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Motto 76: „Je možné hovoriť o skutočnej demokracii v časoch Medzinárodného 
menového fondu a jeho pôžičiek, v časoch nadnárodných spoločností prepojených 
s tajnými službami a mafiánmi, v časoch monopolizácie informácií v televíznych 
a počítačových sieťach?“                     
              Vladimír Mináč – Návraty k prevratu, str. 245 

++++++++++++++++++++++++ 
- Všetkých členov a priaznivcov Matice slovenskej pozývame na prednášku JUDr. Milana 
Janičinu - exministra privatizácie a predsedu Panslovanskej únie, ktorá sa bude konať 25. 1. 
2012 o 17. 00 v prednáškových priestoroch pod kostolom Saleziánov Dona Bosca na rohu 
Záhradníckej a Miletičovej ulice. Ing. Magdaléna Sulanová predsedníčka I. MO MS Bratislava - 
Staré mesto 

++++++++++++++++++++++++ 
- V úterý 24. 1. 2012 od 17 hod. se bude konat přednáška s besedou 

na téma "Počátky Velké Moravy", vystoupí právník a historik doc. 
JUDr. Jiří Bílý z UP v Olomouci. Akce proběhne na Pedagogické 
fakultě MU v Brně, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1. poschodí 
budovy Poříčí 7), pořádá Masarykova demokratická akademie. 
(Pozor, vchod z Poříčí 7) Tož keho to zajímá a máte čas, dondite. 

++++++++++++++++++++++++ 
- v prilohe si najdete pozvanku na vernisáž vystavy najkrajsich 

stavieb, ktore boli realizovane ceskymi a slovenskými architektmi 
v minulom roku.  
ČAS VERNISAZE: pondelok 30. 1. o 16.00 h.  
  Srdecne pozývame a zelame pekny den  
  Mgr. Petra Darovcova  
České centrum v Bratislave  
Hviezdoslavovo nám. 8  
P.O.Box 348  
814 99 Bratislava  
02/54 41 82 15  
ccbratislava@czech.cz  
www.czc.sk 

++++++++++++++++++++++++ 
- Dňa 26. januára 2012 o 17.00 h v priestoroch výstavy v SNM na 

Vajanského nábreží 2 v Bratislave.  
Vstup pre verejnosť je bezplatný. Ľudové hračky v zbierkovom 
fonde SNM v Martine  
Hosť - PhDr. Eva Pančuhová, etnografka, bývalá dlhoročná 
pracovníčka SNM v Martine. Návštevníkom priblíži dávno minulý 
svet ľudových hračiek a hier, ktoré patria medzi prvé 
prostriedky, ktorými dospelí ovplyvňovali výchovu svojich 
potomkov. Medzi hračky zo zbierok Slovenského národného múzea 
z Martina, ktoré sú súčasťou výstavy SNM Ohýbaj ma mamko, patria 
predmety používané pri detských hrách, zameraných na rozvoj 
osobnosti a prípravu na prácu a budúci život. Boli vytvorené v 
ľudovom prostredí, najmä formou domáckej a remeselnej výroby z 
dostupných prírodných materiálov.  
Autorka prednášky sa zameria na históriu prezentovaných hračiek, 
výrobný sortiment slovenských hračkárskych dielní  
a budovanie a prezentáciu zbierkového fondu hračiek v SNM 
v Martine. 



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

- Francúzsky inštitút na Slovensku Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 
Juraj Kollár:  Bratislava-Paríž-Bratislava Kurátorka: Silvia Van Espen 
utorok 31. januára 2012 o 18.00 Galéria Francúzskeho inštitútu Sedlárska 7, 
Bratislava Výstava potrvá do 28. februára 

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

- S. Kozlík: Živnostníci sú dôležití pre spoločnosť 
V pondelok, 23. januára 2012, sa v Bratislave uskutočnilo 
stretnutie 
Ing. Sergeja Kozlíka, poslanca Európskeho parlamentu, so 
zástupcami 
živnostníkov. Sergej Kozlík v úvode tohto stretnutia zdôraznil, 
že z 
hľadiska oživenia slovenskej ekonomiky bude potrebné mobilizovať 
produkčný potenciál krajiny. Úradujúca vláda zlyhala pri riadení 
štátu 
a nevenuje dostatočnú pozornosť fundamentom slovenskej ekonomiky 
ako 
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo 

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

Mlynky - Slávnostné otvorenie Slovenského domu čoskoro 
Pravdepodobne koncom februára, presný dátum však bude závisieť od 

programu predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej a predsedu 
maďarskej vlády Viktora Orbána. 

Rokovanie k dostavbe Slovenského domu 

- Strediska pilíšskych Slovákov úspešne 
ukončené 

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa pod vedením jeho predsedu 
Milana Vetráka podarilo úspešne ukončiť rokovania a dohodnúť sa s 
maďarskou stranou o dostavbe nového Slovenského domu - Strediska 
pilíšskych Slovákov v Mlynkoch. K tomu, aby celý projekt bol úspešne 
zavŕšený, bolo potrebné komplexne prepracovať zmluvy, ktoré uzatvorilo ešte 
predchádzajúce vedenie ÚSŽZ. Takisto bolo nutné zohľadniť viaceré 
objektívne skutočnosti, ktoré od roku 2008, keď sa projekt začal realizovať, 
vznikli najmä na maďarskej strane. Slovenská strana financuje projekt sumou 
491.939,18,- EUR. Vlastníkom nehnuteľnosti a prevádzkovateľom 



Slovenského domu - Strediska pilíšskych Slovákov bude Celoštátna slovenská 
samospráva. Cieľom tohto centra je v súlade s článkom 7a Ústavy Slovenskej 
republiky činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej 
identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie ich vzťahov s 
materskou krajinou. Slávnostné otvorenie nového Slovenského domu - 
Strediska pilíšskych Slovákov sa predpokladá koncom februára tohto roka, 
presný dátum však bude závisieť od programu predsedníčky vlády Slovenskej 
republiky Ivety Radičovej a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. 
Organizáciou slávnostného otvorenia je podľa uzatvorenej zmluvy poverená 
Celoštátna slovenská samospráva. 

(uszz.sk/-l) 

Ako sa vyvíjala kauza Mlynky 
- 1997 až 2000 obecná samospráva v Mlynkoch priznala výlučné právo na využívanie 
Slovenského domu slovenskej samospráve a združeniu pilíšskych Slovákov 

- 25. marca 2008 starosta Mlynkov József Lendvai predložil kontroverzný návrh, podľa 
ktorého by sa mali všetky slovenské spolky a organizácie z budovy vysťahovať. Poslanci 
mlynskej obecnej samosprávy väčšinou hlasov návrh schválili 

- 31. marca 2008 maďarský ombudsman pre menšiny Ernı Kállai vyhlásil rozhodnutie o 
vysťahovaní Slovákov zo Slovenského domu za protiprávne. Zastupiteľstvo dostalo 
mesiac na to, aby rozhodnutie zrušilo. 

- 29. apríla 2008 samospráva v Mlynkoch definitívne rozhodla, že slovenské spolky sa 
musia vysťahovať 

- jún 2008: Slovensko a Maďarsko sa dohodli, že na nový dom prispejú rovnakým dielom 

- september 2010: v Mlynkoch položili základný kameň Slovenského domu 

- august 2011: stavba domu je po prieťahoch dokončená 

O starom a novom Slovenskom dome v Mlynkoch 

Na okraj aféry Mlynky - Nemyslel som... 

Protislovenský útok -Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu 

Maďarsko neplní sľuby. Neplatí na slovenský dom 

Povedali o Mlynkoch 



Robert Fico: 

V Mlynkoch sa rozhoduje o osude, respektíve o úrovni ochrany práv príslušníkov 
slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. 

Dušan Čaplovič: 

Ak by sa to dialo na Slovensku, už by o tom vedeli v Európskej únii. Budeme rázne 
žiadať, aby sa tieto veci riešili. 

László Sólyom: 

Ak sa na to pozeráme z právneho hľadiska, všetko je v poriadku. Existujú však aj pocity, 
a v prípade menšín máme byť v oblasti citov veľmi pozorní. 

Pál Csáky: 

Slovákov v Mlynkoch vysťahovali Slováci, lebo je to obec, kde je oficiálne 54 percent 
obyvateľov slovenskej národnosti a ďalších 15 percent sa hlási k slovenským koreňom. 

Súčasný starosta vyhral voľby dvojtretinovou väčšinou. 

Kinga Gönczová: 

Slovenská vláda tým, že zasiahla do kauzy Mlynky, uznala, že záležitosť menšín žijúcich 
mimo materskej krajiny nie je iba vnútornou záležitosťou danej krajiny. Slovensko týmto 

krokom tiež uznalo kolektívne práva menšín. 

Marek Maďarič: 

Mlynky sú najslovenskejšia obec v Maďarsku. Rozhodnutiu o presťahovaní zo 
Slovenského domu predchádzali iné kroky. Je to diskriminujúci, zlomyseľný krok. Ide tu 

o šovinistickú líniu. Bol to bezprecedentný krok a chcelo to rázny krok z našej strany. 

Pavol Hrušovský: 

Sú tu viaceré znaky radikalizovania niektorých skupín v Maďarsku. Slovensko nemôže 
trpieť a súhlasiť s takouto politikou. Slováci sú výnimočne tolerantný a veľkorysí voči 

menšinám. 

Vladimír Mečiar: 

Maďarsko chce vyučovať, ale nemá dostatočný rámec. V Maďarsku nastupujú 
polovojenské rasistické gardy. Pozeráme sa na politiku, ktorá je v kríze. Vďaka nej 

vystupujú tu radikálne elementy. Reakcia zo strany Slovenska a EÚ je v kauze Mlynky 
nedostatočná. 



Ján Fuzik: 

CSS dúfa, že obecná samospráva v Mlynkoch, ktorá v prospech zabezpečenia vhodných 
priestorov pre menšinové samosprávy a organizácie vyvinula už nemalú prácu a 

odhlasovala značné finančné prostriedky, bude obozretne rozhodovať... 

Ruženka Egyedová Baráneková: 

Zväz Slovákov v Maďarsku vyjadruje kategorický a zásadný nesúhlas so zámermi 
Obecnej samosprávy v Mlynkoch ohľadne Slovenského domu. 

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

http://www.ukradli.sk/index.php?kauzy 

Posielam Vám jeden link na podpásovú kampaň proti Smeru-SD, je toho plný internet (v priebehu 24 hod. som ho dostal z rôznych adries 
7-krát). Rozhodne je treba na to reagovať,lebo to dostávam aj od slušných voličov Smeru. Bolo by dobré taku istú tabulku Miklošovho a 
Dzurindovho rozkrádania zostaviť. 

Palco môj, hlavná vec že Fico dal Kollárovi, bosovi odborov lekárov 5 miliónov Sk na lyžiarsky 
vlekpre jeho manželku na Orave, len aby neštrajkovali za jeho vlády. Všetci sú hajzli červení či 
modrí kméry. 

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

Za rozkradení majetku za stamiliony tři roky LN Pre kauzu Gorila bude v Bratislave protest" "Rokovanie k dostavbe Mlynkov úspešne 
ukončené" 

 Za rozkradení majetku za stamiliony tři roky 

Nejvyšší soud (NS) s konečnou platností potvrdil bývalému likvidátorovi Fondu dětí a mládeže (FDM) Pavlu Žákovi tříletý trest vězení. Žák 
podle pravomocného rozsudku nezákonně a nevýhodně rozprodával nemovitosti fondu. 

ÚS odmítl stížnost právníka, kterého Klaus nejmenoval soudcem  

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost právníka Petra Langera, jehož prezident Václav Klaus nejmenoval soudcem. Pražské soudy mu poté 
jako náhradu újmy způsobené Klausovým otálením přiznaly 105 000 korun. 

Brutalita dětí prudce stoupá, oběti napadají často jen kvůli zábavě 

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

Pár dní po Novém roce napadli dva mladíci v Brně za bílého dne šestačtyřicetiletého muže. Ukradli mu peněženku, ale to nestačilo. Muže 
povalili na zem a brutálně ho zkopali. Ani jednomu z nich přitom nebylo osmnáct. Takových případů agresivního chování mladistvých řeší 
policie čím dál tím víc. 

++++++++++++++++++++++++ 
Odporucam do pozornosti clanok "Rokovanie k dostavbe Mlynkov úspešne ukončené" zo SME: http://www.sme.sk/c/6228732/rokovanie-k-
dostavbe-mlynkov-uspesne-ukoncene.html 
Odporucam do pozornosti clanok "Pre kauzu Gorila bude v Bratislave protest" zo SME: http://www.sme.sk/c/6228755/pre-kauzu-gorila-
bude-v-bratislave-protest.html 

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

Konečne pravda 



http://www.youtube.com/watch?v=ywL4wOBI8qM&feature=related 

 

Kto je Anna Bubeníková ? 

http://www.youtube.com/watch?v=Dv-hLv6pCLQ&feature=related 

Novinár Tom Nicholson popisuje ako vznikol operatívny zväzok SIS s názvom GORILA  

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

SPIS GORILA 

http://www.youtube.com/watch?v=1Z7-ZE7EcGw&feature=related 

Kauza Gorila: Trestné oznámenie pre nečinnosť zodpovedných 

http://www.youtube.com/watch?v=hHFCLA6zgmQ&feature=related 

Gorila je pravdivá 

http://www.youtube.com/watch?v=x8W_byCmUnw&feature=related 

Vladimír Palko o kauze Gorila 

http://www.youtube.com/watch?v=eyOW8s9heCQ&feature=related 

Gorila a SIS 

http://www.youtube.com/watch?v=ulpNZ85Qy7U&feature=related 

 
Gorila 

http://web.protestgorila.sk/ 

Dzurinda: Lipšic sa zbláznil- tvnoviny.sk 19.01.2012 
http://www.youtube.com/watch?v=fD7jE0CO7Zg 

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

Krize slovem srozumitelným part 1 

http://www.youtube.com/watch?v=RR_MwBu5Wd8&feature=player_embedded 

Stanek 

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

Jožo Ráž hovorí o Američanoch 
http://www.youtube.com/watch?v=tH005f68q9I&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ndBmkh3F-uY&feature=fvwrel 



ZAHADNE CIARY NAD SLOVENSKOM 
/ChemTrails on SK mainstream (EN SUB) 

http://www.youtube.com/watch?v=exFs02ka8w0&feature=related 

Krutá pravda o Vašich penězích 
http://www.youtube.com/watch?v=WL6sBJ4yzEs&feature=related 

Rozhovor Richarda Sulíka pro euroSEPTIK  
http://www.youtube.com/watch?v=nPEVLDqgmIY&feature=related 

Ekonomická krize 
http://www.youtube.com/watch?v=BUSR5RDFJqQ&feature=related 

Osudový přeřek Madeleine Korbelové / Albrigtové 
na pohřbu Havla 
http://www.youtube.com/watch?v=olfQ-58I75A&feature=related 

++++++++++++++++++++++++ 
Otvorený list premiérke 
Vážená predsedníčka vlády SR, 
Váš otvorený list, ktorým ste poďakovali za prácu lekárom, čo zostali v nemocniciach, sa 
ma osobne dotkol, nakoľko ste zrejme zabudli, že svoju prácu vykonávali tisícky lekárov 
v neštátnych aj štátnych 
ambulanciách. Ďakujem teda, že ste mi (ako ambulantnému lekárovi) nepoďakovali! 
Hoci za Vašej vlády mi tak evidentne klesli platby zdravotných poisťovní, že zvažujem - 
ak medzičasom nevyhlásite napr. vojnový stav - opustiť túto loď. 
        Keď som už pri tých "prachoch", rád by som sa dozvedel Váš názor na 
skutočnosť, že za núdzového stavu plat predsedu predstavenstva štátnej ("Vašej") 
zdravotnej poisťovne - Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. - činí mesačne 20.246 
euro (!). 
        Za jeden jediný deň zarobí Vám podriadený šéf štátnej zdravotnej poisťovne 675€ ?, 
cca 20.349 Sk! To je núdzový stav?! Toľko nezarobím mesačne, čo zarobí Marián Faktor 
za jeden deň! Za čo si zaslúžil takúto odmenu? Za prepad ratingu Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a.s. z AA+ (ako ju prevzal od Zuzany Zvolenskej) na dnešné jediné "A"? Za 
zdržiavanie platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti? 
         Mimochodom - kresťanský demokrat Marián Faktor zarobí viac, ako predseda 
Európskeho parlamentu a o niečo viac, ako je vôbec najvyšší plat v rámci EÚ - viac, ako 



predseda Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva! 
        Handrkovali ste sa o nejakých pár smiešnych eur pre lekárov. Keby tak Marián 
Faktor plus ďalší dvaja členovia predstavenstva VšZP odovzdali zo svojich extra 
ordinárnych platov rozdiel medzi priemerným zárobkov v zdravotníctve a "ICH" 
odmenou, keby to robili mesačne a keby to urobili aj nimi dosadení riaditelia na všetkých 
stupňoch riadenia kartelovej VšZP a iní zbytoční ofukovači papierov na regáloch nič 
neznamenajúcich listín a formulárov, azda by sa tých 300 euro našlo. 
Tento otvorený list dávam k dispozícii médiám, ako aj každému, kto je rovnako - ako ja, 
zvedavý na názor "unavenej dámy z nekonečných rokovaní o peniazoch s lekármi, 
ktorým išlo len a len o peniaze", na "prachy Mariána Faktora" - generálneho riaditeľa 
štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. - v riadiacej pôsobnosti vlády SR (vedenej 
"unavenou dámou z nočných rokovaní"). 
S prianím rýchleho načerpania síl do rozdávania extra ordinárnych odmien "rovnejším" a 
zároveň vyhlasovania núdzových stavov "rovným". 
            MUDr. Vladimír Hacek, Krupina, 3. december 2011, ambulantný lekár, ktorý 
pracoval, no nestojí o žiadne otvorené ďakovačky politikov a chce iba názor, či skôr 
vysvetlenie na jednoduchú otázku. 
Konečne niekto z lekárskej komunity trafil do čierneho-bingóóó! 

 Nenažranci zo zločineckých organizácii, pôsobiaci na našom území,  po 
„Víťaznom  Novembri 89“  pod krycími názvami „Zdravotné Poisťovne“  sú tie čierne 
diery kde miznú prostriedky, ktoré tam zo zákona musíme vkladať P. 

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

Otvorený list slovenským pacientom 
Milí pacienti, 
väčšina z vás v posledných týždňoch určite zaregistrovala kauzu Gorila, valiacu sa 
internetom, 
slovenskými médiami a postupne aj celou spoločnosťou. 
Informácie zo spisu Gorila, ktorý mal zostať navždy utajený, politici (a sčasti aj médiá) 
najskôr 
bagatelizovali. Ale postupne sa z významnej časti potvrdzuje ich pravdivosť. Parafrázujúc 
slová 
významného slovenského politológa Michala Horského, ktoré na margo kauzy povedal pre 
médiá, Gorila už začala lámať väzy pešiakom. „Skutočné politické figúry, ktorých mená sa 
tam vyskytujú desaťnásobne viac, tí stále zostávajú. Aj keď možno predpokladať, že 
tak 
ako kauza Gorila prekryla kauzu odpočúvania Vojenského obranného spravodajstva, 
tak 
ešte nejaké sily na našej scéne sa môžu pokúsiť škandál Gorila prekryť iným 
megaškandálom,“ poznamenal v rozhovore pre TASR Michal Horský. 
Slovenskú lekárnickú komoru, zastupujúcu takmer 4000 slovenských lekárnikov, Gorila 
zaujala 
aj preto, lebo nepriamo potvrdzuje skutočnosť, ktorú slovenskí lekárnici už niekoľko 
mesiacov 
tušili a často aj verejne cez médiá odsudzovali. A síce, že aj o smerovaní slovenského 
zdravotníctva prostredníctvom politikov rozhodovali a všetko naznačuje tomu, že aj 
stále 



rozhodujú, predstavitelia obchodných a finančných skupín. Konkrétne máme na mysli 
práve 
skupinu Penta, ktorej šéf je aj jednou z hlavných postáv Gorily... 
Finančná skupina Penta sa o výraznejší vstup do slovenského zdravotníctva zaujímala 
ešte 
skôr, ako v rokoch 2005 - 2006, kedy sa Gorila „narodila“. Už v roku 2004, kedy 
v slovenskom parlamente prešli s podporu nezávislých poslancov relatívne hladko viaceré 
reformné zákony týkajúce sa práve zdravotníctva. Podľa informácií zo serveru WikiLeaks 
existovali dohady, že spomenuté hlasy boli vtedy kúpené, pričom podozrivou z 
kupovania 
bola finančná skupina Penta. Cena za hlas jedného poslanca mala byť podľa WikiLeaks 2 
mil. 
Sk vo vtedajšej mene (66 387 eur). 
A Pente sa v zdravotníctve naozaj postupne začalo dariť. Tak, ako uviedli Hospodárske 
noviny 
v článku „Penta chcela ovládnuť naše zdravotníctvo“ (5.1.2012), táto finančná skupina v 
súčasnosti riadi zdravotnú poisťovňu Dôvera, polikliniky Pro Care, sieť lekární Dr. Max, 
laboratóriá Alpha Medical, sieť nemocníc na východe... 
Slovenská lekárnická komora po celý rok 2011 upozorňovala na to, že skupina Penta robí 
všetko 
pre ovládnutie jedného z posledných článkov slovenského zdravotníctva, ktoré doteraz 
neovládala podľa vlastných predstáv – a to lekárenstva. Schválením zákona o liekoch 
vládna 
koalícia v parlamente, s nezištnou pomocou poslancov SNS, tento scenár Penty naplnila. 
Ovplyvnenie rozhodovania politikov pri prijímaní zákona o liekoch zo strany Penty dokázať 
nevieme. Ale informácie zo spisu Gorila či zo servera WikiLeaks naznačujú, že žraloci 
rozhodovanie politikov na Slovensku nezvykli/nezvyknú brať na ľahkú váhu. 
Vážení pacienti, je potrebné, aby ste vedeli, že zákon o liekoch žiaľbohu nie je určený pre 
Vás. 
Napriek tomu, že zo strany ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika a členov súčasnej vládnej 
koalície počúvate neustále opak. Sú to iba ich mediálne hry. Tento zákon je výhodný len pre 
určité obchodné a finančné skupiny, a ak bude platiť dlhšie, bude znamenať koniec 
slovenského lekárenstva v podobe, v akej sme ho poznali doteraz. Ako sme už veľakrát 
opakovali, nezávislý lekárnik v našej krajine de facto skončí, a nahradia ho laicky vedené 
a obchodne zamerané siete. Odbornosť ustúpi do úzadia a nahradená bude zvyšujúcim sa 
neadekvátnym marketingovým tlakom a orientáciou na zisk finančných skupín – vlastníkov 
lekární. Že takáto legislatíva vznikla len tak náhodou, a s dobrým úmyslom pre občana, 
tak 
tomu by ani gorila neuverila... 
Smutné je, že napriek tomu, že vplyv Penty na rezort zdravotníctva už mesiace vo svojich 
článkoch naznačujú aj viacerí novinári, nič výrazné sa v tomto bode nedeje. Predseda hnutia, 
z ktorého minister zdravotníctva pochádza, kroky svojho straníckeho súputnika skôr chváli 
(čo 
hnutie dokumentovalo aj jeho zaradením na piate miesto kandidátky do parlamentných 
volieb) 
a nad zjavným vplyvom Penty v rezorte zatvára oči. Nuž a samotný minister zdravotníctva 
akýkoľvek vplyv Penty na slovenské zdravotníctvo odmieta. Ale niet sa čo čudovať. 
Parafrázujúc 



slová novinára Toma Nicholsona ku Gorile, aj minister Uhliarik asi skutočne verí, že vie 
lepšie 
organizovať štát ako iní, a preto sa hnevá, že ho my zo Slovenskej lekárnickej komory 
či 
novinári otravujeme s preňho nepodstatnými obvineniami. 
Vážení pacienti, napriek tomu, že kauza Gorila je kauzou najmä politickou (o čom svedčí 
napríklad aj fakt, že hoci SaS o dokumentoch vedela už od roku 2010, prišla s nimi na 
verejnosť 
až teraz), a Slovenská lekárnická komora je inštitúciou dôsledne apolitickou, budeme veľmi 
pozorne sledovať ďalší vývoj, objasnenie miery autenticity dokumentu a eventuálne 
vyvodenie dôsledkov nielen pre „radových pešiakov“. Práve preto, lebo veľa skutočností 
nasvedčuje tomu, že aj do celého slovenského zdravotníctva zjavne siahajú chápadlá Gorily. 
Tento Gorilí chliev je potrebné raz a navždy vyčistiť. Avšak na otázku, či a kedy sa to 
podarí, 
dá odpoveď až budúcnosť a angažovanosť náš všetkých. 
Prosíme, sledujte vývoj tejto kauzy, a špeciálne ďalší vývoj situácie v slovenskom 
zdravotníctve, aj Vy, naši pacienti. 
S úctou, 
v Bratislave 16.1.2012 
Ondrej Sukeľ Tibor Czuľba Tomáš Turiak 
1.viceprezident SLeK prezident SLeK 2.viceprezident SLeK 
________________________________________________________________________________________ 
Slovenská lekárnická komora , Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3, 
tel.: 069 2029 486, 0902 416 418, e- mail: sekretariat@slek.sk, www.slek.sk 
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Boj o privatizáciu nemocníc a zdravie vašich blízkych 
kulminuje Juraj Mesík | 23.11.2011  
Začiatkom septembra 2011 sa na Slovensku stala viac ako dve desaťročia 
nevídaná vec: veľká skupina ľudí sa vzoprela zlovôli politických mafií 
ovládajúcich štát.  
Viac ako 2400 lekárov podalo k 1. decembru 2011 výpovede, aby vyvinuli 
tlak na podporu svojich štyroch požiadaviek. Nasledovala očierňovacia a 
nátlaková kampaň stelesnená KDH-áckym obchodníkom s farmakami 
ľudovo známym ako Pentliarik, toho času dožívajúcim ministrom. Jej 
cieľom bolo rozleptať a zlomiť odpor lekárov, prikladaním na oheň 
slovenskej národnej vlastnosti – závisti. Poštvať proti lekárom verejnú 
mienku, a pokúsiť sa rozoštvať lekárov a zdierané zdravotné sestry. KDH v 
tejto špinavej hre neuspelo:23. novembra keď píšem tieto riadky nás od 1. 
decembra delí 7 dní a 2100 lekárov výpovede nestiahlo. Štát medzitým pod 
tlakom urobil pár drobných ústupkov a manipulácií – prezident rozhodol o 
pozastavení premeny nemocníc na akciovky – namiesto zrušenia celého 
privatizačného projektu - a Všeobecná zdravotná zrazu našla peniaze na 
aspoň drobné zvýšenie platieb malým a stredným špitálom. Použije na to 
vraj peniaze získané z „lepšieho výberu poistného, nižšími nákladmi na 



prevádzku, stabilizáciou nákladov na lieky a z predpokladaných ďalších 
úspor v liekovej politike.“ Tieto ústupky sú samozrejme len kozmetické a 
vzbúrení lekári to dobre vedia.  
Aké boli štyri požiadavky, ktoré lekári položili? Dodržiavanie 

zákonníka práce - nehoráznosť v krajine, kde skoro 
každý politik kradne, podvádza a prihráva kšefty 
kamarátom a na zákony zvysoka kašle. Dodržiavanie 
personálnych normatívov v nemocniciach - rovnaká absurdnosť, aké 
normy pre poddaných? Viac peňazí do zdravotníctva a lepšie mzdové 

ohodnotenie. Odkiaľ by potom štát nabral peniaze na 
tunelovačky či stotisícové platy a zlaté padáky 
politickým nominantom? A zastavenie transformácie 
nemocníc na akciové spoločnosti. Tak to som zvedavý, ako by ste potom 
vy chceli pripraviť lukratívne ziskové časti nemocníc na privatizáciu 
tak, aby najbohatší zbohatli ešte viac, chudobní zbytočne nezaťažovali 
dôchodkový systém a hlúpi ani nezbadali, že sa privatizuje. 2 
Zruinovanie slovenského zdravotníctva je jednou z najtragickejších kapitol 
vývoja po roku 1989. Jedným z mnohých ukazovateľov jeho úpadku je 
likvidácia nemocničných lôžok. Nielenže za 20 rokov štát nepostavil jedinú 
nemocnicu, ale po tom, čo v lete vláda zlikvidovala 150 oddelení a v nich 
zhruba 3000 lôžok, je dnes v slovenských nemocniciach toľko lôžok, ako ich 
bolo v roku 1975 - 6,6 na 1000 obyvateľov. Ibaže v roku 1975 nás bolo 4.7 
milióna - dnes nás je viac ako 5.4 milióna. V roku 1975 bol stredný vek 
obyvateľstva 32.5 roka – dnes je to 39 rokov, sme teda v priemere o 6.5 roka 
starší. Ľudí nad 60 rokov bolo u nás vtedy 650 000. Dnes je ich 980 000, 
vrátane 305 000 sedemdesiatnikov, 140 000 osemdesiatnikov a asi 12 000 
starších. Výrazne staršia populácia znamená zásadne väčšiu potrebu 
dlhodobej starostlivosti a samozrejme aj lôžok. Tie štát v rámci šetrenia 
likviduje. Treba povedať, že tým - úplne cynicky, ale veľmi ekonomicky - 
ušetrí aj na dôchodkoch.  
Jeden z najzaujímavejších aspektov postoja časti verejnosti k vzbure lekárov 

je popri všeľudovej závisti, obludná neúcta ku vzdelaniu, 
ktorá na Slovensku rozbujnela v uplynulých 20 
rokoch. Na ilustráciu: pred časom mi jeden petržalský mladík s 
kamenným ksichtom táral ako by on a hocikto iný hravo vyštudoval 
medicínu. Chlapča má učňovku - ako inak, s maturitou - a asi najhrubšia 



kniha ktorú okrem časopisu Playboy v živote prečítal bol Budkáčik a 
Dubkáčik. Tento jav je omnoho širší: dnes tu máme generáciu mladých 
dospelých, ktorých veľká časť si akademické tituly doslova a do písmena 
„vychodila“ v nenáročných - a často nepoužiteľných - disciplínach na 
podpriemerných školách, na ktoré chodili štýlom “v utorok do školy, v 
stredu domov”. Táto masa detí dostala tituly v školstve, z ktorého najmenej 
polovica už dlho neplní primárne vzdelávaciu funkciu, ale slúži ako sociálna 
sieť pre masu mládeže, ktorá by inak plnila zoznamy nezamestnaných. 
Vychodili ich bez toho, aby museli tvrdo a dlho drieť. Mnohí z nich vrátane 
časti ich rodičov myslia, že majú vzdelanie porovnateľné s lekármi. Veď 
titul ako titul, no nie?  
Veľmi ťažký omyl, ale ťažko tomu uverí, kto drinu a dril reálneho štúdia 

nezažil. Ono to nie je len náhoda, že stovky mladých 
Nórov študujú na Jeseniovej lekárskej fakulte UK 
v Martine a nie na povestnej trenčianskej 
politológii či mnohých ďalších školách, ktorých 
výška - česť výnimkám - spočíva vo výške ich 
budov. 3 Netvrdím, že u nás neexistujú školy a fakulty, kde je 
predpokladom promócie tvrdé rigorózne štúdium – ich učitelia a študenti 
presne vedia o ktorých je reč. Tvrdím ale, že vonkoncom nie je titul ako 
titul. Tie lekárske sú tvrdo vydreté.  
Prečo medicínske vzdelávanie nezdegenerovalo tak ako mnohé iné 
disciplíny? Odpoveď je prostá: profesori a docenti lekárskych fakúlt a 
lekársky stav ako celok nedovolili dať do ruky skalpel, intubačnú tubu, 
alergény na desenzibilizáciu a mnohé iné nástroje a farmaká, ktoré môžu 
zabiť, niekomu, kto nevie. Keď pologramotní poslanci sprasia zákony, dajú 
sa novelizovať. Keď pacient zomrie, je koniec definitívny. Omyly a 
nešťastia sa samozrejme stávajú - ale práve tvrdé štúdium je zárukou toho, 
že ich nie je omnoho viac.  
Tu je ďalší paradox. Poslancom alebo ministrom môže byť na Slovensku 
hocikto, dno akoby ani neexistovalo. Lekárom sa môže stať len ten kto 
prejde hustým sitom a drinou. Tento stav v situácii skoro všeobecného 
úpadku úrovne vzdelanosti na Slovensku je výsledkom práce mnohých 
členov lekárskeho stavu. Súčasne skutočnosť, že lekárov na rozdiel od 
ministrov, vysokých úradníkov a dobre platených členov správnych rád 
množstva štátnych firiem nemožno politicky menovať sa ukázala byť aj 
zdrojom ich sily keď lekári konečne dospeli k poznaniu, že ich politici budú 



dovtedy zneužívať a klamať, kým nebuchnú do stola. Každá spoločnosť 
dokáže v pohode existovať bez ministrov, poslancov, strán a ďalších štruktúr 
parazitujúcich na daniach občanov. Žiadna ale nedokáže úspešne existovať 
bez lekárov a sestier.  Čudujem sa len, že lekári nie sú vo svojich 
požiadavkách omnoho priamejší: mali by žiadať najmenej rovnaké príjmy 
ako majú poslanci. Nebola by to vôbec prehnaná požiadavka – naopak, 
choré je, že rôzne kreatúry v parlamente zarábajú viac ako atestovaní lekári. 
Ak sa vám to zdá uletené, vedzte, že primár v Česku má dnes približne 
rovnaký plat ako poslanec - 76 000 českých korún čo je približne 3000 eur. 
Lekár v nemocnici zarobí v priemere 61.000 korún, praktický lekár 44.000. 
Na Západe je to samozrejmé už dávno.  
Aká je realita platov lekárov u nás? Za uplynulé mesiace sme na túto tému 
počuli záplavu neuveriteľných nezmyslov, ktorých účelom bolo šíriť závisť 
a jej vlastnú sestru nenávisť. Podľa štatistiky Lekárskeho odborového 
združenia má mladý lekár nástupný plat 600 eur - inými slovami priemerný 
plat 4,70 eur na hodinu, teda toľko ako hosteska s 5 až 6 eurami či vykladač 
tovaru s 3 až 4 eurami. Lekár s dvomi atestáciami - čo znamená obrovské 
množstvo ďalšieho štúdia - a s takmer 20-ročnou praxou si na výplatnej 
páske nájde 1030 eur. 112 hodín nadčasov znamená plus 545 eur - keby ale 
v slovenskom zdravotníctve platili zákony, mal by ich mať lekár najviac 33 
hodín mesačne. Lekári žiadajú platy pre mladých lekárov vo výške 1153 eur 
brutto, pre špecialistov 2307 eur - teda zhruba také, aké sú bežné v Česku. 
Pre mladých lekárov a lekárky žiadajú hodinovú mzdu vo výške 6,80 eura, 
pre lekára s praxou 13,50 eura. Chirurg 4 nemocnice vo Svidníku nedávno 
pre médiá povedal že cez sviatky operujú za asi 1,60 eura za hodinu...  

Pre spoločnosť je ale na vzbure lekárov omnoho 
dôležitejší ich odpor voči takzvanej transformácii 
verejných nemocníc na akciové spoločnosti.  
Šéf KDH Figeľ si pred pár dňami vystrelil z intelektu voličov KDH, keď 
napísal, že, citujem, „ (minister zdravotníctva) sa nielen vyjadril, že štát 
bude stopercentným akcionárom nemocníc, dal to dokonca do návrhu 
zákona“. Sociodemografické charakteristiky voličskej základne tejto partaje 
sú dlhodobo známe a Figeľ ich určite dobre pozná, ale aj tak – kto by bol 
povedal, že od nich KDH očakáva, že mu zožerú aj takúto hlúposť? Realita 
je neúprosná: ani Figeľ, ani žiadny slovenský zákon nedokážu absolútne nič 
garantovať. Ani mocné modlitby predsedu KDH, ba ani púte do Vatikánu by 
nezabránili dobre premyslenému scenáru na konci ktorého sú šťastní 
majitelia nemocníc a masa plebsu bez náročnejšej zdravotnej starostlivosti.  



Predstavme si ďalší vývoj, keby Pentliarik a spol. uspeli: Okamžite po 
premene nemocníc na štátom vlastnené akciové spoločnosti vymenujú 
politické partaje do ich správnych rád svojich verných a sponzorov. Tí si 
vzápätí odhlasujú prezidentské platy na úrovni preslávenej Košickej 
teplárenskej alebo Národnej diaľničnej spoločnosti - pripomeňme si ako 
nedávno po 6 týždňoch vo vedení Teplárne Košice nominant SDKÚ 
Podhorský priniesol šťastnej rodine domov odchodné 90.000 eur. Premena 
nemocníc na akciovky by vyrobila peknú kôpku ďalších šťastných ľudí a 
rodín - okresní funkcionári a politicky menovaní šéfovia špitálov sa už 
nevedia dočkať. Títo ľudia by samozrejme s nemocnicami neurobili nič - 
tak, ako to politicky nominovaní riaditelia nedokázali už mnoho volebných 
období. Behom krátkej doby by sa nemocnice, tentoraz už ako akciové 
spoločnosti, znova ocitli v dlhoch. Čo by potom urobil štát? Odpredal 
minoritný balík akcií finančným skupinám, ktoré by tak za vyzváňania 
zvonov po celom Slovensku „zachránili nemocnice pred kolapsom“.  
Čo by potom urobili finančné skupiny? Nemocnice by predsa „vyčistili“: 
zrušili resp. radikálne by obmedzili finančne náročné oddelenia 
zabezpečujúce starostlivosť o chronicky chorých a starých ľudí a ponechali 
by finančne podstatne menej náročné oddelenia, takzvané ziskové. V 
ďalšom kroku by urobili „sanáciu“ nemocníc - úplné oddelenie lukratívnych 
zložiek vhodných na sprivatizovanie od nákladných, ale pre ťažko chorých 
ľudí zásadne dôležitých oddelení, ktoré by zostali ako čierny Peter v rukách 
štátu. Bola by to chirurgicky presná operácia. 5 Finančné skupiny by tak 
nielen zvýšili svoje zisky, ale aj zásadným spôsobom upevnili svoju kontrolu 
nielen nad lekármi, ale nad celou spoločnosťou. Stali by sa nenápadnými 
pánmi nášho života a smrti. Jediná otázka, ktorá pre mňa v celom tomto 
pláne ešte zostáva otázkou, je aké sú asi v hre provízie.  
Partia privatizátorov nemocníc zďaleka nie je obmedzená na KDH. 
Platinová SDKÚ sa už verejne vyjadrila, že v prípade úspechu v marcových 
parlamentných voľbách mieni pokračovať v transformácii nemocníc. Strana 
sa to vraj bude snažiť presadiť vo vládnom programe. Most-Híd urobí, čo 
povedia modrí a čierni, na SASe už nezáleží. Exminister zdravotníctva za 
Smer Raši v televíznej debate nedávno správne povedal o čo ide: 
"Transformáciou na akciové spoločnosti sa budú nemocnice riadiť 
obchodným zákonníkom a ten hovorí, že ak akciová spoločnosť vytvára 
stratu, ide do konkurzu a tomu sa nevie vyhnúť ani nemocnica. Hrozí tam 
vstup privátnych finančných skupín." Raši tiež správne tvrdí, že slovenské 
zdravotníctvo potrebuje viac peňazí a vie aj kto neplatí: "Kto by mal platiť 
viac, je to platba za poistencov štátu. Máme viac ako tri milióny ľudí, za 
ktorých platí štát a, bohužiaľ, platba za poistencov štátu medziročne klesla a 



tieto finančné prostriedky z môjho pohľadu v systéme chýbajú". To, že to 
(aj) v Smere vedia, samozrejme vôbec neznamená, že Smer chce privatizácii 
zdravotníctva skutočne zabrániť, ani to, že zvýši odvody za poistencov štátu. 
Znamenalo by to totiž omnoho menej peňazí na tunelovanie a betónovanie 
diaľnic a iné formy rozkrádania peňazí daňových poplatníkov.  
A čo sa stane, ak Iveta Radičová neurobí to, čo mala urobiť už dávno , teda 
poslať KDHáckeho „reformátora“ zdravotníctva domov predávať lieky? 
Prvého decembra sa zrúti slovenské zdravotníctvo. Mladí, zdraví a bohatí sa 
budú mať ešte nejakú chvíľu pocit, že sa nič nedeje, ale naši starší, chorí a 
chudobní príbuzní a spoluobčania sa ocitnú bez pomoci a začnú zomierať 
vyšším tempom. Veľká väčšina náročnejších chirurgických operácií sa 
zastaví, lebo pacientov nebude mať kto ani uspať, ani odoperovať, ani sa o 
nich starať po operáciách. Najťažšie choré deti zostanú bez potrebnej liečby. 
Pre mnohých lekárov s deťmi a rodinami naozaj nebolo ľahké riskovať 
stratu práce a emigráciu niekam do haja do Saudskej Arábie, ale keď nebudú 
mať inú možnosť, urobia tak. Za vysoké platy potom budú implantovať 
bedrové kĺby šejkom, a naši rodičia a starí rodičia budú na invalidných 
vozíkoch - ak na ne samozrejme budú ešte mať. Tí najkvalitnejší atestovaní 
lekári, ktorých výchova trvá 20-30 rokov sa totiž vo svete celkom iste 
nestratia. Keď raz ale Slovensko opustia, nazad do slovenskej chudoby ich 

už nik a nič nedokáže prilákať. Miklošovský štát, ktorý neváha 
desiatkami miliónov eur uplácať Samsung a Kiu, aby 
vytvorili pár tisíc dočasných proletárskych miest, vyženie z 
krajiny obrovský ľudský kapitál, ktorý už nikto nijak 6 
neobnoví. Gauneri sú to, nie hospodári. Patrí im 
opovrhnutie rozmýšľajúcich ľudí.  
Vzbúreným lekárom naopak patrí uznanie a obdiv, že sa 
nenechali ani rozbiť, ani skorumpovať skutočne masívnou 
kampaňou a zastrašovaním „zbožných“ ľudí z KDH, ani 
skvelých ekonómov z SDKÚ. V krajine, kde sú uhýbanie a 
zbabelosť endemické je to naozaj neuveriteľné. Lekári obnovili 
našu nádej, že ešte nie sme všetci nevoľníci skorumpovaných 
politických strán a oligarchov. Že hra na výber menšieho zla 
spomedzi skorumpovaných a diletantských partají môže byť 
na Slovensku konečne za svojim zenitom. 

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



http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Filosof-Cilek-Do-dvou-let-bude-vybuch-
nepokoju-Pak-se-to-zvrtne-218078 

Filosof Cílek: Do dvou let bude výbuch nepokojů. Pak se to zvrtne 

NA HRANĚ S XAVEREM Václav Cílek, filosof, klimatolog, geolog a ředitel 
Geologického ústavu AV ČR se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zamyslel nad 
aktuálními sociálními problémy a tím, jaký mohou mít v blízké budoucnosti vývoj. 
Současnou krizi vnímá jako další rozcestí západní civilizace, kdy svět, tak jak jsme ho 
znali, končí a dochází k transformaci. Dotkl se i některých důsledků svobodného světa a 
tématu zástavby půdy u nás a v jiných zemích. 

Autor: Redakce 
Popisek: Václav Cílek 

Rozhovor s Václavem Cílkem vedl exkluzivně pro ParlamentníListy.cz showman a 
moderátor Frekvence 1 Luboš Xaver Veselý.  

Trendem posledních měsíců a let je investování peněz do diamantů. Co si o tom 
myslíte vy jako profesionál, geolog. Je diamant opravdu taková vzácnost, nebo jen 
nafouknuté nic? 

Kamarád, který nedávno přemýšlel, do čeho má investovat peníze, se na mě obrátil s tím, 
že by rád investoval do certifikovaného diamantu, a já jsem nevěděl, co mu k tomu říct.  
Osobně nemám diamanty moc rád, protože to je jeden z těch kamenů, se kterými je spjato 
hodně utrpení. Radši bych investoval do koupě půdy a malého traktůrku. 

Vysvětlete tedy, co máte proti diamantům… 

Většina diamantů byla nebo je De Beers, jižní Afrika nebo střední Afrika. Podobně jako 
se občanské války platily vším možným, zlatem a podobně, platily se i diamanty. 
S diamanty je pro mě tedy svázána neprůhledná cenová politika, kdy je diamantové 
bohatství v rukách několika málo lidí. Zároveň na diamantu jako na málokterém kamenu 
spočívá ne snad prokletí, to je silné slovo, ale to, že se pro diamanty vraždí, bojuje se o 
ně, svrhávají se režimy, povstalci nakupují zbraně za pašované diamanty… 

Začíná rok 2012, kdy má být konec světa. Jste na to připraven? 

Konec světa už pravděpodobně byl. Například pro Řeky konec světa nastal někdy třeba 
před rokem. Jsou konceptuální světy, světy myšlenkové – my tomu říkáme, že svět už 
nikdy nebude, jako byl dřív. Byl konceptuální svět Sovětského svazu, ten zmizel, byť 
z něj mnoho přežilo. Koncem světa v tomto případě bych rozuměl zásadní transformaci. 
Problémů je hodně na mnoha úrovních – politické, ekonomické, komodity, energie, 
potraviny, eroze půdy a takto by šlo pokračovat, a my se ocitáme na dalším z rozcestí 
západní civilizace. Ta prožívá podobné rozcestí každých zhruba sto let, ve 20. století 
minimálně dvakrát po první a druhé světové válce. 



Rozcestí ale neznamená konec. Mě zajímá ten konec, který je předpovězen na rok 
2012, kdy všechno zhasne, všichni zemřeme a skončí to. 

Takhle to nebude. To, co teď vidíme, jsou ty rozpadavé tendence, ale když mluvíte 
s mnoha mladými lidmi nebo když jste v malých městečkách, tak zároveň vnímáte velkou 
sílu toho, co se rodí, toho, co se proměňuje. Myslím, že si žijeme nad poměry, že těch 
posledních šedesát let je nejvíc anomálních v celé historii lidstva. A tohle anomální 
období, svět jak jsme ho znali, končí a dochází k transformaci. 

Trochu se bojím, že řeknete, že svoboda, kterou jsme získali, že to bylo špatně.  

Ne, to neřeknu. Svoboda je nakonec to jediné, co nám zůstane a musí zůstat. Podle jedné 
z amerických bezpečnostních analýz, poměrně důvěryhodných, v roce 2013 až 2014 má 
dojít k rozsáhlým nepokojům asi ve větší části Evropy. Pravděpodobně to bude 
způsobeno tím, že státy v roce 2012 budou mít nižší výběry daní, takže budou nuceny 
k dalším radikálním škrtům. Poroste nezaměstnanost, možná ceny energií a potravin, 
možná bude nějaká inflace a skoro určitě na nás stát uvalí další a další poplatky. Nůžky 
se zužují jednak v tom smyslu, že si za peníze – i kdyby mzda byla stále stejná – koupíme 
méně, víc zaplatíme za to, co musíme zaplatit, a k tomu na nás stát ještě uvrhne další 
věci. 

Bez ohledu na to, kdo nám bude vládnout? 

Je to jako v Egyptě – bez ohledu na to, kdo vládne v Egyptě, nedá potraviny sto 
milionům lidí v té výši, v jaké by je potřebovali. 

Důsledek svobody je například i to, že každé malé městečko je zastavěno 
supermarkety a všude kvete globalizace… Jaké jsou další plody svobody? 

To je démonický aspekt svobody, jak o tom mluvil Špidlík, to znamená svoboda bez 
zodpovědnosti, svoboda pro vás bez ohledu na ostatní. Ale jak bude probíhat další 
revoluce: Jednoho dne ráno odejdou lidi do práce a mezitím se něco stane. A 
revolucionáři, kteří ještě dopoledne nevěděli, že jsou revolucionáři, začnou být mobily 
nebo e-maily svoláváni na určité místo, kde dojde k nějaké provokaci, která se malinko 
násilně zvrhne, a režim příliš přitlačí na pilu. Takto podobně to probíhalo ve Španělsku, 
na Wall Street a zejména v Egyptě. Policie dneska nemá šanci podchytit revoluční 
skupiny, ony pravděpodobně ani neexistují nebo jsou to anarchisti a ti nebudou mít 
velkého následování. Takže dojde k demonstraci, která bude pokojná, ale budou tam dvě 
procenta radikálů nebo provokatérů, kteří to zvrhnou. To je normální scénář. 

Co ale není normální, je to, že tam bude policista s kamerou, a protože jsou všichni na 
Facebooku, tak během dvaceti sekund vyhodnotí vaši identitu a během dalších dvaceti 
sekund udělá stromeček vztahů. Je obtížné být dneska revolucionářem. Za komunismu 
bylo možné režimu utéct, schovat se, ale v okamžiku, kdy podáváte daňové přiznání 
elektronicky, nebo když máte kartu a peníze vám chodí na účet, neunikne ani myš. 



Jsme tedy odsouzeni ke svobodě, protože nebude-li tady svoboda, bude velká nesvoboda. 
Elektronická média mohou ukázat zuby, nejenom já z toho mám obavy. V době míru a 
rozvoje je to úžasná věc, ale v okamžiku, kdy se toho zmocní režim pevné ruky – který si 
budou lidi víceméně přát, protože za cenu určitého násilí nastolí stabilitu – tak pomocí 
elektronických médií jste velmi snadno kontrolovatelný. 

Zmínil jsem se o supermarketech a jejich rozšiřování, co by se podle vašeho názoru 
mělo regulovat, kontrolovat? 

Jednoduchý, dobře nastavený zákon stačí. Třeba v Rakousku existuje zákon, podle 
kterého když postavíte sklad na půdě nejvyšší bonity, platíte tak velké daně, že se vám to 
dlouhodobě nevyplatí. Tento jednoduchý, řekl bych průzračný, krystalický zákon vede k 
tomu, že samotní developeři se vyhýbají stavění na nejlepších půdách. Nebo obdoba 
holandského zákona – když chcete postavit třeba novou průmyslovou zónu, musíte 
doložit, že to nemůžete postavit v intravilánu obce nebo na starém brownfieldu. To u nás 
není. 

Z vašich úst jsem právě zaslechl, že v Rakousku existuje zákon o tom, že mohou ve 
vesnici přibýt pouze dvě stavby během jednoho roku. Myslíte, že něco takového je 
v Čechách vůbec možné v příštích deseti patnácti letech, v době, kdy vznikají 
satelitní městečka? 

Ony už moc nevznikají.  To je ale zase v našem myšlení. Kdybyste zjistil, jak tvrdě je 
regulováno třeba Švýcarsko, země všech ekonomických svobod, jak moc je regulována 
řada věcí v Americe. My tady žijeme trochu v chaotické, démonické svobodě, a je to 
proto, že bohatší lidé, kteří mají víc možností, mají de facto víc svobody. Vytváří se tady 
prostor pro nerovnost a o tom, že si to nechají Češi líbit, už bylo napsáno mnoho, ale není 
to tak úplně pravda. Češi jsou národ, který si pamatuje. Všichni říkají – u nás ve Francii, 
u nás v Anglii už by dávno lidi vyšli do ulic, vy tady jen sedíte a nadáváte. Ale to je jen 
posunutá oblast, kdy dojde k hysterii, propuknutí nějaké formy protestu nebo násilí. 

autor: Luboš Xaver Veselý 
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http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Disident-John-Bok-Za-bolsevika-jsem-mel-
jistotu-ze-uzivim-rodinu-220762 

Disident John Bok: Za bolševika jsem měl 
jistotu, že uživím rodinu 
JINÝMA OČIMA Platíme i za vytření zadku, jediné, co máme ještě zadarmo, je spánek a 
dýchání, řekl pro ParlamentníListy.cz chartista a disident John Bok. Komunisté, kdyby 
byli u moci, by nebyli podle něj takoví vyžírkové a nesmáli by se lidem do ksichtu. 
Nakonec za nich byly plné obchody a místo na Kanárské ostrovy se jen jezdilo do 
Bulharska. Na Islandu to vyřešili přímou demokracií, dodává. 



Průzkumy jednoznačně ukazují, že levici rostou preference a tím i Komunistické straně 
Čech a Moravy. Proč se tak děje, v tom má zapřísáhlý antikomunista John Bok jasno. 

Studovali zadarmo a druzí mají platit? 

„Já se nedivím, protože stát ignoruje základní, úplně triviální věci. Lidi si mají utahovat 
opasky, omezují se různé sociální dávky, mateřské příspěvky, ořezává se zdravotnictví, 
studenti si mají platit svá studia. Když se podíváte na seznam politiků, tak devadesát 
procent jich studovalo před listopadem a zadarmo, z mých peněz, když jsem já byl 
daňový poplatník, z peněz dělníků a ostatních pracujících,“ míní někdejší disident. 

Infobox: 
John Bok (* 24. října 1945, Pardubice) 

je český politický aktivista. 
Podepsal Chartu 77. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech jej sledovala a perzekuovala Státní tajná 
bezpečnost. 
Kvůli jeho politickým názorům musel pracovat v dělnických profesích. 
V listopadu a prosinci 1989 vedl ochranku Václava Havla. Po Sametové revoluci tři roky 
pracoval v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a FBIS. 
Je předsedou a zakladatelem Spolku Šalamoun, ten založil roku 1994 se 
spisovatelkou Lenkou Procházkovou. 
Spolek se angažuje v případech, kdy je podezření na chybné vyšetřování nebo 
rozhodování soudní moci. 

„Takže utahujeme opasky a přitom pan premiér Nečas rozdá prachy dámě, která tam 
nastoupila do zaměstnání,“ rozčiluje se s odkazem na nedávno zveřejněné statisícové 
odměny šéfky kabinetu předsedy vlády Jany Nagyové. 

Statisícové odměny? Za plnění povinností? Zvrácenost 

„Prostě když nastoupíte do zaměstnání, nevím, proč za práci, kterou máte smluvně 
vykonávat,  byste měl brát 190 tisíc. Já nechápu, jak si pan ministr práce a sociálních věcí 
může dovolit odměňovat své náměstky několika set tisícovými odměnami za něco, co 
mají vykonávat jako svojí práci. Vždyť je nikdo nenutí, aby to dělali. To je ta 
zvrácenost!“ konstatoval Bok pro ParlamentníListy.cz. 

„Tohle když si lidi uvědomí, když je jim říkáno, jak musíme platit zdravotnictví, když 
celý život platili zdravotní pojištění? A na druhou stranu se vyhazují prachy lidem za to, 
že dělají ve státní správě to, co je jejich povinností? Nikdo je nenutil,“ míní Bok a 
dodává: „A já si myslím, že když mají šedesát nebo čtyřicet tisíc, tak je to slušný plat 
vedle jiných lidí, jako jsou třeba lékaři, kteří zachraňují lidské životy, nebo učitelů, kteří 
kultivují společnost a budují vzdělávací potenciál země.“ 

Komunisté by se nám nesmáli do ksichtu 



„Čili ti nahoře pořád chtějí něco krátit, ale svým kamarádíčkům rozhazují prachy, tak se 
nedivte, když komunisté, kteří nejsou u moci, ale jsou v opozici, že budou získávat čím 
dál víc sympatií. Oni to mají lehké, nejsou u moci, o ničem nerozhodují. Ale pravdou je, 
že si myslím, že když budou u moci, tak si nebudou rozdávat takové odměny. Je to 
paradoxní, ale tak to je,“ myslí si Bok. 

„Já určitě nemůžu být podezírán z toho, že bych sympatizoval s komunisty. Ale musím 
konstatovat, že jsem přesvědčený, že kdyby se komunisté dostali k moci, tak nebudou tak 
rozežraní a nebudou se nám tak vysmívat do ksichtu. A  nebudou nám říkat, že se máme 
uskrovnit a přitom rozhazovat peníze svým sluhům a poskokům. Vždyť je to urážlivé,“ 
konstatoval chartista lakonicky. 

..za bolševiků bylo líp 

„Já jsem si myslel o panu Nečasovi, že bude korektnější a soudnější, než ti před ním. A 
on je nemlich to samý. Já nezávidím lidem peníze, to v žádném případě! Ale člověk, 
kterej maká jak barevnej, platí celý život daně a sociálku a zdravotní, se najednou dozví, 
že tahle dáma (Nagyová) dostává odměny za práci nad rámec, co to je za blábol? A 
dostává více než sám ministerský předseda. No tak to vám zůstane rozum stát, nebo ne 

Psali jsme: 

Co pak chcete od těch lidí? To se samozřejmě nase*ou a řeknou, to nám za bolševiků 
bylo líp. Sice jsme neměli svobodu, ale měli jsme plné krámy všeho možného zboží, 
které jsme nepotřebovali. A věděl jsem, že svou rodinu uživím. A nepojedu na Kanárské 
ostrovy, ale do Bulharska,“ vzpomíná na dobu minulou disident. 

 
„No a teď už nikam nepojedu, protože všude je kapitalismus. Tak jedině do Číny nebo na 
Kubu, ale tam také ne, protože to dělají cestovky, čili je to drahé. Takže jak tuhle řekl 
jeden mladý muž, ono už není kam utéct,“ dodal Bok se smíchem. 

Svoboda je důležitá, ale... 

„Ale samozřejmě, pro mě je důležitá svoboda a tu máme značně přijatelnou. A to vidím 
na svých dětech, takže v této situaci chvála Bohu za polistopadové změny. Ale na druhou 
stranu žijeme v reálném světě, tak si přeci nemůžeme jen pochvalovat, že máme svobodu 
a být přitom svědky toho, jak se tu všechno ořezává a vláda chce přenést to břemeno na 
občany, kteří platí daně. A ty se jim teď ještě zvednou. 

Platím i za vytření zadku 

Takže kdykoliv spláchnete záchod, sníte rohlík, platíte DPH. Ještě chvála, že nemusíme 
platit za nadechnutí, ale za močení už ano, tam musíte spláchnout. Takže jediné, co máme 
zadarmo a neplatíme z toho daně, je spánek a dýchání. A občané jsou rukojmí politiků, 
kteří si dopřávají z našich daní, což je pro mě neakceptovatelné. 



Tak bych se nedivil, kdyby se stalo něco podobného jako na Islandu. Občané se po 
internetu přes sociální sítě domluvili a svrhli vládu, shodili prezidenta, shodili parlament, 
udělali si novou ústavu a řekli evropským bankám, že ty prachy, kterými se zadlužili 
jejich šéfové, ať si také ti šéfové zaplatí. Ty že občané platit nebudou. To je tichá 
revoluce bez krve. 

Nicméně, když se rozhlédnete, tak to nikde v médiích nenajdete. Přitom je to úžasný 
počin. To je přímá demokracie,“ uzavřel John Bok. 

Autor: Ondřej Vaněk 
++++++++++++++++++++++++ 

Máriina  doba  ROČNÍK XXI.      číslo 4/2011 ISSN 1338-1490 
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"Regnum Marianum" - bola slovenská Pannonia  
-jej posledného kráľa upálili "Maďari" kalvíni na železnom tróne  
pravdepodobne okolo roku 1614.  
V dejepise je orwellovsky označené ako "Dóžovo sedliacke povstanie", 
V chronológii ho posunuli do roku 1514, aby to nemohla byť obeť 
tzv.reformácie. 
Krvavá Bátorička toho obdobia, to bola cielená organizovaná genocída 
mladých 
slovenských dievčat,potencionálne budácich matiek statočných obráncov 
Uhorska-Slovenov. 
Samozrejme, že toto nebola jediná Maďarka-kalvínka,  
takých bolo garantovane viacej...len ich "denníky" sa nám 
nezachovali... 
Nasledovala Biela hora a likvidácia luteránov-Slovákov v Bohémii. 

v prílohe Vám posielam článok naskenovaný z januárového časopisu Nota bene. Terajší 
primátor hlavného mesta Islandu Rejkjavíku išiel na to v politike po novom: s humorom. 
A uspel! Zdá sa, že Islanďania naozaj vsadili na zmenu a táto zmena im zatiaľ priniesla 
zlepšenie života na ich ostrove a sympatie mnohých ľudí vo svete. 

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

Na tomto odkaze http://www.topky.sk/cl/100535/1293269/Mojsejova-buchala-do-stola-a-
kricala--Do-vlady-pojdem-aj-s-diablom- ja časť tlačovej konferencie Nory Mojsejovej. 
Niektoré jej názory sa tiež zdajú byť zábavnými, ale na Islande to zabodovalo. Ak nič 
iné, aspoň tej zábavy v našej niekedy veľmi vážnej politike by bolo viac. Uvidíme... 
V každom prípade bude strana Nory Mojsejovej jednou z tých, ktorá bude mať minimum 
voličov z rómskej komunity. 

Členom Klubu Nového slova 
 
Vážení priatelia, 
 



Mnohí, za čo Vám úprimne ďakujem, ste sa ozvali na výzvu podporiť internetové Slovo. 
Chcem sa Vám za to všetkým poďakovať, už aj ubezpečenie, že Slovo je potrebné, je 
podporou. Napokon, členovia klubu už platia členské príspevky, takže v budúcnosti 
budeme hľadať najmä inú formu financovania Slova. Dúfam, že len teraz sa situácia takto 
kriticky vyvinula. 
 
Každý z členov Klubu NS však môže pomôcť čo aj len drobnými centíkmi – a to 
otvorením reklamy, ktorá je na stránke Slova v stĺpcoch, alebo kliknutím na tie úzke 
pásiky, ktoré sa objavujú v jednotlivých článkoch. 
 
Takýto „vklad“ nikoho z Vás nič nestojí, napokon, nie je vylúčené, že Vás reklama 
zaujme a niečo si kúpite či sa budete o to interesovať. Reklama je však väčšinou 
generovaná spoločnosťami, ktoré sú na nich uvedené veľmi malými písmenami, takže 
nehľadajte za ňou nejakých sponzorov Slova. 
 
Takže ešte raz: pomôcť môže každý aj vtedy, ak každý deň klikne a otvorí niektorú či aj 
viacej reklám, ktorú sú na stránke Slova. 
 
Vďaka za pochopenie a klikanie. 
 

Emil Polák, editor Slova 
++++++++++++++++++++++++ 

Posielam Vám pre zmenu jedno „trochu dlhšie čítanie”  

s veľkou prosbou pozrieť sa na jeho zrozumiteľnosť, čitateľnosť. 

Nie je ešte úplný, ale pracovne nestíham a je mi ľúto nechať ho ležať len tak v „zásuvke”. 

Niektoré jeho myšlienky som Vám už pri inej príležitosti poslal, ale nebolo to tak kompaktné, ako 
teraz. 

Jeho obsah považujem za mimoriadne závažný pre úplne iný pohľad na históriu našich predkov, 

ako aj pre stále napäté slovensko-maďarské vzťahy.   PH  

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

Hlavou mi občas chodia rôzne staré porekadlá, príslovia. 

Viem, že každé z nich malo istú racionálnu genézu. 

„Poturčenec horší od Turka” ... po bitke pri Moháči ..1526 ...symbol pre historickú 
fikciu 

”Jágerské hviezdy” ... Géza Gárdonyi,  moje viacnásobné obľúbené čítanie z detstva ... 



Ale ako to bolo naozaj, v skutočnosti? 

  

Občas si pozriem aktualne politické dianie,  

hlavne súčasné maďarské turbulencie na pomerne neutrálnom rakúskom internetovom 
 portále www.derstandard.at.   

Pred nedávnom, 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. " 

 „Vrtám“ sa vyslovene amatérsky, po večeroch v histórii, síce v iných témach,  

ale nedalo mi nezagooglovať si a siahnuť znovu bleskovo aj po knižkách.  

 Ponúkam Vám „byť pri tom“, pri preverovaní pravdivosti podávania maďarskej histórie,  

koľko a akej „pravdy“ nám Maďari ponúkajú v tejto vete? 

Za vhodnú technológiu k „zisteniu pravdy“ som sa naučil používať techniku 
porovnávania prekladov, textov,  resp. reedície kníh.  

Je to pomerne spoľahlivá metóda k zisteniu „tej inej pravdy“, - niekedy aj reálnejšieho 
pohľadu na dejiny „práve podľa zmien názorov, interpretácií udalostí u autora, alebo 
u vydavateľa“,  

podľa nastavenia hranice ich autocenzúry v čase. 

 Za ukážkový príklad mi dnes dobre poslúži „učebnica histórie Maďarov“ podľa  

pána Paula Lendvaia „Die Ungarn: ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen“, 1999, 



ako aj jej slovenská podoba:  Maďari,Víťazstvá a prehry, Kalligram, 2011. 

Už len podľa počtu strán mi bolo hneď jasné, že cenzúra, či zmena náhľadu poctivo 
zakročila. 

Keď sa mi tá kniha dostala pred nedávnom do ruky, prvé čo som si chcel prečítať, 

bolo známé údajné „vyznanie sa Fr.Liszta k maďarstvu: Wahl-Magyar“. 

Táto kapitola tam „pre istotu“ kompletne chýba!?  

Je to veľký otazník, zrušil  to autor a či vydavateľ?  

Myslím, že Wahl-Magyara Fr.Liszta zrušil sám autor, pán Lendvai, po vyhlásení pána 
prazidenta Fischera v roku 2006, že Fr.Liszt sa narodil v rodine patriacej k slovenskej 
menšine v Reidingu. 

V staršom českom vydaní, preklade bolo k Fr.Lisztovi uvedené: 

P.Lendvai, “Tisíc let maďarského národa”, 2002, str.281, Academia Praha. 

„ Maďarom sa Liszt stal voľbou, hoci po maďarsky nevedel.  

Zato v liste zo 7. mája 1873 62-ročný Liszt tvrdí:  

„Azda sa mi prepáči moja trestuhodná neznalosť maďarčiny,  

ale napriek tomu ostávam od narodenia až po hrob v srdci i duši Maďar.“”  

 Aby som vám ukázal “skutočnú krásu kúzlenia pri prekladoch”,  

uvediem ešte aj iné znenia tohoto pre Slovensko ešte aj dnes zaujímavého výroku: 

Franz Liszt: a biography in pictures, Zsigmond László, Béla Mátéka , 

London: Barrie & Rockliff, 1969: 

“… 7 May. 1873, he declared himself in memoreble and quite unequivocal terms: 

 « Despite my lamentable ignorance of the language,  

I must be permitted to remain from birth to death, in hear and soul a Hungarian,  

and hence I am anxious to promote the cause of Hungarian music. » “ 



 Všimnite si, v tom texte vôbec nie je uvedené “Magyar”, ale len známe „Uhor-
Hongrois”! 

  

Die Musik: Band 11,Ausgabe 1  M.Hesse, 1912  

„Nun darf ich mir wohl gestatten, daß ungeschiet meiner beklagenswerten Unkenntnis  

der ungarischen Sprache ich  von Geburt bis zum Grabe im Herzen und Sinne Magyar 
verbleibe  und demnach die Cultur der ungarischen Musik ernstlich zu fördern 
wünsche.“ 

 Otázok je hneď niekoľko:  

Prečo toto „vyznanie Fr.Liszta“ bolo práve v slovenskom vydaní vynechané?! 

Prečo sa toto vyznanie v poslednej časti vety často akademicky cenzurovalo?  

Bola vynechávaná práve tá posledná časť vety, ktorá v mojom slovenskom 
interpretačnom preklade môže znieť: 

„…a želam si s plnou vážnosťou podporovať maďarskú hudobnú kultúru.“. 

Tu teraz zanechám tieto „lisztovské - Wahl-maďarské“  úvahy, nechám ich ďalej na 
samotného čitateľa a prejdem k ďalšej redakčnej perličke porovnávania textov. 

 Mne z tejto kapitoli najviac chýba mimoriadne vzácny a sympatický odkaz na iného,  

pre Slovensko zaujímavého, garantovane kompetentného autora, profesora z Mnichova: 

Franz von Löher: „Die Magyaren und andere Ungarn“, Leipzig, Fues, 1874. 

 Tu by ma obzvlášť zaujímal kvalifikovaný maďarský preklad už aj samotného názvu: 

„A magyarok, magyar és más”? po slovensky „Maďari a iní Maďari”? 

Slováci dobre vedia, že to má byť zhodne s nemeckým názvom: „Maďari a iní Uhri”. 

Nakoniec toto zvládne už od 19.st. každý jazyk: francúzsky, anglický, taliansky, ruský 
atď 

Samozrejme pri „dobrej vôli”, záujme prekladateľa, vyhnúť sa maďarizačnej politike!. 

Všetky jazyky majú slová vo význame aj Uhor aj Magyar a vedia rozlišovať a správne 
použiť! 



V slovenskom vydaní chýbajú všetky mapy, obrázky.  

Nemyslím si, že by im došiel papier, či farba...dôvod bude iný... 

Jednu skutočne zaujímavú chýbajúcu mapu, pôvodne zo str. 118. k uvedenej téme 
„kresťanského valu proti barbarstvu, Turkom“, som sem narýchlo prefotil: 

 

 Aj keď neviete po nemecky, slovo „Ungarn” napísané na mape je vám asi známe 

 a viete istotne aj čo dnes znamená.  

Neviem  či viete, čo to znamenalo  v minulosti, v čase „Osmanov“? 

Všimnite si, že tu máme pomenovanie „Ungarn“ použité dvakrát, raz ako:  

„Königreich Ungarn“, pre nás „Kráľovstvo Uhorsko“  

a potom je tu ešte to v strede napísané, „druhé Ungarn”: 

 „Türkisch – Ungarn“ pre nás „turecké Uhorsko“ ... . 

  

Pri tých „amatérskych priekumoch“ sa mi podarilo naraziť aj na dva samostatné erby  

týchto „dvoch Ungarn“ .  

Že erb znak na zástavách, na štítoch bojovníkov bola mimoriadne dôležitá súčasť  



Identifikácie, nielen z minulosti, snáď netreba zvlášť zdôrazňovať. 

Myslím, že v „Obrázkovej kronike Jána z Turca“ sú taktiež samostatne uvádzané, teda 

rovnako oddelene,  ako aj na známom obraze Žigmunda Luxenburgského od A.Dürera: 

 

Ponúkam jeden iný zvláštny obrázok z knihy erbov z roku 1605. (celý erb je na konci) 

Pre lepšiu čitateľnosť pomenovaní tu ponúkam zväčšený výrez jeho horných dvoch 
erbov. 

Všimnite si, že tie známe dva erby majú rovnaké pomenovanie „Ungarn“!  

Máme tu:  

„arpádovské brvná –   maďarskej Pannónie” –„Türkisch – Ungarn“  „?? Hongrie” 

„dvojkríž na trojvrší –  „Königreich Ungarn“ – Ungarn – Uhorsko – „?? Hongrie”. 

Tejto téme „dvoch erbov Ungarn”, „dvoch Hongrie“  sa nielen „slovenskí” historici  
akosi statočne vyhýbajú! 

Každému erbu odpovedal samostatný územný celok, teda boli to dva samostatné 
geopolitické, pritom hierarchicky, správne rovnocenné celky.  

Keď len o jednom z nich vieme, že bolo kráľovstvo, tak potom vieme, že každý ďalší erb 
na spoločnom obraze, predstavoval erb samostatného kráľovstva!  

Priradenie týchto dvoch erbov na mape je nám dúfam všetkým úplne jasné. 



Myslím, že na tomto mieste je vhodné priradiť práve cez teto erby jednoznačné 
pomenovania: „dvojkríž“ je slovenský erb a „brvá“ je maďarský erb. 

  

Nebránim sa zmene názoru, pokial mi niekto ponúkne inú logiku výkladu k erbom, 
uvedenej mape a ponúkne aj primerané podklady s argumentáciou. 

A teraz sa vrátim k úvodu, možno vás práve tu teraz napadne, podobne ako to napadlo 
mňa,  

pri prvom pohľade na túto mapu  „tureckého Uhorska“ a uvedené storočie.  

Odkiaľ asi tak pochádza to staré slovenské porekadlo?:  

„Poturčenec horší od Turka“ – „Poloturek horší od Turka“. 

Kto to boli tí zlí  „poturčenci“? 

Teraz treba len trochu zalistovať v „stredoškolskej pamäti“, čo viete z  tých dôb  

a spomenúť si na akési „údatné Protihabsburgské povstania“. 

Vziať si práve túto názornú mapu, označiť si na nej odkiaľ sa bojovalo proti 
„habsburgovcom“, ktorým smerom sa útočilo a ... otvoríte ústa, možno, podaktorí! 

 Tableau général de l'empire othoman: L'état actuel de l'Empire othoman - Seite 445 

 Ignatius Mouradgea d'Ohsson, Constantin d' Ohsson (baron) - 1824 -  

On remarque dans l'histoire que les princes de Transylvanie, qui étaient vassaux de la 
Porte,  

avec le titre de rois de Hongrie [Madjar-Cralis) ,  

tels que Jean Zapolski, Étienne Boschaï, Bethléem- Ghabor, Émeric-Têkéli ...  

 „Maďarkí hrdinovia protihabsburgských povstaní“, bojovali z „Tureckého 
Ungarn“  

Útočili proti „Uhorskému kráľovstvu“ v spojenectve s „Turkami“!  

„Uhorské kráľovstvo“ sa bránilo proti „tureckému Ungarn“! 

Bojovali výhradne proti Slovensku, Slovákom, nikdy nie proti Viedni! 



Zlato, striebro, meď, železo .. to všetko bolo na Slovensku a záujem bol veľký. 

Padáte zo stoličky?  

Vydžte, ešte nepadajte!  

Prídu ďalšie, pre niekoho istotne zaujímavé otázniky na pokračovanie!  

 U P.Lendvaia sa taktiež môžete dočítať „o rozkvete maďarskej kultúry, maďarského 
písomníctva pod tolerantnými Turkami“... 

Zaujímavý úkaz pri tom bol, že po „Turkoch“ neostali prakticky žiadne „turecké 
písomnosti“. 

Podobne ani po „Mongoloch“ neostal v Rusku z čias „tataro-mongolského ujarmenia“ ani 
jediný „mongolsky písaný záznam“! 

Keď sa dnes porozhliadnete, čo s tým, prečo to tak bolo, pri troche námahy máte dnes 
možnosž zistiť, že „Turci“ v tých dobách ešte hovorili dialektom jazyka 
„Esclavóncov“ – dialektom Slavóncov, slovanským dialektom!? 

Za  trochu väčšej námahy sa vám môže podariť zistiť že: 

„Turci“ zaviedli práve maďarský jazyk, liturgický jazyk kalvínov, ako úradný jazyk na 
území „Türkisch – Ungarn“!  - maďarizácia 

„Habsburgovci“ zaviedli latinský jazyk, liturgický jazyk katolíkov, ako úradný jazyk na 
území „Königreich Ungarn“. – latinizácia, neskôr germanizácia. 

Pritom domorodé obyvateľstvo oboch „Ungarn“  hovorilo výhradne niektorým zo 
slovanských dialektov!  

Slavonus – po slavónsky, Saxonus – saxonskou lužickou srbštinou, 

no a tajomný Hungarus – Uhri z Uhorska hovorili „Bajzovsky“, po uhorsky = po 
slovensky.  

V Base-Hongrie, Haute-Hongrie sa všade používal jazyk dialektu Esclavóncov. 

To sa dočítate v každej lepšej staršej príručke.  

Dereše a „iné obdobné pedagogické výchovné metódy výuky maďarčiny“  

boli v „Türkisch – Ungarn“ na dennom poriadku.  

O úradnom jazyku „fino-ungern“ sa dozviete podľa stupňa maďarizačného záberu autora. 



 Précis d'ethnographie, de statistique et de géographie historique, ...: Band 1 - Seite 374  

Frédéric-Constant de Rougemont - 1837 –  

L'Allemand apporte l'instruction, l'exemple du travail et les habitudes d'ordre, mais il 
perd sa langue et devient madjar ou slovake. Le Slovake et le magnat madjar prennent la 
civilisation allemande et conserventleurlangue. ... 

http://books.google.at/books?id=ntYWAAAAQAAJ&q=Hongrois&dq=Madjar&hl=de&source=gbs_word
_cloud_r&cad=5#v=snippet&q=Hongrois&f=false 

 

  

Ako sa môžete presvedčiť, niektoré dobové písomnosti nám ukazujú, že Uhor nebol 
Maďar. A podobne je to aj s tou štatistikou, odkiaľ sa vzalo naraz tých 4,6 mil 
„Maďarov“? 

No jednoducho – čarovať sa dá aj so štatistikou a tú máte  pred sebou na str. 346.  

Obyvateľov Hongrie spočítali nasledovne: 

Les Hongrois + Madjars + Cumans + Jazyges + Sicules = 4,6mil!   

A keďže „Hongrois“ je predsa „Magyar“, tak tu zrazu  máme rovných 4,6 milióna 
Madjarov! 

  

Dictionnaire universel des contemporains: contenant toutes les ...: Band 1 - Seite 766 

Gustave Vapereau – 1858 , „GOERGEI (Arthur), général hongrois, né le 5 février 
1818, à Toporcz, dans le comitatde Zips (Haute-Hongrie), d'une famille noble convertie 
au protestantisme , fut destiné de bonne heure à la carrière militaire. ...“ 

  

Bol Košút, vodca maďarskej revolúcie   – “Uhor”, alebo bol Wahl-Maďar? 

Bol Goergei Artur, Košútov generál       – “Uhor”, alebo bol Wahl-Maďar? 



Bol Petöfi Sándor, maďarský básnik      – “Uhor”, alebo bol Wahl-Maďar? 

Bol Hongrois Fr.Liszt skladateľ              – “Uhor”, alebo bol Zwang-Maďar? 

  

„Vyhnaním „Turkov?“ „oslobodením Pannonie?“ sa uvolnil priestor k maďarizácii oboch 
„Ungarn“, k ich politickému zlúčeniu. 

Bolo potreba „zjednotiť“ = vytvoriť jedno „Ungarn“, zlúčiť dva erby do jedného,  

zrušiť uhorské korunovačné mesto Bratislavu a premiestniť ju na územie „Pannonie“. 

Stalo sa.  

Tento proces rošád sa dá nazvať „malé sťahovanie národov“. 

Geopolitické zmeny na mape strednej Európy z minulosti prekreslovali mapy, menili 
názvy, menili hranice . Takto sa v 18.st.-19.st udial právne a procesne legitímny proces: 

 „Ungarn-orszag + Arpád-orszag“  = „Magyarorszag“,  

„Uhorsko spolu s  Panoniou  vytvorila  Magyarorszag = Maďarsko“, 

 „Uhor + Arpádovec(Panonec) = Maďar“. 

  

Revue historique: Band 242  Odile Krakovitch – 1969 

La Hongrie comprend alors deux groupes importants, l'un en Haute-Hongrie (actuelle 
Slovaquie) l'autre en Croatie (actuelle Yougoslavie). En Haute-Hongrie le slovaque 
existait depuis le xvie siècle comme langue écrite distincte du ... 

  

Teraz je len otázne, ako je to s tým „Magyarorsag“ dnes? 

  

A tak si teraz  znovu prečítajte ten trochu ináč preložený text z úvodu: 

"A pretože Ungarn boli vždy kresťanským valom proti barbarstvu 
- či už proti Turkom alebo .... "  

  



Viete mi niekto uviesť, kde a kedy bojovali „Maďari” proti Turkom? 

Po tomto mojom exkurze do histórie by ste už mohli vedieť,  

ktoré územie bránilo Európu pred „Turkami” a aké meno nosili statoční obráncovia. 

Až máte iný názor, iné vedomosti, prosím, ukážte mi dobové  písomnosti, zdroje, rád si 
poopravím názor na ich históriu! 

Ani nie tak proti „Turkom”, ako skôr proti Maďarom sa bránilo Kráľovstvo Uhorské, 
podľa mapy, 

teda „Ungarn = Hongrois”  z „Haute-Hongrois” = prevažne z územia dnešného 
Slovenska. 

Obyvateľstvo Oedenburgu malo to isté obyvateľstvo ako Zips, rovnaje kultúry, 
rovnakého jazyka. 

 

A teraz vám položím jednu kontrolnú otázku: 

  



“Viete už prečo „Maďari” namali  a dodnes nemajú slovo „Uhor”?” 

A principiálne ho ani nesmú mať, práve pre tú ich „poturčenú maďarskú 
minulosť”. 

Nie „Turci” u nás šarapatili, vyvraždili prakticky Panóniu, ale to boli tzv. 
„Maďari”. 

Aby  zamaskovali túto „genocídu Slovákov”, tak si museli zmeniť identitu! 

Zločinec si zmenil identitu a ako víťaz orwellovsky prepísal celú históriu a tie 
zločiny hodil na Islam-Turkov... 

 Islam –Nestoriánstvo sa vydelilo z kresťanstva na politický zásah Angličanov v 
polovici 18.storočia! Prestavba kresťanského chrámu Hagia Sofia na mešitu sa 
udiala až okolo 1750! 

Sami seba Maďari premenovali za Uhrov, s tým, že „Magyar bol vždy Hungarus.” 

Pôvodnému nositeľovi geopolitického pomenovania „Uhor” priradili lokálne 
pomenovanie z jadra Uhorského kráľovstva „Slovák” - Tót . 

  

No a tak som Vám prezradil hlavné maďarské štátne tajomstvo.  

Kontrolná otázka:  

Viete už prečo má dnešné „Magyarorszag” medzinárodné diplomatické  

aj geografické označenia zhodné s tou mapou od P.Lendvaia: 

„Hongrie”, Ungarn”, „Hungary” a nie „Arpádia-Madjaria”? 

  

(   

tento článok ešte nie je ešte hotový, nie som s ním plne spokojný,  

potrebujem Vašu odozvu na jeho čitateľnosť...  

 začal som ho niekedy niekedy okolo 5.1. a keďže predbežne neviem kedy ho 
dokončím...tak ho dávam aspoň touto formou k  dispozícii... 

  



poznámka k autorovi Kliment Uhrecký  „Spravodaj c.175“  

– pripomeniem Vám aké máte poznatky o Košických martíroch, Krvavej grófke 
Bátoričke...  

to neboli Turci, to boli Poturčenci-horší od Turka = Maďari .  

To politikmi riadené dnešné opakované „masírovanie zlými Turkami“ je čisté 
vymývanie mozgov ...zamaskovať skutočnú historickú maďarskú poturčeneckú 
pravdu. 

  

Tu je ukrytá aj podstata prečo bola „Maďarmi”= poturčencami nariadená totálna 
maďarizácia Pannóncov v Pannónii, ako aj takmer úspešný pokus o 
pomaďarčovanie Uhrov na území bývalého Uhorského kráľovstva.  

Prečo bolo vytvorené maďarské jazykové geto  - len tak sa totiž dá udržiavať 
spoločenské vedomie podľa ukážkového orwellovského modelu excelentne 
zachytené vo filme „Planeta opíc”. 

Len absolútne vymytie mozgov = totálna strata historickej pamäte vie spoľahlivo 
uchovať tajomsto poturčencov = „Maďarov”...  

no a v tomto smere predsa niet nad maďarčinu..... 

  

Toto tajomstvo Maďarov by mal byť schopný odhaliť každý maturant s 
technickým myslením a so záujmom o históriu.  

Len v samotnej histórii nesmie byť príliš „študovaný”, potom sa ľahko môže 
dostať k diagnóze „akademickej stupidity”, ktorou trpia naši príliš „zhrbení” 
historici, či impotentná muzikológia. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

,, Boh nam dal hudbu, aby sme sa mohli modliť i bez slov,,    ----    Fr.Liszt Fr.Liszt Fr.Liszt Fr.Liszt  

Citát z článku pán Daučíka zo Švédsko-Slovenského časopisu 6-2011. 

„Kde je hudba, tam nemá miesta diabol” ... Luther 

citát Luthera z príhovoru Daniely Sabatiniovej – „Duša svätého hudobníka” –  

http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult1911.pdf  



„Začiatok osláv 200. výročia narodenia Franza Liszta (22.10.)”  

 Práve tieto citáty vystihujú dobre utajený kľúč k našej histórii, pretože len 
Slováci-Sloveni-Slovania spievali!  

A ten kľúč drží vo svojom odkaze pre nás práve „Fr.Liszt, krajan náš,...”!  

Treba si uvedomiť, že celý muzikologický západ na príkaz politikov fandí 
„Maďarom v boji o identitu Fr.Liszta”.  

Je to boj o pravdu k histórii Slovenov-Slovákov a tá je úplne iná, než nám ju 
súkajú zo školských učebníc, filmov a románov! 

Dlho spievali len Luteráni a to nás Slovákov chránilo v dobách tzv.reformácie,  

pri výrobe resp. „znovuobnovovaní národov” cestou národných Biblií. 

Preto sme iní ako ostatné „nespievajúce národy”! 

So spevom ide do srdca aj láska k blýžnemu....  

kalvíni = Maďari nespievali vôbec, 

katolíci-Slováci začali až koncom 18.st? 

  

Naviac dnes už môžem povedať, že aj nemčina na území Uhorska-Rakúska bol 
čiste umelý – liturgický jazyk Luteránov.  

Nebol to živý – aktívny materinský jazyk! 

Ako úradný jazyk ho zaviedla MT, čím odštartovala germanizáciu z hora,  

pretože iný použiteľný funkčný jazyk vtedy nebol k dispozícii.  

Ako u Slovanov na „územiach dnešného Nemecka“, tak aj u Slovákov, Uhrov, 
Pannóncov sa luteránstvo ujalo práve vďaka hudbe-spevu pri náboženských 
obradoch. 

A boli to práve piesne Slovenov - Slovákov, ktoré prevzali aj luteráni do nemčiny 
– nie naopak! Len Sloveni-Slováci spievali!  

Z územia Uhorska sa mi nepodarilo etnograficky v priereze históriou nájsť 
zmienku o etnickej hudbe-spevoch „Sasov”- zámerne nesprávne označovaných 
za „Nemcov”. 



  

XXXXXXXXXXXXXX 

Všetci istotne poznáte pojem „mentálne zaostalý”, retardovaný, „vlčie deti” ... 

A mali by ste taktiež vedieť, že pokiaľ sa dieťa nachádza do 5-teho roka v 
prostredí, kde sa s ním nehovorí, tak sa už nikdy nenaučí hovoriť! 

Niečo podobné platí aj pri hudbe, speve, tanci. 

Ako Slovákovi mi nikdy neprišlo, že existujú nielen jediinci, ale celú skupiny ktoré 
nespievajú, netancujú ... kotré v minulosti nespievali, netancovali... 

  

Ide v podstate o najdôležitejšiu kapitolu, ktorú som ešte ani poriadne nezačal: 

 „Mentalizáciu” – geneticky časovo limitovanú schopnosť dieťaťa: 

osvojiť si reč predkov,  

osvojiť si spev (kultúru) predkov,  

osvojiť si vieru (filozofiu) predkov 

  

Nezastupiteľná úloha materinského jazyka pri mentalizácie dieťaťa realizovaná 
vo forme modlitbičky, uspávanky, rozprávky pred spaním, 

mohla fungovať jedine u Slovenov- Slovákov-Slovanov!  

Pretože historické dokumenty dokladajú spev len u Slovanov...!!! 

  

Samotný záver k zákonitostiam mentalizácie nekompromisne hovorí: 

„Fr.Liszt, krajan náš, „ - sa nemohol narodiť do nemeckej rodiny, pretože 
„Nemci” nespievali nemecké etnické piesne, t.j. nemohla u neho prebiehať 
mentalizácia nemeckými uspávankami, jeho materinský jazyk nemohla byť 
nemčina! 

Génius formátu Fr.Liszt mohol mať jedine slovenský materinský jazyk. 



Po zovšeobecnení môžem deklarovať,  

že všetci autentickí, originálni skladatelia minulosti, z územia Rakúsko-
Uhorska,  zhruba do prelomu 19.-20.-teho storočia a to bez výnimky,  

mohli mať jedine slovenský materinský jazyk. 

++++++++++++++++++++++++ 
Embargo Európskej únie na iránsku ropu je v skutočnosti tvrdým úderom proti Euru. Pozri príloha "Bankstri..." 
US vojnové lode protiprávne vnikli do výsostných vôd Iránu. Pozri príloha "Geopolitika Hormuzské úžiny" 

Ema Bayerle: Bankstri vo vojne za dolár (+video)  

23 Leden 2012       Ema Bayerle  

S príchodom nového roka zaplnili titulné stránky korporátnych médií iránske vyhrážky 
o uzatvorení Hormuzského prielivu v Perzskom zálive a "analytici ropného trhu" 
sústredili svoj chabý intelekt na vytváranie scenárov, že čo bude, keď bude... prieliv 
nepriechodný. Dôvod iránskych úvah o takomto zásadnom kroku sa však nedozvieme. 
Ich spúšťačom sa stal obdobný akt, aký použili židovskí bankári so sídlom v USA 
proti Nemecku v 20. rokoch.  

Tento raz je snahou banksterskej mafie zabrániť prostredníctvom amerických sankcií 
uvalených na iránsku centrálnu banku, aby dostal Irán za ropu zaplatené. Irán totiž ako 
platidlo za svoju ropu neakceptuje USD a významne sa tak zúčastňuje na erózii 
petrodolára, ktorý garantuje židoameričanom svetovú hegemóniu.  
Sankciám uvaleným na iránsku centrálnu banku, ktoré pod hrozbou finančného teroru 
znemožňujú bankám zúčtovávať s iránskou centrálnou bankou platby za ropu, 
predchádzala požiadavka USA, aby Bezpečnostná rada OSN uvalila na Irán ropné 
embargo. Rusko a Čína sa ostro postavili proti embargu s argumentom, že na takýto 
brutálny krok neexistuje žiadny dôvod. A tak urýchlene nastúpili do akcie americkí 
bankstri. 

Z nedávnej histórie si pripomeňme, že platby za ropu v USD odmietal aj istý Saddám 
Husajn, aj istý Muammar Kaddáfí. Teherán však nie je Bagdad, ani Tripolis. S jeho 
indoeurópskym obyvateľstvom a tisícročnými skúsenosťami s diplomaciou (aj vojnami) 
hrá so Západom šachovú partiu, v ktorej majú hysterickí židoameričania už vopred mat. 
A tak sú USA spolu s poslednými pár poskokmi, ochotnými vytvárať s nimi pod tlakom 
bankstrov a zbrojárskych korporácií vojnové koalície, odhodlaní zmiesť protivníkove 
figúrky zo šachovnice a spôsobiť ďalšiu šokujúcu tragédiu. Od silných slov k 
humanitárnemu bombardovaniu však bude tento raz veľmi ďaleko. 

Mimochodom, s globálnym úpadkom petrodolára priamo súvisí útok na euro. 
Súdruhovia bankstri už prišli na to, že urobili chybu. Vlastne dve: krátkozrako 
dovolili zjednotenie Nemecka a vznik silného eura, ktoré teraz ohrozuje pozíciu 
USD ako dominantného platidla za ropu. V týchto dňoch sa USA intenzívne snažia 
prinútiť Európsku úniu, aby prestala nakupovať ropu od Iránu - ergo prestala za 



ňu platiť v eurách - a namiesto toho kupovala ropu od Saudskej Arábie, ergo platila 
za ňu namiesto vo vlastnej mene americkými dolármi. Anglosaské korporátne 
média vyhlasujú, že to bude rana Iránu. Je to však rana euru - zatiaľ odložená na 
koniec januára.  
 

Prvou obeťou vojny amerických bankstrov za dolár je India, ktorá nemá ako zaplatiť za 
dodávky iránskej ropy. Svet však nezačína a nekončí Amerikou a jej dolárom, a tak sa 
India obrátila na Gazprombank, aby uhradila platby cez Moskvu. Ako India a Gazprom 
ustoja banksterský nálet, ktorý sa za to na nich chystá, uvidíme. Tvrdším orieškom bude 
Čína - najväčší veriteľ krachujúcich USA - ktorá v roku 2011 medziročne zvýšila objem 
ropy nakúpenej v Iráne o takmer 100 %. Korporátne mediálne agentúry typu Reuters sa 
predháňajú v informovaní, že Čína poslúcha a iránsku ropu nahradila ruskou a 
vietnamskou. Iste, Čína zdroje ropy diverzifikuje, čo však neznamená, že od Iránu 
nakupuje menej. Čína kupuje ropu všade - a veľa. Aby dali všelijakí mediálni analytici 
svojim táraninám punc dôveryhodnosti, tvrdia, že "Čína sa nedohodla s Iránom na cenách 
ropy, pretože Irán nechce predávať ropu s tzv. sankčnou zľavou, ale za riadnu cenu." Ako 
keby na tých rokovaniach osobne sedeli a robili si poznámky. Jedným dychom nie je 
týmto tupcom trápne uviesť, že vo Vietname či Rusku Čína ropu vysoko prepláca. Je 
ochotná dať viac, ako ktokoľvek iný - oveľa viac ako pýta Irán. Nevadí, že to nemá 
logiku (a nič spoločné s realitou), hlavne že je to proamerické. 

Čína iránsku ropu nakupuje vo veľkom. Jediné, čo nemieni robiť, je behať do 
Washingtonu s excelovskými tabuľkami o objeme a podmienkach svojich obchodov, 
aby ich ponížene odovzdala vládcom sveta.  
O tom, do akej miery Čína "poslúcha", veľa napovie nedávny strategický spíč 
amerického prezidenta Baracka Obamu, v ktorom v podstate vyhlásil Číne vojnu. Peking 
si to, samozrejme, všimol, ale zatiaľ zostáva pri nežnom označení USA za výrobcov 
bordelu všade tam, kde sa zjavia. 

Ešte Amerike zostáva vyhlásiť otvorene vojnu Rusku. Pretože Amerika, tento úbohý štát 
vedený psychopatickými rapturistami a sionacistickými beštiami, nedokáže existovať bez 
nepriateľov.  
No a celkom na záver treba skonštatovať, že banksterská mafia je stále tak silná, že 
v záujme posilňovania petrodolára núti štáty, aby v prípade zablokovania 
Hormuzského prielivu - ako adekvátnej reakcie Iránu na vojnové správanie USA - 
siahli na strategické ropné rezervy. Pomenujme to presne: nie je to 
žiadne preklenovanie blbej doby. Je to akt samovraždy. 

zdroj: http://nadhlad.com/content/bankstri-vo-vojne-za-dolar 

Poznámka: Nedá sa nepovšimnúť, že hlavným mobbystom proti štátom, ktoré za ropu 
neakceptovali dolár (Lýbia, Irán), ale euro, je prezident druhej najväčšej ekonomiky 
EÚ, Židocigán Šarkózy. (O Angličanoch ani nehovorím, tí boli vždy na strane USA 
proti Európe). Navonok sa tvári, že mu ide o Európu, ale v skutočnosti ju pochováva. 
Na jeho nátlak prijala poslušne tá európska mafia zavedenie embarga na nákup 



iránskej ropy, teda fakticky embarga proti Euru. Európa má teraz na vybranú: buď 
nechajú padnúť Euro, alebo sa postavia na stranu Číny a Ruska a odmietnu embargo 
proti Iránu. (A Rusi by mali Iráncom urýchlene dodať tie S 300-vky). Ale ako to zatiaľ 
vyzerá, vazali ostali vazalmi.  
 
 
Geopolitika Hormuzské úžiny: Mohlo by USA Námořnictvo být Iránem v Perském 
zálivu poraženo? 
Napsal uživatel Miroslav Pavlíček   Pondělí, 09 Leden 2012 

Po letech hrozeb USA přijímá Irán kroky, které naznačují, že je jak ochotný, tak schopný 
Hormuzskou úžinu uzavřít. 24. prosince 2011 začal Irán s námořním cvičením Veleyat-
90, to probíhalo v okolí Hormuzské úžiny a rozšířilo se z Perského zálivu i do 
Ománského zálivu (Ománského moře), do Adenského zálivu a do Arabského moře. 

Během průběhu těchto cvičení se rozhořívala válka slov mezi Washingtonem a 
Teheránem. Ovšem nic z toho, co Obamova administrativa nebo Pentagon provedly či 
řekly, prozatím Teherán od pokračování ve svých námořních cvičeních neodstrašilo. 

Geopolitická povaha Hormuzské úžiny 

Kromě té skutečnosti, že jde o životně důležitý přepravní bod pro globální energetické 
zdroje a jejich strategická záklopka, je třeba si všimnout ohledně Hormuzské úžiny a 
jejího vztahu k Iránu i dvou dalších otázek. Ta první se týká geografie Hormuzské úžiny. 
Ta druhá se týká role Iránu v jeho účasti na správě této strategické úžiny v souladu s 
mezinárodním právem a jeho suverénními národními právy. 

Námořní doprava procházející Hormuzskou úžinou vždy probíhala v kontaktu s 
iránskými námořními silami, které se převážně skládaly z pravidelných sil iránského 
Válečného námořnictva a z Námořnictva iránských Revolučních gard. Iránské námořní 
síly provádí v Hormuzské úžině monitorování a policejní službu spolu se sultanátem 
Omán přes ománskou enklávu Musandam. Pro tranzit přes Hormuzskou úžinu je ještě 
důležitější to, že veškerá námořní doprava, včetně plaveb USA Navy (válečného 
námořnictva) se musí plavit Iránskými teritoriálními vodami. Téměř všechny vstupy do 
Perského zálivu se dějí skrze iránské vody a většina opuštění zálivu probíhá Ománskými 
vodami. 

Irán povoluje cizím lodím, aby používaly jeho teritoriálních vod v dobré víře a na základě 
Části III Konvence Spojených národů o námořním právu v průchodovém dopravním 
režimu, která stanovuje, že plavidla mohou volně vodami Hormuzské úžiny a podobných 
vodních cest proplouvat podle rychlé a trvalé navigace probíhající mezi otevřeným 
přístavem a volným mořem. I když Teherán dodržuje tyto zvykové navigační postupy 
Námořního práva, tak k tomu ale Teherán není právně zavázán. Stejně jako Washington, 
Teherán sice tuto mezinárodní dohodu podepsal, nikdy ji však neratifikoval. 



 

Americko-iránské napětí v Perském zálivu 

Nedávný vývoj byl takový, že iránský Majlis (parlament) přehodnocoval využívání 
iránských vod v Hormuzské úžině cizími plavidly. 

Byla navržena legislativa o zablokování přístupu cizím válečným lodím, aby tyto 
nemohly využívat Iránských teritoriálních vod k plavbě Hormuzskou úžinou bez 
iránského povolení; Komise národní bezpečnosti a zahraniční politiky Iránského 
parlamentu v současnosti studuje legislativu, která by stanovila oficiální iránský postoj. 
Tato by pak měla bý ukotvena v iránských strategických zájmech a národní bezpečnosti. 
[1] 

30. prosince 2011 letadlová loď U.S.S. John C. Stennis touto oblastí proplula, zrovna 
když Irán prováděl svá námořní cvičení. Velitel pravidelných Iránských ozbrojených sil, 
generálmajor Ataollah Salehi doporučil U.S.S. John C. Stennis a dalším plavidlům USA 
Navy, aby se do Perského zálivu nevracely, když Irán zrovna provádí tato cvičení, 
s komentářem, že Irán nemá ve zvyku opakovat varování dvakrát. [2] Krátce po tomto 



zlověstném iránském varování Washingtonu odpověděl tiskový tajemník Pentagonu 
prohlášením tvrdícím: „Nikdo v této vládě neusiluje o konfrontaci s Iránem kvůli 
Hormuzské úžině. Tohle nažhavení je důležité zchladit.“ [3] 

Ve skutečném scénáři vojenského konfliktu s Iránem je velice pravděpodobné, že USA 
letadlové lodi by ve skutečnosti operovaly z oblasti mimo Perský záliv a z jižního 
Ománského zálivu a Arabského moře. Pokud nebudou raketové systémy, které 
Washington buduje na území tohoto petrolejového šejka v jižním Perském zálivu 
provozuschopné, je vyslání větších USA válečných lodí do Perského zálivu 
nepravděpodobné. Důvody jsou spjaté s geografickou realitou a obrannou schopností 
Iránu. 

 

 

Geografie je proti Pentagonu: Síly USA Námořnictva v Perském zálivu 
naráží na své meze 

Námořní síly USA, do nichž patří U.S. Navy (USA Námořnictvo) a U.S. Coast Guard 
(USA Pobřežní stráž) mají převahu nade všemi ostatními námořnictvy a námořními 
silami na světě. Schopnosti jejich hlubokomořských a oceánských operací nejsou 
srovnatelné či překonatelné žádnou další námořní mocností. Převaha však neznamená 
neporazitelnost. USA námořní síly jsou totiž v Hormuzské úžině a v Perském zálivu 
zranitelné. 

I přes jejich mohutnost a hroznou sílu, geografie v Hormuzské úžině a v Perském zálivu 
pracuje doslova proti USA námořní síle. To, jak je Perský záliv relativně úzký, z něj činí 
něco jako kanál, přinejmenším ve vojenském a strategickém kontextu. Obrazně řečeno 



letadlové a bojové lodě USA jsou v úzké vodě spoutány či jsou sevřeny pobřežními 
vodami Perského zálivu. (Viz mapa výše.) 

A v tomhle mohou iránské pokročilé kapacity vojenských raket vstoupit do hry. Arzenál 
iránských raket a torpéd by s USA námořními výhodami ve vodách Perského zálivu, jímž 
by USA plavidla byla sevřena, mohl rychle skoncovat. Proto USA spěchají, aby během 
několika posledních let rozvinuly v Perském zálivu v zemích Rady spolupráce v zálivu 
(GCC) systém raketového štítu. 

I maličký iránský hlídkový člun v Perském zálivu, který vypadá oproti USA letadlové 
lodi či torpédoborci jako nevýznamný politováníhodný drobeček, může USA válečnou 
loď ohrozit. Zdání může klamat; tyhle iránské hlídkové čluny mohou snadno odpalovat 
raketové salvy, které by mohly velké USA válečné lodě vážně poškodit a v podstatě 
potopit. Maličké iránské hlídkové čluny lze rovněž těžko detekovat a jsou obtížným 
cílem. 

Iránské síly by rovněž mohly na USA námořní zařízení útočit pouhými útoky raket 
vypalovaných z iránské pevniny na severním pobřeží Perského zálivu. I v roce 2008 
Washingtonský institut pro blízkovýchodní politiku uznal hrozbu od iránských mobilních 
pobřežních raketových baterií, protilodních střel a raketami vyzbrojených maličkých 
lodí. [4] I další iránská námořní aktiva jako létající drony, vznášedla, miny, týmy 
potápěčů a miniponorky by mohly být proti USA Páté flotile využitelné v rámci 
asymetrického námořního válčení. 

I vlastní válečná simulace Pentagonu už ukázala, že válka s Iránem v Perském zálivu by 
pro Spojené státy a jejich ozbrojené síly předurčila katastrofu. Jedním k klíčových 
příkladů je válečná hra v Perském zálivu Millennium Challenge 2002 (MC02), kterou 
vedli od 24. července 2002 do 15. srpna 2002 a trvalo jim téměř dva roky ji připravit. 
Tohle mamutí cvičení bylo největší a nejdražší válečnou hrou, jakou kdy Pentagon vedl. 
Millenium Challenge 2002 bylo vedeno krátce poté, co se Pentagon rozhodl, že by měl 
hybnost nabytou v Afghánské válce udržet v chodu se zacílením na Irák, Somálsko, 
Súdán, Libyi, Libanon, Sýrii a zakončit by to měli velkou cenou Iránu v rámci široké 
vojenské kampaně k zajištění USA nadřazenosti v novém tisíciletí. 

Po ukončení Millennium Challenge 2002, byla tato válečná hra „oficiálně“ prezentovaná 
jako simulace války proti Iráku pod vládou presidenta Saddáma Hussaina, ale ve 
skutečnosti, byly tyto válečné hry zaměřené na Irán. [5] USA prý provedly i vyhodnocení 
nadcházející invaze do Iráku. Irák ovšem neměl žádné námořní zařízení, na které by mělo 
cenu nasazovat USA Navy v tak rozsáhlém měřítku. 

Millennium Challenge 2002 bylo vedeno jako simulace války s Iránem, který měl kódové 
jméno „Rudý“ a odkazovalo se na něj jako na nejmenovaný vzpurný nepřátelský stát na 
Blízkém východě v Perském zálivu. Že by někdo jiný než Irán, žádná další země by 
nemohla splnit umístění i další charakteristiky „Rudého“ a jeho vojenských sil počínaje 
hlídkovými člun až po motorkářské jednotky. Tato válečná simulace proběhla, protože 
Washington plánoval útok na Irán krátce po invazi do Iráku v roce 2003. 



Scénář válečné hry v roce 2002 byl zahájen USA kódovým názvem „Modrý“ s tím, že 
v roce 2007 se dá Iránu ultimátum jednoho dne, aby se vzdal. Tato válečná hra byla 
datována do roku 2007, čímž měly USA plány útoku na Irán chronologicky 
korespondovat s izraelským útokem na Libanon v roce 2006, jenž měl být rozšířen podle 
vojenských plánů do širší války proti Sýrii. Avšak válka proti Libanonu neprobíhala 
podle plánu a USA a Izrale si uvědomily, že když jim mohl dělat tolik potíží v Libanonu 
Hizballáh, tak by širší válka se Sýrií a Iránem mohla být katastrofou. 

Při válečném scénáři Millennium Challenge 2002 měl Irán reagovat na USA agresi 
vypuštěním masivních raketových salv, jež měly zavalit USA síly a zničit šestnáct USA 
námořních plavidel – letadlovou loď, deset křižníků a pět obojživelných plavidel. 
Odhadovalo se, že kdyby k tomu došlo v kontextu skutečného válčiště, tak by během 
prvního dne po útoku bylo zabito více než 20 000 USA námořníků. [6] 

Irán měl následně vyslat své malé hlídkové čluny – ty, co vypadjí v porovnání s U.S.S. 
John C. Stennis a dalšími USA velkými válečnými loděmi bezvýznamně – aby jimi 
zaplavil zbytek námořních sil Pentagonu v Perském zálivu, což by vedlo k poškození a 
potopení většiny USA Páté flotily a porážce Spojených států. I po porážce USA byly 
válečné hry zahajovány znovu, ale „Rudý“ (Irán) musel operovat za předpokladu 
handicapů a nedostatků, aby se USA silám umožnilo dosáhnout při cvičení vítězství. [7] 
Tento výsledek válečných her obnažil skutečnost, že USA by v Perském zálivu 
v kontextu skutečné konvenční války byly překonány. 

Ta strašlivá námořní síla Washingtonu by tudíž byla handicapována jak geografií tak i 
iránskými vojenskými možnostmi, kdyby tomuto boji došlo v Perském zálivu nebo stejně 
i v Ománském zálivu. Bez otevřeného moře, jako někde v Indickém oceánu nebo Tichém 
oceánu, by USA musely bojovat s významně sníženou reakční dobou a ještě důležitější 
by bylo, že by nemohli bojovat s odstupem – na vojensky bezpečnou vzdálenost. Celá ta 
sada náčiní USA námořních obranných systémů, která je konstruována na boj v otevřené 
vodě za využití boje nadálku, by se tudíž v Perském zálivu ukázala jako nepraktická. 

  

Oslabilo by Irán, kdyby se Hormuzské úžiny učinila zbytečnost? 

Celý svět zná důležitost Hormuzské úžiny a Washington a jeho spojenci jsou si velice 
dobře vědomi, že Iránci ji mohou na významně dlouhou dobu uzavřít. Proto USA 
spolupracují se zeměmi GCC – Saúdskou Arábií, Katarem, Bahrainem, Kuvajtem, 
Ománem a UAE – na přesměrování svého oleje do potrubí obcházejících Hormuzskou 
úžinu a směřujících ropu z GCC přímo do Indického oceánu, Rudého moře nebo 
Středozemního moře. Washington rovněž tlačí na Irák, aby hledal alternativní trasy při 
rozhovorech s Tureckem, Jordánskem a Saúdskou Arábií. 

O tento strategický projekt se rovněž velice zajímají jak Izrael tak Turecko. Ankara už 
vedla diskuse s Katarem o zřízení ropného terminálu, kterým by ropa tekla do Turecka 
přes Irák. Turecká vláda chce přimět Irák, aby spojil svá jižní ropná pole s iráckými 



severními ropnými poli do tranzitních tras vedoucích Tureckem. To všechno je 
provázáno s tureckou vizí toho, že se stane energetickým koridorem a důležitým 
svorníkem tohoto tranzitu. 

Tyhle cíle přesměrování ropy od Perského zálivu by odstranily důležitý moment 
strategické páky, kterou má Irán proti Washingtonu a jeho spojencům. To by v podstatě 
snížilo důležitost Hormuzské úžiny. Mohlo by se to stát předběžnou podmínkou příprav 
na válku a vedení války Spojenými státy proti Teheránu a jeho spojencům. 

Zapadá to do stejného rámce, jako ropovod z Abú Dhabí čili Hashan-Fujairah 
podporovaný Spojenými arabskými emiráty, aby obešel námořní trasu Perským zálivem 
procházející přes Hormuzskou úžinu. Konstrukce tohoto projektu byla provedena v roce 
2006, kontrakt byl podepsán v roce 2007 a stavba začala v roce 2008. [8] Tento ropovod 
jde z Abú Dhabí do přístavu Fujairah na pobřeží Ománského zálivu v Arabském moři. 

Jinými slovy by to umožnilo přímý přístup export z UAE k Indickému oceánu. Otevřeně 
se to prezentuje jako prostředek zajištění energetické bezpečnosti obchvatem Hormuzu a 
pokus vyhnout se Iránským ozbrojeným silám. Spolu se stavbou tohoto ropovodu se 
předjímá i vybudování strategického skladu ropy ve Fujairah, aby i tento udržoval přítok 
ropy na mezinárodní trh, kdyby se uzavřel Perský záliv. [9] 

 

Kromě ropovodu (Saúdské východo-západní potrubí) hledá Saúdská Arábie rovněž 
alternativní tranzitní trasy a zkoumá přístavy u svých jižních sousedů na Arabském 
poloostrově, v Ománu a Jemenu. Jemenský přístav Mukalla na pobřeží Adenského zálivu 
je pro Rijád zvláště zajímavý. V roce 2007 ohlásily izraelské zdroje s troubením fanfár, 



projekt potrubí už běží, a to že spojí saúdská ropná pole s Fujairah v UAE, Muscatem 
v Ománu a nakonec s Kukalkou v Jemenu. Opětovným otevřením irácko-saúdsko 
arabského potrubí (IPSA), které bylo ironicky postaveno Saddámem Hussainem, aby se 
vyhnul Hormuzské úžině a Iránu, bylo rovněž pro Saúdy předmětem diskusí s iráckou 
vládou v Bagdádu. 

Budou-li Sýrie a Libanon konvertováni na klienty Washingtonu, pak by se mohl 
reaktivovat i nefungující Trans-arabský ropovod (Tapline) spolu s dalšími alternativními 
trasami vedoucími z Arabského poloostrova ke středozemnímu pobřeží přes Levantu. 
Chronologicky by to rovněž sedělo s washingtonským úsilím ovládnout Libanon a Sýrii 
ve snaze Irán izolovat ještě před jakýmkoliv možným střetem s Teheránem. 

Iránské námořní cvičení Velayat-90, které se rozšířilo do těsné blízkosti vstupů do 
Rudého moře a Adenského zálivu u teritoriálních vod s Jemenem, proběhlo také 
v Ománském zálivu v dohledu Ománského pobřeží a východního pobřeží Spojených 
arabských emirátů. Velayat-90 je mj. jiné třeba rozumět i jako signálu, že Teherán je 
připraven operovat mimo Perský záliv a dovede udeřit na ta potrubí, anebo je zablokovat, 
která zkouší obejít Hormuzskou úžinu. 

A i v tomto případě je geografie zase na straně Iránu. Obchvatem Hormuzské úžiny se 
pořád nemůže změnit fakt, že většina ropných polí náležejících zemím GCC je 
umístěných v Perském zálivu nebo u jeho pobřeží, což znamená, že jsou situována do 
těsné blízkosti k Iránu a tudíž v dosahu úderů z Iránu. Stejně jako v případě ropovodu 
Hashan-Fujairah by Iránci snadno mohli vyřadit tok ropy z místa jeho zdroje. Teherán by 
mohl vypálit střely a provést letecké útoky či do těchto oblastí vyslat i své pozemní, 
námořní, letecké a obojživelné síly. Není nezbytně zapotřebí zablokovat Hormuzskou 
úžinu; konec konců hlavním účelem iránských hrozeb je zabránit tokům energie. 

  

Americko-iránská studená válka 

Washington vede proti Iránu ofenzivu všemi prostředky, co má k dispozici. Napětí kolem 
Hormuzské úžiny a Perského zálivu je jen jednou z front v nebezpečné regionální válce 
vedené mezi Teheránem a Washingtonem na mnoha frontách i v celém širším Středním 
východě. Od roku 2001 Pentagon rovněž restrukturalizuje své ozbrojené síly, aby mohly 
vést s nepřáteli jako Irán i nekonvenční válku. [10] Nicméně proti Pentagonu vždy hrála 
geografie a USA ještě nanašly řešení svého námořního dilematu v Perském zálivu. Místo 
konvenční války se musel Washington uchýlit k vedení skrytých, ekonomických a 
diplomatických válek proti Iránu. 
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Středního východu v četných programech a mezinárodních sítích jako Al Jezeera, Press 
TV a Russia Today. Nezemroaya byl rovněž svědkem „Arabského jara“ v akci v Severní 
Africe. Když byl v Libyi v terénu i během bombardovací kampaně NATO byl v Tripolisu 
reportérem několika mediálních zdrojů. Posílal klíčové zprávy přímo z libyjského terénu i 
pro Global Research a byl speciálním dopisovatelem investigativních programů 
Flashpoints (Ohniska) pro Pacifický syndikát, který vysílá z Berkley v Kalifornii. Jeho 
spisy byly publikovány ve více než deseti jazycích. Píše rovněž pro Strategic Culture 
Foundation (SCF) sídlící v Rusku v Moskvě. 
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dokážeme odhaliť len zlomok, možno 10 percent zo 
všetkých podvodov a svinstiev.“ 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6227345/investigativny-novinar-horsie-
ako-korupcia-je-ked-politici-kauzy-zametaju.html#ixzz1kOWrxBk1 

Odporucam do pozornosti clanok "Investigatívny novinár: Horšie ako 
korupcia je, keď politici kauzy zametajú" zo SME: 
http://www.sme.sk/c/6227345/investigativny-novinar-horsie-ako-korupcia-
je-ked-politici-kauzy-zametaju.html 
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Putin: Přistěhovalci půjdou na test z ruštiny 

23. ledna 2012  11:06 
MOSKVA - Ruský premiér Vladimir Putin, který se v březnu bude ucházet o návrat do křesla prezidenta, chce, aby od příštího roku 
přistěhovalci skládali test z ruštiny, ruské literatury, dějin a kultury.  

Na internetových stránkách své volební kampaně také žádá, aby byly rozšířeny pravomoci policie a úřadů, jež se zabývají migranty. Kromě 
příslibu přitvrzení migrační politiky Putin současně odmítl nacionalistická hesla, která by podle něj vedla k rozpadu země. 

Podle pozorovatelů ruské politické scény si tak Putin chce získat přízeň voličů z pravé části politického spektra, napsala agentura DPA. 

V Rusku žije mnoho přistěhovalců z chudých oblastí Kavkazu a zemí Střední Asie. Putin své návrhy objasnil snahou snížit napětí mezi 
"místními" a "novými příchozími". 

ČTĚTE TAKÉ: 

Stoupenci Putina očerňují blogera fotomontáží 

Putin se s oponenty neutká. Prý jen krasořeční 

"Základním požadavkem pro lidi, kteří chtějí žít a pracovat v Rusku, je to, aby byli ochotni naučit se náš jazyk a seznámit se s naší 
kulturou," myslí si Putin. Vláda by podle něho zájemcům měla nabídnout přípravné kurzy ke zkouškám z ruštiny, dějepisu, ruské literatury a 
z občanské nauky. Zesílit by měl také dohled úřadů nad pohybem obyvatelstva v rámci Ruska, včetně přísnějších sankcí za porušení 
povinnosti zaregistrovat se v místě nového bydliště. 

Putinovi se nelíbí požadavky ultranacionalistů, kteří chtějí, aby se od Ruska odštěpily problematické oblasti na Kavkazu, žijící převážně z 
ruských dotací. Tvrdí, že by to bylo v rozporu s tisíciletou tradicí mnohonárodního Ruska a hrozilo by rozpadem země. 

"Snůška hloupostí" 

"Když začínají křičet 'Už dost krmení Kavkazu!', tak zítra nevyhnutelně budou následovat hesla 'Už dost krmení Sibiře, Dálného východu, 
Uralu, Povolží, okolí Moskvy!' Přesně tak postupovali ti, co dovedli Sovětský svaz k rozpadu," varoval. Nikdo prý nemá zapomínat na svou 
víru a národnost, ale měl by být hrdý především na to, že je občanem Ruska a nestavět národní a náboženské zvláštnosti nad zákony 
země. A migranti by měli respektovat místní zvyky, jinak musejí počítat s "drsnou odpovědí" od úřadů, které však "dneska často zůstávají 
nečinné". 

Komentátoři ironicky připomínají, že další vlnu přistěhovalců lze očekávat od zřízení Euroasijské unie, prosazované Putinem jako novodobá 
náhražka Sovětského svazu, a tak nejspíše ještě přibude heslo "Dost bylo krmení Střední Asie!". Populární bloger Alexej Navalnyj označil 
premiérovu stať za "snůšku hloupostí". 

"Putin považuje oslabení státu za zdroj všech problémů a posílení státní moci za univerzální recept na řešení problémů," poznamenal na 
své internetové stránce list Kommersant. Všechna zmiňovaná opatření, snad s výjimkou zkoušek z ruských dějin, se však už mnohokrát 
marně zkoušela, a tak Putinovy návrhy nelze brát vážně. 

Migrace je v Rusku citlivé téma 

Moskva předloni zažila rozsáhlé etnické nepokoje poté, co ve rvačce se skupinou 
Kavkazanů zahynul fotbalový fanoušek. V demonstracích, které v Rusku vypukly po 
loňských parlamentních volbách, odpor proti Putinovi dokázal sjednotit přinejmenším 
část nacionalistů s liberály.    Lidovky.cz   ČTK 
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Nasiel som niekolko informacii o invazii a nadvlade moslimov v Spanielsku. 
  



Invazia Spanielska moslimami zacal v roku 711. Obyvatelia Spanielska vobec neboli pripraveni na podobnu invaziu, Lode ktore pristavali 
na Gibraltare povazovali za obchodne lode. Vojsko o poctt 12 000 muzov viedol Tariq ibn Ziyad, jeho vojaci boli prevazne severoafricki 
Berberi- ktory sa len nedavno stali privrzenci islamu, pod vplyvom arabskych dobyvatelov.V boji pri Guadalete zahynul kral Roderic a to 
moslimom umoznilo obsadit takmer cele Spanielsko z vynimkov jeho severnej casti. A na ovladnutom uzemi zalozili Cordobsky Kalifat.Ich 
expanziu do Francuzska zastavil kral Karol Martel v bitke pri Toulouse roku 721. Vitazstvo krestanskych vojsk v bitke pri Covadonge, v roku 
722 dalo nadej krestanom na znovuvydobytie Spanielska spod navlady moslimov. Navlada moslimov nad Spanielskom vydrzala v obdobi 
711-1492. 
Krestania a zidia boli povazovany za druhoradych obcanov v systeme dhimmi. Museli vykonavat prace ktore moslimi povazovali za neciste; 
cistenie zachodov, spracovanie kozi a zabijanie zvierat. Krestania a zidia museli uznat prevahu moslimov, platit extra dan a aj exitujuce 
dane boli vyssie ako u moslimov. Nesmeli pouzivat zvony pred a pocas bohosluzieb, vlastne ich nesmeli pouzivat vobec. Pri bohosluzbach, 
vcetne pohrebov, nesmeli byt velmi hlasny aby nerusili moslimov. Kostoly museli byt podstatne mensie a menej vyrazne nez mesity. 
Krestan nesmel svedcit na sude. 
Spolocnost bola rozdelena nielen podla nabozenskych, ale aj podla etnickych prvkov. Na vrchole spolocnosti boli moslimski Arabi, po nich 
nasledovali moslimski Berberi, hoci ti dobyli Spanielsko pre Arabskych moslimov. Uplen na spodku spolocnosti bolikrestania a zidia. 
Dovodov preco nedoslo k privelkej islamizacii obyvatelstva bolo viacero. System dhimmi ktory zabespecoval poslusnost pre islamskych 
vladcov zabespecoval aj extra financne prijmy z vyssich a extra dani od krestanov a zidov s ktorych mohli potom budovat nadherne palace 
a mesity. Na druhej strane pocetna prevaha krestanov nad moslimami bola privelka aby mohlo dojst k nasilnej islamizacii, ktora by bola 
neprakticka a neucina, ani vyvrazdenie velkeho poctu krestanov neprichadzalo v uvahu. Zakaz ci prilis kontrolovat krestanske nabozenstvo 
by bolo financne nakladne. A tak system dhimmi im zabespecil pokorne obyvatelstvo odvadzajuce kalifom daleko vyssie dane ako 
moslimski podani. A zabespecil im ciastocne akceptovatelne postavenie v case ked nebolo nikoho kto by im podal pomocnu ruku k 
oslobodeniu sa z existujucej situacie. Od roku 1066 sa z casu na cas robili aj pogromy na krestanov. Je iste ked prisiel vhodny cas aj za 
pomoci krestanov zijucich pod nadvladov moslimov bolo mozne zbavit sa jarma moslimskej nadvlady. Bez ich ucasti a pomoci by asi 
reconquista spanielskymi krestanskymi panovnikmi nebola mozna. Aj to dokazuje ze ten zivod pod moslimskymi vladcami Spanielska nebol 
ani zdaleka tak ruzovy, ako ho opisuju zpadny historici.Bohuzial existuju len ulomkovite zaznamy o tomto ktore som potazky zozbieral z 
roznych zdrojov. Zrejma preto aby nenastrbili zazitu vyuku  zapadneho dejepisu o super civilizaci moslimskych vladcov v Spanielsku. O tom 
odkial a ako nastavali take krasne palace a mesity informacie mame z extra dani ktore nazdierali od krestanov!! Dufam ze sa pocase najde 
aj viac informacii zaznamov od krestanov zijucich v Spanielsku pod nadvladov moslimov aby nam prineisli objektivnejsie informacie. 
 
Rad by som sa vyjadril k clanku pana Uhreckeho, v poslednom Spravodaji. Ono to vyzera v jeho clanku ako by moslimi vlastnili Jeruzalem 
a blizky vychod odjakziva. Faktom je ze pred nimi tam boli krestania a zidia. Moslimi zabrali cely blizky vychod a severnu Afriku  v 
niekolkych velkych vojenskych tazeniach zo Saudsakej Arabie vyvrcholenim tohot tazenia bolo obsadenie juznej polovice Spanielska a 
zastavenie moslimov pod Pyrenejami kralom Karolom Velkym z rodu Martelovcov. Tieto vyboje boli velmi krvave zo strany Arabov voci 
povodnemu obyvatelstvu ktore tam nachadzali. Znamenali nielen islamizaciu, ale aj arabizaciu velkych casti stredneho vychodu a severnej 
Afriky. Povodny jazyk Egypta sa zachoval len v bibliach egyptskych-koptskych krestanov! Ale do 12 storocia bola koptcina hovorovy jazyk. 
Arabsky vladcovia Egypta vsak prijali zakon, ze koho pocuju na verejnosti vypravat koptsky tomu vyrezu jazyk. A tak zlikvidovali povodny 
jazyk Egypta a nahradili ho arabcinou!!! Tieto informacie mam z knih koptskeh kolegu ktory mi zapozical knihy o zivote krestanov- koptov v 
Egypte, je to jeden dlhodoby vyse 1000 rocny utlak, cudujem sa ze to doteraz vydrzali. A nenajdu sposob ako sa od moslimskeho Egypta 
odtrhnut, ak maju co len ciastku Egypta kde tvoria vacsinu- uz davno na nom mali vyhlasit Koptsky stat! Podobna je situacia Kabylov v 
Alzirsku, ci berberskej vacsiny v Maroku tvoriacej tam az 52% ostatni su vlastn araboni, cize poarabcene povodne obyvatelstvo Maroka. 
Cize najprv to takmer ovladnutie Europy islamom a  zlocinoch islamskich vybojov ani slova, az ked sa krestania snazili zbavit sa islamskej 
hrozby- hroza velika!! Plno kritiky a spiny na tieto aktivity.Je to ako v Bosne a Hercegovine kde Srbom krestanom nastavili psiu hlavu a 
moslimom , ktory boli pred moslimskou okupaciou krestania, z tych narobili svatcov a uboziakov- hoci tam v Sarejeve boli bandy jihadu zo 
Saudskej Arabie, z tej Saudskej Arabie, ktora zburala buldozerom posledny krestansky kostol na jej uzemi az v roku 1987. A kde je 
kriminalny cin mat v batozine bibliu, alebo mat na sukromi krestanske posedenie spojene s citanim biblie- tresty spojeny s vazanim za 
takyto precin. Ani komunisti neboli doslednejsi v potlacani krestanstva, nez su moslimi v Saudskej Arabii, ktora finacuje vystavbu mesit po 
celej Europe a finacuje platy fanatickym imanom. 
RAd by som ziskal skutocne informacie o ovladnuti velkej casti Spanielska moslimami a ako to znasalo povodne obyvatelstvo, ako trpelo 
pod novymi vladcami. To je vsak bohuzial nemozne zohnat vsade len ospevuju velkost vezirov v Granade, ci Andaluzii. 
 
 
 

žijem síce len „za humnami Bratislavy”, ale skoro vždy keď prídem z Viedne do Bratislavy  

a vidím, cítim, čo sa tam nesprávné deje, tak to komentujem: „tak toto tu nám mohol urobiť jedine 
Maďar”. 

(robia to samozrejme aj Butatóti!) 

Moja polovička ma za takéto hlasné komentáre samozrejme vonkoncom nechváli. 

  

Tvrdím, že Slovensko je kolonizované a plazivá maďarizácia vytrvalo pracuje! 

Princíp kolonizácie je vidieť na výbere osôb do funkcií, v správe,  v politike, v školstve, v kultúre 
... 

  



Buď tam máte špeciálne za týmto účelom vybratého „Buta-Tóta”, alebo Maďara vydávajúceho sa 
za Slováka! 

Normalizačné čistky 1970, 1990... bola špeciálna akcia práve za tým účelom.  

Na dôležitých mietach – prakticky všade v kultúre, školstva, akadémii vymenili Slovákov za vyššie 
uvedené týpky. 

No a dnes máme zhrbených historikov, impotentnú muzikológiu, kultúru, diplomaciu.. 

No a o školstve už radšej ani nehovorím! 

Je to katastrofa na každom kroku!   P. 

Dobry den zo Skandinavie, 

 Dakujem velmi pekne za Vasu promptnu a velmi trefnu reakciu na situaciu ohladom 
zastavenie financovania nasho spolkoveho casopisu zo strany Uradu pre zahr. 
Slovakov(UZS). 

 Aj ked intuitivne, ale velmi presne ste vystihli podstatu problemu. Cela ta situacia s 
novodosadenym predsedom UZS Vetrakom ktory je rozhadany prakticky so vsetkymi 
krajanskymi spolkami je uplne zamerne vytvorena touto protislovenskou (nastastie uz 
dozivajucou) vladou plnou madaronov, federalistov a roznych "krajinkarov" (narazam na 
nechut vobec pouzit slovo Slovensko, ktore nahradzuju vyrazom TATO KRAJINA - ako 
napr. madam transparentna premierka), ktori sa nikdy nezzili s existenciou 
samostatneho Slovenska a nic pozitivne k nemu teda necitia. Zamerom je ukazat, aki su ti 
krajania za hranicami nejednotni, hadavi a ze im teda ani netreba ziadne dotacie, vsak ich 
mozno potom hravo presunut na podporu mensinovej kultury (UZ SZO & comp. sa len 
potesia), pripadne pre pocernejsich spoluobcanov. Jednym slovom "cim horsie tym 
lepsie..." 

  Je to velmi nemila situacia okolo nasho casopisu, kedze p. Dusan Daucik ho vydaval s 
velkym zanietenim a skutocnou profesionalitou (on je povolanim tlaciar) a tato vskutku 
exkluzivna publikacia bola vybornym spojivom medzi Slovakmi roztratenymi po tejto 
pomerne rozsiahlej krajine aj reklamou nasho spolku smerom navonok. 

 Nuz, neostava nam nic ine len dufat, ze nove volby dopadnu lepsie pre pro-slovenske 
strany a ziaden dalsi protislovensky pravicovy zlepenec nebude v stave dvihat vladu z 
ulice ako sa stalo uz tolkokrat za poslende roky. 

S krajanskym pozdravom    . Igor T. ml. 

 

Vážení priatelia zo Švédska, zo sveta i Vy doma.  K „Svensk Slovak” situácii s dotáciou 
môj názor. 



„.. Umrie nádej naozaj posledná...? 

Dušan Daučík, Čestný predseda spolku a šéfredaktor Svensk Slovak Info 

Ľubomír Bzdušek, Predseda spolku a člen redakčnej rady Svensk Slovak Info  

Štokholm, január 2012  

Naši čitatelia: Prosím, vyjadrite váš názor na situáciu okolo časopisu - cez mail, telefón 
alebo písomne! 15 rokov práce, ale s vďakou k vám čitateľom! dd". 

V tomto prípade moja vlastná intuitívna diagnóza „zastavenia dotácie na časopis“ je:  

„Svensk Slovak ... propagoval Hongroisa Franza Liszta ako Slováka..., 

no a keďže „Maďari“ majú svojich verne prisluhujúcich agentov nielen v Matici 
slovenskej ....,  

tak o to viac ich majú v štátnych štruktúrach, kde môžu priamo z „úradnej moci účinne 
zasahovať“ do činnosti práve „cestou finančných dotácií“ a to prakticky u všetkých pro-
slovensky orientovaných organizácií, spolkov a hlavne tých v zahraničí! 

„Úradnícke praktiky“ výchovy Slovákov z čias “ Magyarorszag 19.st.“  sa po dnešok 
vôbec nezmenili! 

Sú presne také isté, ako boli pred 150, či 100 rokmi! 

Niet nad priam „učebnicovú ukážkovú úradníckej demokraciu“ na Slovensku. 

Zvolebnieva sa, „k noci sa chýli?“ Treba nekompromisne „pritlačiť na pílu“, otvoriť oči 
 Slovákom doma, aj takouto cestou. Už niet kam ustupovať! Treba prstom ukázať, koho 
si to doma krajania zvolili! 

Aby sme nemuseli zas len raz konštatovať že: „..nám nádej  umrela naozaj ako 
posledná..!“ 

 Držím palce, informujte a predovšetkým sa sťažujte po svete i doma – presne tak, ako to 
robili a robia Maďari!  

S pozdravom 

p.h Viedeň 23.1.2012 

PS pre informáciu, keby ste namiesto „Hongroisa Fr.Liszta, krajana nášho,..rodom Slováka.“ propagovali „taktiež pôvodom Slováka“, 
básnika s menom Sándor Petıfi – tak by ste mali štedrejšie dotácie minimálne na 5-rokov dopredu isté! 

 



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

INTERNET: Třetí světová válka začala 

24. ledna 2012 

Protestů světových webů proti zavedení cenzury internetu si mohli všimnout i ti, co se o 

to nezajímají, protože ve středu 18. ledna 2012 anglická Wikipedia zůstala černá a 

Google odkazoval na americkou petici, která protestuje proti dvojici navržených zákonů, 

které mají zkratky SOPA a PIPA. Ve Spojených státech se proti těmto zákonům svolávají i 

demonstrace. Schválit první zákon původně měli senátoři už 24. ledna. 

 

SOPA, neboli Stop Online Piracy Act, je zákon o zastavení on-line pirátství a PIPA, Protect 

IP Act, je zákon o ochraně IP. Tyto zákony byly již loni představeny ve Sněmovně 

reprezentantů Spojených států a měly zamezit pirátskému, tedy nelegálnímu 

internetovému obsahu, a to i na internetových stránkách umístěných i mimo USA 

zabavením domény, zablokováním názvu, smazáním z vyhledavačů atd.. Nové zákony by 

tedy umožnily americkým soudům kompletně zablokovat stránky, na nichž se nachází 

nelegální obsah či pouze odkaz na nelegální obsah. Kromě toho by mohl soud takovému 

webu zakázat provoz reklamy a využívání platebních služeb, tzv. PayPal.  

 

To zní na první pohled sice dost rozumně, protože piráti ohrožují tvůrce filmů, 

skladatele, interprety, autory knih atd., kteří přicházejí o autorské tantiemy. Za návrhy 

zákonů proto stojí představitelé mocného amerického filmového průmyslu a firmy 

bojující s padělky a majitelé ochranných známek. Teoreticky je to ale složitější, protože 

jde o nadřazenost práva na ochranu duchovního vlastnictví nad právem na svobodu 

projevu, informace atd. a to už je složitější věc. Praktický problém je ale v tom, že vláda 

by novými zákony získala zásadní moc nad internetovým obsahem, a tím by lidstvo 

vrátila zpět do období tvrdé cenzury, která přestala ve Spojených státech prakticky 

fungovat kolem roku 1800. Zástupci Wikipdie vidí nebezpečí ohrožující svobodu 

internetu v tom, že by mohlo dojít k situaci, kdy se na Wikipedii nepozorovaně objeví na 

odkaz na nelegální internetový obsah, což by dalo americké vládě podnět k zablokování 

celé sítě. Podobně by mohl být postižen i Facebook, kde jsou odkazy na pirátské servery. 

 

Jenže 14. ledna 2012, tedy ve čtvrtek večer, ještě dřív, než byl zákon schválen, nechala 

americká justice zavřít server Megaupload.com, který patří mezi 15 



nejnavštěvovanějších webů na světě. Užívalo ho 150 milionů lidí. Zavřen byl kvůli tomu, 

že porušuje zákony o ochraně duševního vlastnictví. V Aucklandu na Novém Zélandu byli 

zatčeni provozovatelé stránek (je mezi nimi i slovenský grafik Julius Benčko z Košic, který 

FBI zatím uniká) a jejich majetek byl zabaven. Podle webu CNET se to týká i kapitálu ve 

výši 175 milionu dolarů (téměř 3,5 miliardy korun) uložených v bankách po celém světě 

a luxusních automobilů značky Maserati, Rolls Royce, Lamborghini a Mercedes Benz, 

které byly zaparkované v novozélandské usedlosti. Automobily nemají klasické 

poznávací značky - namísto toho jsou označeny slovy "hacker", "mafia", či "CEO" 

(výkonný ředitel). 

 

Mezi zatčenými je i zakladatel Megauploadu Kim Schmitz (přezdívaný Kim Dotcom, 

pocházející z německého Kielu), který jen v roce 2010 vydělal 42 milionů dolarů), 

marketingový ředitel Finn Batato či spoluzakladatel a technologický ředitel Mathias 

Ortman. Soud zamítl žádost o jejich propuštění na kauci. 

Obvinění lidé jsou podle USA členy celosvětové kriminální organizace "The Mega 

Conspiracy" a pokud by jim byla prokázána vina, čeká je až dvacetiletý pobyt ve vězení. 

Firma údajně způsobila výrobcům filmů ztráty ve výši půl miliardy dolarů. 

 

A právě tento krok vyvolal světovou válku: Sdružení hackerů Anonymus napadlo FBI, Bílý 

dům, celkem asi 14 webů, a slibuje zablokování desítky dalších. Podle odborníků tato 

válka bude eskalovat. Na Googlu protestovalo během několika málo hodin 4,5 milionů 

lidí. 

 

Zprávy ze začátku minulého týdne hovořily o tom, že se proti novým zákonům postavil i 

Bílý dům a i někteří kongresmani, což znamená, že se z války na internetu stalo politické 

téma a politici nemohou riskovat, že budou chránit relativně omezenou skupinu 

podnikatelů na úkor všech ostatních, nehledě na to, že v důsledku by tyto zákony mohly 

mít negativní ekonomický efekt. Připomeňme zároveň, že kdyby býval ve Spojených 

státech návrh prošel, dalo se s velkou pravděpodobností předpokládat, že by podobné 

zákony byly brzy přijaty i v Evropské unii a v celé naší civilizaci. Někteří odborníci ale 

upozorňují, že podobné zákony fungují už v Sýrii, Číně a Uzbekistánu a to jistě nejsou 

nejlepší vzory! 

 



Koncem minulého týdne ale podle informací z amerického Senátu a Sněmovny 

reprezentantů, tyto zákony nebudou v nejbližší době projednávat. Návrh byl odložen do 

doby, než na něm bude panovat větší shoda. 

 

Za pozornost v této souvislosti stojí výrok americké ambasadorky při OECD Karen 

Kornbluhové, která před několika měsíci ve francouzském parlamentu prohlásila: 

"Internet je tak silný zčásti proto, že jej žádná centrální autorita neovládá a žádnému 

národu nepatří. Místo toho na něm spolupracuje decentralizovaný systém soukromých a 

veřejných hráčů, aby zajistil jeho fungování a rozvoj. To také znamená, že národ, který se 

rozhodne zvolit tvrdý přístup k regulaci internetu, může snížit jeho hodnotu pro všechny 

ostatní národy i uživatele." 

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem redakce) 

Autor je novinář a spisovatel 

Karel Hvížďala 

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

Štefánikovo pozorovacie stanovište na Vava´u v roku 1911 
 
 

Milan Rastislav Štefánik zanechal po sebe výrazný 
cestovateľský odkaz aj vo forme fotografií. 
Nevieme s istotou povedať, kto sa pokúsil fotografie identifikovať 
a lokalizovať. Iste tak robil v dobrej vôli ale žiaľ, lokality 
niektorých fotografií nie sú popísané správne.  

Chybný text k fotografiám z archívov prevzali a publikovali 
viacerí autori. Nesprávne identifikované fotografie tak putujú ako 
štafetový kolík z rúk do rúk,  do kníh a na plátna prednášateľov.   

Z viacerých uvediem aspoň dva zábery. Jeden je označený 
ako „Štefánikovo stanovisko na ostrove Vava´u v apríli 1911.“  (v 
publikácii odkiaľ je záber prevzatý je označený číslom 56). Pod 
druhým je uvádzaný text „ Tahiti. Dočasná hvezdárňa Štefánikova 
k pozorovaniu Halleyovej kométy R. 1910“ (označený číslicou 
48a).  



Skutočnosť je však taká, že prvý záber pochádza z roku 1912. 
V tom roku  Štefánik kvôli zatmeniu Slnka navštívil Passa Quatro 
v Brazílii. Druhý záber je z roku 1911, kedy Štefánik pozoroval 
prstencové zatmenie Slnka na Vava´u. Správny text pod 
spomínanými  dvomi zábermi je asi takýto: 
„Štefánikovo pozorovacie stanovište na vŕšku Paris nad Neiafu 
(ostrov Vava´u v Kráľovstve Tonga)“. (Záber B) 
„Pozorovacie stanovištia pri príležitosti pozorovania zatmenia 
Slnka v roku 1912, Passa Quatro v štáte Minas Gerais, Brazília 
(záber A.).  
Moje tvrdenie je overené nielen osobnou návštevou v Passa 
Quatro, ale aj záberom z publikácie Lembrancas de Passa Quatro 

(1888 – 1988), na str.164 .  
 
Sem umiestniť dve  historické fotografie.  

V publikácii, odkiaľ sú zábery prevzaté  je pod jedným 

číslo. 48a -  pod druhým 56. 

 
Pri analýze záberu B. by vnímavému pozorovateľovi nemalo 

ujsť, že prístroje sú pripevnené na dva betónové pylóny – statívy. 
Podrobne o nich Štefánik hovorí vo svojej vedeckej správe 
„Pozorovanie úplného zatmenia Slnka na ostrove Vava´u“ 
uverejnenej v zborníku Comptes rendus, 154, s 565, Paríž 1912.   
  

Pri pozornom prezeraní záberu B. vidíme koľajisko a v pozadí 
vyšší horský chrbát. Taký sa vypína aj nad Passa Quatro.   

Bolo by dobré, keby si autori v budúcnosti podávali 
„štafetové kolíky“ so správnym textom. A nie len v súvislosti 
s týmito dvomi fotografiami.  

Moje poďakovanie patrí Rostislavovi Rajchlovi, riaditeľovi 
hvezdárne v Uhorskom Brode. Historickú fotografiu stanovišťa 
s dvomi pylónmi mi zaslal on. U neho v archíve je evidovaná ako 
pozorovacie stanovište na Vava´u. 



Farebný záber je z návštevy vo Vava´u v októbri 2011, pri 
príležitosti stého výročia úspešného pozorovania zatmenia Slnka. 

 
František Kele 

 
 

Podklady:  
Vlastné návštevy v Passa Quatro a na Vava´u 
Publikácia „Lembrancas de Passa Quatro (1888 – 1988)“, editor Regastein 
Rocha, Raízes Artes Gráficas Ltda., Sao Paulo 1987 
 
Text pod fotografiou na str. 164 : „Pohľad na francúzske stanovište “, (voľný 
preklad z portugalčiny) 
 
 
PS. Text k aktuálnemu záberu. 
Výprava ŠK IAMES Bratislava a Spoločnosti Milana R. Štefánika pri pylónoch 
na Vava´u pri príležitosti Stého výročia Štefánikovho pozorovania zatmenia 
Slnka 

++++++++++++++++++++++++ 
Odporucam do pozornosti clanok "Sťahovanie filmov stopli ďalšie weby" zo SME: http://pocitace.sme.sk/c/6229150/stahovanie-filmov-
stopli-dalsie-weby.html 
 "Megaupload bol prvý, už sú aj ďalší" z BLOG.SME.SK: http://jarabek.blog.sme.sk/c/287031/Megaupload-bol-prvy-uz-su-aj-dalsi.html 
Autorom clanku je Miroslav Jarábek. 
 "Orbanizácia smeruje k devastácii Maďarska" z BLOG.SME.SK: http://droba.blog.sme.sk/c/287010/Orbanizacia-smeruje-k-devastacii-
Madarska.html 
Autorom clanku je Juraj Droba 

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

pravda.sk 

Zmenila Gorila vaše rozhodnutie koho voliť? 
Pred voľbami sa vynorilo niekoľko závažných káuz, po ktorých padali "hlavy". Ovplyvnili kauzy odpočúvanie a Gorila vaše rozhodnutie koho 
10. marca voliť? 
Táto téma je časovo obmedzená. Príspevky bude možné vkladať do pondelku 20.2.2012 23:59 hod.  
  
Jozef Varga napísal(a):  
Ako vyzerá občianská nemohúcnosť v praxi: 
 
"Rozpredali a rozkradli sme Vám celý majetok štátu beztrestne za 21 rokov. Pýtate sa, prečo sme takí obľúbení na západe, veď vďaka 
privatizácií strategických podnikov prispievame im do ich štátneho rozpočtu. Zisky totiž prúdia... im. > Zadlžili... pokračovanie 
Ako vyzerá občianská nemohúcnosť v praxi: 
 
"Rozpredali a rozkradli sme Vám celý majetok štátu beztrestne za 21 rokov. Pýtate sa, prečo sme takí obľúbení na západe, veď vďaka 
privatizácií strategických podnikov prispievame im do ich štátneho rozpočtu. Zisky totiž prúdia... im. > Zadlžili sme štát ako nikdy nebol, ale 
peniaze sa nestratili, máme ich ...na svojich účtoch, len Vy budete splácať dlhy. > Mzdy sme vám nastavili na ú roveň vreckového tak, aby 
sme podliezli ešte aj mzdy v Číne. Vašu prácu sme zaťažili odvodmi a daňami nad 50% z hrubého príjmu. Právnické osoby platia dane iba 
symbolicky, oslobodili sme ich od dane z dividend a progresívnej dane z príjmu právnických osôb. 
 
My to považujeme za spravodlivé. Zákonník práce urobil zo Slovenska otrokáreň. 
 



Vygenerovali sme 380 tis. nezamestnaných a 300 tis. pracujúcich v zahraničí, čiže pre 700 tisíc obyvateľov nemáme prácu. Ich osud nás 
nezaujíma. Z Vašej mzdy poslušn e posielate každý mesiac peniaze na naše účty do súkromných zdravotných poisťovní a do II piliera DSS 
s tým, že si myslíte, že budete mať zdravotnú starostlivosť a aj dôchodok. 
 
Myslieť si to môžete. 
 
Zlikvidujeme zdravotný a sociálny systém krajiny novou daňovo odvodovou reformou. > Veríme, že sa k moci dostaneme zas. Veď klamať 
a kradnúť vieme a Vy uveríte každému klamstvu, čo je naša výhoda. KDH má v r & aacute;mci kresťanskej poslušnosti zabezpečené, že 
farári im účasť v parlamente zabezpečia. Pýtate sa, prečo nám to média dovolia? Veľmi jednoducho - vlastníme ich a preto oni napíšu len 
to, čo chceme my. Prajeme vám bohatého ježiška na našom účte. 
 
Nuž takto vyzerá kvázi demokracia v praxi a tak 
 
voľme 
 
neparlamentné strany, 
 
ktoré maju vo svojom programe propagaciu priamej demokracie, tvorbu občianskej Ústavy SR a novelu volebného zákona verejnosťou 
našej krajiny. 
 
Dosť bolo totalitného režimu. Nevoľme pravicu ani ľavicu, ale dajme šancu neparlamentným stranám a priamej demokracii.. 
Ďalšie príspevky tohoto autora 
Autor: Jozef Varga (Košice)  
E-mail: wargas@extel.sk  
- Nie - 
Jozef Varga napísal(a): 
Kauza Gorila predstavuje po roku 1989 len špičku ľadovca rozkrádania štátu a zadĺžovania strednej vrstvy a bežných občanov. 
 
Kauza Gorila predstavuje nanajvýš 5% zo všetkých svinstiev, ktoré tu judeo-kresťansko-komunistickí gauneri napáchali od roku 1989. 
Nie je také zložité personifikovať... pokračovanie 
Kauza Gorila predstavuje po roku 1989 len špičku ľadovca rozkrádania štátu a zadĺžovania strednej vrstvy a bežných občanov. 
 
Kauza Gorila predstavuje nanajvýš 5% zo všetkých svinstiev, ktoré tu judeo-kresťansko-komunistickí gauneri napáchali od roku 1989. 
Nie je také zložité personifikovať hlavných aktérov ničenia a likvidácie štátu, ktorí tento bezprávny a mafistický hybrid vytvorili a napriek 
tomu sa väčšina z nich bezostyšne tlačí späť k pokračovaniu barbarstva a nadvlády . 
 
Niektorí amatéri, ako napríklad Matovič dali dinosaurov dokonca na svoju kandidátku, neuveritelné. Pánu Matovičovi taktiež nevonia priama 
demokracia... 
Takto sa súčasné a budúce generácie sotva dočkajú založenia nového štátu, kde základom právneho demokratického štátu, 
 
zdôrazňujem, 
 
je tvorba občianskej Ústavy a volebného zákona verejnosťou, kde občania majú právo nie len slobodne voliť ústavných činiteľov, ale pri 
akejkoľvek nedôvere aj právo ústavného činiteľa aj okamžite odvolať. 
 
Pluralitné politické strany podľa môjho presvedčenia sú len záujmové skupiny, spoločenstvo ľudí, korím nemôžeme dôverovať. Dokonca 
ani opozícia v parlamente nikdy nedokáže odvolať koaličného ministra. Spoločenský systém v celom svete nepriamej zastupiteľskej 
demokracie ja stále budem považovať za pseudo demokraciu čiže režim diktátu a nie za ľudovú vládu demokracie. 
 
Súdruhovia opomenuli veľa skutočností degradácie zdravotníctva a jeho rozkladu počnúc Soboňom, Zelníkom a najmä Rudom Zajacom a 
jeho Maďarmi z HPI - Health Policy Institute (Peter Pažitný, Tomáš Szalay & comp.), ktorí sa najviac zaslúžili o jeho disfunkciu. 
 
Jediným, ktorý pochopil tragický úpadok zdravotníctva (a hospodárstva SR) bol bývalý minister zdravotníctva Javorský, ktorý voči sebe 
vyvodil osobnú zodpovednosť. 
Za dvadsaťdva rokov sa nenašiel na Slovensku žiadny iný charakter a aj preto bol zrealizovaný návrat späť k reinkarnovanému ranému 
kapitalizmu s jeho najnegatívnejšími prvkami vykorisťovania a sofistikovaného otrokárstva. 
Ďalšie príspevky tohoto autora 
Autor: Jozef Varga (Košice)  
E-mail: wargas@extel.sk 

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

http://www.blisty.cz/art/62018.html 

o vražde Romanovovcov a o tom, prečo je ich vrah Jurovskij pochovaný 
v pravoslávnom chráme... 

http://rutube.ru/tracks/1347201.html 

Záznam radioaktivního mraku v Černobylu byl po 25 letech konečně uvolněn. 
 
Kde jste byli v době od 26. Dubna do 9.května 1986? 
 
Zde se můžete podívat, jaké neuvěřitelné množství ve značné  úrovni tehdy 
spadlo na naše území. 
 



Klikněte a uvidíte evoluci tohoto mraku ze dne na den! 
 
 
http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_animation_nuage2.aspx 
 
Klikni vlevo černé obrazovky na šipku! 

 

Keby vsetci Cesi uvazovali tak rozumne ako Vaclav Vlk st. Bohuzial je mnoho Cechov ktory uvazuju a konaju tak ako Vaclav Havel, 
nadbiehaju Madarom. A aj to bol jeden z dovodov osamotnenia sa Slovenska v roku 1993. Pretoze Cechom sa nedalo verit, aspon nie ked 
Slovensko bolo objektom rozhodovania. Bohuzial po roku 1998 sme dostali vlady vdaka zvlastnym bolbam, ktorych zaujmy nie su 
Slovenske, ale tato krajinove! Keby tak nebolo, uz davno by existovali dohody medzi Rumunskom, Slovenskom, Srbskom a Ukrajinov o 
spolocnom postupe proti madarskemu revizionizmu. Bohuzial ani Meciar sa neukazal ako ten najslovenskejsi politik. Hned ako nanho tlacili 
na podpis Slovensko- Madarskej zmluvy mal zvolat poradu vlad z Ukrajiny, Rumunska a Srbska ako prijat taku zmluvu ktora by bola 
najlepsia pre Slovensko a pre vsetky staty susediace z Madarskom ktore podobnu zmluvu nemaju. Za zaklad Slovensko- Madarskej 
zmluvy mala sluzit ako precedens prave Ukrajinsko- Madarska zmluva a na tom mal Meciar ako pravnik trvat. 
Som presvedceny ze z existujucou spolupracov Ukrajiny,Rumunska, Slovenska a Srbska, ktora by sa mohla rozsirit aj na Chorvatsko, 
Slovinsko, Rakusko a aj na Cesko ak tam budu mat politikov ako Vaclav Vlk st. Madari nemaju sancu, To chce vsak inych politikov akych v 
sucasnosti na Slovensku mame je to otrasne aky hnus boli ludia schopny na Slovensku povpustat do parlamentu aby zili z ich dani, ale aby 
nerspektovali zaujmy danovych poplatnikov- naopak poskodzuju danovych poplatnikov ako najviac mozu. 

++++++++++++++++++++++++ 
Voľby 

Aká bude vláda, môžu rozhodnúť 
SNS a Obyčajní ľudia 
Igor Stupňan | 22. januára 2012  20:00 - aktualizované 23.1.2012  8:00    
Zostavenie novej vlády po predčasných voľbách môžu významne ovplyvniť dve menšie strany. Sú to Slotovi národniari a Matovičovi 
Obyčajní ľudia. 
 
Autor: Robert Hüttner, Pravda 

 Od toho, ako dopadnú, bude totiž závisieť aj vyjednávacia pozícia predpokladaného víťaza 
volieb - opozičného Smeru. 

Okrem toho, že Smer by mohol získať väčšinu poslaneckých kresiel v prípade, že by ani jedna z týchto strán neuspela a zostala by pred 
bránami parlamentu, na povolebnú situáciu by vplýval aj fakt, keby sa v parlamente ocitla len jedna zo strán. 

Úspech SNS by zrejme znamenal väčšinu hlasov pre súčasnú opozíciu a tým aj lepšiu pozíciu Smeru pri rokovaniach o zostavení novej 
vlády. Naopak, vypadnutie slotovcov a vstup matovičovcov do parlamentu by zosilnil úvahy aj o stredopravej vláde.  

"Čím väčší prepad hlasov, keby sa SNS a Obyčajní ľudia nedostali do parlamentu, tým viac rastie šanca Smeru dosiahnuť lepší výsledok 
ako 75 mandátov. V tom môžu tieto strany výrazne zasiahnuť," hodnotí sociológ Martin Slosiarik. Aj politológ Juraj Marušiak si myslí, že 
spomínané strany môžu "výrazne ovplyvniť charakter novej vlády a kto bude v nej dominovať". 

Slosiarik predpokladá, že aj keby Smer a SNS dosiahli väčšinu v parlamente, možnosť ich vzájomnej spolupráce je menej pravdepodobná 
ako v roku 2006. Smer a SNS sa rozchádzajú v podstatných európskych postojoch a témach. Sociológ si preto myslí, že Smer by radšej 
uprednostnil niektorú zo stredopravých strán.  

 Prečítajte si aj komentár Mariána Repu Pokušenie. 
Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.  

V prípade, že by ani jedna stredopravá strana nechcela ísť so Smerom do vlády, otvára sa možnosť, že by bol donútený vládnuť aj so 
SNS. Politológ Marušiak sa domnieva, že Robert Fico by sa snažil tomu zabrániť. Nevie si však ani predstaviť, že by Fico nechal vývoj 
dospieť až do stavu, že by nevznikla žiadna vláda a hrozili by opäť predčasné voľby. 

Komplikovaná situácia by nastala aj v prípade, keby väčšinu dosiahli súčasné vládne strany spolu s Obyčajnými ľuďmi. SaS a matovičovci 
totiž zotrvávajú na odmietavom názore na trvalý euroval. Pre stredopravé strany tiež bude dôležité, ktoré z nezávislých osobností 
Matovičovej kandidátky sa napokon stanú poslancami. Slosiarik si však vznik takejto koalície pre zásadné ideové rozpory nevie predstaviť. 

Alternatíva, že by Smer mohol vládnuť sám, sa zatiaľ považuje za menej pravdepodobnú. Sociológ aj politológ sa zhodli na tom, že Smer 
by sa napriek tomu usiloval získať do koalície jedného partnera. "Smer by uvítal, keby mal nejakého partnera z pravicových strán a mohol 
by viac rozložiť zodpovednosť za dôsledky vládnutia a náklady, ktoré bude toto vládnutie vyžadovať," podotkol Marušiak. Slosiarik k tomu 
dodal, že mnohé vládne rozhodnutia budú tvrdé a nebudú sociálne, čo voliči Smeru nemusia správne chápať.  



Národniari sú si vedomí, že môžu byť jazýčkom na váhach. Šéf poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj hovorí, že po voľbách môžu byť sily 
rozložené veľmi tesne. "Radi by sme ovplyvnili budúcu vládu tak, aby bola stabilná. Slovensko musí byť na prvom mieste, nie Európska 
únia. To bude kardinálna podmienka," povedal. 

Líder Obyčajných ľudí Igor Matovič skonštatoval, že už pred minulými voľbami písal, že štyria kandidáti jeho hnutia budú pravdepodobne 
jazýčkom na váhach, a preto je dôležité zúčastniť sa volieb. "Presne tak to dopadlo a presne rovnaké pocity mám aj dnes," hovorí. Dodal, 
že Obyčajní ľudia sa nebudú tlačiť do žiadnej koalície, ak však budú mať pravicové strany záujem, aby im pomohli so vznikom prípadnej 
koalície, tak pomôžu jedine im. 

Zatiaľ nevedno, akú podobu bude mať vo volebnej kampani konkurenčný zápas SNS a matovičovcov so zvyšnými parlamentnými stranami. 
Slosiarik tvrdí, že Smer sa nebude výraznejšie vymedzovať voči SNS. "Smer musí zaujímať, do akej miery je možná, ako hovorí Fico, 
alternatíva pravicového zlepenca." 

V kultúrnoetických otázkach matovičovci prezentujú konzervatívne postoje a v téme eurovalu mali blízko k SaS. KDH sa podľa Slosiarika 
nemusí obávať, že by jej voličov brali Obyčajní ľudia, pretože voliči kresťanských demokratov sú stabilní. Obyčajní ľudia skôr zbierajú hlasy 
nevoličov a sklamaných voličov SaS a SDKÚ. 

 
 
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/aka-bude-vlada-mozu-rozhodnut-sns-a-obycajni-ludia-fvr-/sk-volby.asp?c=A120122_185426_sk-
volby_p58#ixzz1kMF15Yfs 

++++++++++++++++++++++++ 
CO NÁM DOKTORI UTAJUJÚ - VODA - velmi dolezize !!! 

 
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. 
Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda 
pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. 
Byl také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní 
asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body's Many Cries For 
Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě). Otiskujeme zkrácenou část 
rozhovoru.   
 

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME 
ZVYKLÍ 

Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem,  
autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život 

 
Mike:  Vítejte, doktore. Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?  

 
Dr. B: Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z 
rezidentních lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních 
studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho 
jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu.  
A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha 
způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl 
žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí, a voda 
mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu – do tří minut se jeho bolest 
zmenšila, a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v 
křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se 



usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se 
bolest vrátí? Řekl jsem, „No, pijte více vody.“  Pak jsem se rozhodl 
naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, 
a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.  To mě 
probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda 
mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet 
vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé 
se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že 
tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha, 
až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. 
A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem přišel v roce 1982 do 
Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, 
abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující 
bolest. Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na 
používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem 
začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď – 
histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha 
v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci. 
Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se 
dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto 
koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a 
vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje 
bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a nedostatek vody ve 
skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti. 
Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že 
vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou 
antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou 
přímo i nepřímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. 
Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 
1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v 
Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je 
regulátor vody v těle.  
 
Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, 
že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, 
kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je 
stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech 
zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných 
závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…  
 



Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu 
je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich 
propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč 
tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol 
je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo 
produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně 
není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, 
kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam 
o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle. Takže problémem není 
lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – 
cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované 
tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské 
životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo 
vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí 
staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v 
arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v 
kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, 
dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě 
zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, 
aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme 
impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a 
když je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo 
moc. 
 
Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský 
průmysl…  
 
Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky 
snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými 
slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla 
zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v 
NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém. 
 
Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly 
zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. 
Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím 
účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že 
borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného 
mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.  
 



Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce 
cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má 
cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace 
nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, 
které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do 
cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu. 
 
Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, 
když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny 
ty ostatní nápoje… 
 
Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak 
zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by 
to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit 
většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste 
uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě 
vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili 

pocením. Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj 
– žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. 
Každý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, 
která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, 
vody, protože v těle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a 
zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje 
vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když 
dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle 
svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody. 
 
Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…  
 
Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující 
kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně 
zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou 
například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a 
vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza. A k tomu musí zvýšit 
krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a 
opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při 
dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je 
zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém. 
 



Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení 
vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho 
nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. 
Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o 
jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují, nebo jsou 
podporovány chronickou dehydratací.  
 
Dr. B: Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v 
souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z 
nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která 
umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi 250.000 lidí zemře na 
problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků 
zabijáka číslo tři - chráněného a licencovaného vraha. Srdeční onemocnění 
zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 
lidí.  
 
Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou 
třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.  
 
Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které lidé používají, 
zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Lidský 
organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků – 
jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne, nebo hned 
ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení - to je známka 
dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky 
dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s 
informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné 
známky dehydratace. Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což 
jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního 
systému. 
 
Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že 
tělo řídí svou dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se 
nazývají astma.  
 
Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda 
z těla ztrácí. Voda je nejcennější komoditou uvnitř Vašeho těla, a pokud se 
do něj nedostává dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše 
tělo špatná situace. Vtip v designu Vašeho těla je v tom, že se nastartuje 
program řízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou 



dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v těle, potlačuje 
v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. 
Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě, povrchové napětí v 
alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán, a vzduch je 
vytlačen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte 
dýcháním asi litr vody. Ten potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak 
tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu říkáme snížené proudění vzduchu v 
plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to pojmem astma. Velmi 
rychle, v řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. 
Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno 
jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady 
jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i 
když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby 
zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků 
neoblomný. Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je 
astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by se mohlo 
během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky 
komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít. Dokážete si představit 
tak jednoduché řešení? 
 
Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou 
k dispozici k léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako 
jste zde popisoval. Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický 
průmysl zděšen, kdyby se tyto informace rozšířily.  
 
Dr. B: Ano, no, protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A 
nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách 
dolarů ročně. Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je 
hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žízeň, ztratíte energii z 
vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali žízeň. Takže pokud 
nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a 
natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo žízeň, než si ve 
stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli 
dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Průměrný člověk 
potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti 
potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva 
litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. 
Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, 
aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, 
že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.  



 
Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní 
otázkou, protože, přiznejme si, farmaceutický průmysl je pro-ziskové 
odvětví. Zisky jsou vždy na prvním místě, a přinejmenším já jsem 
přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která konkuruje těmto 
ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.  
 
Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé 
– zpočátku jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. 
Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že 
pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském těle a měli byste pít vodu. 
Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: „Dejte mi sklenici vody, 
to pálení žáhy mě zabíjí.“ Nebo tak něco. A ta žena za barem říká: „Pálení 
žáhy voda nevyléčí – tento lék ano.“  Tak vidíte, takto farmaceutický 
průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto, lidé, kteří 
zjistili, že voda mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří 
kupují ten reklamní kousek. 
 
Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné 
skupiny lidí. Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi 
vyléčili všechno, každý symptom, který mají. Mění chemii svého těla a 
mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, kteří se sami vzdělávají o 
skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v potravinách, 
cvičí – zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, 
která se zvětšuje.  
 
Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a 
stále více lidí jí dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za 
posledních 10 let jsem prodal nejméně přes 600.000 výtisků mé knihy Your 
Body's Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho těla po vodě). A tak 
jsem za posledních 10 let měl několik tisíc rozhovorů v rozhlase. Informace 
se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický průmysl 
zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato 
reklama vznikla – a vlastně je jednou z mnoha. Každopádně, mluvili jsme o 
programech řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když 
není v těle dost vody, nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% 
ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se 
ztrácí z cévního systému.  Ale cévní systém je pružný – stahuje se a 
uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla 
testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé 



pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro 
rozšíření kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela.  Existuje 60 
milionů Američanů, kteří si neuvědomují, že hypertenze je vlastně 
jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces 
reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% 
nedostatkem vody.  Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě 
léčí hypertenzi diuretiky. 
 
Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy 
potřebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky 
dehydratace, klasické příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste 
nám mohl říct, kolik by měl průměrný člověk vypít? 
 
Dr. B: Za prvé a především, nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je 
chyba. Bohužel, Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem 
říkali, počkejte, až dostanete žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme 
zdědili před 100 lety od člověka jménem Walter Bradford Cannon.  V té 
době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo žízeň je obecný pocit a 
že bychom ji měli studovat a Walter Bradford Cannon řekl: ne, žízeň je jen 
otázkou sucha v ústech.  Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je 
arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, 
proč máme nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně, 
nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli.  
Ztrácíme naše vnímání žízně. Když se dostaneme do věku 70 let, 
můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto nerozpoznáme 
potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás.  Toto bylo 
děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 
24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí.  Po 24 
hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.  
 
Mike: I po 24 hodinách bez vody?  
 
Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní 
nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci.  Toto je velký 
problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, 
protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to.  Takže, čekání na žízeň 
znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, 
který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, 
Národní asociace pro čestnost v medicíně.  Za prvé, lidé by nikdy neměli 
dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Proto, aby se 



nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je 
moč bezbarvá, je to dobré znamení.  Když moč zežloutne, znamená to, 
že se tělo začíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tělo skutečně 
dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.  
 
Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé 
věnovat pozornost?  
 
Dr. B: Kůže – je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. 
Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý 
povrch na obličeji starších lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod 
bradou je známkou dehydratace. Takže, když má tělo nedostatek vody a 
podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně zemře, protože léčba 
umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje dehydrataci. Takže 
musíme chápat tyto příznaky dehydratace. Určil jsem, proč jsou tyto tři 
nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný 
problém v různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které 
se v průběhu času vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný – když 
se postupně stáváme dehydratovanými, začnou vysušené buňky 
transformovat. Vysvětlil jsem, jak dehydratace potlačuje imunitní 
systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině onemocnění, včetně 
rakoviny. 
 
Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá - když jdou na jídlo 
do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska 
řetězců restaurací, nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, 
než vodu. Vzpomínám si, že jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci 
restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána Just Say No to H2O 
(Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili 
nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.  
 
Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví 
někoho jiného.  Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když 
propagují něco, co tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že nevědí, nedělají to 
vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je to špatným vzděláním, a myslí si, že tyto 
nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutečnosti, z hodně dětí, 
které pijí limonády, se stanou „hlupáci“, ale jakmile jim tyto limonády 
vezmete, jejich známky se ohromně zlepší – z trojek a čtyřek se stala 
dvojka. Protože něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je 
přesně to,  protože kofein je toxická chemická látka – je to chemická válka.  



Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, 
dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory 
vlastního potravního řetězce. 
 
Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.  
 
Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o 
stejnou skupinu léků – neurotoxických látek.??? 
 
Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by 
měli dělat pro posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které 
zpřístupňujete?  
 
Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé 
internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si 
vyměňujeme, a tak dále. Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti 
zpět do medicíny.  Protože, když jsou to mladí lidé, mají před sebou mnoho 
let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské praxe zranitelní. 
 
Mike: Tato stránka je…   
 
Dr. B: http://www.watercure.com.  
 
Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org  ?  
 
Dr. B: Ano, ale z http://www.watercure.com  mají možnost přejít i na tuto 
druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v 
oblasti lékařské vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ 
budoucí vědecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí 
udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A informace jsou psané tak 
jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. 
Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy. 
 
VODY JE MÁLO, VAŽME SI JÍ: Více než miliarda lidí na světě nemá 
přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské 
Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V 
absolutních číslech je problém největší v Asii - jen v Číně se jedná o 300 
milionů obyvatel. "Ve většině měst - vyjma subsaharské Afriky - jsou k 
dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody 
problematická celosvětově. Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným 



hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. 
Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 
1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění - ta jsou ve většině 
případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací. Důsledky 
jsou však mnohem širší - například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze 
vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy 
tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou - výdělečnou - 
činnost. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do 
roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však 
nepovede ho splnit - při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl 
naplněn až v roce 2076[4]. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako 
dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 
km od místa bydliště.     
                                                                                                                             
Proč pít vodu z vodovodu? Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené 
látky. Podléhá přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere 
několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. Voda z kohoutku vždy 
splňuje limity dané vyhláškou MZd. ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. 
Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody, některé 
jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U vody z 
kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně 
kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Neobsahuje bakterie a jiné 
škodlivé látky. Voda z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským 
standardům. Víte, co pijete - vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah 
parametrů kvality vody z kohoutku, výsledky rozborů najdete na 
internetových stránkách společností, v zákaznických centrech či v 
informačních materiálech. (Veolia) 

++++++++++++++++++++++++ 
Madari 
# -Počas II. svetovej vojny, v roku 1944 sa v Riu de Janeiro konala 
# recepcia, na ktorú bol pozvaný aj maďarský veľvyslanec. Keď vstúpil do 
# sály, oblečený do slávnostnej uniformy, pozdravil nacistickým 
# pozdravom. Hostiteľ, vplyvný bankár, si to všimol a pri prvej 
# príležitosti oslovil veľvyslanca: 
# "Pán veľvyslanec, pozdravili ste Heil Hitler, ľud vašej krajiny patrí 
# k nordickej rase?" 
# "Nie, my sme pôvodom z Mongolska." znela veľvyslancova odpoveď. 
# "Aha, teda váš štát sa rozprestiera v Ázii?" vyzvedal ďalej hostiteľ. 
# "Nie, naša krajina leží v strede Európy." 
# "Aha, ale tam je teraz vojna, aj vy ste do nej zapojení?" 
# "Áno, bojujeme proti Sovietskemu zväzu." 
# "A máte voči nemu územné požiadavky?" 
# "Nie, voči nemu územné požiadavky nemáme. Tie máme voči Rumunsku a Slovensku." 
# "Aj to sú vaši nepriatelia?" 
# "Nie, to sú naši spojenci." 
# Hostiteľ bol tým trochu zmätený, ale potom uvidel, že veľvyslanec má 
# na uniforme kráľovský znak a pokračoval vo vypytovaní: 
# "Ako vidím, vaša krajina je kráľovstvo. Ako sa má váš kráľ? 
# "My kráľa nemáme, nám vládne admirál." 
# "Admirál?, teda vaša krajina leží pri mori?" 
# "Nie, my sme štát vnútrozemský." 
# Po tomto ešte zmätenejší hostiteľ sa pýta: 



# "A ako sa teda má váš admirál?" 
# "Zajali ho Nemci..." 
# "To sú tiež vaši nepriatelia?" 
# "Nie, to sú naši najväčší priatelia a spojenci." 
# "Sakra chlape, ja už ničomu nerozumiem, ste kráľovstvo vo vnútrozemí 
# Európy, ktorému vládne admirál, ktorého zajali jeho priatelia, 
# bojujete s niekým, od koho nechcete ani aker zeme a naopak, chcete 
# územia od svojich spojencov. Čo sú to tam u vás za čudné pomery?" 

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


