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Úvodník 
 

Stalo sa Vám, �e prídete do obchodu a predavačka sa Vás spýta: te�ik! Vy jej 
poviete jedno mlieko, dva ro�ky a ona na to nemtudom. Vypadne Vám reč a pozeráte na 
ňu ako teľa na maľované vráta... Takáto situácia Vás bez problémov mô�e prekvapiť 
trebárs v Moldave, Komárne, či inde na ju�nom Slovensku. Pre Pre�ovčana, Popradčana, 
Ru�omberčana, �ilinčana, Trenčana �ok, niečo nevídané, pre Slovákov obývajúcich 
oblasť zmie�aného ju�ného Slovenska ka�dodenná realita. 

Čo je v�ak toto oproti tomu, keď sa chcete zamestnať a potencionálny 
zamestnávateľ Vám povie, �e keď neovládate maďarčinu, tak sa mô�ete s pracovným 
miestom ihneď rozlúčiť. A to ste sa uchádzali iba o prácu napr. v sklade zeleniny a nie 
tlmočníka... 

Čo to má toto znamenať? Stret s tvrdou realitou na juhu Slovenska. Realita nám 
odkrýva aj ďal�ie otrasnosti. V strede mesta nachádzajúcom sa na Slovensku sa týči napr. 
veľký utlačovateľ Slovákov, alebo socha divocha, ktorý svojho času píjaval krv na�ich 
predkov, alebo socha generála, ktorý likvidoval na�ich predkov... 

Je toto vôbec mo�né? Opýta sa neveriacky �ari�an, Liptovčan či Kysúčan. Áno 
je! Kto s týmito nehoráznosťami nesúhlasí, tak pre toho je určená akcia usporadúvaná z 
príle�itosti 85. výročia podpisu Trianonskej mierovej zmluvy.  

Slováci, je najvy��í čas pozrieť sa realite do očí! Ktosi sa nám tu rozťahuje. Na 
ná� úkor! 

Toto chcete? 
Príďte aj vy do Ro�ňavy vyjadriť nesúhlas s politikou maďarského iredentizmu! 

My tam budeme! 
redakcia Hlasu NS 

   

 

SLOVENSKÁ  
 

POSPOLITOSŤ 
 

Slovenská pospolitosť sa hlási k tisícročným slovanským a
slovenským tradíciám. Je prirodzeným spojením v�etkých Slovákov
mysliacich a konajúcich v náväznosti na prastaré slovanské a
slovenské kultúrne, historické a duchovné tradície. 

  
Slovenská pospolitosť je spoločenskou organizáciou, ktorá

sa zakladá na priateľskom princípe, kde sú si v�etci členovia rovní bez
ohľahu na vek, vzdelanie alebo  funkciu. Jej cieľom je budovať
slovenskú spoločnosť v duchu �túrovských tradícií. 

  
Slovenská pospolitosť je nositeľom ducha Ľudovíta �túra a

v�etkých velikánov slovenského národa. Hlavným cieľom Slovenskej
pospolitosti je rast fyzický a du�evný ka�dého jej člena, prehlbovanie
vedomostí o histórii, zvykoch a poslaní Slovákov a Slovanov. 

Aj ty sa pridaj na stranu pravdy ! 
Bráňme spoločne ná� národ ! 

Staň sa aj ty členom  

SLOVENSKEJ POSPOLITOSTI ! 
pospolitost@pospolitost.sk 

 

VERNÍ SEBE � SVORNE NAPRED! 
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Maďarmi nenávidený Trianon 
 

Trianon, čo to vlastne je? Spýtajú sa mnohí. 
Trianonom sa slengovo nazýva Trianonska mierová 

zmluva, ktorá je súčasťou systému mierových zmlúv, prijatých 
po skončení 1. svetovej vojny, počnúc mierovou zmluvou 
Versaillskou a Saint Germainskou, ktoré podpísali víťazné �táty 
DOHODY so �tátmi, ktoré začali túto vojnu, t. j. Nemeckom a 
Rakúsko-Uhorskom (lep�ie povedané jeho nástupníckymi 
�tátmi Rakúskom a Maďarskom). 

Čo tejto zmluve okrem iného predchádzalo? 
Nespokojnosť nemaďarských národov s politikou 

maďarského, v Uhorsku vládnuceho národa, ktorý hrubo 
potieral v�etky prejavy nemaďarského národného �ivota. 
V Uhorsku vládnuci Maďari neuznávali iný národ ako svoj. 
Presadzovali, hlavne po rakúsko-maďarskom vyrovnaní z roku 
1867 tvrdú maďarizáciu a sna�ili sa 
asimilovať nemaďarské národy do 
jednotného, maďarského. Svojou 
politikou tvrdej maďarizácie 
niektoré nemaďarské národy 
priviedli a� do stavu národnej 
agónie. 

Po vypuknutí prvej svetovej 
vojny mnohí vojaci nemaďarských 
národov odmietli bojovať za �tát, 
ktorý im upieral základné ľudské 
a národné práva. Ich politickí 
predstavitelia dali taktie� jasne 
najavo svoju nechuť ďalej �iť 
v Rakúsko-Uhorsku, tie� nazývanom 
�alár národov a sna�ili sa presvedčiť 
�tátnikov Dohody o potrebe 
dezintegrácie Rakúska-Uhorska. 

�tátnici Dohody uznali 
oprávnenosť boja Čechov 
a Slovákov za svoje oslobodenie, 
ktorí svojimi činmi dokázali, �e sú 
tohoto uznania hodní. 

Na mierovej konferencii po 
skončení vojny sa zúčastnila aj ČSR, 
pre ktorú bola zo série zmlúv 
najzaujímavej�ia hlavne Trianonska 
mierová zmluva, ktorá rie�ila 
Maďarsko - Česko Slovenský 
problém.    

V Trianonskej zmluve sa Maďarsko zaviazalo vytvárať 
podmienky pre pokojné, mierové spolu�itie medzi národmi 
a �tátmi a poskytovať demokratické práva národnostným 
men�inám v Maďarsku na princípe rovnosti. 

Trianonska zmluva určuje okrem iného aj hranice 
medzi Československom (Slovenskom, ako nástupníckym 
�tátom ČSR) a Maďarskom a obsahuje aj stať, ktorá hovorí 
o ochrane men�ín na území Maďarska. 

Tieto dve state sú Maďarskou stranou prakticky od 
podpisu permanentne, u� 85 rokov sabotované vo väč�om či 
men�om rozsahu. 

Ako začali Maďari uplatňovať Trianonsku mierovú 
zmluvu v praxi? 
1. Vo vnútornej politike voči men�inám v Maďarsku 

Po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy otvorili v 
Maďarsku niekoľko �kôl s vyučovacím jazykom slovenským, 
ktoré čoskoro zru�ili. Slovenské deti museli chodiť do 

maďarských �kôl. Vláda nevydala ani jednu učebnicu v 
slovenskom jazyku. Na dvoch učiteľských ústavoch zaviedli 
nepovinný kurz slovenčiny, ale keď sa naň Slovák zapísal, 
vystavil sa osobným útokom. 
Do �kôl v slovenských mestách a dedinách dávali učiť zásadne 
maďarských učiteľov. Prísne sa kontrolovala úroveň vedomostí 
v maďarčine. Deti sa nesmeli ani mimo vyučovania rozprávať 
po slovensky. V kostoloch sa odbavovali bohoslu�by len v 
maďarčine. Metódy maďarizácie zabezpečovali najmä učitelia, 
notári a kňazi. 

V �kolách sa deti pred začiatkom vyučovania modlili 
�Verím v jedného boha, verím v jednu vlasť, verím v 
znovuzrodenie Veľkého Maďarska�. Celý �kolský systém sa 
zameriaval na výchovu �iakov len v maďarskom národnom 

povedomí. Pre slovenské deti 
nejestvovalo označenie Slovák a vo 
výučbe sa zameriavali len na 
maďarské dejiny, ktoré vykazujú 
veľké mno�stvo falzifikácie. 

Kam to dotiahla slovenská 
men�ina �ijúca v Maďarsku vo 
svojom rozvoji pri �dodr�iavaní� 
Trianonskej mierovej zmluvy 
Maďarskom nám dokladajú čísla. 

Po skončení výmeny 
obyvateľstva medzi ČSR 
a Maďarskom ostalo �iť v roku 1948 
� podľa zistení ČS presídľovacej 
komisie na území Maďarska 400 279 
Slovákov. Pri sčítaní ľudu 
v Maďarsku v roku 1990 na�lo 
odvahu prihlásiť sa k slovenskej 
národnosti u� iba 10 459 občanov 
a slovenčinu ako materinský jazyk si 
pripísalo 12 745 občanov. 

Je mo�né zo stanoviska 
Celo�tátneho výboru Zväzu Slovákov 
v Maďarsku zo dňa 2. 12. 1994 
vyčítať, kvôli čomu je v súčasnosti 
v Maďarsku početný stav slovenskej 
národnosti tak hlboko  biedny. Pí�e sa 
tam, �e �Slovenská men�ina, �ijúca 
na území na�ej vlasti (Maďarska) 
sa dnes nachádza v nebezpečenstve 

úplnej asimilácie...Prosíme ka�dého občana Maďarskej 
republiky, strany , organizácie, aby pochopili na�e snahy a na�u 
činnosť, aby napomáhali bezkonfliktnému hláseniu sa 
k slovenskej národnosti�. 

E�te jasnej�ou rečou vraví vyhlásenie Slovákov 
v Maďarsku zo dňa  29. 9. 1992, kde sa okrem iného pí�e: 
�Národnostné men�iny v Maďarsku sú od jej vzniku v roku 
1918 a� po súčasnosť vystavené asimilácii. Ich súčasné 
nepriaznivé postavenie a celkový stav je výsledkom 
asimilačného procesu, majúceho charakter kultúrnej 
genocídy�... 

Toto je výsledok dodr�iavania Trianonskej mierovej 
zmluvy Maďarskom. Slovenská národnosť v Maďarsku je 
skoro mŕtva!!! Maďarom to v�ak nestačí a broja aj: 
 2. v zahraničnej politike proti Trianonu 

Po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy v�etky 
maďarské vlády takmer pravidelne zasielali do Spoločnosti 

 

Maďarský revizionstický plagát. Sen 
o Veľkom Uhorsku je u na�ich ju�ných susedov 
�ivý aj dnes!
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národov sťa�nosti na ČSR, ako tvrdili pre nere�pektovanie práv 
maďarskej men�iny v ČSR. 

Z Maďarska vysielali do Európy mnoho politikov, 
ktorí sa rôznym spôsobom sna�ili presvedčiť verejnosť, ale 
i vedúcich politikov �tátov Dohody o nesprávnosti 
Trianonskeho mieru. Tak napr. v roku 1927 rozvinulo 
Maďarsko vo svete za pomoci anglického lorda Rothermerea 
a jeho novín Daily Mail veľkú kampaň za revíziu Trianonskej 
mierovej zmluvy. V rámci kampane navrhovali podstatné 
posunutie hranice medzi ČSR a Maďarskom na sever. Vyslanci 
maďarských vlád presviedčali priamo signatárov Trianonskej 
zmluvy o jej nespravodlivosti. V skutočnosti im ne�lo len 
o posunutie hranice, ale o začlenenie celého Slovenska 
k Maďarsku. 

Úsilie maďarských vlád a nimi �írenej propagandy 
bolo čiastočne úspe�né pri nanútení Mníchovského diktátu 
ČSR. Ale väč�í úspech dosiahli a� pri Viedenskej arbitrá�i. 

Na arbitrá�nych rokovaniach Maďarsko predlo�ilo 
�tatistické údaje a mapy na základe �tatistík zo sčítania 
obyvateľstva z roku 1910, teda z obdobia, keď v Uhorsku 
vrcholila najväč�ia  maďarizácia a keď údaje boli 
zhroma�ďované za súčasného zastra�ovania Slovákov 
a fal�ovania výsledkov sčítania obyvateľstva. Arbitri odmietli 
postupovať podľa sčítania obyvateľstva z roku 1930 a vôbec 
nebrali na vedomie prítomnosť Slovákov v potrianonskom 
Maďarsku. Viedenská arbitrá� bola diktátom veľmocí � 
Mníchovom pre Slovensko, ktorá pod nátlakom a hrozbou 
Slovensko územne okyptila. 

Úsilia o získanie celého Slovenska sa maďarské vlády 
nevzdali po celý čas Druhej svetovej vojny. Na dosiahnutie 
tohto cieľa predkladali po�iadavky v Berlíne a od roku 1943 
vysielali svojich emisárov cez Ankaru aj s rozsiahlymi 
memorandami pre vládu Veľkej Británie a USA, v ktorých 
zdôrazňovali nevyhnutnosť pripojenia Slovenska k Maďarsku, 
čo odôvodňovali potrebou zmeniť chybné rozhodnutie 
Trianonskej mierovej konferencie. 

Úsilie o zmenu slovensko-maďarskej hranice vo svoj 
prospech vyvíja Maďarsko nepretr�ite od jej vytvorenia v roku 
1918 a potvrdenia Trianonskou mierovou zmluvou zo 4. 6. 
1920 a� po súčasnosť. 

Svedčia o tom napr. aj výroky niekdaj�ieho ministra 
zahraničia Maďarska Lászla Kovacsa, podľa ktorých sa 
Maďarsko nevzdá mo�nosti mierovej zmeny hraníc, preto�e 
�v�etky medzinárodné zmluvy sa dajú prehodnotiť, ak sa 
zásadným spôsobom zmenia podmienky�. 

Cestu k zásadnej zmene podmienok nastúpilo 
Maďarsko násilnou asimiláciou men�ín na svojom území, 
podnecovaním nespokojnosti maďarskej men�iny v susedných 
�tátoch a presadzovaním autonómie pre túto men�inu. 

V Európe neexistujú �táty, v ktorých �ije národnostná 
men�ina v blízkosti hraníc, ktorá by bola zo susedného �tátu tak 
intenzívne podnecovaná k nespokojnosti, k stupňovaniu svojich 
po�iadaviek a do�adovania sa autonómie na etnickom princípe, 
ako sú �táty susediace s Maďarskom. Slovensko-maďarská 
hranica má dĺ�ku a� 679 km, pozdĺ� ktorej sa nachádza 
národnostne zmie�aná oblasť, pre ktorú presadzujú 
predstavitelia Maďarska a maďarskej men�iny na Slovensku 
autonómiu. 
Pri autonómii to v�ak nekončí! 

To, čo povedal L. Kovacs, �e medzinárodné zmluvy sa 
dajú prehodnotiť, to je čistý a holý fakt. Pokiaľ sa slovenskí 
vládni predstavitelia nepobijú o zachovanie Trianonskej zmluvy 
v platnosti, tak je iba otázkou času, kedy sa stále agresívnej�ím 
Maďarom, tvrdo idúcim za svojou vecou za pomoci svojej 
politickej platformy pôsobiacej na Slovensku � SMK, mô�e 
podariť túto zmluvu revidovať a v konečnom dôsledku odtrhnúť 
juh Slovenska od svojho materského �tátu. 

 
Slováci, nad Tatrou sa blýska!!! 

(rn) 

 

Európan z ázijských stepí 
 

U� sme si zvykli, �e propagátori tzv. spoločnej Európy � teda Európskej únie � 
usilovne hľadajú v dejinách akúkoľvek tradíciu a osobnosť, o ktorú by sa mohli oprieť. 
Výsledkom sú neraz neprirodzené, násilné a upotené snahy vyrobiť Európana � teda človeka 
ich razenia, z ktorejkoľvek význačnej osobnosti bez ohľadu na národnosť a skutočné politické a 
spoločenské presvedčenie. E�te smie�nej�ie a bizarnej�ie v�ak je ich kŕčovité úsilie nájsť 
v dejinách tradíciu, ktorá by im vyhovovala. Spomínala sa Rímska rí�a, rí�a Karola 
Veľkého, Napoleon � má to v�ak jednu chybu - v�etky tieto rí�e vyrástli na násilí a krvi a 
rozhodne im ne�lo o nejakú spoločnú Európu. Ostatne, tento pojem bol v ich časoch dosť 
sporný. Navy�e sa neusilovali o vytvorenie nejakého spoločenstva, len sa usilovali získať 
moc nad čo najväč�ím územím. Aj keď sa v ich pôsobení nájdu pozitívne momenty, význam 
ich odkazu pre dne�ných euronad�encov je minimálne sporný. Veď podľa tejto logiky by 
sme mohli pokojne oslavovať aj Adolfa Hitlera, lebo aj on mal svoju predstavu jednotnej 
Európy a čo sa týka počtu obetí, nijako sa nevymykal z radu u� menovaných. To najlep�ie 
som si nechal nakoniec. Pred nedávnom prebehla tlačou správa o odhalení sochy 
húnskeho náčelníka Attilu v nejakej dedine na ju�nom Slovensku. Nu�, na vztyčovanie sôch 
násilníkom a tyranom na na�om juhu sme si u� pomaly začali zvykať a nijako nás to 
neprekvapilo, preto�e poznáme spôsob myslenia na�ich ju�ných susedov, z ktorých aspoň časť 
duchovne trčí kdesi na ázijských stepiach. Prekvapujúce a priamo smie�ne bolo v�ak 
vyhlásenie Pála Csákyho, ktorý sa samozrejme odhalenia sochy násilníka, ktorého súčasníci pokrstili na Bo�í bič, zúčastnil. Podľa 
neho mal Attila svoju víziu zjednotenej Európy a dnes napĺňame jeho odkaz nie násilím a zbraňami, ale mierovou cestou. Nu�, čo k 
tomu dodať, azda len to, �e za chvíľu mo�no postavíme sochu D�ingischánovi, veď aj on mal svoj sen o zjednotení a to nielen 
Európy, ale celej Euroázie.  

P.S. Na podujatí si účastníci mohli zakúpiť v replike húnskej jurty skutočne �hodnotnú historickú literatúru�. Napríklad o 
stopách prítomnosti starých Maďarov v Severnej Amerike. 

Roman RS  

 

Attila 
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O zlodejoch a sochách 
 

Ka�dá spoločenská zmena so sebou priná�a, okrem iného, aj zmenu výzdoby ulíc a námestí. Miznú sochy a súso�ia späté 
s bývalým re�imom a nový re�im si buduje nové. Málokde je v�ak so sochami taký problém ako v priestore strednej Európy. Tu sa 
sochy stávajú vá�nym spoločenským problémom, ktorý provokuje a poburuje príslu�níkov iných národov. Tak sa nedávno Česi 
rozhodli postaviť sochu Edvardovi Bene�ovi. Majú na to právo, bol to významný politik, ktorý sa istou mierou zaslú�il o vznik prvej 
Československej republiky. Okam�ite sa v�ak ozvali Maďari a ich predstavitelia, �e predsa nemo�no stavať sochy človeku, ktorý 
podporoval princíp kolektívnej viny a vyhnal zo slovenského územia ich rodákov. Aj oni majú mo�no právo protestovať, len�e 
v tomto prípade to vyzerá ako staré známe: zlodej kričí, chyťte zlodeja. Preto�e Česi postavili sochu svojmu bývalému prezidentovi 
aspoň na svojom území a nič nenamietali proti stavbám rovnako rozporuplných sôch na maďarskom území. Maďari v�ak sochami 
svojich predstaviteľov a symbolov hyzdia aj na�u krajinu - ju�né Slovensko. Sochy Ko�úta v Ro�ňave, generála Klapku v Komárne 
sú sochami ľudí, ktorí Slovákom ublí�ili viac ako Bene� Maďarom a na�i predstavitelia mlčia. O sochách krvavých chánov a 
turulov, ktorými je ju�né Slovensko posiate, azda netreba ani hovoriť. A na�a vláda aj mlčí, mo�no preto, lebo umo�nila maďarským 
predstaviteľom, aby v nej sedeli. Alebo si povedala, �e nejaká socha ju nemô�e znepokojovať. Sochami sa to v�ak iba začína a kde 
to končí, to si mô�e ka�dý domyslieť. Z toho mi jednoznačne vychádza, �e slovenská vláda si nevá�i ani svoj národ, ani svoju 
krajinu, ani samú seba. Lebo keby to bolo inak, protestovala by proti vlne kultúrneho imperializmu podobne ako vláda ná�ho 
ju�ného suseda. Tým skôr, �e sochy nepriateľov Slovenska a Slovákov nestoja kdesi v Budape�ti, ale na území ná�ho �tátu. 

Roman RS 
 

 
VYHLÁSENIE  SLOVENSKEJ  POSPOLITOSTI  - NÁRODNEJ STRANY 

 
K VÝROČIU TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMLUVY 

 

 
 

Ka�dý roduverný Slovák cíti bolesť a hnev pri pohľade na krivdy, páchané na slovenskom národe. Drzosť a po�iadavky

maďarských �ovinistov rastú zo dňa na deň. Ich snahy sa zintenzívňujú a smerujú k vystupňovaniu národnostného napätia na

území strednej Európy. Nehanebne sa do�adujú odtrhnutia ju�ných území Slovenska a znovuvytvorenia �alára národov -

Veľkého Uhorska. Rovnaké problémy spôsobuje maďarská men�ina v Rumunsku a Srbsku. My sme im v�ak dovolili u� mnoho

a vytrpeli sme si kvôli nim u� príli� veľa, preto u� ďalej nesmieme ustúpiť! Nesmieme sa nechať naďalej utláčať od maďarských

�ovinistov! 

Dňa 4. júna si pripomíname podpísanie mierovej zmluvy v Trianone z roku 1920. Mala to byť definitívna bodka za

snom maďarských �ovinistov o Veľkom Uhorsku. Av�ak táto zmluva sa pre nich nejaví ako �iadna preká�ka. A teda platí, �e čo

si neurobíme sami, nik za nás neurobí. Iba my, slovenskí, srbskí a rumunskí  nacionalisti, doká�eme spolu rozbiť v�etky

maďarské pokusy! Spoločne sa postavíme maďarským kočovníkom, tvrdo a nekompromisne! Na na�ich územiach u� niet

priestoru pre maďarský �ovinizmus! Okrem maďarských nepriateľov sa v�ak musíme vyrovnať aj s domácimi zradcami

a prisluhovačmi, ktorí sa stali kolieskami v ich odnárodňovacej ma�inérii. Nikto z nás sa u� nesmie nečinne prizerať, ale musí sa

postaviť na obranu svojho národa a svojej vlasti! Na Slovensku sa u� sformovala sila odhodlaná za ka�dú cenu rozdrviť

maďarskú iredentu! Slovenská pospolitosť je táto sila, Slovenská pospolitosť je a� do ná�ho víťazstva pripravená brániť

slovenský národ a slovenský �tát! 
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VYHLÁSENIE  RUMUNSKEJ ORGANIZÁCIE NOUA DREAPTA 
 

K VÝROČIU TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMLUVY 
 

 
 

Pre nás Rumunov je veľmi smutné zistenie, �e v Európe, tak veľmi ničenej konfliktmi a bratovra�ednými vojnami

počas dvadsiateho storočia, sú stále prejavy podobné tým maďarským a to otvorené nároky na odtrhnutie území susedných

krajín. 

4. júna 1920 bola podpísaná mierová zmluva v Trianone medzi spojeneckými silami (vrátane Rumunska) na jednej

strane a Maďarskom na strane druhej. Táto zmluva oficiálne dokumentuje spojenie území Transilvánia, Banat, Crisana

a Maramures s Rumunskom. Maďarsko taktie� stratilo územia dobyté od jeho susedov, v prospech nových krajín:

Československa, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Slovinska. Nane�ťastie, v súčasnosti je e�te veľa Maďarov, ktorí neuznávajú

alebo nesúhlasia s Trianonskou zmluvou. A čo viac, po roku 1989 rastie počet plánovaných protitrianonských aktivít, ktoré si

na�li svoje miesto v Maďarsku a tie� medzi maďarskými komunitami v Rumunsku, Srbsku a Slovensku. 

Na�a tú�ba je ukončiť tento primitívny �ovinizmus v Európe a silne veríme, �e ignorovaním niektorých skutočne

potencionálne nebezpečných otázok sa problém nevyrie�i. Nemô�eme prosiť Maďarov, aby prestali byť vlastenci a nacionalisti,

ale nemajú právo na �iadne nároky na územia patriace suverénnym �tátom. 

Aby sa vyrie�ila táto zále�itosť, nacionalistické aktivity, ktoré podporuje Noua Dreapta (Rumunsko), Obraz (Srbsko)

a Slovenská pospolitosť, sú namierené k pro-Trianonskej manifestácii, za účelom otvorenej diskusie, vysvetleniu a prípadnému

rie�eniu spoločného problému, ktorému na�e krajiny čelia. 

Tieto bratovra�edné vojny v Európe musia skončiť, iba ak to v�etky zúčastnené strany pochopia, vrátane Maďarov.

Problémy, ktorým ná� kontinent čelí sú rôzne: preukazovanie pokory voči agresívnej politike Spojených �tátov Amerických,

vnucovanie boľ�evických monopolov a ekonomických pravidiel v Európskej Únii, prisťahovanie nespočetných neeurópskych

emigrantov, ktorí u� začali meniť etnické zlo�enie starého kontinentu, vysoká miera korupcie, more nepravdivých vyhlásení,

drogy, účasť na nespravodlivých vojnách a mnohé iné problémy. 

Za týchto okolností by sa napätia medzi Angličanmi a Írmi, Poliakmi a Nemcami, Rumunmi a Maďarmi, Srbmi

a Chorvátmi mali ukončiť. 

Je v záujme ka�dého skutočného Európana, aby staré �ovinistické ideológie boli vymenené za paneurópske

nacionalistické, zalo�ené na viere v ná�ho Boha, národ a rodinu, na my�lienkach, na ktoré sa v novej Európskej Únii zabudlo

a boli odvrhnuté. 

V tento deň sú v Maďarsku organizované protitrianonské manifestácie. To je presný dôvod, prečo musíme povedať

svoje rázne NIE maďarskému �ovinizmu. 

Súhlasíme s na�ívaním Maďarov v Rumunsku, ktorí pomáhajú obom krajinám, ale tým ktorí chcú roztrhať Rumunsko

dáme pocítiť, �e toto je v dne�nom svete neprijateľné a �e budeme v�dy bojovať, bojovať za svoju krajinu proti tým, ktorí útočia

na na�u územnú alebo duchovnú nezávislosť. 
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Maďarské (seba)klamy 
 
Prvý maďarský (seba)klam � Maďari sa ako prví usadili v podunajskej kotline ako prapôvodné 
(autochtónne) obyvateľstvo. 

 
�Po Avaroch pri�li Maďari, ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline a sú tu dodnes.� 

Árpád Göncz, maďarský prezident (Oxford 1995) 
 

�Ľudoprázdna� Karpatská kotlina � Maľovaná lo� 
 
V maďarskom parlamente � postavenom hlavne liptovskými murármi � visí monumentálny, �estnásťmetrový obraz 

nazvaný Príchod starých Maďarov (presnej�ie starých Uhrov). Dielo zobrazuje impozantných rytierov-vitézov (víťazov), odetých 
v blýskavých pancieroch, so skvelou oceľovou zbrojou, na koňoch o�írovaných bohato zdobenými postrojmi. Príchodzích jazdcov � 
vojvodcu Arpáda a jeho dru�inu � vítajú miestni občania, chudáci odetí v chatrných zrebných habitoch, očividne sociálne i kultúrne 
zaostalej�í. Pravda je v�ak taká, �e to bolo presne naopak � práve príchodzí boli tými kultúrne zaostalej�ími. Staromaďarské kmene, 
ktoré sa v Podunajskej (Karpatskej) kotline objavili v 9. storočí, mali oveľa chudobnej�iu slovnú zásobu ako tunaj�ie, preva�ne 
staroslovenské obyvateľstvo. Starí Maďari (starí Uhri � z ôsmichturko-ungrijských kmeňov sa len jeden volal Meder-Megyer-
Magyar, zrejme podľa náčelníka) nevedeli obrábať pôdu a �ivili sa iba lovom, chovom dobytka a lúpe�nými výpravami. Takmer 
vôbec nepoznali remeslá a staviteľstvo a o organizácii �tátu, kresťanstve, právnej tradícii a európskej vzdelanosti nemali ani 
potuchy. Ich pôvodná kultúra bola taká biedna a �nekonkurencieschopná�, �e sa zakrátko takmer bez stopy rozplynula. 

U� Svetozár Hurban Vajanský obraz premenoval a nazval ho oveľa výsti�nej�ie � Maľovaná lo�. Ozaj, kto to vlastne na 
Munkácsyho obraze víta náčelníka Arpáda a jeho dru�inu? Veď podľa pána bývalého dlhoročného prezidenta Árpáda Goncza, ktorý 
ten obraz určite veľmi dobre pozná, tu vtedy nebol usadený nikto. �eby nejakí náhodní pocestní? 

Bývalý maďarský prezident Árpád Goncz roku 1995 pri predná�ke v Oxforde na nemalý ú�as prítomného politického 
a vedeckého publika vyhlásil, �e �po Avaroch (ktorí pri�li do 
strednej Európy v 6. storočí n. l. � pozn. aut.) pri�li Maďari, 
ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline a sú tu 
dodnes�. Popredný maďarský vzdelanec, dokonca hlava �tátu, 
pokojne nazýva nesúrodú zmes kmeňov, z ktorých len 
jeden sa volal Meder (Megyer- Magyar), Maďarmi. 

Tvrdenie, �e (starí) Maďari pri�li ako prví do 
Karpatskej kotliny, bolo a zostane obyčajnou l�ou. Od 
koho potom náčelníci staromaďarských kmeňov (vraj) 
�kúpili� túto krajinu, keď podľa pána historika Goncza 
�pri�li prví�, či�e do ľudoprázdna? A ako mohla 
v tomto ľudoprázdne fungovať Veľká Morava, v tom čase 
jedna z hlavných európskych mocností? 

Starí Maďari prichádzali postupne po 
niekoľko rokov a ich hlavná časť bola na zúfalom úteku pred 
Bulharmi a Pečenehmi. Nepri�li do ľudoprázdnej 
Karpatskej kotliny ako prví a vôbec sa tu ako prví neusadili. 
Karpatská kotlina bola primerane osídlená u� v dobe 
kamennej, bronzovej i �eleznej. Maďari spochybňujú, �e toto územie u� od 5. - 6. storočia trvalo obývali Slováci (Slovania, 
Sloveni). Ako v takmer v�etkých zásadnej�ích tvrdeniach maďarských historikov, i tu je pravda presne opačná � starí Slováci boli 
v Podunajskej ní�ine oveľa skôr. 

Historické vystúpenie Slovanov na strednom Dunaji v 5. - 6. storočí je v rámci serióznej vedy nesporné (to uznáva aj časť 
maďarských historikov). To znamená, �e Slovania (i tá ich rozhodujúca časť, ktorú mo�no nazvať starými Slovákmi) tu boli dávno 
pred príchodom-vpádom starých Uhrov-Maďarov. U� tisíc rokov pred vpádom starých Maďarov razili Kelti na bratislavskom 
a ďal�ích svojich hradiskách mince � tetradrachmy. Známa je hypotéza, �e u� v 5. � 6. storočí boli starí Slováci (Sloveni) nositeľmi 
právnej kultúry odvodenej zo zvykového práva. S kým tu u� osem storočí pred vpádom Arpádových bojovníkov tak dlho a úporne 
bojovali germánske kmene a rímske légie, v tom čase bezkonkurenčne najmodernej�ia armáda sveta? �eby maďarskí historici 
nepoznali ani slávny rímsky nápis na trenčianskej skale? Komu vládol v 7. storočí knie�a Samo, pôvodne franský kupec? S kým 
porazil obávané �íky dobyvateľských Avarov? Komu to s takým re�pektom písali rímski pápe�i (o čom je mno�stvo dôkazov vo 
vatikánskom archíve) v čase, keď sa starí Maďari e�te len veľmi matne dozvedali o existencii písma a nepoznali ani také slová ako 
dvere či oblok? Nepísali Svätí otcovia azda vladárom Veľkej Moravy? Jednej z hlavných veľmocí vtedaj�ej Európy, ktorú za 
panovania Svätopluka označili ako regnum, kráľovstvo, a jeho za svojho �drahého syna�? Komu to vládli títo mocnári, keď 
v �ľudoprázdnom� Podunajsku nebolo takmer nijaké osídlenie? Klame Vatikán, keď tvrdí, �e tu u� dávno pred príchodom 
kočovníkov mal kresťanské biskupstvo? 

Staroslovenská Veľká Morava kontrolovala jednu z najdôle�itej�ích európskych obchodných kri�ovatiek. Práve tu sa 
Jantárová cesta z Baltu na Balkán dotýkala Devínskej brány, vstupu do západnej Európy. �Riedko osídlená a slabo organizovaná� 
Veľká Morava bola v tom čase európskym �pičkovým producentom a exportérom drahých kovov (predov�etkým striebra), ko�u�ín, 
medu, keramiky, ale najmä �eleza, ktoré malo zásadný hospodársky a vojenský význam. Ako dosvedčujú archeologické vykopávky, 

   

Centrálna časť �estnásťmetrového obrazu Príchod starých 
Maďarov o tzv. zaujatí vlasti, ktorého autorom je Mihály Munkácsy 
(Nemec, pôvodným menom Michal Lieb). Svetozár Hurban Vajanský 
dal obrazu výsti�ný názov � Maľovaná lo�. 
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len na území dne�ného Slovenska vtedaj�í obyvatelia vyrábali okolo 100 druhov �elezných výrobkov. Tak ako dne�ní Slováci aj ich 
staroslovenskí predkovia vynikali svojimi stavbárskymi schopnosťami, čoho dôkazom je mnoho opevnených osád a mohutných 
hradísk, z ktorých mnohé vybudovali dávno pred príchodom starých Maďarov. 

Milan Augustín upozorňuje (1997) na málo známy fakt, �e maďarskí archeológovia u� pred niekoľkými rokmi zverejnili 
získané poznatky o zvy�koch mohutného systému zdvojených a� strojených obranných valov, ktoré v�ak nedali do súvisu 
s obrannými stavbami proti postupu staromaďarských bojových dru�ín. Ak vezmeme do úvahy �aj valové systémy od Nyíregyházy 
takmer a� po Budape�ť, ktoré vlastne ochraňovali územia dne�ného Slovenska, je zrejmé, �e i�lo o rozsiahle obranné systémy, ktoré 
mohol financovať len bohatý a mocný �tátny útvar. A takýmto bola v tejto oblasti len Veľká Morava.� Arabský kupec a cestovateľ 
ibn Rusta sa o Svätoplukovi vyjadril ako o panovníkovi hodnom titulu �knie�a knie�at�. S úctou o ňom písal aj kronikár Regino či 
sám byzantský cisár Kon�tantín VII. 

Maďari, vychovávaní v extrémnom nacionalizme, boli takí obalamutení �bájnymi pravdami�, �e mnohých z nich 
archeologické vykopávky z čias Veľkej Moravy privádzali priam do nepríčetnosti. Maďarská akadémia vied �zametala� stopy po 
dejinnej prítomnosti Slovanov na území Maďarska. Sú známe viaceré prípady, keď sa maďarskí vedci sna�ili v�emo�ne zatajiť 
archeologické nálezy potvrdzujúce autochtónnosť Slovákov na tomto území � najmä pri maďarskom Zalaváre, kde sa na�li základy 
kostolov a obydlí Blatnohradu, ktorý ako centrum svojho knie�atstva vybudoval Pribina. Mladí maďarskí archeológovia napríklad 
nesmeli publikovať svoje �slovanské� nálezy pri Balatone z 9. storočia. A keď ich chceli porovnať s  veľkomoravskými exponátmi 
v múzeu Archeologického ústavu v Nitre, museli to urobiť tajne (M. Ferko). 

Čo v�ak urobiť s početnými zmienkami antických autorov o Slovanoch a Slovenoch (starých Slovákoch) � gótskeho autora 
Jordanesa, alexandrijského geografa Klaudia Ptolemaia, byzantského historika 
Prokopia, Menandra, Pseudo-Maurikiosa, Sýrčana Jána z Efezu či arabského 
geografa ibn Hurdádbeha. Čo so známou Fredegarovou kronikou, análmi 
Franskej rí�e či Spisom o obrátení Bavorov a Korutáncov? Budeme aj z týchto 
prameňov, ktoré patria k historiografickej �klasike�, vymazávať zmienky či 
celé state o Slovanoch a Venedoch (ako niektorí autori označovali Slovanov)? 
Spáli Európa svoje najcennej�ie archívy, aby maďarskí historici a politici mali 
pravdu, tvrdiac, �e Slovania (vrátane Slovákov) tu akoby ani neboli a objavili sa 
a� niekedy v 15. storočí (Gyorffy), po tureckom vpáde či dokonca v 18. storočí 
(ako dodnes tvrdia niektoré maďarské učebnice dejepisu)? 

Čo urobia premaľúvači dejín, hlásajúci maďarské (seba)klamy, so 
záplavou archeologických pamiatok, ktoré hádam len nechodili zakopávať do 
zeme slovenskí nacionalisti? Len na maďarskom území v Zadunajsku po 
severný breh Balatonu, jazera so slovanským názvom, vedci zdokumentovali 22 
staroslovenských sídlisk a ďal�ích 50 (!) dolo�ili písomnými prameňmi 
a jazykovedným výskumom. Archeologické vykopávky jednoznačne dokazujú, 
�e staroslovenské (slovienske) osídlenie siahalo hlboko na územie dne�ného 
Maďarska a �vykazovalo rovnocenný spôsob �ivota so �ivotom na ostatnom 
území Veľkej Moravy� (Vincent Sedlák). 

Staromaďarské kočovné kmene boli e�te pri Čiernom mori, keď roku 
828 bol v Nitrave (Nitre) vysvätený prvý kresťanský kostol na území strednej 
a východnej Európy, vôbec prvý v slovanskom svete (len na porovnanie, české 
kmene boli v tom čase e�te barbarmi, ich prvým pokrsteným knie�aťom bol 
Bořivoj, ktorý podľa legendy prijal kresťanstvo od Metoda roku 874). 

Starí Maďari boli e�te ďaleko a hovorili primitívnymi, nesúrodými 
jazykmi, keď na staroslovenskom území vznikol Proglas, vôbec prvý text 
napísaný v slovanskom jazyku(!), a pápe� Hadrián II. zakrátko, roku 868, popri 
latinčine, gréčtine a hebrejčine slávnostne schválil staroslovenčinu ako �tvrtý 
liturgický jazyk v západnom civilizovanom svete. Tým sa starí Slováci pridali 

ku kultúrnej �pičke Európy a sveta. Navy�e v 9. storočí vznikla na staroslovenskom území bohatá literatúra písaná glagolikou 
(hlaholikou), obsahujúcou osemtisíc slovanských a dvetisíc gréckych a latinských slov. �Taký bohatý kultúrny jazyk nemal v 9. � 
10. storočí nijaký iný národ v Európe!� pí�e profesor �. Ondru�. 

Na väč�ine územia Podunajskej ní�iny je vedecky dolo�ená kontinuita slovanského (staroslovanského) osídlenia 
prinajmen�om od 5. � 6. storočia, teda minimálne päť storočí pred príchodom-vpádom predkov na�ich dne�ných ju�ných susedov. 
Starí Slováci tvorili väč�inu osídlenia Podunajskej ní�iny  a boli jedným z najväč�ích slovanských národov, ako to okrem iných 
dokazuje Ján Stanislav vo svojom monumentálnom diele Slovenský juh v stredoveku. Územie Maďarska je husto posiate názvami 
dedín, miest, potokov, riek, hôr, z ktorých veľká väč�ina má � po rekon�trukcii z maďarského tvaru � v�eslovanský (a najmä 
sloviensky, či�e staroslovenský) ráz. 

Aj niektorí maďarskí učenci priznávajú, �e starí Slováci bývali na Neziderskom a Blatenskom jazere (Balatone). Ján 
Stanislav dokazuje, �e husté (staro)slovenské osídlenie na juhu susedilo s Chorvátmi a Slovincami, �e �itný ostrov a Tekov boli 
preva�ne (staro)slovenské, práve tak ako aj ďal�ie oblasti nad Dunajom a za Dunajom � Bukové hory, Matra i Tokaj (takisto 
starobylý slovanský názov). Na východe obývali predkovia Slovákov kompaktne Novohrad, ba i Heve�skú a Bor�ódsku stolicu. Aj 
podľa výskumov maďarského profesora Moóra �ili Slováci v oblasti po rieku Maro� a Sedmohradské hory. 

Jadro takej mohutnej rí�e, akou nesporne bola Veľká Morava, musel tvoriť mimoriadne početný a vyspelý kmeňový zväz, 
ktorý okrem iného niekoľko desaťročí viac-menej úspe�ne odolával mohutnému vojenskému náporu na dvoch frontoch � zo západu 
sa naň valili záľahy bojovných Germánov, z východu nemenej bojachtivé hordy lúpe�ných kočovníkov. 

 

Maďarom!  
Vezmite si na�e lesy a v�etky krásy,  
veď z nás sa u� k nim nik nehlási. 
My sme predsa národ poddajný, 

pokojne rozkopte na�e brány. 
My sami si pichneme nô� do srdca,  
veď �iadny národ ne�ije bez konca! 

Berte si horné Uhry, celé, 
veď keď nám dáte facku na líce, 

nastavíme aj to druhé... 
My tí�ko budeme pozerať, 

ako si z na�ej pôdy budete uberať. 
Pokojne, my zavadzať nebudeme, 
s pokorou pred vami pokľakneme! 

Slováci, ak pri tých riadkoch tlačili sa vám 
slzy, 

ak sa vám na chvíľku spravili na srdci uzly, 
ak toto dopustiť nemô�te, 
tak vás prosím, pomô�te,  

zastaviť ten útlak a slepotu v nás, 
tri prúty spojiť v zlatý klas  

a nav�dy pomstiť rany čo stále krvavé máme, 
tak lacno si Slovensko vziať nedáme. 

Veronika
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Navy�e slovenskému jazyku pomerne dobre rozumejú v�etci Slovania. Ak je slovenčina dodnes uznávaná ako esperanto 
slovanských jazykov, museli starí Slováci v slovanskom svete hrať veľmi významnú úlohu. Takéto �parametre� mohlo mať iba 
mimoriadne početné a v ka�dom ohľade značne vyspelé spoločenstvo. 

Keby  Veľká Morava nebola vojenskou a duchovnou veľmocou, byzantský cisár  Michal III. by sem nebol poslal takú 
významnú misiu, ako bola misia vedená Kon�tantínom a Metodom, ktorá polo�ila mohutné a doslova nezničiteľné základy 
slovanskej kresťanskej kultúry. 

Poslal by cisár svojich najväč�ích učencov do vzdialenej, �riedko osídlenej a málo organizovanej� krajiny, kde �ijú akísi 
jednoduchí ľudkovia v zrebných habitoch z obrazu Munkácsyho? Maďari ako učni Slovanov sa najmä od čias pochybnej 
a neobjektívnej Anonymnej kroniky (13. stor.) sna�ia (maď)arizovať dejiny. 

Záujmom maďarského panského národa je vymazať Slovanov (Slovákov) z dejín a prisúdiť im nanajvý� podradnú úlohu 
historických mini�trantov. Pán prezident Árpád Goncz nebol jediný maďarský činiteľ, ktorý sa pokúsil vymazať Slovanov nielen 
z dejín, ale i z mapy Európy. Urobili to aj mnohí iní u� pred ním ako Lajos Kossuth (pôvodom Slovák) a Kálman Tisza. 
Autochtónnosť Maďarov (neexistujúcu) radi skloňujú aj niektorí maďarskí politici na Slovensku, napríklad Miklós Duray, ktorý 
dokonca prorokoval etnický konflikt (�eneva 1992) a vyzýval �pravoverných� Maďarov, aby nevstupovali do man�elských zväzkov 
s Nemaďarmi. Otázka autochtónnosti, (pra)pôvodnosti v podobe akýchsi historických etnických lustrácií by zrejme vôbec 
nevystupovala do popredia, keby z nej práve panskí Maďari neurobili jeden z odrazových mostíkov pre svoje účelové ideologické 
piruety a keby práve oni, ktorých predkovia vyhubili a z vlastných domovov vyhnali mno�stvo starousadlíkov, teraz nehanebne 
nevyháňali aj ich potomkov z vlastných dejín a následne i z ústavy vlastného �tátu. Odpoveď na otázku prapôvodnosti je jednoduchá 
� koho predkovia sa tu usadili skôr? Starí Maďari to neboli. Maďari pochádzajú z iného miesta ne� na akom sa vyskytujú. 
Pôvodcami ďal�ieho z mno�stva nezvratných dôkazov sú sami Maďari hlásajúci druhý maďarský (seba)klam o tzv. zaujatí vlasti. 
Tento kamuflá�ny pojem sa dostáva toti� do priameho rozporu s pojmom autochtónnosť. Kto tu u� bol prapôvodným obyvateľom, 
nemal čo ani prečo svoju vlasť �zaujímať�... 

Dne�ní Maďari nielen�e nie sú po svojich predkoch autochtónnymi obyvateľmi Podunajska z hľadiska času osídlenia, ale 
nie sú autochtónnymi dokonca ani geneticky, ani kultúrne. Podľa výskumu profesora genetiky na Stanfordskej univerzite L. L. 
Cavalli-Sforzu, �len s ťa�kosťami mo�no nájsť nejaké stopy maďarských génov u súčasnej populácie�, a dokladá to aj génovou 
mapou. Maďarsko le�í v pásme 9- a�16-percentného výskytu negatívneho Rh faktora, čo zodpovedá charakteristickým hodnotám ich 
súčasných indoeurópskych susedov. �Tento fakt sám o sebe nič neznamená�, pí�e Peter �itňan, �ale ruka v ruke so stratou genetickej 
autochtónnosti pri�la zákonite aj strata kultúrnej autochtónnosti.� 

Niečo sa predsa len zachovalo. Má to v�ak ďaleko od akejkoľvek kultúry � usilovné maďarské �vylep�ovanie� dejín, 
pripomínajúce prax starovekých vládcov z oblasti Mezopotámie. Totalitní despotovia po nástupe k moci systematicky ničili v�etko � 
písomné pamiatky, sochy, pomníky � čo pripomínalo ich predchodcov. Je �okujúce, ak toto kultúrno-politické barbarstvo 
z nedozernými následkami sa trpí a existuje v dne�nej modernej Európe. 

Snahy o pokračujúcu lúpe� dejín sú pokračovaním tradície staromaďarských lúpe�ných výprav, pokračovaním tradície 
koristníckeho barbarizmu, ktorý by civilizovaná Európa vo svojom vlastnom záujme nemala ďalej trpieť. Z maďarského fal�ovania 
dejín treba � a to urýchlene � urobiť medzinárodný problém. 

spracované podľa knihy  
Jergu�a Ferka � Maďarské (seba)klamy 

 
 

Slovenská pospolitosť v  
 

Teme�váre a Belehrade, apríl 2005 
 

Delegácia Slovenskej pospolitosti sa v snahe o zabezpečenie medzinárodnej koordinácie akcie, usporiadanej pri príle�itosti 
výročia podpísania Trianonskej zmluvy zúčastnila rokovania so zástupcami partnerských organizácií Noua Dreapta (Rumunsko), 
Obraz (Srbsko a Čierna Hora) a Obraz (Rusko). 

V rumunskom Teme�vári sme sa stretli s prezidentom krajskej filiálky ND Goranom Mrakicom, ktorý prisľúbil 
zorganizovanie akcie, podobnej tej na�ej, v Teme�vári. 

V srbskom Belehrade sme sa stretli s vodcami srbského aj ruského Obrazu. Výsledkom rokovania, ktoré prebehlo v 
priateľskej a kon�truktívnej atmosfére je dohoda o zorganizovaní synchronizovanej akcie v Ro�ňave, Belehrade a Moskve. 
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Slovenská pospolitosť na Bradle �  
86. výročie smrti generála M. R. �tefánika 

 
Dňa 7. mája 2005 sa uskutočnila spomienková pietna 

akcia pri príle�itosti tragickej smrti generála Milana Rastislava 
�tefánika. Spomienkovú slávnosť organizovala Slovenská 
pospolitosť za podpory organizácie Nové slobodné Slovensko na  
vrchu Bradlo nad obcou Brezová, kde je postavená mohyla 
veľkého syna slovenského národa M. R. �tefánika. Práve na 
výročie smrti ná�ho velikána sa v sobotu na pravé poludnie zi�li 
národovci, aby si uctili pamiatku tohto veľkého a výnimočného 
Slováka. Členovia Slovenskej pospolitosti, členovia ich bratskej 
organizácie NSS a sympatizanti oboch organizácií sa zhroma�dili 
na parkovisku pod mohylou.  Pri mohyle u� bolo zhroma�dených 
mno�stvo národovcov od tých najmen�ích niekoľkoročných 
detičiek, cez mláde�, a� po pamätníkov, ako aj turistov. Zoradený 
oddiel SP dorazil na mohylu. Úvodom zaznela �tátna hymna SR, 
bola prečítaná báseň od Veroniky �M. R. �tefánik� členkou SP, 
zaznel prejav člena hlavného vedenia SP pojednávajúc o 
historickom pozadí a priblí�il �ivot generála M. R. �tefánika. 
Nasledoval v�etkými očakávaný prejav Vodcu SP. Jeho slová 
niekoľkokrát preru�il búrlivý potlesk prítomných. Po skončení 
prejavu polo�il Vodca SP k hrobu M. R. �tefánika veniec a uklonil 
sa jeho pamiatke. Následne sa na jeho počesť pri hrobe uklonili 
v�etci členovia SP. Po odznení hymny SP �Hej Slováci� si v�etci 
prítomní uctili pamiatku veľkého Slováka generála M. R. 
�tefánika minútou ticha. Následne e�te Vodca pozval prítomných 
do Ro�ňavy na akciu, ktorá sa uskutoční 4. júna. Po ukončení 
oficiálnej časti programu nasledovalo fotografovanie a  rozhovory 
členov Slovenskej pospolitosti a prítomných národovcov. 

Mnohým zúčastneným bolo rozdané nové číslo Hlasu 
národnej strá�e. Po ukončení akcie nasledovalo priateľské 
posedenie členov SP, NSS a ich sympatizantov v re�taurácii 
neďaleko Pie�ťan.  Ako v�dy stál Pán Boh pri nás a počasie vy�lo, 
pietna akcia prebehla v priateľskom a pokojnom duchu. 

(SM) 
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Snem Slovenskej pospolitosti,  

Trnava 14. mája 2005 
  

14. mája sa v Trnave konal snem Slovenskej pospolitosti, za účasti Hlavného 
vedenia SP ako aj delegátov jednotlivých Miestnych organizácií SP. Na sneme sa 
zhodnotila činnosť SP za posledné obdobie, poukázalo sa na nedostatky doteraj�ej 
práce, hľadali sa rie�enia vzniknutých problémov ako aj metódy na zefektívnenie na�ej 
činnosti. 

Na sneme sa taktie� vytýčili plány do blízkej budúcnosti- plánované akcie ako 
aj forma propagácie zdru�enia.  

(pb) 
 

Slovenská republika 
(1.1.1993 - � 11.5.2005) 

 
11.máj 2005 sa zapí�e do slovenských dejín čiernymi 

písmenami. Poslanci NRSR, po tom čo odsúhlasili vstup do EÚ, 
dali definitívnu bodku za samostatnosťou Slovenskej republiky 
prijatím ústavy Európskej únie. Zatiaľ, čo v iných krajinách 
dostali občania mo�nosť vyjadriť sa k takejto kľúčovej veci, 
u nás rozhodli poslanci bez ohľadu na názor obyvateľov. Za 
európsku ústavu hlasovalo 116 zo 147 prítomných poslancov 
z koalície aj opozície. Proti bolo 27 a 4 sa zdr�ali. Je tragédiou, 
�e za tento dokument hlasovali aj tí, čo boli pri zrode druhej 
Slovenskej republiky � ako poslanci HZDS a dokonca jeho 
predseda Vladimír Mečiar. Človek, ktorý bol nazývaný otcom 
tohto �tátu a ktorému mnohí verili, �e to myslí so Slovenskom 
dobre, sa od tých čias veľmi zmenil a to natoľko, �e zahlasoval 
za likvidáciu na�ej samostatnosti. Rovnako tak je tragédiou fakt, 
�e proti boli v drvivej väč�ine len poslanci KSS (známi to 
internacionalisti) a KDH, z ktorých strany i�lo o vylo�ené 
pokrytectvo. V čase, keď sa rozhodovalo o vstupe do EÚ, obe 
strany presviedčali svojich voličov o výhodnosti členstva, ale 
vôbec nehovorili o tom, �e ak raz do EÚ vstúpime je viac ne� 
isté, �e prijmeme aj európsku ústavu. Viacerí sa toti� vyjadrili, 
�e členstvo SR v EÚ je nemysliteľné bez prijatia európskej 
ústavy. Ak by to mysleli skutočne vá�ne, u� vtedy by vystúpili 
proti EÚ, lebo to bola jediná cesta ako sa vzhľadom na vnútorné 
a zahraničné tlaky vyhnúť jej prijatiu. Okrem toho podstatnú 
časť na�ej samostatnosti sme stratili u� 1. mája 2004, toto bolo 
hlavne potvrdenie a zavŕ�enie demontácie ná�ho �tátu. Preto 
v�etci roduverní národovci a vlastenci boli od začiatku proti 
ná�mu vstupu a nehrali sa kvôli imid�u, tak dôle�itému zvlá�ť 
pred blí�iacimi sa voľbami, na obhajcov suverenity Slovenskej 
republiky. 

Mo�no sa vám zdá, �e reči o strate samostatnosti sú 
prehnané, ale ako sa dozviete z ďal�ích riadkov, tento fakt je 
celkom nepochybný. Hoci sa e�te stále hovorí o tom, �e prijatím 
euroústavy nič nestrácame a nič sa v podstate pre Slovensko 
nemení, opak je pravdou. Existuje nespočet faktov, ktoré 
svedčia o tom, �e Európska únia je u� teraz �tátom a európska 
ústava jej dáva i posledné znaky a prvky �tátu, ktoré jej e�te 
doteraz chýbali. A je celkom logické, �e ak sa men�í �tát stane 
súčasťou väč�ieho �tátu, nemô�e mať samostatnosť. Bude v�dy 
len podriadený a nesuverénny. Preto stačí samotný fakt, �e 
Európska únia u� nie je len organizáciou ale de facto �tátom na 
to, aby sme mohli robiť tieto závery. Nenechajte sa zmýliť tým, 
�e nám stále zostávajú �tátne orgány, či symboly. Tie sme mali 
predsa aj za Československa a pritom o �iadnej samostatnosti 
sme nemohli hovoriť. 

O tom, �e EÚ je nepochybne �tátom svedčí mno�stvo 
dôkazov, ktoré sa opierajú o definíciu a znaky �tátu, stanovené 
politológiou, teóriou práva a �tátovedou. Podľa nich má �tát 
tieto �pecifické znaky, ktoré ho odli�ujú od ostatných in�titúcií 
a organizácií. K primárnym znakom �tátu patrí: 
a) �tátne územie - EÚ má územie, ktoré je ohraničené tzv. 
Schengenskými hranicami (vonkaj�ie hranice členských �tátov). 
b) Obyvateľstvo - EÚ má svojich obyvateľov, po 
schválení euroústavy európskych občanov. 
c) Organizácia �tátu prostredníctvom práva - EÚ má 
nielen vlastné právne akty, ale aj sankčný mechanizmus, ktorý 
tvoria samotné sankcie a Európsky súdny dvor, ktorý slú�i na 
vynútiteľnosť práva únie. EÚ má teda právnu subjektivitu a 
vlastný právny poriadok - komunitárne právo, ktoré je 
nadradené právam jednotlivých členských krajín. Pripomeňme, 
�e po poslednej novelizácii na�ej ústavy majú právne akty EÚ 
dokonca prednosť pred zákonmi SR. 

Sekundárne znaky �tátu sú nasledovné: 
a) Dane - v EÚ majú podobu príspevkov členských krajín 
do spoločného rozpočtu EÚ, euroústava predpokladá aj budúcu 
spoločnú daňovú politiku. 
b) Rozpočet - rozpočet EÚ je realitou.  
c) �tátne symboly � EÚ má svoju vlajku, hymnu i deň. 
d) Sústava �tátnych orgánov � V EÚ je to Európsky 
parlament (vrátane politických strán � socialisti, ľudovci a iné), 
Európska komisia (vláda), Európsky súdny dvor, Európska 
centrálna banka, a po zavedení ústavy dokonca aj minister 
zahraničných vecí. 
   Okrem toho, �e EÚ spĺňa v�etky primárne i sekundárne znaky, 
má aj svoju vlastnú menu � Euro. Za v�etky �táty u� teraz 
rozhoduje v  obchodnej, menovej, hospodárskej a ekonomickej 
politike (v tých najvýznamnej�ích zále�itostiach)a podľa 
európskej ústavy má byť spoločná aj daňová, zahraničná, 
obranná politika a spravodlivosť. Euroústava dáva EÚ aj 
medzinárodnoprávnu subjektivitu, čím bude mať splnomocnenie 
podpisovať medzinárodné dohody. Zavádza sa európske 
občianstvo s občianskym preukazom EÚ. Rovnako tak sú 
vydané ďal�ie európske osobné doklady - pasy, vodičské a 
zbrojné preukazy. Po schválení euroústavy má aj posledný znak 
a to - európsku ústavu (základný zákon ka�dého �tátu).  

Radoslav Procházka, zástupca SR pred Európskym 
súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa v rozhovore pre 
Hospodárske noviny zo dňa 3.11.2004  v tejto veci vyhlásil: �V 
podobe predpokladanej Ústavou pre Európu bude Európska 
únia samostatným a zvrchovaným subjektom medzinárodného 
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práva, ktorý ma v�etky primárne znaky �tátu, vykonáva funkcie 
vlastné �tátom a prostredníctvom symbolickej výbavy sa aj 
navonok prezentuje ako �tát. Predov�etkým v�ak spĺňa 
predpoklad, ktorý sa vzťahuje len a výlučne na �tátne útvary � 
a tým je ústavodarný akt tzv. kon�titutívnej moci.� 

Myslíte si na základe uvedeného, �e existuje na svete 
organizácia, ktorá dáva svojim členom občianstvo, napr. 
občianstvo OSN, NATO, MMF a ktorá má ústavu? Len a len 
�tát v�dy mal a bude mať ústavu a pre svojich obyvateľov 
občianstvo. Kto toto nevidí, nechce vidieť a zatvára oči pred 
tvrdou realitou. 

Napokon poslanci si tohto faktu museli byť vedomí, 
inak by nestanovili, �e za euroústavu musí hlasovať 90 
poslancov. Tento počet je toti� potrebný vtedy, keď Slovensko 
vstupuje do �tátneho zväzku s iným �tátom, alebo keď sa 
novelizuje na�a ústava (k čomu teraz nedo�lo). Tak či tak, zdá 
sa, �e euroústave prikladajú rovanký význam ako na�ej vlastnej, 
čo opäť svedčí o tom, �e nejde len o obyčajný dokument 
medzinárodnej organizácie alebo medzinárodnú zmluvu (na 
ktorých schválenie sa 90 hlasov nevy�aduje), ale o ústavu �tátu. 

Perlička na záver: Keď bol 12. februára 2003 M. 
Dzurinda na náv�teve v Belgicku, Belgičanov zaujímalo, prečo 
chce Slovensko ísť do EÚ, keď sa pôvodne usilovalo o 
samostatnosť. Z toho logicky vyplýva, �e samostatné 

Slovensko, ktoré sme získali v r. 1993, sme prakticky stratili 
vstupom do únie v r. 2004. A to e�te nebola prijatá európska 
ústava. Na západe o tom vedia, kedy to budeme vedieť aj my? 

Tieto v�etky fakty jednoznačne svedčia o tom, �e 
Európska únia je �tátom viac-menej u� teraz, alebo (pre tých čo 
e�te stále váhajú ju tak nazvať) sa ním definitívne stane 
schválením európskej ústavy. To ale znamená, �e Slovenská 
republika sa stane len jedným zo �tátov vo vnútri super�tátu, 
rovnako ako je Kalifornia, či Texas jedným zo �tátov 
(samozrejme bez suverenity, nezávislosti a samostatnosti) USA. 
Z tohto hľadiska nemo�no nazvať počin poslancov NRSR, ktorí 
euroústavu schválili, inak ako vlastizradou, zapredaním 
slovenského národa a krokom proti existencii doteraz 
samostanej Slovenskej republiky.  

Pre nás slovenských národovcov nezostáva nič iné ako 
bojovať opäť, tak ako u� mnohokrát v na�ich dejinách, za 
slobodu svojej vlasti a znovuobnovenie samostatného 
Slovenského �tátu, čo sa nedá dosiahnúť nijak inak, ako čo 
najrýchlej�ím vystúpením z Európskej únie. 

A vy páni poslanci vedzte, �e história a národ na vá� 
zločin nikdy nezabudnú! 

(V.S.)

  

Bombardovanie Bratislavy 
 

V júni si pripomíname 61. výročie barbarského 
útoku amerického a anglického letectva na civilné ciele 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu.  16. 
júna 1944 o 10.12h  zaútočilo nehanebné anglo-
americké letectvo na nič netu�iacu Bratislavu.  Bol to 
prvý nálet a letecký útok na územie Slovenska. Aj 
napriek tomu, �e Slovenská republika nikdy nikde 
nekonala vojenské operácie proti územiu ani vojenským 
jednotkám USA a Veľkej Británie. Aj napriek tomu, �e 
sirény upozornili na útok včas, mal nálet tragické 
dôsledky. O barbarstve amerických letcov svedčí fakt, 
�e aj napriek tomu, �e mali zaútočiť iba na strategicky 
dôle�itú rafinériu Apollo (dne�ný Slovnaft), stovky 
bômb dopadli na civilné ciele centra mesta niekoľko 
kilometrov vzdialených od rafinérie. Napríklad na 
známu kaviareň �tefánka, kaviareň Astoria, na Vysokú 
ulicu, zasiahli aj trhovisko na dne�nom námestí SNP, ale 
ja Národné múzeum na Vajanského nábre�í. Zničený bol 
aj bratislavský zimný prístav, kde bolo potopených 
pätnásť  riečnych plavidiel.  Rafinéria Apollo bola zničená na 80%.  

Na útoku sa podieľala 15. letecká armáda USA, dovedna 117 lietajúcich pevností a 33 stíhačiek. Bilancia útoku bola veľmi 
tragická, 157 ťa�ko a 584 ľahko ranených, zväč�a civilné osoby, najmä �eny a deti. Počet obetí sa vy�plhal na 280 osôb, z toho iba 
�tyria  vojaci. Materiálne �kody podľa odhadov dosiahli 319 miliónov vtedaj�ích Slovenských korún. Podľa odhadu v ten deň 
dopadlo na Bratislavu viac ako 1500 bômb. 

Nálety pokračovali aj v neskor�ích dobách a to najmä na Bratislavu a okolie, rafinériu v Dubovej, �elezničný uzol Vrútky, 
letisko Malacky... 

Týmto článkom vzdávam česť pamiatke nevinných obetí amerického besnenia. 
 (SM) 
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No, toto? 
 

A�  �esťdesiat rokov po skončení druhej svetovej vojny odhalia 18. mája vo 
vyhladzovacom koncentračnom tábore Sobibor na východe Poľska pamätnú tabuľu 
takmer 25 tisícom zavra�deným slovenským �idom. Predstavitelia Ústredného 
zväzu �idovských nábo�enských obcí (ÚZ �NO) Slovenska sa a� vlani na jeseň 
dozvedeli, �e miestom najväč�ej tragédie slovenských �idov počas holokaustu 
nebol Osvienčim, ale vyhladzovací tábor v Sobibore. 
Aj slovenskí historici boli presvedčení, �e Osvienčim, kde zahynulo 17- tisíc 
slovenských �idov, je miestom najväč�ej tragédie. "Vlani na jeseň pri náv�teve v 
Majdanku poľskí historici upriamili na�u pozornosť na Sobibor," hovorí Juraj 
Turčan, člen prezídia ÚR �NO. 

Národná obroda, 16. mája 2005 
 

Je toto vôbec mo�né? ÚZ �NO doteraz nevedela, v ktorom pracovnom tábore umrelo najviac �idov deportovaných zo 
Slovenska. Doteraz bol najväč�ím zlom z pohľadu �idovských mŕtvych Osvienčim. Odteraz to u� bude Sobibor. Mo�no sa dočkáme 
na základe skúmania mongolských archeológov a kambod�ských historikov, �e o pár rokov to u� bude Majdanek, alebo Lublin, 
alebo... Slovenskí historici budú musieť pravdepodobne prepisovať dejepisné knihy, aby ich čitatelia boli v obraze. 

Alebo si počkajú na výskum mongolských archeológov a kambod�ských historikov, aby ich nemuseli prepisovať dvakrát? 
(rn) 

 

30 rokov klamstva o falo�nej deportácii  
do nacistického tábora 

 
84-ročný Enric Marco, predseda zdru�enia deportovaných �panielov a� do predvečera 60-ho výročia oslobodenia 

Mauthausenu, ukončil svoje takmer 30 rokov trvajúce klamanie a oznámil, �e jeho noha nikdy nevkročila do �iadneho 
koncentračného tábora.  

60 výročie oslobodenia Mauthausenu, posledného nacistického koncentráku, ktorý oslobodili spojenci, sa stalo pre Marcu 
fatálnym.  
Robiac výskum pri tejto príle�itosti, jeden historik bezvýsledne hľadal jeho stopu v tábore Flossenburg (Nemecko), kde ako [Marco] 
hovorieval, bol internovaný. Historik tlmočil svoje pochybnosti zdru�eniu, ktoré súrne povolalo naspäť svojho predsedu, ktorý sa u� 
nachádzal v Rakúsku na oslavách pripravovaných od 5. do 9. mája. Marco bol zbavený funkcie 2. mája a uznal svoj podvod vo 
vyhlásení, ktoré bolo uverejnené v utorok. "Uznávam, �e som nebol internovaný v tábore Flossenburg aj keď som bol v preventívnej 
väzbe s obvinením zo spiknutia proti Tretej rí�i", napísal, a dodal, �e bol prepustený na slobodu a sa vrátil do �panielska v roku 
1943.  

Falo�ný hrdina, ktorý sa stal predsedom priateľov Mauthausenu a iných táborov, čo zastre�uje spolky deportovaných 
�panielov, dával stovky predná�ok v �kolách a napísal jeden �ivý �ivotopis, v roku 1978, Pamiatky z Pekla (Mémoire de l'Enfer). 
Bol tie� generálnym tajomníkom komunistickej odborárskej centrály CNT, predseda federácie rodičovských zdru�ení Katalánska a 
dostal Krí� Sv. Jordiho, najvy��ie civilné vyznamenanie Katalánska. Jediná �panielka, ktorá sa vrátila �ivá z koncentráku v 
Ravensbrücku, 89-ročná Neus Catala [Catalová] denníku El País povedala, �e ona "vedela, �e Marco nikdy nepobýval vo 
Flossenburgu", ako to tvrdil, "preto�e jeho popisovania nezodpovedali skutočnosti." Táto udalosť je manou pre neogacionistov 
[popieračov], s poľutovaním hovorí Jésus Ruiz, pokladník zdru�enia.  

LE MONDE 
www.prop.sk 

  
Poznámka redakcie: Ktovie koľko podobných ľudí ako je pán Enric Marco nám tu múti hlavy svojimi �autentickými� výpoveďami, 
ktoré súvisia s problematikou splynovania a pod. 

 

Vlastenectvo pre mláde� neznámy pojem? 
 

Povedzme si otvorene, nacionalizmus sa v dne�nej dobe príli� nenosí (niekto by povedal, �e nie je "in"). Tak ale čo je 
potom módou súčasnosti? Čo je mláde�i dávané za vzor? Odpoveď je jednoduchá - predsa sebeckosť a neukojiteľná tú�ba po 
peniazoch. A o to tu presne ide! Ka�dý deň nám televízia (a iné manipulačné prostriedky) ukazuje tú "správnu cestu"- hnať sa za 
úspechom, peniazmi a materiálnym bohatstvom, nech to stojí čokoľvek a hlavne zaujímať sa v�dy iba sám o seba a o svoj blahobyt. 
A �e niekde Cigáni zabili starenku v jej vlastnom dome kvôli pár korunám? "A čo ja s tým mám spoločné? Ja si �ijem svoj  �ivot, 
starám sa len o seba a ostatní ma nezaujímajú!" - Tak asi takto by zareagovala väč�ina "teenagerov". Je im jedno, �e obeťou 
cigánskeho teroru sa v budúcnosti mô�u stať aj oni, ich rodina alebo priatelia. Pravdepodobne si myslia, �e zatvárať pred týmito 
problémami oči alebo sa tváriť, �e tu �iadne problémy neexistujú je najjednoduch�ie rie�enie. Nu� sebeckosť a pasivita bohu�iaľ 
slávia svoj zlatý vek. Týmto, ale nechcem o v�etkých mladých ľuďoch tvrdiť, �e im je neute�ená situácia ná�ho národa ľahostajná, 
preto�e aj medzi nimi sa nájdu svetlé výnimky a tým mám na mysli tých ľudí, ktorí si svoj národ nadov�etko vá�ia. No, ale aj títo 
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mladí ľudia musia pochopiť, �e nestačí len v krčme nadávať a vystatovať 
sa kto je aký vlastenec, ale treba konečne začať niečo robiť, preto�e len 
činy uká�u, kto je hodný nazývať sa vlastencom. To si treba uvedomiť, 
veď aj utlačovaným Slovákom na juhu Slovenska nepomô�e na�a ľútosť 
ani prázdne slová. Oni potrebujú vidieť na�u podporu!    

Ďal�ie svinstvo, ktoré ničí mladých ľudí sú drogy. Drogy sú dnes 
skoro v�ade. Dajú sa ľahko zohnať, sú dostupné na diskotékach, v baroch a 
čo je najhor�ie aj na �kolách!! V televízii a v novinách sa drogy beztrestne 
propagujú. Tvrdí�, �e to nie je pravda? No, ale ako inak sa dajú nazvať 
výroky, ktoré odzneli z úst Ladislava Ďurkoviča v TV Markíza, kde 
otvorene hovoril o legalizácii marihuany a svoje bludy korunoval vetou 
(citujem): "Veď dnes húli trávu skoro ka�dý." Pravdepodobne tým chcel 
naznačiť, �e ten kto neu�íva marihuanu je pre neho istým spôsobom divný. 
Len pre zaujímavosť autor toho výroku Ladislav Ďurkovič je predstaviteľ 
iniciatívy bojujúcej za zlegalizovanie marihuany. Okrem iného tento 
človek spôsobil vá�nu dopravnú nehodu, pri ktorej boli zranení �tyria ľudia 
a polícia zistila, �e v čase nehody bol pod vplyvom psychotropných látok 
(ktoré sa nachádzajú v marihuane), no doteraz nebol odsúdený. Nedá mi 
nespomenúť aj speváka Richarda Mullera, ktorý sa v televízii pý�il tým, �e 
u�íva "mäkké" drogy (marihuanu). Veď takéto výroky ohrozujú na�u 
slovenskú mláde�! A keď�e si mladí berú za svoje vzory nafetovaných 
(zhúlených) černochov (tzv. rapperov), ktorých vidia ka�dodenne na 
hudobnej stanici MTV, nemáme problém na ulici stretnúť deti 
s marihuanovým listom na tričku. Samozrejme ten, kto skúsil najviac drog 
a ka�dý deň sa poriadne "zhúli", je najväč�í macher medzi rovesníkmi.  

A zasa na druhej strane pokiaľ mladý človek prejaví svoje 
vlastenecké cítenie je to hneď netolerantný rasista a �ovinista. Niet sa čomu čudovať, veď my�lienky pseudohumanizmu a vidina 
multikultúrnej (t.j. etnicky a rasovo zmie�anej) spoločnosti je neustále mláde�i vtĺkaná do hláv. Tak�e hlavne drogy, honba za 
bohatstvom a mocou, sebectvo a slepý pseudohumanizmus sú choroby, ktoré ničia na�u mladú generáciu. Musíme proti tomu ihneď 
začať niečo robiť, preto�e mladí ľudia sú budúcnosť národa. A ak títo mladí ľudia nebudú hrdí vlastenci, tak pre�itie ná�ho 
milovaného národa je neisté! 

(mh) 
 

Kde sme my, a kde oni 
 

Európa bola kedysi zmietaná vojnami, hladomorom, 
morovými epidémiami atď. Ľudia sa v nej v�ak vyvíjali odli�ne 
ako inde vo svete. Hlavne po kultúrnej a rozumovej stránke sa 
Európania vyvíjali oveľa väč�ou rýchlosťou ako ľudia na iných 
kontinentoch. S výnimkou Číny, Japonska a pár �tátov im 
podobných tohoto najväč�ieho zemského kontinentu. V Európe 
sa vyvíjali mnohé národy a ich vývoj stále pokračuje. 

V súčasnosti mô�eme na vlastnej ko�i pociťovať 
rozdiely vo vývoji jednotlivých skupín. Veď aj u nás �ijú 
kočovníci, ktorí sem pritiahli z Ázie. 
Pôvodne obývali Indiu, kde patrili 
medzi najni��iu kastu. Z Indie začali 
kočovať smerom na západ. Pre ich 
kočovný a primitívny spôsob �ivota ich 
ka�dá z civilizovaných kultúr vyháňala 
preč. �ivili sa preva�ne hudbou a darmi 
prírody. Čo je v�ak podstatné, asi pred 
1000 rokmi sa začali usádzať aj u nás. 

V dne�nej dobe ich počet na 
na�om území nevieme určiť, lebo 
niektorí sa k svojej národnosti 
(etnickému pôvodu, keď�e ich 
nemo�no pova�ovať za národ) nehlásia. 
Je ich tu v�ak dosť a ich počty s ich pozitívnym vzťahom k 
rozmno�ovaniu stále stúpajú a pomaly, ale isto sa stávajú pre 
slovenskú majoritu hrozbou. Niektoré obce u� teraz hlásia vy��í 
počet Cigánov ako majority. 

Tento ľud je totálnym opakom ľudí civilizovaných. Ich 
absolútna ignorácia k tvorbe sa prejavuje ich nezáujmom 

o svoje okolie a o prospech �tátu. V cigánskych osadách je 
drvivá väč�ina nezamestnaných, takmer �iadna hygiena, incest 
nie je nič nezvyčajné a vzdelanie je na minimálnej úrovni. 

Kde je chyba? Pravdepodobne v nás! V �táte, ktorý sa 
o nich dobre stará. V �táte, ktorý na úkor ich potrieb zabúda na 
potreby väč�inového obyvateľstva. �tát, ktorý pre zabezpečenie 
ich blaha pou�íva finančné prostriedky, ktoré získal od nás 
a teda: za na�u prácu jedlo pre nich. 

V súčasnosti je to tak, �e my máme povinnosti a oni 
len práva. Ako je mo�né, �e človek, 
ktorý produkuje svojou prácou 
hodnoty, zlep�uje ekonomiku, je 
�tátom odvrhnutý a �človek�, ktorý 
celý �ivot nepracuje je �tátom ťapkaný 
po bruchu. 
Narastá kriminalita, ktorá je často 
potrestaná smie�nymi trestami. 
Napríklad prípad dvoch Rómov, ktorí 
nechali zomrieť svoje dieťa od hladu. 
Biely človek by za to dostal 
minimálne 15 rokov. Ich v�ak 
�pecifikovali ako ľudí s miernou 
demenciou a dostali len 2 roky a e�te 

mali tú drzosť odvolať sa proti tomuto rozsudku.  
Celý čas do nás politici a rôzni liberáli hustia, �e oni sú 

takí istí ako my. �e len majú inú pigmentáciu pleti. Kto nemá 
ten názor je minimálne rasista. To samozrejme platí len keď sa 
hovorí o právach. Keď v�ak nasledujú povinnosti, u� sú mierne 
debilní, u� sú ťa��ie prispôsobiví, sú deti prírody a majú odli�nú 

 

Bohu�iaľ ani tvrdé drogy u� niesu pre mláde� tabu...  
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kultúru.... To má čo byť? Keď rovnosť 
práv, tak aj rovnosť povinností! 

Oni vravia, �e ich nikto 
nezamestná. Ale veď nemajú 
vzdelanie! �e vraj na �kolu nemajú 
peniaze. Ale veď �tát im to uhrádza! 
Tvrdia, �e nemajú z čoho nakŕmiť 
deti. Tak prečo po dávkach v�dy ako 
prví nakúpia alkohol, kávu, cigarety? 
�e nemajú peniaze na oblečenie? Ale 
veď v ka�dej druhej domácnosti je 
moderný televízor, hi-fi ve�a, video, 
satelit... Aj tu vidieť, ako svoje 
pô�itky povy�ujú nad svoje základne 
potreby. 

Niektorí chodia aj do �kôl, 
ale to len preto, �e musia. Ale čo z nej majú? Učiteľ im darmo 
v�tepuje do hlavy základné princípy civilizovanej spoločnosti, 
keď po príchode domov vidia pravý opak. 

V poslednom čase sa rozmohli kráde�e �eleza 
a drahých kovov. A opäť na to doplácame len my. Keď si 

človek na zle osvetlenej ulici nev�imne, 
�e na kanále chýba poklop, alebo malé 
dieťa si pri hre nedáva pozor, mô�e 
dôjsť k vá�nemu úrazu. Nie je to 
ojedinelé a dokonca končia aj tragicky. 
Je len otázkou času, keď začnú kradnúť 
aj koľajnice. Následky nemusím 
nikomu vysvetľovať. 

V ich komunitách sa rozmáha 
toxikománia a tým sa aj zvý�ila 
agresivita týchto u� aj tak dosť 
agresívnych ľudí... 

Na záver len dodávam tým 
ľuďom, ktorí ich e�te stále obhajujú 
tým, akú majú povahu a odli�nú kultúru 
a �e ich �týl �ivota bol odli�ný od toho 

ná�ho a �e ich nemô�eme poľud�tiť zo dňa na deň: 
Oni tu s nami  �ijú u� vy�e 1000 rokov!!! A prispôsobiť sa 
stihlo len minimum z minima!!! 

Hromko

 
 

To je u� vrchol! 
 

V bulvárnom plátku som sa nedávno dočítala o 
prípade, ktorý sa stal vo Vranove nad Topľou. Pravdepodobne 
niekto udal rodičov, ak sa dajú tak nazvať, ktorí sa nestarali o 
svoje dieťa, u� 12-ročné dievča, vá�iace len alarmujúcich 12 
kilogramov, čo je priam nechutné. A nielen fyzicky nevyspelé, 
ale psychika - �iadna. Vraj sa učí od zdravotných sestier v 
nemocnici prvé slová a fotografia nad textom - otras. Kostra v 
plienkach a 12 rokov na krku... 

E�te stále mi niekto bude vravieť, �e toto sú ľudia?! 
Ľudia by takéhoto niečoho neboli nikdy schopní! Sú to cigáni, 
�ijúci v osade a ani ten najpodlej�í potkan by tak svojho 
potomka nedokázal zanedbať.  

Rodičov vy�etruje polícia, no o dcéru zatiaľ �iadny 
záujem nejavia. 

Koľko e�te takýchto hnusov, lebo človekom to 
nenazvem, existuje na Slovensku? Jediné rie�enie pre túto 
zberbu, �ijúcu v hor�ích podmienkach ako tie potkany, vidím 
len naozaj kastráciou. Ale to u� sa samozrejme nikomu a najmä 
zástancom "ľudských práv" páčiť nebude. A ďalej prispievať do 
organizácií, ako je napríklad UNICEF, pokladám za zbytočné. 
Aj tak táto najspodnej�ia časť BOHU�IAĽ obyvateľstva 
Slovenska �ije a bude �iť z na�ich peňazí - zo �tátneho 
rozpočtu. Tak ich len chudáčikov diskriminovaných naďalej 
chráňme... 

A kde skončí 12-kilová Adelka? Pravdepodobne v 
detskom domove, ak pre�ije. A z na�ich peňazí mo�no aj ona 
raz "vychová" 10 negramotných Rómikov. Smutné...    

(aw)
 

Dvojitý meter 
 

Nedávno sa uskutočnili v Českej republike preteky 
známych osobností zo sveta �ou biznisu , kde �tartovné stálo 
v prepočte 500.000 Sk . Pri otázke novinárov, ktorí sa pýtali  
zúčastnených celebrít, �e akou rýchlosťou i�li, niektoré z nich 
odpovedali, �e ich autá dosahovali po diaľnici 290 km/h . 
Polícia Českej republiky nič �peciálne proti tomu neurobila. 
Polícia ich zastavovala z dôvodu 
zvedavosti a mo�nosti pozrieť si 
luxusné autá, ktoré na cestách často 
nevidieť. Prípadne sa páni policajti 
nechali vyfotiť s celebritou, či 
po�iadali ju o autogram . A tu máme 
mo�nosť vidieť MOC a SILU PEŇAZÍ 
. Ak by �iel po diaľnici obyčajný 
človek rýchlosťou o 100 km pomal�ou 
- 190 km/h , čo v dne�nej dobe pri 
sériovo vyrábaných  autách nie je a� 
taký problém, ako by to vyzeralo, keby 
ho polícia zastavila?  Asi takto 
tradičnou otázkou od policajta - dobrý 
deň pán vodič, kontrola cestnej 

premávky, mô�ete predlo�iť vodičský, občiansky a technický 
preukaz od motorového vozidla? Ďal�ia otázka by bola: viete 
akého dopravného priestupku ste sa dopustili? Va�a odpoveď 
by bola NEVIEM a potom by to pri�lo, prekročili ste rýchlosť, 
za čo je pokuta a odobratie vodičského preukazu . Ak natrafíte 
na "dobrého" policajta, tak dostanete pokutu a vodičský preukaz 

máte u�etrený . 
Ak nie, tak smola. 
Otázka znie: Prečo 

jedným zoberú vodičský a k 
tomu mu dajú aj pokutu a 
druhým sa nechajú premávať 
skoro v 300 km rýchlosti ? 
Len preto, �e sú známi a majú 
peniaze na vyhadzovanie za 
takéto hlúposti ? 
Áno, iba preto! 

(ms) 
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Hanobenie znaku, vlajky � be�ná vec 
 

V poniektorých novinách sa nachádzajú obrázky, ktoré 
sú určené, samozrejme za poplatok, na umiestnenie si toho 
ktorého obrázku do pozadia displeja mobilného telefónu. Sú to 
rôzne obrázky určené pre deti, ale aj pre dospelých. Takýmto 
časopisom je aj MOMENT, kde som na�iel medzi viacerými 
obrázkami hlavne dva, ktoré upútali moju pozornosť . Na oboch 
bola vyobrazená �ena pózujúca v podprsenke, v pozadí so 
Slovenskou vlajkou, symbolom na�ej krajiny. Čo to má 
znamenať? Podľa môjho názoru je to hanobenie ná�ho symbolu 
a urá�ka tých, ktorí sú hrdí na to, �e sú SLOVÁCI .  

Jeden večer som sa zúčastnil diskotéky v spoločnosti 
mojich známych. Na tom by samo o sebe nebolo nič 
výnimočné. To som v�ak e�te netu�il, čo tam uvidím. 

Na diskotékach sa od určitej doby be�ne koná striptíz. 
Aj v ten večer bol striptíz - pánsky. Mňa to osobne nezaujímalo. 
Ale začalo ma to zaujímať a� vtedy, keď páni, či�e mladí mu�i 
vo veku 25 a� 29 r., pri�li vo vojenských uniformách, kde sa 
nachádza znak Slovenskej republiky, v ktorých sa začali váľať 
po zemi. Hádzali uniformy na zem a stúpali po nich. Bolo to pre 

mňa ako hrdého Slováka nechutné a poni�ujúce pozerať na ten 
akt. Najhor�ie v�ak bolo pozorovať to, ako sa na tom svinstve 
baví slovenská mláde� neuvedomujúc si, ako tí striptéri 
poni�ujú ná� symbol. Tá mláde�, ktorá si berie slovenskú vlajku 
na medzi�tátny futbalový zápas, alebo na majstrovstvá sveta 
v hokeji a kričí SLOVENSKO DO TOHO, SME MAJSTRI  a 
podobne povzbudzujúco znejúce pokriky. Vtedy si vedia vá�iť 
VLAJKU, HYMNU a sú hrdí na to, �e sú SLOVÁCI. Ale to, �e 
ná� národný znak nejaký otrasný striptér váľa po �pinavej, 
alkoholom poolievanej, zaprá�enej zemi, tak to im u� nevadí. 
Vtedy u� nie sú Slováci ... �iaľ bohu. 

E�te niečo k vy��ie spomenutým obrázkom, určeným 
na �skrá�lenie� displejov mobilných telefónov: Takéto obrázky 
by sa nemali vôbec prezentovať v novinách a časopisoch, lebo 
svojim obsahom zneva�ujú a zneucťujú symbol na�ej krásnej 
vlasti - Slovenska. 

Hanba tomu, kto to dopustil! 
(ms)

 

Fidorka nie je e�te nič 
 

Pri náv�teve Českej republiky som si v rádiu vypočul 
správy, kde som sa dopočul, �e firma, ktorá vyrába čokoládu 
Fidorka, bola za�alovaná kvôli reklame. Táto reklama je známa 
aj nám Slovákom � vysielala sa aj u nás. Obsahom reklamy je 
to, ako malé dievčatko prechádza cez prechod pre chodcov  
a bábikou agresívne udrie po aute � kvôli získaniu Fidorky, 
ktorému po náraze vyskočia airbagy. Následne si Fidorku 
víťazoslávne vezme .  

Firmu za�alovali z toho dôvodu, �e jej reklama údajne 
negatívne vplýva na deti. 
Ja sa v�ak na margo tejto problematiky pýtam, ako na deti 
vplývajú obyčajné časopisy, keď na zadných stránkach sa 
nachádzajú obrázky nahých �ien a mu�ov alebo dokonca 
súlo�iace páry? Toto určite vplýva �pozitívne� na rast na�ich 
detí po ich fyzickej aj duchovnej stránke. 

A čo tak filmy, s ktorými sa mô�eme denne stretnúť na 
televíznej obrazovke, kde je prezentované samé násilie? 
A v slávnych telenovelách, kde je často dopodrobna 
vykresľované podvádzanie partnerov, milostné akty a aj násilie?  
Tak toto v�etko určite vplýva o tro�ka viac negatívne, ako 
dotyčná reklama na Fidorku! 

Nečudujme sa potom, �e dochádza u na�ej mláde�e k 
takým excesom, ako je napr. vytiahnutie no�a na učiteľku 
a spolu�iakov v lep�om prípade, alebo v tom hor�om zabitie 

star�ích ľudí, ktorí sa sami nedoká�u brániť a to v�etko kvôli 
nejakým 100, či 200 Sk a v niektorých prípadoch aj pre men�ie 
sumy, ktoré páchatelia nasledovne ukoristia. Kto by nepočul o 
prípadoch znásilnenia maloletej dievčiny tlupou maloletých 
výrastkov? 

Takých prípadov sa u nás stanú desiatky, ak nie stovky 
za rok. Čo je toho príčinou? 

Reklama na Fidorku je iba slabým odvarom v 
porovnaní s tým, aké negatívne, na mladú vyvíjajúcu sa osobu 
vplývajúce scény, mô�u deti zhliadnuť v poobedňaj�om 
a večernom čase na obrazovkách televízie, internete, či 
v obyčajnom bulvárnom časopise, či novinách. Ak sa k tomu 
pridá nedostatočný záujem rodičov o vlastné deti � o ich 
činnosť, následnú kontrolu a výchovu, tak máme oheň na 
streche. 

Nemáme dôvod na optimizmus. Ka�doročne stúpa 
percento detí, ktoré majú sklony k páchaniu záva�ných 
priestupkov a trestných činov. Stúpajúci trend mladistvých 
sexuálnych zvrhlíkov, vrahov, či samovrahov to len potvrdzuje. 
Aj takéto vymo�enosti priná�a demokratizácia slovenskej 
spoločnosti, ktorá aj na tomto fenoméne dokazuje, �e je 
garantom cesty do pekla. 

(ms)

 
 

Oslobodenie alebo útlak? 
 

8. mája uplynulo 60 rokov od skončenia druhej 
svetovej vojny. U nás je tento deň �tátnym sviatkom � �dňom 
víťazstva nad fa�izmom� a oslobodenia. V�imnite si, �e tento 
deň je oslavovaný (podobne ako 29. august � výročie SNP) 
podstatne viac ako iné �tátne sviatky. Ak si porovnáte záujem 
médii, účasť politikov a celkovo charakter osláv týchto dvoch 
sviatkov s oslavami 10. výročia vzniku Slovenskej republiky 
máte pocit, �e vznik �tátu je menej významný ako jeho 
ktorýkoľvek iný sviatok. A práve tento deň je najvýznamnej�í 

zo v�etkých zatiaľ ustanovených sviatkov. Je paradoxom, �e sa 
u nás viac oslavuje zánik �tátnosti ako jej vznik, strata národnej 
svojbytnosti ako jej nadobudnutie. A vskutku, tzv. oslobodenie 
nebolo ničím iným ako zánikom samostaného a prvého 
Slovenského �tátu. Dňom oslobodenia sme stratili tak národnú 
slobodu, ako aj slobodu vôbec.  

Následkom �oslobodenia� bol vznik komunistickej 
totality u nás � so v�etkými zverstvami a represiami, ktoré sa 
ani len troch nedajú zrovnať s autoritatívnym, ale nie totalitným 
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re�imom prvej SR (nie nadarmo sa mu hovorilo deravá totalita). 
Stačí si uvedomiť fakt, �e ani jeden politický väzeň nebol 
popravený. Čo je to oproti stovkám obetí komunistického 
re�imu (len za 5 rokov prezidentovania Gottwalda bolo 
v dôsledku politických procesov popravených 187 ľudí), ako aj 
krátkej epizódy �demokratickej� povojnovej ČSR. Politickí 
väzni si odsedeli len symbolické tresty v dĺ�ke niekoľko 
tý�dňov, zatiaľ čo po vojne boli mnohí vo väzeniach celé roky. 
Dokonca vo väzení sa neocitol ani vodca komunistov u nás 
Gustáv Husák, hoci sa vedelo, �e je na ich čele. A ako sa za to 
títo ľudia odvďačili? Popravili ná�ho prvého prezidenta Dr. 
Jozefa Tisu, predsedu vlády Dr. Vojtecha Tuku a ministra 
vnútra Alexandra Macha odsúdili na 30 rokov väzenia. To 
v�etko svedčí o tom, �e po vojne nepri�la sloboda, ale útlak po 
v�etkých stránkach, neporovnateľný so v�etkým, čo bolo u nás 
dovtedy. Za akú slobodu sa bojovalo, keď re�im Slovenského 
�tátu ju poskytoval v omnoho väč�ej miere ako re�im 
bezprostredne nadväzujúci na skončenie vojny? 

Zástancovia mýtu o oslobodení Slovenska sa sna�ia 
poukazovať na to, �e komunisti 
síce páchali zločiny, ale a� neskôr, 
keď získali v r. 1948 moc. Tvária 
sa tak, akoby sa dovtedy u nás nič 
nedialo. V skutočnosti u� počas 
krátkeho trvania znovuobnovenej 
ČSR (5.4.1945 - 25.2.1948), ktorá 
dostala podobne ako jej prvá verzia 
názov �demokratická�, dochádzalo 
k takým zločinom, aké sa svojim 
charakterom ani rozsahom nedajú 
zrovnať s čímkoľvek negatívnym 
z čias existencie Slovenského 
�tátu. Dopú�ťala sa ich na jednej 
strane sovietska �osloboditeľská� 
armáda a na druhej bezpečnostné 
orgány ČSR, v ktorých u� v tom 
čase mali veľký vplyv komunisti 
a ktorá tieto zločiny tolerovala 
a mnohé priamo podľa pokynov 
Bene�a a jeho ľudí vykonala. 

Aká bola táto �sloboda�? 
U� 5. apríla 1945 sa v Ko�ickom 
vládnom programe rozhodlo 
o pozbavení občianskych 
a politických práv v�etkých 
občanov nemeckej a maďarskej 
národnosti (toto sa na rozdiel od represií voči �idom vôbec 
neodsudzuje), zriadenie koncentračných táborov (nazývali sa 
pracovné) a násilný odsun 23% obyvateľov Slovenska. Okrem 
toho sa po�tátnili v�etky katolícke a konfesionálne slovenské 
�koly. Rozpustené boli aj katolícke spolky a do februára 1946 
i 24 katolíckych časopisov. U� v tejto �demokracii�, e�te bez 
úplnej moci komunistov, sa rozpustili a zakázali v�etky 
politické strany, ktoré pôsobili na Slovensku do roku 1938 
a v slobodných voľbách roku 1935 získali takmer 75% voličov, 
samozrejme okrem komunistickej a sociálnodemokratickej 
strany.  

Nechajme prehovoriť historika a profesora 
M.S.Ďuricu. Ten napísal v knihe Dejiny Slovenska a Slovákov 
o tomto období nasledovné: �Spolu so sovietskou armádou 
vtiahli na Slovensko aj osobitné jednotky NKVD, ktoré robili 
očisťovacie akcie proti známym nekomunistickým verejným 
činiteľom aj na najni��ej úrovni malých dedín. Nevinné osoby 
bez akéhokoľvek súdneho pokračovania väznili, sústreďovali 
v improvizovaných táboroch, a potom veľkú časť z nich násilne 

odvliekli do Ruska.�  �Podľa najnov�ích zistení 
v sprístupnených archívoch NKVD bolo zo Slovenska od jesene 
1944 do jari 1945 deportovaných do ZSSR takmer 70 000 osôb. 
Asi tretina z nich (t.j. vy�e 20 000 � pozn. V.S.) zahynula počas 
deportácie a potom v sovietskych pracovných táboroch 
(gulagoch � pozn. V.S.).�  

Podobné tábory boli zriaďované aj u nás. V jednom 
z nich - v zaisťovacom tábore v Novákoch od jari do 16. 
novembra 1945 zomrelo 188 osôb, z toho 113 detí mlad�ích ako 
7 rokov, čo sa nestalo ani počas trvania �idovského pracovného 
tábora na tom istom mieste za Slovenského �tátu. Celkovo tu 
zahynulo viac ako 600 osôb. E�te v roku 1946 existovalo 63 
takýchto táborov, v ktorých trpelo 26 296 osôb. Do týchto 
táborov boli s výnimkou aktívnych antifa�istov, len na základe 
národnej príslu�nosti, poslaní v�etci nemeckí občania. Stav 
v nich bol taký neúnosný, �e delegát Medzinárodného výboru 
Červeného krí�a v Bratislave Pierre W. Mock sa vyjardril, �e 
podľa jeho zistení väzni v tábore Petr�álka dostávali takú 
nedostatočnú stravu, �e keď pri tom musia i pracovať, hrozí im 

smrť hladom. Upozorňoval, �e je to 
proti �enevskej dohode i proti 
ľudskosti. Vo väzeniach a týchto 
koncentračných táboroch sa navy�e 
nachádzalo vy�e 120 katolíckych 
kňazov. 
Mnohí príslu�níci sovietskej armády 
sa e�te niekoľko mesiacov po vojne 
a� do svojho odchodu dopú�ťali 
rovnakých vecí, ako za SNP a 
�oslobodzovania� Slovenska � 
rabovania, okrádania nevinných 
ľudí, vra�denia, či znásilňovania. 
Napr. 13. júla v Suchej nad Parnou 
vyhnali z klá�tora rehoľné sestry, tri 
z nich znásilnili (jedna z nich mala 
iba 16 rokov), domácu kaplnku 
zdemolovali a klá�tor vyrabovali. 

Nemecku a jeho spojencom 
je neustále vyčítané zaobchádzanie 
s men�inami, najmä so �idmi. Len�e 
nikto nevyčíta víťazom vojny, �e sa 
obdobne a v mnohom i hor�ie 
správali voči príslu�níkom nemeckej 
národnosti z Československa, 
Maďarska a Poľska. Na základe 
Postupimskej konferencie boli 

milióny z nich zbavené občianstva, majetku a deportované do 
Nemecka. Je známe, �e pri týchto deportáciách zahynuli 
státisíce osôb (len u nás 300 000), nevynímajúc starcov, �eny 
a deti. �Jejich vyhnání bylo provázeno nelidskými krutostmi, 
násilnostmi a hromadnými popravami, při kterých zahynulo 
více lidí ne� za nacistické nadvlády v přechozích letech.� 
(Bohdan Chudoba) Tieto zločiny a im podobné v�ak u� nikdo 
nevidí a nekritizuje. Aj to bola tvár �oslobodenia�. 

Túto situáciu u nás si uvedomovali rozumní ľudia aj 
v zahraničí. Londýnsky časopis dňa 29. marca 1946 uverejnil 
správu od svojho kore�pondenta zo Slovenska, kde napísal: 
�Od stra�ných dní ´oslobodenia´ neustále trvá kruté 
prenasledovanie slovenských vlastencov, hlavne katolíkov, ktorí 
sa stavajú proti násilnému začleneniu Slovenska do �tátneho 
útvaru, ktorý je omnoho hor�í, ne� bolo predmníchovské Česko-
Slovensko. Zo spoľahlivých prameňov sme zistili, �e vo 
väzniciach a koncentračných táboroch trpí 60-80 000 ľudí, ktorí 
sú vystavení krutým mukám a často i smrti a ktorých jediným 
zločinom je to, �e si �elajú slobodu a nezávislosť svojej krajiny. 

 

Dokedy budú e�te centrá na�ich miest zdobiť 
pamätníky osloboditeľov s kosákmi a kladivami?
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Biskupi Vojta��ák a Buzalka boli prepustení z väzenia, kde sa 
s nimi zachádzalo hor�ie ako s obyčajnými zlodejmi a vrahmi 
(...) Tzv. jediná demokracia v Európe � ako nazval 
Československo pán Churchill vo svojom prejave vo Fultone � 
je vlastne obrovským koncentračným táborom, v ktorom trpia 
tri milióny Slovákov, ktorých Spojenci zapredali Bene�ovi.  
Musíme si tie� uvedomiť, �e ľudia, ktorí boli za toto v�etko 
zodpovední, nemali u nás skoro �iadnu podporu. To si 
uvedomoval aj �vajčiarsky denník Sie und Er, ktorý v septembri 
1946 napísal nasledovné: �Keby dnes na Slovensku povolili 
politickú stranu, ktorá by si vytýčila za svoje heslo ´Nech �ije 
Tiso!´, táto strana by dostala istotne aspoň 70 a� 80% v�etkých 
slovenských hlasov.�   

A toto v�etko sa stalo e�te pred uchopením moci 
komunistami, v čase vlády �demokratov� a nekomunistického 
prezidenta Bene�a. V čase, keď sa nikto nemohol vyhovárať na 
zúriacu vojnu, keď je treba robiť tvrdé opatrenia, v čase, keď sa 
na Slovensku nemecká armáda (pred ktorou sme mali byť ako�e 

oslobodení) u� nenachádzala. O tom, čo nasledovalo po 
�víťaznom februári� je u� ka�dému jasné a mohlo by byť 
predmetom samostatného článku. Jedno je v�ak isté -  
�oslobodenie� pre nás Slovákov a nie len pre nás, bezprostredne 
po vojne a nasledujúce desaťročia znamenalo národný 
a nábo�enský útlak, neslobodu, skutočnú totalitu, oproti ktorej 
musí vyznieť re�im Slovenského �tátu a vláda údajných 
fa�istov, od ktorých sme boli oslobodení, aj pre toho 
najväč�ieho liberála a demokrata ako rí�a slobody a pokoja. My 
sme toti� nepotrebovali oslobodenie, my sme mali svoj 
samostatný Slovenský �tát, svoju stranu i vieru. Nikto z nás 
nemohol povedať, �e skutočne trpí, lebo tých pár tý�dňov či 
mesiacov pre politických odporcov, na väzenské pomery 
v normálnych podmienkach, a ani jeden trest smrti, o tom 
skutočne nesvedčilo. A ako som u� povedal v porovnaní s tým, 
čo pri�lo potom, sme sa nemohli sťa�ovať ani na nedostatok 
slobody. �Oslobodenie� teda znamenalo stratu slobody a útlak! 

(V.S.)
 

 

Kam sa podel slovenský výrobok,  
alebo čo je lacné, to je dobré... 

 
Začalo to tzv. bl�ákmi. Nebolo ich síce príli� vidieť, 

lebo na nich mali �hlavné slovo� Ukrajinci. No rozrástlo sa to 
do neúnosných rozmerov. Áno, hovorím o Vietnamcoch, 
Číňanoch a im podobných. Najprv mali na bl�ákoch jeden � dva 
stánky, no postupne vytlačili Ukrajincov z �ich� miesta. Po 
nejakom tom čase sa to v�etko vyvinulo tak, �e si začali 
prenajímať celé miestnosti (napríklad na hokejovom �tadióne 
v Pre�ove). Od určitej doby nastali pre aziatov zlaté časy. Od 
kedy? Od vtedy, od kedy si začali otvárať obchody v centrách 
miest. Akoby im to nestačilo, dokonca aj supermarkety či 
hypermarkety! Tým pádom sa 
obchody so slovenským tovarom 
dostali do výrazného nepomeru. 
V Pre�ove sú mo�no dva � tri 
obchody s kvalitným slovenským 
výrobkom oproti asi dvadsiatim 
ázijským! V historických jadrách 
ka�dého z miest  nájdete vy�e 10, 
mo�no viac obchodov so �lto-
červeným veľkým nápisom typu 
Vietnamský market, Čínsky 
supermarket a mnoho ďal�ích. 
Samozrejme obyvateľom to nevadí, 
veď je tam lacné oblečenie a obuv.  

Keď prídete do takéhoto 
obchodu, kúpite si niečo, 
samozrejme pri pokladni sedí malý 
�ikmooký človek, ktorý sa usmieva 
a mädlí si ruky �e hlúpy Slovák kúpi 
v�etko lacné čo vidí. A nedajbo�e, 
�e by ste sa do�adovali dvojročnej 
záručnej lehoty. Bohu�iaľ, pre nich 
to neplatí, �e vraj...�my máme len 
polročnú záruku�. To je snáď �art!  

Vietnamci sú zrejme nejaká výnimka tu u nás! 
A kvalita? Tak tú určite nehľadajte! Ale hlavne, �e je to lacné, 
nie? 

Nedávno bolo údajne zistené, �e Číňania skupujú, resp. 
zhroma�ďujú umelohmotné fľa�e, ktoré sa triedia a potom 
prevá�ajú do Číny, kde sa lisujú a rozomelú a následne z týchto 
vlákien sa vyrábajú odevy, ktoré ľudia nosia! Zrejme o tom ani 
nevedia a keď aj áno, no čo u�, ako som spomínal, sú lacné a to 
je to najpodstatnej�ie. To, �e sú mo�no zdraviu nebezpečné a 
�kodlivé u� nie je podstatné. Veď prečo by aj bolo, keď 

preva�ná väč�ina obyvateľstva si 
nemô�e dovoliť kupovať kvalitné 
slovenské výrobky pre slabú 
finančnú situáciu. 

V Čechách a na 
Slovensku je tento výhodný biznis 
v porovnaní s okolitými krajinami 
nadmieru roz�írený. Prečo? Lebo 
Číňanom, Vietnamcom a im 
podobným legislatíva 
spomínaných �tátov umo�ňuje 
neprimerane bohatnúť.  

Slovenská �chudoba� je 
taktie� voda na mlyn ich 
odpornému obchodu, ktorý tu 
prekvitá u� niekoľko rokov. Veď 
prakticky sa nám tým vysmievajú 
priamo do očí. Vidíte ako si �ijú? 
�ijú si v blahobyte tu na 
Slovensku, na na�om Slovensku! 
Ak to takto pôjde ďalej, miesta tu 
u� pre nás Slovákov asi nebude. 
A toto chceme? Myslím �e nie! 

(ľb) 
 

 
 

 
 

ODPORÚČAME NA WWW: 

http://www.prop.sk  http://www.zvedavec.org  http://cz.altermedia.info 
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Európsky zatykač 

    
Predstavme si zaslú�ilého kultúrneho pracovníka 

(ďalej iba KP), ktorý v nejakom interview vysloví názor, �e 
príslu�níci istého etnika nemajú výtvarné nadanie. Toto 
interview vyjde na internete v niekoľkých jazykoch a stiahne si 
ho - dajme tomu v �panielsku - tamoj�í príslu�ník uvedeného 
etnika, zhodou okolností uznávaný maliar. Vysvetlí si to ako 
urá�ku príslu�ného etnika a podá v �panielsku na pána KP 
�alobu.  

Aj keď pán KP svoj kritický posudok uviedol iba  
v slovenskom kontexte, kde mohol pomocou dôkazov zaistiť 
jeho právnu nepostihnuteľnosť, internetovým stiahnutím do 
počítača �panielskeho maliara sa jeho výrok stáva trestným 
činom v �panielsku. Tam sa naopak dá dokázať jeho 
nepravdivosť, teda urá�ka rasy a xenofóbia. Podľa zákonov 
Európskej únie podnetom na stíhanie za trestný čin mô�e byť 
udanie od kohokoľvek, kto si takýto výrok ako rasistický či 
xenofóbny vysvetľuje. Či taký skutočne bol alebo nie, sa potom 
síce e�te musí dokazovať na súde, ale na podanie ob�aloby  
a podnetu na trestné stíhanie a prípadnú väzbu to stačí.  

�panielsky prokurátor vydá na Slováka pána KP 
"európsky zatykač", �panielska polícia ho príde do Bratislavy 
zatknúť  
a v putách si ho odvezie do �panielska bez toho, aby na to 
potrebovala vy�iadanie si povolenia od slovenských súdnych či 
policajných orgánov. 
Na �panielskom súde �panielsky maliar preuká�e, �e spomínané 
etnikum výtvarné nadanie má a �e pán KP sa dopustil rasovej 
urá�ky a xenofóbie. �panielsky tribunál pána KP odsúdi na tri 
roky väzenia.  

Ak tento príbeh pova�ujete za paranoidnú absurditu, 
tak vedzte, �e presne toto nenápadne podpísali ministri 
spravodlivosti európskej únie v júni 2000. Zatiaľ to nazvali iba 
"rámcovým rozhodnutím" o uplatňovaní európskych zatykačov. 

Európskym zákonom o extradícii, teda vydávania občanov 
druhým �tátom, sa to stane a� niekedy ku koncu roka 2003 
alebo začiatkom roka 2004. Čo postačí, aby pán KP bol 
zatknutý v deň vstupu Slovenskej republiky do európskej únie v 
máji 2004.  

Tento chystaný zákon stanovuje 32 rôznych činov, za 
ktoré bude ka�dý �tát EÚ musieť vydávať svojich občanov 
ktorémukoľvek �tátu EÚ, kde boli ob�alovaní. Podľa 
doteraj�ích zákonov a medzinárodných dohôd o extradícii bolo 
mo�né vydať občana len tomu �tátu, kde podľa obvinenia 
trestný čin spáchal. Táto podmienka sa novým zákonom ru�í a 
postačí, aby tam bol ob�alovaný, aj keď tam, povedzme, nikdy 
nebol, a teda ho tam nemohol spáchať. Márne by sme v zákone 
hľadali v�etky presné definície oných 32 skutkov, ale rasizmus 
a xenofóbia tam sú. Podľa tohto pozoruhodne "demokratického" 
článku 2. 3 tohto zákona mô�u ministri spravodlivosti  
EÚ -prostredníctvom predsedov svojich volených parlamentov - 
kedykoľvek k zoznamu extradovateľných trestných činov 
pridávať ďal�ie kategórie. Občania európskej únie teda do roka 
stratia prehľad i predstavu, za čo mô�u či nemô�u byť sčista-
jasna zatýkaní a väznení.  

Čo vlastne mô�e byť v EÚ trestným činom sa u� ani 
nedá zistiť, preto�e nikto nedoká�e v�etky zákony ani vyhľadať, 
tým menej čítať. (V januári t r. to bolo 101 811 zákonom 
uplatniteľných nariadení EÚ.)  

A e�te jedna drobnosť: za poru�enie ktoréhokoľvek  
z týchto stotisíc zákonov vás podľa nového extradičného zákona 
bude môcť zatýkať "policajt alebo patričná osoba". Kto takouto 
"patričnou osobou" smie alebo nesmie byť - sa neuvádza. Zato 
sa v�ak uvádza, �e pri sebe pri zatýkaní nemusí mať zatykač... 
A my sa tohto "právneho stavu" u� ani nemô�eme dočkať...!  

M ROSA 
www.prop.sk

 
 

Zlo a vek útlaku 
 

"Keď ľudia nemô�u slobodne pou�ívať slová a voľne 
vyjadrovať svoje my�lienky, nemô�u mať ani iné autentické 
slobody. V�etky sú zalo�ené na slobodnom zmý�ľaní a na 
slobode prejavu."  

Kde bolo tam bolo, v zemiach Európy a Ameriky sa 
rozprestrela zlá temnota, ktorá nakazila mysle mocných  
a prinútila ich robiť zlé skutky proti svojim vlastným. Tí mocní 
sa stali zlými tyranmi; utláčali obyčajných ľudí, okrádali ich o 
ich dôstojnosť a slobody.  

Za vlády týchto lotrov si musel ka�dý dávať veľký 
pozor na jazyk, nieto e�te aby povedal čosi, o čom by sa mohli 
dopočuť lotri. Toto bola doba mlčanlivých, zamračených ľudí, z 
ktorých tí tyranskí darebáci vysávali silu. A ako sa to často 
stáva, väč�ina obyčajných ľudí nebola schopná vidieť zlo, čo na 
nich páchajú. Ale i tak mal útlak a nedostatok slobody ťa�ký 
psychologický dopad na podvedomie utláčaných ľudí.  

Mnohé z tých psychologických problémov neboli na 
prvý pohľad badateľné, v skutočnosti v�ak vyvolávali v ľuďoch 
veľmi negatívnu zmenu. Do krvi sa u� nedostávali isté 
hormóny. Neutvárali sa isté my�lienky. Mysle ľudí boli 
uzatvorené a vetché. Stratili radosť zo �ivota. Sami seba 
cenzurovali. Báli sa usmievať, báli sa nahlas kričať, čítať 
"nesprávne" knihy, dívať sa na nesprávne filmy alebo sa 

rozprávať s nesprávnymi ľuďmi. Báli sa tvoriť  
a experimentovať s novými ideami a vecami. V du�iach ľudí sa 
rozmáhala tichá depresia a nemohúcnosť. Zápal sa vytratil. Nič 
u� nemalo príchuť. Vitalita vymizla. Stratila sa chuť do �ivota. 
Iskru, akú vidno v oku slobodných a skutočne �ivých ľudí, u� 
nebolo vidieť. Mladí vyzerali ako starí. To nebola jar, le� zima. 
Rodilo sa čoraz menej detí.  

Bez smiechu a detskej veselosti sa e�te väč�mi 
rozmáhala depresia a nemohúcnosť, lebo pravdou je, �e ľudia 
tie zvuky potrebujú počuť asi tak, ako jarné kvety potrebujú 
dá�ď. Ľudí zauzdili. To je akoby ich boli lobotomizovali. V�etci 
vyzerali rovnako; v�etkým chýbala tá iskra, čo kedysi mali. 
Čoskoro nato začali ľudia umierať. Jednoducho začali vädnúť.  

Keď�e mladých u� nepribúdalo, lotri nemali  
k dispozícii dostatok robotníkov. Obávali sa, �e prídu o svoj 
pohodlný �ivotný �týl, ktorý bolo mo�né udr�iavať len na úkor 
slabo platených pracovných síl. Aby si udr�ali svoj luxus, začali 
dová�ať slabo platené námezdné sily z iných končín sveta, aby 
nahradili vymierajúcich vlastných.  

Lotri - tí zlí tyrani - mali strach, �e vlastní sa začnú 
proti nim búriť a oni stratia to nadradené postavenie v 
spoločnosti. Aby tomuto predi�li, sna�ili sa obyčajných ľudí 
udr�ať v nízkej úrovni a v mentálnych okovách. Tí darebáci 
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vedeli, �e ľudia potrebujú slová, aby sa mohli samostatne 
zamý�ľať a �e takisto majú prirodzenú potrebu komunikovať 
svoj názor druhým. Odním im slová a právo na vyjadrenie 
názoru a podarí sa ti odstrániť pramenisko slobody a bude� mať 
obyčajných ľudí pod či�mou. A tak zakázali slová a my�lienky, 
ktoré nechceli počuť, lebo by boli ľudí pobádali k slobode. Ale 
keď ľudia nemô�u slobodne pou�ívať slová a voľne vyjadrovať 
svoje my�lienky, nemô�u mať ani iné autentické slobody. 
V�etky sú zalo�ené na slobodnom zmý�ľaní a na slobode 
prejavu. Bez týchto slobôd ľudia nemô�u myslieť my�lienky a 
komunikovať svoje idey, čo by civilizácii pomohlo v obnove. 
Bez slobodného myslenia a prejavu nie sú tie druhé slobody 
skutočne pravé.  

Mô�ete sa spýtať: A kedy�e to bol ten zlý a temný 
vek? Ten je práve teraz.  

...Dejiny nám dokazujú, �e lotri to zvyčajne v�dy 
začnú preháňať v útlaku obyčajných ľudí. To potom vedie k ich 
zvrhnutiu. Keď sa doba blí�i k takej historickej udalosti, to 
zbadáte podľa toho, �e medzi ľuďmi sa začnú vynárať 
vodcovia. V tých potenciálnych vodcoch vidia lotri hrozbu, a 
tak sa ich sna�ia zničiť. Tých, čo nie sú pravými vodcami, je 
ľahké zničiť. Lotri ich na verejnosti �pinia a osočujú. Keď to 
nezaberie, sna�ia sa presadiť zákony proti tým potenciálnym 
vodcom a slobodám, aké by takí mohli priniesť. A mnohí z tých 
potenciálnych vodcov jednoducho nie sú dosť silní na to, aby 

vydr�ali takú osočovaciu kampaň a zlé zákony, a tak len opäť 
splynú s masami.  

Ale takéto víťazstvo lotrov obyčajne dlho netrvá, lebo i 
keď sa im podarí zastra�iť a poraziť slabých, o ktorých sa 
nazdávali, �e by mohli byť vodcami, z vlny vytvorenej slabými 
sa potom v�dy vynoria tí praví. A títo praví vodcovia- hrdinovia 
- sú tvrdí. Takí sa vynoria a budú mať inteligenciu, odvahu a 
rie�enia, aby mohli viesť druhých a zbaviť krajinu zloduchov. 
Zdá sa, �e v mnohých krajinách sa práve blí�ime k tomuto 
bodu. Ale nachádzame sa u� príli� blízko, aby sme si mohli byť 
istí tým, kto presne sa vynorí a povedie na�ich ľudí k pravej 
slobode.  

Budúce dejiny pí�eme práve teraz my. Z temnoty a z 
útlaku zloduchov sa zrodí sloboda. Ak nie dnes, nu� mo�no 
zajtra. Ale s tým mô�ete naisto počítať. Čo sa týka dne�ka, 
v�etci slobodomilovní ľudia by mali teraz podporovať tých 
vynárajúcich sa vodcov, čo sa ich sna�ia oslobodiť od lotrov. 
To mo�no nie sú definitívni vodcovia - hrdinovia, ale vy nikdy 
nemô�ete naisto vedieť, kto je veľký a kto nie, keď práve �ijete. 
Tí, na ktorých teraz lotri útočia, buď dospejú k názoru, �e sa 
neoplatí viesť druhých a stiahnu sa - alebo ich to e�te viac 
posilní. Ale i keď sa nebudú sna�iť viesť ľudí k slobode, 
vytvoria vlnu, v ktorej potom budú môcť nasledovať tí druhí. 

H. Millard 
www.prop.sk

 
  

Quo vadis, západná civilizácia? 
 

Táto manifestácia prenikania tretieho sveta do na�ej krajiny sa pritom členov kongresu a iných elít vôbec nedotýka. Tí �ijú 
v ohradených komunitách so strá�cami a v izolácii, ktorú my nemáme k dispozícii. Keď v krátkom čase príde do oblasti nejaká veľká 
skupina ľudí, tí necítia potrebu prispôsobiť sa existujúcim �tandardom v správaní; cítia sa pohodlne v naučenom spôsobe �ivota a vo 
vlastných zvykoch. 
Utekajúc z Kalifornie po 56-tich rokoch  
Bývalý guvernér Colorada Lamn povedal: "Imigrácia je pre Ameriku dobrá, samozrejme, ale masová imigrácia počas 21. storočia u� 
priná�a Amerike oveľa viac záväzkov, ne� výhod."  
I keď Bush predstiera, �e dodr�iava prísahu svojho úradu, Američania pred tou imigračnou inváziou utekajú. V roku 2003 utieklo z 
vlastného �tátu 800 000 Kalifornčanov. Z Miami na Floride utiekli v priebehu minulých rokov desaťtisíce Američanov.  
Keď �ijete v New Yorku, 1 a pol milióna imigrantov tam vôbec nehovorí po anglicky. Texas sa zdá byť cudzokrajným �tátom. 
Keď�e sa milióny ilegálnych a legálnych imigrantov odmietajú naučiť po anglicky, je toto stále e�te Amerika?! Čo nám prinesie 
budúcnosť, keď dovolíme, aby sa táto krajina stala zmie�aninou kultúr a jazykov? V krátkosti mo�no odvetiť - útrapy, utrpenie pre 
nás v�etkých, ako sa na�a krajina bude postupne rozpadať na kúsky. ...Bush a kongres vyháňajú vlastné obyvateľstvo z krajiny. 
Stávame sa rozdelenou krajinou. 
Toto je príbeh jednej Kalifornčanky; Jane Powellová hovorí: "Po tom, čo som �ila v Kalifornii 56 rokov, utekáme teraz z tohto �tátu. 
Ja som sa tu narodila a bola som presvedčená, �e nikdy by som neopustila svoju rodinu a priateľov, len�e politika v Kalifornii má za 
následok neznesiteľné �ivotné podmienky, ktoré donútili mňa a môjho man�ela hľadať lep�ie �ivotné prostredie. Príčinou je 
kalifornský veľkorysý systém sociálnej výpomoci a odmietanie federálnej vlády obmedziť imigráciu, zastaviť ilegálnu, na základe 
ktorej je teraz ju�ná Kalifornia preľudnená natoľko, �e sociálny systém a infra�truktúra u� nemô�e zvládnuť to bremeno. Niet 
pochýb, �e v blízkej budúcnosti sa ju�ná Kalifornia stane teritóriom tretieho sveta. Tento kedysi "zlatý" �tát je imigráciou poznačený 
natoľko, �e sa to u� nedá napraviť."  
Akoby krokom sa pohybujúca doprava a znečistenie vzduchu v Los Angeles nestačilo, fyzické dôsledky znásobenia počtov 
obyvateľov na dizajn tejto oblasti sú očividné. Otvorený priestor premieňajú na nákupné strediská, na seba natlačené domy a cesty. 
Jedno a dvoj-poschodové budovy nahradzujú vý�kovými �truktúrami, rodinné domy panelákmi. Dôsledkom je značne zvý�ená 
hustota. Počet obyvateľov Kalifornie sa za 30 rokov zvý�i o 20 miliónov. Kto by si mohol namý�ľať, �e ďal�ích 20 miliónov, to je 
pre zlatý �tát dobré? Ak si to myslíte, mali by ste sa objednať k psychiatrovi. A ja zato zaplatím.  
...�kolské triedy v na�ej krajine sú čoraz neefektívnej�ie a na�e deti čoraz hlúpej�ie, keď�e vzdelávací systém sa musí prispôsobovať 
miliónom detí z iných krajín. Tieto deti imigrantov končia strednú �kolu a pritom nevedia ani len čítať, písať alebo myslieť lep�ie, 
ne� na úrovni tretiaka. �iadna krajina prvého sveta nemô�e existovať dlho s takou nevzdelanou populáciou. "Nemocničné 
pohotovosti sú také preplnené, �e ich efektívnosť značne poklesla.", hovorí Powellová. "Pohotovosť vyu�ívajú osoby bez 
zdravotného poistenia a zaťa�ujú kliniky obyčajným ka�ľom, bolesťou �alúdka, horúčkami. Pohotovosti sú značne preťa�ené v 
dôsledku zvý�ených počtov obyvateľstva."  
A Powellová pritom nehovorí o hrôzu naháňajúcom fakte, �e za posledných �esť rokov vniesli do Spojených �tátov ďal�ích 16 000 
prípadov tuberkulózy. Ďal�ích 7 000 prípadov malomocenstva sa roz�írilo po Spojených �tátoch. Desaťtisíce prípadov hepatitis "A" 
(�ltačka) kvasí v telách ilegálnych imigrantov, ktorí sa vymykajú kontrole. Cez nechránené hranice sa k nám dostávajú prípady 
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ochorenia Čagas a parazit T-kruzi , ktoré v Ju�nej Amerike postihujú 14 miliónov ľudí a ročne tu na ne zomiera 50 000 osôb. A e�te 
stra�nej�í je fakt, �e Kalifornia má tri milióny ilegálnych prisťahovalcov a ich deti nav�tevujú �koly, tak�e americké deti sú 
vystavené riziku v dôsledku tých ochorení. Vlani v ju�nej Kalifornii vyhlásili bankrot �tyri veľké nemocnice. Koľko ich padne za 
obeť v roku 2005?  
Táto manifestácia prenikania tretieho sveta do na�ej krajiny sa pritom členov kongresu a iných elít vôbec nedotýka. Tí �ijú v 
ohradených komunitách so strá�cami a v izolácii, ktorú my nemáme k dispozícii. "Keď v krátkom čase príde do oblasti nejaká veľká 
skupina ľudí, tí necítia potrebu prispôsobiť sa existujúcim �tandardom v správaní; cítia sa pohodlne v naučenom spôsobe �ivota a vo 
vlastných zvykoch. Dôsledkom toho je, �e americké hodnoty a správanie dlhodobých obyvateľov, ktoré si tak ceníme, mizne." 
Denný �ivot je čoraz viac natoľko poznačený stresom, �e si to vy�aduje stále viac trpezlivosti, aby sa človek s tou odli�nosťou 
mohol vyrovnávať. Keď vstúpite na verejné priestranstvo, je potrebná veľká tolerancia pri v�etkom, čo robíte. Stres sa potom 
hromadí a dnes sa u� len málo občanov ju�nej Kalifornie usmieva a milo správa k druhým. Tá sústavná po�iadavka byť tolerantný 
ľudí vyčerpáva. Toto u� nie sú Američania, tí vôbec nehovoria po anglicky a ani Američanmi nechcú byť. Tí si budujú si svoje 
vlastné oddelené mestské �táty vo vnútri amerických hraníc.  
...Powellová hovorí: "Ja viem, aká bola Kalifornia predtým a bola som svedkom dramatického úpadku. Ako rodená Kalifornčanka, 
spolu s mnohými priateľmi, hľadáme teraz spôsob ako "utiecť" a nájsť si bezpečnej�ie, mentálne zdrav�ie prostredie." A tento príbeh 
mô�ete znásobiť počtami v ďal�ích amerických mestách, keď�e tu dnes 15 a� 20 miliónov ilegálnych imigrantov poru�uje na�e 
zákony, preniká do na�ej spoločnosti, preťa�uje na�e �koly, na�e nemocnice, vysáva ná� systém sociálnej výpomoci, roz�iruje sieť 
gangov, čo obchodujú s drogami, spôsobuje krízu s vodou, kradne pracovné miesta na�im chudobným, spôsobuje zni�ovanie miezd, 
pracuje načierno, vyhýba sa plateniu daní, �ije pohromade v jednom dome v počte 20 a arogantne nás vytláča z na�ich vlastných 
�tátov do bezpečnej�ích prístavov vo vnútrozemí. Tak�e to si vy�aduje veľkú bezočivosť povedať, ako to vyhlásil pán Bush: 
"Prichádzajú pracovať do takých pracovných miest, o aké Američania nemajú záujem."  
Iste�e, pán Bush; vy nepatríte k tým 15 miliónom Američanom, čo sú nezamestnaní, ani nie ste prinútený �iť v tomto "americkom 
sne", ktorý sa premenil na sen plný hrôzy. Prečo sa nespýtate pani Powellovej na jej osobný názor, čo si myslí o va�om 
prezidentovaní? Mohlo by sa zistiť, �e toto je jedno z najhor�ích, najmenej kompetentných prezidentských období v histórii 
Spojených �tátov. Prečo? Preto�e si neplníte povinnosť, ku ktorej ste sa zaviazali prísahou na bibliu: �e budete slú�iť ústave a 
americkým občanom. 
Nič z toho nerobíte. ... 

Frosty Wooldridge, NewsWithViews.com  
www.prop.sk 

  

Mediálna manipulácia - 15 mŕtvych! 
 

Médiami prebehla informácia, �e "renomovaný" 
americký magazín Newsweek uverejnil správu, ktorá hovorila o 
tom, �e vy�etrovatelia na základni 
Guantanámo spláchli do toalety 
Korán. Posvätnú knihu tie� dávali 
na WC, a tak týrali väzňov, pre 
ktorých to znamenalo obrovské 
znevá�enie nábo�enstva, ktoré 
vyznávajú. 
Len čo sa správa objavila v 
moslimskom svete, vyvolala 
obrovské pobúrenie. Protesty 
prebehli najmä v Afganistane a 
vy�iadali si najmenej 15 mŕtvych a 
desiatky zranených. Nechýbali ani 
výzvy na svätú vojnu. 
Na tom by nebolo svojim 
spôsobom nič a� také vá�ne, ale... 
O pár dní "renomovaný" magazín správu dementoval! 
Čo z toho vyplýva? Na základe falo�nej informácie, uverejnenej 
nejakými dvoma novinármi, sa vo svete začali konať protesty a 
zahynulo pri nich 15 ľudí!!! Iba na základe toho, �e niekto 
popísal bludy do novín! 

Toto je jasný - �ivý príklad obrovskej sily médií a ich 
schopnosti manipulovať celé masy ľudí. 

Otázka znie: Vieme my vôbec, 
koľko správ popísaných v novinách 
je pravdivých a koľko nie?  
Nie, nevieme! Nemáme �ancu to 
vedieť bez toho, ak daný vybraný 
článok nepodrobíme dôkladnej 
analýze.  
Koľko obyčajných ľudí v�ak články 
podrobuje dôkladnej�ej analýze? 

Málo. Veľmi málo. Skoro 
nikto. Väč�inu informácii 
uvádzaných vo v�emo�ných 
médiách ľudia zo�erú a veľakrát aj s 
navijakom.  
Mediálna manipulácia je v�ade 
okolo nás! 

Ľudia, dávajte bacha a nedajte sa len tak ľahko zvábiť a 
oklamať! 
Prípad správy z Newsweeku je mementom. 

A bolo tých mŕtvych isto 15? Umrel vôbec niekto? 
Bolo to v Afganistane...?  

(rn)  
 

www.prop.sk 
 

Proti Prúdu 
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Zánik Holanďanov? 
  

Nedávne zavra�denie holandského autora a filmára 
Thea van Gougha muslimským extrémistom v Amsterdame by 
nemalo prekvapiť tých, ktorí sú oboznámení s podmienkami 
multikulturálneho Holandska. Začiatkom tohto roka sa 
Holandsko stalo prvou západnou krajinou, kde vláda priznala, 
�e multikulturálny experiment, ten najväč�í socialistický 
podvod od čias sovietskeho, je kolosálnym zlyhaním.  

Toto priznanie sa dostavilo vo forme v�estranovej 
parlamentárnej správy, ktorá v podstate okrem iného dospela k 
názoru, �e islamskí imigranti, ktorí tvoria takmer jeden milión 
zo 16-miliónového Holandska, sa odmietajú integrovať. Títo 
imigranti, zväč�a sústredení vo veľkých mestách, nielen�e 
predstavujú vysoké percento mestského obyvateľstva, napríklad 
v Rotterdame, ale títo uprednostňujú �ivot vo vlastných 
"ghetách", kde si budujú paralelné spoločnosti popri spoločnosti 
hosťujúcej krajiny. A toto sa veru nezlep�í. Podľa správy 70 a� 
80 % v Holandsku narodených imigrantov, väč�inou z Maroka a 
z Turecka, odmieta uzatvárať man�elstvá s domácimi a 
dová�ajú si partnerov/partnerky zo svojej domovskej krajiny.  

Ironicky, je to práve dôraz, aký holandská vláda 
pripisovala multikulturalizmu, ktorý napokon viedol k tomuto 
neodvratnému pádu. V správe sa hovorí, �e liberálna ľavica 
multikulturalistov sa v plánovaní "dokonalej" spoločnosti 
dopustila najväč�ej chyby tým, �e dovolila imigrantom, aby sa 
ich deti vzdelávali vo vlastnom jazyku, čo malo potom za 
následok etnický separatizmus v spoločnosti. Tento dobrovoľný 
odklon od hlavného prúdu teraz dosiahol bod, kedy je u� 
nebezpečné pre bielych Európanov zablúdiť do nejakého 
imigrantského susedstva, lebo tam ich pova�ujú za "nepriateľov 
alebo za (nádejnú) obeť". Rast tohto paralelného sveta takisto 
kore�ponduje s nárastom nevôle medzi domácimi Holanďanmi 
voči pri�elcom a so stratou pocitu bezpečnosti, čo je veľkou 
mierou dôsledkom sklonom nových imigrantov k zločinnosti, k 
násiliu a k vysokému percentuálnemu zastúpeniu medzi 
odsúdenými. Správa dospieva k názoru, �e etnické ghetá treba 
rozbiť a imigrantov prinútiť stať sa Holanďanmi, ak sa nemá 
rozbiť krajina.  

Len�e na toto je teraz zrejme u� príli� neskoro. Po 
prvé, pokú�ať sa rozbiť islamské ghetá, to je ako sna�iť sa 
zlikvidovať Čínske mesto v San Franciscu alebo Harlem v New 
Yorku. Po druhé, je tu istý malý problém islamského 
fundamentalizmu, ktorému naivní multikulturalisti dovolili 
zahniezdiť sa v krajine, ako toho povestného vlka v ovčom 
rúchu. Podstatná časť islamskej populácie v Holandsku, ktorá 
prichádzala od 60-tych rokov, i keď je nenásilná, pohŕda 
holandskou spoločnosťou, najliberálnej�ou v Európe. Mnohí z 
týchto nových imigrantov sa dívajú zvrchu na práva �ien, na 
slobodu prejavu, na homosexualitu, drogy a ostatné pasce 
holandského liberalizmu a sú presvedčení, �e ich spôsob �ivota 
a presvedčenia sú nadradené tým, ktoré nachádzajú v hosťujúcej 
krajine. Takí imigranti vlastne nie sú proti nahradeniu 
"skorumpovaného" holandského systému právom �ária, i keď 
legálnymi a nie násilnými metódami.  

Ale čo je dôle�itej�ie pre existenciu Holandska, v tejto 
populácii takisto mo�no nájsť men�inu islamských fanatikov - 
napríklad takého, ktorý zavra�dil van Gogha - ktorí chcú 
nahradiť holandský systém islamskou teokraciou násilným 

spôsobom, povra�diť v�etkých "nevercov" v krajine a viesť 
d�ihád v�ade, po celom svete. A to veru nepomohlo, �e 
holandská vláda finančne pomáhala niektorým radikálnym 
me�itám, ktoré učili mladých holandských muslimov nenávisti, 
zatiaľ čo Saudská Arábia zase podporovala iných (čo nie je 
prekvapujúce). Holandských muslimov nachádzame na 
bojových poliach Ka�míru a inde, ale čoskoro ani nebudú 
musieť cestovať, keď budú chcieť viesť svätú vojnu. List, ktorý 
vrah zanechal na mŕtvole van Gogha hovorí, �e tu budú ďal�ie 
vra�dy.  

Takisto sú tu náznaky, �e islamisti organizujú európsku 
armádu. Podľa spomínanej správy dostali stovky európskych 
muslimov vojenský výcvik v Afganistane a vrátili sa domov 
cvičiť ďal�ie stá. Očividne nakupujú zbrane na 
východoeurópskom čiernom trhu a dokonca si prenajali 
izolovaný turistický rezort, vhodný na výcvik. Tak�e podzemná 
vojna tajných slu�ieb v�ade v Európe sa mô�e čoskoro viac 
roznietiť a zavra�denie van Gogha, to mô�e byť prvý výstrel. 
Taká islamská kri�iacka výprava by istotne nadobudla formu 
guerillovej vojny v �týle IRA, kde by multikulturalistami 
vytvorené ghetá, podobne ako katolícke v Severnom Írsku, 
slú�ili ako základne a ako úkryty. 

A Holanďania sa veru nemô�u spoliehať, �e ich vlastné 
právo ochráni. Aby uhoveli ľavičiarskej ideológii, to podobne, 
ako v iných západných krajinách, za posledných 30 rokov 
natoľko prekrútili a zoslabili, �e vlastne niekedy predstavuje 
preká�ku v boji proti islamskému nebezpečenstvu. Vďaka 
legálnym technikalitám nemohli, napríklad, vlani odsúdiť 12 
holandských muslimov za to, �e poskytovali pomoc 
severoafrickej teroristickej organizácii a ďal�í �tyria islamskí 
teroristi, obvinení z plánovania bombového útoku na americké 
veľvyslanectvo v Parí�i, odi�li z rotterdamského súdu v roku 
2002 oslobodení. A i keď holandský parlament odhlasoval vo 
februári vyhostenie 26 tisíc utečencov, ktorým neschválili 
prihlá�ku o udelenie azylu, čo je prvý masový exodus takýchto 
osôb, ministerstvo spravodlivosti muselo priznať, �e keby 
neboli súhlasili s letom domov zadarmo a s peňa�nou odmenou, 
vďaka zákonom o ľudských právach by boli mnohých z nich 
museli pustiť späť do ulíc holandských miest.  

A čo hovoria na tento multikulturálny zmätok, ktorý 
sami vytvorili, ó takí chytrí holandskí ľavičiari? Podobne ako 
po kolapse komunizmu vo Východnej Európe, buď sú ticho 
alebo len opäť opakujú to staré známe. Po pravde povedané, 
nevedia, čo robiť, a tak sa len utiekajú k bezmocným, 
neoso�ným gestám, odkedy sa tento tý�deň začali vynárať 
správy o odvetných útokoch za smrť van Gogha na me�ity a 
islamské �koly.  

Ale jeden pozorovateľ holandskej spoločnosti, s 
ktorým uverejnil rozhovor istý európsky denník hovorí, �e 
vďaka "marockej hrozbe" e�te pre zavra�dením van Gogha 
začala nepozorovaná a plazivá migrácia holandskej elity a 
peňazí z Holandska. A ak sa situácia začne vymykať spod 
kontroly, definitívne mô�ete očakávať, �e čoraz viac 
"progresívnych" potkanov začne opú�ťať holandskú �tátnu loď, 
ktorú tak horlivo pomáhali potápať.  

Front Page Magazine - Stephen Brown 
www.prop.sk
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Desať rokov po apartheide - surové fakty 
  

V Ju�nej Afrike boli 27. spríla 1994 prvé "demokratické voľby". Tu je pár vecí, aké nikdy neuvidíte v hlavnom mediálnom 
prúde, keď ide o Ju�nú Afriku po apartheide:  
- za desať rokov vy�e milióna Juhoafričanov, väč�inou čiernych, stratilo zamestnanie; nezamestnanosť je 45 percentná - oveľa 
vy��ia, ne� bola za bielej vlády a je to vy��ie číslo, ne� bolo v USA počas veľkej depresie (30 %); ďal�ích 1 milión bielych 
obyvateľov stratí pracovné miesto v budúcich rokoch vďaka Afirmatívnej akcii  
- vďaka "pozemkovej reforme" bolo zavra�dených viac ne� 1 450 bielych farmárov a produkcia potravín je ohrozená; hovoria, �e do 
roku 2014 bude 30 % komerčnej pôdy vlastniť černo�ské obyvateľstvo; zatiaľ sa zaoberali 115 000 �iadosťami černochov o pôdu a 
odovzdali im u� milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy; sú tu farmy, ktoré veľmi dobre prosperovali, keď ich obhospodarovali 
bieli, ale akonáhle ich odovzdali černochom, tí ich do vy�e dvoch rokov zruinovali a teraz sú nefunkčné  
- sme svetovým hlavným mestom, pokiaľ ide o znásilnenia; odhaduje sa, �e ročne tu dochádza k 50 000 znásilneniam; len v roku 
2000 znásilnili 21 500 detí; 40 % znásilnených je vo veku pod 18 rokov; 1 231 detí vo veku pod 5 rokov znásilnili počas 13 
mesiacov černosi, ktorí verili mýtusu, �e sa tak vyliečia z AIDS a pritom mnohé zo znásilnených detí v dôsledku toho zomreli  
- teraz sme u� hlavnou kri�ovatkou pa�ovania drog; mô�eme sa prirovnávať ku Colombii; vyvá�ame marihuanu, dopestovanú 
černochmi; máme najväč�í počet u�ívateľov mandraxu na svete  
- násilní zločinci tu ročne zastrelia 150 a� 200 policajtov; v na�ej polícii je najväč�í počet samovrá�d na svete; spoločnosť je 7 krát 
násilnej�ia (per capita), ne� USA; pokiaľ ide o počet zločinov, je rovnaký ako v Colombii; zločin je taký roz�írený, �e vláda na jeden 
rok uvalila moratórium na zverejňovanie �tatistík a odvtedy sa u� neuverejňujú; Demokratická aliancia odhaduje, �e tu ročne 
dochádza k 300 000 lúpe�iam; väzenia sú stále plné (kapacita 170 000), a tak zločincov často po čase prepú�ťajú bez toho, aby ich 
obvinili a súdili; v januári 2004 sa oznámilo, �e väzenia sú naplnené a� do 300 % kapacity; v marci v�ak zverejnili informáciu, �e vo 
väzení sa nachádza 180 000 väzňov  
- ako dar k narodeninám (áno; pou�ili tieto slová) prepustili z väzenia 9 000 zločincov; na�i prezidenti "odpú�ťajú" vrahom, ktorí sa 
vzápätí opäť dopú�ťajú vra�dy; 3. 3. 2004 SABC TV 3 oznámila, �e pri príle�itosti "osláv 10-ročnej demokracie" mo�no z väzenia 
prepustia tisíce väzňov; v období po apartheide vybudovali viac väzníc, ale ani to nestačí, aby bolo mo�né vysporiadavať sa s tou 
vlnou zločinnosti; po apartheide sa vo väzeniach nachádza oveľa viac černochov, ne� predtým (lebo teraz sa u� polície neboja);  
- bolo tu 10 rokov mieru bez medzinárodných sankcií, ale toľko očakávaný ekonomický rozmach sa nikdy nedostavil; na�a 
socialistická ekonomika pomaličky kvapká; rast HDP sa odhaduje na 1,3 ročne, hoci za bielej vlády bolo to číslo dvojmiestne  
- v oblasti Johannesburgu (Gauteng) zlyhalo od roku 1994 80 % rôznych schém pre svoj-pomoc černochov  
- Africký národný kongres (ANC) podporuje a poskytuje peniaze Zimbabwe, Haiti a Zaire, kde vládnu socialistickí diktátori, ktorí 
utláčajú dokonca aj čiernych; v apríli 2004 sa pritom ANC podarilo dosiahnuť, �e dostali 66 % hlasov, čo značí, �e teraz mô�u 
meniť ústavu, ako sa im zachce a �iadna politická strana ich nemô�e zastaviť; toto sa podarilo Mugabemu, ne� odobral 95 % pôdy 4 
500 bielym farmárom; keď�e teraz sme u� legálne posledným �tátom jedinej strany v Afrike, ná� osud sa bude uberať po vzore 
Zimbabwe, kde teraz u� nikto, ani černosi, nemá �iadnu slobodu;  

Ekonomika Ju�nej Afriky, zamestnanosť, zločinnosť, to v�etko bolo oveľa lep�ie, keď nás svet nenávidel a mali sme tu 
občiansky zápas. 

V konečnom dôsledku v�ak jediným víťazom je len niekoľko málo príslu�níkov novej bohatej černo�skej super-elity...  
Jan Lamprecht 
www.prop.sk 

Zábava 
 
K farárovi  príde mu� s televízorom pod 
pazuchou. Farár sa na neho prekvapene 
pozrie a pýta sa: 
- Kam ho nesie�, syn môj? 
- Priniesol som ho na spoveď, otče, 

preto�e najmä na Markíze stále 
klame. 

Čo sú demokratické voľby? 
-Keď ľudia volia nie z dvoch ziel, ale zo 
stovky. 

 
Prečo je u nás toľko strán? 
Lebo demokracia vychovala veľa lídrov.  

 
Pani Novákovej sa narodil chlapček. 
Man�el si ho dlho prezerá a spýta sa: 
- Ako to, �e je čierny? 
- Čo sa tak hlúpo pýta�? � zlostí sa �ena. 
- To je tá tvoja posadnutosť milovať sa 
pri zhasnutom svetle. 

...apropo, agresivita miestnych 
Srílančanov rastie...včera ubili  po�tára 
keď im rozná�al nedoplatky za vodu.  

 
Čo sa stane ak skrí�ime vola s oslom? 
- Stane sa z neho priemerný volič 

ANO. 
 

Prečo je Fico najobľúbenej�ím 
politikom? 
- Lebo toho najviac nasľubuje. 

 
- Čo je s De�om? Dávno som ho nevidel. 
- Otvoril si obchod. 
- Hej, a s čím? 
- So �eleznou tyčou. 

 
Pre niektorých vlastenectvo znamená 
vlastnenie národného majetku. 

 

De�o, kde si bol dnes v noci okolo 
druhej? 
- Pán poručík, prisahám, ja som ho 

nezabil.  

 
Kedy má väzeň zmie�ané pocity? 
- Keď práve dokopal tunel a pri�la 

amnestia. 
 

Opitý Slota vojde do baru a ide na WC. 
Po chvíli vyjde a vraví: 
- Tomu hovoríte hajzel?! �ak tam ni 

�ádna terasa, z ktorej by sa dalo 
čúrať! 

 
Svojho času sa pýtali Busha z OSN, 
odkiaľ vie, �e má Husajn v�etky tie 
hrozné zbrane... On sa iba zasmial: 
-V�ak mám v Bielom dome odlo�ené 
v�etky dodacie listy!  
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