haščák by to riešil tak, že 
by Palackovi povedal, že EdF dala menej. Problém je ale v tom, že EdF ako štátna firma 
nebude môcť províziu zaplatiť priamo Haščákovi, ale cez poradcu EPIC. Palacka si tak v 
EPICU bude môcť overiť celkovú výšku provízie od EdF. Haščák hovorí, že 
funkcionárom z FNM v každom prípade musí dať 40 - 50 mil. Sk, keď chce aby 
fungovali, pretože oni nesú najväčšiu zodpovednosť a majú s tým najviac roboty (aj keď 
bežne dostávajú len 2 -3 mil. Sk každý, len Jurica raz dostal 7 mil. Sk). 
 
Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podľa dohôd SMK (Világi). 
U ZSE sa očakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR čo predstavuje pre SMK províziu 
od nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR. 
Provízia za zvyšný balík akcií VSE sa zatiaľ nebude deliť, pretože súčasný 49% nemecký 
akcionár RWE Energy zatiaľ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka. Haščák skúsi 
ešte osloviť predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VSE Giestinga. 

Transpetrol. a.s. 

Haščák sa pýta Malchárka čo je s Transpetrolom. Malchárek hovorí, že zajtra by do SR 
mal na súkromnom lietadle prísť „Tybi“ a v pondelok alebo utorok na svojom 
prúdovom lietadle BNO Rus zo spoločnosti Rusneft Spoločne rozoberajú prípad 
uväznenia BNO angličana, ktorý bol prepustený a odstavený z operácii v Litve a SR 
(rafinéria Mazeiku a Transpetrol vo vlastníctve Yukos Finance). Haščák hovorí, že by sa 
pred ukončením transakcie s Transpetrolom ešte pokúsil zvýšiť províziu od ruskej strany. 
Zatiaľ je z cca 100 mil. USD hodnoty transakcie dohodnutá provízia vo výške 3,5 mil. 
USD, čo je celkom dobrá výška (omnoho viac ako napríklad zo SSE). Operácia s 
Transpetrolom je predbežne odsúhlasená aj vo vláde SR. Haščák chcel aby celá provízia 
išla Malchárkovi. Hybnou silou v transakcii je ale SMK, ktorá bude rozdeľovať províziu 
(Czucz) a provízia pôjde napoly medzi Malchárka a SMK. SMK chce transakciu s 
Transpetrolom stihnúť do volieb. Motiváciou nie je iba provízia ale najmä vzťah 
Transpetrolu k Slovnaft (MOL). Osobami z SMK za transakciou sú predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ Transpetrolu Štefan Czucz, predseda SMK Béla 
Bugár a pravdepodobne aj Világi. 

Fond národného majetku SR 

Haščák predstavil Malchárkovi novú koncepciu fungovania FNM SR. Pôvodne chceli 
odvolať prezidenta FNM SR Jozefa Kojdu, ale neskôr sa rozhodli, že ho len odstavia od 
rozhodovania. O všetkom v prezídiu FNM bude rozhodovať pätica Igor Grošaft (SDKÚ), 
Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš 
Kačaljak (pôvodne ANO, hmotne ho zainteresúva člen výkonného výboru Jozef Jurica), 
ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia FNM (Világiho otroci Végh a Duray za 
SMK, Kojda, Plechlo). Uvedená pätica bude činnosť koordinovať s členmi výkonného 
výboru Anna Bubeníková (SDKÚ) - riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu 



práv akcionára FNM, Jozef Jurica (pôvodne ANO) - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie 
predajov FNM, Ján Ďurana (SDKÚ) - riaditeľ sekcie reštitúcií a bezodplatných prevodov 
FNM a štvrtým členom, ktorého namiesto Mariána Karkuša (ANO) nedávno dosadil 
Haščák, ale nepamätá si jeho meno (pravdepodobne Roman Guderna). Ad hoc, v 
závislosti od konkrétneho privatizačného prípadu budú ešte priberať podpredsedu 
výkonného výboru Petra Huňora (SDKÚ) alebo dvoch členov výkonného výboru za 
KDH (Jozef Mihalik, Anton Brath) - tak aby mali potrebných 6 hlasov na prehlasovanie v 
11 člennom výkonnom výbore FNM. Haščák má takýto systém fungovania dohodnutý už 
s financmajstrom SDKÚ Igorom Kucejom a s KDH. Ešte to musí schváliť Palacka. 

Haščák napriek tomu, že odstavil prezidenta FNM Kojdu si to s ním nechce úplne 
pohnevať, pretože im môže robiť problémy a obštrukcie pri niektorých technických 
veciach (zvolávanie prezídia FNM SR a pod.). Pred 2 týždňami sa Haščák stretol s 
Kojdom ohľadne Kojdových požiadaviek na Haščáka Kojda priniesol zoznam návrhov 9 
obchodov za cca 600 mil. Sk, cez ktoré by Kojda tuneloval Bratislavskú teplárenskú, a.s. 
- BAT (Kojda je predsedom dozornej rady Bratislavskej teplárenskej, a.s.) a požadoval 
od Haščáka ich schválenie. Kojda požadoval na svoju firmu zmluvu s BAT na prenájom 
pozemkov na výstavbu novej turbíny a na dlhodobý odber tepla, požadoval tiež predaj 
4 ha pozemkov BATky v hodnote cca 500 mil. Sk na jeho firmu, požadoval správu 
voľných zdrojov BATky 130 mil. Sk pre svoju firmu, chcel tiež z predstavenstva BAT 
odvolať Ladislava Eštoka a nahradiť ho svojím človekom, chcel zmluvu priamo s Pentou 
atď. Haščák sa rozčuľoval nad naivitou a nereálnosťou jeho návrhov a schválil mu len 
jeden malý obchod z uvedených obchodov (čerpadlá za cca 3,5 mil. Sk). Haščák 
potrebuje Kojdu aj na odvolanie 
Nikolaja Ponevského (volajú ho Rus) z predstavenstva BAT. Odvolanie Rusa má 
navrhnúť Anna Bubeníková. Haščák informuje Malchárka (má si to nechať pre seba), že 
ho oslovil predseda predstavenstva BAT Ivo Foltín, ktorý sa s ním chce stretnúť. Foltín 
zľavil zo svojich pôvodných požiadaviek a chce pracovať pre Pentu. Haščák ešte nevie či 
je to skutočný záujem alebo ide o provokáciu. Uvidí po stretnutí s Foltínom. 
Hlavným dôvodom odstavenia Kojdu je skutočnosť, že je nenažraný a má nereálne 
požiadavky. Haščákovi sa omnoho lepšie komunikuje s Igorom Grošaftom, ktorý má 
Kojdu na FNM neoficiálne nahradiť, a ktorý akceptuje Haščákom stanovené provízie. 
Grošaft je nekonfliktný a dobre komunikuje s Annou Bubeníkovou z Výkonného výboru 
FNM. Aby Kojda nerobil problémy (privatizácie rozvodných podnikov atď.), bude mu 
musieť Haščák ešte niečo podhodiť: cca 5-7 mil. Sk, maximálne 15 mil. 
Sk. Nejakých 2 mil. Sk mu Haščák možno dá aj z provízie za poradcu pri privatizácii 
zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov (viď vyššie). Haščák úkoluje Malchárka aby 
sa s Kojdom v pondelok stretol a pomohol tak veci. Malchárek má Kojdovi povedať, že 
Jozef Jurica je jeho človek (Malchárkov), že ho na FNM chce mať a nech ho Kojda 
akceptuje. 
Haščák opisuje Malchárkovi konflikt na FNM medzi prezidentom FNM Jozefom Kojdom 
a členkou Výkonného výboru FNM Annou Bubeníkovou (reprezentuje záujmy Penta 
Group). Kojda odvolal Bubeníkovú z privatizačnej komisie (pravdepodobne na 
privatizáciu teplární - viď rozhovor Haščák - Bubeníková z 13.12.2005 k privatizácii 
teplární), pretože prekročila kompetencie a riadi aj jeho. Kojda si hneď obehol Gabriela 
Palacku, Ivana Mikloša, Jána Rusnáka a vysvetľoval im, že ho Bubeníková úkoluje a že 



keď to tak chcú, nech ich navzájom vo funkciách vymenia. Prebehli viaceré vzájomné 
stretnutia medzi Bubeníkovou, Ivanom Miklošom, Gabrielom Palackom, Igorom 
Kucejom a Jozefom Kojdom. Bubeníková bola z uvedenej privatizačnej komisie 
odvolaná. Vzápätí bola na intervenciu Haščáka opäť do komisie prijatá. Haščák 
vysvetľuje Malchárkovi, že Bubeníková urobila pre SDKÚ veľa napr. provízia 100 mil. 
Sk za privatizáciu Paroplynového cyklu, provízia za ZSNP Žiar nad Hronom a z 
mnohých ďalších vecí a nemôžu ju len tak odvolať z komisie. 
Malchárek sa pýta Haščáka na Kojdove kontakty. Haščák vysvetľuje, že Kojda je 
naviazaný na Jána Rusnáka (SDKÚ) - predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, 
privatizáciu a podnikanie a je trochu kamarát aj s Miroslavom Pikusom (Haščák ho 
vyššie navrhol na generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SE). Malchárek sa 
pýta Haščáka, či môže na stretnutí s Kojdom povedať, že chce v SE vymeniť Rapšíka za 
Pikusa. Haščák mu hovorí, aby to nerobil, lebo Kojda by hneď bežal za Rusnákom a 
hovoril by mu, že Haščák nakázal Malchárkovi dosadiť za predsedu predstavenstva SE 
Pikusa. Haščák objasňuje Malchárkovi Kojdovo správanie na príklade výberu poradcu na 
privatizáciu teplární v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach, ktorým 
sa stala CAIB. Výber poradcu vrátane provízii kompletne zmenežoval Haščák. Kojda 
vzápätí kontaktoval Haščáka s tým, že výber poradcu zbehol v jeho réžii a ponúkol výber 
poradcu ako svoj vklad do privatizácie teplárni. Haščák ho odmietol a prirovnal Kojdove 
správanie k obchodníkovi s vodou. 

Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 

Haščák vysvetľuje Malchárkovi celé pozadie privatizácie bratislavského letiska. 
Výber a činnosť poradcu na privatizáciu letiska Meinl Bank je kompletne v réžii 
Haščáka, resp. PENTA Group. Haščák má o privatizácii bratislavského letiska dohodu aj 
s Gabrielom Palackom a Haščákove záujmy v privatizácii reprezentujú najmä Jozef 
Jurica - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM a Anna Bubeníková - 
riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM, ktorí sú 
zároveň členmi privatizačnej komisie na predaj bratislavského letiska. Haščák sa sťažuje 
na amatérsky postup predsedu privatizačnej komisie na privatizáciu letísk Branislava 
Kvasnicu (dosadil ho minister dopravy Prokopovič), ktorý navštívil poradcu Meinl Bank 
a subporadcu s tým, že ho posiela premiér Dzurinda a vicepremiér Mikloš s tým, ako má 
privatizácia prebehnúť (pravdepodobne v prospech J&T). 
Haščák má s predstaviteľmi Meinl Bank dlhodobé vzťahy, vzájomne sa navštevujú, 
spolupracovali pri privatizácii Banky Slovakia (teraz Privat banka), kde Meinl Bank 
zastupoval záujmy Penta Group, z čoho keby sa na to bolo prišlo mohol mať Meinl Bank 
veľké problémy (strata bankovej licencie). Medzi Meinl Bank a Penta Group je 
maximálna dôvera. Haščák cez Meinl Bank perie peniaze z off-shorov. Došlo ale k 
neočakávanej situácii, keď subporadca Meinl Bank, ktorým je SH&E iniciatívne poslal 
privatizačnej komisii posudok bez vedomia Meinl Bank, v ktorom ponuku konzorcia 
Two One, ktorého členom je Penta Group vyhodnotil ako najhoršiu aj keď ponúklo 
najvyššiu cenu (viď otvorené zdroje). SH&E konal v prospech J&T, ktoré je členom 
konkurenčného konzorcia. 



Haščák má k privatizácii letiska pripravený akčný plán, ktorý pozostáva z 4 bodov: 
•       snaží sa prinútiť Meinl Bank, aby doručili komisii vlastné hodnotenie 
v prospech Two One, pretože SH&E nie je v priamom vzťahu k vláde SR ako poradca, 
ale len vo vzťahu k Meinl Bank. 
•       Haščák hovorí, že dnes sa v Bruseli stretne premiér Dzurinda s rakúskym 
kancelárom Wolfgangom Schusselom, ktorý je nastavený aby tvrdo loboval za Two One 
(dovolávať sa spravodlivosti, pretože cena mala byť hlavný faktor pri privatizácii). 
•       Malchárek poslal Prokopovičovi BNO list 
•       Haščák sa snaží priamo finančne zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča 
s ktorým sa má stretnúť cez weekend (Prokopovič poslal Haščákovi sms, že sa s ním chce 
stretnúť). 
Haščák popisuje Malchárkovi spôsob akým sa snaží v privatizácii bratislavského letiska 
zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča (volajú ho zmrzlinár). Prokopovič cez 
spoločnosť Novapharm, s.r.o. získal koncom roku 2004 na 5 rokov do prenájmu 
Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave (Penta Group skončila v súťaži druhá). 
Prokopovič je cez osoby Jana Steblová a Zbyhnev Stebel majoritným vlastníkom (66%) 
tejto spoločnosti. Minoritný podiel dal Prokopovič Doc. MUDr. Michalovi Ondrejčákovi, 
CSc., ktorý ošetroval Prokopovičovho chorého otca na rakovinu a Zbyhnevovi Stebelovi. 
Problémom spoločnosti je, že majú veľmi zle spravenú nájomnú zmluvu, nevedia to 
robiť, nemajú na výplaty, zdravotné poisťovne im vypovedajú zmluvy, železnice im 
zrušili dotácie a tak uvedený prenájom vlastne nemá hodnotu. Haščák ponúkol 
predstaviteľom Novapharm, s.r.o. 50 mil. Sk za uvedený prenájom (bez hodnoty). J&T 
už predtým ponúklo 20 mil. Sk. Haščák po 
čase zvýšil ponuku na 80 mil. Sk za zmluvu bez hodnoty, čo by malo vlastne 
predstavovať úplatok pre Prokopoviča. Haščák si ešte nie je istý, či Prokopovičovi vôbec 
niečo dá, pretože im Prokopovič robí problémy (nielen pri privatizácii letiska). Uvažuje o 
možnosti použiť na neho donucovacie prostriedky (kladivo) cez Dzurindu a Palacku. 
Malchárek odbočí od témy s tým, že J&T ho nemá rado, pretože nechce s nimi 
obchodovať. Peter Korbačka (J&T) ho sprostredkovane kontaktoval, či nemôžu urobiť 
aspoň obchod s budovou Ministerstva hospodárstva (MH by sa presťahovalo do 
priestorov J&T - pravdepodobne Presscentrum a odpredalo J&T uvolnenú budovu). 
Malchárek obchod odmieta a odmieta sa s predstaviteľmi J&T stretávať po hoteloch, keď 
sa nemôže na verejnosti stretávať ani s Haščákom. 

Železnice (pravdepodobne privatizácia ŽS Cargo Slovakia. a.s.) 

Malchárek sa pýta Haščáka, či už železnice bežia. Haščák hovorí, že k železniciam si ešte 
niekedy v budúcnosti sadnú. - 

Nová politická strana 

Haščák oznamuje Malchárkovi, že s partnermi z Penty prejednal vznik novej politickej 
strany a ako najvhodnejší predseda novej strany im vyšiel generálny riaditeľ STV 
Richard Rybníček. Pôvodne uvažovali aj nad Danielom Krajcerom z Markízy. Rybníček 
je z mediálneho hľadiska najvhodnejší (manažér roka), aj keď Peter Kuba mal s ním 
nejakú negatívnu skúsenosť. Teraz zháňajú o Rybníčkovi informácie. Rybníček 



pravdepodobne o svojej novej funkcii ešte nevie, zatiaľ ho ešte nekontaktovali. Rybníček 
má kontakty aj na KDH. Generálnym tajomníkom alebo generálnym manažérom novej 
strany bude bývalý riaditeľ SRo Jaroslav Rezník. Angažovanie Penta Group v novej 
strane bude navonok prezentované maximálne cez osoby Peter Kuba, minister kultúry 
Tóth a Malchárek, ktorí budú súčasťou užšieho vedenia novej strany. Nik sa nesmie 
dozvedieť, že Penta vlastní celú stranu. Politické veci má v Penta Group na starosti Jozef 
Špirko (Haščák je cez ekonomické), ktorý to bude celé koordinovať. Špirko sa s novým 
predsedom a manažérom strany bude stretávať maximálne raz mesačne aby sa 
neprevalilo prepojenie na Pentu. Otázne je pôsobenie Ľubomíra Lintnera v novej strane. 
Lintner uvažuje aj nad odchodom z politiky. Haščák si s Malchárkom dohaduje ďalšie 
stretnutie k novej politickej strane za účasti aj svojho spoločníka Jozefa Špirka, ktorý to 
preberie a za účasti Lintnera a ministra kultúry Tótha. 

Potom sa ešte bavia všeobecne o politickej situácii. Malchárek rozpráva Haščákovi o 
ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý sa správa hystericky, na koaličnej 
rade šuškal Malchárkovi, že zmenu BNO stanov robí pre Sláva Haščáka. Zajac na 
rokovaní vlády predložil BNO materiál, ktorý vzápätí stiahol a následne opäť predložil. 
Správa sa ako zlodej, ktorý chce ukradnúť ale potom má výčitky svedomia a neukradne. 
Zajac sa bojí, že ho chce Dzurinda odvolať. Malchárek si to nemyslí. Malchárek ešte 
spomína, že ho navštívil nezávislý poslanec Herman Arvay, ktorý 
chcel od neho vianočnú odmenu. Bavili sa o výhražnom liste Arvayovi (medializované). 
Malchárek rozpráva o trestnom stíhaní, ktoré podal na Plus 7 dní za článok, že používa 
vládne vozidlo na súkromné účely. Haščák mu vysvetľuje mediálnu situáciu - napr. Nový 
Čas má 500 žalôb ročne, z ktorých musí zaplatiť 20 s čím počíta (cca niekoľko mil. Sk 
pri zisku 120 mil. Sk ročne). Kým niekto nevyhrá v spore nad médiami 100 - 200 mil. Sk, 
čím ich pošle do bankrotu stále budú písať také veci. Haščák navrhuje Malchárkovi aby 
zažaloval Plus 7 dní o 5 mil. Sk. Malchárek rozpráva aj o fondoch pod správou 
ministerstva hospodárstva. Situácia je taká, že všetky peniaze v Slovenskej agentúre na 
podporu cestovného ruchu na rok 
2005    a 2006 sú už vyčerpané na uchádzačov, ktorý v minulosti vyhrali súťaže ale 
neboli na nich peniaze a Malchárek nemá z toho nič. Novú riaditeľku SACR Silviu 
Kollárikovú zaúkoloval, aby zmenila podmienky posudzovania žiadostí. Malchárek 
vysvetľuje Haščákovi svoju dennú agendu: zaoberá sa veľa s jadrom a personálnymi 
vecami. Oznamuje Haščákovi, že do Mochoviec dosadil Ľubomíra Suchého a vo 
Vojanoch je Maxim (má ho pod kontrolou Zolo - asi Varga). 
GovCo. a.s. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že GovCo, a.s. (správa jadrovoenengetických zariadení, 
ktoré sa vyčleňujú zo SE) bude v budúcnosti po Slovenských elektrárňach najväčší 
biznis. Ide o štátom vlastnenú akciovú spoločnosť. Haščák sa pýta ako je to s emisiou 
akcií GovCo, a.s. Malchárek hovorí, že všetko čo mal podpísať podpísal a že to má na 
starosti jeho poradca Ľuboš Ševčík (ako všetky veci okolo elektrární). Na podrobnosti 
nech sa Haščák spýta Ševčíka. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že v GovCo, a.s. je v 
súčasnosti 3-členné predstavenstvo. Úkoluje Malchárka aby ho rozšíril na 5 členov. Zo 
súčasného predstavenstva má ponechať toho Miklošovho človeka a človeka z KDH. 
Okrem nich tam má dosadiť Vladimíra Rigásza (predtým SEPS) a dvoch ďalších ľudí aby 
mal väčšinu. Haščák sa už dohodol s Rigászom a dúfa, že bude fungovať v prospech jeho 



záujmov aj keď v minulosti spolupracoval s Blaškom. Malchárek navrhuje do 
predstavenstva GovCo, a.s. svojho účtovníka Braňo Gučík. Haščák nenamieta, pýta sa ho 
či to bude vedieť robiť. Smeje sa, že ho budú zase spájať s Martin Gučík, ktorý je partner 
Penty. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že okolo GovCo, a.s. sa strhne najväčšia 
lobistická mela za posledné roky a je tam potrebné dostať čo najviac ich ľudí (nielen do 
predstavenstva a dozornej rady ale aj do stredného a nižšieho manažmentu). Následne 
diskutujú akým spôsobom v parlamente pretlačia v ich prospech zákon o jadrovom účte. 
Malchárek hovorí, že niektorých poslancov bude vhodne motivovať. 

Teplárne 
Malchárek sa pýta Haščáka či majú privatizáciu teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, 
Martin, Zvolen, Košice) pod kontrolou. Haščák hovorí, že to len teraz začínajú robiť. 
Bude tam tiež veľká trenica. Haščák už predbežne o teplárňach rozprával s Világim. 
Schválenie privatizácie teplární nepôjde cez vládu, len cez FNM. 
Haščák sa následne pýta Malchárka na situáciu na ministerstve hospodárstva a medzi 
jeho poradcami. Malchárek hovorí, že dynamickí sú Ľubomír Ševčík 
(poradca pre privatizáciu dosadený Haščákom) a Dano Mihók. Ostatní 3 poradcovia sú 
nevýrazní. Ševčík ich všetkých úkoluje. Haščák poúča Malchárka ako má menežovať 
ľudí. Malchárek im má venovať viac času. Má ich chváliť. Malchárek má pocit, že 
celkovo sa situácia zlepšila. Haščák hovorí, že aj Ľubomír Ševčík mu hovoril, že má taký 
pocit. Malchárek rozpráva komu na ministerstve pridal na plate a komu dal odmeny a 
koľko. Sám hovorí, že sa ich snaží kúpiť. Nakoniec to nie sú jeho peniaze, ale štátne. 
Cca 22.10 Malchárek odchádza. Pýta sa Haščáka či tu má auto. Haščák hovorí, že auto 
má na firme a odtiaľ pre neho prídu. Haščák hovorí, že zajtra doobeda Malchárkovi 
zavolá ako dopadol s Testim (ENEL). 
Haščák zapína TV a pozerá reláciu SITO (minister zdravotníctva Rudolf Zajac vs tieňový 
minister zdravotníctva a podpredseda Smeru Pavol Paška). O cca 22.42 si Haščák 
telefonicky po anglicky dohaduje stretnutie pravdepodobne s Testim v hoteli Danube. 
Testi pravdepodobne navrhuje BNO objekt pri McDonalds (pravdepodobne na 
Hviezdoslavovom námestí) o 23.15. O cca 23.08 hod. Haščák odchádza. 

13.12.2005 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák) 

19.12   hod. prichádzajú Jaroslav Haščák a Anna Bubeníková - členka Výkonného 
výboru FNM SR za SDKÚ a zároveň riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu 
práv akcionára FNM. Majú milenecký vzťah. 
Rozprávajú o zverejnení (v Pravde) prepojení nového člena dozornej rady Bratislavskej 
teplárenskej, a.s. prof. Rudolfa Siváka na finančnú skupinu Penta. Sivák bol po 
zverejnení prepojenia na Pentu u Bubeníkovej a hovoril jej, že všetci z fakulty sa ho na 
článok pýtajú. Závidia mu odmeny 20 tis. Sk mesačne. Sivák sa z toho zosypal. 
Bubeníkova mu povedala, že aby sa neopovážil zložiť funkciu, Prof. Sivák povedal, že už 
je neskoro, že on už sa vzdal. Bubeníková je nahnevaná, že funkciu vzdal 
Na zverejnenia prepojení prof. Siváka bol nahnevaný aj minister hospodárstva Jirko 
Malchárek. Malchárek pred 10 minútami volal Bubeníkovej, že kto mu ho podsunul. 
Bubeníková je tiež nahnevaná na Malchárka. Hovorí Haščákovi, že s Malchárkom bola v 
piatok a povedala mu svoje výhrady k BNO obchodu za 1 mld. Sk cez osobu „Lipták“ y 



BNO podniku, kde sú akcionári aj Nemci (pravdepodobne ZSE, alebo SPP). Bubeníková 
povedala Malchárkovi, že uvedený obchod za miliardu nemusia mediálne ustáť (ide 
pravdepodobne o tunelovanie BNO podniku, kde má štát akcionársky podiel). 
Bubeníková hovorí, že uvedený obchod sa nepáči ani Nemcom a Bubeníková im navrhla 
aby v akcionárskej zmluve preskúmali možnosť odmietnuť Malchárkovho človeka 
(„Lipták“). Haščák jej vysvetľuje, že Malchárek je síce infantilný (veľké decko) a ťažko 
sa s ním komunikuje ale na funkciu ministra je z možností on alebo Rusko lepší. 
Bubeníková sa pýta Haščáka, či materiál o Slovalco, ktorý na rokovanie vlády SR 
predložil Malchárek vypracovala Penta. Haščák nevie, ale zistí jej to u svojho partnera 
Joža z Penty (Špirko alebo Oravkin). Bubeníková sa sťažuje na komunikáciu s Jožom, že 
mu treba všetko hovoriť po lopate. Haščák jej vysvetľuje, že Jožo je z nich 
najinteligentnejší (IQ testy, matematika, jazyky), len nemá zmysel pre situáciu. 
Bubeníkova sa rozhorčuje, že s Jožom volala a ten jej do telefónu rozprával všetky mená 
(Meinl Bank atď.). Bubeníková oznamuje Haščákovi, že Slovalco je vyriešené len na 
roky 2005 a 2006. Bude potrebné ešte rokovať o období 2007 - 2013 (ide o nevýhodné 
zmluvy medzi SE a Slovalco, ktoré sú dôvodom meškaní vstupu talianskeho Enelu do 
SE). 
Bubeníková rozpráva o záujme viacerých subjektov o kúpu zdravotníckych zariadení. 
Dnes bol u nej Sklenár, ktorý sa zaujímal o kúpu polikliniky Tehelná. Haščák sa jej pýta, 
či sa pýtal na Pentu. Bubeníková odpovedá, že nie, že sa pýtal len koľko je záujemcov. 
Haščák sa pýta koľko chce Sklenár zaplatiť. Bubeníková hovorila, že si prešiel budovu, 
povedal, že tam treba veľké investície a je ochotný zaplatiť 40 mil. Sk. Bubeníková 
hovorí, že ešte väčší záujem bude o polikliniku Ružinov. 

Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 
energetika — VSE. SSE a ZSE 

Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a 
priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. Na rozdelenie je 2 
mil. EUR. Iniciátorkou a realizátorkou doprivatizácie zvyšných balíkov akcií rozvodných 
podnikov bola Bubeníková. Haščák chcel preto 2 mil. EUR rozdeliť medzi Annu 
Bubeníkovu, Jozefa Juricu (riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM) a 
ministra hospodárstva Jirka Malchárka. Oslovil ho ale Igor Kucej (pokladník SDKÚ) a 
budú musieť niečo dať aj im. Haščák má po 20. decembri dohodnuté stretnutie s 
Gabrielom Palackom (pri financovaní SDKÚ je najvyšší - nad Kucejom). Presný spôsob 
delenia bude závisieť od tohto stretnutia. Haščák sa pýta Bubeníkovej na jej názor či 
majú do toho zahrnúť aj Palacku. Bubeníková povedala, že aj keď to vymysleli a 
zrealizovali oni (Bubeníková, Jurica, Haščák), nevedia to sami presadiť a budú sa musieť 
podeliť. Haščák sa pýta Bubeníkovej, či môže Palackovi povedať, že do delenia budú 
zahrnutí aj funkcionári FNM (Bubeníkova, Jurica), či nemá s tým po straníckej línii 
problémy. Bubeníkovej je to v podstate jedno, lebo je otázne či Haščákovi Palacka uverí. 
Haščák hovorí Bubeníkovej, že sa ohľadne doprivatizácie SSE dnes stretol so zástupcom 
Electricité de France (EdF) Patrick Luccioni a s jeho lobistom Jacques Sicotte. Patrick 
Luccioni je aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSE. Haščák sa s ním 
dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. 
EUR čo je podľa Haščáka málo (len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. 



EUR). Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že Electricité de France (súčasný 49% vlastník 
SSE) je štátna firma a nemôže ponúknuť viac. Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u 
Luccioniho bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by 
potom rozdelil Bubeníkovej, Juricovi, Malchárkovi a Palackovi. Obáva sa ale, že Palacka 
bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda SR. Ako príklad uvádza, že 
Palackova predstava bude 100 mil. Sk pre neho, 19,8 mil. Sk pre Malchárka a 
funkcionárom FNM po 10 tis. EUR. 

Privatizácia teplární (Bratislava. Trnava. Žilina. Martin, Zvolen. Košice) 

Haščák rozpráva, že sa ohľadne privatizácie teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, Martin, 
Zvolen, Košice) stretol cez weekend s členmi prezídia FNM Igorom Grošaftom (SDKÚ) 
a Stanislavom Janotom (KDH). Grošaft stojí v otázke privatizácie teplární za 
Bubeníkovou. Spomínajú spoločný rozhovor ohľadne privatizácie teplární medzi 
Palacka, Bubeníková, Grošaft (všetci SDKÚ), kde Bubeníková plakala-pravdepodobne 
ide o odvolanie Bubeníkovej z privatizačnej komisie (viď rozhovor Haščák - Malchárek z 
15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). 
Haščák hovorí o zmenách v orgánoch Bratislavskej teplárne, a.s., (BAT), ktoré má 
pripravené. Predsedom predstavenstva sa má stať Ladislav Eštok (v súčasnosti člen 
predstavenstva). Súčasného predsedu predstavenstva Ivo Foltín nechá Haščák v 
predstavenstve. Z predstavenstva odvolajú aj Róbert Prikryl, ktorý má ísť preč z FNM. 

Bubeníková rozpráva o rozhovore s Palackom v súvislosti s privatizáciou teplární (pri jej 
odvolaní z komisie). Bubeníková nemá rada Palacku (volá ho škulavec). Palacka jej 
hovoril, že v súvislosti s privatizáciou teplární je v SDKÚ vnímaná skôr ako osoba 
konajúca v prospech Malchárka (Penta) a nie v prospech domovskej SDKÚ. Palacka jej 
hovoril, že Kojda jej mal povedať, že Penta nemôže dostať všetky teplárne a že v 
privatizácii teplární boli delenia ešte v čase, keď Malchárek nebol ministrom -TEKO 
(Košická tepláreň) má ísť SMK (Világi), Bratislavská tepláreň má ísť pre Penta Group, 
KDH má dostať niektorú z menších teplární (Martin) a pod.. 
Bubeníková odovzdáva Haščákovi nejaké materiály ohľadne BAT. Bubeníkova 
prisľúbila Haščákovi dať na USB kľúč nejaké ďalšie nafotené materiály. 
Fond národného majetku SR 
Haščák predstavuje Bubeníkovej novú koncepciu fungovania FNM. Prezidenta FNM 
Jozefa Kojdu odstavia od rozhodovania (vo funkcii zostane). S odstavením Kojdu 
súhlasil aj Palacka, ktorý konečne pochopil, že Kojda hrá na vlastné triko. Haščák dohodí 
Kojdovi nejaké obchody v BAT, a.s. za asi 10 -15 mil. Sk aby Kojda nerobil problémy 
(viď rozhovor Haščák - Malchárek z 15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). 
Neoficiálne má prezídium namiesto Kojdu viesť Igor Grošaft Bubeníková bude 
neoficiálne viesť Výkonný výbor FNM. V prezídiu FNM budú mať rozhodujúcich 5 
hlasov cez Igor Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), 
František Stano (SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, teraz pracuje pre Haščáka), 
ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia FNM (Végh, Duray, Kojda, Plechlo). Haščák 
síce na rokovaní so Stanislavom Janotom ešte presne nedohodol spoluprácu KDH 
(Janota, Krajniak), ale KDH je tomuto riešeniu fungovania FNM naklonené. Haščák 
hovorí Bubeníkovej aby išla za Igorom Grošaftom a porozprávala sa s ním o tom. S 



vyššie popísaným systémom fungovania FNM súhlasia aj Igor Kucej a Gabriel Palacka z 
SDKÚ. 
Haščák sa pýta Bubeníkovej či bola dnes u Ivana Mikloša. Bubeníková odpovedá, že 
stretnutie bolo zrušené. 

Privatizácia Polikliník 
Haščák hovorí, že zistil, že do privatizácie polikliník nemôže Ministerstvo zdravotníctva 
nič hovoriť. Rozhodujúcou osobou pri privatizácii polikliník je minister hospodárstva. 
Haščák by mohol presadiť, aby záujemcovia o polikliniku museli mať zdravotnícku 
licenciu. Po dnešnej koaličnej rade, keď SMK útočilo na ministra Zajaca, že celé 
zdravotníctvo je Penta to nechce preháňať. Ak má mať Penta celé zdravotníctvo, SMK by 
požadovalo celý SEPS a SE. Pri privatizácii polikliník bude potrebné zaangažovať aj 
VÚC, ktoré musia zdôvodniť, že polikliniky nechcú. Mal by to urobiť do ukončenia 
svojho mandátu Ľubo Roman. Ak to nebude chcieť urobiť, má byť zaangažovaný 
Vladimír Bajan. 
Haščák rozpráva o hodnote polikliniky Tehelná. Má pripravené dve ceny. Ak bude 
poliklinika Tehelná naďalej zdravotníckym zariadením má Haščák pripravenú ponuku na 
94 mil. Sk s tým, že minimálne 50% zo 62 ambulancií (okrem 3 sú všetky 
súkromné) bude musieť vypovedať nájom a dať si tam vlastných lekárov, ktorý budú v 
zamestnaneckom pomere. V prípade, že pôjde o realitné využitie polikliniky má cenu 60 
mil. Sk. Z rozhovoru vyplýva, že Haščák je len poradca bližšie nezistenej skupiny osôb, 
ktorá chce do polikliniky investovať a ktorej členkou je aj Bubeníková. Rozprávajú aj o 
privatizácii ďalších zdravotníckych zariadení. 

26.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. František HATÁR - osobný tajomník predsedu 
SMERu Róberta FICA) 

10.39 hod. - 10.57 hod. 
Határ začína rozprávať o svojich zdravotných problémoch (pred rokom ušiel hrobárovi z 
lopaty). Haščák hovorí, že dlho nevidel jeho šéfa (Fica) na korčuliach. 
Határ odpovedá, že Fico nemá čas na šport, že je stále na výjazdoch. Hovoria 
o       Ficovej asistentke Zuzane (červené vlasy) a o jej vzťahu k Ficovi. Haščák doniesol 
Határovi peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMERu (v zmysle 
dohovoru viď stretnutie Haščák, Határ, 18.5.2006), ktoré odovzdáva Határovi -konkrétnu 
sumu nespomínajú. Haščák len hovorí: „Doniesol som ti tie veci, Dobre“ a vyťahuje 
pravdepodobne obálku (počuť šuchot). 
 
Haščák sa pýta Határa, či sa Fica pýtal na tú Stredoslovenskú vodárenskú. Határ hovorí, 
že sa pýtal, že Fico si nepamätá, že by sa o tom s Haščákom bavil, že má veľa roboty. 
Határ hovorí, že včera boli v SMERe Zuzana Martináková a Lukeš na utajenom stretnutí 
(len s Ficom a podpredsedami SMERu Paškom a Kaliňákom). Rokovali o možnej 
povolebnej koalícii. SF má záujem o post ministra financií. Haščák si myslí, že SF sa 
nedostane do parlamentu. Határ hovorí, že Martináková je presvedčená, že sa do 
parlamentu dostane. Na stretnutí v SMERe sa Martinákovej pýtali na jej mediálne 
vyhlásenia o povolebnej koalícii SMER, HZDS, SDKÚ. Martináková hovorila, že to tak 
nemysleli, že sa o tom dozvedeli cez svoje zdroje. 



Határ hovorí, že Dzurinda sa minulý štvrtok stretol s Mečiarom. Haščák hovorí, že to nie 
je pravda. Dzurinda s Mečiarom sa naposledy stretli pred trištvrte rokom. Odvtedy možno 
len na chvíľku v parlamente. Haščák hovorí, že takýchto „drístov“ bude s blížiacimi sa 
voľbami pribúdať. 
Hovoria o možných diskreditačných kampaniach týždeň pred voľbami. Spomínajú BN 
prepisy telefónnych hovorov. Határ nevie čo na nich ich politickí konkurenti ešte 
vymyslia. Határ rozpráva o medializovanom prípade, keď prišla Fica čakať na letisko do 
Schwechatu jeho asistentka Zuzana, kde ich vyfotila Plus7dni. Határ potom dostal od 
Fica úlohu vysvetliť to Ficovej manželke Svetlane. Mal jej povedať, že asistentku Zuzanu 
poslal na letisko za Ficom on, aby jej podpísal nejaké stranícke papiere. Ficova manželka 
Svetlana mu pri tejto príležitosti navrhla po 17 rokoch tykanie. 
Hovoria o prieskumoch verejnej mienky a o voľbách. Határ hovorí, že atmosféra je pre 
SMER priaznivá („Fico je pre veľa ľudí posledná šanca. Potom už úplne rezignujú.“). 
Podľa Határa bude mať SMER od 25 do 27% hlasov. Haščák hovorí, že SMER bude mať 
od 21 do 25% hlasov. Závisí to ale aj od volebnej účasti. Čím vyššia bude volebná účasť, 
tým lepšie pre SMER. Haščák predpokladá volebnú účasť okolo 55%. Ak bude 65%, tak 
SMER môže mať až 27% hlasov. Hovoria o ďalších faktoroch (3 zápasy na 
majstrovstvách sveta vo futbale vo volebný deň, voľby sú len 
1       deň, počasie). 
Határ hovorí o predbežných dohodách v SMERe o rozdelení vládnych postov. Hovorí, že 
Fico má prioritne záujem o ministerstvá financií, dopravy a sociálnych vecí. 
Najvážnejším kandidátom na ministra dopravy je Ľubomír Vážny (poslanec SMERu). 
Presadzuje ho Sinai (pravdepodobne Bartolomej, bývalý gen. riaditeľ ŽSR 
za Rezeša). Podpredseda SMERu Igor Šulaj je podľa Határa mimo hry o vládne posty. 
Haščák sa pýta s kým uvažuje Fico na post ministra financií. Határ hovorí, že sa uvažuje 
aj o nestraníkoch. Hovorí o svojom bývalom spolužiakovi, ktorého dotiahol do SMERu, a 
ku ktorému sa kladne vyjadruje aj Fico. Ide o bývalého viceguvernéra ešte federálnej 
národnej banky Štefana Veselovského, ktorý potom pôsobil ako šéf aj v Slovenskej 
kreditnej banke. Veselovský má ambície na štátneho tajomníka. Hovoria o ďalších 
osobách - Vladimír Masár a ďalší Határov spolužiak, čo robil v Ľudovej banke. 
Határ sa pri odchode ešte informuje na tender na výstavbu Digital Park vyhláseného 
PENTOU (lobuje za BN spoločnosť). 
23.6.2006       Jaroslav HAŠČÁK - František HATÁR 
Obaja rozoberali aktuálnu situáciu po voľbách. Határ hovorí, že je veľmi divoko, začínajú 
rokovania. Zhodnotil, že s SDKÚ to nepôjde, nedajú sa robiť žiadne ústupky. Határ sa 
Sláva pýtal, že či sa niečo nenašlo, nezaznamenalo, či niekoho „Penťáci“ neplatia v 
HZDS, ktorí následne odídu do SDKÚ. Slávo to jednoznačne poprel. Határ hovorí, že 
Ország takéto veci stále nosí??? 
Határ skonštatoval, že to už môže byť len koalícia Smer+HZDS+SNS alebo Smer 
+HZDS+SMK. Nič iné. Ďalej hovoril, že Palko chce byť predsedom KDH, nakoľko 
Hrušovský to neustriehol. Mikloš bol údajne veľmi arogantný na rokovaní a že po 10 
minútach bolo po rokovaní, na ničom sa nevedeli zhodnúť. Za Smer boli rokovať Fico, 
Kaliňák a Paška a za SDKÚ boli Dzurinda, Mikloš a Horth. SDKÚ z ničoho nechce 
ustúpiť, všetko chce diktovať, otvorili iba soc. veci a zdravotníctvo, ale Fico upozornil 
Mikloša, že nie je niekde na prednáškach, ale na politickom stretnutí. 
Slávo ďalej zhodnotil, že s KDH sa nedá ísť, s Bugárom áno-je ústupčivý, nemal doteraz 



žiadny otvorený konflikt a Mufti je blázon, nevie si s ním predstaviť spoluprácu. Hatara 
mu oponoval, že bol z neho milo prekvapený, vedel sa kontrolovať a bol ústupčivý. Ďalej 
Hátara povedal, že Fico určil posledný termín na 5.7.2006, kedy sa rozhodne o všetkom. 
Ďalej sa rokuje oficiálne, ale aj pomimo. 
Ďalej spomínal, že Mikloš prišiel na rokovanie so Smerom akoby prišiel medzi cigánov, 
totálne arogantný, všetci z toho boli prekvapení, dokonca aj novinári a Paška. Slávo ďalej 
začal rozvíjať teóriu, že Smer bude mať 12 ministrov a ostatní dvaja po troch, že to 
jednoducho nebude fungovať, lebo druhí dvaja nebudú môcť nič ovplyvniť a že koaličná 
zmluva bude fungovať maximálne prvých 6 mesiacov a preto sa budú snažiť získať viac 
ministrov. Határ uviedol, že personálne obsadenie ministrov ešte nie je jasné, ani sa o 
tom oficiálne ešte nerokovalo, ale že Dušan Čaplovič bude mať školstvo, alebo vedu a 
kultúru a Paška bude mať zdravotníctvo, ale prejavil záujem aj ministra zahraničných 
vecí. Fico chce taktiež niektoré ministerstvá spojiť. 
Határ znovu zopakoval, že Fico to chce najneskôr do 5.7. ukončiť s tým, že najneskôr v 
tento deň pôjde za prezidentom. Iné je už programové vyhlásenie vlády. Momentálne je 
to tak, že čo povie Fico, tak to platí. Paška je ochotný neštandardne rokovať s SDKÚ a 
Kaliňák zase s KDH. 
Ďalej spolu rozoberali HZDS, že nemá budúcnosť a sú to ich posledné voľby. 
Muftimu údajne ponúknu šéfa parlamentu a bude spokojný a ticho a počas tohoto 
volebného obdobia si bude chcieť očistiť meno, zabezpečiť rodinu a preniesť sa nad 
amnestiami. Határ pomimo povedal, že má podozrenie, že sa vo voľbách uberali určité 
desatinky v prípade SF a KS,aby sa nedostali do parlamentu a že má k tomu určité indície 
a signáli. 
Határ navrhol Haščákovi, aby sa stretli s Ficom, ale zároveň mu položil otázku, že čo je 
medzi nimi aký spor, lebo Fico sa nechce s Haščákom stretnúť. Slávo to poprel a zhodli 
sa na tom, že v tomto období zrejme nie je dobré, aby Fica videli schádzať sa s nejakými 
podnikateľmi. Határ povedal, že sa šíria rôzne reči o Slávovi, ktoré ale roznášajú SIS-kári 
a eštebáci a rozohrávajú rôzne hry. 
Határ sa pochváli!, že mu Fico ponúkol miesto jeho sekretára alebo vedúceho úradu 
vlády, ale nie miesto v parlamente, ale že mu to vykompenzuje účasťou v dozorných 
radách podnikov. Po tomto Határ súkromne požiadal Haščáka, či by mu neposkytol 1 mil. 
Skk na súkromné účely, s čím Slávo súhlasil a nechcel to ani papierovo potvrdiť a 
zazmluvniť, nakoľko si dôverujú. Stačí, keď mu to do 1 - 2 rokov vráti. V rámci tohoto 
mu Slávo poradil, aby nešiel do DR, kde sú zahraniční investori, ako príklad 
uviedol SPP, kde síce každý v DR dostane v rámci tantiemov 1 - 2 mil. Skk, ale nech si 
vyberie napr. SEPS, GOVCO, Nár. diaľničnú spoločnosť a pod. Všetko bude záležať od 
toho, kto bude ministrom hospodárstva a dopravy. Taktiež mu odporučil miesto v 
prezídiu FNM, ktorý bude ešte aspoň tri roky fungovať a kde bude dostávať okolo 50 - 80 
tis. mesačne, v rámci toho môže ísť do DR podnikov s účasťou štátu a keď podnik 
dosiahne zisk, tak môže navyše dostať navyše 1-2 mil. ako odmenu a zarobí si aj na 
domček. Keď už bude o všetkom rozhodnuté, tak si spolu sadnú a Haščák mu presne 
poradí, čo si má vybrať. Peniaze mu po niekom pošle v pondelok. S tým sa rozlúčili. 

18.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK, František HATÁR - osobný tajomník predsedu 
SMERu Róberta FICA) 



17.05 hod. - 17.40 hod. 
Po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého 
stretnutia s Haščákom položiť Ficovi (transakcia okolo Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s.). Határ hovorí: „Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.“ Haščák 
sa pýta: „Prečo?“ Határ sa smeje a hovorí, že Fico Haščákovi odkazuje, že „Čo s tým má 
PENTA?“. Haščák hovorí, že si Fico asi nepamätá, že s ním o tom hovoril asi pred rokom 
a pol v tomto byte. Haščák vysvetľuje Határovi, že oni (PENTA) spolupracujú s 
francúzskou spoločnosťou VEOLIA, robia spolu projekty v Čechách, ale nerobia to 
napriamo, ale cez sprostredkovateľov. V prípade Stredoslovenskej vodárenskej dala 
PENTA dokopy VEOLIU s Jánom Kováčikom z Banskej Bystrice (FORZA), ktorý to 
robil. 3 alebo 4 starostovia boli za SMER a Haščák pred rokom a pol o tom rozprával tu s 
Ficom. Határ odpovedá, že mu Fico povedal, že sa to ešte s Jánom Kováčikom rieši. 
Határ hovorí, že počul, že PENTA ide spúšťať DIGITAL PARK spolu s nejakou českou 
firmou. Határ lobuje za BN stavebnú firmu na zhotovenie 2. časti DIGITAL PARKU. 
Haščák o projekte moc nevie, pretože to robí iný partner v PENTE. Kontaktuje ho 
telefonicky a overuje si, že na druhú časť ešte nemajú dodávateľa. Hovorí, Határovi nech 
si vyzdvihnú podklady, neskôr do doriešia. 
Haščák sa pýta Határa ako sa vyvíja situácia v SMERe. Határ hovorí, že je to husté, že 
východniari dávajú pociťovať ostatným, že však mi ešte čosi ukážeme. Hovorí, že 
problematickí sú Pavol Paška a krajskí predsedovia v Košiciach (Peťo Žiga, firma Taper, 
s.r.o.) a Prešove (Stanislav Kubánek), ktorí sa dostanú na poslanecké miesta. Sú to divní 
ľudia. Határ nechce povedať, že sú skorumpovaní, ale robia podozrivé veci a do Smeru 
došli len z vypočítavosti. Problematický je aj bratislavský krajský predseda Martin Glváč. 
Haščák hovorí, že v nich je už inkorporovaná nezávislosť, čo nebude dobré pre stabilitu 
strany. Határ hovorí, že v Smere sa začína šuškať, že keď po voľbách vznikne poslanecký 
klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako nezávislí. 
Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú 
firmu v zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie. Határ hovorí, že zatiaľ nemajú 
firmu v zahraničí, že zatiaľ to riešia sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom SMERU 
v súčasnosti je Ján Ďurian (Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS). Haščák hovorí, 
že do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali 
úver. Haščák sa pýta od koho. Határ nevie, ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák 
hovorí, že to nepotrebuje vedieť. 
Haščák hovorí, nech sa Határ spýta Fica na plánovaný systém financovania. Hovorí, že 
Smer by mal mať na to jednu osobu, ktorá sa im o to bude starať, musí to robiť citlivo, 
diskrétne, bude sa o to starať vonku a ktorá bude absolútne dôveryhodná a loajálna. 
Haščák hovorí Határovi: „Musíte mať svojho Palacku, keď to takto poviem“. Határ 
hovorí, že v minulosti sa na túto funkciu uvažovalo s Fedorom Flašíkom, ale Fico to 
odmietol. Haščák sa pýta Határa, komu Fico v Smere dôveruje 
(okrem Határa). Hovoria o Maďaričovi, Igorovi Federičovi, Václavíkovi ako o možných 
kandidátoch na pokladníka SMERu. Najviac hovoria o Igorovi Federičovi (má ambície 
byť vedúcim Úradu vlády SR). Haščák hovorí, že základné kritériá na pokladníka sú, že 
musí byť maximálne loajálny a musí vedieť robiť. Haščák hovorí, že PENTA 
spolupracuje s 40 firmami v zahraničí, že budúcemu pokladníkovi Smeru môže dať 
kontakty, ale dotiahnuť to bude musieť on sám (pokladník Smeru). 
Hovoria o budúcnosti Határa. Határ hovorí, že mu Fico hovoril, že by bol najradšej, keby 



Határ zostal jeho osobným tajomníkom, resp. ak bude Fico premiérom tak riaditeľom 
sekretariátu premiéra. Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane 
lukratívnu funkciu v exekutíve sa Fico o Határa ekonomicky postará. Haščák sa pýta 
Határa na jeho znalosti angličtiny. Határ hovorí, že by to musel oprášiť (2-3 mesiace). 
Haščák navrhuje Határovi, aby bol vedúcim Úradu vlády SR on (Határ). Határ hovorí, že 
ešte o tom musí hovoriť s Ficom. 
Határ sa pýta ako funguje Ladislav Šmárik. „Dobre som ho odporučil?“ Haščák hovorí, 
že funguje dobre, je pracovitý, má v zdravotníctve veľa kontaktov, má cit pre ľudí, trochu 
je emotívny, ale PENTA je s ním veľmi spokojná. Postavil PENTE záchranku za 4 
mesiace - to je 1500 ľudí. PENTA bude vlastniť 70 staníc rýchlej 
zdravotníckej pomoci. 
Határ sa pýta ako chcel Haščák pomôcť Smeru. Haščák hovorí, že tak aby to malo 
význam. Hovorí, že by im dal dajme tomu 5 mil. Sk. Határ hovorí, že im Haščák 
pomohol aj v minulosti. Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov Smeru (17 
zamestnancov) a pre ľudí, ktorí im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze navyše 
oproti oficiálnemu príjmu. Haščák hovorí, že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj 
hotovosť, ktorú by mohol Határovi odovzdať. 
Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk 
cez Mníchov. Haščák si myslí, že to nie je pravda. Határ hovorí, že sa to dozvedeli od 
človeka zo Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom. Haščák hovorí, 
že Siemens dáva peniaze len za konkrétne obchody. Határ hovorí, že išlo práve o nejaký 
konkrétny obchod za 2 mld. Sk. Malo ísť o nejaký starší obchod na MV SR, ktorý malo 
dohodnuté KDH. Keď sa o tom dozvedel Dzurinda, tak KDH muselo s ním ísť napoly. 
Pri odchode sa Határ pýta na možné umiestnenie jeho známej vo firmách PENTY. 
Haščák nemá námietky. Odchádzajú. 

22.3.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. Róbert FICO) 

14.32   hod.-15.33 hod 

Haščák prichádza 14.00. Fico prichádza 14.32. 

Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe. Pýta sa Haščáka: „No čo, jak sa Vám 
darí?“. Haščák odpovedá: „Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl”. Fico ide na WC. Po 
návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu. 

Fico sa pýta Haščáka: „Čo hovoríte na čistiace procesy v SMERe, ktoré som spustil?“. 
Haščák s nimi súhlasí, ale „otázka je čo sa stalo s Fedorom (Flašíkom)“. 

Fico odpovedá, že Fedor vyberal peniaze v mene strany. Haščák hovorí, že: “tak sa cítil, 
takú mal pozíciu“. Fico hovorí, že na to všetkých upozorňoval v predstihu. 
Haščák hovorí, že sa to môže otočiť proti Ficovi a Flašík teraz môže Ficovi škodiť. 
Fico hovorí : „Vy máte dostatok informácii podľa mňa. Čo je na mňa mi povedzte? Čo 
môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“ Haščák súhlasí, že to môže 
Ficovi skôr pomôcť ako uškodiť. Fico hovorí: .Aký biznis som ja robil kedy? 
Kde som bol?“ Haščák hovorí, že skôr by mohol použiť veci zvnútra, z kuchyne SMERu. 



Fico oponuje, že nemá čo rozprávať. Haščák súhlasí. 
Haščák sa pýta ako reagovali Flašíkoví parťáci. Fico hovorí, že „tí parťáci budú tiež 
dotknutí. Za chvíľočku. Tak isto. Nie všetko, ale sú tam ľudia, ktorí tiež pôjdu zo strany 
preč.“ Haščák sa pýta ako to funguje s ostatnými. Fico prisviedča, že bez problémov. 
Haščák hovorí, že Flašikovci to vnímajú tak, že pomohli Ficovi. Fico oponuje, že strana 
mala 13% keď ešte ani neexistovala a po voľbách mala 13,5%, čiže Flašikovci jej 
„bláznivou kampaňou“ vôbec nepomohli. Skôr mu narobili problémy. Fico jasne povedal 
podpredsedom SMERu: „Chlapci, vy sa musíte rozhodnúť čo chcete. Buď chcete tú 
politiku robiť tu, alebo po telefóne.“ Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je 
samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. Haščák sa pýta ako to vypadá, s 
Jurajom Širokým a Vladimírom Poórom. Fico odpovedá, že zo Širokým sa dá, ale s 
Poórom je to horšie. Haščák rozpráva Ficovi, že oni (Široký, Poór, Kiňo) nie sú zvyknutí 
na konkurenciu a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu („žijú len 
z lobingu“). Fico sa pýta Haščáka na Širokého. Haščák vysvetľuje, že s ním mali konflikt 
v Chemolaku Smolenice a Široký sa odvtedy od PENTY stráni. Fico sa pýta Haščáka, či 
má Široký Váhostav. Haščák prisviedča. Haščák hovorí, že väčšina Širokého podnikov 
ide od 10 k 5 (Chemolak, Plastika), široký nemá zvládnuté moderné metódy riadenia 
„Corporate governance“, všetko má postavené na starých kamarátoch. Haščák objasňuje 
svoj názor na ďalších sponzorov SMERu. Vladimír Poór má zdravý sedliacky rozum, ale 
všetky veci poníma vzťahovo a ťažko sa s nim obchoduje. Ivan Kiňo je neschopný. 
Brhela Haščák nepozná. Podľa Haščáka môžu byť v budúcnosti v SMERe ešte problémy 
s Vladimírom Poórom (Haščák sa s ním pravidelne stretáva, nie sú partneri v obchodoch, 
ale vymieňajú si informácie). Fico hovorí, že odstavenie Flašíkovcov v SMERe vníma 
ako veľmi dôležité a správne a SMER môže na tom len získať. Haščák hovorí, že z 
pohľadu PR Flašík SMERu škodil. Haščák hovorí, že Flašikovci uvedený konflikt 
vnímajú inak. 
Fico rozpráva Všeobecne o SMERe, o medzinárodnej akceptácii strany (ČR, MR, 
Rakúsko…). Haščák sa pýta na američanov. Fico hovorí, že sa pravidelne stretáva s 
americkým veľvyslancom. Američania síce považujú Dzurindu za priateľa (kvôli Iraku) 
ale prípadná zmena vlády pre nich nepredstavuje ohrozenie záujmov USA. Tajomníci 
ambasády chodia na konferencie a semináre SMERu a živo sa zaujímajú o stanoviská 
SMERu. Americká ambasáda chystá SMERu návštevu USA na 19. apríla 2006. Fico 
rozpráva o neúspešných cestách Hrušovského a Dzurindu do USA odkiaľ nepriniesli nič, 
ani len prísľub zmeny vízovej politiky. 
Vracajú sa späť k vnútornému očistnému procesu v SMERe, ktorý Fico vníma veľmi 
pozitívne. Haščák oponuje, že sa to vnútornými procesmi v strane (štiepenie) môže 
obrátiť proti Ficovi. Fico argumentuje: „Ukážte mi človeka v SMERe, okrem Kaliňáka a 
Pašku o ktorých sa postarám, ktorý by efektívne v SMERe založil platformu“. 
Haščák hovorí: „Beňová“. Fico odpovedá: „Beňová je mŕtva.“ Nakoniec sa zhodnú, že 
Beňová im môže zobrať tak maximálne 2 - 3% hlasov. Fico hovorí, že Beňová najprv 
vystrájala, ale potom akceptovala Ficove rozhodnutie. Fico je presvedčený, že do volieb 
bude SMER stabilný. Otázna je situácia po voľbách. 
Haščák hovorí Ficovi. že vychádza to tak, že SMER bude po voľbách tvoriť vládu s SMK 
a KDH. Iná varianta podľa Haščáka nie je. Fico sa smeje, že prečo si Haščák myslí, že 
nemôže urobiť vládu s Dzuriridom (SDKÚ). Haščák ukazuje Ficovi analýzy možných 
koaličných zoskupení. PENTA robí teraz neverejný prieskum verejnej mienky na 3000 



respondentoch. Závery budú do 2 týždňov. Haščák ich pošle aj Ficovi. Haščák má iné 
materiály, z ktorých vychádza SMER 24% hlasov, HZDS 13%, SDKÚ 15% (Haščák si 
myslí, že len 14% ale dal im 15%), SMK 10%, KDH 8%, SF 4,5%, SNS 7%, ostatní sa 
nedostali. Haščák vychádzal pri svojich výpočtoch z 2 premís, všetky koalície budú 
musieť mať nad 80 poslancov a osobné anymozity medzi stranami. Pri variante koalície 
SMER a SDKÚ to vychádza len na 75 poslaneckých kresiel, čo je veľmi nestabilné. 
Haščák ukazuje v materiáloch ďalšie varianty. Fico hovorí: „Skúste SMER, HZDS, 
SDKÚ“. Haščák hovorí, že to je 93 poslaneckých miest. Fico vysvetľuje, že SMER 
nemôže ísť do koalície s SMK a KDH. S KDH sa nedá komunikovať (KDH volajú 
Taliban) a keby išli do koalície s SMK, tak by to SMERu výrazne znížilo preferencie, 
pretože SMER robí aj národnú politiku. 

Fico hovorí, že keby SMER nerobil národnú politiku tak SNS má vo voľbách 15% 
hlasov. SMER tiež berie veľa hlasov KSS. Podľa Fica by bolo najlepšie keby sa do 
parlamentu dostali aj SNS, aj KSS a jedinou možnou koalíciou by bola SMER, SDKÚ, 
HZDS. Haščák sa ho pýta na problémy s Mečiarom, vysvetľuje, že neverí, že medzi nimi 
nebudú problémy (všetci sú tzv. Alfa samci, z ktorých vyžaruje ego). Fico pripúšťa aj 
možnosť, že sa s Mečiarom a Dzurindom dohodnú na osobe predsedu vlády, ktorou 
nebude nikto z nich. Fico hovorí, že SDKÚ aj HZDS si dali obrovský pozor na výber 
kandidátov do parlamentných volieb, Fico teraz čisti svojich kandidátov. Podľa Fica by 
to bola najstabilnejšia možná koalícia. Fico je pripravený urobiť ústupky a akceptovať 
19% daň z príjmov právnických osôb a 19% daň z príjmov fyzických osôb do určitej 
výšky. Nad túto výšku by bola nejaká vyššia daň. Fico sa tiež chce dohodnúť na DPH. 
Cestovný ruch, stavebníctvo, zdravotníctvo budú mať nižšie DPH ako 19%. V 
zdravotníctve bude potrebné urobiť zmeny. Na penzijný systém majú s SDKÚ a HZDS 
rovnaký názor. Druhý pilier zostane. Môžu sa pohrať s garanciami. Fico celkovo nevidí 
koalíciu s SDKÚ a HZDS ako zásadný problém. Haščák hovorí ako SMER nasiera 
Dzurindu s VUCkami. Fico hovorí, že 
v prípade koalície SMER, SDKÚ a HZDS vie u Slotu zabezpečiť aj skrytú podporu 
SNS (Slotovi by dali podpredsedu parlamentu). 
Fico hovorí o problematickej komunikácii s KDH. Hovorí o problémoch v komunikácii s 
Lipšicom v BN televíznej relácii. Fico sa vie dohodnúť s Petrom Mišíkom s chlapcami z 
SDKÚ, ale nevie sa dohodnúť s Lipšicom, Minárikom alebo Palkom. Haščák hovorí, že 
sa s Minárikom občas stretáva a ťažko sa s nimi diskutuje. 
SMK Ficovi nevadí. Z SMK sa dá komunikovať. Koalíciou z SMK by ale SMER prišiel 
o dosť veľké množstvo, ktoré by prešlo do SNS. Fico nemá dôvod odovzdávať Slotovi za 
jednu koalíciu z SMK také veľké množstvo hlasov. Fico si chce národne orientovaného 
voliča ponechať aj do ďalších volieb a koalícia z SMK mu za jeho stratu nestojí. Fico sa 
pýta Haščáka, čo má znamenať nominácia Viiágiho do Slovnaftu. Haščák nevie. Haščák 
sa stretáva s Világim každý tretí deň. Világi sa údajne vyhol odpovedi. Világi sa podľa 
Haščáka navyše tomu biznisu ani nerozumie. Fico sa pýta či to má súvis s voľbami 
(financovanie SMK). Haščák si mysli, že nie. 
Rozprávajú o Ivanovi Miklošovi. Podľa Haščáka ho Fico preceňuje. Fico ho vníma ako 
šikovného zlodeja. Haščák hovorí, že Mikloš nekradne toľko ako si Fico mysli. 
Rozoberajú aj Rudolfa Zajaca. Haščák hovorí, že Zajac nedokázal dostať na svoju stranu 
stavovské organizácie. Fico sa pýta, prečo sa ho Dzurinda nezbavil. Haščák hovorí, že 



Dzurinda premeškal dobu kedy ho mohol vyhodiť. Novotný ako jeho možná náhrada je 
úplný neschopák. Rozprávajú celkovo o situácii v zdravotníctve Haščák sa pýta na 
pozíciu zdravotníctva v agende SMERu. Fico hovorí, že zdravotníctvo preskočilo za 
posledné roky všetky témy. Pre SMER je zdravotníctvo vynikajúci príklad ako zlyhali 
reformy. Fico uvádza, že na téme zdravotníctva vyrástla preferenciami Martináková. 
Haščák hovorí, že jej pomohol Kmotrík (JOJ, TA3). Podľa Haščáka Martináková na 
zdravotníctve pohorí. V odborných kruhoch je ako odborník cenený Pavol Paška. Haščák 
sa pýta na záujem SMERu o post ministra zdravotníctva. Fico hovorí, že sa o tento post 
nebudú biť. Možný kandidát SMERu je Pavol Paška, ktorý má ale bližšie k sociálnym 
veciam (MPSVaR). Aj Fico preferuje obsadenie MPSVaR. Haščák sa pýta Fica, či sa 
môže stretnúť s Paškom. Fico súhlasí. Haščák vysvetľuje koncepciu PENTY, že 
zdravotníctvo bude fungovať len ak sa podmienky nastavia na maržu 7 -10% a čistú 
efektívnosť. K zdravotníctvu sa vyjadruje SF, Paška, Urbáni, Soboňa. Urbáni sa teší len 
na provízie z „ILS“ (projekt elektronizácie zdravotníctva) za 10 mld. Sk. Haščák vníma 
ako odborníkov len Pašku a Soboňu Pre PENTU je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v 
ňom podnikať s primeranou maržou. Hovorí, že v energetike je marža 20%. Podľa 
Haščáka sa tretina Nemocníc musí zavrieť. PENTA ide investovať 3 mld. Sk do nových 
polikliník. Do konca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s 
Paškom dlhodobo počítať. Z krátkodobého hľadiska ale Paška neurobí nič, čo by mu 
zväzovalo ruky. Haščák bol raz s Paškom pred 5 rokmi (stretnutie cez Flašíka). Haščák 
ide budúci týždeň do Londýna na 2 dni. Fico mu dohodne stretnutie s Paškom. 

We love Tumblr & Stati 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Gorila dokazuje, že je jedno, kto je pri moci 
Overenie kauzy Gorila je jednoduché a dokáže to každý občan. Stačí si 
spomenúť na udalosti posledných dvadsiatich rokov. Akým tajomným aktom 
dochádzalo k štiepeniu klubu HZDS v parlamente pred vyslovením 
nedôvery vláde Vladimíra Mečiara, na ktorú zavelil v roku 1994 Michal 
Kováč? Gorila už nie je žiadne mláďa. Má dvadsať rokov. 
 
Narodila sa zjavne potom, čo Mečiar v pozícii premiéra po voľbách v 
roku 1992 nepokračoval v kupónovej privatizácii, za ktorou dovtedy 
stál Ivan Mikloš. Prekvapuje niekoho, že v kauze Gorila sa opäť 
skloňuje v súčasnosti Miklošove meno? Ale veď ten bol ministrom 
privatizácie v časoch, keď došlo k začiatku veľkej lúpeže majetku 
občanov cez anonymnú kupónovú privatizáciu, na ktorej sa nabalili 
finančné fondy. 
 
Stál aj za malou privatizáciou, pri ktorej banky museli poskytovať 
úvery privatizérom, ktorí ich nikdy nechceli zjavne platiť. A tak len 
v jednej banke vznikli miliardové straty, na čo vytrvalo poukazoval 
Mečiar. A Mikloš sa mu v spoločnej debate pred voľbami v roku 2010 
dušoval, že už privatizovať nebudú. A po voľbách vždy je všetko inak, 
ako sa sľubuje. 
 
Mikloš stál aj za najhoršou privatizáciou štátneho majetku pri 
výpredaji monopolov, akými boli SPP, rozvody elektriny a pod. Vtedy sa 
previedol majetok obrovskej hodnoty dosahujúcej odhadom viac ako 
bilión korún na rôzne súkromné firmy, ktoré dnes každý rok zvyšujú 



ceny energií priam so stabilnou istotou. Podľa odhadov mal výnos z 
tejto privatizácie dosiahnuť viac ako 300 miliárd korún, čo je desať 
miliárd eur. Čiže za osem rokov dvoch Miklošových vlád s Dzurindom 
mali k dispozícii nie osem, ale takmer deväť rozpočtov. A aj tak 
všetko draželo, zvyšovali sa dane a štát si bral nové pôžičky. 
 
V kauze Gorila ide predsa podľa zistení amerického novinára Toma 
Nicholsona o to, že finančné skupiny mali záujem, aby pokračovala 
privatizácia. Bez ohľadu na to, kto je pri moci. Ak Mečiar teda 
hovorí, že v pozadí dnešnej koalície, ale aj parlamentnej opozície sú 
tí istí sponzori, Gorila tieto tvrdenia potvrdzuje. Kapitálu je jedno, 
kto bude na čele štátu. Či praví, alebo ľaví. Ide mu len o to, aby tam 
boli jeho kone. I keď každý ťahá záprah inam, prináša finančným 
skupinám rovnaký zisk. Na úkor občanov. 
Stanislav Háber 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 
http://www.hzds.sk/?mod=zpravy&par=gorila-odkryva-politicke-obete-financnych-skupin 
 http://www.extraplus.sk/1908/ako-v-babylone 
http://www.sns.sk/aktuality/preco-pojdete-volit-na-facebooku-ste-nam-odpovedali-chceme-
zmenu-a-10-marca-sa-musime-spojit/ 
  
http://www.sns.sk/aktuality/jan-slota-k-vyrociu-vzniku-slovenskej-republiky-zelam-si-
spolupatricnost-proti-ktorej-niet-ziadnej-zbrane/ 
http://www.sns.sk/aktuality/rafael-rafaj-dvojjazycne-oznacovanie-obci-nema-do-roku-2021-
pravnu-oporu-zoznam-dvojjazycnych-obci-je-neplatny/ 
 
http://www.sns.sk/aktuality/rafael-rafaj-sns-chape-snahy-v-rumunsku-tvrdsie-reagovat-proti-madarskemu-dvojakemu-
obcianstvu/ 
  
http://www.sns.sk/aktuality/rafael-rafaj-sns-chape-snahy-v-rumunsku-tvrdsie-reagovat-proti-madarskemu-dvojakemu-
obcianstvu/ 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Len kým tu si   ELÁN 
http://www.youtube.com/watch?v=4-uUr66kTQ0&feature=mfu_in_order&list=UL 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
O tomto viete? 
VÁCLAV HAVEL: 
"... ABSURDNÁ IDEOLÓGIA" 
Bývalý český prezident Václav 
Havel privítal zavedenie homosexuálnych 
"manželstiev" vo svojej krajine. 
Pre denník Mladá fronta Dnes 
sa vyjadril: "Som rád, že pražský 
parlament prehlasoval veto môjho 
nástupcu v úrade Václava Klausa." 
Klaus označil zavedenie registrovaného 
partnerstva za "falošne chápaný 
liberalizmus" a odmietol "privilégiá 
pre homosexuálne páry". Václav 
Havel nazval "absurdnou a materiálnou 
ideológiou" uprednostňovanie 
klasickej rodiny. Rodina sa podľa jeho 
vyjadrenia takto chápe ako "istý druh 
teľatníka, v ktorom sú býky privádzaní 
ku kravám, aby plodili teľatá." 



Česká republika sa stala prvou 
postkomunistickou krajinou, ktorá 
zavádza tzv. homosexuálne manželstvo. 
Adopcia detí však nie je 
povolená. 
-zg- TK KBS 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
22. vyrocie amnestie prezidenta z 1.1.1990   
 
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 [1] 
http://www.szcpv.org [2]    
 
V&AACUTE;CLAV HAVEL - LEGENDA, čI ďAL&SCARON;&IACUTE; 
FALO&SCARON;N&YACUTE; M&YACUTE;TUS? [3] 
 
22. výročie amnestie prezidenta ČSSR z 1. januára 1990    
 
1.1.2012 - K nedávnej smrti Václava Havla som sa nechcel 
vyjadrovať v období jeho pohrebu, a keby mi netelefonoval istý 
redaktor z denníka Sme, ktorý chcel vedieť podrobnosti o 
okolnostiach Havlovej amnestie z 1. januára 1990, kedy som bol 
väznený v Leopoldove na oddelení Hlava I. pre tzv. trestné činy 
proti republike, zrejme by som už nepovažoval za potrebné 
vyjadrovať sa k jeho osobe v súvislosti s amnestiou a prevratom v 
Novembri 1989. Zmienenému redaktorovi, ktorý si s mojim súhlasom 
rozhovor nahrával, som povedal približne to isté, čo tu uvádzam 
aj s podrobnosťami a autentickými dokumentmi. Ako sa dalo 
očakávať, tak ako z Havla vyrobili isté kruhy legendu už počas 
jeho života, rovnako im na vyrobenie falošného mýtu poslúžila aj 
jeho smrť, a preto má vôbec neprekvapilo, že v článku Dosah 
Havlovej amnestie sa nedá presne určiť denník Sme neuviedol ani 
slovo z toho, čo som v spomínanom rozhovore uviedol ja. Prečítať 
celé [4] 
 
Links: 
------ 
[1] mailto:szcpv@szcpv.org 
[2] http://www.szcpv.org 
[3] HTTP://WWW.SZCPV.ORG/12/AMNESTIA.HTML 
[4] http://www.szcpv.org/12/amnestia.html 
 

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

Václav Havel - legenda, či ďalší falošný mýtus? 

22. výročie amnestie prezidenta ČSSR z 1. januára 1990  
1.1.2012 - K nedávnej smrti Václava Havla som sa nechcel vyjadrovať v období jeho pohrebu, a keby mi 
netelefonoval istý redaktor z denníka Sme, ktorý chcel vedieť podrobnosti o okolnostiach Havlovej amnestie z 1. 
januára 1990, kedy som bol väznený v Leopoldove na oddelení Hlava I. pre tzv. trestné činy proti republike, zrejme 
by som už nepovažoval za potrebné vyjadrovať sa k jeho osobe v súvislosti s amnestiou a prevratom v Novembri 
1989. Zmienenému redaktorovi, ktorý si s mojim súhlasom rozhovor nahrával, som povedal približne to isté, čo tu 
uvádzam aj s podrobnosťami a autentickými dokumentmi. Ako sa dalo očakávať, tak ako z Havla vyrobili isté kruhy 
legendu už počas jeho života, rovnako im na vyrobenie falošného mýtu poslúžila aj jeho smrť, a preto má vôbec 



neprekvapilo, že v článku Dosah Havlovej amnestie sa nedá presne určiť denník Sme neuviedol ani slovo 
z toho, čo som v spomínanom rozhovore uviedol ja. 

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

Aká je skutočná pravda o Havlovej amnestii?   

K 1. januáru 1990 si v bývalom Československu odpykávalo tresty niekoľko desiatok 
odsúdených za tzv. trestné činy proti republike podľa Hlavy I. Išlo o zväčša 
vykonštruované alebo pochybne zdôvodnené trestné činy vyzvedačstva, neúspešné 
pokusy o nedovolené opustenie republiky s braním rukojemníkov kvalifikované ako teror, 
individuálne útoky proti funkcionárom KSČ, trestné činy rozvracania republiky, alebo 
rôznu kombináciu týchto a obdobných činov tzv. protisocialistického konania.  

Väzni odsúdení za politické delikty, ktorí dostali najvyššie tresty, boli vo výkone trestu na 
Slovensku v Leopoldove v III. NVS a v Českej republike vo Valdiciach a Mírove. 
Odsúdení na nižšie tresty - v II. NVS boli vo väznici v Ilave. 

Po 17. novembri 1989 sme  s obrovskou nádejou a plní radostných očakávaní začali 
myslieť opäť na slobodu a verili sme, že bývalý politický väzeň Václav Havel nás 
nesklame a udelí ako prvým amnestiu nám. Protestujúcimi občanmi vynútené 
prepustenie na slobodu tzv. bratislavskej päťky a Jána Čarnogurského v nás toto 
presvedčenie ešte umocnilo.  

Krátko po novembrových udalostiach však oddelenie Hlava I. zrušili a nás - 
politických väzňov rozhádzali medzi kriminálnikov po všetkých oddeleniach 
v Leopoldovskej väznici. Pochopili sme hneď, že tento podraz zo strany moci 
neveští pre nás nič dobrého.   

Prvého januára 1990 sme sa dozvedeli, že prezident Václav Havel nám, 
odsúdeným podľa hlavy I., skrátil tresty o jeden rok! To teda znamenalo, že vo 
väznici sme mali sedieť ešte dlhé roky a nikto z nás na slobodu nepôjde! Ja 
osobne som túto amnestiu odmietol listom, ktorý som odoslal Ministerstvu 
spravodlivosti.  

Vedeli kompetentní a Václav Havel, že vo 
väzniciach sú ešte politickí väzni? 

          Určite áno, pretože v decembri 1989 začali väzni v Leopoldove protestnú 
hladovku a v súvislosti s ňou sa na krátke prerušenie trestu dostali von z väznice dvaja 
z nás, ktorí sa stretli s predstaviteľmi VPN a novinármi. Medzi nimi bol ako hovorca 
politických väzňov dnes už nebohý slovenský horolezec Pavel Pochylý, ktorý im 
odovzdal spisové značky rozsudkov odsúdených  podľa Hlavy I. Dnes už je zrejmé, že 
neudelenie individuálnej amnestie odsúdeným za tzv. prvohlavové trestné činy 
bolo ovplyvnené spolupracovníkmi a agentmi ŠtB v štruktúrach  OF a VPN.  

          V kontexte s týmto zámerom začiatkom roku 1990 Ján Čarnogurský 
a vtedajší generálny prokurátor oficiálne vyhlasovali, že politickí väzni už vo 
väzniciach nie sú.   



          Amnestia udelená Václavom Havlom bola nielen zradou na odsúdených za 
protištátne trestné činy, vo väčšine prípadov politicky motivované, ale bola aj 
zjavnou sabotážou a ohrozením bezpečnosti občanov, k čomu došlo  prepustením 
24 000 väzňov na slobodu.  

          Nikto z nás takýto postup neočakával, všetci sme verili a boli presvedčení, že 
Havel udelí ako prvým individuálnu amnestiu odsúdeným za politicky motivované trestné 
činy a  väzňom odsúdeným za kriminálne trestné činy udelí amnestiu, podľa ktorej sa 
skrátia zostatky trestov u menej závažných trestných činov o polovicu a pri závažných 
trestných činoch o tretinu a zvyšky trestov menšie ako jeden rok by sa amnestovali bez 
rozdielu. Takto by opúšťali väzni väznice priebežne a nedošlo by k ich hromadnému 
prepusteniu. Paradoxne takýto rozsah amnestie očakávali aj dozorcovia, ktorí s nami 
o tom hovorili.  

Pre denník Sme som v rozhovore z 18.12.2011 uviedol, že môj dnes už nebohý strýko 
Mgr. Karol Paluch , člen Solidarity od roku 1980, prezident nadácie Cor Aegrum a priateľ 
Adama Michnika z poľskej Solidarity intervenoval u Václava Havla listom z 23.apríla 
1990, ktorý uverejňujem ako autentický dokument na dôkaz, že Václav Havel  na tento 
list ani neodpovedal a rovnako ignoroval osobnú intervenciu Adama Michnika, 
vydavateľa Gazety Wyborczej, ktorý ho  osobne požiadal o udelenie milosti.  

Citujem z listu nebohého Mgr. Karola Palucha: List z 23.apríla 1990  

Ctihodný pán Prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel 
Vo Vašom novoročnom prejave nezabudli ste, pán Prezident, aj na väzňov, uvádzajúc 
medziiným, že v Československu je veľa väzňov odpykávajúcich tresty za spáchané 
činy, ktorí však pocítili na vlastnej koži úpadok justície, a teraz musia žiť vo väzeniach, 
ktoré miesto toho, aby prebúdzali v nich to, čo je najlepšie v človeku, ničia väzňov 
psychicky a fyzicky. Zároveň obrátili ste sa na väzňov, aby pochopili, že 40 rokov 
neprimeraného súdenia nijako sa nemôže preškrtnúť  zo dňa na deň. 
Myslím, že mali ste na zreteli predovšetkým politických väzňov, keďže ste povedal 
predtým v prejave, že prenasledovaní boli tí, ktorí sa postavili proti totalitnej štátnej moci 
i tí, ktorí sa rozhodli prosto byť sebou. K takým väzňom patrí syn mojej sestry, ktorá žije 
v Poprade, František Bednár, nar. 15.2.,1957, t.č. vo väzení v Ružomberku, kde bol 
premiestený v prvej polovici januára 1990 z NVÚ Leopoldov....  

Celej našej rodiny na Slovensku, rodín v Poľsku a USA sa obzvlášť nemilo dotklo, 
že Václav Havel, už ako prezident, nepovažoval za potrebné odpovedať ani na list 
mimoriadne vzácneho a skromného človeka, akým  bol  Mgr. Karol Paluch, ktorý 
v 60. rokoch prekonal závažnú operáciu srdca v tom čase v nevyhovujúcej 
a zastaralej nemocnici v Krakove. Chirurgom, ktorí ho operovali vtedy sľúbil, že urobí 
všetko preto, aby im postavili novú a modernú kardiologickú nemocnicu. Nikto mu vtedy 
neveril. On to však nezištne dokázal a spolu s kardinálom Macharským – vtedajším 
krakovským arcibiskupom  a profesorom Dziatkowiakom založili Nadáciu Cor Aegrum, 
ktorá získavala finančné prostriedky po celom svete. Dňa 9. júna 1997 sám pápež 
nebohý Ján Pavol II. v Krakove vysvätil novootvorené oddelenie Kardiologického 
inštitútu, v ktorom sa dnes uskutočňujú desiatky transplantácii srdca.  



 Zľava: Mgr. Karol 
Paluch Prezident Nadácie Cor Aegrum, Kardinál František Macharský, Sv. Otec Ján 
Pavol II. 

Návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. v Krakove 9.6.1997 a posvätenie kliniky 

Dodávam, že v apríli 1990 po leopoldovskej vzbure objavili  redaktori  STV vo väznici za 
údajné vyzvedačstvo odsúdeného novinára Mariána Dudinského, ktorý bol prepustený 
podmienečne ako zločinec. Pri jeho prvej tlačovej konferencii s novinármi ho však 
sám Fedor Gál upozorňoval, aby „nejatril staré rany“ a nespomínal mená sudcov 
a vyšetrovateľov jeho prípadu. Svoju anabázu opísal tento, dnes už nebohý novinár 
v Knihe Kmotrou mi bola ŠtB. 23. apríla 1990 bol prijatý Zákon o súdnej rehabilitácii č. 
119/90 Zb. Napriek tomu som sa na slobodu dostal až po nátlakovej akcii mojich 
zúfalých rodičov, ktorí 22. júla 1990  listom oznámili Kancelárii prezidenta republiky 
a iným inštitúciám, že ak nebudem prepustený do 1.9.1990, začnú protestnú hladovku 
na Václavskom námestí  v Prahe. List rodičov z 22.7.1990  

Na slobodu som sa dostal 15. augusta 1990 zrušením rozsudku z roku 1984 Krajským 
súdom v Košiciach podľa zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. 

Čo priniesla Havlová amnestia? 

          Okrem enormného nárastu trestnej činnosti páchanej prepustenými väzňami, 
ohrozenia bezpečnosti a životov občanov, najmä pocit sklamania a frustrácie z tzv. 
zamatovej revolúcie pre všetkých odsúdených podľa Hlavy I., ktorí ako prví už v roku 
1990 zistili, že 17. november nebol žiadnou revolúciou, ale dohodou  o odovzdaní 
moci za vopred stanovených podmienok a zabezpečenia beztrestnosti  pre 
komunistov a príslušníkov ŠtB, ktorí okamžite dostali 5-mesačné odstupné, zatiaľ 
čo rehabilitácie ich obetí sa ani nezačali. Pochopiteľne - do tohto scenára nežnej 
revolúcie sa skutoční odporcovia komunizmu nehodili. Recidivisti, ktorým rovnako ako aj 
nám skrátili tresty o jeden rok, zakrátko podpálili leopoldovskú väznicu pri vzbure, ktorú 
potlačili paradoxne tie isté červené barety, ktoré nasadil Alojz Lorenc pri zásahu proti 



študentom na Národní třídě. 
V roku 2008 v rozhovore pre denník Sme Ján Budaj priznal, že Havel robil tajné dohody 
s komunistami, čo už dávno predtým uverejnil Kanadsko–český mesačník Svědomí 
v článku Tajné dohody Hegenbart - Havel.   Tajné dohody Hegenbart - Havel.  
Absurdný dramatik nám zanechal absurdnú dobu, v ktorej sa z komunistov stali 
kapitalisti, ktorí mali ako prví základný kapitál na rozbeh podnikania. Máme aj tzv. 
Zákon o protikomunistickom odboji a paradoxne máme aj Komunistickú stranu, ktorej 
činnosť nebola v bývalom Československu zakázaná a jej majetok nebol nikdy vrátený 
občanom. Návrh pražského mestského prokurátora JUDr. Tomáša Sokola o zákaze 
KSČ, ktorú označil ako zodpovednú za spáchané zločiny, ktoré prirovnal k zločinom 
fašizmu bol OF a VPN odmietnutý. Odôvodnenie tohto návrhu  poukazovalo na 
skutočnosť, že nacisti rasovou ideológiou rozpútali svetovú vojnu a likvidovali 
príslušníkov iných národov, pričom komunisti, ktorí majú na svedomí oveľa viac obetí, 
svojou triednou ideológiou likvidovali príslušníkov vlastného národa a dnes za to nenesú 
žiadnu zodpovednosť. 

          Ak niekto povie, že je antifašista, všetci ho oslavujú. Ak však povie, že je 
antikomunista, je na posmech. Bývalí agenti a spolupracovníci ŠtB sú 
ekonomickými vzormi pre mladých a hrdinami dnešnej konzumnej doby. 

          Na Slovensku sa skoro všetky kádrové rezervy KSS pretransformovali na 
sociálnych demokratov a večnú lásku k Sovietskemu zväzu vymenili za večnú lásku 
k Európskej únii. A ich zbytok sa zamaskoval pod tzv. kresťanskú demokraciu, ktorá má 
so skutočným kresťanstvom pramálo spoločného. 

          Po voľbách v marci 2012 s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k symbióze 
oboch týchto politických zoskupení, čo zdôvodnia nevyhnutnou záchranou Slovenska 
pod kuratelou EÚ. V jednom však mali pravdu. V roku 1989 kričali, "my nie sme ako oni!" 
Nie sú - sú možno oveľa horší.   

          Za 22 rokov tu po nich ostali sprofanované a zdiskreditované ideály slobody 
a demokracie, vyše 7000 obetí sociálnych samovrážd, bezdomovci zomierajúci 
v mraze na uliciach, matky, ktoré v zúfalstve skáču z okien, miliardy 
rozkradnutého štátneho majetku, ktoré skončili na súkromných účtoch vďaka 
tomu, že z vysokej politiky urobili korupčnú partokraciu a najzločineckejšiu 
a najsofistikovanejšiu zlodejskú profesiu, ktorú dotiahli do podoby, v ktorej môžu 
beztrestne a chránení imunitou priamo schvaľovať také zákony, pri ktorých je 
zločin právne nepostihnuteľný.  

                                                           František Bednár 
                                                           Svetové združenie býv. čsl. politických väzňov 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Nie je to ziadne tajomstvo, ako si sa snazil naznacit. Ja osobne som dobru polovicu z toho, co si pisal, uz 
davno vedel. O niektorych dalsich citovanych informaciach pochybujem. Ako nas kedysi ucil nas velky 
sovietsky vzor: "Doveriaj, no proveriaj." Jasne, zavisi od Teba, comu chces verit a koho chces pocuvat a ci 
si ochotny vypocut si aj druhu stranku. Samozrejme, ze na internete je aj spusta nezmyslov. Je tam 
"sloboda slova", ktoru kedysi mali len komunisti. Teraz si tam moze napisat kazdy co chce. Ale ja mam tiez 
slobodu - im neverit. A zavisi v prvom rade odomna,  mojho zdraveho rozumu a svedomia, comu uverim. 
 



Co sa tyka zlateho pokladu. Vies o tom, ze si Rusi odviezli vacsinu spanielskeho zlateho pokladu pocas 
obcianskej vojny 1936-39? Spanieli mali vtedy velmi vela zlata, hlavne z byvalych mexickych kolonii. Bol to 
4. najvacsi zlaty poklad na svete. A tiez odviezli 3 tisic spanielskych deti na sovietsku "prevychovu". Mali na 
plane z nich vychovat komunisticke kadre a pro-sovietskych KGB agentov. A potom ich poslat spat do 
Spanielska. Ked vsak Franco vymlatil laviciarov a vyhnal nasadenych sovietskych "pozorovatelov" a KGB 
agentov, na cele so s. Orlovom, mnohe z tychto spanielskych deti skoncili v trestaneckych lagroch na Sibiri. 
A nikdy sa ziadna slubovana repatriacia deti ani zlata nekonala. Pretoze bolo jasne, ze po skusenostiach v 
ZSSR by tieto deti boli fungovali v Spanielsku ako opacna propaganda: proti ZSSR. 
http://www.gutenberg-e.org/kod01/print/kod08.pdf  
 
Co sa tyka zahranicnej pomoci Polsku v Polsko-Sovietskej vojne... 
O to viacej si vazim Poliakov, ked v auguste 1920 vymlatili ruskych expanzionistov pred Varsavou. Cela 
lavicova propaganda bola na strane Rusov. Anglicki robotnici v pristavoch odmietli nalozit dodavky do 
Polska. Nemecka a ceska vlada si tieto dodavky zhabala, alebo ich odmietla prepravit do Polska. A tato 
mlada polska novovzniknuta a slabo vyzbrojena armada bola ponechna sama na seba. Proti zapadnej 
propagande, proti neprajnym krajinam okolo a proti obrovskej Cervenej Armade z vychodu! U mna su to o to 
vacsi hrdinovia. Co sa asi tiez nikde nedozvies, boli partizanske a zaskodnicke akcie obycajnych polskych 
rolnikov a robotnikov proti bolsevikom. Pretoze hromada tych ruskych vojakov, co sa nevratila spat, nepadla 
do zajatia, ako tvrdia ruski kvazi-historici. Ale ich zlikvidovali na ustupe domaci polski partizani a zaskodnici. 
Presne tak, ako postupovali kedysi ruski partizani proti ustupujucim Napoleonovym vojskam. Alebo sa chces 
odvolavat na medzinarodne dohody? A teda ze "statocnym ruskym vlastencom" to bolo za napoleonskych 
vojen dovolene, ale "nadutym polskym aristokratom" nie?   
 
Co sa tyka Katyne, o tej sme uz davno viedli debatu. Poslal si mi vtedy take nejake nezmysly od akehosi 
sovietskeho kvazi-historika, ktory tvrdil, ze katynsky masaker urobili Nemci. Jeden z jeho hlavnych 
argumentov bol, ze po exhumacii masovych hrobov sa v nich naslo listie zo stromov, ktore v tom rocnom 
obdobi nepadalo. Ja som Ti na to odpisal, ze tento clovek asi v zivote po lese nechodil, lebo v lese najdes 
na zemi listie vo vsetkych styroch rocnych obdobiach. 
 
To tych povedzme 10 000 tisic najlepsich synov Polska, odvaznych, 
odhodlanych a vycvicenych na vsetko hlavne na boj za vsetkych okolnossti, 
strategov ktori vedia ze kazdy vzbura ma aj uspech TAM CAKALO ako barani aby 
ich Rusi laskavo postrielali? Po kolko ich museli strielat, kolko to bolo 
denne, kolko to bolo nabojov, kolko odkrytej zeme, koko zahrabavania. To boli 
ti dostojnici taki tupi, ze neurobili nic?   
 
A to nevies, ako KGB zatykalo ludi? Individualne, po jednom. O tretej rano, ked si bol rozospaty, Ti traja 
ozbrojeni muzi zabuchali na dvere. Dalsi ozbrojeni cakali pod oknami, aby si sa nahodou nepokusil utiect. 
Tam nestalo proti sebe 10k ozbrojenych polskych dostojnikov a povedzme 50 k ozbrojenych KGB agentov. 
To polske uzemie uz bolo davno obsadene sov. armadou, to uz bola cast Sov. Zvazu a jeho kriminalnej 
 masinerie. V kazdom vacsom meste a okrese uz bacovalo oddelenie KGB.  
 
Velka cast polskej armady, hlavne flotila, uz predtym odplavala do Anglicka. Dalsia cast utiekla cez 
Rumunsko do Anglicka a Francuzska. 
 
Tych, co sa im nepodarilo utiect, potom takto individualne pozatykali a poodvazali v malych skupinach do 
niekolkych vaznic v Bielorusku a Rusku. Tam uz mali zabehanu masineriu vyvrazdovania. Vacsinu z tychto 
dostojnikov a inteligencie postrielali individualne v zvukotesnych popravcich miestnostiach. (Minimalne jednu 
takuto miestnost mala vtedy kazda vaznica v Sov. Zvaze.) Proste Ta zobudili rano o 2. v noci, odviedli do 
popravcej miestnosti a tam si spakruky dostal gulku do tyla. Technicky sa takto dalo zlikvidovat, myslim, 100 
- 200 ludi za noc, tisic za tyzden. (KGB pracuje pomaly, ale o to usilovnejsie - daju si na cas.) Tela potom 
spalili v peciach. Ked zlikvidovali jednu skupinu, tato uprazdnila vo vazniciach miesto nasledujucej. Tolko o 
technickej stranke tohoto procesu, ktora Ti nejako nejde do hlavy.  
 
V Katyni bol jediny masovy hrob, co sa nasiel. Zvysok obeti sa nikdy nenasiel. Preto su tam aj nezrovnalosti 
v cislach. 

--------------------- 

Preco symbol Satana? Vsak sa len pozri na tieto ksichty a vidis za nimi jasne Satana (Dzerzinski a Beria). 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85.jpg 



http://www.nndb.com/people/722/000160242/ 
 
P.S. Na jednej z tych fotiek je odfoteny Beria so Stalinovou dcerou Svetlanou Alilulievou. Stalin sa raz vyjadril, ked jeho 
dcera odisla niekam s Beriom, ze mu neveri ani slovo. Proste sam Stalin mal podozrenie, ze Beria by mohol byt pedofilom 
a pohlavne zneuzivat jeho dceru. (Svetlana nedavno zomrela v starobinci vo Wisconsine.) Dobre sa pamatam na tie 
afery, ked s velkou pompou defektovala zo ZSSR a potom sa s velkou pompou vratila spat. A nakoniec znova utiekla do 
USA. 
http://www.youtube.com/watch?v=T8wZzCcM9Js  

--------------- 

http://www.kamchatka.gov.ru/en/ 
  
http://www.kamchatka.gov.ru/en/index.php?cont=7 
  
http://www.kamchatkatourism.com/plan-uproad.htm 
  
A nakoniec posledne informacie o Kamcatke, pre toho pisatela o zaostalom Rusku, nech si porovna zaostalost Kamcatky 
zo zaostalostou Yukon Territoria v Kanade. Na Kamcatke maju umiverzitu aj dve profesionalne divadla a co maju v 
hlanom meste Yukon Territory v Yelowknife? 

----------------------- 

http://www.waytorussia.net/FarEast/Kamchatka/PetropavlovskKamchatsky.html 
  
Informacie pre pripadnych zaujemcov ktory by chceli navstivit Kamcatku, hlavne Petropavlovsk- Kamcatskij 

-------------------------- 

http://www.kamchatka.gov.ru/en/index.php?cont=14 
  
http://www.encyclopedia.com/topic/Kamchatka.aspx 
  
  
Este raz o Kamcatke, pre tych co citali kniju: Jozef Niznansky: Dobrodruzstva Morica Benovskeho. Benovsky v knihe 
spomina, ze na Kamcatke by sa dalo pestovat plodiny ako ovos, raz a zemiaky a zeleninu v udoli rieky Kamcatky pretoze 
toto udolie je chranene z oboch stran proti studenym vetrom vysokymi pohoriami. A naozaj sa v tomto udoli dnes tieto 
plodiny pestuju. To len tak pre zaujimavost. 

--------------------------- 

Polsko-Sovietskej (uvadza sa Ruskej) vojne v roku 1922 Poliaci zajali vyse 300 
000 ruskych zajatcov z ktorych sa ani jeden nevratil spat do Ruska? Alebo 10000 
polskych dostojnikov ma vacsiu cenu ako vyse 300 000 Rusov? 
 
Tak toto je bohapusta sovietska loz a vymyvanie mozgov. Takymito kydmi nas krmili tendencni sovietski historici v 
casoch, ked sme si ich nemali kde overit. Dnes je vsak situacia ina. Staci par klikov na Googli a mas poruke ovela sirsi 
obraz. Samozrejme, ze zalezi hlavne od Teba, ktoru stranku pocuvas a chces pocuvat. Preco vsak hned robis take 
zavery, ze 10K polskych dostojnikov ma vacsiu cenu ako 300K Rusov? Overil si si niekde tych 300K? A ako vies, ze sa 
ani jeden z nich nevratil? Pretoze to tvrdil nejaky zadubeny sovietsky kvazi-historik? Ja im neverim ani slovo radsej 
doverujem napr. Wikipedii. Nemam dovod si mysliet, ze Wikipedia ma nejaky politicky, ci hmotny zaujem nadrziavat 
Rusom, ci Poliakom. Samozrejme, ze som si tie Tebou citovane cisla hned overil. A tu mas vysledok: 
––––––––- 

Some Russian historians used those numbers to justify the Katyn massacre[1].[7]
 

The Russian historians arrived at this number by first estimating the number of POWs, 
then subtracting the number that has been repatriated to the Soviet Union after the 
hostilities ended, and then assuming that most of the remainder died in POW camps[3]. 
Polish historians always countered this by arguing that: (a) the number of POWs was 
very difficult to estimate accurately, due to the chaotic situation prevailing for most of the 
war, and (b) many Soviet POWs lost that status after they switched sides and entered 



units fighting alongside Polish forces against the Red Army, or were transferred to 
the Whites rather than the Bolsheviks[3]. There was also the problem that significant 
number of Russian POWs were left in the territory of Poland since World War I (about 
3.9 million soldiers of the Russian Empire were taken captive by the Central Powers) and 
obviously when the Polish-Soviet conflict deteriorated, these POWs were not released to 
Russia.[3][4]

 

The issue was finally settled in 2004, where a joint team of Polish and Russian historians 
(prof. Waldemar Rezmer and prof. Zbigniew Karpus from Nicolaus Copernicus 
University in Toruńand prof. Gennady Matveyev from Moscow State University), after 
reexamining documents from Polish and Russian archives published their results (printed 
in Russia by Federal Agency for Russian Archives). Their findings show that the number 
of Russian POWs can be estimated at between 80,000 and 85,000, and that the number of 
deaths in the camps can be estimated from 16,000 (Karpus, Rezmer) to 20,000 
(Matveyev). Existing documents and proofs does not also confirm thesis made by many 
Russian historians that Russian POWs were specially exterminated in Polish camps 
because of their nationality, religion or other issues.[1][8] They also show that the main 
cause of death were various illnesses and epidemics 
(influenza,typhus, cholera and dysentery), noting that these diseases also took a heavy 
toll among fighting soldiers and the civilian population.[1]. 
A similar number of Polish POWs - about 20,000 out of about 51,000 - died in Soviet and 
Lithuanian camps.[9]

 

After 1922 the Polish and Russian prisoners were also exchanged among two 
sides. Ekaterina Peshkova the chairwoman of organization Assistance to Political 
Prisoners (Pompolit,Помощь политическим заключенным, Помполит).[10] was 
awarded by an order of Polish Red Cross for her participation in the exchange 
of POWs after the Polish-Soviet War. [11][12]

 

 –––––––––––- 
 
 
Takze nie 300 k ale 80 k ruskych zajatcov (co je podstatny rozdiel). Z tychto 80k zajatcov 16 - 20 
K zomrelo (16k podla polskych zdrojov, 20K podla ruskych) v zajateckych taboroch na tyfus, 
chripku, choleru a dyzenteriu. Podobna vysoka umrtnost bola pri tychto epidemiach aj u civilneho 
obyvatelstva i u vojakov na frontoch. Dalej sa tu pise, ze vdaka polskemu cervenemu krizu 
neskor doslo k vymenam vojnovych zajatcov medzi Polskom a Sov. Zvazom. Tie hore citovane 
cisla sa podstatne zmenili, ked sa polski a ruski historici dohodli, ze ich spolu preskumaju a 
vzajomne si poskytnu polske a sovietske dokumenty na prestudovanie. 
 
Dalej. Bolsevici podpisali Poliakom samostatnost v r. 1919 aj v Brest-Litovskom mieri, aj neskorsie v Parizskej Dohode na 
konci 1. Sv. Vojny. Samotna Polsko-Sovietska vojna je len dokaz bolsevickej lzivej vierolomnosti a nedodrziavania dohod, 
ktore sami podpisali. Cervena Armada napadla Polsko a nie naopak! Cielom bolsevikov bolo po obsadeni Polska 
postupovat dalej a exportovat bolsevizmus cez Polsko do Strednej a Zapadnej Europy. (To boli tie "slavne" republiky rad.) 
Vdaka Poliakom sme si potom aj my udrzali nezavislost od Sov. Zvazu na dalsich 25 rokov. Ja som im za to vdacny. 
Pretoze si viem velmi dobre predstavit, ako by to bolo u nas vyzeralo v opacnom pripade, keby Cervena Armada bola 
porazila polsku. Alebo by si bol radsej u nas videl medzi vojnami tie "ziarive zajtrajsky" ako napr. Stalinov hladomor, ktory 
bol vtedy na Ukrajine? A vykradanie a buranie kostolov, internovanie nasich knazov, reholnikov a inteligencie v 
trestaneckych lagroch na Sibiri..., atd, atd... 

----------------------- 

ešte by som sa v krátkosti rád vrátil k tomu článku V. Sergejeva „Impérium zla“ – fakty 
a obrazy, na ktorý som dostal od Vás odozvu.  



  

Aj podľa mňa zaváňa ten článok ruskou (sovietskou) propagandou. No ale prečo nie? 
Veď tej americkej (resp. západnej) propagandy a reklamy je na Slovensku všade plno, tak 
som to skúsil obrátiť a ponúknuť aj niečo z druhej strany.   

Nevadí mi, že to vyvolalo hoci aj záporné reakcie, naozaj je treba začať porovnávať. Mne 
osobne sa Rusi nezdajú takí zlí, ako by nám ich niekto chcel vykresliť. Tiež nebolo 
všetko zlé v minulom režime rovnako, ako je nutné v tom dnešnom vidieť mnoho zlého, 
ba zločineckého. 

Po roku 1989 som si myslel, že teraz u nás dôjde k zlúčeniu výhod socializmu s  
niektorými výhodami kapitalistického systému. Ukázalo sa však, že nám Slovákom 
vôbec nebolo súdené vyberať si, iba poslušne prijať to, čo nám nanútili iní. Neboli to 
Rusi, kto nám tentoraz pripravoval dnešnú realitu.  A tá je dosť pochmúrna, s ešte 
neradostnejšou perspektívou. Naším osudom je byť kolóniou Západu. 

Na tomto odkaze 
http://www.chelemendik.sk/Prebieha_kolonizacia_vychodnej_Europy_814255277.html 
je možné vypočuť si slová Petra Baca o tom, ako západ „dotuje“ poľnohospodárstvo na 
Slovensku a ako je dotovaný napríklad rakúsky poľnohospodár. Tiež poznáme napríklad 
z výpočtov Karola Ondriaša výšku tzv. kolonizačnej dávky Slovenska v súčasnosti. 
Porovnávajúc tieto a aj iné aspekty života, ZSSR podľa môjho videnia nebol naším 
okupantom, ale osloboditeľom. To, čo s nami teraz robí zahraničie a čo vo svete stvára 
tzv. Euroatlantická (tzv.) civilizácia,  ma núti konštatovať: Zlatí Rusi ! 

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

v prílohe Vám posielam článok Slovakia“S spirit of survival , ktorý som naskenoval 
z časopisu National geographic, január 1987. Aj tento článok by bolo dobré preložiť do 
slovenčiny a uverejniť aj so všetkými obrázkami (všetky obrázky som z kapacitných 
dôvodov nenaskenoval, ale sú zaujímavé) pre historické porovnanie a osvieženie pamäti. 
Myslím si, že autori reportáže periodika NG sa snažili o objektívny obraz Slovenska. 
 Moja angličtina je na tento článok slabá, ale vidím, že máte styky aj na našich 
zahraničných Slovákov dobre hovoriacich po anglicky. Nemohol by si dať tú prácu 
niektorý z nich a preložiť to? Nech to vyvolá polemiku ! Nech sa diskutuje, argumentuje 
a porovnáva. Len je treba naozaj hľadať alternatívu dnešnému šialenstvu, lebo naozaj 
neskončíme dobre. 

 ––––––––––––––– 

Ešte Vám posielam pár údajov o tom, ako sa zaobchádzalo v Druhej svetovej vojne 
s vojnovými zajatcami (aj keď nepochybujem o tom, že tie „správne údaje“ udáva 
západná historiografia iné) :  



Toto píše Hans Reichelt v svojej knihe Nemci, ktorí sa vrátili zo zajatia, ktorá vyšla 
v roku 2007. 

Len v období  od júla po február 1942, teda za osem mesiacov, zomreli na následky 
omrzlín a neľudského zachádzania v nemeckých táboroch približne dva milióny 
sovietskych zajatcov. Nacistickým vedením precízne vypočítaný „hladomor“ sa zhmotnil 
vo svojej hrôzostrašnej podobe. Desaťtisíce príslušníkov Červenej armády deportovaných 
z Ruska, zomierali už pri prevoze na epidémie v zberných táboroch. Od roku 1941 do 
roku 1945 sa do nemeckého zajatia dostalo 6 miliónov vojakov Červenej armády, 
z ktorých sa konca vojny dožilo približne 630 000. Z približne 3,3 milióna nemeckých 
vojnových zajatcov, ktorí sa nachádzali v sovietskom zajatí, sa domov vrátili takmer dva 
milióny. 

Ďalší príklad je tu:  

 Koncom roku 1949 oslobodenie nemeckých vojnových zajatcov zo Sovietskejo zväzu sa 
zavŕšilo transportom 17 538 osôb. Sovietska informačná agentúra TASS v máji 1950 
oznámila, že touto vlnou bola repatriácia „úplne zavŕšená“. Od toho momentu v ZSSR 
zostali iba obvinení zo spáchania vojnových zločinov. Podľa sovietskych informácií ich 
bolo 35-tisíc. Existuje o tom seriózna práca Andreasa Hilgera (Nemeckí vojnoví zajatci 
v Sovietskom zväze od roku 1941 po 1956, Essen, 2000), ktorá vyšla pod patronátom 
Inštitútu Hannah Arendt. 

Hilger vo svojom výskume ktorý robil aj prostredníctvom ruských archívov, prišiel 
k zaujímavému záveru, že Sovietsky zväz „...mal jasný zámer ctiť základné princípy 
medzinárodných právnych noriem pri zaobchádzaní s vojnovými zajatcami...“ A to, že „... 
ZSSR vo svojej politike vo vzťahu k zajatcom nesledoval ciele likvidácie alebo pomsty...“ 
Neexistoval stanovený časový termín, „...na ktorý by boli plánované alebo sa uskutočnili 
akcie likvidácie nemeckých vojenských zajatcov...“ 

Hilger sa opiera o informácie sovietskych zdrojov, týkajúcich sa 2 388 443 nemeckých 
vojnových zajatcov, z ktorých 2 310743 boli repatriovaní. V zajatí zomrelo 356 687. 
Vysoká úroveň úmrtnosti sa vysvetľuje najmä zlým zásobovaním v dôsledku vojny: 

 „…Zásobovanie bolo viac ako biedne pre všetkých – pre sovietskych občanov, ako aj 
vojnových zajatcov. Sovietski občania boli často zásobovaní ešte menej... »  

Tých približne 35 000 nemeckých zajatcov (do Nemecka sa vrátili do roku 1955), ktorí 
boli odsúdení sovietskymi súdmi za nacistické a vojnové zločiny podľa Hilgera tvorili 
z celkového počtu „zanedbateľný podiel“. 

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

Uhor nie je Maďar 



Ďakujem za zaujímavú štúdiu, autor si dal mnoho práce. Hoci my tieto skutočnosti ovládame, 
inde v Europe či vo svete je to neznáme, nikoho to nemrzí. Tak ako problémy identity Bretóncov 
či Kataláncov, atď. 
Žiaľbohu, vinou zanedbanej alebo nemožnej osvety či propagandy, až do čias Scotusa Viatora a 
Björnsona svet si slovenskú problematiku nevšímal a dodnes málo všíma, keď aj naši 
europoslanci na tomto poli zlyhávajú. 
Horovanie okolo LIszta nič neprinesie, veď aj on zmiešaval oba pojmy, ako to svedčí nemecký 
(originálny) text jeho vyznania. Preklady nie sú relevantné. Realita tkvie predovšetkým v hudbe: 
sú Lisztove  (18) Rhapsodies hongroises azda slovenské, vyvierajú a patria k slovenskej hudbe? 
 Takisto  nie ako Brahmsove Ungarische Tänze alebo spústa diel iných skladateľov, ktorým 
voľakedy imponoval a inšpiroval ich maďarský odboj proti Habsburgom. 
Žiadne horovanie ani naparovanie sa nepomôže. Iba konzekventné činy, prednášky, štúdie, 
výroky našich historikov, diplomatov a všetkých, ktorí môžu pôsobiť v zahraničnom prostredí. 
Kde som mohol, žiaľbohu iba v užšom a neoficiálnom kruhu známych, som to celý život robil. 
Musia prejsť ďalšie desaťročia našej úspešnej štátnosti, aby svet pochopil... 
Pravda, nielen nás a africké kmene, ale aj Kurdov, Baskov, Škótov, aboriginov, atď. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Posielam Vám jeden trochu dlhší článok, „Orbáns Spiel mit dem Staatsbankrott“. 
Vzhľadom na závažnosť jeho obsahu Vás chcem poprosiť 

o Váš názor k jeho  čitateľnosti, zrozumiteľnosti, 
ako aj na jeho „ťažko-stráviteľnosť”. 
Vysvetľuje historicko-politickú podstatu, politickú príčinu absencie slova Uhor v maďarskom jazyku, 
ako aj náväznú maďarizačnú snahu iných jazykov pri správnom používaní slov Uhor a Maďar. 
Prečo sa Maďari v nemčine dnes volajú „Ungarn” – teda po našom Uhri, keď v minulosti sa volali 
„Madjaren”? 

To isté aj v iných jazykoch v 19.st. 
Košút, Sečanský, Petrovič sa nepredstavovali nikde v cudzine ako Ungarn, ale výhradne len ako 
Magyar! 
S prianim príjemného sviatku 

S úctou 

p.hanic 

******* ( začiatok textu )***** 

Občas si pozriem aktualne politické dianie, 
hlavne súčasné maďarské turbulencie na pomerne neutrálnom rakúskom internetovom 
 portále www.derstandard.at.   
Večer na titulke ma upútalo: Orbáns Spiel mit dem Staatsbankrott , 
Blog | KrisenFrey, 04. Jänner 2012 19:44 (Orbanová hra so štátnym bankrotom) 
http://derstandard.at/1325485686524/Blog-KrisenFrey-Orbans-Spiel-mit-dem-Staatsbankrott 
V článku mi padla do oka pasáž, je zhruba v stede: 
„ Und da Ungarn immer schon ein christliches Bollwerk gegen die Barbarei 
– ob gegen die Türken oder die Kommunisten – war, sollte Europa an seiner Seite stehen.“ 

"A pretože Maďari boli vždy kresťanským valom proti barbarstvu 
- či už proti Turkom alebo komunistom - Európa by mala stáť na ích strane. " 

Je to obdoba, doplnenie článku pani Tarabčíkovej z kultúry č.11 „Reč pravdy je prostá „ 

z roku 2008 st.3, 10,11 

http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult1108.pdf 

Posielam Vám jeden trochu dlhší článok, „Orbáns Spiel mit dem Staatsbankrott“. 
> Vzhľadom na závažnosť jeho obsahu Vás chcem poprosiť 
> o Váš názor k jeho  čitateľnosti, zrozumiteľnosti, 
> ako aj na jeho „ťažko-stráviteľnosť”. 
>   
> Vysvetľuje historicko-politickú podstatu, politickú príčinu absencie slova Uhor v maďarskom jazyku, 
> ako aj náväznú maďarizačnú snahu iných jazykov pri správnom používaní slov Uhor a Maďar. 
>   
> Prečo sa Maďari v nemčine dnes volajú „Ungarn” – teda po našom Uhri, keď v minulosti sa volali „Madjaren”? 
> To isté aj v iných jazykoch v 19.st. 



>   
> Košút, Sečanský, Petrovič sa nepredstavovali nikde v cudzine ako Ungarn, ale výhradne len ako Magyar! 

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

http://derstandard.at/1325485686524/Blog-KrisenFrey-Orbans-Spiel-mit-dem-Staatsbankrott 
> V článku mi padla do oka pasáž, je zhruba v stede: 
> „ Und da Ungarn immer schon ein christliches Bollwerk gegen die Barbarei 
> – ob gegen die Türken oder die Kommunisten – war, sollte Europa an seiner Seite stehen.“ 
>   
> "A pretože Maďari boli vždy kresťanským valom proti barbarstvu 
> - či už proti Turkom alebo komunistom - Európa by mala stáť na ích strane. " 
>   
> Je to obdoba, doplnenie článku pani Tarabčíkovej z kultúry č.11 „Reč pravdy je prostá „ 
> z roku 2008 st.3, 10,11 
> http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult1108.pdf 

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

premiéra Viktora Orbána treba zbaviť postu podpredsedu Európskej ľudovej strany a pozastaviť 
členstvo Fideszu v strane. 

 Odporucam do pozornosti clanok "Maďarský forint sa prudko prepadol" zo SME: 
http://ekonomika.sme.sk/c/6203906/madarsky-forint-sa-prudko-prepadol.html 

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

Tabule - Názvy Maďarska a Uhorska sú totožné  

 „Krajina je na pokraji krachu, no vláda sústreďuje svoju energiu na akúsi symbolickú revolúciu. 
Ľudia by to brali asi inak, keby sa v Maďarsku žilo dobre.“ - „To, že z názvu krajiny vyškrtli 
republiku, nie je náhoda. Vo väčšine jazykov, s výnimkou slovenčiny či češtiny, sú názvy Maďarska a 
Uhorska totožné...” 

Foto: Matej Kalina (Plus jeden deň) a MTI 

„Vôbec ma neprekvapuje, že u nás, v Maďarsku sa až toľkí búria proti novej ústave a 
proti vypusteniu republiky z názvu krajiny. Dvojtretinová parlamentná väčšina totálne 
ignorujúca svoju opozíciu a vládnuca vyslovene autokraticky totiž aj podľa mňa zašla 
príliš ďaleko. Jednostranné, drastické, ani zďaleka ani zblízka nie demokratické kroky by 
ľudia znášali ťažko aj v tom prípade, keby sa im inak žilo dobre. Avšak aby v tejto 
hlbokej hospodárskej kríze, na okraji finančného krachu štátu vládna garnitúra 
sústreďovala svoju energiu na akýsi symbolický boj či revolúciu (ako to sami nazývajú) 
prakticky proti celému svetu, je hriechom. To čo ma osobne skôr prekvapuje je 
skutočnosť, že akosi nikomu, dokonca ani okolitým krajinám, ktorých by to mohlo 
dráždiť, v úvodnej časti nového základného zákona Maďarska nebije do očí odvolávka na 
teóriu svätej koruny. Ako príslušníka slovenskej menšiny v Maďarsku ma môže zrejme 
právom znepokojiť skôr to, že v novom zákone zákonov sa kladie väčší dôraz na národ 
ako v starej ústave, pričom človek nemôže vedieť, kedy ide o etnický a kedy o politický 
národ, nehovoriac o tom, že preambula (národné vierovyznanie) základného zákona 
definuje maďarský národ vyslovene na etnickom základe.“ 



zakladateľ a redaktor portálu oslovma.hu 
vedúci Klubu poslancov Spolu 

Celoštátnej slovenskej samosprávy 
Imrich Fuhl 

-------------------------------- 

Vo väčšine jazykov sú názvy Maďarska a Uhorska 

totožnéNáš južný sused sa odvčera oficiálne 
nevolá Maďarská republika, ale iba 

Maďarsko. Slovo republika vyškrtli z novej 
ústavy, ktorá v Maďarsku začala platiť od 
prvého dňa nového roka. Vláda Viktora 
Orbána dostala do ústavy aj niekoľko 

ďalších kontroverzných zmien, ktoré vyvolali 
ostrú kritiku doma i v zahraničí. V 

parlamente v piatok pretlačila posilnenie 
právomocí generálneho prokurátora, ktorým 

je človek blízky premiéroví Orbánovi. 
Upevnila si tiež kontrolu nad súdmi a 

centrálnou bankou. Protestovať proti novej 
ústave a vládnej politike sa v sobotu, v 

posledný deň v roku, vydali do ulíc 
Budapešti tisícky Maďarov. Vernosť 

republike prisahali v tzv. Silvestrovskom 
manifeste. „To, že z názvu krajiny vyškrtli 

republiku, nie je náhoda. Vo väčšine 
jazykov, s výnimkou slovenčiny či češtiny, 
sú názvy Maďarska a Uhorska totožné,” 



vysvetlil pre HN český politológ Oskar 
Krejčí. Názov Maďarská republika sa podľa 
neho začal používať až pri štátnom útvare, 
ktorý vznikol po prvej svetovej vojne, kým 
Maďarsko sa spája s viacerými územnými 

celkami v histórii. 

(Hospodárske noviny) 

„V Maďarsky“ - Chyby netrápia 

Za nové tabule dala vláda 16-tisíc eur 

Nie je to lacná zábavka. Strana premiéra Viktora Orbána (48) si vďaka ústavnej väčšine 
odhlasovala v parlamente zmeny, ktoré krajinu oberú v krízových časoch o tisíce eur. 
„Volajte nás Orbánistan!” - vykrikovali 2. januára nahnevaní obyvatelia Budapešti počas 
demonštrácie, ktorá bola namierená proti novej ústave. Zmena ústavy totiž spôsobila, že 
označenie köztársaság, ktorý v maďarčine znamená republika, vypadol z oficiálneho 
názvu a naši južní susedia musia svoju domovinu volať už len Magyarország, čiže 
Maďarsko. „Krajina je na pokraji krachu, no vláda sústreďuje svoju energiu na akúsi 
symbolickú revolúciu. Ľudia by to brali asi inak, keby sa v Maďarsku žilo dobre,” myslí 
si zakladateľ portálu oslovma.hu Imrich Fuhl. Nové tabule tak aj na hraniciach montovali 
hneď po polnoci 1. januára. Tie s nápisom Magyarország, sú už v poriadku, no menil sa 
aj nápis na tabuliach, ktoré motoristom oznamujú rýchlostné obmedzenia v krajine. V 
Rajke však pribudlo aj privítanie v troch jazykoch. Okrem maďarčiny a angličtiny tam je 
aj slovenský nápis, ibaže s chybami. „Vítame vás v Maďarsky,” hlása tabuľa, za ktorú 
však tiež vláda Viktora Orbána zaplatila. „Na hraniciach sa menilo 73 tabúľ a za každú z 
nich vláda zaplatila 230 eur. Čo je spolu takmer 17-tisíc eur,” dodal nespokojný Imrich 
Fuhl. Meniť sa postupne bude takmer úplne všetko, kde je oficiálny nápis krajiny. 
Vrátane dokladov a meny. Označenie köztársaság sa totiž nachádza aj na forintoch, takže 
kvôli novej ústave sa budú raziť pre Maďarov aj nové mince. 

(Ivan Janko - Plus jeden deň) 



Bodka za slobodou 

Slovo puč je podľa slovníka násilné zosadenie vlády. V prípade Maďarska to neplatí, ide 
skôr o zákerné privlastnenie moci. Nová ústava, hoci je legálna, dáva bodku za 
flirtovaním Budapešti s liberalizmom (myslené v klasickom zmysle o slobode). Stalo sa 
to po tom, čo parlament schválil návrh ústavy, ktorá centralizuje a upevňuje moc v štáte. 
Tento krok zvlášť nahneval Európsku úniu a Medzinárodný menový fond. 

(Business Insider / Pravda) 

Maďarsko potrebuje Slobodnú Európu 

Vládnuci Fidesz zneužíva svoju moc, hovorí bývalý americký veľvyslanec. - Rádio 
Slobodná Európa by mala obnoviť vysielanie pre Maďarsko. Navrhuje to podpredseda 
Freedom House a veľvyslanec USA v Maďarsku v rokoch 1986 až 1990 Mark Palmer 
spolu s bývalým poradcom amerického ministerstva zahraničia a známym publicistom 
Charlesom Gatim. Palmer bol členom dozornej rady rádia, má dobré vzťahy s jeho 
súčasným vedením a s americkými zákonodarcami, ktorí o veci rozhodnú, a preto môže 
návrh uspieť. „Ak bude Viktor Orbán pokračovať zlým smerom, prídu nové a silnejšie 
kroky na jeho zastavenie,” povedal Palmer v rozhovore pre denník Népszabadság. 

(Sme / Népszabadság) 

Podobný Putinovi 

Pre niektorých analytikov môže byť Maďarsko predzvesťou zmien v ostatných bývalých 
komunistických štátoch, ktoré sú rozčarované zo západného modelu. „V strednej Európe 
a na Balkáne existuje viacero kandidátov maďarskej nákazy,” nazdáva sa britský 
politológ Charles Gati. Dodáva, že v týchto krajinách je sklamanie z demokracie 
západného typu, pretože sa nesplnili sľuby o lepšom živote a stabilite, ale, naopak, 
nastúpila korupcia. Gati tvrdí, že premiér Viktor Orbán zaviedol režim takzvanej riadenej 
demokracie, ktorá sa čoraz viac podobá na Rusko Vladimira Putina. 



(The Sunday Times / Pravda) 

Zmena hrdinu 

Európa je dvojnásobne znepokojená z Orbána. V júni 1989 z neho urobila mladého 26-
ročného revolučného hrdinu, pretože nabral drzosť, aby žiadal vypísanie slobodných 
volieb a okamžitý odchod Sovietskej armády. Demokracia je najkrehkejšia vo východnej 
časti Európy bez zavedeného eura, kde sa platí ťažká daň za hospodársku krízu. Je to 
prípad Maďarska a tiež zásadná Orbánova slabina. Budapešť sa snaží získať úver 15 až 
20 miliárd eur od EÚ a MMF. Zostáva ešte určiť cenu. 

(Le Figaro / Pravda) 

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

V Moskvě byla postavena „Stalinova" automobilka, aby sestavila 75 000 

nehotových 

fordů, přepravených z Detroitu. Když tam Frank Bennett přijel na 

inspekci, teprve se kladla podlaha. Všiml si, že Rusové nepoužívají 

pořádný 

asfalt, který byl odolný proti výkyvům teploty a v Detroitu se běžně 

používal. 

Dávali raději přednost „nízkostupňové směsi" posílené úlomky cihel ze 

starých budov. Když šel americký inženýr továrnou, zakopl o kousek 

cihly a 

uvědomil si, že pochází z kostela. Jako součást ateistické kampaně byl 

nedávno vyhozený do vzduchu moskevský chrám Krista Spasitele, aby 

uvolnila místo Stalinovu Paláci sovětů. Demolici natočil sovětský filmový 

týdeník jako důkaz definitivního vítězství bolševiků, přičemž na vrcholu 

ruin 

stál Stalinův funkcionář Lazar Kaganovič, který prohlásil: „Matka Rus je 

sražena." 

Ve zpětném pohledu bylo rozdrcení křesťanství v Rusku nezbytným 

předchůdcem 

všeho, co pak následovalo. V diktatuře proletariátu byla každá 

občanská instituce, jež mohla být protiváhou autoritativního hlasu Josifa 

Vissarionoviče Stalina, systematicky zničena, anebo se proměnila ve 

vlastní 



svévolnou napodobeninu, v parodii na sebe samu. Zbytky z ruských 

kostelů 

byly zachovány a použity na tovární podlahy, zvony byly odvezeny do 

obřích 

tavíren za Moskvou. V chrámech plných starodávného stříbra a zlata 

vládlo 

ticho, které se na Rusko sneslo jako první závěje zimního sněhu. 
Tim Tzouliadis: Opuštění (Z velké krize do gulagu: naděje a zrada ve 
Stalinově Rusku), s. 47 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Poslite tuto moju odozvu aj panu Hromnikovi. 
Celkove suhlasim s panom Sivakom, az na to ze forma Hungarus je nepripustna, to 
H tam nijak nepatri a je vysledkom politickej meachinacie tych madarskych 
sovinistov ktory chceli dokazat aj takymto podlym sposobom ich etnicku 
spoluparicnost s Hunmi, vid Hungary= Hun-gary, cize Hun-hory, alebo Hunske 
Hory! A teda treba ziadat taky prepis Uhorska do zapadnych a inych jazykov aky 
existuje v nemcine, cize Ungarn, kde n je z fonetickeho dovodu a teda 
U(n)gar(n) cize U-gar, U-hor. A tak anglicky by sa Uhorsko malo pisat Ungary, 
francuzsky Ungrois, latinsky Ungaria- punktumm. koniec sporov. Dnesne Madarsko 
by sa malo do svetovych jazykov prekladat tak ako ho sami Madari oznacuju a 
sice Magyarorszagh= Magyarland, ci Magyar republic, alebo Magyaria!!! 
A tak medzinarodne by sa byvale Uhorsko oznacovalo Ungaria a jeho odvodeniny v 
inych jazykoch a dnesne Madarsko ako Magyaria. Punktum koniec sporov a 
historickych dohadov!!!! A v Madarcine maju termin pre ugrofin ako finnugor, z 
toho sa da aj v madarcine polahky vytvorit pomenovanie pre byvale Uhorsko ako 
Ugoria. Punktum koniec sporov!!! 
Ani Ceska republika sa dnes nikde nepreklada ako Bohemia, ale ako Czech 
republic, respektive Czechia, preco by to nemohlo byt rovnako aj v pripade 
Madarska? Jednoducho z politickych dovodov zamerne zamienanie Uhorska a 
Madarska sluzi ich revizionistickym planom a navyse ked sa Uhorsko preklada nie 
ako Ungary, Ungaria, ale ako Hungary, Hungaria, to este posilnuje ich spatost z 
Hunmi, cize podvod na podvode!!!! 
Neviem odkial Dr. Hromnik zobral fakt ze do Europy prisli Hungari, ked este aj 
Anglicky The Times Historical Atlas, na mapach zobrazuje prichod Madarov The 
Magyars a nie prichod Hungarianov, the Hungarians. Cize podla tohot atlasu 
prisli do Europy The Magayrs, ale tito nezalozili Kingdom of Magyary, ale 
Kingdom of Hungary, ktory tento atlaz zacina zakreslovat na mapu Europy zhruba 
od 10 storocia, pricom to H je politicka fraska, malo ist o Kingdom of Ungary. 
Pretoze toto vsetko je tak politicky spinavo popletene, jedine rozuzlenie vidim 
v tom ze po vzore Ceska ktore dnes neprekladaju do svetovych jazykov ako 
Bohemia, ale ako Czechia, treba aj dnesne Madarsko prekladat do svetovych 
jazykov ako Magyaria, a Madari si na to casom zvyknu. Vsak ani nemozu nic 
namietat voci tomu ako ich budu nazyvat  v inych krajinach sveta. Ked je dobre 
pre nich Magyarorszagh, preco nie v Anglictine Magyaria, ci Magyarois vo 
francuzstine, apod.? 
A tiez aby sa odstranil ten hunsky prizrak, treba Uhorsko prekladat do 
svetovych jazykov bez H a teda Ungaria, Ungary, Ungrois. 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 1. 2012     

Americké firmy se bouří. Hrozí globálním 
výpadkem internetu 
Autor: Jakub Čížek 



Letošní rok bude skutečně divoký. Tedy přinejmenším podle některých prognóz okolo 

připravovaného amerického zákona známého jako SOPA – Stop Online Piracy Act. Podle 

návrhu, který by měl bojovat s internetovými piráty, bude za obsah na webu zodpovědný 

poskytovatel služby a poškozený se bude moci obrátit na soud, který celý web bez milosti 

zablokuje. Pokud se bude jednat o stránky mimo jurisdikci USA, ministerstvo 

spravedlnosti bude moci nařídit, aby s takovým webem nemohla spolupracovat ani jedna 

zámořská firma včetně reklamních systémů, PayPalu, hosterů v USA, správců 

generických domén COM, ORG a tak dále. 

Proti SOPA se v posledních měsících bouří špičky amerického internetu, v případě 

schválení by totiž na sebe musely vzít plnou zodpovědnost služby jako Vimeo, YouTube, 

Flickr a další, které slouží jako obří kontejnery uživatelského obsahu. Tuto zodpovědnost 

měl přitom doposud uživatel a firmy pouze ze svých databází odstraňovaly nepovolený 

obsah (typicky videa na YouTube, která porušovaly autorská práva). 

Mnohé služby se tedy při takové hrozbě nechaly slyšet, že v případě schválení SOPA své 

podnikání raději ukončí. Jenže, nemluvíme tady o nějakých okrajových sociálních sítích 

– zákon SOPA by potenciálně postihl také Twitter a Facebook a vlastně celý koncept 

sociální sítě. Za miliardy nahraných fotek a videí by najednou byl zodpovědný Mark 

Zuckerberg a jeho tým. 

Internetové firmy si SOPA nehodlají nechat líbit a spojily se do uskupení NetCoalition. K 

členům patří jak Google, tak Facebook, Twitter, Yahoo, eBay, PayPal, AOL, LinkedIn, 

Foursquare, Wikimedia Foundation a další. 

Začala válka slov. Lidé z Wikimedie v otevřených dopisech hrozí, že raději z USA 

odejdou, šéf NetCoalition Markham Erickson pak pro web foxnews.com prohlásil, že 

mnozí uvažují i o protestu formou organizovaného „blackoutu“ – dočasného pozastavení 

služeb. 

A teď si představte, co by se stalo, kdyby na celý den vypověděly službu weby jako 

Google, Facebook, Twitter a všechny ostatní na seznamu. Vzhledem k jejich tržnímu 

podílu by se na den v podstatě zastavil celý World Wide Web. 

http://www.youtube.com/watch...  
V článku mohlo bejt uvedený tohle video - je to tam podrobnější. 

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



Zaujimave poznatky v tej Jonesovej knihe. Ak len v USA bolo potratenych 40 
>milion deti od roku 1973, to je za 37 rokov obrovske cislo. Kolko deti bolo 
>potratene v Europe. Australii na Novom Zelande a vsade tam kde sa podarilo 
>presadit sexualnu neviazanost? To cislo pojde aj do stoviek milionov. Dva 
>zlociny ruka v ruke Pornografia a Potraty. 
>Ale teraz este nieco; Keby sa tym detom podarilo narodit a vyrast v normalnej 
>rodine aka exitovala v dobe pred sexualne zvratenou revoluciou, tie deti by 
>mali svoje deti. A tu sa da vysvetlit aj populacny upadok bielej rasy a ich 
>nahradzanie cudzimi zivlami napriklad vo Francuzsku a Nemecku moslimami, ktori 
>cim dalej tym viac vytlacaju povodnu krestansku kulturu. Ale nielen to 
>sexualne zvratena revolucia a jej vodcovia- Pornografia a Potraty, nepriniesli 
>slobodu ani zenam, len z nich narobili.... Lenze co je najhorsie tzv. 
>sekularizmus neni dost silny aby dokazal odporovat islamu. Pokial katolicky 
>vladcoiva boli schopni, zastavit islam pri Pyrenejach, pod branami Viedne a 
>postupne ho vytlacit zo Spanielska a Balkanu. Sekularni vladcovia odovzdavaju 
>islamu piad po piadi europsku podu a kulturu, ale z ovladnutim Europy islamom 
>odidu aj tzv. slobody sekularizmu, ktore strasia Europu poslednych 60 rokov, 
>sexualna neviazanost, feminizmus, pornografia a 
> potraty a aj tolerancia sexualnych devianstiev, homosexuality, lesbianstva a 
>podobne. Cize to o co proti comu bojovali tzv. modernisti vo Francuzsku o to 
>ich pripravi Islam- Welcome to brave new world'. 
––––––––––––––- 
 
Ja som nad tymto rozmyslal. Ako to ze sa do riadenia populacie miesa zakladatel 
Mikrosoftu, preco sa tak silno 
presadzuje Inakost, preco utocia LGBT (lesbisticke a homosexualne organizacie) 
na to aby  
v konzervativnych krajinach  robili svoje pochody. Ked to robili v Bratislave, 
tusim 23 zapadnych diplomatov vydalo prehlasenie, v ktorom suhlasili s 
pochodom. 
Paradoxom je ze "extremisti" mladi ludia z Pospoliitosti protestovali proti 
pochodu,  
a policia pouzila najtvrdsie prostriedky proti protestujucim, na ich chovani 
som nevidel nic 
aby policia zasiahla. Zoberte si najtvrdsie pornofilmy ktore sa valia za USA za 
vsetkymi su iste kruhy 
povedzme Askenaziovci. Za sirenim pornoliteratury podobne. O co tu ide vari si 
myslia ze vacsinu spolocnosti rozvratia a pravoverni Chazari alebo ortodoxni 
vystupia na povrch? Dokonca ma napadla aj taka myslienka, 
ze co ked je boj a nenavist medzi bratrancami len zasterka a nakoniec pri 
uchopeni svetovlady  
sa povie co sme si to sme si, sme bratranci a ostatni su nehodni? Nemate z toho 
celeho takyto dojem? Je to az tak nepredstavitelne? Hovorite o populacnom 
upadku bielej rasy. Uvedomujete si ze Slovania su najpocetnejsou skupinou 
bielej rasy? A ako su decimovani zapadnou kulturou len za poslednych 200 rokov. 
Zanik celych etnik, Hanover az po Hamburg bol Slovansky, Luziski Srbi kde su? 
Hovori sa o Bavoroch (Bojkoch) ze maju slovansky povod, kde su? Bosniaci maju 
slovansky povod. Kam patria? Tazenie proti Srbsku ich bombardovanie, 
decimovanie datie rozletu Kosovskym Albancom. Zabratie slovanskych uzemi Terst 
a dalej do Talianska, Klagenfurt (a cele Gradiste-Burgenland) decimovanie 
slovanskych obcanov v Madarsku. 
Robi niekto taku kratkozraku politiku, ze decimuje moralnym a demografickym 
sposobom Zapadnu civilizaciu a nevidi narast moslimskych hodnot a ich 
populacie? Rozvrat Vychodnej Europy a Ruska a z toho vyplyvajucej decimacie 
populacie. 
Co zavery Kahirskej konferencie. Co zavery Svetovej banky proti vzdelaniu a 
vzdelavaniu o decimacie skolskych systemov. 

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

Trochu kultúry 

   www.kultura-fb.sk, rok 2011, Kultúra č.15 (14.september 2011), na strane 12 je 
výborný článok „Občan a štát“. 



––––––– 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=vOygMymKDgY 

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

Historik: Pre Slovákov bolo 20. storočie 
najvýznamnejšie v dejinách 
SITA | 30. decembra 2011  10:52    Čítajte viac:  
http://spravy.pravda.sk/historik-pre-slovakov-bolo-20-storocie-najvyznamnejsie-v-
dejinach-p9a-/sk_domace.asp?c=A111230_105240_sk_domace_p12#ixzz1i1Hdoy3m 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Co sa neobjavi v tlaci, len na par sekund v TV! 

 

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

 
Ministerstvo financií budú kontrolovať traja 

10. decembra 2011 
(Príspevok do stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
V televíznych správach sme sa dozvedeli, že už vyberajú troch ľudí, ktorí dozrú 

na financie vlády. Máme Úrad pre verejné obstarávanie a takmer denne čítame, že 
niektoré ministerstvo nerealizuje výberové konanie. Máme Najvyšší kontrolný úrad  a 
koľko obchádzaní, či priam porušení predpisov sa u nás za posledných 20 rokov stalo. 
Máme ombudsmana a ľudia sa nedočkajú spravodlivosti.  

Nedávno na konferencii o riešení dlhovej krízy v EÚ som zakončil svoje 
vystúpenie touto vetou: „Na svete sú dva najväčšie vynálezy – koleso a podvojné 
účtovníctvo.“. Ľudia mi zatlieskali a dobre sa zasmiali. V ekonómii žiadna dobrá správa 
nie je taká dobrá, ako sa na prvý pohľad zdá. Pripomeniem, že  Scott Sullivan prišiel do 
WorldComu ako finančný odborník a za 10 rokov spravil z neho telekomunikačný gigant. 
Ročný plat mal 700 tisíc USD plus bonus v hodnote 10 miliónov USD. Bol prepustený a 
zatvorený zato, že falšoval účtovníctvo podniku, hlavne účet ziskov a strát. WorldCom 
zbankrotoval a prácu stratilo 17 000 ľudí. Problémy s účtovníctvom mala aj SDKÚ a jej 
predseda nekandidoval v roku 2010, ako líder. Nie dávno, čo sme zažívali hádky o 
budovou daňového riaditeľstva v Košiciach, a bol do nej zainteresovaný sám minister 
financií. Predsedníčka vlády zalamovala rukami. Asi sa dá povedať, že žiadna zlá správa 
nie je iba taká zlá, ako sa na prvý pohľad zdá. Len sme sa to nedozvedeli. Najväčším 



ekonomickým umením v ekonomike u nás je správne sa mýliť. Alebo aj inak, kým prídeš 
na rad, zmenia sa pravidlá. Ľudia porušujú zákony, lebo vo vlastnom záujme majú iný 
cieľ. Ten nie je spravidla v záujme spoločnosti. V USA schválili zákon, aby limitovali 
také správanie ľudí. Ale stačí zákon? My máme ústavný zákon na dlh! Čo tam má robiť 
ekonomická veda! 

Ak má ekonomika dobre fungovať, musí mať dobré účtovníctvo vlády, dobrý 
systém národného účtovníctva a dobré input-output tabuľky. To sú ekonomické 
mikroskopy. Kto im rozumie, rozumie ekonomike. Schválila ich EÚ a zodpovedá za ne 
Eurostat. Sú to vlastne rovnice a majú krížovú kontrolu. U nás ich konštruuje Štatistický 
úrad SR. Dobrý účtovník to musí ovládať. Každý rok končia stovky vysokoškolsky 
vzdelaných ekonómov. Na Slovensku máme viac ako 100 profesorov ekonomických vied 
a viacerí z nich sú vysokokvalifikovaní odborníci, o čom svedčia ich publikované práce a 
práve sa týkajú spomenutých 3 oblastí, ktoré vylepšili, máme katedry účtovníctva, máme 
audítorov, máme zákon o účtovníctve, zákon o štatistike a iné legislatívne úpravy. Na čo 
budú noví traja kontrolóri, ktorí neviem, či budú mať aspoň PhD.? Problém je v tom, že 
u nás sa nerešpektujú ekonomické zákony, ktoré plynú práve z národného účtovníctva, z 
jeho definícií sa dajú odvodiť. Ide predovšetkým o zákon rovnováhy v ekonomike, ktorý 
jednoznačne definuje aj dlh ekonomiky, ktorý sa skladá z troch dlhov: dlhu súkromného 
sektora, dlhu vlády a dlhu zahraničia. Oni sú zviazané a iba tým dovoľujú vidieť do 
hlboko útrob fungovania ekonomiky. Za SR ich nevyčíslite. Minister financií by mal mať 
na stole ich definíciu a aj údaje, ktoré vyžaduje, a vlastne nik lepšie by nemal vedieť 
odkontrolovať narušenie rovnováhy, a to vlastne koncom každého mesiaca. Problém je 
zistiť chybu v systéme a urobiť nápravu. Ale prečo parlament nemyslí na monetárnu 
politiku, peniaze. Tie nerobili problémy, nerešpektovali sa zákony ich tvorby. Hlavne 
banky a špekulanti. 

Skomplikovať veci je jednoduché, ale zjednodušiť ich je náramne zložité. Nikto 
presne nevie, čo sa práve deje na ľubovoľnom mieste v našej ekonomike, lebo nemáme 
dobré účtovníctvo. Asi je to dobre! V každej organizácii sa vždy niekto nájde, kto dobre 
pozná pozadie jej fungovania, ako nám to ukázali naše štátne rezervy. A toho, kto asi 
poznal pozadie, šikovne prepustili. Neviem, či vôbec niekoho potrescú. 

Každý vie rozhodnúť, ak disponuje dostatočným množstvom údajov. V EÚ však 
rozhodujú aj s malým množstvom údajov. Hovoria o tom Maastrichtské kritériá. Máme 
ich, rozhodli a EÚ sa trasie. Čo sa stane? Práve to vidíme a cítime. Pripomína mi to 
známy Murphyho zákon: „V každom pracovnom spoločenstve neustále rastie počet 
zamestnancov, nezávisle od množstva vykonanej práce.“.  
 
Prof. J. Husár 

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

ODPOVEĎ JÁNOVI DORUĽOVI 
Úvod. –J. Doruľa, počas prednášky  o jazyku ako o hodnote národného dedičstva 

na pôde Quo Vadis, zneužil túto pôdu i neiformovanosť, inak dosť preriedeného publika, 

na reakciu na môj článok uverejnený v marcovom čísle Slovenských pohľadov pod 



názvom „Etymológia a prekladanie pomenovaní (H)ungaria, Hongrie, Hungary atď. ako 

politikum?“ Zároveň sa dehonestujúco vyjadril aj o redakcii tohto časopisu. 

Z jazykovedca kádrovník? Po vypočutí jeho monológu musím konštatovať, že jeho 

reakcia nie je odpoveďou na môj článok a neobsahuje nič, čo by sa už v ňom 

nenachádzalo. Skrátka, jediné, čo si Doruľa v mojom článku všimol sťa červené súkno, je 

možná súvislosť pomenovania Uhorsko s horami.    

Ad „Onogur“. - Podľa neho, keďže Maďari nemajú pre toto pomenovanie vlastný 

výraz, treba vychádzať z tur.  „on ogur“ (grécky mn.č. : ONOGUROI) vo význame 10 

šípov ako spojenie rovnakého počtu kmeňov. Toto spojenie vraj prešlo do 

staroslovenčiny celkom pravidelne tak, že denazalizáciou sa z „on“ stalo „u“, z čoho 

Ugor>Uhor, pričom v poľštine a ruštine sa zachovala nosovka: Węgier, Venger, Vengria.  

Tento etymologický výklad má však jednu chybičku krásy: vychádza z iných 

historiografií než je slovenská a z iných jazykovied než sú slovanská a slovenská, takže 

Š. Ondruš, ktorého Doruľa vôbec nespomenul, ho odmietol. A navrhol iný výklad 

vychádzajúci z domácej reálie, konkrétne z pomenovania rieky Uh, pozdĺž ktorej starí 

Maďari prišli a ktorej názov  v 9.-10. stor. mal podobu Ug. Táto prešla do maďarčiny 

s nosovkou Ung a potom rozšírením ako Ungr- resp. Ongr- do latinčiny (Hungarus) a 

slovanských jazykov. V niektorých z nich vznikla denazalizáciou podoba Ugr-, z čoho 

Ugor alebo Ugrin. Je aj tento Ondrušov výklad smerodajný? Na jednej strane by to 

znamenalo, že Maďari sa  sami pričinili o pomenovanie „Ugri“ – tvrdí sa opak, teda, že 

ich tak nazvali iní - a na druhej strane sa nie oni učili od našich predkov, ale naopak naši 

predkovia sa učili od nich. Š. Ondruš sa vyhol Margite,  avšak nie Besnej, keď ešte 

vychádza aj Anonymovej kroniky, tejto báchorky napísanej na objednávku. 

a) Ugr. - Z pomenovania Ug vychádza aj Ján Stanislav, nie však rieky, ale miesta 

či osoby, ako vidno nasledovného úryvku zo slovníkovej časti jeho Slovenského juhu 



v stredoveku (zv. II, Martin 1948,  Bratislava 2004). 

 

 

 

Túto sériu hesiel, ktorých spoločným koreňom je Ug-, resp. Ugr-, Stanislav 

hodnotí ako slovanského resp. staroslovenského pôvodu, pričom nechýba ani asociácia 

s horami: Ugra -> U gora ->gora. V Quo Vadis Doruľa  ešte nevedel, že 

v staroslovenčine predložka u znamenala aj „pri“. (Porov. Ukrajina -> u-kraja). Zároveň 

to svedčí o tom, že slovenský juh, hoci bol prevažne nížinatý alebo len na úpätí hôr, je 

poznačený vplyvom slovenského severu rovnako ako osobné mená: Uhrín sa stane 

celoslovenským priezviskom. Aj príd. meno „ugorský“ sa používalo celoplošne. Možno 

to ilustrovať aj na mene a príbehu svätca slovenského pôvodu Mojseja (Mojžiša) Uhrína 

(983-1043) známeho aj ako Mojžiš Uhorský. Teda nejde o moje zbožné želanie (ako sa 

domnieva Doruľa), že naši predkovia si mali všimnúť hory, ktoré ich obklopovali.  Do 

iného svetla sa dostáva aj samotná konfigurácia Ogrъ. Je táto, alebo podobná  

konfigurácia slovanskej lexike naozaj cudzia? 



J. Doruľovi vôbec unikol  zámer môjho článku. Týmto zámerom bolo podať 

„geometriu“ problému a nie  definitívnu pravdu. Ani vnímanie svojho bezprostredného 

okolia nie je jediný zdroj slovnej zásoby nejakého jazyka. Orientáciu v tomto okolí 

a širšom okolí napomáha aj skonštituovaný jazyk, ktorý sám je determinovaný historicky, 

najmä príslovkové určenia, mená svetových strán, križovatky  a pod.  

 b) O(n)grь. - Siahnime tento raz po Stanislavovom  Staroslovienskom jazyku 1- 2 

(Bratislava, 1987, s. 186, 268-69, 276, 286,  ), ktorý by mal mať  slavista Doruľa 

v malíčku.  Meno „hora“ , ktoré v slovenčine znamená aj les, vstupuje aj do 

príslovkových určení miesta, napr. sь-gory, zhora, ọ-gorь, nahor. Z gramatiky 

staroslovenčiny už vieme, že predpona ọ(on) znamená „na-„ (porov. angl. on, nem. auf, 

franc. haut, lat. altus). Z predpony „o(n) sa vyvinuli predpona a predložka u.   

  Pokračujúc so Stanislavom, tento už podobne  vysvetlil etymológiu slova 

„údolie“, a to zo smeru nadol: ọ-dolь, dolina, údolie rovnako ako etymológiu názvu Údol 

– nachádza sa medzi citovanými heslami.  

 

 

Pre koho a prečo písal Stanislav svoje jazykovedné teoretické a príručkové práce? 

Pre seba či pre úzky okruh zasvätených?  Prečo ich nevyužívať ako  domáce pramene? 

Kto by si však pomyslel, že  jednoslabičné slovo ọgr  bolo už v lexike 

starokeltčiny v mezolitiku, t.j. strednej dobe kamennej, čo bol jazyk príbuzný 

praslovančine, a to vo význame vyvýšené miesto či bidlo? Uvádza  to americký lingvista 

a historik talianskeho pôvodu M. Alinei, ktorého citujem vo svojom článku v SP.    

Analogicky možno dospieť k slovu „úhor(ie)“, a najmä k ďalším derivátom ako 

záhorie, podhorie, medžugorje, z ktorých sa stali aj názvy (Záhorie, Podhorie, 

Medžugorje). Mohli  by sme tu uviesť nejeden  príklad zo Západu, svedčiaci o tom, že 

obyvateľstvo vníma svoje prírodné okolie všade rovnako. Napr. taký názov ako Piemont, 

názov talianskeho alpského regiónu (Regione Piemonte), ktorý má  podobnú geologickú 

a aj geopolitickú situáciu ako Slovensko,  by sme mohli voľne preložiť tiež ako 



„Uhorsko“ (Piemont = úpätie+hora). „Uhorskom“ je aj gr. Epidauros, miesto pri hore, 

horské miesto. 

Toto slovíčko sa teda stane základom pre lat. názov Hungarus a cezeň sa dostane 

do ostatných západných jazykov. Kedy, pýta sa Doruľa, lebo chce dôkazy? Nuž podľa 

ugrofinistu D. Sinora, profesora dejín na Indianskej  univerzite v Bloomingtone je lat. 

plurál Ungri doložený už v r. 862. Ale aj podľa historika P. Ratkoša vlastné mená ako 

Ugri, Hungaria, Hungari, Ugron, Uhrín, Ungarus, pochádzajú z veľkomoravského 

obdobia, v ktorom dominovala staroslovenčina. 

Aj podľa geolingvistiky nejaká populácia, ktorá sa ako prvá usadí na nejakom 

území, sa v tomto území orientuje podľa orientačných bodov ako hory, pohoria, kopce, 

vyvýšeniny lesy, vodné plochy, rieky, atď. a pomenuje ich. A aj keď z tohto územia 

odíde,  prišelci prevezmú toponymá alebo etnonymá po predchodcoch alebo si ich 

premenujú po svojom. 

Aplikujme to teda na náš prípad, prenesúc sa ďalej do minulosti – jazykoveda je 

historická veda -  a to do 2. stor. n. l., do čias gréckeho  astronóma Ptolemaia, ktorého 

Geografiu prijíma aj stredovek. A niet lepšieho orientačného miesta ako sú Karpaty, ktoré  

spomína aj vo svojom diele po názvom Karpaton oros alebo Karpatēs oros.  Oronym 

Karpaty, ako ukázal na základe etymologického rozboru J.M. Kořínek, ktorého tiež 

citujem vo svojom článku obšírnejšie, dal  zrod zaujímavým znakovým i významovým 

derivátom, pričom sa obmedzím len na slovanské a príbuzné jazyky : „zašpicatené hory“ 

(litov.); „skala“, „útes“ (kelt.);  „kameň“ (starotrác.); „skala“ (alb.); druh pletenej obuvi 

„krpce“ (poľ., slov.);  vrchь (slov.); škarpa ( slov., srb.); „skala“, „jaskyňa“ (srb.); 

„nerovný terén“ (poľ.); gora/hora, les (alb., slov., čes.); pohrebná vyvýšenina, „kurgan“ 

(rus.); har, skalnatá pôda (švéd.); họrgr, hromada skál (stnord.); grbь, vyvýšenina 

(stslov.). 

 Kořínek uvádza aj príbuzné slová ako gur, kameň moll, les (alb.), promolé, úpätie 

hory (gr.), magura (> Magura|), horská vyvýšenia (rum.). Môžeme tak povedať, že aj my 

máme „Skalisté hory“. Nenachádzame v tomto výpočte aj kľúč k pôvodu našich  slov ako 

„úhor“, „uhor“, ba aj Uhor?  

Treba si uvedomiť, že  keď sa vo veľkomoravskom období zavádza latinčina ako 

liturgický a potom administratívny jazyk, nachádza tu rovnako vyspelý staroslovenský 



jazyk a ostatné slovanské  jazyky, s ktorými musí rátať, rešpektujúc tak jestvujúce osobné 

i miestne mená. Nanajvýš si ich prispôsobí ako je to v prípadoch pomenovaní Hungarus 

(Uhrín, Uhor, Oger, Uhorec, Ugar) či Hungaria (Uhorsko, Ogrska atď.). Avšak tam, kde 

mala latinčina svojich lokútorov, napr. v Rumunsku (Romania), sa pristúpilo k prekladu, 

ako o tom svedčí názov Transylvania (doslova: Zálesie, Zálesko). Na Slovensku však 

neutrálna latinčina deriváty slovotvorného základu o(n)gr/ugr/uhr zmrazila a nadlho 

zatlačila do úzadia.   

c) Úhor. - Geolingvistika však okrem prírodného reliéfu vychádza aj zo spôsobov 

života a výroby danej populácie. V našom prípade je to tzv. úhorovanie, ktoré naši 

predkovia odpradávna praktizovali a ktoré iné populácie, tak na Západe ako aj na 

Východe od nich, preberali. Výraz  nechať zem „ležať úhorom“, ktorý túto techniku 

kultivácie pôdy, t.j. kultúry, popisuje, sa vžil natoľko, že slovo úhor sa mohlo stať 

synonymom zeme. Uvedomujem si, že v tomto prípade etymológia nemusí byť až tak 

jednoznačná ako v predchádzajúcich prípadoch, keďže orná pôda sa získavala 

vypaľovaním lesov. A niektorí jazykovedci aj odvodzujú slovo „úhor“ od slovesa horieť 

ako výsledok horenia. 

Pri tejto príležitosti zaujme etymológia pomenovania Poľského kráľovstva z pera 

H.  

Barteka („Pôvod názvov Slovan a Slovák“. In Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je 

naše meno. Bratislava 2009), ktorý  ho odvodzuje od slova „pole“, ktoré tiež pôvodne 

značilo zem získanú vypaľovaním. A pomenovanie Poliak by bolo len pokračovaním 

pomenovania Poľan.  

Aj keď proti tejto argumentácii ťažko možno niečo namietať, prikláňame sa k etymológii, 

ktorá vychádza z  koreňa „-la(n)d“, z  praslovanského lęd (porov. angl. fallow land, nem. 

land, švéd. linda, rus. ljadá atď.), po- je len predpona.  Argumentácia je podobná, len  

vychádza zo staršieho výrazu „ležať ladom“.   

 Toto nie je jediná paralela. Kto by si napríklad pomyslel, že slovo kapor súvisí 

s Karpatmi? Podľa Klugeho Etymologického slovníka nemeckého jazyka 

(Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlín 1960, heslo Karpfen) táto 

ryba rozšírená v alpskej oblasti dostala meno podľa tráckeho kmeňa Karpoi, čo bol 

slavofónny a teda slovanský kmeň. Úhor je zas ryba rozšírená v karpatskej oblasti. 



Nesúvisí podobne pôvod tohto slova skôr s  Uhorskom  než s vrtkavou maďarskou 

povahou?  

Ak sú podľa geolingvistiky neživé prírodné ako aj človekom vytvorené artefakty, 

determinatom slovotvorby,  pričom je dôležitý aj uhol pohľadu, takto vytvorené slová  

potom slúžia ako filter, cez ktorý sa vníma realita. Široká ruská duša iste súvisí 

s rovinatým priestorom rozprestierajúcim sa do nedohľadna. Pre všetkých našich 

slovanských predkov je charakteristická posadnutosť zemou – Egypťania boli posadnutí 

morom - , ktorú potom kultivujú.   

Táto polemika neprebieha po prvý raz a vlastne trvá s prestávkami už niekoľko 

stáročí. A vo svojom článku aj spomínam slovenských spisovateľov i odborníkov 

vyjadrivších sa k  pomenovaniam Uhorsko, Hungaria, ktorých pôvod situujú pred 

príchodom starých Maďarov a spájajú s vnímaním svojho hornatého okolia (F. V. 

Sasinek, J. Papánek, S. Hojč, J. Hložanský, J. Čaplovič), avšak bez toho, aby som patril 

k ich negacionistom, z nich nevychádzam. Títo autori, pocítiac závan slobody po 

skončení vlády latinčiny, sa ocitli tak povediac na prahu slovenských dejín, keď naši 

predkovia sa vo svojom priestore len orientovali, pomenúvali ho či preberali jestvujúce 

pomenovania či znaky. Tušili, že nie sú Ugri ako Ugri, avšak na rozmotanie spletenca 

ogr/ugr nemali dostatočné nástroje ani vedomosti.    

Ad Nestor. -Takáto je teda lingvistická či presnejšie geolingvistická situácia pred 

príchodom, starých Maďarov, ktorých niekto, nazval „Ugrami“.  Navyše, podľa týchto 

neautochtónnych prišelcoch ten niekto vraj pomenoval aj celú krajinu, utajac v nej aj 

našich autochtónnych predkov. Ten niekto je Nestor (nestorovci?), z ktorého Doruľa čítal 

ako z Marxa a ktorého citujem aj ja. Vďaka Nestorovi možno, podľa neho, hovoriť 

o rovnocennosti, teda synonymite  pomenovaní „ugorský“ a staromaďarský, „Ugor“ 

a starý Maďar. Práve tak ako sú synonymami Gréci a Heléni, Grécko a Helada. Maďari 

by tak mali nárok na  dve pomenovania, hoci oni sami sa o to nepričinili tak ako sa ani 

Gréci nepričinili o to, aby sa nazývali Grékmi. Množiny Maďarov a Ugrov by teda boli 

rovnaké tak ako množiny Grékov a Helénov. Lenže, hovoriac o Ugroch, hovoríme ešte 

o Onoguroch? Pritom ani netreba siahať  po nejakej hybridnej konštrukcii : Ugri je 

hotové pomenovanie – poznali ho aj sv. Cyril a Metod - ,  z ktorého sa v češtine možno 

stal miestopisný názov  Ugry či Uhry, avšak nie v slovenčine. Tiež čakám od Doruľu či 



iného jazykovedca sformulovanie pravidla, podľa ktorého sa aj v tomto cudzom mene 

malo zmeniť g na h. Pritom by nešlo len o jednoduchú zmenu hlások: premenovanie 

Ugrov na Uhrov by malo za následok etnizáciu Uhorska, ktoré by sa zo zemepisne-

politického stalo etnickým pomenovaním, od čoho bude len krôčik za uhorské dosadiť 

maďarské.    

 J. Doruľa sa na objavenie a Ugrov-Maďarov sústredil natoľko, že sa nezaoberal 

obsahom príslušnej pasáže z Nestorovej kroniky. Prešli Ugri cez „veliké hory“? Neprešli. 

Nazývali sa tieto hory „Ugorské“ či Uhorské? Nenazývali. Vypudili či podmanili si 

slovenské obyvateľstvo? Ani jedno ani druhé. Onú pasáž by bolo možné chápať tak, že 

naši predkovia starých Maďarov nielenže vítali chlebom a soľou, ale navyše, dajúc im 

meno,  pomenovali potom podľa nich svoju krajinu, ba aj seba samých. A výmenou 

dostali bieleho koňa! Nestor tak úplne v duchu maďarskej historiografie odvodzoval 

minulosť z budúcnosti a nie naopak. V skutočnosti tento kronikár a ďalší nepísali na 

zelenej lúke, ale slovanské reálie a povesti jednoducho prepísali na (hungarské) 

maďarské.   

 Naši predkovia sa nedostali do područia žiadnych Ugrov ani neboli začlenení do 

žiadneho Ugorského štátu, ale sa dostali do záujmovej sféry pápežskej kúrie a boli 

začlenení do Svätej rímskej ríše. Stalo sa tak prechodom na latinčinu a na latinský rítus. 

Lebo zo spojenia reči, jazyka a písma vzniká  veľká duchovná moc, natoľko, že vzdanie 

sa tohto písma viedlo ku strate štátnosti. Aj prví králi, Svätoplukom počnúc, boli len 

apoštolskými. Naproti tomu tie slovanské národy ako Bulhari, Srbi, Rusi, ktoré neprešli 

na latinčinu, si štátnosť uchovali. V tomto spočíva hodnota spisovného jazyka, o ktorej 

chcel pôvodne hovoriť J. Doruľa, na toto čakalo zíduvšie sa publikum. Miesto toho dal 

prednosť jalovej polemike.    

Je nesporné, že v oných storočiach došlo k početným presunom všelijakých 

populácií v rôznych smeroch, a to tak do stredu ako aj na sever Európy. A len tieto 

presuny boli predmetom písomných záznamov: o tých, ktorí žili na mieste sa nepísalo.  

Kto to teda prišiel  k nám na prelome 9. a 10. storočia? Boli to naozaj Ugri či 

nebodaj Uhri, ak sa nemáme uspokojiť s odpoveďou historikov väčšinou „odchovaných 

na cudzom mlieku“? Našťastie sú aj takí, ktorí našli odvahu písať dejiny v duchu 

slovenskej historiografie. Takým bol Július Mésároš, ktorý svoju prácu Uhorsko 



a spolužitie jeho národov (Bratislava 1996) začína  konštatovaním, že „v historických 

kalendároch či v encyklopédiách dejín európskych národov sa rok 896 zaznamenáva ako 

dátum preniknutia zväzu bojových ugrijsko-tureckých či staromaďarských kočovných 

kmeňov do priestorov stredného Dunaja..“ (Podčiarkol J.S.).  Tu nám zase môže pomôcť 

lingvistika. Kým  predchádzajúca konfigurácia „o-(n)g(o)r/uh(o)r“, prešla vývojom 

v duchu (staro)slovenčiny, konfigurácia  ugr  je nemenná, ako o tom svedčí prídavné 

meno „ugrofínsky“ (nie uhrofínsky), ktorého je súčasťou. Nanajvýš k nej možno pridávať 

prípony. Aké?  Do úvahy prichádzajú koncovky –ický tak ako v angl. Ugric, -iánsky, ako 

v angl. Ugrian označujúcom príslušníka východnej vetvy ugrofínskej populácie a –ijský. 

Odkazujúc na spomínaného Mésároša a na českú slovníkovú tvorbu, najmä na anglicko-

české a francúzsko-české slovníky, prikláňame sa k ekvivalentom: Ugrijec, ugrijský.  

Poslovenčenie aj základu ugr na ugor(ský) by viedlo a aj viedlo ku konfúziám, 

ktorých by sme mali vyvarovať. Je poľutovaniahodné, že aj jazykovedci V. Krupa a J. 

Genzor, autori Jazykov sveta v priestore a čase (Bratislava 1996) siahli po tomto 

prídavnom mene, aby nazvali druhú skupinu nazvali druhú skupinu ugrofínskej vetvy 

prauralčiny. Ale už aj z tejto klasifikácie vidno, že nemôže jestvovať ako konkrétny 

jazyk nejaká „ugorčina/uhorčina“ tak ako nejestvuje germánčina alebo románčina.  

Táto kritická reakcia by bola zle pochopená, keby sa chápala ako popieranie  

príchodu pouralského ugrofínskeho jazykového a etnického spoločenstva do Severnej 

a Strednej Európy, kde splynulo s autochtónnym obyvateľstvom, obyvateľstvom 

prevažne slovanským, lebo aj severskí Švédi sú vlastne potomkami Slovanov. V tomto 

zmysle ani jeden člen arpádovskej dynastie nevykazuje žiadnu  charakteristickú črtu inej 

rasy. Štátny útvar, v ktorom táto dynastia vládla a ktorý bol stredovekou federáciou 

Slovákov, Maďarov a Chorvátov, sa spočiatku ani nenazýval Hungaria, ale Pannonia. 

Tento útvar treba tiež, aj keď s odstupom času, pokladať za sukcesora po prvom 

slovanskom nadkmeňovom územnosprávnom útvare sformovanom v 9. stor., ktorý 

dosiahol svoj vrchol za vlády Svätopluka. Prečo bolo treba počkať až na prelom 18./19. 

stor., kedy sa uhorské začalo stotožňovať s maďarským, čo bol omyl, ktorému prepadol 

aj Bernolák a ktorý potom museli štúrovci naprávať? 

Ad Bernolák. – Na Bernoláka však nedal Doruľa dopustiť. Ani v najmenšom. 

Ako keby som to bol ja, kto ho označil za maďaróna a viedol s ním polemiky či  už za 



jeho života,   ako J.I. Bajza alebo po smrti ako E. Paulíny či D. Rapant. Nemal adresovať 

svoju obhajobu Bernoláka im?  

Miesto toho sa dal do vyratúvania svedectiev z rôznych príručiek o tom, že 

v „Uhersku“ sa popri slovenčine a nemčine hovorilo „uhersky“ a že teda Bernolák len 

vychádzal z daného stavu, keď písal svoje jazykové príručky.  Ako keby som tieto 

svedectvá nepoznal. Tieto svedectvá sa však často opierajú o konštatovanie, že „uhersky“ 

preto, lebo vraj tak hovorila väčšina. Kto šíril túto dezinformáciu a s akým cieľom, 

v dobe, keď maďarsky hovorila sotva tretina obyvateľstva Uhorska a zdá sa, že ani v 

„natio hungarica“ maďarčina neprevládala.  A to napriek tomu, že už najmenej storočie 

prebiehala skrytá maďarizácia cestou povyšovania do šľachtického a zemianskeho stavu, 

z čoho profitovala aj Bernolákova rodina. Maďarčinu, hoc menšinovú, vtedy nikto 

nevyhlásil ani za úradný jazyk tak ako  francúzsky kráľ František I.  v r 1521 francúzštinu 

alebo Jozef II. v r. 1781 nemčinu v štáte, ktorý sa ani nenazýval Uhorsko, ale Habsburská 

monarchia. Najvyššie, cisárske posvätenie dostane maďarčina až v r. 1898, v ktorom 

František Jozef schválil zákon o miestnych názvoch, pričom maďarizácia bola v plnom 

prúde. Možno povedať, že keby bola mala slovenčina takú politickú podporu ako 

maďarčina, dodnes by  sa slovensky hovorilo nielen na Slovensku, ale aj v Panónsku 

a Matransku, ba  v celom rade ďalších uhorských miest, ktoré boli ešte po celé 18. stor. 

výlučne nemecko-slovenské, Budína vrátane.  

Keď však Bernolák zostavoval svoj „Slovár“, s hrôzou zistil, že lexika slovenčiny 

je  omnoho bohatšia než tá maďarčiny a tak sa pustil do práce, vytvoriac 1 500 nových 

„uherských“  slov v čase, keď už jestvovali príručky, v ktorých sa rozlišovalo medzi 

Uhor (Hungarus) a Maďar (Magyarus), pričom ani „uherský“ a „uhorský“ možno nie je 

to isté: čeština kladie väčší dôraz na jeho etnický obsah než slovenčina. Ak sa 

maďarizácie nezúčastnil aktívne, fascinoval ho vari, v čom nebol sám, maďarský jazyk 

s jeho stovkami predpôn a prípon? Poľahčujúcou okolnosťou by mohla byť aj 

skutočnosť, že napr. vo francúzštine Hongrois označovalo tak etnikum ako aj jazyk, aj 

keď sa tak stalo až v 1. pol. 18. stor. Dovtedy bolo Uhorsko pre Francúza krajinou, kde 

kastrujú kone (cheval hongre, kastrovaný kôň) a  zvláštnym spôsobom sa spracúva, 

„hungaruje“  (hongroyer)  koža. Lenže takýto pohľad zvonka sa pravidla koriguje 

zvnútra. Každý cudzinec má sklon sa domnievať, že napr. v Amerike sa hovorí po 



americky a v Rakúsku po rakúsky. A až Američan alebo Rakúšan ho musí upozorniť, že 

to tak nie je.  

A. Brnolák alias Bernolák iste prekročil svoj tieň feudálneho  vzdelanca, zaslúžiac 

sa o slovenský jazyk, avšak službu, ktorú urobil, bola medvedia. Nasledovný vývoj sa 

bude uberať diametrálne odlišným smerom: kým Bernolák zamieňal  uhorské 

s maďarským, nasledujúca generácia sa bude hlásiť k uhorstvu, avšak bez  maďarstva, 

natoľko, že za Uhra sa bude pokladať nejeden Slovák, avšak ani jeden Maďar.  Podľa 

Doruľu za všetko môžu Maďari,  keď svojvoľne v r. 1837 zaviedli maďarčinu ako úradný 

jazyk najskôr na Liptove a potom v ostatných stoliciach. Na jednej strane tým len 

vyjadrili svoju, najmä jazykovú identitu a na druhej strane im to umožnili práve tí, ktorí 

pod Uhrami rozumeli etnických Maďarov ako aj tí, ktorí v nich videli hrádzu proti 

slovanskému živlu. Pokiaľ sa Slováci pokladali za Uhrov, čo Bernolák odmietal, 

nemožno hovoriť o nejakom omyle, hoci by sa bolo očakávalo, že prejavia a politicky 

podložia svoju slovenskú identitu s Nemcami a Maďarmi zároveň: neboli to vari naši 

predkovia, ktorí Uhorsko založili a potom ho budovali? 

Záver. - Pojmový a názvový chaos, ktorý ohľadom dvojice Uhor/Maďar naďalej 

vládne a pokračuje aj v podobe Hungarian/Magyar na medzinárodnom poli. Vniesť do 

tohto chaosu viac svetla a napokon ho odstrániť by malo byť výzvou pre každého 

historika či jazykovedca. V tomto však taký J. Doruľa trpiaci predsudkami,  svojim 

ahistorickým, nanajvýš po cudzích historiografiách poškuľujúcim prístupom, jedným 

slovom, pohodlným školometstvom, sotva pomôže. 

                                                                                                                         Jozef Sivák              

+++++++++++++++++++++++++++ 
Pohled do kuchyně českých tajnych služeb. 

Karel Randák: Estébáci v tajných službách? 
Kdepak, úspěšní byznysmeni !  
S Karlem Randákem, bývalým šéfem tajné služby, jsme se potkali v 
kavárně nedaleko Bílé labutě. „Nevadí, že si vás budu nahrávat?“ 
zeptal jsem se hned po příchodu. „Nevadí. Mě si pořád někdo 
nahrává,“ odpověděl zvesela. Témata, na něž přišla řeč, už tak 
vtipná nebyla. Přesto o nich dokázal mluvit s nadhledem člověka, 
který ví, že si může dovolit nazývat věci pravým jménem, protože 
ty opravdové průšvihy s velkým „P“, na své objevení teprve čekají.  



Vždycky mě zajímalo, jak se člověk stane tajným agentem...  
Dnes stačí poslat e-mail. Oni uţ se vám ozvou. Vyhráno ale v tu chvíli 
samozřejmě nemáte. Čeká vás několik kol psychotestů, pohovorů a 
bezpečnostních prověrek. Někdy je to otázka týdnů, jindy měsíců. Na 
počátku devadesátých let, kdy jsem do tajných sluţeb vstupoval já, však 
nic podobného neexistovalo. Tehdy jste měl dvě moţnosti. Buďto vás 
někdo doporučil, anebo jste se přišel přihlásit přímo do centrály. Já se k 
téhle práci dostal přes kamaráda. Řekl jsem si tehdy proč ne, mohla by to 
být zajímavá práce.  
Není to úplně „klasická“ práce. Co vás motivovalo?  
Klasická práce to není, ale já téměř neznám člověka, který by řekl: mě by 
ta práce nezajímala. Tajné sluţby jsou svět sám pro sebe.  
Na jaké pozici jste začínal?  
Jako operativec, který se zabýval ekonomickými kauzami. Tehdy to byla 
divoká doba. Řešili jsme překotné zakládání bank, privatizační kauzy, 
deblokaci zahraničních pohledávek Československa. Původně mě 
zajímal teror, ale shodou několika okolností jsem skončil právě v 
ekonomice. K ní se později přidruţil i organizovaný zločin. Řešili jsme 
ruskojazyčné mafie, v té době u nás operovali taky Italové, ale později uţ 
hráli prim hlavně Rusové, Dagestánci a Čečenci…  
To už zní docela bondovsky…  
No právě. (smích) Zajímavé to rozhodně bylo. V operativě člověk navíc 
nesedí za počítačem, ale neustále se pohybuje v terénu. Chodíte za lidmi 
a taháte z nich informace. Učíte se rychle odhadnout, co by mohlo na 
danou osobu platit, jak ji nejefektivněji přesvědčit, aby vám poskytla, co 
chcete. Samozřejmě tomu předchází důkladná příprava, kdy si kontakt 
prověřujete ve všech moţných evidencích, jestli je ţenatý, jestli má děti, 
jestli je na peníze…  
… takže jste si informace také kupovali?  
Na počátku devadesátých let to moc nešlo. Rozpočty byly velmi 
omezené, ale občas ano. V rozpočtu sluţby na to existovala speciální 
kapitolka, která se tehdy jmenovala Zvláštní finanční prostředky… 
Samozřejmě pak vše musíte do puntíku vyúčtovat.  
Identit můžete mít, kolik chcete. Jen si je nepoplést  
Pohyboval jste se v terénu jako Karel Randák, nebo jako někdo 
jiný? Měl jste alternativní identity?  
Pod krycím jménem. Falešnou občanku jsem si ale vţdy nechával na 
úřadě. Domů jsem chodil s tou pravou. (smích) Abych náhodou něco 
nezblb. Vlastně jsem měl identit víc. Můţete jich mít prakticky, kolik 



chcete, akorát si musíte dobře pamatovat, s kým se bavíte pod jakou 
identitou.  
Povedl se vám někdy podobný přešlap?  
Ne, to se mi nestalo. Stávaly se ale jiné trapasy. Třeba jsem seděl s 
někým, před nímţ jsem vystupoval pod jedním jménem, a do té stejné 
hospody nebo kavárny přišel někdo, kdo mě znal pod úplně jiným 
jménem. Tak jsem se vţdycky akorát modlil, aby se ke mně nepřihlásil. 
To se stávalo…  
Jakou největší chybu může zaměstnanec tajné služby udělat?  
Největší profesní chybou je určitě nezajištění bezpečnosti a anonymity 
vašeho informátora. To je úplně základní pro kaţdou tajnou sluţbu. Na 
veřejnosti se nikdy nesmí objevit informace, ţe ten nebo onen člověk je s 
vámi nějak spojený. A to nejen kvůli bezpečnosti. Pokud se v novinách 
objeví, ţe pan XY pracuje pro českou rozvědku, uţ pro ni nebude nikdo 
nikdy chtít pracovat. Kaţdý si řekne hele, proč bych pro vás měl 

pracovat? Když si tohleto nedokážete ošetřit, proč bych měl riskovat a 
něco vám říkat… Samozřejmě je spousta dalších chyb, ale tohle je ta 
zásadní.   
A co dvojití agenti?  
Ţe by byl někdo naším důstojníkem a zároveň donášel do zahraničí, s 
tím jsem se nesetkal. Naštěstí. To je velký malér. Ale setkal jsem se třeba 
s tím, ţe člověk, který byl naším zaměstnancem, donášel svému 
kamarádovi, velmi úspěšnému podnikateli. Jakmile jsme ho vyhodili, 
okamţitě u něj zakotvil na velmi dobré pozici. Takových případů bylo 
několik a nyní přibývají.  
Jak zajišťujete vnitřní bezpečnost?  
Kaţdý zaměstnanec opakovaně prochází bezpečnostní prověrkou a dnes 
uţ i pravidelnými testy na detektoru lţi. I kdyţ… Já detektoru lţi nevěřím. 
Neříkám, ţe ho umím obelhat, ale znám postup, jak se detektor lţí 
oblafnout dá. Vypracovala ho StB. Viděl jsem, jak to funguje, a proto 
tvrdím, ţe detektor lţi rozhodně není spolehlivá věc. Záleţí ale 
samozřejmě na tom, koho vyslýcháte, jakou má minulost a jaká je to 
osobnost. V zásadě je ale dokázané, ţe na někoho detektor lţi nefunguje. 
Jsou mraky lidi, kteří dokáţou lhát a jelikoţ lţou neustále není to na jejich 
tělesných funkcích jakkoliv patrné. Jsou to buď sociopati, masoví vrazí, 
kterým je všechno jedno – zeptáte se jich, jestli někoho zabili, jenţe jim 
to je fuk, prostě zabili, mno, takţe se to na detektoru lţi neprojeví nebo 
politici. A pak jsou tu ti, kteří dokáţou detektor zmást. Stačí v sobě 
vyvolat pocit, ţe kdyţ mluvíte pravdu, lţete. A obráceně. Člověk, který 



vaše chování vyhodnocuje, pak nedokáţe rozpoznat vůbec nic. Všechno 
to je ale o tréninku, koncentraci a schopnosti předvídat. Kdyţ se po sérii 
zdánlivě banálních otázek, na něţ mechanicky odpovídáte ano, ne, ano, 
ne, objeví ta zásadní, obvykle se leknete. Vy se ale nesmíte nechat 
zaskočit.  
Podívejte se na Hušáka  
Podařilo se očistit tajné služby od vlivu bývalých estébáků?  
Samozřejmě ţe podařilo. O tom není pochyb. Vím, ţe se o tom mluvilo a 
mluví, ale jsou to jen katastrofické scénáře, sci - fi. Tihle lidé měli po 
devětaosmdesátém úplně jiné ambice a zájmy. Moc dobře si 
uvědomovali, ţe dřív nebo později skončí. Proto se hromadně vrhli na 
byznys. A oni to uměli dokonale. Za prvé to nebyli určitě ţádní hlupáci, 
za druhé byli výborně jazykově vybavení a znali svět, a navíc měli 
kontakty. Do začátku tak získali oproti řadovým lidem obrovskou 
výhodu. Právě proto dnes najdete estébáky mezi úspěšnými 
byznysmeny. A netýká se to jen kmenových příslušníků… Podívejte se 
na Hušáka. A to je jen jeden z mnoha. Tak to prostě je. Nemá cenu nad 
tím plakat.  
Byli jste už v devadesátých letech pod politickým tlakem jako 
dnes?  
Ne. V první polovině devadesátých let se o tajné sluţby nikdo nezajímal. 
Všem to bylo úplně jedno. Kaţdý se na nás koukal jako na estébáky, něco 
profízlovaného, s čím by slušný člověk vůbec neměl přijít do styku. 
Úplně klasickým prototypem takového člověka, který práci tajných 
sluţeb vţdy přehlíţel a přehlíţí do dneška – tedy po tom, co se stalo 
minulý týden, uţ si tak jistý nejsem (smích) – je Václav Klaus. Tomu byla 
naše práce opravdu ukradená. Vţdycky říkal, pokud chci nějaké 

ekonomické informace, tak si raději přečtu Economist nebo Guardian a 
vím toho desetkrát víc… A protoţe byl Klaus v té době premiér, odvíjelo 
se od toho všechno ostatní. Jsem ale zvědavý, co bude říkat teď, kdyţ 
praskla kauza s telefonními výpisy. Na své soukromí je totiţ Klaus 
nesmírně citlivý. Kdyby někoho v jeho okolí, nebo nedejbóţe jeho 
samotného, někdo odposlouchával, coţ se klidně můţe stát, byl by to 
průšvih… A pak tu byli lidi, kteří tajným sluţbám absolutně vůbec 
nerozuměli. Taková byla zhruba první polovina devadesátých let.  
A ta druhá?  
To uţ se začala situace postupně měnit. Stále to nebylo o politickém 
nátlaku, ale lidé začali pomalu chápat, ţe se tajné sluţby dají k něčemu 
vyuţít. To platí především o vnitřní sluţbě, Bezpečnostní informační 



sluţbě (BIS), kontrarozvědce. To je mocenský nástroj, ať chcete, nebo ne. 
Rozvědka funguje v zahraničí, neví nic o privatizačních procesech bank, 
o šmelinách, korupci, megazlodějinách … Samozřejmě se jim něco 
donese, ale tyhle informace nezpracovávají, zatím co BISka po nich jde 
cíleně, a tudíţ je vyuţitelná jako informační zdroj pro politiky. A právě ve 
druhé polovině devadesátých let to čeští politici náhle pochopili. A 
vyuţívají ji do dneška. Chybou vedení BIS však vţdycky bylo to, ţe šlo 
politikům příliš na ruku.  
Podle mého názoru, a proto jsem také nakonec skončil, by si mělo 
vedení BIS od politiků udrţet odstup. Pokud si vyţádají nějakou 
informaci a mají na ni nárok, samozřejmě jim ji poskytnout máte, ale v 
ţádném případě by ředitel kontrarozvědky neměl za politiky běhat, 
podbízet se jim a říkat my tu máme ještě tohle a tohle by vás taky mohlo 
zajímat…… No a právě to bohuţel současný, velmi snaţivý ředitel BIS Jiří 
Lang dělá.  
Jenže ředitele BIS vybírá vláda. V jejím zájmu proto logicky je, aby 
jím byla osoba, která jim „půjde na ruku“…  
To je sice pravda, ale jak jsem pochopil, politici zase nejsou takoví 
hrdinové, aby to byli schopni otevřeně připustit. Kdyţ mě v roce 2006 
Topolánek s Langerem odvolávali, tak mi nebyli schopni říci do očí 
heleďte, my vás tady nechceme, pro nás jste nepřijatelný, my tady chceme 
svýho člověka. A klidně mi to říci mohli, protoţe vláda na to má zákonné 
právo. Můţe si tam jmenovat třeba cvičenou opici… která by dle mého 
jejich představám plně postačila. Jenţe oni místo toho přišli s geniálním 
nápadem na této planetě naprosto neuvěřitelném, sloučení rozvědky a 
kontrarozvědky…  
Ke kterému pak stejně nedošlo…  
No to víte, ţe ne. To je úplný nesmysl. Neskutečná kravina. Místo toho 
pověřili Jiřího Langa vedením obou tajných sluţeb, coţ bylo 
protizákonné. Nikdo nemůţe mít dva sluţební poměry. Kdyţ jim to po 
pár měsících kónečně došlo, jmenovali nového ředitele rozvědky… To 
mají ještě u mě, kluci. (smích)  
Symbióza politiků a médií. Karel Randák: Kalousek má Právo, 
Vondra Mladou frontu  
„Kdybych zveřejnil seznam všech politiků, kteří se na mě obrátili, jestli 
bych nemohl sehnat něčí výpis telefonních hovorů, vydalo by to na 
knihu. A najednou všichni kroutí hlavami a diví se, jak je to moţné,“ říká 
bývalý šéf tajných sluţeb Karel Randák v druhém díle exkluzivního 
rozhovoru.  



Tak jdeme na Toskánsko?  
Klidně. Toskánsko je moje nejoblíbenější téma (smích).  
Kápněte božskou, byl jste to vy, kdo snímky pořídil?  
Copak někam můţu se svým obličejem vlézt? Vţdyť by mě kaţdý poznal. 
I kdyţ bych to rád udělal. Ale ne, nebyl jsem tam.  
Takže jste tam někoho poslal?  
Neposlal.  
Takže jste dostal info, že takové fotografie existují?  
Ano.  
Co vás přivedlo na myšlenku poslat je do médií, speciálně do Mladé 
fronty?  
Občas si také říkám, proč jsem to vlastně udělal. Ale ono to ve finále svůj 
účel splnilo. Celé to ale bylo trochu jinak. Ještě z dávných dob se znám s 
Jaroslavem Kmentou, který pracoval na kauzách okolo Mrázka, Krejčíře 
a dalších. Jednou, to uţ jsem byl mimo sluţební poměr, mě Jaroslav 
Kmenta pozval na kafe. Stejně jako tu teď sedím s vámi… Řeč přišla na 
Dalíka, korupci a tehdejší politickou situaci. A já v té době věděl, ţe jsou 
Topolánek s Dalíkem v toskánském letovisku Monte Argentario a ţe se 
za nimi vydali fotoreportéři z bulvárního deníku Aha!, aby je nafotili. 
Kmentovi jsem tehdy řekl Vždyť se na to podívejte, kde si myslíte, že je 
Topolánek? V Toskánsku ve vile, která s největší pravděpodobností patří 
Dalíkovi. A teď mi řekněte, kde na to ten Dalík vzal? Kdo to vůbec je ?Ten 
na to prostě musel nakrást. On se pak zeptal, jestli vím, kde ta vila je.  
A vy jste mu řekl, že ano…  
Ano. Ale věděl jsem to nejen já, ale i bulvár. Jaroslav Kmenta se pak 
zeptal, jestli by se k těm fotografiím dalo dostat. Řekl jsem mu, ţe ano, 
ale ţe mu je poskytnu aţ ve chvíli, kdy je otiskne bulvár. Bylo mi jasné, ţe 
jinak budu osočován, ţe jsem tam fotografy poslal já. A právě tak jsme se 
dohodli. O pár dní později v sobotním Aha! skutečně vyšly tři fotografie. 
Já si pak sehnal jejich zbytek a pár videí a zavolal jsem Kmentovi. Jenţe 
on mi nebral telefon, protoţe byl v Jihoafrické republice za Krejčířem, 
coţ jsem ale zjistil aţ později. Proto jsem oslovil jeho kolegu Tomáše 
Syrovátku. Vysvětlil jsem mu, o co jde a jaká byla dohoda, a zeptal jsem 
se ho, jestli by měl o fotky zájem…  
Určitě – a velký, že?  
Jasně. Děkoval, jásal, klaněl se k zemi, málem mi vlezl aţ do pr … Pak 
najednou večer zavolal znovu a oznámil mi: Víte, situace se trochu 
změnila. Právě skončila porada vedení Mladé fronty a oni se rozhodli, že 



fotografie uveřejní a zároveň uvedou zdroj, od koho fotografie mají. Mě 

pak pověřili, abych se vás zeptal, jestli s tím souhlasíte.  
Co jste mu na to řekl?  
Vy jste se snad pos..l! On mi na to odpověděl, ţe s tím nemůţe nic dělat… 
Jenţe já uţ s tím taky nic udělat nemohl. Další den to bylo všude. Nafotil 
Randák, přines Randák… Nejdřív jsem byl pořádně naštvaný, ale 
nakonec jsem rád, ţe aféra přispěla k tomu, ţe šel Topolánek do pytle i s 
Dalíkem a Langerem. S Mladou frontou ale ne-mluvím dodneška. Na 
druhou stranu se musím zastat Jardy Kmenty, který v tom byl nevinně. 
Později se mi omlouval a říkal, ţe kdyby byl v té době v Praze, moje 
jméno by se tam neobjevilo…  
Nepřijde vám zvláštní, jak snadno se Mladá fronta dostává ke 
kompromitujícím materiálům, odposlechům a dalším citlivým 
informacím?  
To je neuvěřitelný! Stejně nepochopitelné ale je, jak se teď všichni diví, 
ţe ţijeme v zemi, kde jsou odposlechy 24 hodin na denním pořádku. 
Vţdyť jen Jaroslav Kmenta napsal na základě odposlechů tři kníţky. 
Nikdo se navíc nepozastavuje nad tím, ţe mají vybraní novináři přístup 
do policejních spisů, do vyšetřování inspekce policejního prezidenta… Já 
uţ jsem sice čtyři roky mimo sluţbu, ale kdybych zveřejnil seznam všech 
politiků, kteří se na mě obrátili, jestli bych nemohl sehnat něčí výpis 
telefonních hovorů, tak by to taky vydalo na dvě knihy. A najednou 
všichni kroutí hlavičkami a diví se, jak je to moţné. Nečas, Klaus, Langer 
… Lynčovat nějakého policistu, bílého koně, opravdu nemá cenu. 
Problém je v systému.  
Jste vázaný mlčenlivostí?  
Ano, ale jen na informace, které jsem se dozvěděl při výkonu sluţby. O 
všem, co se stalo předtím nebo potom, mluvit můţu.  
V minulém díle rozhovoru jsme skončili u Ivana Langera. Co si o 
něm myslíte?  
Langer… Jaký je? (Karel Randák dlouze přemýšlí, pozn. autora) Vlastně 
proč bych o tom měl mlčet, mám z něj ještě dnes husí kůţi jak pralinky… 
Nechci sice rovnou říkat, ţe je to zločinec a grázl všech grázlů, ale byl to 
právě on, kdo dotáhl do dokonalosti systém protekcionismu, dosazování 
svých lidí na nejrůznější pozice, coţ skvěle ilustruje příklad bývalého 
šéfa protikorupční policie Libora Vrby, kterého si s sebou přivedl právě 
Langer a který nedávno zakotvil u miliardáře Chrenka. A světe div se, 
Chrenek je samozřejmě čirou náhodou Langerův velmi dobrý kamarád.  



Ivan Langer se na současném systému podepsal úplně ze všech nejvíc. 
Uţ kdyţ působil jako stínový ministr vnitra, měl plná ústa prohlášení, jak 
je skvěle připravený, jak všechno ví, všechno zná a vše v dobré obrátí… 
Neudělal vůbec nic. Přitom měl osm let, aby se na svou budoucí pozici 
zodpovědně připravil. Jeho ministrování bylo opravdu jedinečné ale 
pouze v tom, ţe bylo naprosto katastrofální.  
A co jeho následovníci?  
Ti jsou na tom velmi podobně. Jede to pořád z kopce a zrychluje to.  
Včetně současného ministra vnitra Jana Kubiceho?  
Problém je, ţe pod ministerstvo nespadá jen policie, hasiči a rozvědka. 
Ministerstvo potřebuje manaţera. Manaţera, který zvládne volby, 
Českou poštu nebo komunikační systém veřejné správy. Nemyslím si, ţe 
by byl instalatér Jan Kubice lepší ministr neţ pisálek Radek John…  
Já jsem přitom o Radku Johnovi slyšel samé…  
… brutality! Já taky. A dokonce je mám potvrzené. Ale přesto si o Johnovi 
myslím, ţe není ţádný velký podrazák. U něj je ale problém jinde. Za prvé 
vůbec nevěděl, do čeho leze. Vůbec si to nedokázal představit. Buď ho 
hnala touha po moci, nebo ho tam někdo dokopal. Moţná Bárta, to ale 
nevím jistě. A zadruhé je John, pro mě velmi překvapivě, mediálně velmi 
nešťastný člověk. To je zoufalství. Ale ţe by to byl člověk, který by chtěl 
plánovitě zneuţívat policii, to si opravdu nemyslím. Bohuţel se ale 
obklopil špatnými lidmi. Jiné ale neměl a jiné asi ani neznal. Dopadl 
podobně jako bývalý šéf praţské zoo Petr Fejk. Ten uţ bude mít navždy 
nálepku blba. A John taky. Uţ mu ji nikdo nikdy neodpáře. Pokud člověk 
do takové funkce leze, musí si přece předem dobře zváţit, zda na ni má, 
za jakých okolností do ní nastupuje a co mu tam hrozí. Touha lidí po 
moci je ale bezmezná.  
V jakém stavu tedy jsou naše tajné služby v roce 2011?  
Tajné sluţby v česku jsou naprosto v totálním rozkladu. V úplném!  
Mají prsty i v likvidaci Věcí veřejných?  
Zapojení tajných sluţeb nevylučuji. Rozhodně jsem ale přesvědčený, ţe v 
tom má prsty zejména Občanská demokratická strana. Zajímavé jsou ale 
i jiné věci. Všimněte si, ţe Mladá fronta, která do Bárty šije nejvíce, úplně 
pominula kauzu ProMoPro. Ale úplně! Mám to potvrzené. I kdybych to 
ale nevěděl, je to tak průhledné, ţe si toho musel všimnout kaţdý jen 
trochu pozorný čtenář. Saša Vondra zkrátka Mladé frontě čas od času 
něco pustí a oni ho na oplátku šetří. Podobně se to má třeba s Právem a 
Kalouskem. V Právu o tomto latentním opilci taky nikdy nenajdete 
jedinou špatnou informaci. Kaţdý šéfredaktor zkrátka má své oblíbence, 



které chrání, a lidi, proti nimţ jde. U Mladé fronty to odnáší Bárta. 
Rozhodně ale neříkám, ţe si to Bárta nezaslouţí. Je to megaloman, malej 
Hitler. Z naší politické scény ale bohuţel příliš nevybočuje. Všichni jsou 
stejní. Mezi Bártou a Vondrou není v zásadě ţádný rozdíl. Stejně jako 
mezi Bártou a Kalouskem. Tluchoř, Marek Šnajdr a další. To je prostě 
absolutní hnůj všech hnojů, prostě žumpa.  
Vidíte v dohledné budoucnosti v česku nějakou šanci na zlepšení?  
Ne. Vůbec ţádnou nevidím. Shodou okolností jdu dnes přednášet na 
Ústav mezinárodních vztahů o mezinárodní politice a práci 
zpravodajských sluţeb. Zatím nevím, co tam budu říkat. Je to prostě 
děs…  
Karel Randák: Pomohlo by jediné, všechny je pozavírat! Jenže…  
„Státní zástupce dokáţe policistům jejich práci tak znechutit – pánové, 
ještě je potřeba došetřit tohleto, tady jste udělali procesní chybu, tohle 
já vám nemůţu uznat, znova! – ţe si po nějaké době prostě řeknou, neţ 
abychom tady ze sebe dělali voly, to se na to můţeme vykašlat. V tu 
chvíli se případ odloţí a je po starostech,“ říká Karel Randák ve třetím 
díle rozhovoru.  
Minule jsme skončili u toho, že likvidaci Věcí veřejných a Víta Bárty 
organizuje ODS. Jak do toho všeho ale zapadá Kristýna Kočí?  
Co k tomu říci... (Karel Randák dlouze přemýšlí) Ačkoliv se s Václavem 
Klausem neshodnu prakticky na ničem, v jednom má pravdu. Soudce 
pod třicet let by neměl existovat. A podobně by to mělo být i s politiky. 
Politik pod třicet, moţná dokonce pětatřicet, to je nebezpečný jev. Zvlášť 
kdyţ to je ţenská. Tohle nemyslím nijak špatně, sexisticky. Takováhle 
žába ale byla pro Tluchoře tak snadným soustem, aţ mi z toho bylo 
smutno. Slupl ji jak malinu. Ještě to ale bude určitě zajímavé…  
Jak to?  
Teď je sice kolem Kočí ticho, ale myslím si, ţe si nahrávky pořizovala 
dlouhodobě. Sice nevím, ve kterém sejfu momentálně leţí, jestli je má 
Kočí, nebo ódéeska, ale co jsem se doslechl, tak politici z Věcí veřejných 
teď sedí s hlavami v dlaních a zpětně rekonstruují, kde všude byla a co 
všechno mohla slyšet a nahrát.  
Občanské demokraty, TOP 09 i Věci veřejné jsme probrali. Už 
schází jen ČSSD…  
Sociální demokraté momentálně ani nestojí za řeč. Jsou to zoufalci! 
Ačkoliv vedou ve všech průzkumech preferencí, naprosto jim schází 
jakákoliv vůdčí osobnost. Někdo, kdo by dal straně směr. Bohuslav 
Sobotka je politik typu Marka Bendy, který nikdy nedělal nic jiného neţ 



politiku. Tihle lidé mě opravdu štvou. Jak mohou dělat politiku, kdyţ v 
ţivotě nepřišli do kontaktu s realitou. Krásně to vystihl jeden můj 
známý. Vždyť oni jsou jako rybičky v akváriu. Plavou si tam kolem toho 
šutru, hrajou si, anebo se navzájem požírají. No a nyní jsou zrovna ve fázi 

požírací. Co se děje za sklem, to je jim úplně jedno. My přitom skrz to sklo 
čumíme jako blázni a absolutně nechápeme, co to tam dělají, jenže s tím 
nemůžeme vůbec nic udělat.  
Jedním slovem „Naprostá Katastrofa.“  
Je tohle specialita české politiky, nebo to podle stejných pravidel 
funguje i za hranicemi?  
Já si myslím, ţe ne. Určitě ne v takové míře. V České republice uţ tenhle 
systém tak zakořenil, ţe si vůbec nedokáţu představit, jakým způsobem 
by se to mělo změnit. Pomohlo by snad jen jediné a moţná na to časem 
dojde, zavírat, zavírat a zavírat a zabavovat nakradený majetek. Jenţe 
kdyţ tady nefunguje ani policie, ani státní zastupitelství, ani soudy, tak 
nikoho nezavřete. A jsme zpátky u kauzy Drobil. Policie sice 
zafungovala, ale stačilo, aby někdo zatahal za provázky, a bylo to. 
Konečná. Ticho. Zapomeňte …  
Funguje v Česku justiční mafie?  
To si nejsem jistý. Já bych to tak určitě nenazval. Podle mého jde spíše o 
dobře vypracovaný systém zkorumpovaných jednotlivců. Kaţdý má 
svou cenu. Ve finále to je ale úplně jedno. Úplně stačí, kdyţ se váš případ 
dostane na stůl soudci, kterého umíte. A máte vystaráno. Totéţ pak platí 
o státním zastupitelství. Moc se o tom sice nemluví, ale právě tihle lidé 
mají tu obrovskou moc smést jakýkoliv případ ze stolu. Státní zástupce 
dokáţe policistům jejich práci tak znechutit – pánové, ještě je potřeba 
došetřit tohleto, tady jste udělali procesní chybu, tohle já vám nemůžu 

uznat, znova! – ţe si po nějaké době prostě řeknou, než aby-chom tady ze 
sebe dělali voly, to se na to můžeme vykašlat. V tu chvíli se případ odloţí a 
je po starostech.  
Jak si vede nový nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman?  
Fandím mu, ale nemá a nebude to mít vůbec jednoduché. Nemá nikde 
podporu. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil je poslušný chlapec a není 
ţádný hrdina. Kdyby se o něj mohl Zeman opřít a odvolat třeba 
praţského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampulu, věci by se 
mohly pohnout správným směrem. Jenţe kdyţ mu Pospíšil řekne, ne to 
nejde, to ne, ten má za sebou příliš silné politické zázemí. Tohle já vám 
nepodepíšu, tak co pak Zemanovi zbývá? Co můţe dělat?  



Třeba se obrátit na Nadační fond proti korupci… Jak jste se s 
Karlem Janečkem vlastně seznámil?  
Někdy v listopadu loňského roku jsem si přečetl tiskovou zprávu o tom, 
ţe Karel zakládá protikorupční fond. Byl v ní i kontaktní telefon, tak jsem 
na něj zavolal, ţe bych rád mluvil s panem Janečkem a ţe bych s ním 
chtěl spolupracovat. Paní se mě pak zeptala, ze kterých ţe jsem to novin. 
(smích) Tak jsem jí řekl, dejte si do Googlu Karel Randák, klepněte na to a 
uvidíte, co vám tam vyskočí. A bylo to. Karel Janeček mi hned během 
prvního setkání nabídl členství ve správní radě fondu, i kdyţ jsem ho 
varoval, ţe u určitých lidí nemám valnou pověst a ţe by to fond mohlo v 
důsledku spíše poškodit.  
Co máte ve fondu na starosti?  
Postupně vytvářím databázi korupčních případů. Skutečně neuvěřitelné 
mnoţství. A výhledově budu mít na starosti také investigativu. Nejvíc 
času mi ale momentálně zabírá zpracovávání podnětů, které přicházejí 
do naší mejlové schránky. Mým úkolem je posoudit jejich závaţnost a 
rozhodnout, zda se jimi budeme zabývat, nebo ne.  
Přichází jich hodně?  
Strašně! Bohuţel máme omezené kapacity, ale snad se to rozjede. 
Momentálně je pro nás klíčové vybrat si dvě tři věci a ty zdárně 
dotáhnout do dobrého konce.  
Co je pro vás dobrý konec? Třeba v kauze Michálek-Drobil…  
Kdyby proboha uţ konečně zavřeli Drobila.  
Myslíte, že to je reálné?  
Není. Ale byl by to dobrý konec. Stačilo by mi ale i to, kdyby zavřeli 
Martina Knetiga a Drobil by zmizel z politické scény. Rozhodně je pro 
mě ale nepřijatelné, ţe Drobil zůstal místopředsedou ODS a má navíc ve 
straně na starosti strategické plánování. To je naprosto neuvěřitelné…  
Víte, koho byste volil?  
Já od devadesátého roku nebyl u voleb, před volbami se ale jako 
nejschůdnější jevila topka. Jenţe i tak – kdyţ se podíváte, koho si tam 
Kalousek natáhl. Pavel Severa, to je neskutečná lidská kreatura… Na 
druhou stranu postavit partaj na zelené louce v Česku nejde. Proto 
chytře postavil do čela mediálně známého ministra zahraničních věcí 
věčně spícího hajného v červených ponoţkách jeho blahorodí Karla. 
Poslední nadějí byly Věci veřejné. Ty ale zasadily našemu systému 
takovou ránu, ţe teď uţ nebude novým stranám věřit vůbec nikdo. 
Obecně je u nás problém v tom, ţe jakmile je nová strana relativně 
úspěšná, začnou se na ni nabalovat příţivníci. A bohuţel i ti slušní lidé, 



kteří stáli u zrodu strany, často nedokáţou ustát kontakt s mocí. 
Minimálně polovička z nich slušnými být přestane. Signifikantní případ 
je třeba Radek John. Nebo třeba Saša Vondra. Z toho se opravdu stal 
dokonalý papaláš komunistickýho střihu. Má to v genech. A aby toho 
nebylo málo, tak ta hrstka slušných lidí, která nezblbne, postupně padne 
za oběť fabulacím, pomluvám a nepravdám. Na kaţdého se něco ušije. To 
není problém. Informací seţenete spoustu a pak je stačí jen šikovně 
pospojovat, aby daný člověk na veřejnosti vypadal buďto jako úplný 
blbec, který si není schopný ani sám koupit rohlíky, anebo jako zločinec. 
Samozřejmě potřebujete mít kontakty v médiích. Ale to v česku není 
opravdu vůbec ţádný problém…  
Opravdu jdou novináři politikům tak na ruku?  
Klasickým příkladem takového novináře je Janek Kroupa, o kterém si 
spousta lidí myslí, jakýţe je to férový novinář a výborný investigativec. 
Já si ale delší dobu myslím a dnes jiţ vím, ţe Janek Kroupa je absolutně 
jeden z nej-hor-ších novinářů v České republice.  
Proč?  
Někteří lidi kvůli němu skončili za mříţemi, jiní, kteří by tam skončit 
měli, zatím zůstávají na svobodě. Třeba Marek Řičár, korunní svědek v 
kauze pět na stole v českých, na něhoţ Kroupa věšel odposlouchávací 
zařízení a prezentoval ho div ne jako hrdinu. On v tom přitom jel 
samozřejmě taky. A pak je tu další věc. Kroupa prostě nikdy není ani 
trochu objektivní. Na samém začátku kauzy uţ vţdy přesně ví, jak by to 
mělo dopadnout. Cokoliv se mu do té jeho teorie hodí, je OK. Jakékoliv 
argumenty, byť pravdivé, které mluví proti, ale pomine. A dělá to 
dlouhodobě. Navíc jde pouze po levici. Ódéesku nechává být. Určitě za 
peníze a také se jí moţná trochu bojí.Jsem přesvědčený, ţe kdybych 
chtěl, byl bych na něj schopen vykonstruovat nějakou boudu, případ, po 
kterém půjde, dal bych mu někde nějaké peníze a pak ho znemoţnil. 
Vůbec nevím, co bych z toho měl, jsem ale přesvědčený, ţe by na to 
skočil. Na rozdíl třeba od Jaroslava Kmenty.  
Jak obecně vnímáte českou mediální scénu?  
Největším problémem je, ţe novináři nikdy nedokáţou kauzy dotáhnout. 
Kaţdý chce mít všechno jako první, ale pak všechno vyšumí. Jedna kauza 
přebíjí druhou. Zpátky se nikdo neohlíţí. Kdo se vrací ke kauze Budišov 
nebo rozkradenému Plzeňskému Prazdroji? Nikdo! Teď frčí zrovna 
Napoleon Bárta… no a haťa paťa dudlajdá a ţivot jde dál, ještě  
zbývá rozkrást s rozprodat pár nemocnic, Praţskej Hrad, horu Říp a 
vytunelovat státní důchodový pilíř a po nás potopa a EU … prostě 



Konečná stanice, číţkové. !!! A to je opravdový konec kdysi dobře 
prosperujícího státu …  
který byl ještě před 22 lety skoro soběstačný a bez dluhů …. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
V. Mečiar: Široká vládna koalícia po marci znamená onedlho ďalšie nové 
voľby 
 
Kremnické Bane dnes ostali odrezané od zvyšku Slovenska a po krátkom 
čase aj Kremnica. 
 
Preto účastníci Novoročného posolstva z Kremnických Baní využili 
náhradné priestory v klube Labyrint v Kremnici. Tento klub v roku 1967 
budoval Vladimír Mečiar ako vtedajší funkcionár mládežníckej 
organizácie v Žiari nad Hronom. Dnes sa tu po 44 rokov po prvýkrát 
vrátil, lebo po roku 1968 bol vylúčený zo všetkých organizácií kvôli 
svojmu postoju proti okupácii nášho štátu. 
 
Na Kremnických Baniach v roku 1991 vzniklo prvé Posolstvo Slovákov 
Európe a svetu, že ako národ chceme dosiahnuť najvyšší stupeň 
sebaurčenia v podobe vlastnej štátnosti. Vladimír Mečiar zdôraznil, že 
sa tak stalo neobvyklým spôsobom mierovou cestou. A dnes po 
dvadsiatich rokov možno bilancovať, čo sa dosiahlo. Slovenská 
republika v roku 1998 dosiahla najlepšie výsledky zo stredoeurópskych 
krajín po kríze rozpadu východných trhov. 
 
Dnes je však SR v novej kríze. Rozhodnutie občanov teraz opäť ovplyvní 
vývoj Slovenska podľa Mečiara na minimálne ďalších 20 rokov. Varoval 
spoločnosť pred faktami, keď 700 tisíc ľudí nemá prácu. A z nich je až 
130 tisíc mladých ľudí, ktorým neostáva iné, iba hľadať príležitosti v 
zahraničí. Podľa Mečiara, ak vznikne z týchto volieb široká koalícia, 
po ktorej kričia mnohí politici, potom tu onedlho máme ďalšie nové 
voľby, lebo taká vláda nevydrží ako záprah, v ktorom každý kôň ťahá 
iným smerom. 
 
Ak je dnes 650 tisíc ľudí pod hranicou chudoby, podľa predsedu ĽS-HZDS 
tak onedlho môže byť až 1,2 milióna. Preto sú voľby také dôležité. 
Mečiarova strana si verí, že sa vráti do parlamentu, aj keď sila 
národných síl a osobností z roku 1991 je dnes podľa Mečiara, žiaľ, 
rozbitá na jednotlivcov a skupiny ľudí. Preto pripomenul slová 
Ľudovíta Štúra: Nie je opustený ten, kto sa sám neopúšťa. 
 
Na záver stretnutia, ktorého sa zišli občania zo všetkých kútov 
Slovenska, dokonca prišli aj z Komárna, účastníci stretnutia prijali 
Novoročné posolstvo. Ďalší vôbec nedocestovali, lebo už pred druhou 
hodinou poobede bola cesta do Kremnice neprejazdná pre množstvo 
skrížených kamiónov. Aj tak sa v kremnickom klube Labyrint zišlo viac 
ako 70 občanov. 
 
Stanislav Háber 
* 
Novoročné posolstvo 2012 z Kremnických Baní 
 
My, účastníci stretnutia v geografickom strede Európy v Kremnických 
Baniach, posielame Slovákom dobrej vôle Novoročné posolstvo 2012. 
Prajeme Slovákom v Novom roku mier, lásku, vzájomné porozumenie a 



úctu, aby Slovensko mali v srdci a vnímali ho ako svoju vlasť. 
Nadväzujeme tak na prvé Vianočné posolstvo z roku 1991. Vtedy sa začal 
napĺňať tisícročný sen Slovákov o obnovenie vlastnej štátnosti od čias 
kráľa Svätopluka. 
 
Dnes stojíme na ďalej zlomovej križovatke slovenských dejín. Opäť sa 
rozhoduje, ktorý štát obstojí v novom tisícročí. Ďakujeme Vladimírovi 
Mečiarovi za obetavosť, s akou pracoval v prospech našej vlasti a 
dokázal v neľahkých časoch položiť s národne orientovanou 
inteligenciou a odborníkmi základy našej samostatnej existencie. 
 
Bohužiaľ, systémy spoločnosti, ktoré si vyžadujú pevný politický 
program, aby sa nastavili spoločenské pohyby v prospech občanov, sú za 
dva roky v katastrofálnom stave. Pri dvadsiatom výročí položení 
základov samostatnosti Slovenskej republiky sa obraciame na Slovákov, 
aby prijali ponuku riešenia, akú pripravila Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko v časoch krízy. 
 
V čase, keď sú rozvrátené sociálne, zdravotné, hospodárske, finančné, 
školské, environmentálne, bezpečnostné  a ďalšie sektory nášho štátu, 
pripomíname verejnosti dejinnú úlohu Ľudovej strany – Hnutia za 
demokratické Slovensko pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy sme začali 
budovať našu krásnu krajinu v podobnej situácii rozpadu tradičných 
trhov a rozvratu nášho sociálneho systému. Napriek tomu sa spoločnosť 
podarilo naštartovať, vyviesť z neistoty a z krízy. 
 
Nepremeškajme preto v nadchádzajúcich voľbách šancu odvrátiť tento 
katastrofálny vývoj pre celú našu spoločnosť. 
 
účastníci stretnutia, Kremnické Bane, 5. januára 2012 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Správa je pripravená na odoslanie s nasledovnými prílohami súborov alebo prepojení: 
Skratka ku: http://komentare.sme.sk/c/6206468/ako-slovensko-prichadza-o-spisovatelov.html 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Protest proti rozkradaniu Slovenska!!! 
IBA ZOTROCENY, SI MYSLi, ZE ZIJE V SLOBONEJ KRAJINE.... 
citat z jedneho prispveku na druhom linku  
Ani neviem, ci som ho nezmrvila (treba si prejst reakcie) ale jedno sa mi paci, ze mnohi uz zistili, ze toto, co tu mame a 
zazivame v tejto geograficky malebnej krajinke je CESTA DO PEKLA PRE CHUDOBU, na com zarabaju ti, o ktorych sa 
pise v odkazoch. Skutocne komunisti boli amateri, ako sa uvadza v jednom prispevku. Problem je v tom, ze v scenari 
NEZNEJ (a ten bol, co mnohi potentati priznali, ked sa odhalil student SMID z Narodni tridy ako nasadeny STB-ak) bola 
dohoda, ze nepride k vesaniu na kandelabroch a zatvaraniu. Teda za aktivnej spolupuprace sa zacala privatizacia, 
rozdelenie CSFR a dalsie veci na ktoryh sa dalo zarabat. Dovod: To povestne zahnivanie kapitalizmu, ten este na dalsich 
20 - 30 (?) rokov dostal moznost sa zregenerovat. Akoby aj nie, ked dostali danove prazdniny, zadarmo sire lany zrodnej 
pody na plechove fabriky. Apropo - a poculi ste ze cteny US STYLE sa ide sudit so statom, ze mu odoprel dalsie danove 
ulavy??? O tomto bola nezna..... A nam vytreli oci volnymi hranicami a moznostou podnikania aby sme prezili, ked nas 
vyrazia zo zatvorenych fabrik a institucii.  Media klamu, posuvaju kaleraby, vydavatelske domy maju totiz tiez svojich 
mecenasov, idu im do ruke.... Zurnalistika je stoka, neexistuje solidny zurnalisticky zaner, co je samozrejme ucel. O 
lekaroch sme sa nedozvedali pravdu a aj doteraz infikuju pacientov proti lekarom, ked uvadzaju vysky platov - co vobec 
nie je gtak. le, ze generalny riaditel VZP ma cez 30 000 mesacne, ako aj ini z poistovni - to nenapisu!!! 
Mam vazne obavy, ze Slovaci nenaplnia namestia, to az vtedy ked polovica nebude mat co jest .... A potom sa zacen to, 
co s lekarmi, pravo na strajk sa vymaze z ustavy a  demonstrantov nazvu rozvracacmi republiky, ved to tu uz raz bolo, nic 
nie je nove pod slnkom..... (Sokrates to vedel pred 4 tisicrociami).  
Je tu vasci strach ako za sociku, vascia nevrazivost a nedovera.... hnije to na celom svete - aj vo vysnivanej Amerike - my 
sme ale z EU na tom horsie ako stare clenske staty, tam predsa len ake take pravidla hry su! 
Nemam co dodat, iba ak to, ze seniori to uz nezachrania a mladi schopni utekaju - aj to tu uz raz bolo ....  
m  

+++++++++++++++++++++++++++ 
Subject: [boa] Protest proti rozkradaniu Slovenska!!! 
From: stop.gorrilas@gmail.com 
To: ba-aktivity@googlegroups.com 



 
Zdravím, 
Všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný ďalší osud a smerovanie Slovenska a nie sú už na to všetko apatický dávam do 
pozornosti možnosť verejne protestovať proti tunelovaniu a rozkrádaniu tohto štátu boľševicko / Š T B - áckymi 
investičnými skupinkami. 
 
Prídte aj vy 7.1.2012 na Ples goríl /celebrít/ v Opere a vyjadrite svoj názor na to čo sa na Slovensku deje!!! 
 
Odporúčam na prečítanie článok na SME: http://www.sme.sk/c/6200787/nicholson-nukali-mi-miliony-ak-na-gorilu-
zabudnem.html a hlavne diskusiu pod týmto článkom: http://www.sme.sk/diskusie/1941223/28/Nicholson-Nukali-mi-
miliony-ak-na-Gorilu-zabudnem.html 
Heslo tohto roka je teda: Gorily za mreže!!!  

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

Akty X: 150% BBpuding 

Naozaj daš neskutošnô (teda akty X) na označení daňového úradu.  

Pokiaľ viem§ 2 zákona 191/1994: v úradnom styku, najmä na verejných listinách 
(nie je označenie ulice alebo úradu obdobou týchto listín?), pečiatkach obcí, 
kartografických dielach a v poštovom styku (z Komárna listy veselo chodia do 
Rimaszombat) sa používajú názvy obcí výlučne v úradnom jazyku. Alebo to „novela“ 
už zrušila, a teda nie je potrebné používať platné zemepisné názvy?!  Lenže: Čo je to 
vlastne ten úradný jazyk? A kde je úcta k štátu, v ktorom žijeme?  U nás máme Košickú 
cestu – Kassa út, Rožňavskú ulicu – Rózsnyó utca...  Ani v Rakúsku už dnes nenapíšu 
Pressburg! 

     Máme napr. aj ulice: Kolomana Mikszátha – Mikszáth Kálmán utca, Jána Fábryho – 
Fábry János utca, Štefana Hatvaniho – Hatvani István a pod. - "vďaka ústretovosti". Je to 
asi rarita, že jedna ulica nesie meno dvoch osôb! Pravidlom v SR  je, že mená  
osobností žijúcich do r. 1918 sa majú používať tak, ako ich uvádza 6-dielny Slovenský 
biografický slovník. Naposledy pred rokom pri príležitosti 100 r. od úmrtia K. Mikszátha 
požiadal istý poslanec, aby z úcty k spisovateľovi bolo aj v slovenskej verzii meno 
Kálmán (lebo ho podporili posledné pravidlá slovenského jazyka, kde je spisovateľ 
medzi výnimkami). Darmo som argumentoval úctou k jeho materinskému jazyku 
a Slovenským biografickým slovníkom. 

     Takto vyzerá naša ľahostaj nosť k našim veciam. A čudujme sa, že platí 150% 
požiadaviek! 

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

Vrátila se T O T A L I T A ? 
Willibald Brettschneider 

Totalita se nevrátila. Zůstala. Pouze změnila svou podobu, barvu a totalitní metody 
k ovládání, zastrašování, politického a ekonomického teroru. Tehdy za režimu sice 



lidé měli životní jistoty, ale platy stačily jen na přežití do další výplaty. 
Po dvaceti letech(1948-1968) tvrdých perzekucí a politických kriminálů se lidé 
začínali probouzet. Objevila se jména jako Dubček, Svoboda, Císař, Smrkovský, 
Kriegl a další. A stejně tak jako stín vedle nich Kolder, Bilak,Švestka, Obzina, 
Husák a další stalinisté. Lidé začali volat po rehabilitacích, soudní procesy se všemi 
těmi Urválky, Vaši, Polednovými a dalšími zločinci byly na spadnutí. Zcela jistě by 
přišly na řadu kandelábry. Brežněv si velice dobře uvědomoval, že by se opakovalo 
Maďarsko(1956)         a proto na žádost(dosud stoprocentně neprokázanou) 
aparátčíků poslal tanky. Tanky posílily pozice starých nomeklatur a začalo období 
tuhé normalizace. Bilak napsal svou Bibli "Poučení z krizového vývoje". Komunista 
však záhy poznal, že tanky jeho pozice spíše oslabily, než posílily. Sice posílily jeho 
moc, ale totálně oslabily vztah obyvatelstva k vedení státu a politice KSČ. Objevila 
se hesla jako; "Kdo nekrade aspoň hodinu, okrádá svou rodinu", nebo; "Drž hubu, 
poctivě pracuj a pomaloučku si přikrádej." Lidé živelně stavěli rodinné domy, 
chaty, rekonstruovali chalupy a většinu materiálu nakradli. Pracovali pouze do výše 
svého platu. Řezníci skupovávali načerno prasata a jiný dobytek, načerno z nich 
vyráběli produkty a načerno prodávali. Pekaři, místo aby upekli např. 1200 
chlebů(denní norma) jich napekli 1800 a rozdíl se samozřejmě opět prodal načerno. 
A to fungovalo v každém odvětví. Doslova v každém. Komunista si tohle 
uvědomoval a zjistil, že i přes veškerou svou moc je zcela bezmocný. Systém 
takovéhoto rozkrádání byl natolik propracovaný, že byl naprosto nepostižitelný, 
neboť jej zavedli, rozvinuli a aktivně se zúčastňovali sami komunisté na úrovni 
ředitelů podniků, vedoucích prodejen, okresních a krajských tajemníků a estebáci 
pouze kontrolovali a inkasovali. Sám veliký a mocný komunista se dostával do 
izolace. Začal přemýšlet, jak z toho ven. V jeho zorném poli se objevil Václav Havel. 
Neobyčejně naivní prosťáček se svou pravdou a láskou. Komunista analyzoval rok 
1968 a napsal se nový scénář. Založení Charty 77, tajné školení kádrů v 
prognostickém ústavu, mediální kampaň, inscenované úniky informací z disentu a 
lidé se opět začínali probouzet. Když přišel rok 1989, to už měl komunista dávno 
ušité nové kabáty různých barev, natištěné nové stranické legitimace a plakáty 
"Havel na Hrad". Lidem se dal pocit svobody, naděje, že budou moci svobodně 
cestovat, mít konečně banány a toaletní papír. Málokdo si tehdy uvědomoval, že na 
těchto produktech jeho život nestojí. Dveře prognostického ústavu se otevřely 
dokořán a vychrlily desítky žraloků, dveře kriminálů vychrlily desítky tisíc zločinců 
mezi nic netušící lid. A začalo obrození totality. Totalita se nevrátila. Jen se změnila 
a byla nazvána demokracií. Tuto demokracii však nelze nazvat jinak, než 
politickým, psychologickým a ekonomickým terorismem. Aparátčíky nelze nazvat 
jinak, než kriminálními živly. Jsou plně zodpovědni za tisíce zničených rodin, 
devastaci ekonomiky, lidské morálky a zadlužení generací, které se teprve narodí. Je 
čas, aby se lidé opět začali probouzet. Jsou však natolik duševně a ekonomicky 
zdevastovaní, že nejsou schopni v sobě nalézt dostatek sil. Jsou rádi, stejně jako v 
padesátých letech, že přežijí od výplaty k výplatě. Komunista je má tam, kde je chtěl 
mít. A k tomu mu stačil jeden naivní opilec a jeho ideály. On ten opilec zřejmě 
netušil, že v historii lidstva ideály přinášely pouze nesnáze a války. Ovšem 
komunista to věděl přesně. Posloužil mu dobře. Opilec. 



 
Willibald Brettschneider 
 

Nicholson: Núkali mi milióny, ak na Gorilu 
zabudnem                                                                         
Novinár TOM NICHOLSON sa spisom Gorila, ktorý hovorí o údajnej korupcii za druhej 
vlády Mikuláša Dzurindu, zaoberá dva roky. Neverí, že sa prípad vyšetrí, lebo sú doň 
zapletené vládne strany aj Smer. 

Spis Gorila ste mali dva roky. Prečo ste o prípade doteraz nič nenapísali? 

„Ponúkal som materiál SME, týždenníku Trend aj Týždňu. Nikto to nechcel zverejniť. 

Báli sa, že bez audionahrávky alebo potvrdenia autenticity hlavnými aktérmi by mali 

problém so žalobami.“ 

Prečo? Minister vnútra Daniel Lipšic (KDH) hovorí, že tvrdenia v Gorile sa dajú ľahko 

overiť. 

„Nie je to tak. Prvá vec je, že väčšina z toho, čo Gorila zaznamenáva, sú plány, ktoré 

chystajú napríklad finančná skupina  Penta a exminister hospodárstva Jirko Malchárek vtedy z 

ANO.                Mnoho z nich nevyšlo preto, že vláda vo februári 2006 zmrazila privatizáciu. 

Ďalšia vec je, že sa vyjadrovali často nejasne. Keď napríklad Malchárek hovorí, koho 

nominoval do dozorných rád Slovenských elektrární, nezodpovedá to stopercentne realite.“ 

Nespochybňuje to dôveryhodnosť celého materiálu? 

„Závisí to od toho, na čo má slúžiť. Či na trestné stíhanie alebo ako obraz toho, ako sa robí 

politika na Slovensku a ako systém funguje. Materiál je hodnoverný a veľmi dôležitý pre 

poznanie našej krajiny.“     Gorila  

• spis pod názvom Gorila niekto zavesil na internet pred Vianocami  
• ide o údajný záznam SIS z odposluchov bytu, v ktorom sa mal 

Jaroslav Haščák z Penty stretávať s politikmi  
• v dokumente sa píše o províziách za privatizáciu pre SDKÚ, KDH, ale 

aj o financovaní SMK a Smeru  
• prípad v minulosti neúspešne vyšetrovala polícia  
• teraz sa kauzou znovu zaoberajú 

Čo z Gorily sa vám podarilo potvrdiť? 

„Nepodarilo sa overiť najvážnejšie veci, ako sú korupčné platby za privatizáciu a 

kupovanie poslancov. Museli by sme mať prístup k bankovým účtom a to má len 

polícia. Žiadne policajné vedenie nemalo záujem to vyšetrovať. Ani vlani nebolo vedené 



trestné stíhanie pre korupciu alebo organizovaný zločin, ale pre prečin zneužitia právomocí 

verejného činiteľa. Chceli obviniť bývalé vedenie SIS, že nekonalo v rokoch 2006 až 2010. 

Svedčí to o tom, že súčasná vláda mala slabý záujem na odhalení pravdy.“ 

Ak nebolo možné najzávažnejšie informácie overiť, urobili redakcie chybu, keď 

články o Gorile nepublikovali? 

„Pre mňa bola chyba, že redakcie nehľadali spôsob, ako o tom napísať, ale prečo sa 

to nedá zverejniť. Presne ako polícia, ktorá nezaložila špeciálny vyšetrovací tím. 

Odovzdal som ten materiál a nič sa nevyšetrovalo.“ 

Viete, prečo začali odpočúvať byt, v ktorom sa mali stretávať Jaroslav Haščák z 

Penty a Jirko Malchárek? 

„Bezpečnostné služby zistili, že sa tam stretáva minister a ľudia z biznisu. Niekto si 

všimol vládnu limuzínu a predstaviteľa Penty. Hľadali spôsob, ako monitorovať ich 

schôdzky, sudca vyjadril súhlas. Znovu to potvrdil v marci 2006, že môžu 

pokračovať.“ 

Odkiaľ beriete istotu, že Gorila je pravá? 

„Som si stopercentne istý. Nielen preto, že poznám zdroj. Bol som v dome, kde sa 

vykonávalo odpočúvanie, mal som rôzne stretnutia. Tiež sa mi vyhrážali a núkali 

peniaze. Ak by Gorila nebola pravdivá, prečo by to robili?“ 

Vyhrážali sa vám?  „Boli aj vyhrážky, ale aj peňažné ponuky.“ 

Ako to prebiehalo? 

„Jeden človek z tajnej služby ma kontaktoval, že by mi vedel dohodnúť päť až desať 

miliónov korún, ak mu symbolicky vrátim spis a zaviažem sa, že o kauze nebudem 

písať. Druhú ponuku mi dal bývalý siskár z čias Ivana Lexu, že ak neberiem peniaze 

ako normálny chlap, nech založím nadáciu a tam mi ich pošlú. Smial sa mi, že ich 

môžem použiť na detské domovy. Pre týchto ľudí je nepochopiteľné, že niečo 

nevedia kúpiť za peniaze.“ 

Čo sa dialo, keď ste spis odovzdali  na polícii? 

„Ukázal som spis policajtom Úradu boja proti korupcii, oni sa tým začali zaoberať ako s vážnou 

vecou. Išli s tým k nadriadeným. Potom mi oznámili, že ich to veľmi mrzí, ale že toto 

vyšetrovať nebudú. Bol som bezbranný, nevedel som, čo s tým. Uvedomil som si, že sa na to 

dá ísť zboku. Ak majú otvorené iné vyšetrovanie, nemôžu ignorovať dôkaz, ktorý im 



prinesiem. Vtedy bol otvorený prípad kupovania poslancov, ktoré opisuje Gorila. Mal som 

veľmi priateľský rozhovor s vyšetrovateľom kauzy, ktorý sa volal František Sajler. 

Neskôr tam už sedel aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a otázky smerovali nie k 

obsahu, ale k tomu, že odkiaľ dokument mám a odkedy. Podľa môjho názoru ich 

skôr zaujímalo, ako došlo k úniku a kto je za to zodpovedný.“ 

Vyšetrovalo sa to za minulej vlády. Súčasná kauzu opäť otvorila, ale tiež neúspešne. 

„Po voľbách v roku 2010 ma kontaktoval Úrad boja proti korupcii znovu, že by boli 

radi, keby som im spis odovzdal. Prvá kópia, ktorú som im dal, sa na úrade už 

nenachádzala. Počul som, že sa to odpratalo do Nitry, odkiaľ pochádzal šéf úradu 

Tibor Gašpar.“ 

Prípad uzavreli aj preto, že SIS nechcela spolupracovať. Existuje podľa vás  v SIS 

originál odpočúvania pod názvom Gorila? 

„Keby audiozáznamy v SIS existovali, bolo by to protizákonné. Musia ich zničiť, ak 

nie sú využívané v trestnom stíhaní. Som si istý, že existujú v privátnom sektore, ale 

nikto sa k nim neprizná.“ 

To znamená, že sa s nimi obchoduje? 

„Nikdy som sa s tým nestretol. Koluje toľko kópií, že už to je nezaujímavé.“ 

Informácie z Gorily opäť preverujú. Podarí sa podľa vás obviniť niekoho z politickej 

špičky alebo biznisu? 

„Nemyslím si to. Nikto na Slovensku nemá záujem zničiť sám seba. Tento spis 

poukazuje aj na vládne strany, aj na opozíciu. Kým nedôjde k obratu vo fungovaní 

tejto krajiny, nie je možné, aby sa to dôkladne vyšetrovalo.“ 

Kto a prečo dal podľa vás Gorilu na web? 

„Neviem. Myslím si, že to môže slúžiť záujmom politických strán, ktoré neexistovali v roku 

2006 a celá vec sa ich netýka. To môže byť nielen SaS, ale aj nové strany a vlastne 

všetci, čo majú záujem pošpiniť vedenie SIS za éry Jozefa Magalu.“ 

V SaS je aj vaša manželka Lucia Nicholsonová. Smer tvrdí, že práve SaS mohla dať 

Gorilu na internet. Neposunuli ste im spis práve vy? 

„Smer asi má v tom svoje záujmy, keď aj Fico bol v tom byte, a je zrejmé, že Penta 

financovala aj jeho stranu. Viem, že Richard Sulík má Gorilu, dostal  ju pred voľbami 



v roku 2010 od bývalého zástupcu riaditeľa kontrarozviedky. Ja som spis neposkytol 

žiadnemu politikovi, lebo práve o nich ide. S manželkou nežijem vyše roka.“ 

O Gorile píšete knihu, kedy vyjde? 

„Kniha sa momentálne prekladá. Mala vyjsť pred voľbami, ale vydavateľovi sa teraz 

nepáči politizácia  spisu ani to, že by jeho obsah mohol ovplyvniť voľby. Takže 

možno budem musieť znovu hľadať vydavateľa. V knihe bude história spisu, ako 

vznikol, ako sa vyšetrovalo, či sa to zamietlo pod koberec a ako sa k tomu postavili 

hlavní aktéri, politici.“ 

O čom podľa vás tento spis vypovedá? 

„Gorila hovorí o dvoch veciach. O tom, že systém politických strán na Slovensku je 

podfinancovaný. To znamená, že strany nemajú dosť peňazí z legálnych zdrojov, od 

štátu na réžiu a zaplatenie svojich ľudí. Potrebujú vytvoriť fiktívne a čierne príjmy, 

aby mohli existovať. Gorila poukazuje aj na druhú, vážnejšiu vec, že základy 

demokracie na Slovensku sú plytké, ak sa dajú v parlamente kúpiť hlasy a nejaká 

finančná skupina rozhoduje, že treba ďalej privatizovať, aby sa zachovali príjmy.“ 

To je asi najzávažnejšie zistenie, nie? 

„Tobôž ak finančná skupina spomínaná v spise osem rokov sponzoruje všetky 

politické strany a obchoduje s pokladníkmi vládnych strán. Znamená to, že 

najvážnejšie rozhodnutia vlády ako privatizácia sú ovplyvnené, dokonca diktované 

finančnými skupinami. To mnohým ľuďom na Slovensku otvára oči, do akej miery je 

politický systém skompromitovaný. Dokument Gorila nazývam koniec ilúzie.“ 

nedeľa 1. 1. 2012 18:11  Zuzana Petková 

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

Prví Židia na Slovensku 

Židia na Slovensku sa objavili okolo roku 70 nl., keď si ich sem rímski legionári doviedli 
ako otrokov. Neskôr rímske légie sprevádzali na slovenské územie už nie ako otroci, ale 
ako obchodníci.  

Prvý historický záznam o stykoch našich predkov zo židmi možno nájsť v cyrilo-
metodských legendách. V Žití Klementovom čítame, ako Svätopluk vyhnal Metoda a 
jeho učeníkov (ktorí boli Svätoplukovými poddanými) predal do otroctva Židom.  



Židovský historik Robert Büchler píše: „Tí heretici [Wiching a jeho nemeckí kňazi] 
mučili mnohých a druhých predali Židom do otroctva a tí ich odviedli do Benátok.“  

Ďalšia skupina Židov sa na území dnešného Slovenska objavila spolu so starými 
Maďarmi – išlo o kmene Karaitov, ktorí sa zúčastnili na bojových výpravách v Európe 
spolu so starými Maďarmi. Je zaznamenané, že často bojovali v prvých radách.  

Stredovek a novovek 

Ekonomické aktivity 

Židia, ktorí žili na Slovensku v období stredoveku, sa zaoberali rôznymi formami 
obchodu. Okrem iného to bol obchod s otrokmi – mnoho Slovanov a Slovaniek bolo 
vyvezených na juh. Ženy končili v háremoch okolo Stredomoria a mladí chlapci boli 
vykastrovaní a používaní ako eunusi. Český historik Lubor Niederle o tom píše: „(Židia) 
Obchodovali so všetkým, ale v prvom rade dostali do svojich rúk obchod s otrokmi. To 
bola ich špecialita – obchod s ľuďmi.“  

Obchod so slovanskými otrokmi bol taký rozsiahly, že podľa niektorých zdrojov dal 
základ slovu „slave“ – otrok, podľa Slovanov – Slav.  

Ďalšia častá činnosť Židov počas celého ich pôsobenia na Slovensku (ale aj na iných 
miestach, kde sa vyskytli), bola úžera. Kresťanom ich Sväté písmo nepovoľuje 
požičiavať peniaze na úrok, no Židom ich sväté knihy áno, ak nepožičiavajú svojim 
„bratom“ – Židom. [1] Napríklad u kráľa Žigmunda si vymohli 104-percentný úrok. 
Ten však v skutočnosti podľa ľubovôle ešte ďalej zvyšovali. Podľa K. Kálala na 
začiatku 20. storočia, hoci bol v Uhorsku povolený úrok len 8%, Židia využívali 
nevedomosť ľudu a dokonca brali úrok 120%, k čomu uvádza: „Je isté, že Židia na 
Slovensku zdierajú, až to do neba volá.“  

Pokusy o obmedzenie židovského vplyvu 

Mnohí európski panovníci sa snažili obmedziť pôsobenie Židov najmä v 
ekonomickej sfére z hospodárskych dôvodov. Ich ekonomická aktivita síce bola 
stimulom rozvoja spoločnosti, ale často ju začali využívať vo svoj prospech a na 
úkor ostatného obyvateľstva. V Uhorsku kráľ Ondrej II. vo svojej Zlatej bule 
zakázal Židom zastávať významné funkcie v štátnej správe a vrátil ich rozsiahle 
majetky späť do uhorských rúk (Židia a izmaeliti – moslimskí kupci ovládli dôležité 
odvetvia uhorského hospodárstva, najmä soľný monopol a mincovníctvo).  

V roku 1232 ostrihomský arcibiskup Róbert postihol cirkevnou kliatbou celé 
Uhorské kráľovstvo, lebo vraj „Židia opanovali krajinu, utláčali kresťanov, 
kresťanky si brali za manželky, kupovali kresťanských otrokov, na ktorých páchali 
svoju ľubovôľu.“  



Neskorší uhorskí panovníci šli ešte ďalej a čoskoro sa zaviedla rozsiahla segregácia. 
Židia nemohli chodiť do školy s kresťanskými deťmi, nemohli sa usadzovať v 
mestách, pričom do banských miest vôbec nesmeli chodiť, nemohli vykonávať 
remeslo, zastávať úrady ani nadobúdať meštianske práva. V čase obliehania 
Bratislavy Turkami ju Židia odmietli brániť a masovo utiekli na druhú stranu 
Dunaja. [2]  

Počas tureckej okupácie časti Uhorska sa mnohí Židia radšej spojili s dobyvateľmi a 
pomáhali im uskutočňovať obchod s otrokmi (podobne kolaborovali s Maurami v 
Španielsku). Podľa dobových prameňov Židia sprostredkovali predaj zajatých 
kresťanov (dokumenty generálnych kongregácií, 17. stor.). Takéto správanie 
naďalej odcudzovalo domáce a židovské obyvateľstvo.  

18. a 19. storočie 

Počas vlády Jozefa II. sa postavenie Židov o niečo zlepšilo, no po jeho smrti v roku 
1790 boli obmedzenia obnovené. Veľký prílev Židov do Uhorska však nastal po 
roku 1849. Nachádzali tu vhodné podmienky na podnikanie a vcelku tolerantné 
prostredie. Prúdili sem najmä z Haliče. Francúzsky historik Ernest Denis: „Židia 
prichádzali na stá z Haliče, vábení ľahkým vykorisťovaním pôdy, podporovaní 
byrokraciou... Dostávali výhradné právo na krčmy a obchody, pijanom dávali veľký 
úver, do zálohy berúc ich gazdovstvá.“ V decembri 1867 bol prijatý emancipačný 
zákon, ktorým sa Židom otvorili dvere do verejného života. Kým na začiatku 19. 
storočia žilo v Uhorsku asi 90 000 Židov, v roku 1869 ich bolo už 542 000 a v roku 
1910 až 910 000. [3] Podľa uhorských štatistík predstavovali židia len náboženstvo, a 
tak zároveň každý žid mal aj národnostnú príslušnosť. V roku 1880 sa k slovenskej 
národnosti hlásilo 3,42 % uhorských židov, v roku 1910 už len 0,63 %. [4]  

Hospodársky vplyv 

Liberalizácia ekonomického pôsobenia a zrušenie mnohých obmedzení pre Židov 
opäť spôsobili, že získali v hospodárstve disproporčný vplyv. Židia koncom 18. 
storočia a neskôr takmer úplne ovládli uhorský priemysel, ba celé Uhorsko:  

„(Židia) Majú hostince po dedinách, mestách i kúpeľoch, majú statky, píly, 
vodné i parné mlyny, paliarne, veľké továrne, ohromný obchod drevársky a 
veľkoobchod vôbec je bezmála celý v rukách židovských. (...) V Uhorsku 
vychádza 1 000 novín, z ktorých 835 je Židovských. (...) Židia držia v Uhorsku 
70 percent všetkej pôdy, a to buď vlastnej alebo najatej. (...) Obchod s drevom 
majú Židia. (...) Vôbec všetok obchod a veľký priemysel akoby bol výsadou 
Židov. (...) Na Slovensku je 21 peňažných ústavov slovenských a 133 židovsko-
maďarských, ktoré Slováci nazývajú všeobecne židovskými, pretože ich najviac 
riadia Židia (...) ...takže Židia sú pánmi Uhorska...“ (K. Kálal, Slovákofilské 
spisy) 



Židia v tom čase predstavovali necelých 5% obyvateľstva Uhorska. Podľa iných 
štatistík bola držba pôdy poväčšine maďarská. Táto skutočnosť je spôsobená tým, 
že vyše 70% Židov sa hlásilo k maďarskej národnosti. 

  

Na konci 19. stor. v liste K. A. Medveckému Andrej Kmeť píše:  

„Žid je pánom v sklepe, žid je pánom v krčme, žid je pánom vo veľkých 
dielňach, žid je pánom v palácoch, v kráľovských dvoroch, žid je pánom v 
súdnej stolici, vo dvoranách zákonodarných, a žid je pánom v chalupe 
roľníkovej, v rodine, v škole, ba i v kostoloch a v súkromnosti sŕdc, poneváč 
je pánom v novinách, a pánom groša, chleba, odevu a celého nášho bytia a 
hnitia.“ [5] 

Slovenské povstanie 

Mnohí Židia zaujali k Slovenskému povstaniu v rokoch 1848 – 1849 kladný postoj.                 
Často nechávali slovenských dobrovoľníkov prespať vo svojich domoch, hoci im za to 
hrozili sankcie. Napríklad počas letnej dobrovoľníckej výpravy v roku 1849 v oblasti 
Myjavy miestni mešťania považovali dobrovoľníkov za otrhancov a zbojníkov, a tak sa 
väčšina z nich ubytovala u Židov. [6]  

Viacerí Židia sa pridali do dobrovoľníckych oddielov. E. Klementis zaznamenal prípad 
jedného z Turca, ktorý sa povstania zúčastnil na strane Slovákov, za čo bol Maďarmi 
zastrelený:[7]  

„Ignác Grossman, turiansky Žid, bol medzi prvými, ktorí sa prihlásili do zboru 
slovenských dobrovoľníkov v Turci. Ako dobrovoľník veľké zásluhy si získal          
najmä pri útočení na oravské gardy a pri útoku ružomberskom. Bol veľmi 
smelým, chrabrým, nebojazlivým bojovníkom. Svoju životnú dráhu dokonal v 
Aggteleku,              kde padol do maďarského zajatia. Tam ho Maďari zastrelili.“ 

Maďarizácia 

Mnohí Židia sa zúčastňovali na maďarizácii slovenského národa. „Židia slúžia 
maďarizácii obrovským kapitálom aj dôvtipom. (...) A na každom mieste Židia                
slúžia maďarizácii, samozrejme za veľkú cenu: za takmer neobmedzenú slobodu,                   
s ktorou nepoctivým spôsobom bohatnú, ožobračujúc rodiny i celé obce.“                                
(K. Kálal, Slovákofilské spisy)  
Historik František Vnuk píše: „Židia sa tak extaticky vžili do úlohy misionárov 
maďarizácie, že svojím šovinizmom často prevýšili aj samých Maďarov. (...) Stačí 
prelistovať martinské Národnie noviny, Hodžov Slovenský týždenník, ľudácke 
Katolícke noviny a inú súčasnú tlač, aby sa videlo, ako bezcitne a z pozície 
privilegovanej triedy sa židia správali k slovenskému ľudu.“ [8]  



Historik Jozef Škultéty zaznamenal: „Na dedinách slovenských notári, poštári boli 
napospol Židia – a preto Židia, že stáli v službe maďarizácie.“  

Béla Grünwald, minister školstva, dal odhlasovať zrušenie 3 slovenských gymnázií.             
Bol tiež predsedom Hornouhorského vzdelávacieho spolku (FEMKE), ktorý 
vyviezol stovky slovenských detí na maďarizáciu do Dolnej zeme. V roku 1878 
Grünwald vo svojom diele A Felvidék písal, že v Hornom Uhorsku stredné školy sú 
ani stroje, do ktorých na jednom konci vsádzajú slovenských chlapcov, aby na 
druhom konci vyšli z nich už ako hotoví Maďari. Tak to išlo bezmála 60 rokov. V 
tej istej publikácii tiež uvádza, že Uhorsko má síce po slovensky hovoriacich 
obyvateľov, ale slovenského národa v ňom nieto. Maďarský premiér Kálman Tisza 
bol blízkym príbuzným Bélu Grünwalda.  

Poslanec Visontai (Weinberger) hlásil v budapeštianskom parlamente 29. marca 
1895:  

„Štatistiky dokazujú, že v stoliciach obývaných nemaďarskými 
národnosťami, židia konajú pravidelnú misionársku činnosť v prospech 
maďarstva. Štatistiky ďalej ukazujú, že tam, kde na široko-ďaleko 
maďarského slova ani nepočuť –             v rumunských, slovenských alebo 
nemeckých stoliciach – je to práve židovská rodina, žijúca v skromných 
podmienkach, ktorá nielen že pestuje maďarskú reč v rodinnom kruhu, ale 
aj vynakladá vrcholné úsilie, aby svojim deťom vštepila lásku k maďarskej 
reči a kultúre. Vidíme tiež, že v nemaďarských stoliciach, ak rodičia detí 
chcú, aby sa ich deti naučili rozprávať po maďarsky, posielajú ich do 
židovskej školy.“ 

Židia ako usilovní vykonávatelia maďarizačnej politiky vtedajšej vlády len ťažko 
znášali zánik monarchie. Po konci vojny v roku 1919 vyčíňali maďarsko-židovské  
gardy, ktoré umučili a zavraždili stovky ľudí. Tieto zločiny neboli dodnes dôkladne 
zosumarizované. Z tohto obdobia pochádza tiež článok v New Yorskom Denníku, 
prezentujúci pohľad amerických Slovákov na činnosť Židov:  

„Jeden z najťažších problémov, ktorý budeme musieť riešiť v blízkej 
budúcnosti, je záplava židovstva. Nehovorím, pred židmi, ale židovstva, t.j. 
pred skazonosným a rozvratným nemravom, zachvátivším široké vrstvy 
tohto národa a ľahkoverného robotníctva vo forme nezriadeného 
hmotárstva, krvilačného, žíznivého a bláznivého boľševictva. Národ náš, 
ktorý nepozná a nepoznal intolerancie náboženskej, alebo rasovej a ktorý 
práve túto svoju zhovievavosť mnoho trpel v minulosti, je do duše urazený a 
zarmútený nad chovaním sa židov, nenávidí ich a rád by sa ich striasol, rád 
by im staval zlaté mosty do Palestíny. To, čo sa deje v Rusku a v Maďarsku 
pod vodcovstvom židov, je tak nemravné, neľudské, neprirodzené, hlúpe, že 
človek filozoficky mysliaci hľadá vysvetlenie nie v dákejsi dekandencii 
spoločenskej a etickej, ale v akejsi duševnej epidémii, ktorá zachvátila 
vinných i nevinných a ničí židov i nežidov po spôsobe aziatického moru.“ 



V roku 1910 na území 15 hornouhorských žúp (polovica územia piatich z nich 
pripadla dnešnému Maďarsku) bol pomer medzi počtom Slovákov a Maďarov 61 
ku 39 percent. V kategórii štátnych a verejných zamestnancov i v slobodných 
povolaniach však Slováci predstavovali nepatrné percentá: štátni zamestnanci - 
1,4 %, zamestnanci župných úradov - 2,2 %, učitelia ľudových škôl - 7,1 %, 
profesori stredných škôl -1,6 %, lekári - 3,5 %. Slováci pred rozpadom Uhorska 
nemali jedinú slovenskú strednú školu a počet ľudových škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským od vydania národnostného zákona do roku 1918, čiže za 50 rokov, klesol 
z 2 000 na 160. [9]  

20. storočie - Spoločenský vplyv 

Začiatkom 20. storočia Židia tvorili 4,42 % obyvateľstva Uhorska, ale medzi 
lekármi bolo 49 % Židov, medzi pravotármi 45 %, medzi novinármi 42 %, medzi 
spisovateľmi 26 %, medzi obchodníkmi 55 – 60 %. Podľa uhorských štatistík v roku 
1910 žilo v Uhorsku 542 000 židov, z ktorých 0,63 % sa hlásilo k slovenskej 
národnosti.                               Po rozpade Rakúsko-Uhorska v novovzniknutej ČSR 
ostalo asi 140 000 Židov.                  Podľa štatistiky z roku 1930 na Slovensku sa 
zaoberalo činnosťou v priemysle z tisíc obyvateľov židovskej národnosti 202 v 
obchode a peňažníctve 530. V roku 1940 sa urobil súpis majetku. Z celkového 
majetku 7 miliárd korún vlastnili Židia 3,2 miliardy (45 percent), hoci na Slovensku 
ich bolo len 2,9 %.  

Krčmárstvo 

Jeden z najznámejších stereotypov o slovenských Židoch „žid – krčmár“, má istý základ 
v realite. Túto skutočnosť vo svojom románe Krčmársky kráľ vykresľuje aj Martin 
Rázus. Svojho času mali Židia v Budapešti také vysoké kontakty, že si dokonca vymohli 
zakázanie spolkov miernosti, ktoré bojovali proti alkoholickej pliage. Novinár Ambro 
Pietor zaznamenal: „Na ponosu židovských krčmárov, že oni nemôžu daň platiť, lebo že 
sú krčmy prázdne, dňa 12. nov. 1875 zrušil minister Tisza v Trenčianskej stolici 
blahodárne účinkujúci Spolok miernosti Sv. Ruženca, zo ,štátnych záujmov‘. Spolok 
tento mal vyše 40 000 údov.“  

K 14. marcu 1939 Židia vlastnili takmer 100 % priemyselných liehovarov na 
Slovensku. Dokonca aj Tomáš Garrigue Masaryk, inak prožidovsky naklonený 
(podľa niektorých je sám židovského pôvodu), hovoril o škodlivej úlohe židov pri 
šírení alkoholického moru a maďarizácie: „Rakúsko-uhorská vláda dávala 
krčmárske licencie vždy len židom. Za tento veľmi výnosný podnik židia horlivo 
pomáhali vláde v jej odnárodňovacej politike.“ Čechoslovakista Vavro Šrobár, ktorý 
Masaryka dobre poznal, k tomu poznamenal: „[Masaryk] Vyčítal Židom, že sa 
nevedia v kresťanskom svete oslobodiť od zákona Talmudu a od geta. Izolujú sa od 
všetkých ujarmených národov a držia podľa príkazu náboženského s vládnucimi 
národmi. U nás to znamená, že sa nemčia a maďarizujú. (...) Židia z geta sú nám cudzí 
svojou vierou, svojimi náhľadmi, filozofiou i sociológiou; izolujú sa tak, že im 
nerozumieme a že sa ich obávame a nemáme ich radi. (...) Uznával, že boj proti 



židovskej pažravosti, úžere, materializmu, proti ich spojenectvu s našimi nepriateľmi je 
oprávnený najmä na Morave a na Slovensku, kde sa na dedinách stali pohromou 
naivného a dôverčivého ľudu. Tu by sa im mali odňať privilégiá krčmárskej živnosti, 
alebo by sa mal vyniesť zákon, ktorý by chránil ľud proti pokušeniu alkoholu a proti 
židovskej úžere.“  

Šrobár ďalej uvádza, ako po tom, čo sa dostal k moci ako minister s plnou mocou 
pre správu Slovenska, naložil so Židmi:  

10. decembra 1918 zasadil som sa o vynesenie splnomocňovacieho zákona, 
dľa ktorého sa zakazuje výčap liehovín na Slovensku. Zmysel tohto zákona je 
tento: všetky licencie krčmárske a trafikantské boli od prevratu na 
Slovensku v rukách Židov. (...) Oslobodiť slovenský národ od tejto 
úžerníckej triedy bolo mojou prvou a hlavnou povinnosťou. Pomery boli 
také v jednotlivých župách, že ku príkladu v Trenčianskej župe mali Židia 
97 % všetkých licencií vo svojich rukách. Dnes je pravý opak: 97 % majú 
kresťania a 3 % Židia. (...) Keď chodili židovské deputácie ku mne s 
ponosou, že sú pripravené úradmi o existenciu stá        a stá rodín 
židovských, povedal som im toto: židovstva na Slovensku je len 3,5 % z 
celého obyvateľstva. A licencií a trafík máte vyše 80 %. To je krivda na 
slovenskom ľude, páchaná maďarským režimom. To musí prestať a 
prestane. 

V roku 1933 priniesli Národné noviny nasledovnú správu:  

Pred prevratom Židia boli najoddanejším a najúčinnejším nástrojom 
maďarizácie a po prevrate ich vidíme vo všetkých zložkách protinárodných.           
Po slovenských mestách najviac maďarčia Židia ešte i dnes, najoddanejšími 
odberateľmi maďarských časopisov sú Židia a socialisticko-komunistická 
politika má najväčšiu oporu v nich. Čokoľvek rozkladného a škodlivého 
hrozí slovenskému národu, Židov pri tom vidíme húfne. 

Československá obec sokolská navrhovala v polovici septembra 1938 riešiť židovskú 
otázku „návratom židovských prisťahovalcov po roku 1914 do ich pôvodnej vlasti.“  

Najrozšírenejší denník v ČSR, Národná politika, v októbri 1938 uviedol článok 
„Židia medzi nami“, v ktorom ich okrem iného obvinil, že „vykorisťujú iné rasy, sú 
bezohľadní a bažia po moci.“, ba dokonca že „všade, kde sa vyskytnú, šíria okolo 
seba nekľud a odpor.“  

Rozbíjačstvo republiky 

V októbri 1938, po Mníchovskej arbitráži, podpísalo 15 000 bratislavských Židov  
petíciu za pripojenie Bratislavy k Maďarskému kráľovstvu a masovo za túto 
požiadavku demonštrovali v uliciach mesta. O tejto udalosti americký diplomat 
George F. Kennan zaznamenal: „O tomto ich kroku sa hneď dozvedeli Slováci, ktorí 



to pokladali za mimoriadne nevraživý dôkaz toho, čo vždy tvrdili o nelojálnosti Židov 
voči Slovensku.“  

Ako reakciu na to priniesli Národné noviny 20.10.1938 článok Akútne riešenie 
židovského problému na Slovensku:  

Živorenie slovenského obchodu a priemyslu, brzdenie rozvoja slovenskej 
inteligencie, ktorej mnohé miesta sú obsadené Židmi, je dostatočným 
argumentom, ktorý i zdanlivo ťažkú ranu na Židov 100-percentne 
ospravedlňuje. (...) Nedaj Bože, aby takíto lojálni občania mali eventuálne 
rozhodovať o hraniciach Slovenska. Táto vec vedľa hospodárskeho 
argumentu je druhým veľmi dôležitým argumentom nútiacim k rýchlemu a 
radikálnemu riešeniu židovskej otázky na Slovensku. (...) Tretím rovnako 
akútneho riešenia vyžadujúcim zjavom je otázka prílevu Židov na Slovensko 
z Nemecka a bývalého Rakúska, z tých štátov, kde už predtým so Židmi ako 
parazitným elementom zúčtovali. (...) Z týchto troch príčin, hospodárskej, 
zahranično-politickej a z otázky prisťahovaleckej, aspoň u nás na Slovensku 
problém Židov sa dostáva           do akútneho štádia, vyžadujúceho čo 
najširšej radikálnej nápravy. 

Politika Slovenského štátu voči Židom 

Počas Slovenského štátu boli Židia na Slovensku postupne obmedzovaní vo svojich 
aktivitách a nakoniec po dohode s Nemeckou ríšou boli deportovaní na jej územie            
(asi 60 000 – pozrite holokaust). Deportácie začali v marci 1942 a boli zastavené v 
októbri. Obnovené boli po potlačení povstania roku 1944 na nátlak Nemcov.  

O zodpovednosti predstaviteľov slovenskej vlády za holokaust ako i o samotnom 
holokauste sa vedú polemiky (pozrite Polemika o holokauste). Zo strany 
predstaviteľov Nemeckej ríše jej bolo povedané, že so Židmi sa bude zaobchádzať 
humánne, ako to prisľúbil Reynhard Heydrich v Bratislave 10.4.1942 a po ňom 
24.5.1942 aj Adolf Eichmann. Šírili sa klebety o vyvražďovaní Židov, tie však počas 
vojny aj Spojenci dlho považovali len za vojnovú propagandu. Minister vnútra 
Alexander Mach sa vyjadril, že len čo sa slovenská vláda dozvedela o tom, že v 
koncentračných táboroch sú vraj Židia vyvražďovaní, deportácie boli ihneď 
zastavené. Nemecká strana bola požiadaná o to, aby umožnila návštevu slovenskej 
komisie do táborov, kde malo prebiehať vyvražďovanie, no nevyhovela tejto 
požiadavke, preto Mach nedal transporty obnoviť.  

V 20. mája 1942 z poverenia generálneho presbytéria evanjelickej cirkvi na 
Slovensku biskupi Štefan Samuel Osuský a Vladimír P. Čobrda vydali pastiersky 
list v židovskej otázke, v ktorom uviedli:  

„ev. cirkev nespúšťa zo zreteľa, že mnohí Židia sa často a ťažko prehrešili 
proti slovenskému ľudu a národu – v ohľade národnopolitickom ako 
húževnatí odporníci a nepriatelia všetkých slovenských národných snáh a 



vždy na všetko hotové nástroje násilnej maďarizácie a v ohľade hmotnom, 
hospodárskom a sociálnom ako temer výluční majitelia krčiem a hostincov, 
prefíkaní každého druhu priekupníci, obchodníci a priemyselníci, v ktorých 
rukách najmä na východnom Slovensku bol temer všetok obchod a 
veľkopriemysel – a je presvedčená, že lepšia, krajšia a šťastnejšia budúcnosť 
slovenského ľudu a národa závisí v mnohom i od múdreho riešenia židovskej 
otázky aj v slovenskom štáte, lebo nie je možné, aby jedna väčšia čiastka 
obyvateľstva, slovenskí roľníci  a robotníci museli celý život krvopotne 
mozoliť a druhí žili si ľahko vo všetkom pohodlí a prebytku, koristiac zo 
slovenskej chudoby a žijúc-tyjúc z mozoľov slovenského ľudu.“ 

Pre určité skupiny Židov (napr. „hospodársky dôležitých“) existovali výnimky, 
udeľované prezidentom, ktoré zachránili pomerne veľký počet Židov (rôzne zdroje 
uvádzajú od 1 000 do 35 000). Dnes ich počet nemožno kompletne vyčísliť, pretože 
nie sú k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Archívy sú nekompletné a zrejme 
manipulované.  

Odstraňovanie Židov z verejného života sa stretávalo prevažne s priaznivým 
ohlasom slovenského obyvateľstva, čo potvrdzuje aj jedna zo správ určených pre 
Benešovu „exilovú vládu“ v Londýne:  

„Židia na Slovensku majú špatnú povesť – boli opornými stĺpmi 
maďarizácie, najmä na východnom Slovensku, kde predstavovali skutočnú 
sociálnu pliagu – zruinovali celé oblasti bezohľadným využívaním (...) Hoci 
tvorili iba 4 percentá obyvateľstva, držali v rukách všetok obchod a väčšinu 
priemyslu a bankovníctva. Odhaduje sa, že im patrilo 38 percent národného 
majetku na Slovensku. Počas Česko-Slovenskej republiky väčšina židov na 
Slovensku sa hlásila k sionistom. Hoci slovenský dedinský ľud je veľmi 
dobrosrdečný a znášanlivý, je v jeho povahe mnoho protižidovského cítenia, 
najmä pokiaľ ide o hospodársku a národnostnú stránku problému. (...) Ale 
pravdepodobne každý Slovák víta skutočnosť, že sa z verejného života 
odstraňuje nadmierny židovský vplyv, i          keď sa neschvaľujú tvrdé 
spôsoby, akými sa to robí.“ 

Tí Židia, ktorí ostali na Slovensku, v značnej miere brojili proti Slovenskej 
republike. Výrazne sa angažovali v ilegálnej KSS, ako píše V. Plevza v knihe 
Prehľad dejín KSČ  na Slovensku: „Kým v rokoch 1939 – 1942 sa angažovalo v 
ilegálnej KSS pomerne veľa komunistov židovského pôvodu, po deportáciách nastal 
úbytok.“ Vo výraznej miere sa taktiež podieľali na príprave povstania v roku 1944. 
Židia na Slovensku mali spojenie s pripravovaným povstaním. Mnohí z tých, čo sa 
skrývali, boli v táboroch, ale aj tí, ktorí mali tzv. výnimky, sa hromadne pridávali k 
povstalcom (pozri Povstanie v roku 1944 – účasť Židov). (viď dnes Pavol Mešťan-
Marmorstein, Peter Weiss...) 

Keď bol Heinrich Himmler, Reichsführer SS, koncom septembra 1944 na návšteve 
Bratislavy, vyčítal Tisovi jeho nedôslednosť vo vzťahu k Židom. Hodil na stôl 



prezidentské výnimky, ktoré nemeckí vojaci našli u zastrelených a zajatých 
povstalcov Židov a povedal: „Toto všetko ste si mohli ušetriť, keby ste sa ich boli včas 
zbavili.“  

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

Amerikanizácia zdravotníctva zastavená. Čo ďalej?  
16.12.2011 | Juraj Mesík |  
 

Že v zúrivej snahe KDH a SDKÚ nešlo o nič iné ako o konečnú privatizáciu 
vybraných nemocníc do rúk konkrétnej finančnej skupiny nebolo vôbec 
zložité pochopiť.            Vzápätí po premene nemocníc na akciovky by do 
ich vedenia partaje namenovali svojich najvernejších a najzaslúžilejších, 
ktorí by nahradili dnes rovnako politicky menovaných riaditeľov a 
námestníkov nemocníc. 
 
 
Ako všetci vieme z Košickej teplárenskej, Všeobecnej zdravotnej či 
Národnej diaľničnej, platy a odmeny v štátnych akciových spoločnostiach 
sú – na rozdiel od dnešných platov riaditeľov nemocníc a ich námestníkov 
– mimo platových tabuliek násobne prekračujú plat prezidenta republiky. 
Ide teda o stovky mimoriadne lukratívnych nominácií pre partajných 
darmožráčov. Vot – dravá túžba transformovať! 

Platy v násobkoch prezidentského sú len prvoplánový zdroj obrovskej 
chamtivosti KDH, SDKÚ a ich túžby nemocnice „transformovať“. To pravé 
partajné eldorádo by len nasledovalo. Nové, už „figeľovsky“ platené 
manažmenty, by akciové spoločnosti nemanažovali ani o chlp lepšie ako 
politicky nominovaní riaditelia dnes. Nemocnice by rýchlo priviedli do presne 
rovnakej ekonomického stavu v akom sú dnes. Teraz by sa ale už „naliehavá 
situácia v zdravotníctve“ začala „riešiť“ tým, že by nemocnice začali odpredávať 
svoje akcie súkromným finančným skupinám. Z kontextu možno usudzovať že 
najmä tej, čo sa nevolá Tetra. Potom by už nebol žiadny problém nemocnice 
„očistiť“ od nevýnosných oddelení – napríklad geriatrií, doliečovacích či 
psychiatrických, ktoré majú mnoho pacientov vyžadujúcich dlhodobú a drahú 
liečbu – a oddelenia, ktoré sú ekonomicky ziskové nenápadne 
„pretransformovať“ na súkromné nemocnice vynášajúce svojim novým majiteľom 
zaručené mastné zisky. Čerešničky, šľahačku aj plnku z koláča by vyžrali 
miliardári a partajní bossovia – o suchý zvyšok by sme sa podelil my ostatní. 

Protagonisti tejto „transformácie“ z ideologických alebo z vidiny z privatizačných 
provízií plynúcich dôvodov ako mantru omieľali ničím nepodopreté tvrdenia o 
tom, ako je súkromné zdravotníctvo efektívnejšie ako verejné. Cynicky pri tom 
využívali oprávnenú nespokojnosť verejnosti so stavom, do ktorého 
zdravotníctvo presne tie isté strany doviedli.                              Na vyliečenie z 
bludov o efektívnosti súkromného zdravotníctva pritom stačí porovnať 
výsledky zdravotníctva v USA a v Európe vrátane Slovenska. 



V USA som žil polovicu dekády, takže na rozdiel od mladíkov z privatizačných 
think-tankov presne viem, o čom hovorím. Zdravotníctvo v USA je dnes v 
stave, do ktorého by aj Slovensko neodvratne priviedla cynická politika 
pretláčaná KDH, SDKÚ a SaS. Americké zdravotníctvo je to 
najsúkromnejšie a súčasne najdrahšie na svete: je eldorádom pre finančné 
skupiny a hrobárom pre chudobné vrstvy. Na tvrdých dátach to ukazujú oficiálne 
štatistiky OECD: Náklady na zdravotníctvo v USA boli v roku 2009 – poslednom, 
za ktorý má OECD údaje – 17,4 % HDP, čo sú zďaleka – zďaleka najvyššie v 
celej OECD. Na Slovensku to bolo 9,1%, v Česku 8,2%. V USA ide teda o 
dvojnásobné náklady oproti priemeru nákladov na Slovensku v Čechách. 
Doplňme ešte údaje za dve európske mocnosti so silným verejným 
zdravotníctvom – náklady vo Francúzsku boli 11,8,         v Nemecku 11,6%  

Vedú dvojnásobné náklady na prevažne súkromné zdravotníctvo v USA k 
výrazne lepším výsledkom ako polovične financované prevažne verejné 
zdravotníctva na Slovensku a Česku? Existujú dva absolútne základné 
parametre na posudzovanie efektu zdravotníctva: očakávaná doba života 
obyvateľov a úmrtnosť dojčiat do 1 roku v tej - ktorej krajine. 

Priemerná očakávaná doba života na Slovensku v rokoch 2005-2010 dosahovala 
podľa údajov OSN 74,7 roka (62. miesto na svete), v Českej republike 76,5 roka 
(43. miesto), v USA 78,3 roka (35.), v Nemecku 79,4 roka (19.) a vo Francúzsku 
80,7 roka (9. miesto vo svete). Pri povrchnom pohľade by sa mohlo zdať, že v 
porovnaní s dĺžkou života na Slovensku a v Čechách USA obstoja. Nezabúdajme 
ale na dvojnásobný rozdiel v nákladoch. Nemci a Francúzi žijú pri podstatne 
nižších nákladoch na zdravotníctvo o rok resp. dva a pol roka dlhšie ako 
Američania. 

Ak je stredná doba života obyvateľstva parameter silne zaťažený mnohými inými 
faktormi, najmä stravovaním a životným štýlom, úmrtnosť dojčiat odráža kvalitu 
samotného zdravotníctva  omnoho presnejšie. Je totiž predovšetkým výsledkom 
prenatálnej starostlivosti o matku a neonatologickej a pediatrickej starostlivosti o 
dieťa v prvom roku života.                      Na Slovensku zomieralo v posledných 
troch rokoch do jedného roka života dieťaťa 7,55 detí na 1000 narodených. V 
USA to bolo „len“ 7,07/1000. Pozrime sa ale na ďalšie tri krajiny so silným 
verejným zdravotníctvom: úmrtnosť dojčiat v Nemecku je 4,21 promile, vo 
Francúzsku a v Českej republike po 4,1 promile, čo je 8. najlepšie miesto vo 
svetovom rebríčku (samozrejme pred ôsmymi Čechmi sú 4 škandinávske krajiny 
so silným verejným zdravotníctvom). 

Porovnania kľúčových parametrov jasne ukazujú, že americké súkromné 
zdravotníctvo podáva v pomere k enormným prostriedkom hlboko podpriemerné 
zdravotné výsledky oproti európskym verejným systémom. Výsledky súčasného 
zdravotného systému na Slovensku sú vzhľadom na omnoho menšie finančné 
zdroje prinajmenšom porovnateľné ako výsledky súkromného systému v USA a 
výsledky českého zdravotníctva sú pri menej ako polovičných nákladoch skoro 



dva krát lepšie. Zaujímavá je otázka prečo české zdravotníctvo dosahuje v 
porovnaní so slovenským tak skvelé výsledky – odpovede treba hľadať             
v etnickom zložení obyvateľstva, zrejme rozdielnej miere rozkrádania 
zdravotníctva politickými nominantmi, efektívnejšej „economy of scale“, v 
podstatne lepšom ocenení práce lekárov v Česku a v pár ďalších faktoroch.                                                      
Práve ich analýza je krok na ceste k skutočnej reforme zdravotníctva u nás. 

Cesta privatizácie nemocníc a premeny slovenského zdravotníctva na súkromné 
v americkom štýle by bola cesta k drahému zdravotníctvu s mizernými 
výsledkami. Bola by to cesta do pekiel, dláždená chamtivosťou a ideologickou 
slepotou konkrétnych ľudí v KDH, SDKÚ a SaS. Na jej konci by nebolo nič iné, 
ako predčasné umieranie starých, chudobných a chronicky chorých ľudí 
ponechaných v mene „efektívnosti“ bez adekvátnej liečby.              Podľa môjho 
názoru politiku pasívnej genocídy začala vláda už v júli 2011, keď zrušila 
150 nemocničných oddelení vrátane geriatrií a doliečovacích oddelení. 
Ďalšie osudy ľudí prepustených z týchto oddelení v lete 2011 by mali byť 
predmetom podrobného dosledovania a v prípade potreby vyšetrovania. 
Zločin genocídy je v medzinárodnom práve nepremlčateľný a ak k nemu 
došlo, žiadna poslanecká imunita nemôže ochrániť jeho páchateľov pred 
zodpovednosťou. 

Čo by malo nasledovať po voľbách? Skutočná reforma! V prvom rade treba 
odpolitizovať vedenia nemocníc a zveriť ich riadenie samosprávam lekárov 
tak, ako je tomu v mnohých iných krajinách. Tým by bol odrezaný dôležitý 
kanál tunelovania nemocníc politickými stranami. Ak by sa zrušenie 
súkromných poisťovní ukázalo ako právne nepriechodné, štát by mal 
zastaviť tok poistného za svojich poistencov do nich.             Dnes už niet 
pochýb, že súkromné zdravotné poisťovne sú len obrovským parazitom na 
zdravotnom systéme bez minimálnej pridanej hodnoty. Lekári nemusia 
nečinne čakať na novú vládu. Koniec parazitovaniu súkromných poisťovní 
môžu urobiť presne tou istou cestou, ktorou ony doteraz terorizovali 
lekárov: prestaňte s nimi hromadne podpisovať zmluvy. Koniec koncov 
kampaň nenávisti proti lekárskemu stavu niekto financoval a slečinky z 
poisťovní, platené lepšie ako lekári, ich už buzerovali a zdržovali od 
pacientov dosť dlho. Štát bude musieť nasmerovať významnú časť zdrojov 
do radikálneho zateplenia nemocníc. Bez toho budú nemocnice stále 
krvácať cez rastúce ceny energií. A zásadným spôsobom posilniť dôraz na 
zdravotnú prevenciu - v čase krízy sa budú chtiac-nechtiac zužovať 
možnosti drahej liečby chorôb a komplikácií ktorým sa dalo predísť. 

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

MESÍK ODPOVEDÁ FIGEĽOVI: TUNELMI 
DO GRÉCKA, AJ CEZ MŔTVOLY  Kríza žánru | Editorial | Juraj 

Mesík | 16.12.2011 



Pán Figeľ, cením si váš pokus ako šéfa KDH obhajovať Vaše pochabé sny o 
výstavbe diaľnic a politiku KDH v zdravotníctve. Hájite síce úplne neobhájiteľné 
pozície, niektoré sa ani nesnažíte brániť argumentmi a pri iných sa dopúšťate ťažko 
nezmyselných tvrdení, ale za snahu vám patrí chvála.  

                                                                                                                                                                                                  
Začnime kontextom: čaro nechceného chcelo, že váš text vyšiel v Sme na tej istej 
stránke, kde pán Čikovský veľmi jasne na číslach ukazuje „Prečo si musíme znova 
požičať“ a na akú hranicu nestability priviedli partaje ako je aj tá Vaša Slovensko 
jeho nekonečným zadlžovaním a tunelovaním. Samozrejme, že autor je „len 
publicista“, kým vy pán Figeľ ste „terazky minister“. V ten istý deň štát nedokázal 
predať ani desatinu z dlhopisov za 100 miliónov eur, ktoré si potreboval na trhoch 
požičať. a úročenie (aj) slovinských dlhopisov prekročilo 7% - tam sa talianske 
dostali už o týždeň skôr. Nezáujem o slovenské vládne dlhopisy sa odvtedy 
opakoval.  

Ak si stále myslíte, že jedno je náhoda a druhé sa nás netýka, tak máme do činenia 
s chudobou ducha, ktorá rozhodne nie je blahoslavená. Ak si stále myslíte, že fondy 
EU bude možné v roku 2013 dojiť a tunelovať  tak ako v roku 2011, teda bez 
ohľadu na ekonomiku, tak blúznite o inom svete ako je dnešná Európa. Slovensko 
by malo obrovské šťastie, ak by v polovici roka 2012 nebolo zbankrotovaným 
štátom. Že  sa tak nestane je málo pravdepodobné, jediná šanca na vývoj bez 
štátneho bankrotu sú finančné injekcie z Európy. Tá na ne ale nemusí mať ani 
zdroje, ani vôľu.  

Poďme ale od kontextu vášho budovateľského blúznenia k jeho obsahu. Odbiť 
problém zbytočnej diaľnice na Kysuciach a tunela Višňové-Dubná Skala názorom, 
že moje vyjadrenia sú nekompetentné a nestojí teda za to sa k nim vyjadrovať je 
lacné, ale nefunguje to. „Demokrace – toť diskuse“ - povedal niekto omnoho 
múdrejší ako ja, ba dokonca aj vy, aj keď ste terazky minister a strana vás vyvrhla 
až hen do Bruselu. Takže si zopakujme znovu fakty:  váš program schválený 
Miklošovým ministerstvom financií a Radičovej vládou predpokladá vyplytvať 900 
miliónov eur na tunel Višňové – Dubná Skala. Aby sa autá dostali k Višňovému, 
bolo by treba ďalších 700 miliónov na úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 
 a 100 miliónov na privádzač zo Žiliny.  

Slovensko na to nemalo ani v čase prudkého hospodárskeho rastu – za krízy o nich 
možno len fantazírovať.    

Jediný dôvod, pre ktorý tak zúfalo a márne lipne na tejto ekonomickej samovražde 
namiesto prípravy o najmenej polovicu lacnejšieho severného obchvatu Žiliny je, že 
severný obchvat nemáte stavebne a projekčne pripravený a pred voľbami by sa už 
nedalo zazmluvňovať. Príprava obchvatu by trvala dva až tri roky a potom stavba 
zhruba rovnaký čas. Keby sa na postavenie tunela Višňové - Dubná Skala aj našli 
peniaze - na čo môžete Vy aj Vaši tunelári smelo zabudnúť - trvala by jeho stavba 
najmenej do roku 2017, plus ďalšie roky stavba úseku od Hričovského Podhradia 



po Višňové, vrátane 2 600 metrového tunela Ovčiarsko a 650 metrového tunela 
Žilina. Takže žiadny ušetrený čas, zato vyplytvaná rádovo miliarda eur. To 
podstatné ale je, že peniaze sa nenájdu: ani v štátnom rozpočte, ani vo fondoch EU, 
ani inde. Jediné, čo môžete dokázať je žilinské tunely rozbabrať a utopiť v nich pár 
sto miliónov eur. Presne tak ako sú už od čias Mečiara utopené miliardy korún v 
„kysuckej diaľnici“ .  

 Na Kysuciach  je vaša „priorita“ stavať diaľnicu D3 ešte odtrhnutejšia od reálneho 
sveta: na jej najnáročnejšom 15 kilometrovom úseku Svrčinovec – Skalité – hranica 
s Poľskom je hustota dopravy 1500 áut za 24 hodín, do Poľska ich nejde ani toľko. 
Toľko áut chodí denne aj medzi Hornou a Dolnou Maríkovou. Šialené zápchy deň 
čo deň! Náklady 274 miliónov eur. Za polovičný profil.  

Ako zlý vtip vyznieva váš emotívny apel o dopravných zápchach na cestách – zvlášť 
keď ho porovnáme so zoznamami ťažko chorých občanov Slovenska,  ktorí čakajú 
dlhé mesiace a niektorí celé roky na vyšetrenia a operácie v zdravotníctve, ktoré 
vaše KDH úplne zruinovalo a priviedlo do bezprecedentnej krízy. Občania nech 
zvážia sami, čo je horšie – či 20 minútové zdržanie na ceste, alebo ročné čakanie na 
vyšetrenie či operáciu, ktorej sa nemusia vôbec dožiť. Lebo na oboje – aj slušne 
fungujúce zdravotníctvo, aj luxusné tunely - nemalo Slovensko ani v čase 
hospodárskeho boomu uplynulej dekády. Mimochodom, boli ste to vy, Východniari 
presťahovaní do Bratislavy - Dzurinda zo Spiša, Mikloš zo Svidníka, Figeľ od 
Vranova a zástup dávno zabudnutých Macejkov, Prokopovičov a im podobných 
politických figúrok - kto ste najmenej jedno celé desaťročie držali slovenský Východ 
nie v dopravných zápchach, ale v izolácii. Košice a Prešov mohli byť už roky 
spojené diaľnicou s Bratislavou a Západom, keby Dzurindove vlády, ktorých bolo 
KDH členom a vy osobne pohlavár, neliali miliardy korún práve na tunely 
a estakády na Kysuciach a pri Žiline.  

Nebývalý pôvab má aj vaše tvrdenie, že premena nemocníc na akciové spoločnosti 
nie je prípravou na ich privatizáciu, lebo nejaký Uhliarik sa vyjadril že, citujem, 
„štát bude stopercentným akcionárom nemocníc a (onen Uhliarik) to dal dokonca 
do návrhu zákona. Tomuto nezmyslu sám veríte, alebo len považuje voličov KDH za 
tak slabomyseľných, že si myslíte že vám to zožerú? Ani neviem čo by bolo horšie. 
Realita je taká, že ani Vy, ani celé KDH nemôže dnes garantovať vôbec, ale vôbec 
nič. A to ani keby bola ďalšia vláda červeno-čierna ako je možné. Nemocnice ako 
akciové spoločnosti vedené nekompetentnými a skorumpovanými politickými 
nominantmi pôjdu do dlhov presne rovnako - ak nie zámerne ešte rýchlejšie - ako 
dnes.  Vytvorí sa tak situácia, keď ich budú pred bankrotom „zachraňovať “ 
vyvolené finančné skupiny, ktoré sa stanú najprv ich menšinovými a rýchlo 
väčšinovými vlastníkmi. Akýkoľvek zákon, ktorý by mal takémuto vývoju zabrániť 
možno zmeniť zo dňa na deň.  

Kým vy pán Figeľ vediete cez žilinské tunely Slovensko rovno do Grécka, nominant 
vašej partaje na poste ministra zdravotníctva robí špinavú prácu vedúcu 
k privatizácii nemocníc. Robí ju za cenu ohrozenia množstva životov po tom, čo 



urobili inú špinavú prácu keď v mene ziskov zlikvidovali 150 nemocničných 
oddelení, vrátane geriatrií, doliečovákov pre ťažko chorých a psychiatrií. Chápem, 
že keď niekomu chodí mesačne desaťtisíc eur z Bruselu za ničnerobenie a občas 
dostane od spolustraníkov za facku nejaký ten byt (Áno, otravní „len publicisti“ vás, 
terazky ministra, dotlačili vrátiť ho. Zmije nekresťanské!), tak takýto velikán a jeho 
rodina od slovenských verejných nemocníc nezávisia. Možno si myslíte, že stovka 
zrušených oddelení, zdevastované nemocnice ani exodus najlepších lekárov zo 
Slovenska sa vás a vašej ctenej famílie nemôže dotknúť. Možno si myslíte, že od tých 
nemocníc a do cudziny vyštvaných lekárov závisia len zdravie a životy stoviek tisíc 
starých a chorých ľudí, ktorí prachy a luxusný život straníckej verchušky nemajú. 
 Ak tomu veríte, tak len do toho, pán Figelopulos. 

S.J. 

 +++++++++++++++++++++++++++ 
Vratimovský seminář Jan KELLER 

Tunel na konci světla 
Musím se přiznat, že název mého příspěvku není původní, 
já jsem ho vytuneloval. Nejdříve ho použil v polovině 90. 
let německý sociolog Claus Offe. Rád bych se zamyslel nad 
situací, ve které jsme se ocitli, a to ze širšího hlediska a 
z hlediska vývoje posledních 20 let. 
Česká republika nemá svou vlastní politiku. Pouze plně 
respektuje diktát neoliberalismu. Co je podstatou neoliberálního modelu? Stručně řečeno, 
je to jakási 
»mafianizace ekonomiky«. Nebudu tady mluvit o státních zakázkách a o míře korupce v 
ČR, ale o tom, že 
celá neoliberální ekonomika (bez ohledu na míru konkrétní korupce) funguje na 
principech klasické mafie. 
Jak funguje mafie? Je to v první řadě podnik na poskytování ochrany. Mafiáni poskytují 
za úplatu ochranu 
v situaci, kdy existuje určité riziko, ale zároveň chybí důvěra v to, že toto riziko může 
být zvládnuto pomocí 
služeb státu a veřejného sektoru. Aby měla mafie dostatek zakázek, sama nejistotu 
pečlivě vytváří a 
udržuje ji přesně na té úrovni, kterou potřebuje pro svůj byznys. 
Soudobá neoliberální ekonomika se chová velice podobně. Nejistotu udržuje dvojím 
způsobem. 
Jednak v oblasti trhu práce – prostřednictvím neplnohodnotných pracovních smluv, 
skrze erozi práv 
zaměstnanců. 
Jednak v oblasti sociálního zabezpečení, osekáváním sociálního státu a redukcí 
sociálních práv občanů. 
Tato opatření vytvářejí vhodný prostor pro šíření nejistoty a pro následné vydírání celých 
velkých skupin 



obyvatelstva.Postupuje se naprosto systematicky. Nejprve je vyvolán strach z 
budoucnosti, zároveň se 
vzbudí sen o zajištěném zítřku a nabídne se ochrana v podobě soukromého fondu. 
Nejprve jsou rizika 
přeháněna, nakonec jsou bagatelizována a mezitím trh se soukromým pojištěním 
shrábne svoji odměnu. 
Mafie nešíří nejistotu nijak samoúčelně. Dokáže na jejím pečlivém dávkování 
pohádkově vydělávat. 
Platícím klientům umožňuje výrazně redukovat míru nejistoty, ve které žijí. Stačí, když 
klienti přistoupí na 
její pravidla. Ani současný systém neoliberální ekonomiky nestupňuje nejistotu kvůli ní 
samotné. 
Solventním klientům nabízí pojištění v soukromých fondech. Klienty méně solventní 
chce přimět (ministr 
Drábek se o to snažil přesně před rokem), aby se v nich pojistili přímo ze zákona. 
Nejvyšší úsilí v tomto 
směru je vyvíjeno v oblasti zabezpečení na stáří a ve zdravotnictví, protože zde protéká 
zdaleka nejvíce 
peněz. To je jeden strukturní rys naší ekonomiky. 
Ten druhý spočívá v tom, že zhruba od přelomu 70. a 80. let 20. století se v řadě zemí 
prosazuje snaha 
zprivatizovat celé části veřejného sektoru a pojistné systémy sociálního státu. Z 
historického pohledu se 
jedná o velice paradoxní proces. Právě ty instituce, které po zhruba 100 let 
kompenzovaly (vyrovnávaly) 
zaměstnancům jejich podřízenou pozici, se mají proměnit v nový zdroj zisku pro majitele 
velkého finančního 
kapitálu. Pojistky na ochranu pracovní síly, které se budovaly po celé generace, se mají 
změnit v nástroje, 
jež umožní podnikatelům s penězi mít peněz stále více. 
Co znamená privatizace pojistných systémů pro zaměstnance? 
Oni by měli platit jedné skupině podnikatelů (těm, kteří obchodují se zdravím, s 
půjčkami na vzdělání, se 
zajištěním ve stáří), aby si mohli zachovat svoji pracovní sílu na takové úrovni, že to 
bude přinášet 
maximální zisk jiným skupinám podnikatelů (majitelům firem), kteří pracují ještě v 
klasickém průmyslu 
nebo poskytování služeb. 
Např. proto se redukují stavy policie! 
Povinně! 
Rafinované dvojí vykořisťování zaměstnanců! 
- 2 - 
Vzniká tak jakási »dělba investiční práce« mezi těmi, kdo dále financují průmyslovou 
výrobu, a těmi, kdo 
své finanční prostředky směrují do oblasti soukromých pojišťovacích fondů, kde pojišťují 
mimopracovní 



aspekty existence člověka. 
Domnívám se, že tato dělba práce vytváří ostrý rozpor ve fungování celého dnešního 
kapitalistického 
systému. Ti, kdož investují do klasické výroby, potřebují, aby mzdy byly nízké (kvůli 
konkurenceschopnosti 
firem). Naopak ti, kdož investují do soukromých pojišťovacích fondů, které zpoplatňují 
nejrůznější 
mimopracovní aktivity (vzdělání, zdraví, stáří aj.), potřebují mít pokud možno solventní 
klienty. 
Tento rozpor se dá velice obtížně řešit i v zemích, jejichž bohatství nebylo vytunelováno 
a jejichž střední 
vrstvy zatím ještě nebyly příliš ožebračeny. V našich podmínkách jde o rozpor ještě 
mnohem více 
vyostřený a my se stáváme v jistém smyslu laboratoří budoucnosti Evropy. Žijeme 
totiž v zemi, která 
právě vstupuje do třetí fáze tunelování. Po tunelování minulosti zažíváme tunelování 
přítomnosti a už se 
začíná razit velký tunel do budoucna. 
Tunelování minulosti 
Tunelování minulosti proběhlo v souvislosti s privatizací státního majetku v 90. letech. 
Tato privatizace vedla 
ke dvěma velkým paradoxům. 
Za prvé se ukázalo, že údajně zoufale nevýkonné a zanedbané hospodářství dokázalo 
poskytnout dostatek 
zdrojů k prudkému zbohatnutí celé jedné sociální vrstvy v republice a k přenosu 
dalšího obrovského 
bohatství do ciziny. 
Druhým paradoxem privatizace 90. let bylo, že i když se stát zbavil 
mnohasetmiliardového majetku, nijak 
tím nezbohatl. Naopak, vydal se na cestu rostoucího zadlužování. Transformační 
náklady privatizace jsou 
odhadovány na 500 či 600 miliard korun a staly se základem rodícího se státního dluhu. 
Veřejnost tehdy byla v klidu a sledovala tyto procesy víceméně apaticky. Mimo jiné 
proto, že přetrvávaly 
iluze, že se jedná o přechodné transformační potíže, které nás podle slov Václava Klause 
z poloviny 90. let 
již brzy přivedou z operačního sálu do fitcentra a my začneme rychle dohánět Evropu. 
Dnes jsme tedy v tom fitcentru, kde to vypadá jak na operačním sále. Výsledkem této 
první fáze tunelování 
bylo, že vznikla vrstva vlastníků firem, jejichž nově nabytý majetek se promítl do 
dluhů státu. Kromě toho 
se ve firmách, které státu zůstaly, utvořila úzká vrstva pohádkově placených manažerů 
a členů dozorčích 
rad. A tady se přechází k dalšímu období. 
Tunelování přítomnosti 



Období od konce 20. století až do voleb v r. 2006 se dá považovat za jakousi přípravu k 
tunelování 
přítomnosti. Ekonomika začala růst, ale většina lidí to ve své peněžence příliš 
nepoznala. Růst ekonomiky 
nevedl ani ke snižování státního dluhu. 
Naopak, jak známo, tehdy se začali vyhrabávat ze skříně kostlivci, kteří tam byli pečlivě 
naskládáni ještě z 
dob Klausovy transformace. Objevily se první návrhy na tzv. modernizaci sociálního 
státu (krátce po r. 
2000). Většinou nebyly ničím jiným než snahou seškrtat údajně příliš rozbujelý systém 
sociálních dávek a 
přenést financování toho, co ještě zbylo, na bedra zaměstnanců. 
Pod povrchem návrhů na reformy, které se tehdejší sociálnědemokratické vlády 
neodvážily provést, protože 
tušily jejich sociální brutalitu, a pod povrchem opoziční smlouvy se někdy v té době 
dotvořily mafiánské 
kliky, které se stále větší drzostí začaly pouštět státu žilou. 
Protože ekonomice se tehdy dařilo poměrně rychle růst, v černých dírách korupce mizely 
každoročně 
úctyhodné sumy peněz, aniž by to někoho příliš vzrušovalo. Státní dluh mezitím 
pomalu, ale soustavně 
narůstal. Byla to doba jakéhosi klidu před bouří. 
Velká koalice ČSSD a ODS! 
Obě strany toho na sebe vědí dost, 
takže žádná tu druhou nepotopí! 
- 3 - 
Díky slušnému tempu růstu nedocházelo ještě k poklesu příjmů zaměstnanců, nebyl ještě 
omezován veřejný 
sektor a nesáhlo se k redukci práv lidí sociálně potřebných. Byl to stejný typ klidu jako 
ve Spojených 
státech, kde se tehdy ještě pevně věřilo tomu, že spekulační bubliny mohou růst do 
nekonečna a trvale 
přinášet prospěch všem zúčastněným. 
Vše se rázem změnilo po volbách r. 2006. Pravice mohla konečně předvést, co si v klidu 
připravila během 
doby, kdy byla v opozici. Transformační polštáře už byly vyčerpány a kromě několika 
posledních tučných 
soust už nebylo prakticky co privatizovat. Korupce ovšem vyžadovala svůj každoroční 
přísun peněz. Růst 
ekonomiky se přitom výrazně zpomalil a vypuknutí světové hospodářské krize mu 
zasadilo další ránu. 
I přes tyto varovné momenty Topolánkova vláda s Miroslavem Kalouskem coby už 
tehdy nejlepším 
ministrem financí podřízla příjmy státního rozpočtu rovnou daní a opakovaným 
snižováním pojistného. 



Tunelování přítomnosti se projevilo tím, že firmy a top manažeři byli zbavováni 
daňové zátěže, která se 
postupně přesouvá na ty samé zaměstnance, kteří už hradí dluhy vzniklé v první fázi 
privatizace. 
Bohatí byli zproštěni nemalé části svých daňových povinností a posledními 
transformačními polštáři se 
stávají peníze, které měly směřovat na financování školství, zdravotnictví, kultury, ale 
také peníze, určené na 
sociální účely včetně podpory lidí zdravotně handicapovaných. Bez podvázání těchto 
oblastí už není možno 
při poklesu ekonomiky nakrmit hydru těch, kdo se předbíhají ve frontě státních 
zakázek, či jinak se podílejí 
na korupci. 
Občané, kterým bylo vcelku jedno, dokud se rozdávalo ze státního, náhle zpozorněli 
(někdy v roce 2007- 
2008). Tehdy se jim dostalo pohádky o tom, že líní chudí nás vedou na cestu do Řecka. 
Nevěřím tomu, že 
tato pohádka vznikla během posledních týdnů před volbami, to už se muselo chystat 
delší dobu. 
Jak víme, dostatečný počet voličů této pohádce uvěřil a výsledkem byl vznik vlády 
Petra Nečase. Protože 
Čunkovi lidovci a především Bursíkovi zelení se stačili od posledních voleb v r. 2006 
naprosto 
zdiskreditovat, byly vytvořeny prakticky z ničeho dvě zbrusu nové politické strany. 
Z lidovců byl použit Kalousek a ze zelených Schwarzenberg k vytvoření TOP 09. 
Kdo určil za lídra Věcí 
veřejných právě Radka Johna, není dosud známo. Lze se dokonce setkat s názorem, že 
strana Víta Bárty ho 
vyhrála v tombole. 
V každém případě se schyluje k završení procesu tunelování přítomnosti. Uzákoněno to 
bude v podobě 
nového daňového zákona, který bude legalizovat přesun daňové zátěže z majitelů firem 
a horních manažerů 
na zaměstnance a spotřebitele. A přecházíme k třetímu období. 
Tunelování budoucnosti 
Nástup Nečasovy »nové vlády«, složené z mnoha klíčových členů vlády předchozí, 
umožnil přejít ke 
kvalitativně novému typu transformačního polštáře. Poté, co byl v 90. letech rozprodán 
pod cenou polštář v 
podobě státního majetku, a poté, co byl tvrdě stlačen polštář v podobě financí, o něž jsou 
kráceny veřejné 
rozpočty, nafukuje se třetí a zatím poslední polštář. 
Ten prvý umožnil disponovat majetkem nakumulovaným v minulosti, ten druhý sáhnout 
do toků peněz 
protékajících v přítomnosti. 



Třetí polštář umožňuje sáhnout si již dopředu na peníze, které se teprve platit budou, a 
přesměrovat je k 
těm, kdož už vyčerpali oba polštáře předchozí. Umožňuje tunelovat budoucnost. 
Samozřejmě, jedná se především o penzijní reformu a o reformu zdravotnictví, jejichž 
architektura je 
velice podobná. V obou případech se má doširoka otevřít soukromý trh s našimi strachy 
a obavami. 
V jednom případě jde o strach z nemoci, která může přijít kdykoli, ve druhém o strach z 
nezajištěného stáří. 
Opravdu byla v opozici? 
Romové, nezaměstnaní apod.! 
- 4 - 
Tyto přirozené strachy a obavy mají být použity jako motor nového a báječného 
byznysu. Umožní se tím 
lidem, jejichž majetky vznikly v prvé fázi tunelování a kteří byli zbaveni daňové zátěže 
ve druhé fázi 
tunelování, aby své prostředky mohli vložit do oblastí jistějších, než je výroba. 
V případě penzijní reformy jde o to, aby byly postupně přečerpány obrovské prostředky 
ze státního 
průběžného systému do soukromých fondů těch, kdo se rozhodnou podnikat s naším 
stářím. Veřejný 
penzijní systém bude stále více zbavován své funkčnosti a peníze z něho se stále 
vydatněji budou přelévat 
těm, kdož se budou zaklínat, že nám je za nějakých 30 či 40 let bohatě zhodnocené 
přinesou zpět. Za tu 
dobu se vystřídá zhruba 10 dalších vlád, takže v případě nedodržení slibu už nikdo 
nedohledá, kde se 
vlastně stala chyba. 
V případě zdravotní reformy budou za kouřovou clonou různých poplatků prováděny 
operace s cílem 
zprivatizovat jak nemocnice, tak systém zdravotního pojištění. Vznikne tak další 
mohutný proud přelévání 
peněz soukromým investorům. 
Za akty tunelování budoucnosti můžeme ovšem považovat také připravovanou 
drastickou redukci stavů 
policie, protože to také v budoucnosti zaplatíme, krácení rozpočtů na vězeňství a podivný 
způsob 
transformace (spíše však likvidace) úřadů práce a řadu dalších akcí. 
Dnes se nalézáme ve fázi, kdy se všechny tři druhy tunelování protínají. Ještě zbývá 
rozprodat pár posledních 
lukrativních podniků. V plném proudu je odčerpávání financí z veřejného sektoru a z 
dávek sociálně slabým. 
A už se hlasuje o přesměrování budoucích toků, které by měly zajistit naše zdraví a stáří. 
Myslím si, že lidé si začínají uvědomovat, že právě oni sponzorují všechny tři fáze 
tunelování. Někteří 



už nikdy nenašli dobrou práci, o kterou je v 90. letech připravilo tunelování podniků. 
Zároveň doplácejí na 
daňovou reformu, která je nutí platit na daních více, aby si mohli koupit méně. 
Zároveň budou muset zaplatit více na pojistném, aby byli méně sociálně ochráněni. A 
jejich obavy z nemoci, 
ze stáří a z nedostatečného vzdělání pro potomky se stanou trvalým zdrojem příjmů lidí, 
kteří už dnes 
nevědí, co s penězi. Pro tyto lidi se vydávají státní dluhopisy. Kupují si je po milionech. 
A my ostatní se jim budeme ještě skládat na úroky, ze kterých oni nezaplatí ani korunu 
daně. Státní 
dluhopisy jsou vlastně prémií pro ty, kdo vydělali na trojím tunelování. Je to taková 
třešnička na dortu, jak 
by řekl pan prezident. Z prosperity, která byla slibována 20 let, zbyly právě dluhopisy. 
Abych to uzavřel, celá logika tunelování, kdybychom si to dali do nejabstraktnějších 
souvislostí, spočívá 
v podstatě v tom, o čem Karel Marx psal např. v knize Osmnáctý brumaire Ludvíka 
Bonaparta. Marx 
ukazuje, že tehdy ve Francii se velká finanční buržoazie nejdříve vyrovnala s dělníky, 
nechala je 
zmasakrovat na barikádách, a poté si vyrovnala účty s drobným kramářem, který ji na 
barikádách 
pomáhal porážet dělníky. 
To, co Marx tehdy popsal v měřítku Francie, se dnes děje v měřítku celosvětovém. Velký 
finanční kapitál 
nejprve degradoval dělníky tím, že je nutí, aby konkurovali nepojištěným Číňanům a 
Indům, a poté, co se 
mu podařilo deklasovat dělnictvo, si hodlá vyřídit účty se středními vrstvami. 
Přesně s těmi vrstvami, které u nás i jinde zatím volily pravici. Takže pokud existuje 
nějaká naděje, 
domnívám se, že spočívá v tom, že středním vrstvám začne pomalu docházet, že 
právě teď už přišla 
řada i na ně. 

Haló noviny 24. 10. 2011 Jan KELLER 
+++++++++++++++++++++++++++ 

After America - by Zbigniew Brzezinski | Foreign Policy 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/after_america?print=yes&hidecomme
nts=yes&page=full 

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

Aké je tajmstvo chuti Pepsi? 
Bunky z potratených detí! 
PRAHA - Za originálnu chuť Pepsi údajne vďačíme potrateným detským 

plodom. Práve na ich kmeňových bunkách je závislý výskum chuti rôznych 



prísad Pepsi nápojov. Na spomínanom projekte spolupracuje PepsiCo s 

firmou Senomyx. 
 

Na internete sa objavila správa o tom, že podniky spolu uzavreli 

zmluvu na vývoj zvýrazňovačov chuti. Tieto dosladzovadlá sú závislé 

práve na neetickom výskume. 

Na nehumánne postupy oboch firiem pred časom upozornila 

organizácia Božie deti pre život. Jej členovia bojujú proti potratom už 

niekoľko rokov. Obom spomínaným spoločnostiam poslali list so 

žiadosťou o používanie etickejších metód pri vývoji a výskume 

dochucovadiel. 

Odpoveď spoločnosti PepsiCo šokovala: Výskum používajúci línie 

buniek odvodených z potratených detí vytvorí "veľmi chutné 

nízkokalorické nápoje". Synomyx sa s odpoveďou vôbec 

neobťažoval. 

Organizácia Božie deti pre život sa rozhodla odštartovať bojkot 

PepsiCo. Pridali sa k nej aj ostatné pro-life organizácie z Európy a 

Austrálie. 

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

CHILLI  A  INFARKT 

Věděli jste, že je možné skutečně zastavit  průběh infarktu s pomocí prostého a 

přitom překvapivě účinného koření Chilli (též kayenská paprička nebo-

li capsicumannuum)? Je to skutečně tak. Chilli opravdu dokáže zastavit 

nástup infarktu už za pouhých 60 vteřin! 

Jak použít chilli k rychlému zastavení   infarktu? 



Proslulí léčitelé, jako jsou Dr. John Christopher, N.D. nebo Dr. Richard Schulze, 

N.D., pějí na chilli samou chválu. První z nich o něm dokonce  prohlašoval toto: "Za 

35 let mé praxe práce s lidmi a při svém vyučování  jsem neztratil ani jediného 

pacienta s infarktem, který v době mého příchodu  ještě dýchal. V tom případě 

jsem vždy naordinoval šálek "chilli-čaje" (lžička chilli zalitá horkou vodou) a během 

několika minut byli   takoví pacienti schopni vstát a pohybovat se." 

Přitom je potřeba zdůraznit, že tito lidé a mnoho jim podobných léčitelů  

 popisovali svou osobní zkušenost a nešlo o žádné spekulace, co se týká této  účinné 

rostliny. 

 

Jak se tedy má používat koření chilli podle těch, kteří s ním mají vlastní  

 zkušenosti? 

 

Prvním předpokladem je účinnost koření - za minimální bývá považován   obsah 

90 000 H.U. (heat units). Při této vydatnosti a v případech, kdy je   postižený 

člověk stále při vědomí, se doporučuje rozmíchat 1 čajovou lžičku   prášku chilli ve 

sklenici s horkou vodou (což bývá označováno také jako"cayenne tea" - kayenský 

čaj) a pak ji podat postiženému k vypití. 

V případech, kdy postižený ztratil vědomí, bývá doporučováno použít chilli-tinkturu 

nebo extrakt - opět nejméně 90 000 H.U. a aplikovat je pod jazyk. Jak 

poznamenal Dr. Christopher, za 35 let jeho praxe mu takto nezemřel   žádný 

člověk s infarktem, který ještě dýchal při jeho příchodu. Tento úspěch   přičítá 

právě obezřetnému použití chilli. 

Další způsoby použití chilli 

Jedním z nejefektivnějších způsobů použití chilli je v podobě katalyzátoru v  

kombinaci s dalšími bylinnými přípravky. Základním pravidlem přitom je, že jej lze 

využít jako přídavek u téměř všech bylinných kombinací s výjimkou těch, které 

mají působit na nervy. Díky svému stimulujícímu účinku na tělo urychluje  chilli 



cirkulaci a tím vyvolává zlepšení trávení a vstřebávání. Takto dokáže  zlepšovat 

nebo navyšovat účinnost prakticky jakéhokoli bylinného přípravku. 

Za tímto účelem se často používá v prostředcích na artritidu, na ženské potíže, 

infekce, srdeční problémy a potíže s krevním oběhem, u projímadel, diuretik  

(tj.močopudné přípravky), u vředů nebo problémů se štítnou žlázou atd. 

 

Chilli z pohledu výživových hodnot 

V chilli bývá obsaženo nejméně 25 různých nutrientů! Obsahuje minerály jako je 

zinek, selen, vápník či hořčík. Také jsou v něm vitamíny A a C. Navíc v něm jsou 

jak "syrová vláknina" tak i "dietová vláknina" a karbohydráty. Chilli určitě může být 

označováno za boží  "nitro-glycerin",   pokud jde o infarkty. Je tedy nemoudré 

opouštět domov bez něj. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Ahoj kamarádi 
přeposílám vám mail co jsem dnes dostal. Vede mě k tomu fakt, že podobná 
příhoda se stala 
v mé rodině. 
Pokud tento mail nepošlete dalším třem kamarádům do tří minut, nic se vám 
nestane, ani 
nebudete mít smůlu. Maximálně se může stát, že jednou, někdo, díky tomu, 
pomůže vám, 
nebo někomu jinému. 
Opravdová příhoda: 
Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat 
záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo 
špatně kvůli 
svým novým nerozchozeným botám. 
I přesto že byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit a posadili jí ke stolu s jídlem. 
Celý 
zbytek večera byla Lenka v klidu. Pozdě večer po grilování, manžel Lenky všem 
zavolal a 
oznámil, že jeho manželka byla přece jen hospitalizována. 
O hodinu později náhle zemřela. 
Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, 
jak se dají 



rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka ještě žít! 
Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, 
že jsou v 
beznadějné a bezvýchodné situaci. Trvá jen 1 minutu si toto přečíst! 
Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, 
může být 
zachráněný. Tvrdí, že trik je vtom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat 
mrtvici, ale i 
dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který může pomoci. 
Jak rozpoznat mrtvici: 
Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto: 
4) poprosit ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen 
5) poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a 
zmateně 
6) poprosit ho, aby zvednul obě ruce - což mu nepůjde, anebo jen velmi těžko 
7) poprosit ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany 
na 
stranu, je to příznak mrtvice 
Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden zhora vyjmenovaných 
kroků, je 
třeba ihned zavolat záchranku! 
Jeden kardiolog tvrdí, že pokud každý člověk, který obdrží tento email a pošle ho 
dál 

+++++++++++++++++++++++++++ 
RADOST ZE ŽIVOTA - NEJLEPŠÍ RECEPT NA DLOUHOVĚKOST 

V prílohe je celá kniha-preklad z ruského originálu 

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

http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=142 

Chcem celú Zem + 5% navyše! 

Zaujímavý príbeh, azda rozprávka, ktorá svojským spôsobom odhaľuje fungovanie súčasného 
finančného systému. Jedna interpretácia je tá, že ide o akési sprisahanie bankárov, druhá, 
pravdepodobnejšia, že ľudia si volili riešenia, ktoré sa im v tom čase zdali logické a výhodné, ktoré sa však 
po čase ukázali v úplne inom svetle. Bez ohľadu na teóriu, ku ktorej sa prikloníte, môžeme tento 

príbeh použiť na ilustráciu deformácie súčasného finančného 
systému, vďaka čomu je možné ľahšie nájsť východisko z tejto neutešenej situácie. Fabian bol celý 
rozochvený, keď pripravoval svoj prejav na verejné vystúpenie, ktoré sa malo konať na druhý deň.  

Vždy túžil po prestíži a moci a teraz sa mu jeho sny mali konečne začať plniť. Bol zlatníkom, vyrábal 
šperky a ozdoby, no postupom času ho táto práca prestala uspokojovať.  



Potreboval čosi, čo by ho vzrušovalo, nejakú náročnú úlohu a teraz mal pripravený 
konkrétny plán. 

Ľudia od nepamäti využívali barter ako systém výmeny tovaru. Človek zabezpečoval svoju rodinu tým, 
že uspokojoval všetky jej potreby alebo sa špecializoval v niektorej oblasti. Všetky prebytky, ktoré vznikali 
pri jeho výrobe, vymieňal za prebytky iných remeselníkov. Deň jarmoku bol vždy hlučný a prašný, ale 
jednako sa ľudia oduševnene vítali a tešili z kamarátstva a vedomia spolupatričnosti.  

Trh bol vždy miestom veselia, no neskôr bolo tam až príliš veľa ľudí, príliš veľa sporov. Na príjemný 
rozhovor nebolo času. Preto bol potrebný iný, lepší systém.  

Celkovo boli ľudia šťastní a užívali si plody svojej práce. Každá spoločnosť si vytvorila svoju vládu, ktorej 
úlohou bolo dbať brániť slobodu a práva každého jednotlivca a tiež aby nijaký človek nebol nútený inými 
robiť čokoľvek proti svojej vôli. To bolo jediné poslanie vlády a každého vládcu dobrovoľne podporovala 
miestna komunita, ktorá ho zvolila.  

Jediným problémom, ktorý vlády neboli schopné vyriešiť, bol trh. Má nôž hodnotu jedného alebo dvoch 
košíkov kukurice? Čo má väčšiu hodnotu: krava alebo vagón?... atď.  

Nikto nevedel vymyslieť lepší systém.  

Fabian oznámil: ”Poznám spôsob, ako vyriešiť naše problémy s barterovým obchodovaním. Ak ho 
chcete poznať, príďte na zajtrajšie verejné zhromaždenie.” Na druhý deň sa na námestí konalo veľké 
zhromaždenie, na ktorom Fabian podrobne vysvetlil nový systém, ktorý nazval ”peniazmi”. Systém vyzeral 
dobre a ľudia sa pýtali: ”Ako máme začať?”.  

”Zlato, z ktorého vyrábam ozdoby a šperky, je vynikajúci kov. Nestráca svoj lesk, nehrdzavie a vydrží dlhý 
čas. Z časti svojho zlata odlejem mince a každú takúto mincu budeme volať ”dolár.” 

Vysvetlil princíp fungovania nového systému a že takéto ”peniaze” sa stanú skutočným 
prostriedkom výmeny, ktorý bude oveľa lepší a dokonalejší, než bol doterajší výmenný obchod čiže 
barter. 

Jeden z guvernérov sa spýtal: ”A čo keď niekto nájde zlato a začne si vyrábať svoje mince?”  

”To by bolo veľmi nepoctivé – pohotovo odpovedal Fabian. ”Iba také mince bude možné používať, ktoré 
schváli vláda a budú mať na sebe vyrazené zvláštne označenie. Návrh znel rozumne a bolo navrhnuté, aby 
každý dostal rovnaký počet mincí. ”Ja si však zaslúžim najviac”, povedal výrobca sviečok. ”Každý používa 
moje sviečky.” ”Nie”, povedali farmári, bez potravy neexistuje život, preto my by sme mali dostať 
najviac.” A hádka pokračovala.  

Fabian ich nechal chvíľu hádať sa a nakoniec povedal: ”Keďže sa neviete dohodnúť, navrhujem, aby 
každý dostal odo mňa toľko mincí, o koľko požiada. Nebudú žiadne obmedzenia okrem 
schopnosti splatiť dlh. Čím viac dostanete, tým viac budete mi musieť po roku vrátiť. ”A čo budeš 
mať z toho ty?” pýtali sa ho ľudia.  

Rodičia si už viac nemohli dovoliť platiť učiteľov za výučbu svojich detí. Nemohli si dovoliť platiť 
lekárom. Aj prepravcovia bankrotovali jeden za druhým. a tak Fabian mohol na každých 100 
dolárov v bankovkách a minciach, ktoré mal u seba v depozite, požičiavať 200 dolárov, 300 dolárov, 400 
dolárov niekedy až 900 dolárov. Musel byť ostražitý, aby neprekročil pomer deväť ku jednej, pretože jedna 
osoba z desiatich požadovala svoje úspory v hotovosti. 

”Keďže poskytujem službu tým, že vám obstarávam peniaze, mám nárok na odmenu za svoju prácu. 
Povedzme, že za každých 100 mincí, ktoré vám poskytnem, mi každý rok, pokým bude trvať dlžoba, 
zaplatíte 105 mincí. Tých 5 mincí bude mojou odmenou za poskytovanú službu a budem ju nazývať 
úrokom.”  



Zdalo sa, že nikto nepredloží iný návrh a aj odmena 5% sa im zdala celkom rozumná. ”Príďte ku mne 
budúci piatok a rozbehneme to.” Fabian nestrácal ani sekundu. Dňom i nocou vyrábal mince a ku koncu 
týždňa bol s nimi hotový.  

Pred jeho obchodom sa ľudia zoradili do fronty a keď si guvernéri mince prezreli a schválili, systém začal 
fungovať.  

Niektorí ľudia si požičali iba zopár mincí pre vyskúšanie nového systému. Zakrátko zistili, že peniaze sú 
skvelá vec a onedlho všetko hodnotili v zlatých minciach alebo v dolároch. Hodnota, ktorú pripisovali 
všetkému, sa nazývala ”cenou” a tá závisela predovšetkým od množstva práce potrebnej na výrobu danej 
veci. Ak výroba vyžadovala veľa práce a času, cena bola vysoká, ale ak vec bola vyrobená s malým úsilím, 
jej cena bola dosť nízka. 

V istom meste žil Alan, ktorý bol jediným hodinárom. Ceny mal vysoké, pretože zákazníci boli ochotní 
zaplatiť vysoké sumy za jeho hodinky.  

Neskôr začal iný človek vyrábať hodinky a ponúkal ich za nižšiu cenu, aby získal zákazníkov. Alan bol 
prinútený znížiť svoje ceny a zakrátko ceny všetkých hodiniek klesli, takže obaja hodinári sa usilovali 
poskytovať najvyššiu kvalitu za čo najnižšie ceny. Tak sa zrodila skutočná konkurencia. Podobná 
situácia nastala aj u staviteľov, prepravcov, účtovníkov, farmárov, prakticky v každom odbore. Zákazníci 
si vyberali vždy to, čo považovali za najlepšiu transakciu, pretože mali slobodu výberu.  

Neexistovala nijaká umelá ochrana ako sú napríklad licencie alebo clá, ktorá by bránila ďalším ľuďom 
podnikať v danej oblasti.  

Ich životná úroveň rástla a zakrátko sa ľudia čudovali, ako sa predtým mohli zaobísť bez peňazí. Na konci 
roka Fabian opustil svoju dielňu a vybral sa navštíviť všetkých ľudí, ktorí mu dlhovali peniaze. Niektorí mali 
viac mincí, ako si požičali, čo však znamenalo, že iní ich mali menej, pretože do obehu bol najprv daný iba 
určitý počet mincí. Tí, ktorí mali viac ako si boli požičali, bez problémov vrátili 100 plus ďalších 5 mincí, ale 
aj tak si museli znovu požičať, aby mohli ďalej podnikať. 

Ostatní si s prekvapením uvedomili, že majú dlh, ktorý nie sú v stave vrátiť. Preto prv, ako im Fabian 
požičal ďalšie peniaze, vzal si do zálohy čosi z ich majetku a v nasledujúcom roku sa všetci sa snažili 
získať tých 5 mincí navyše. 

Nikto nepochopil, že vlastne – podobne ako ich vlastná krajina - nie sú schopní zbaviť sa dlhu, pokým 
nevrátia všetky mince, ale aj potom im zostane vrátiť ešte tých 5 mincí za každých 100 mincí, ktoré 
naozaj neboli nikomu požičané. Nikto, okrem samotného Fabiana, neprišiel na to, že splatiť úrok bolo 
jednoducho nemožné – pretože dodatočné mince sa nikdy nedostali do obehu, a teda niekto nutne 
musel byť poškodený.  

Je pravda, že aj Fabian občas míňal peniaze na nákupy, ale nebol schopný minúť 5% celej ekonomiky pre 
seba. Ľudí bolo tisíce a Fabian bol iba sám. Okrem toho naďalej bol aj zlatníkom, čo mu už aj tak 
zabezpečovalo slušné živobytie. V zadnej časti dielne mal Fabian trezor a mnohým napadlo, že kvôli 
bezpečnosti by mohli do neho ukladať časť svojich mincí. Za to si zlatník účtoval malý poplatok v 
závislosti od množstva uložených peňazí a doby úschovy. Majiteľovi peňazí vždy vydal potvrdenku. 
Keď človek išiel nakupovať, zvyčajne so sebou zlaté mince nenosil. Namiesto nich dal obchodníkovi jednu 
alebo niekoľko ”fabianovských” potvrdeniek (podľa ceny kupovaného tovaru ). Obchodníci tieto potvrdenky 
uznávali a prijímali ich, pretože vedeli, že si ich u Fabiana kedykoľvek môžu vymeniť za mince. Avšak 
namiesto vymieňania potvrdeniek za zlato, začali si ich odovzdávať z ruky do ruky. Ľudia mali veľkú 
dôveru k potvrdenkám – považovali ich za rovnako platné ako mince. 

Čoskoro si Fabian všimol, že ľudia iba zriedkakedy žiadajú výmenu potvrdeniek za zlaté mince.  

Uvažoval takto: ”Toto zlato mám stále u seba a pritom musím tvrdo pracovať. Nie je to smiešne? Vari 
nenašlo by sa dosť ľudí, ktorí by ochotne za úroky toto zlato využili? Veď aj tak tu iba nečinne leží v 
trezore a málokedy si ho niekto vyberá!”  

Už nemusím vyrábať mince, keď môžem použiť tie z trezoru.”  



“Toto zlato síce nie je moje – ale mám ho u seba a to je najdôležitejšie. 

Spočiatku bol veľmi opatrný, požičiaval iba zopár mincí, na krátky čas a aj to iba iba vtedy, keď bol 
skalopevne presvedčený, že mu ich dlžník vráti včas.  

Ale postupne sa stával čoraz odvážnejším a požičiaval čoraz väčšie množstvá.  

Jedného dňa sa obrátili na neho so žiadosťou o vysokú pôžičku. Fabian navrhol: “Namiesto toho, aby ste 
nosili pri sebe všetky tieto mince, môžete tie peniaze uložiť u mňa a ja vám vystavím niekoľko potvrdeniek 
v hodnote týchto mincí.”  

Dlžník súhlasil a odišiel s hŕbou potvrdeniek. Klient získal pôžičku, ale zlato ani na sekundu 
neopustilo trezor. Keď zákazník odišiel, Fabian sa od radosti rozosmial. Vlk sa nažral a ovca ostala celá. 
Mohol teda ”požičiavať” zlato a pritom stále ho mať vo vlastníctve.  

Známi, neznámi, priatelia, nepriatelia – všetci potrebovali peniaze, aby mohli realizovať svoje 
podnikateľské plány – a vždy, keď mohli dokázať, že sú schopní vrátiť dlh, dostali potrebnú pôžičku. 
Jednoduchým vypísaním potvrdeniek bol Fabian schopný požičiavať oveľa vyššie sumy než bola 
hodnota zlata v trezore, a pritom nebol ani vlastníkom tohto zlata. Všetko bolo bezpečné, pokiaľ sa 
skutoční majitelia nehlásili o svoje zlato a bola zachovaná dôvera ľudí. Viedol si účtovnú knihu, v ktorej 
evidoval dlhy a úvery každého dlžníka. Ukázalo sa, že tento biznis spojený s požičiavaním peňazí, bol 
naozaj veľmi lukratívny. 

Jeho spoločenské postavenie rástlo takmer tak rýchlo ako jeho bohatstvo. Stal sa váženým človekom, 
vzbudzujúcim úctu. Jeho názory vo finančných otázkach boli považované takmer za prorocké 
slová. Zlatníci z iných miest sa začali zaujímať o jeho aktivity a jedného dňa sa vydali k nemu na 
návštevu. Vysvetlil im, čo robil, ale veľmi im zdôrazňoval, aby to zachovali v tajnosti. 

Ak by sa ich plán prezradil, skrachoval by celý systém, preto sa zlatníci dohodli, že vytvoria 
tajnú alianciu. 

Zlatníci sa vrátili do svojich miest a začali fungovať tak, ako ich Fabian naučil. Ľudia aj u nich začali 
prijímať potvrdenky ako rovnocenné zlatu a mnohí ich odovzdávali na bezpečnú úschovu do trezorov 
rovnako ako mince. Keď jeden obchodník chcel zaplatiť druhému obchodníkovi za tovar, jednoducho 
vypísal príkazový lístok, v ktorom dal pokyn Fabianovi, aby tento presunul peniaze z jeho účtu na účet 
druhého obchodníka. Na korekciu čísel na oboch účtoch stačilo Fabianovi niekoľko minút. 

Tento systém sa stal veľmi obľúbeným a príkazové lístky o prevode peňazí sa nazývali ”šeky”. 

Raz neskoro v noci sa zlatníci z rôznych miest znova tajne stretli a Fabian im prezradil svoj nový plán. 
Nasledujúci deň bolo zvolané stretnutie so všetkými vládnymi predstaviteľmi a Fabian im povedal: 
”Potvrdenky, ktoré vydávame, sa stali veľmi populárne. Nepochybne väčšina z vás ich používa a sami 
konštatujete, že sú výhodné.” Vládni predstavitelia prikývli na znak súhlasu ale v duchu premýšľali, v čom 
je problém. ”Nuž k veci”, pokračoval, ”niektoré potvrdenky sú falošné, pretože ich vydávajú podvodníci. S 
tým sa musí prestať.”  

Vládni predstavitelia sa vyľakali. ”Čo máme urobiť?” spytovali sa. Fabian odpovedal: "V prvom rade 
navrhujem, aby štát si vyhradil monopol na tlač nových potvrdeniek. Bude ich tlačiť na 
špeciálnom papieri s veľmi komplikovaným obrázkom a každú potvrdenku potom podpíše 
hlavný guvernér. My zlatníci radi zaplatíme všetky náklady na tlač, pretože tak ušetríme množstvo času, 
ktorý trávime pri vypisovaní potvrdení".  

Vládni predstavitelia si povedali: Našou úlohou je chrániť občanov pred podvodníkmi a myslíme si, že táto 
rada je dobrá.” Preto schválili tlač nových potvrdeniek, ktoré dostali názov - ”bankovky”. ”Druhým 
problémom je to, - pokračoval Fabian –”že niektorí ľudia ťažia zlato a vyrábajú vlastné zlaté mince. 
Navrhujem, aby ste vydali zákon, ktorý by prikazoval každému, kto objaví zlato, aby ho odovzdal štátu. 
Samozrejme, že za to dostanú bankovky a mince. 



Návrh vyzeral dobre a tak bez veľkého váhania dali vytlačiť veľké množstvo novučičkých bankoviek. Každá 
bankovka mala na sebe vytlačenú určitú hodnotu – 1 dolár, 2 doláre, 5 dolárov, 10 dolárov atď. Nepatrné 
náklady spojené s tlačou bankoviek uhradili zlatníci. 

Bankovky sa oveľa pohodlnejšie nosili a čoskoro ich akceptovalo aj obyvateľstvo. Napriek ich popularite 
sa však nové bankovky a mince používali iba pri 10% všetkých transakcií. Záznamy ukázali, že 
90% transakcií sa realizovalo prostredníctvom šekov. Teraz sa pustil do druhej časti svojho plánu. 
Až doposiaľ ľudia platili Fabianovi za úschovu svojich peňazí. Aby do svojho sejfu prilákal ešte viac peňazí, 
Fabian ponúkal, že vkladateľom bude platiť úrok vo výške 3% zo sumy ich vkladu. 

Väčšina ľudí bola presvedčená, že Fabian požičiaval dlžníkom ich peniaze za úrok 5%, takže 
jeho zisk predstavoval rozdiel 2%. Okrem toho ľudia boli presvedčení, že dostať 3% je oveľa lepšie 
než platiť za úschovu peňazí. 

Objem úspor rástol, zapĺňal ďalšie sejfy. 

Ak by v takomto prípade nebolo k dispozícii dostatok peňazí, ľudia by hneď pojali podozrenie, najmä keď 
na svojich vkladných knižky poukazovali na vysoké sumy, ktoré predtým vložili. Okrem toho, za každých 
900 dolárov, ktoré Fabian požičiaval, pričom osobne vypisoval šeky, mohol požadovať úrok až 45 dolárov, 
čiže 5% z 900 dolárov. Keď sa mu dlh spolu s odpovedajúcim úrokom vrátil čiže 945 dolárov, 900 dolárov 
bolo stornovaných v stĺpci dlhov a Fabian si ponechal úrok vo výške 45 dolárov. Preto veľmi ochotne 
platil úrok 3 doláre za každých vložených 100 dolárov, ktoré nikdy neopustili jeho sejfy. To 
znamenalo, že za každých 100 dolárov, ktoré mal v depozite, bol schopný dosiahnuť 42%-ný zisk, pričom 
si väčšina ľudí myslela, že Fabian zarába iba 2%-ný zisk. Rovnako si počínali ostatní zlatníci. Vyrábali 
peniaze z ničoho niekoľkými ťahmi pera a potom za to inkasovali úroky.  

Zlatníci nerazili nové mince, ale vláda tlačila bankovky, razila mince a odovzdávala ich zlatníkom na 
distribúciu. Jediným Fabianovým nákladom bol drobný poplatok za tlač bankoviek. Napriek tomu zlatníci 
vytvárali peniaze vo forme úveru a ešte brali aj úrok. Väčšina ľudí bola presvedčených, že emisiu 
peňazí zabezpečuje vláda. Taktiež sa domnievali, že Fabian im požičiava peniaze, ktoré niekto iný predtým 
vložil, ale bolo veľmi zvláštne, že pri poskytnutí pôžičky nedochádzalo k znižovaniu vkladov. Keby si všetci 
vkladatelia zrazu chceli vybrať svoje vklady, podvod by bol okamžite odhalený. 

Všetko prebehlo v poriadku, ak klient požadoval pôžičku v bankovkách alebo v minciach. Fabianovi stačilo 
iba vysvetliť vláde, že nárast počtu obyvateľov a nárast výroby vyžaduje väčšie množstvo bankoviek a 
vláda ich za nízky poplatok dala vytlačiť.  

Jedného dňa prišiel k Fabianovi na návštevu istý bystrý muž. Povedal mu: “Tento úrok je nespravodlivý.” 
Za každých 100 dolárov, ktoré požičiavate, žiadate vrátiť 105 dolárov. Tých 5 dolárov navyše nikdy 
nebude možné splatiť, pretože ony proste neexistujú.” 

Farmári vyrábajú potraviny, priemysel vyrába tovar, atď. ale vy vyrábate iba peniaze. Predpokladajme, 
že v celej krajine existujú iba dvaja obchodníci a my ich všetkých zamestnávame. Od oboch si požičiame 
po 100 dolároch, na mzdy a materiál minieme 90 dolárov a nám zostane zisk vo výške 10 dolárov (náš 
príjem). To znamená, že celková kúpna sila je 90 dolárov + 10 dolárov krát 2 čiže 200 dolárov. Aby sme 
vám však pôžičku splatili, musíme predať celú svoju produkciu za 210 dolárov. Ak jeden z nás bude mať 
šťastie a predá celú svoju produkciu za 105 dolárov, ten druhý môže dostať nanajvýš 95 dolárov. (Ak je 
celková kúpna sila 200 dolárov a jeden z obchodníkov dostane 105 dolárov, potom v rukách zákazníkov 
ostane iba 95 dolárov, ktorými budú môcť zaplatiť druhému obchodníkovi.) Okrem toho časť tovaru sa 
nemôže predať, pretože neexistujú peniaze, ktorými by bolo možné zaň zaplatiť. 

Obchodník vám bude dlhovať 10 dolárov a túto čiastku bude môcť splatiť iba keď si znovu požičia. Je to 
nemožný systém.” Muž pokračoval: “Mali by ste teda vydať 105 dolárov, t.j. mne 100 dolárov a 
sebe 5 dolárov na útraty. Takýmto spôsobom bude v obehu 105 dolárov a dlh bude možné 
splatiť”. 

Fabian si ho pokojne vypočul a nakoniec povedal: “Finančná ekonomika je, mladý muž, veľmi 
komplikovanou záležitosťou, ktorá si vyžaduje dlhé roky štúdia. Dovoľte mi, aby som sa o tieto záležitosti 
staral ja a vy sa starajte o svoje. Musíte sa stať produktívnejším, zvyšujte svoju výrobu, znižujte 
svoje náklady a buďte lepším obchodníkom. Ja vám v tom budem vždy ochotne pomáhať.”  



Muž odišiel, ale Fabianove slová ho nepresvedčili. S Fabianovými operáciami čosi nebolo v poriadku a 
tento človek cítil, že mu Fabian nedal priamu odpoveď.  

Väčšina ľudí však Fabiana rešpektovala – “Je to odborník, ostatní sa určite mýlia. Pozrite, ako sa krajina 
rozvinula, ako vzrástla výroba – určite sa máme lepšie.” Aby mali obchodníci z čoho zaplatiť úroky z 
pôžičky, museli zvyšovať ceny. Robotníci sa sťažovali, že ich platy sú príliš nízke. Zamestnávatelia 
odmietali platiť vyššie mzdy tvrdiac, že by ich to zruinovalo. Farmári nemohli za svoje produkty dostať 
spravodlivú cenu. Gazdinky nariekali, že potraviny sú pridrahé.  

Napokon niektorí začali štrajkovať, čo dovtedy bolo čosi neslýchané. Iných chudoba úplne zdeprimovala a 
ich priatelia a príbuzní si nemohli dovoliť pomáhať im. Väčšina si prestala všímať ozajstné bohatstvo všade 
okolo nich – úrodnú pôdu, obrovské lesy, nerasty či stáda dobytku. Títo ľudia už mysleli iba na 
peniaze a stále sa im zdalo, že ich majú málo. Tento systém však nikdy nespochybňovali. Boli 
presvedčení, že štát má všetko pod svojou kontrolou. 

Niekoľkí dali dokopy svoje prebytočné peniaze a založili “úverové” alebo “finančné” spoločnosti. Takýmto 
spôsobom mohli získať 6% alebo aj viac, čo bolo lepšie než 3%, ktoré platil Fabian, ale mohli požičiavať 
iba tie peniaze, ktoré vlastnili – nemali tú zvláštnu moc umožňujúcu vytvárať peniaze z ničoho - 
obyčajným zápisom číslic do kníh. 

Keďže tieto finančné spoločnosti začínali znepokojovať Fabiana a jeho priateľov, rýchlo založili niekoľko 
vlastných spoločností. Vo väčšine prípadov skúpili iné spoločnosti ešte skôr než stačili rozvinúť svoju 
činnosť. Čoskoro sa všetky finančné spoločnosti ocitli v ich rukách alebo boli pod ich kontrolou.  

Ekonomická situácia sa stále zhoršovala. Robotníci boli presvedčení, že ich šéfovia príliš veľa zarábajú. 
Šéfovia tvrdili, že ich pracovníci sú veľmi leniví a nepracujú dostatočne poctivo celý deň. Každý 
obviňoval každého. Vláda nebola schopná predložiť riešenie a okrem toho sa ukazovalo, že 
najakútnejším problémom je boj s rastúcou chudobou. Odštartovali projekty sociálnej starostlivosti 
a boli prijaté zákony, ktoré nútili ľudí do nich prispievať. To mnohých nahnevalo – verili totiž v zastaranú 
predstavu o vzájomnej pomoci na základe dobrovoľnosti.  

“Tieto zákony sú legalizovaná lúpež. Zobrať niečo človeku proti jeho vôli bez ohľadu na účel, na ktorý 
sa má použiť, predstavuje obyčajnú krádež.”  

Ale ľudia sa cítili bezbranní a obávali sa, že ak nebudú platiť, zavrú ich do väzenia. Tieto projekty dávok 
sociálnej starostlivosti priniesli určitú úľavu, ale zakrátko sa problém vynoril znova a bolo treba viac 
peňazí na jeho riešenie. Náklady na takéto systémy sa stále zvyšovali a zároveň rástla aj štátna 
byrokracia. 

Väčšina vládnych predstaviteľov boli statoční muži, ktorí sa snažili zastávať svoju funkciu čo najlepšie. 
Neradi žiadali peniaze od ľudí a naostatok im nezostalo nič iné, iba si požičať peniaze od Fabiana a jeho 
priateľov. Nemali ani potuchy ako budú dlh splácať. 

Štát bol nútený prebrať tieto činnosti na seba. Učitelia, lekári a mnohí ďalší sa stali štátnymi 
zamestnancami.  

Iba málo z nich dosiahlo uspokojenie zo svojej práce. Dostávali síce slušný plat, ale stratili svoju identitu. 
Stali sa drobnými kolieskami v obrovskom stroji.  

Neexistoval priestor pre osobnú iniciatívu, za mimoriadne úsilie sa im dostávalo iba minimálne uznanie, ich 
príjem bol fixný a k úprave platu a služobnému postupu dochádzalo iba vtedy, keď nadriadený odišiel na 
dôchodok alebo zomrel.  

V zúfalstve sa vládni predstavitelia rozhodli, že vyhľadajú Fabiana a požiadajú ho o radu. Považovali ho 
za veľmi múdreho človeka a budil dojem, že vie ako riešiť záležitosti okolo peňazí. Vypočul si 
všetky ich problémy a nakoniec odpovedal: “Mnohí ľudia si nevedia riešiť svoje vlastné problémy – 
potrebujú niekoho, kto by to urobil za nich. Určite budete súhlasiť, že väčšina ľudí má právo, aby boli 
šťastní a mali zabezpečené základné veci pre svoj život. Veď jedno z našich najdôležitejších porekadiel 
hovorí: “Všetci ľudia sú si rovní, nie?”  



Nuž jediným spôsobom, ako prinavrátiť rovnováhu všetkým veciam, je odobrať prebytočné bohatstvo 
bohatým a dať ho chudobným. Začnite zdaňovať. Čím viac niekto má, tým viac bude musieť platiť. 
Vyberajte dane od každého človeka podľa jeho schopností a rozdávajte každému podľa jeho potrieb. 
“Školy a nemocnice musia byť bezplatné pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť ...” Predniesol im dlhú 
plamennú reč plnú veľkých ideálov a zakončil ju slovami: “A nezabudnite, že mi dlhujete peniaze. 
Požičiavate si u mňa už dlhú dobu. Ale ja vám chcem pomôcť a preto súhlasím, aby ste mi platili iba 
úroky. Istinu necháme ako nesplatený kapitálový dlh a vy mi budete platiť iba úroky.”  

Vládni predstavitelia odišli a bez toho, aby sa dôkladnejšie zamysleli nad reálnosťou Fabianových 
koncepcií, zaviedli odstupňovanú daň z príjmu – čím viac zarobíš, tým vyššia bude tvoja daňová sadzba. 
Nikomu sa to nepáčilo, ale človek mal iba dve možnosti: buď bude platiť dane alebo ísť do väzenia. 
Obchodníci boli znovu nútení zvyšovať svoje ceny. Robotníci žiadali vyššie platy a nútili zamestnávateľov 
buď bankrotovať alebo nahrádzať ľudí strojmi. To spôsobilo ďalšie zvyšovanie nezamestnanosti a prinútilo 
štát zavádzať ďalšie projekty sociálnej starostlivosti a zvyšovať sociálne dávky.  

Aby sa mohla v niektorých odvetviach priemyslu udržať zamestnanosť, boli zavedené clá a ďalšie ochranné 
mechanizmy. Niektorí ľudia si začali klásť otázku, či cieľom výroby je vyrábať tovar alebo 
udržiavať zamestnanosť. 

Keď sa všetko naďalej zhoršovalo, snažili sa regulovať platy, ceny a nakoniec úplne všetko. Štát sa snažil 
získať viac peňazí prostredníctvom dane z obratu, dane zo mzdy a z iných daní. Ktosi si všimol, že 
bochník chleba pri ceste od farmára pestujúceho pšenicu až ku gazdinke, obsahuje viac ako 50 
druhov daní. 

Objavili sa “experti” a niektorí z nich sa dostali do vlády ale po čase každý takýto “expert” musel odstúpiť, 
pretože takmer nič nedokázal, okrem toho, že dane podrobil “reštrukturalizácii”, avšak celková daňová 
zaťaženosť zakaždým vzrastala.  

Fabian začal vyžadovať splácanie svojich úrokov, na čo bol potrebný čoraz väčší podiel z daní. Potom 
začali vznikať politické strany – ľudia sa začali hádať, ktorá skupina guvernérov by vedela najlepšie 
vyriešiť ich problémy. Handrkovali sa o jednotlivé osobnosti, idealizmus, povesť politických strán 
čiže všetko možné okrem reálnych problémov. Mestské rady sa začali dostávať do problémov.  

V jednom meste výška úrokov z dlhu prevýšila dane, ktoré boli vybraté v danom roku. V celej krajine 
suma nesplatených úrokov ustavične rástla – a nesplatený úrok bol zaťažovaný ďalším úrokom.  

Postupne sa veľká časť skutočného bohatstva krajiny dostala do rúk Fabianovi resp. jeho 
priateľov-zlatníkov a tým s ňou sa zvýšila kontrola nad ľuďmi. Táto kontrola však ešte nebola úplná. 
Fabian a jeho priatelia vedeli, že situáciu dovtedy nebudú mať pevne v rukách, pokiaľ každá osoba nebude 
pod kontrolou. 

Väčšina ľudí, ktorí nesúhlasili so systémom, mohla byť umlčaná finančným tlakom alebo vystavená 
verejnému výsmechu. Preto Fabian a jeho priatelia skúpili väčšinu denníkov, televíznych a 
rozhlasových staníc a starostlivo si vyberali ľudí, ktorí v nich pracovali. Mnohí z nich mali úprimnú 
snahu zlepšiť tento svet, ale nikdy nepochopili ako sú zneužívaní. Ich riešenia sa vždy zaoberali iba 
následkami problémov, nikdy však ich príčinami. Existovalo viacero novín: jedny boli pravicové, 
druhé ľavicové, jedny boli pre pracujúcich, jedny pre manažérov, atď. Nezáležalo na tom, ktorým novinám 
si veril, dokiaľ si sa nezačal zamýšľať nad reálnym problémom.  

Fabianov plán bol takmer pred svojím zavŕšením– celá krajina bola voči nemu zadlžená. Mal pod 
kontrolou aj to, o čom ľudia rozmýšľajú, a to prostredníctvom vzdelávania a massmédií. Ľudia boli schopní 
myslieť si iba to a veriť iba tomu, čo im on diktoval.  

Keď má človek viac peňazí než je schopný utratiť pre svoje potešenie, čo by ho ešte tak mohlo 
nadchnúť? Pre tých, ktorí majú mentalitu vládnucej triedy, odpoveďou je moc – surová moc nad 
ostatnými ľudmi. Do masmédií a do vlády sa dostávali idealisti, ale pre ozajstnú kontrolu Fabian 
vyberal ľudí s mentalitou vládcov.  

Väčšina zlatníkov sa vydala touto cestou. Poznali, čo to je vlastniť obrovské bohatstvo, ale tento pocit ich 
však už neuspokojoval. Potrebovali výzvu, nové emócie a ich najnovšou zábavou sa stala moc nad 
masami.  



Boli presvedčení, že sú lepší než ostatní. “Vládnuť je naše právo a naša povinnosť." Masy nevedia, čo je 
pre nich dobré. Potrebujú, aby ich niekto viedol a usmerňoval. Vládnuť je naše prirodzené právo.” 

Fabian a jeho priatelia zlatníci vlastnili mnoho bínk požičiavajúcich peniaze. Samozrejme, boli v 
súkromnom vlastníctve a mali rôznych majiteľov. Teoreticky si konkurovali, ale v skutočnosti úzko 
spolupracovali. Keď sa im podarilo presvedčiť niekoľkých vládcov, založili inštitúciu nazvanú Centrum 
peňažných rezerv, čo vlastne bola centrála banka. Na to dokonca nepoužili ani svoje vlastné peniaze, ale 
vytvorili úver krytý časťou vkladov ľudí. Táto inštitúcia bola vonkajšou fasádou systému regulujúceho 
emisiu peňazí a vzbudzovala dojem, že ide o činnosť, ktorú vykonáva vláda. Napodiv však členom jej 
predstavenstva sa nemohol stať nijaký člen vlády ani štátny zamestnanec.  

Vláda si prestala požičiavať priamo od Fabiana, a začala využívať systém dlhopisov Centra finančných 
rezerv. Garanciou bola predpokladaná výška daňových príjmov v nasledujúcom roku. To bolo presne v 
súlade s Fabianovým plánom – odpútať podozrenie od seba a vzbudiť dojem, akoby šlo výlučne 
o operáciu štátu. Pritom však stále všetko riadil zo zákulisia.  

Takto Fabian mal nepriamo v hrsti vládu, ktorá bola nútená poslúchať ho na slovo. Chvastal sa: 
“Nechajte ma, aby som mal pod kontrolou peniaze štátu a bude mi jedno, kto tvorí zákony.” 
Bolo teda absolútne ľahostajné, ktorá skupina vládcov bola zvolená. Fabian mal pod kontrolou peniaze, 
krvný obeh štátu. 

Vláda sa takto dostávala k peniazom, ale každá pôžička bola zaťažená úrokom. Štát míňal čoraz 
viac peňazí na sociálnu starostlivosť a na sociálne dávky a zakrátko začal mať problémy so splácaním 
úrokov, nehovoriac o splácaní istiny.  

Našli sa však ľudia, ktorí sa kládli otázku: “Peniaze je predsa systém vytvorený človekom. Nedal by 
sa tak prispôsobiť, aby ľuďom slúžil a nie vládol nad nimi?” Týchto ľudí však bolo čoraz menej a ich 
hlasy zanikali uprostred bláznivej honby za úrokmi, ktoré fakticky neboli v peňažnej forme vytvorené a 
teda neexistovali. 

Vlády sa striedali, názvy politických strán sa menili, ale hlavné politické smerovanie pokračovalo bez 
ohľadu na to, ktorá vláda bola “pri kormidle”. Fabianov vytúžený cieľ bol každý rok bližšie. Ľuďom 
politika už nič nehovorila a prestali sa o ňu zaujímať. S vypätím posledných síl platili dane a viac by 
už neboli schopní. Vtedy dozrel čas pre záverečný Fabianov ťah. 

10% peňažnej zásoby bolo ešte vo forme bankoviek a mincí. Tie bolo treba odstrániť takým spôsobom, 
aby to nevyvolalo podozrenie. Pokiaľ ľudia používali hotové peniaze, mohli kupovať a predávať tak ako 
chceli – ešte stále mali do istej miery vlastný život pod kontrolou.  

Nosiť pri sebe bankovky a mince nebolo veľmi bezpečné. Šeky neboli akceptované za hranicami miestnej 
komunity. Preto sa hľadal výhodnejší systém. Fabian opäť našiel riešenie. Jeho organizácia vydala 
každému človekovi malú plastickú kartu s menom, fotografiou a identifikačným číslom.  

Kdekoľvek sa klient predstavil s takouto kartou, majiteľ obchodu sa spojil s centrálnym počítačom, aby si 
skontroloval platobnú schopnosť klienta. Ak bola v poriadku, osoba mohla nakupovať, čo len chcela, a to 
až do určitej výšky.  

Spočiatku mohli ľudia vynakladať na úver iba malú sumu a ak túto splatili do jedného mesiaca, nemuseli 
platiť nijaký úrok. Pre námedzne pracujúceho človeka to bolo skvelá vec, ale čo si s tým mohol počať 
podnikateľ? Musel nainštalovať stroje, vyrábať tovar, platiť zamestnancom mzdu, atď., predať všetok svoj 
tovar a až potom mohol vrátiť požičané peniaze. Ak meškal s platením, za každý mesiac musel zaplatiť 
úrok vo výške 1,5% z dlžnej sumy, čo predstavovalo až 18% ročne.  

Obchodníci nemali inú možnosť ako pripočítať tých 18% k predajnej cene. Tieto dodatočné peniaze 
(18%) však neboli nikomu požičané. Obchodníkov v celej krajine postavili pred neriešiteľnú úlohu – z 
každých 100 dolárov, ktoré si požičali, museli vrátiť 118 dolárov – pričom tých 18 dolárov navyše nebolo 
nikdy vytvorených.  

Fabian a jeho priatelia ešte viac zvýšili svoju spoločenskú reputáciu. Považovali ich za vzory serióznosti a 
bezúhonnosti. Ich vyjadrenia k problematike financií a ekonomiky boli prijímané takmer s 
posvätnou úctou.  



Pod ťarchou stále sa zvyšujúcich daní skolabovalo mnoho malých firiem. Na vykonávanie rôznych činností 
boli nevyhnutné rozličné povolenia, takže firmy, ktoré sa ešte držali nad vodou, považovali tieto 
podmienky za veľmi tvrdé. Fabian vlastnil a mal pod kontrolou všetky veľké spoločnosti so stovkami 
pobočiek. Zdanlivo si síce navzájom konkurovali, avšak on ich mal všetky pod kontrolou. 
Nakoniec všetci konkurenti boli prinútení opustiť svoje podnikanie. Inštalatérov, tesárov, elektrikárov a 
väčšinu ďalších malých odvetví stihol rovnaký osud – pohltili ich Fabianove gigantické firmy, nad ktorými 
ešte k tomu držal štát svoju ochrannú ruku. 

Fabian sa usiloval, aby jeho plastické platobné karty úplne nahradili bankovky a mince. Jeho plán bol 
taký, že keď sa z obehu stiahnu všetky bankovky, ďalej budú môcť fungovať už iba firmy a obchodné 
spoločnosti využívajúce počítačový systém platobných kariet.  

Počítal s tým, že niektorí ľudia skôr či neskôr stratia svoju kartu a nebudú môcť nič kupovať ani predávať, 
až kým znovu neprejdú previerkou a nedostanú nový preukaz totožnosti. Preto potreboval zákon, ktorý by 
mu umožňoval maximálnu kontrolu, zákon, podľa ktorého by musel mať každý človek svoje identifikačné 
číslo vytetované na svojich rukách. Číslo by bolo možné vidieť iba pod špeciálnym svetlom, napojenom na 
počítač. Každý počítač by bol na napojený na výkonný centrálny počítač, takže Fabian by vedel o každom 
človeku úplne všetko.  

 

Mimochodom, termín, ktorý používa svet financií na pomenovanie tohto systému je “frakčné rezervné 
bankovníctvo”.  

Tento príbeh je samozrejme vymyslený.  

Ale ak ste dospeli k záveru, že je znepokojujúco blízky pravde a chceli by ste sa dozvedieť viac o ľuďoch 
podobných Fabianovi, dobré je začať štúdiom aktivít anglických zlatníkov v 16. a 17. storočí.  

Napríklad banka Bank of England začala svoju činnosť v roku 1694. Kráľ Viliam Oranžský bol v dôsledku 
vojny s Francúzskom vo finančných ťažkostiach. Zlatníci mu “požičali” 1.2 milióna libier (na túto dobu 
nepredstaviteľne veľkú sumu) pričom ju podmienili týmito podmienkami:  

a. Výška úrokovej sadzby musela byť 8%. (Netreba zabúdať, že Magna Charta jednoznačne hovorila, že 
požadovanie alebo vyberanie úroku sa trestá smrťou).  

b. Kráľ musel dať zlatníkom licenciu pre banku, ktorá im umožňovala poskytovať úvery.  

Až dovtedy všetky ich operácie vydávania potvrdeniek na sumy vyššie než mali vo svojich 
depozitoch, boli úplne protizákonné. Táto licencia toto legalizovala.  

V roku 1694 získal Wiliam Patterson kráľovskú licenciu, ktorá umožnila zriadenie centrálnej banky Bank of 
England.  

 
Citácie:  

Encyclopaedia Britannica, 14. vydanie – “Banky vytvárajú úver. Bolo by chybou myslieť si, že bankový 
úver je vytvorený z peňažných vkladov nachádzajúcich sa v bankách Banková pôžička sú peniazmi 
navyše, ktoré obiehajú v spoločenstve.”  

Lord Acton, predseda Kráľovského súdu, 1875 - “Zápas, ktorý prebieha už celé storočia a ktorý sa 
bude musieť skôr alebo neskôr definitívne vybojovať, je súboj ľudí a bánk.”  

Reginald McKenna, prezident banky Bank Midland v Londýne – “Bohužiaľ bežný občan nechce poznať 
skutočnosť, že banky môžu (a aj tak robia) vytvárať a ničiť peniaze, podľa svojho želania. Sú to práve 
banky, ktoré majú pod kontrolou úvery štátu, usmerňujú politiku vlády a držia vo svojich rukách osudy 
ľudí.”  



Phillip A. Benson, prezident asociácie amerických bankárov, 8. júna 1839 – “Neexistuje priamejší a 
lepší spôsob na dosiahnutie kontroly nad národom než prostredníctvom úverového systému (za pomoci 
jeho peňazí).” USA Banker's Magazine, 25. august 1924 – “Kapitál sa musí chrániť všetkými 
možnými formami v kombinácii so zákonodarstvom. Dlhy musia byť splácané, nesplácané 
dlhopisy a hypotéky musia byť čo najrýchlejšie zabavené. Keď súdnou cestou prídu ľudia prídu o 
strechu nad hlavou, budú poslušnejší a ovládateľnejšími pomocou silnej ruky vlády, pôsobiacej 
prostredníctvom centrálnej finančnej moci, pod kontrolou predných finančníkov.  

Táto pravda je dobre známa medzi elitou, ktorá sa teraz zasadzuje za vytvorenie finančného impéria na 
ovládnutie sveta.  

Rozdelením voličov na rozličné skupiny prostredníctvom politického straníckeho systému môžeme ich 
nasmerovať, aby svoju energiu vybíjali v sporoch kvôli nepodstatným problémom. Keď si teda 
budeme počínať ostražito, dosiahneme všetko to, čo sa tak dobre naplánovalo a úspešne sa zrealizovalo.” 
" 

Sir Denison Miller – Počas jedného zo svojich interview v roku 1921, keď sa ho spýtali, či počas prvej 
svetovej vojny financoval Austráliu sumou 700 miliónov dolárov prostredníctvom banky Commonwealth 
Bank, odpovedal: “Áno, je to tak, a keby bola vojna pokračovala, mohol som prispieť ešte raz rovnakou 
sumou.” Keď sa ho spýtali, či túto sumu mal k dispozícii pre produktívne účely v čase mieru, odpovedal 
“Áno”. 

Z “Vráťte nám, čo ste ukoristili”, č. 2, autor Len Clampett.  

“Aby bolo možné vykonávať prácu za mzdu, musia byť splnené tieto štyri podmienky: 

• Práca, ktorú treba spraviť.  

• Materiál potrebný na jej vykonanie.  

• Pracovná sila.  

• Peniaze na zaplatenie vykonanej práce.  

Ak hociktorá z týchto podmienok nebude splnená, práca sa nezrealizuje. Je to prirodzený samoregulačný 
systém. Ak je práca, ktorú treba spraviť, ak nechýba materiál a chuť ľudí pracovať, jediné, čo treba, je 
vytvoriť peniaze. Je to veľmi jednoduché.”  

“Položte si otázku, prečo dochádzalo k hospodárskym depresiám. Jediné, čo chýbalo spoločnosti, boli 
peniaze, aby mohla kupovať tovar a služby. Pracovnej sily bolo stále dosť. Práce, ktorú bolo treba 
vykonať, bolo všade dostatok. Materiál bol k dispozícii a tovaru bolo v obchodoch tiež dosť, 
resp. mohol byť vyrobený. Jediným problémom bol nedostatok peňazí.  

Úryvok z listu firmy Rotschild Bros of London adresovaný jednej bankárskej firme v New Yorku zo dňa 
25. júna 1863:  

“Tých pár ľudí schopných pochopiť systém bude tak zaujatých honbou za ziskom, alebo tak závislých od 
jeho služieb, že od nich sa nemusíme obávať nijakej opozície. Na druhej strane väčšina obyvateľstva 
mentálne neschopná pochopiť nesmierne prednosti, ktoré kapitál ťaží z tohto systému, bude mlčky 
znášať jeho ťarchu a ľuďom ani neskrsne podozrenie, že tento systém škodí ich záujmom.”  

Nasledujúci citát bol zverejnený v časopise Idaho Leader, dňa 26. augusta 1924 a bol dvakrát 
prednesený na pôde britského parlamentu: poslancom Johnom Evansom v roku 1926 a poslancom M.D. 
Cowanom na zasadnutí v 1930-1931.  

V roku 1891 bol zaslaný americkým bankárom a ich agentom dôverný obežník, ktorý obsahoval tieto 
inštrukcie:  



“Splnomocňujeme našich svojich úverových sprostredkovateľov v západných štátoch, aby poskytovali 
úvery garantované nehnuteľným majetkom so splatnosťou k 1. septembru 1894 a ani o deň neskôr.  

Po 1. septembri 1894 nebudeme za žiadnu cenu predlžovať splatnosť pôžičiek.  

Po 1. septembri budeme požadovať svoje peniaze – vyhlásime nesplatené hypotéky za prepadnuté a 
staneme sa hypotekárnymi veriteľmi.  

Taktiež môžeme dostať dve tretiny všetkých fariem na západ od Mississipi a tisíce fariem na východ od 
veľkej Mississipi, za pre nás výhodnú cenu.  

Takisto môžeme ovládnuť tri štvrtiny fariem na západe a peniaze celej krajiny.  

Potom sa farmári, podobne ako v Anglicku, stanú nájomcami.”  

  

V Spojených štátoch má emisiu peňazí pod kontrolou Federálny rezervný úrad. Nie je to vládny orgán ale 
rada súkromných bankárov. Väčšina z nás je presvedčená, že Federálny rezervný systém (Americká 
centrálna banka) je pobočkou vlády. ...Nie je to pravda... V roku 1913 prezident Woodrow Wilson podpísal 
dokument, ktorým vytvoril Federálny rezervný systém (Americkú centrálnu banku), ktorý uvrhol americký 
ľud do dlhového otroctva dovtedy, pokým nenastane moment, že sa prebudí zo svojho spánku a zvrhne 
tohto krutého tyrana.”  

“Aby sme pochopili, ako funguje emisia peňazí, môžeme peniaze v ekonomike prirovnať k 
železničným lístkom. Lístky sú vytlačené tlačiarňou, ktorá dostala zaplatené za svoju prácu. Tlačiareň si 
nikdy nerobí nárok na vlastníctvo týchto vytlačených lístkov... A je nemysliteľné, aby železničná 
spoločnosť odmietla vydať cestujúcim miesto vo vlaku, pretože nemá vytlačený dostatočný počet lístkov. Z 
tých istých dôvodov vláda by nemala odmietať ľuďom prístup k bežnému obchodovaniu a priemyslu a tým 
ich vlastne vylučovať z ekonomického procesu tvrdením, že nemá peniaze.”  

Predpokladajme, že si vláda požičia 10 miliónov dolárov. Vytlačenie bankoviek stojí bankárov zopár 
stoviek dolárov a trochu viac času zaberie zaúčtovanie. Myslíte si, že je spravodlivé, aby naši občania 
každodenne sa zodierali v práci, len aby ekonomicky udržali svoju rodinu a strechu nad jej hlavou, zatiaľ 
čo bankári tučnejú z týchto ziskov?  

Úver vytvorený bankou vo vlastníctve štátu je lepší než úver vytvorený súkromnými bankami, 
pretože nie je potrebné vymáhať dlh od ľudí prostredníctvom daní a neexistuje nijaký úrok, ktorý by 
nafukoval celkové náklady. Verejná stavba realizovaná za peniaze banky vo vlastníctve štátu je aktívom, 
ktoré nahrádza peniaze vytvorené v momente ukončenia prác.  

Problémy nezmiznú dovtedy, dokiaľ nenapravíme systém tvorby, ponuky a obehu peňazí. Keď 
sa tento problém vyrieši, všetko ostatné začne správne fungovať.  

Každý z nás môže pomôcť, aby sa tento systém zmenil:  

• Najdôležitejšia je osveta medzi ľuďmi. Zatiaľ iba veľmi málo ľudí pozná tieto informácie a rozumie im. 
Pomáhajte, prosím, rozširovať tieto informácie, či už prostredníctvom Internetu alebo mimo neho.  

• Študujte tento predmet aj sami pre seba, aby ste lepšie porozumeli jeho podstatu.  

• Bez ohľadu na svoje politické sympatie, presvedčte svojho poslanca, aby preskúmal a usiloval sa 
korigovať náš finančný systém. Pravdepodobne aj oni potrebujú osvetu! 

Preklad Mikuláš Hučko 

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



Dojídáme odpad po zbytku Evropy  

Převzato z http://www.cilichili.cz/temata/kuze-sadlo-voda-a-ecka-114.html 

 Jak je možné, že máslo z Belgie nebo česnek z Číny vyjde levněji? Klíč je v kvalitě. Máslo, které leželo v belgických mrazácích 
dva roky, a česnek, kterého si můžete do bramboráku nastrouhat třeba 3 kila, a stejně nebude cítit. Ale je to levné. Pokud čeští 
výrobci dělají kvalitní potraviny, nejsou schopni konkurovat dováženým odpadkům. To je například důvodem smutného 
konce českého česneku. Při ceně kolem 25 Kč za kilo, na kolik vyjde česnek z Číny, ho už skoro nikdo v Česku nepěstuje. Asi 
polovina masa, které se k nám dováží, je masový odpad. Laloky, kůže, odřezky a tuk, který se v Česku dále zpracovává 
na nekvalitní masné výrobky. Odborníci jsou přesvědčeni, že mezi rakovinou tlustého střeva a nekvalitními potravinami v ČR 
existuje přímá úměrnost. 

Křehčené maso 

Kdosi nám řekl, že kuřata jsou na rozdíl od bůčku zdravá, takže jich dnes průměrný Čech spořádá 25 kilogramů za rok. Když 
narazíte na maso s etiketou "křehčené", znamená to, že zhruba čtvrtinu váhy představuje napumpovaná voda. Termín 
"křehčené" patrně pochází z faktu, že po upečení se maso křehce rozpadne na třísky. 

Zmrzlý margarín? 

V září 2009 se časopis Instinkt pokoušel od firmy Algida zjistit, co je pravdy na tom, že svou nejluxusnější zmrzlinuMagnum 
vyrábí v Česku nikoliv ze smetany, ale z rostlinného tuku. Firma se vyjádřila v tom smyslu, že její zmrzliny jsou "v rámci 
Evropy harmonizované". 

 Zahuštěný jogurt a smetana z kokosu 

Pravý jogurt se vyrábí tak, že se do mléka ve sklenici přidá jogurtová kultura a nechá se zrát. V praxi se tímhle způsobem vyrábí 
jen mizivé procento jogurtů. Ty ostatní jsou připraveny v obří kádi, rozšlehané, a aby to aspoň trochu drželo 
pohromadě, zahustí se to škrobem. Podíl sušiny poklesl po zrušení závazných státních norem počátkem 90. let na polovinu (ze 
16 na 8 procent). Ovoce se do jogurtů nastavuje taky zajímavě. V meruňkovém jogurtu třeba najdete cukr, kukuřičný škrob, 
gumu guar, pektin, paprikový extrakt, betakaroten, kyselinu citronovou, citráty sodné a vápenaté, želatinu a samotná ovocná dřeň 
je místo meruněk nahrazená jablky. Přečtěte si informace na smetanových výrobcích. Podle zákona musí být na prvním místě ta 
nejvíc zastoupená složka, na posledním ta nejméně. Není vám divné, že smetana se pravidelně vyskytuje až za "rostlinnými 
tuky"? To jen někdo musel ušetřit a místo krávy podojil kokos nebo sóju. 

 Analogový sýr 

Podle české legislativy je sýr výrobek z mléka a mléčného tuku. Jenže ty jsou drahé, takže místo toho vyseparujeme kasein 
(hlavní protein v kravském mléce), popřípadě sójový protein, vrzneme do toho rostlinný tuk, sůl a vodu, a místo sýra máme 
takzvaný analog. Poznáte ho podle toho, že se ani po osmažení nerozteče a chutná přibližně jako několik dní nošené ponožky. 
Najdete je pod jmény, která znějí sýrovitě, ale nikde se v nich nemluví o sýru. Například sidávejte bacha na Eidam 
alternative. Stejně tak nečekejte mléko v máslíčku, máslanu nebo šlehačce s rostlinným tukem (ta pravá šlehačka se jmenuje 
smetana ke šleání). 

 2011 - PÁRKY TESCO VALUE 

VELKÁ BRITÁNIE 
Cena: 28 Kč 
Složení: maso 40 %*, voda, těsto, škrob, tuk, pšeničný protein,stabilizátory, dextróza, pšeničná mouka, kvasnicový extrakt, konzervant, 
antioxidant, koření, sušené byliny, šalvějový extrakt 

* skutečné maso 

Česká republika 
Cena: 37 Kč 
Složení: maso strojně oddělené 65 %* , voda, kuřecí kůže, bramborový škrob, směs koření, jedlá sůl, sója, stabilizátor E450, konzervant E250, 
antioxidant E300, zahušťovadlo E412, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, barvivo E120, protispékavá látka E551 

* strojně oddělené maso, jinak též separát, jsou semleté zbytky, které zůstávají na kostech po vykostění - tedy po oddělení kvalitního masa 



 Chleba a rohlíci 

Hmotnost rohlíků se smrskla z původních 50 gramů na 43 gramů. Obsah tuku, který dodává rohlíkům křupavost, klesl 
na polovinu, z osmi na čtyři procenta. U chleba se začala používat technologie na rozemílání starého chleba, který se 
pekárnám nepodaří prodat, a tato drť se pak přidává do těsta na další chléb. Podle pekařů jde do tzv. kvasu od 10 do 40 procent 
strouhanky. Místo osmnácti hodin kynutí se používají koncentrované kvasy, které vyženou těsto rychleji a koncentrát dodá chlebu 
i potřebné aroma, chuť a kyselost, kterou dříve zajišťovala žitná mouka. Té bývalo v konzumním chlebu až 45 %, dnes je jí 
s bídou 20 %. 

Můžeme si za to sami 

Síť obchodů Levné potraviny, kde je možné s 90% slevou koupit i tři roky starou sójovku nebo čokoládu, stále rozšiřuje počet 
svých prodejen. V regálech hypermarketů najdete za pár korun výkvěty alchymie, kečup, co nepoznal rajčata, nebo párky, které 
nevědí, co je prase. Můžeme si za to sami. Nejoblíbenějšími obchody Čechů jsou Lidly, Kauflandy a další diskonty. 

Potravináři nejsou charita a jejich prvním cílem je vydělávat. Za to, že dojídáme odpadky po zbytku Evropy, můževkus "běžného 
zákazníka", kterého supermarkety pravidelně testují. Až přestaneme mlaskat nad igeliťákem nacpaným sójou (říkáme tomu 
párek) a škrobem s jahodovým éčkem (jogurt), tak se budou muset výrobci i prodejci zlepšit. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Svatá pravda .. 
U kasy v supermarketu 
si bere jedna stará žena 
igelitovou tašku na 
uložení nákupu. 
Pokladní jí vyčítá, že 
nepoužívá 
"ekologické“ nákupní 
tašky: "Vaše generace 
nezná ekologické 
hnutí. My, mladí lidé, 
budeme muset platit za 
starší generaci, která 
plýtvá prostředky!“ 
Stará žena se omluví 
pokladní a dodává: "Je 
mi líto, my jsme 
neměli 
environmentální hnutí 
v naší době".  
Když již odcházela z 
obchodu, pokladní jí 
povídá: "Lidé jako vy 
zničili všechny přírodní 
zdroje. Na náš účet 
půjdou náklady na 
jejich obnovu. Vaše 
generace neudělala 
vůbec nic na ochranu 
životního prostředí !" 



Stará dáma odpovídá: 
"Za mých časů jsme 
vraceli láhve od mléka 
a od piva do obchodu, 
obchod je poslal zpátky 
do továrny, tam je 
umyli, sterilizovali a 
znovu naplnili - jedna 
láhev se tak použila 
několikrát. V té době 
byly láhve opravdu 
recyklovány, ale 
neznali jsme  
 environmentální hnutí. 
Za mých časů jsme 
chodili pěšky po 
schodech nahoru. 
Nebyly žádné 
pohyblivé schody ve 
všech obchodech či 
kancelářích. Šli jsme 
pěšky do obchodu za 
rohem a nebrali jsme si 
auto, kdykoli jsme se 
chtěli dostat někam o 
dvě ulice z domu. Ale 
ano, neznali jsme 
environmentální hnutí.  
V té době jsme prali 
plínky, jednorázové 
papírové plínky jsme 
neznali. Vyprané 
prádlo jsme sušili na 
šňůře a neznali jsme 
elektrickou sušičku, 
která spotřebuje 3000 
wattů za hodinu. Na 
usušení prádla jsme 
použili větrnou a 
solární energii. V té 
době jsme 
systematicky 
recyklovali oblečení z 
bratra nebo sestry 
dalšímu sourozenci. Je 



to pravda, neznali jsme 
environmentální hnutí. 
V té době byla v domě 
jedna televize nebo 
rádio, ne jako teď, kdy 
je televizor a rádio v 
každé místnosti. A 
televize měla malou 
obrazovku ve velikosti 
krabice na pizzu, ne 
obrazovku o velikosti 
státu Texas. V kuchyni 
každý připravoval 
potraviny ručně - 
neměli jsme všechny 
možné speciální 
elektrické přístroje na 
přípravu bez námahy, 
které spotřebují velké 
množství elektřiny. 
Když bylo potřeba 
zabalit křehké 
předměty, aby mohly 
být poslány poštou, 
použili jsme jako výplň 
noviny nebo vatu a 
balili jsme do krabic, 
které už dříve sloužily - 
nepoužívali jsme žádné 
bubliny z polystyrénu 
nebo plastu. V té době 
jsme na sekání trávníku 
používali ruční energii 
- neměli jsme žádné 
elektrické nebo 
benzínové sekačky. 
Pracovali jsme fyzicky 
a nebylo proto potřeba 
chodit do posilovny na 
běžící pásy, které běží 
na elektřinu. Ale máte 
pravdu, my jsme 
tenkrát nevěděli nic o 
environmentálním 
hnuti. 



Když jsme tenkrát měli 
žízeň, pili jsme vodu z 
fontány - nepoužívali 
jsme plastové kelímky 
nebo plastové láhve, 
které se zahazují po 
jednom použití. Měli 
jsme plnicí pera a plnili 
jsme je z kalamáře 
místo nákupu vždy 
nového pera. Při holení 
jsme vždy měnili jen 
žiletky místo  
vyhazování 
jednorázové žiletky po 
každém holení. Ale 
ano, neznali jsme 
environmentální hnutí. 
V té době jezdili lidé 
autobusem a vlakem a 
děti do školy na kole, 
místo používání 
rodinného auta, kde má 
matka službu jako taxi 
24 hodin. V té době 
děti měly stejné 
aktovky na několik let, 
pastelky, gumy, 
ořezávátka a další 
příslušenství se 
používalo tak dlouho, 
jak to bylo jen možné a 
ne nové tužky a gumy s 
novým sloganem každý 
rok. Ale ano, neznali 
jsme environmentální 
hnutí.  
Měli jsme doma jednu 
elektrickou zásuvku na 
místnost - ne  
vícepásmovou, která je 
teď potřebná na široký 
sortiment elektrického 
příslušenství, které 
dnešní mládež 
potřebuje. 



Tak už mě přestaň srát 
s tím zeleným 
hnutím!!!!! 

+++++++++++++++++++++++++++ 
kde bolo, tam bolo 
   # # Helga je vlastníkem baru. 
   # # Zjišťuje, že téměř všichni její zákazníci jsou nezaměstnaní 
   # # alkoholici, a jako takoví si již nemohou dovolit podporovat její 
bar. 
   # # 
   # # Aby tento problém vyřešila, přichází s novým reklamním plánem, 
   # # který jejím zákazníkům umožňuje pít nyní a platit později. 
   # # 
   # # Helga si zaznamenává vypité nápoje v knize (čímž poskytuje 
   # # zákazníkům úvěr). 
   # # Její reklamní strategie "pij nyní, plať později" se rozkřikne a 
v 
   # # důsledku toho proudí do jejího baru stále větší počet zákazníků. 
   # # 
   # # Brzy má největší prodeje ze všech ve městě. 
   # # 
   # # Tím, že umožňuje svým zákazníkům neplatit okamžitě, 
   # # nesetkává se Helga s odporem, když v pravidelných intervalech 
zvyšuje 
   # # ceny vína a piva,nejvíce konzumovaných nápojů. 
   # # Následně se její hrubý prodej zvýší obrovsky. 
   # # Mladý a dynamický (MBA) vice-prezident v místní bance pochopí, 
že tyto dluhy 
   # # zákazníků 
   # # představují cenná budoucí aktiva, a zvyšuje Helze její úvěrový 
limit. 
   # # Nevidí žádný důvod k nepřiměřeným obavám, protože má jako 
   # # kolaterál dluhy nezaměstnaných alkoholiků!!! 
   # # 
   # # V sídle banky experti na obchodování najdou způsob, jak vydělat 
   # # obrovské provize a jak přeměnit tyto zákaznické úvěry na 
CHLASTACÍ 
   # # DLUHOPISY. 
   # # 
   # # Tyto "cenné papíry" jsou zabaleny a zobchodovány na 
mezinárodních 
   # # trzích s cennými papíry. 
   # # 
   # # Naivní investoři opravdu nechápou, že cenné papíry, které jsou 
jim 
   # # prodávány jako "zajištěné dluhopisy" AA, jsou ve skutečnosti 
dluhy 
   # # nezaměstnaných alkoholiků. 
   # # 
   # # Nicméně ceny dluhopisů neustále rostou!!" a tyto cenné papíry se 
brzy 
   # # stanou nejprodávanějšími instrumenty nějakých předních 
brokerských 
   # # domů. 
   # # 
   # # Jednoho dne, ačkoliv ceny dluhopisů stále rostou, manažer rizik 



v 
   # # původní místní bance rozhodne, že je čas požadovat zaplacení 
dluhů 
   # # vytvořených pijáky v baru Helgy. Informuje o tom Helgu. 
   # # 
   # # Helga pak požaduje zaplacení po svých notorických kunšaftech, 
ale 
   # # protože jsou to nezaměstnaní alkoholici, nemohou své chlastací 
dluhy 
   # # splatit. 
   # # 
   # # Protože Helga nemůže dostát svým úvěrovým závazkům, je nucena 
   # # zbankrotovat. 
   # # Bar zavírá a 11 zaměstnanců přichází o práci. 
   # # 
   # # Ceny chlastacích dluhopisů přes noc spadnou o 90%. Zkolabovaná 
hodnota 
   # # dluhopisových aktiv zničí likviditu banky a zabrání ji vydat 
nové 
   # # úvěry, čímž dochází k zmrazení úvěrů a ekonomické aktivity 
   # # ve společnosti. 
   # # 
   # # Dodavatelé baru Helgy ji poskytli štědré prodloužení termínů 
   # # splatnosti a investovali do dluhopisů penzijní fondy svých 
firem. Nyní 
   # # zjišťují, že čelí odpisům jejích špatných dluhů a ztrátě 
   # # více než 90% předjímané hodnoty dluhopisů. 
   # # 
   # # Její dodavatel vína také vyhlašuje bankrot, zavírá rodinnou 
firmu, 
   # # která přetrvala tři generace, její dodavatel piva je převzat 
   # # konkurencí, která okamžitě uzavírá místní pivovar a propouští 
150 
   # # lidí. Naštěstí však banka, brokerské domy a jejich vedení jsou 
   # # zachráněni a nouzově vyplaceni miliardami od vlády, bez 
jakýchkoliv 
   # # podmínek. 
   # # 
   # # Zdroje potřebné pro toto nouzové vyplacení jsou získány novými 
   # # daněmi uvalenými na zaměstnané, střední třídu, abstinenty, kteří 
nikdy 
   # # v baru Helgy nebyli. 
 
   # # Nyní už chápete? 

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



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

Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka: „Kam jedete tak pozdě v noci?“ „Jedu na přednášku o 
špatném vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na lidský organismus.“ Policista se ptá nedůvěřivě: „Prosím vás, kdo 
organizuje takovou přednášku ve dvě hodiny v noci?“ Muž odpoví: „Jako obyčejně, moje žena...“  

+++++++++++++++++++++++++++ 
Možno najlepsi vtip tohto storocia 

 
Doporucujem vladu, nikdy nejdu sediet! 

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



http://www.bomba.cz/video/lenka-plackova-milan-pitkin-kotel-parodie/ 
+++++++++++++++++++++++++++ 

 
Manifest 2012 - 10 kroków do Wolności1. Zdecyduj, Ŝe od dzisiaj nie chcesz juŜ być 
niewolnikiem i przestań się bać; 
 
2. Bądź nieposłuszny wobec władzy centralnej, która Cię gnębi, 
wykorzystuje i okrada; 
 
3. Uwierz, Ŝe moŜemy zwycięŜyć i rozpocznij współpracę z 
innymi, którzy myślą podobnie; 
 
4. Przerwij współpracę z Systemem i zacznij "sypać piach" w jego tryby; 
 
5. Edukuj siebie i innych, wskaŜ im drogę do prawdy; 
 
6. Wobec przywódców i organizacji stosuj zasadę ograniczonego 
zaufania, wyznaczaj im zadania i sprawdzaj; 
 
7. Wyznaczaj sobie nowe cele, nie spoczywaj na laurach; 
 
8. Rozlicz twórców, beneficjentów i aktywistów Systemu; 
 
9. Gdy zwycięŜymy, bądź czujny, gdyŜ zwycięstwo nigdy nie będzie 
ostateczne; 
 
10. Wyrusz dzisiaj i postaw pierwszy krok. 
 
Źródło: http://socjologiakrytyczna.blog.onet.pl/Manifest-2012-10-krokow-do-Wol,2,ID445739134,n  
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Jak se dožit 120 let 

podle systému P. Bragga 
- základnl principy metody 
- kosti. svaly. páteř 
- cvičeni. otužovánl. opalováni 
- pabyt na čerstrim vzduchu 
- ačista tela od toxických látak a odpadu 
- správné stravováni 
- stm. optimizmus. Vyrovnanost 
- jak mít úspěch 
Kolektiv 



Jak se dožít 120 let podle systému Paula Bragga 
Přeloženo z ruského originálu 
KaK dOJfCUmb do 120 !lem no cucmeMe Fl0J151 Ep322a 
2005 
Překlad Ariana Trávníčková 
Návrh obálky: Miroslav Nemec 
První vydání 
Bratislava 2006 
Elektronicku verziu knihy zasleme na poziadanie!! 

+++++++++++++++++++++++++++ 
Najnovšie zprávy od Salusy (aktuálne) 
http://galacticchannelings.com/slovensky/mike23-12-11.html 

 +++++++++++++++++++++++++++ 
 
Mohlo by vás tiež zaujímať: Slovenské Wikileaks 
http://www.sme.sk/c/6200787/nicholson-nukali-mi-miliony-ak-na-gorilu-zabudnem.html 
http://dolezite.sk/Cely_zaznam_ITP_GORILA_142.html 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 
Soustřed se na následující větu: 
Boží vůle Tě nikdy 
nevede na takové místo, kde by Tě jeho milost 
nechránila, něco dobrého se stane s tebou i dnes, nějaké novinky, 
které čekáš. 
Prosím nepřerušuj to, jen 27 slov: 
"Můj Bože, procházej po mém 
domě, seber všechny moje starosti choroby, 
prosím zachraň a uzdrav 
mojí rodinu, ve jménu svém." 

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


