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Úvodník 
 

Je teplé nedeľné popoludnie a v centre Slovenského mesta Ro�ňava sa začínajú 
schádzať ľudia, ktorí si pri�li pripomenúť výročie uzatvorenia zmluvy, ktorá poslala 
Uhorsko - �alár národov na smetisko dejín.  

Akcia prebehla bez väč�ích komplikácii. Čo malo odznieť, odznelo, čo malo byť 
povedané, bolo povedané... 

Čo sa nám uskutočnením tejto akcie potvrdilo? 
- �e veľa Maďarom, vyznávajúcim my�lienku znovuzrodenia Uhorska táto akcia 

doslova klala oči a trhala u�i 
- �e vybrané maďarské a slovenské periodika klamú a� sa hory zelenajú 
- �e sa nájde e�te zopár nezdru�ených Slovákov, ktorí si uvedomujú hrozbu, 

kriesenia Uhorska 
- �e väč�ina národovcov zdru�ených v "renomovaných" národných stranách 

obrazne povedané ostala sedieť doma, alebo okopávala záhradku, akoby rad�ej 
podporila verejnú akciu organizovanú SP, alebo zorganizovala v inom 
slovenskom meste vlastnú akciu venovanú tejto problematike 

- �e je tu organizovaná sila, ktorá to so Slovenskom myslí vá�ne 
- �e �tátny policajti, keď znie �tátna hymna nestoja v pozore... 
Tých vecí by bolo mo�né spomenúť aj viacej, ale podstatné je to, čo z toho v�etkého 

vyplýva. 
Maďarská hrozba �ije a je čím ďalej, tým silnej�ia! Dokladajú to protitrianonske 

demon�trácie organizované po celom Maďarsku, ako aj protitrianonske stretnutie na 
Slovensku ktoré prebehlo za účasti �tátnych činiteľov Slovenska!  

A �e veľa Slovákom, ktorí vidia túto hrozbu je v�ak mil�ia záhradka pred domom, 
opaľovanie sa, alebo krčma, ako rázna demon�trácia obáv a nespokojnosti. 

My členovia  SP NS, o. z. SP a o. z. NSS v�ak cez to v�etko ideme ďalej a zostávame 
na strá�i! Stretneme sa v Komárne! 

redakcia Hlasu NS 

 

OBSAH 
Príchod svätého  
Cyrila (Kon�tantína)  
a svätého Metoda  
na na�e územie   str. 3 
 
Spomienková akcia  
pri príle�itosti 85. výročia  
Trianonskej zmluvy 
Ro�ňava, 4. júna 2005   str. 4 
 
Rozhovor s Pobočníkom  
Vodcu o rovno�ate  
Slovenskej pospolitosti  
a jej symboloch   str. 6 
 
 
Aktivity SP a NSS 
Fest der Vöelker /  
Festival národov   str. 8 
 
Zasadanie HV SP v Pre�ove  
  str. 9 
 
SP a NSS podporili petíciu  
proti odstráneniu panteónu  
v Čakajovciach  str. 10
 
Liptovský Mikulá�,  
odhaľovanie pamätníka  
Martinovi Rázusovi 
26. júna 2005   str. 10
 
Maďarské (seba)klamy   str. 11
 
Máme svoju hrdosť   str. 13
 
Vstali noví "bojovníci"   str. 14
 
Ústav pamäti národa   str. 15
 
Milan Rúfus : Také pa�ravé 
Slovensko som e�te neza�il  str. 16
 
Euroústava a  
francúzsko-holandská sprcha  
  str. 17
 
Zobuď sa, národ slovenský!   
  str. 18
 
�ivot psa na východnom  
Slovensku   str. 19
 
Drogy sú tu od nepamäti   str. 19
 
Zábava   str. 20

 

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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Príchod svätého Cyrila (Kon�tantína) a svätého Metoda  

na na�e územie 
 
  Od príchodu sv. Cyrila (826 � 869) a sv. Metoda (815 � 885) do na�ej krajiny  
uplynulo u� 1142 rokov. Pred viac ako tisíc rokmi sa Slováci zaradili medzi najkultúrnej�ie 
národy Európy a svoj jazyk zaradili medzi tri liturgické jazyky (latinčinu, gréčtinu 
a hebrejčinu).  V dobe, keď e�te jazyky, ktoré sú pova�ované v súčasnosti za svetové le�ali 
v zárodku dejín, mali Slováci vlastné písmo a právo modliť sa v rodnom jazyku. 

Solúnski bratia nepri�li k na�im predkom �íriť vieru, tak ako sa mnoho ľudí mylne 
domnieva, preto�e kresťanstvo  je u nás dolo�ené u� v dobe vlády knie�aťa Pribinu, ktorý 
v Nitre postavil prvý kresťanský kostol roku 828. Bol to prvý kostol postavený na území 
západných a východných Slovanov. S príchodom solúnskych bratov sa začína pre Slovákov 

zlatý vek osobitej a jedinečnej slovanskej  kultúry. Solúnski bratia priniesli na�im predkom vzdelanie, písomníctvo a zákonodarstvo.  
Z ná�ho územia sa slovanské písmo a vzdelanosť �írilo k ostatným slovanským národom. Preto sú sv. Cyril a sv. Metod pova�ovaní 
za patrónov Slovenska a Slovanov, ale aj patrónov Európy.  

Práve v roku 863 prichádza  na Slovensko misia vedená bratmi zo Solúna so svojou dru�inou, ktorú vyslal Byzantský cisár 
Michal III. na �iadosť knie�aťa Veľko-Slovenskej rí�e (nesprávne nazvanej Veľkomoravskej) Rastislava. 

V roku 862 poslal Rastislav Byzantskému cisárovi posolstvo so �iadosťou, aby do jeho krajiny poslal učiteľov 
a vierozvestcov ovládajúcich slovanský jazyk. Byzantský cisár vyhovel Rastislavovej �iadosti a vypravil dru�inu vedenú vzdelanými 
bratmi Kon�tantínom (Cyrilom) a Metodom  zo Solúna (Théesaloniky v Grécku), ktorí  pochádzali so zmie�anej grécko-slovanskej 
rodiny. (Dru�inu solúnskych bratov tvorili sv. Kliment Ochridský, sv. Naum, sv. Sáva, sv. Anglelár.)  

Rok predtým sa s rovnakou prosbou obrátil Rastislav 
na pápe�a Mikulá�a I., no neúspe�ne. Na jednej strane nechcel 
pápe� riskovať konflikt s východofranským panovníkom 
a nemal kňazov, ktorí by tento jazyk ovládali.  

Rastislava k tomuto kroku viedlo viacero faktorov. 
Jedným a mo�no aj dosť zásadným bol pokus zbaviť sa 
závislosti od Franskej rí�e aj v cirkevnej oblasti. Preto�e práve 
cirkevná závislosť bola jediná preká�ka úplnej suverenity 
Veľko-Slovenskej rí�e. Na na�om území pôsobili výhradne 
nemeckí kňazi z Franskej rí�e, ktorí okrem viery �írili na 
na�om území aj svoju vlastnú kultúru a jazyk. Preto bol jedným 
zo zásadných krokov aj  faktor  zvelebenia slovenskej kultúry 
a jazyka tak odli�nej od Franskej � Nemeckej. Preto�e jazyk 
Nemcov bol pre ná� národ nezrozumiteľný, nemí.  (Od slova 
nemí pochádza pomenovanie, ktoré dali na�i predkovia 
Nemcom,  ich jazyk bol na rozdiel od v�etkých ostatných 
slovanských jazykov nezrozumiteľný.) Rastislav chcel, aby 
bolo evanjelium prezentované jeho ľudu v jeho vlastnom 
jazyku, v staroslovenčine.  

A tak roku 863 prichádzajú solúnski bratia k na�im 
predkom u� s prekladom časti Svätého písma a modlitieb do 
staroslovenčiny. Staroslovenčina bola súhrny jazyk pou�ívaný 
stredoeurópskymi Slovanmi � Slovenmi obývajúcich dne�né 
Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Moravu. S veľkého 
slovenského národa sa časom a nepriazňou dejinných udalostí 
vytvorili národy Slovákov a Slovincov. Sloveni �ijúci na území 
dne�nej Moravy boli poče�tení. Sloveni �ijúci v Panónii 
pomaďarčení.  
  Aby zabezpečili dokonalosť prekladu, vytvorili  aj 
osobitné písmo prispôsobené hláskosloviu slovanského jazyka 
� hlaholiku. Tým zároveň polo�ili základy slovanského 
písomníctva.  Po príchode na na�e územie zalo�ili učili�te, kde 
vychovávali a vzdelávali nadaných mládencov spomedzi 
domáceho slovenského obyvateľstva, ako svojich budúcich 
pomocníkov a nástupcov pri �írení kresťanskej viery a 
vzdelanosti. Z ich  �koly vy�li také osobnosti slovanskej 
vzdelanosti ako sv. Gorazd, sv. Maurus, sv. Kon�tantín 
Preslavský, sv. Bystrík, sv. Vojtech, sv. Andrej - Svorad ... 
a ďal�í. 
 

 

Solúnski bratia 
 

Boli časy, keď úradným jazykom u nás bola Latinčina, 
ktorej rozumeli len franskí kňazi a Slovanov men�ina. 

Vzdelanosť obyčajných ľudí bola veľmi nízka, 
latinčina toti� nebola ich srdciam blízka. 

V tej dobe vypravil Rastislav posolstvo k cisárovi Michalovi,
by poslal na Veľkú Moravu vierozvestov s jazykom novým.

V roku 863 poslal cisár solúnskych bratov, 
múdrych vierozvestov, nie slovanských katov. 

Pred príchodom zostavili krásnu reč staroslovienčinu, 
keď ju prostí Slovania počuli, nechceli viac inú. 
Kon�tantín vedel, �e otázka písma je dôle�itá- 

a tak zalo�il prvé písmo menom hlaholika. 
Franským kňazom sa ich učenie vôbec nepáčilo, 
uväznili solúnskych bratov, hoci nespravodlivo. 

Tí v�ak do Ríma odi�li obhájiť preklady, 
s bohorúhačstvom spoločné nič nemali. 

Za arcibiskupa vymenoval Metoda pápe� Hadrián II., 
schválil ich činnosť a spochybnil franské kruhy. 

Kon�tantín napísal Proglas, prvú báseň slovanskú, 
netajil v nej k jazyku a písmu svoju lásku. 

Viac sa nevrátil na Veľkú Moravu kvôli chorobe, 
prijal meno Cyril a zomrel za múrmi v klá�tore. 

Jeho brat bol a� do smrti učiteľom Slovanov, 
nebál sa prenasledovania či franských mocnárov. 

Pápe� �tefan V. po jeho smrti zakázal slovanskú liturgiu, 
Metodovi �iaci si v�ak zvolili cestu trochu inú. 

Pred prenasledovaním odi�li do Bulharska, 
no v srdci ich stále hriala k vlasti láska. 

Dôkazom bolo nové písmo, obohatená hlaholika, 
ktorého názov nesie veľké meno cyrilika. 

Nech si ka�dý z Vás v srdci uchová 
pamiatku na základy ná�ho národa. 

Lebo národ bez vlastného písma a reči, 
je národom, ktorý chcú ovládnuť v�etci. 

 
Sisa
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Na pozvanie pápe�a sa roku 867 odobrali sv. Cyril a Metod do Ríma. Pápe� 
Hadrián II. schválil ich misijné dielo, ako aj preklady bohoslu�obných a liturgických kníh 
do staroslovenčiny. Na znak súhlasu polo�il slovenské bohoslu�obné knihy na oltár baziliky 
Santa Maria maggiore v Ríme.  V roku 870 pápe� menoval sv. Metoda za arcibiskupa 
určeného pre správu Veľko-Slovenskej rí�e knie�aťa Rastislava a Panónie knie�aťa Koceľa, 
syna knie�aťa Pribinu. Z hlaholského písma vyvinuli �iaci solúnskych bratov písmo, ktoré 
nazvali po svojom učiteľovi a tvorcovi hlaholiky CYRILIKU. Cyriliku niektoré slovanské 
národy pou�ívajú dodnes. 
 
Svätý Kon�tantín (Cyril) � Filozof 

- jeden s najvýznamnej�ích učiteľov východorímskeho cisárstva. Pred príchodom na 
na�e územie vytvoril pre Slovenov písmo, hlaholiku. Spolu s bratom Metodom 
a �iakmi prelo�ili biblické texty a �tvorevanjelium . Napísal k nemu poetický 
predhovor � Proglas, ktorý sa stal veľbásňou deviateho storočia. Je autorom 
ďal�ích bohoslu�obných a literárnych diel.  Tesne pred smrťou prijal Kon�tantín 
svoje rehoľné meno Cyril.  

 
Svätý Metod � Zákonodarca 

- V misijnej činnosti uplatnil Metod aj svoje právnické vzdelanie. Prelo�il civilné 
právne ustanovenia � Súdny zákonník pre svetských ľudí, i cirkevné � 
Nomokánon. Za jeho pôvodné dielo sa pova�uje spis Napomenutie k vladárom. 

(SM) 
 

 
Spomienková akcia pri príle�itosti  

85. výročia Trianonskej zmluvy 
Ro�ňava, 4. júna 2005 

 
4. júna 2005 sme si pripomenuli 85. výročie podpísania Trianonskej 

zmluvy. Pri tejto príle�itosti sa v Ro�ňave uskutočnila akcia, ktorej 
organizátormi boli Slovenská pospolitosť - národná strana, Slovenská 
pospolitosť a Nové slobodné Slovensko. 

Akcia sa začala pochodom z miesta stretnutia na Námestie baníkov, 
na ktorom sa mala konať oficálna časť. Na čele zástupu členov SP-NS, SP, 
NSS a sympatizantov kráčal Vodca Mgr. Marian Kotleba, ktorý sa cestou 
pristavil pri soche zradcu slovenského národa Lajo�a Ko�úta. Pri tejto soche 
prítomným sľúbil, �e Slovenská pospolitosť sa postará o to, aby táto 
nehanebná provokácia zmizla zo slovenského mesta Ro�ňava. Slovenská 
pospolitosť Ko�útovi, tomuto vrahovi Slovákov, hodila veniec z bodliakov. 
Sprievod, nesúci značný počet vlajok Slovenskej republiky, Slovenskej 
pospolitosti a Nového slobodného Slovenska na námestie, pričom 
vzbudzoval pozornosť obyvateľov mesta. 

Po príchode na námestie sa začala oficiálna časť akcie. Zazneli 
�tátne hymny Ruska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Nasledovala báseň 

"Maďarom!", ktorú zarecitovala členka NSS Veronika. Potom člen MV SP 
predniesol vyhlásenia priateľských organizácií Noua dreapta z Rumunska a 
Obrazu zo Srbska a Ruska. Nasledoval vyčerpávajúci prejav člena HV SP, v 
ktorom prítomných veľmi podrobne oboznámil so skutočnosťami, vedúcimi 
ku podpísaniu Trianonskej zmluvy. U� tento prejav preru�oval dav 
potleskom a skandovaním hesiel na obranu práv slovenského národa na 
slovenskom území! Opäť vystúpila Veronika s básňou "Zbraň nad zbrane".  

Nasledoval tak očakávaný prejav Vodcu. E�te pred samotným 
prejavom Vodca ocenil Francúzov za to, �e v referende odmietli prijatie 
európskej ústavy, a pri tej príle�itosti zaznela  francúzska hymna. Prejav 
Vodcu bol mnohokrát preru�ený potleskom, skandovaním národných hesiel 
a ováciami. Vodcu a aj ostatných účastníkov pobavila účasť skupinky 
narkomanov, ktorí sa primitívnym spôsobom sna�ili naru�iť priebeh pokojne 
prebiehajúcej akcie. Polícia si v�ak splnila povinnosť a feťáci odtiahli so 
sklonenými hlavami. Vodca počas prejavu pozdravil opodiaľ stojaceho 
starostu Ro�ňavy, ktorý dopomohol k postaveniu sochy Ko�úta, a 
poďakoval mu za to, �e sa čoskoro postará o odstránenie sochy, ktorá svojou 
prítomnosťou urá�a Slovákov. Nakoniec Vodca pred v�etkými 

 

Vodca na čele zástupu 

 

Vlajkosláva 
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zhroma�denými prečítal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, 
ktoré SP-NS po akcii predlo�ila polícii. Týmto trestným oznámením chce 
SP-NS zastaviť páchanie trestného činu Podnecovania k národnostnej, 
rasovej a etnickej nenávisti podľa § 198 Trestného zákona, nakoľko tento 
zločin je páchaný samotnou prítomnosťou Ko�útovej sochy. Potom 
Kristína prečítala prítomným výzvu, aby nezabúdali byť v�dy a v ka�dom 
ohľade hrdými Slovákmi. Na záver akcie zaznela hymna Slovenskej 
pospolitosti "Hej Slováci!" a hymna Slovenskej republiky "Nad Tatrou sa 
blýska". 

Po ukončení oficiálnej časti akcie Vodca polo�il veniec k 
pamätnej tabuli �tefana Moyzesa a porozprával sa s prítomnými 
ro�ňavskými Slovákmi. Po návrate Vodcu z OO PZ, kde v mene SP-NS 
podal trestné oznámenie, sa členovia SP a NSS opäť vydali cez Ro�ňavu 
späť k autobusu. Sprievod počas pochodu vyvolával vlastenecké heslá a 
keď míňal sochu maďarizátora Ko�úta, skandoval "dosť bolo Ko�úta". 

Počas celej akcie bol pre záujemcov pripravený informačný 
stolík, pri ktorom členovia NSS rozdávali najnov�ie číslo časopisu Hlas 
Národnej strá�e a tie� Ľudový program SP-NS. Pri tomto stolíku prítomní 
mohli podpísať petíciu proti zru�eniu národného panteónu v 
Čakajovciach. 

(pb) 

 

Vodca Mgr. Marian Kotleba 

Vybrané reakcie na túto na�u akciu v tlači a zaslané 
elektronickou po�tou 

 
"...Marian Kotleba, Vodca demon�trácie slovenských nových fa�istov..." 
"...vzbura v meste..." 
"...vojenské a polovojenské zdru�enia..." 
"...čiernoko�eľoví Hlinkovi gardisti..." 
"...diletanti tú�iaci po politických vavrínoch..." 
"...Ro�ňava maďarské mesto!..." 
"...Sprosté deti, zmiznite z mesta!..." 
"...Poznáte to porekadlo? 
 Vstaň hore koňské hovno, staň sa Slovákom! 
 Polvaječný Slovák! 
 Smúti ako Slovák za skurvenou matkou! 
 Maďarom krčach, nemcovi hrach, Slovákovi rakvu! 
 Príjmi dnu Slováka, vytlačí ťa z domu!..." 
"...Posledné varovanie: Zoberte si čierne oblečenie, �pinavé uniformy Hlinkovej gardy a zmiznite z mesta.
Pre rasistov, nenávidiacich Maďarov nieje miesto v meste. Nesiahate po prsty na nohách Kossuthovi
Lajo�ovi, slovenskí nacisti!..." 
"...Smrť vám Slovenská pospolitosť!..." 

 

NÁS NEZLOMÍ HROZBA, NÁS NEZLOMÍ NIČ! 
KAMARÁTI NA STRÁ�! 
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Rozhovor s Pobočníkom Vodcu o rovno�ate  
Slovenskej pospolitosti a jej symboloch 

 
Brat Pobočník,  prečo Slovenská pospolitosť pou�íva rovno�atu? 

Pou�ívanie rovno�aty v občianskych zdru�eniach či spolkoch má na 
Slovensku veľkú a starobylú tradíciu. Veď u� samotné slovenské kroje sú určitou 
formou rovno�aty, ktorej účelom bolo rozlí�iť obyvateľov Slovenska podľa 
príslu�nosti k tomu či onomu regiónu. Preto boli kroje odli�né pre jednotlivé oblasti, 
mestá či dediny. Hoci sa jednotlivé kroje navzájom lí�ia napr. strihom, doplnkami, 
vý�ivkami a pod., účel je v�dy rovnaký � navzájom rozlí�iť ich nositeľov, príp. ich 
začleniť do určitej skupiny. Obdoby na�ich krojov sú roz�írené po celom svete, najmä 
v�ak u európskych národov a predov�etkým u národov slovanských. Je to nádherná 
tradícia na�ich predkov, ktorá dokazuje nielen ich zručnosť a bohatú umeleckú 
fantáziu, ale ktorá v sebe skrýva i duchovný rozmer. Preto je pochopiteľné, �e 
naväzujúc na túto tradíciu, a tie� z tých istých pragmatických dôvodov začali aj iné 
skupiny a organizácie (či u� profesné � stavovské, alebo občianske) čoskoro pou�ívať 
vlastný �kroj� - rovno�atu, aby sa najmä pri rôznych slávnostiach či duchovných 
obradoch dokázali identifikovať medzi ostatnými. Rovno�ata zároveň navonok 
prezentuje aj jednotu členov stavovskej alebo občianskej organizácie. 

Pou�ívanie rovno�aty je teda opodstatnené aj v súčasnosti. Rovno�atou 
Slovenskej pospolitosti nadväzujeme na tradíciu slovenských spolkov, napr. na 
Slovenského Orla. V Čechách dodnes existuje spolok Sokol, ktorý ostal svojej  
rovno�ate verný. V súčasnosti v�ak aj v Slovenskej republike pôsobí rad zdru�ení 
a zväzov, pou�ívajúcich nejaký druh rovno�aty. Sú to napríklad poľovníci, rybári, rôzne �portové kluby,  a pod. Rovnako aj 
duchovenstvo, alebo napr. skauti,  pou�ívajú určitú rovno�atu. Preto bude aj Slovenská pospolitosť svoju rovno�atu pou�ívať aj 
naďalej. 

 
Kedy vznikol nápad zaviesť rovno�atu do Slovenskej pospolitosti? 

Je to u� dlhá história, tak�e iba v krátkosti. U� v čase, keď sme sa sna�ili o vznik Slovenského národného frontu (SNF; 
koniec roku 1993, pozn. redakcie) sme uva�ovali o zavedení rovno�aty. Dali sme u�iť aj niekoľko ko�ieľ, ale ich pou�ívanie netrvalo 
dlho, a to z viacerých príčin. Jednou z nich bola neúspe�ný pokus o registráciu SNF. Vo svojom sna�ení sme v�ak nerezignovali, 
výsledkom čoho bolo zaregistrovanie občianskeho zdru�enia Slovenská pospolitosť spolu s rovno�atami. Strih ko�ele sa v�ak 
odli�oval od tej, ktorú slovenská pospolitosť pou�íva v súčasnosti. Aj farba ko�ieľ bola iná, boli čierne. Hoci od začiatku sme 
uva�ovali nad ko�eľami modrými, výberu čiernej farby mal viacero príčin, najmä stálosť farby, ktorá bola v tých časoch pri tmavých 
farbách veľmi slabá. Z praktického hľadiska sme mali záujem len o tmavé odtiene. Do úvahy teda pripadala iba čierna, �edá či hnedá 
a po dôkladnom uvá�ení sme sa nakoniec rozhodli pre farbu čiernu. Po zmenách vo vedení Slovenskej pospolitosti v roku 1999 
padlo rozhodnutie zmeniť farbu ko�ele na tmavomodrú a zároveň zmeniť aj jej strih. Chceli sme, aby ko�eľa Slovenská pospolitosť 
nadväzovala na slovenské historické tradície a nebola len bezduchým kusom odevu. 
 
Skrýva teda ko�eľa Slovenskej pospolitosti v sebe aj určitú symboliku? 

Samozrejme, ko�eľa Slovenskej pospolitosti v sebe ukrýva hneď niekoľko národných motívov. Modrá farba symbolizuje 
rovno�atu slovenských dobrovoľníkov z rokov 1848 / 1849. Strih ko�ele vychádza z rovno�aty česko-slovenských légií, ktoré 
bojovali v prvej svetovej vojne za slobodu českého a slovenského národa a za rozbitie Rakúsko-Uhorska. Rovnoramenný dvojkrí�, 
ktorí nosia členovia Slovenskej pospolitosti pri slávnostných príle�itostiach zapnutý pod krkom je v�ak na�im vlastným nápadom. 
Tak isto aj znak organizácie, umiestnený na ľavom rukáve ko�ele. 
 
Ukrýva v sebe nejakú symboliku aj znak Slovenskej pospolitosti? 
           Nepovedal by som, �e znak Slovenskej pospolitosti v sebe ukrýva symboliku, preto�e znak samotný je symbolom. Znak 
slovenskej pospolitosti má v�ak určité heraldické čítanie. Znak tvorí modrý kruhový �tít, ktorý symbolizuje bojového ducha 
slovenských hrdinov. V strede �títu je umiestnený rovnoramenný dvojkrí� striebornej farby, znázorňujúci  slovanskú 
a cyrilometodskú tradíciu. Dvojkrí� je zámerne poskladaný z troch strieborných pruhov, predstavujúcich navzájom spojené 
Svätoplukove prúty. V dolnej časti znaku sú na modrom podklade umiestnené strieborné lipové ratolesti z ka�dej strany a 
lipové plody. �esť lipových lístkov a tri kruhové lipové plody symbolizujú deväť slovenských vládcov: Sama, Pribinu, Mojmíra I., 
Mojmíra II., Rastislava, Svätopluka I., Svätopluka II., Slavomíra a Predslava. V hornej časti kru�nice je umiestnený strieborný nápis 
�SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ�. Znak do súčasnej podoby upravil popredný slovenský výtvarník, odborník na symboliku 
a heraldiku. 
 
Pou�íva Slovenská pospolitosť k rovno�ate aj nejaké doplnky? 

Áno. Je to čiapka, ktorú sme zaviedli pred nedávnom. Ide o be�ne dostupnú čiapku, ktorá je vo výstroji mnohých 
súkromných bezpečnostných slu�ieb. Ďal�ím doplnkom sú  nohavice čiernej farby, nazývané kapsáče. Odporúčaný je model BDU. 
Do výstroje sme zaviedli aj opasok s prackou. Ide o hnedý ko�ený opasok česko-slovenskej armády. Zavedený je taktie� opasok 

 

Pobočník Vodcu Ján Kopúnek 
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vojaka z povolania, tzv. dohoda. Opasok je opatrený ručne vyrábanou prackou, na ktorej je zobrazený znak Slovenskej pospolitosti. 
Namiesto nápisu Slovenská pospolitosť je na nej umiestnený ná� pozdrav �Verní sebe, svorne napred!�.  
 
Aké sú ďal�ie symboly Slovenskej pospolitosti? 

Je to predov�etkým vlajka a zástava. Sú tmavomodrej farby a v ich strede je biela kru�nica, v ktorej je umiestnený 
rovnoramenný dvojkrí� bielej farby. Ďal�ím symbolom je pečať, tvorená znakom Slovenskej pospolitosti a taktie� hymnická pieseň 
�Hej Slováci!�, ktorej prvá časť je na�ou hymnou. Inak, podrobnosti o symboloch, rovno�ate Slovenskej pospolitosti a ich pou�ívaní 
rie�i osobitný predpis Slovenskej pospolitosti. Na�e symboly je mo�né si pozrieť aj na stránke Slovenskej pospolitosti na adrese 
www.pospolitost.sk  

 
No napriek uvedeným skutočnostiam v médiá často s obľubou hovoria, �e rovno�ata Slovenskej pospolitosti pripomína čiernu 
uniformu HG, je fa�izujúca, �e Slovenská pospolitosť pou�íva vlajku HG či čiernu zástavu s gardistickým krí�om a pod. Čo 
mô�e� k tomu povedať? 

Slovenské mediálna scéna je tvorená z veľkej časti hlupákmi, historickými amatérmi a prisluhovačmi sionistickej lobby, 
pričom niektorí z nich sú za svoju činnosť proti národu od týchto skupín platení. Len veľmi zriedkavo dnes mo�no nájsť novinára, 
ktorý je nezávislý a má vlastný názor, novinára, ktorý o udalostiach informuje objektívne. Podobná bieda vládne aj v tábore 
historikov, ktorí sa topia vo vlastných výmysloch a účelových tvrdeniach. Táto historicko-mediálna ma�inéria potom umelo 
publikuje informácie, hraničiace s výplodmi du�evného mrzáka. Proti Slovenskej pospolitosti je u� od Komárna 2003 rozpútaná 
kampaň s cieľom zdiskreditovať na�u organizáciu v očiach verejnosti, pričom za riadia heslom, �e účel svätí prostriedky.  

Medzi posledné perly, vytvorené v tomto tábore sionistických prisluhovačov, patria najmä fa�izujúce uniformy. 
Pravdepodobne sa jedná o odev s mystickými vlastnosťami. Okrem toho, aj členovia Slovenskej pospolitosti sú znepokojení 
výskytom takýchto fa�izujúcich postáv na území Slovenskej republiky. Máme informácie, �e osoby vo fa�izujúcich čiernych 
uniformách s čiernymi prikrývkami hlavy sa podozrivo často stretávajú pred múzeom Chatama Sofera v Bratislave. V tejto súvislosti 
zva�ujeme podanie trestného oznámenia. Ja osobne v�ak verím, �e v záujme bezpečnosti �tátu sú tieto podozrivé osoby pri svojich 
okultných stretnutiach pod dohľadom polície, prípadne SIS. 

Slovenská pospolitosť je občianske zdru�enie, a nie polovojenská organizácia, ako sa to sna�ia prezentovať sionistické 
médiá. Dobre, �e nás nezonačili za organizáciu teroristickú, pričom pravda je taká, �e Slovenská pospolitosť nemá s polovojenskými 
teroristickými organizáciami typu Hagana, Stern a Irqun vôbec nič spoločné. Rovno�ata Slovenskej pospolitosti, budem sa znova 
opakovať, vychádza z ná�ho vlastného  námetu. Ko�eľa, vlajka i zástava nie sú čierne, ale tmavomodré. Rovnoramenný dvojkrí� zas 
patrí k najstar�ím symbolom slovenského národa či slovanskej rasy. Taký istý krí� pou�ívajú vo svojich erboch mnohé slovenské 
mestá či obce, napr. Nitra, Skalica, Topoľčany, atď. Mo�no ho nájsť aj na mnohých rodových erboch, a tie� vyrytý v skalách na�ich 
hôr, preto�e pochádza e�te z predkresťanskej doby. Slováci sa musia sna�iť viac poznať nielen svoju históriu, ale i symboliku, 
preto�e len ak národ bude poznať pravdu, mô�e sa brániť proti hlúpostiam a výmyslom úchylných novinárov či prostitujúcich 
redaktoriek. 

 
V tejto súvislosti si spomínam na vyjadrenie na�ich �popredných historikov� pánov Kamenca, Kováča a Čaploviča, ktorí 
na rovno�atu Slovenskej pospolitosti mali rôzne názory. Jeden ju pova�oval za podobnú, ba a� toto�nú s uniformou HG, ďal�í 
zase za akúsi odrodu uniformy nemeckej armády z čias 2. svetovej vojny. 

Bohu�iaľ, Slovensko u� dlhodobo pociťuje nedostatok skutočných odborníkov z oblasti histórie. Tých pár, ktorí e�te sú, sú 
pre ná� demokratický systém ne�iadúcimi osobami. Preto sa namiesto pánov Milana Ďuricu či Franti�ka Vnuka na�ej verejnosti ako 
odborníci vnucujú komunistickí historici typu Kamenca, Kováča či Čaploviča. Potom sa v�ak nemô�eme čudovať, keď Kováč 
označí opasok vojaka z povolania česko-slovenskej armády za gardistický, alebo Čaplovič prirovná rovno�atu Slovenská pospolitosť 
k uniforme Afrika Korps. Ani súdruh Kamenec neostal svojmu menu nič dl�ný, preto�e pomáhal vytvoriť pexeso pre policajtov 
(zoznam takzvaných fa�istických a nacistických symbolov, ktorý pou�íva polícia pri zákrokoch proti nepohodlným osobám, pozn. 
redakcie). Toti� označiť symboly dávnych kultúr, ako sú svarga či svastika, za symboly fa�istické či nacistické, je absolútne 
neprípustné. Preto v súčinnosti s historikmi a heraldikmi zo Slovenska, Rumunska, Ruska, Írska, Nemecka a Francúzska Slovenská 
pospolitosť pripravuje podklady pre trestné konanie vo veci, nakoľko vytvorením a pou�ívaním spomínanej kartičky mohla byť 
naplnená skutková podstata niekoľkých trestných činov. 
 
Ak u� hovorí� o trestnom stíhaní, v médiách sa viackrát spomínalo trestné stíhanie Slovenskej pospolitosti, resp. jej členov. Aká je 
v�ak skutočnosť? 

K �iadnemu trestnému stíhaniu na�ich členov, alebo Slovenskej pospolitosti ako takej, nikdy nedo�lo. V�dy to boli len 
úmyselne �írené l�i, ktorých cieľom malo byť zastavenie organizácie, ktorá nemá len reči, ale svoje ideály pretavuje v činy. Členovia 
Slovenskej pospolitosti vo vzťahu k vy�etrovateľovi vystupovali v�dy ako svedkovia, nikdy nie ako obvinení. Na�e argumenty v�dy 
vyvrátili účelové a l�ivé obvinenia predstaviteľov sionistických organizácií, ktorí v�ak nikdy nemali odvahu označiť vo svojich 
l�ivých oznámeniach za páchateľov trestného činu Slovenskú pospolitosť, alebo jej členov. Preto v�dy podali trestné oznámenie 
výlučne na neznámeho páchateľa. Veľmi dobre vedeli, �e ich dôkazy sú zalo�ené na klamstve a mali obavu z prípadného finančného 
zadosťučinenia v prospech Slovenská pospolitosti. Potrebovali sa len zviditeľniť, prípadne sa pokúsili nás zastra�iť. To sa im v�ak 
nepodarilo. 
 
Pripravuje Slovenská pospolitosť do budúcna nejaké ďal�ie veci ohľadne symboliky, rovno�aty a pod ? 

Pred nedávnom sme zaviedli do u�ívania funkčné označenie, ktoré sa nosí na golieri ko�ele. V spodnej časti sú umiestnené 
strieborné Svätoplukove prúty a nad nimi sú umiestnené hviezdičky od jedenej po tri. Podklad je buď čierny (Miestne vedenie), 
alebo červený (Hlavné vedenie). U členov MV tri hviezdičky označujú star�inu miestnej organizácie, dve podstar�inu a jednu má 
člen MV. U členov HV jedna hviezdička označuje člena HV, dve má Pobočník Vodcu a tri len sám Vodca. In�piráciou nám bolo 
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hodnostné značenie pou�ívané hrdinskou slovenskou armádou. V súčasnosti pracujeme na symbole pre čiapku a na odznakoch, ktoré 
budú členovia Slovenskej pospolitosti dostávať od Vodcu za svoju aktivitu, odvahu, alebo vernosť. Taktie� pripravujeme vlastné 
hudobné CD a filmové DVD so zostrihom z na�ich akcií. Je toho naozaj veľa,  ľudia sa majú na čo te�iť. 
 
Ako znie odkaz Pobočníka Vodcu čitateľom Hlasu Národnej strá�e? 

Aby v�dy a za ka�dých okolností ostali Slovákmi. Aby sa nebáli hovoriť nahlas pravdu a �íriť svoje názory. Aby sa nebáli 
pridať sa k nám, keď im to ká�e ich srdce, a to aj napriek tomu, �e u� nejakú inú rovno�atu nosia. Na�im členom toti� mô�u byť aj 
vojaci, policajti, po�iarnici. Koniec koncov, mnohí sú u� medzi nami, a to bez najmen�ích problémov, nakoľko ide o ústavné právo, 
ktoré je nadradené v�etkým ostatným zákonom a normám! Nakoniec chcem vyzvať v�etkých Slovákov, v ktorých bije slovenské 
srdce � nebojte sa prísť podporiť akcie Slovenskej pospolitosti, najmä v�ak na akcie na ju�nom Slovensku, aby sme spoločne 
ukázali, �e MY SME TU DOMA! 

Rozhovor pripravil Peter Basala 
 

Aktivity  
Slovenskej pospolitosti a Nového slobodného Slovenska 

 
Fest der Vöelker / Festival národov 

11. júna 2005, Jena / Nemecko 
 
V sobotu 11. júna 2005 sa v nemeckom meste Jena konal festival národov organizovaný nemeckou 

stranou NPD. Účelom festivalu bolo upevniť kamarátstvo a prehĺbiť spoluprácu medzi národovcami z celej 
Európy. Cieľom festivalu bolo tie� poukázať na na�u jednotu a spoločné hodnoty Európskej civilizácie, ktoré 
chceme uchovať pre nasledujúce generácie, no i na na�e spoločné problémy. 

Medzi pozvanými hosťami z celej Európy bola pozvaná aj Slovenská pospolitosť - národná strana, 
ktorá na festivale zastupovala slovenské národné sily. Slovenská pospolitosť - národná strana na festival vyslala 
�tvorčlennú delegáciu. 

Cesta na festival národných síl v Jene začala v piatok. Po príjazde do mesta Jena sme boli ubytovaní v 
miestnom sídle NPD. Veľa sme sa v�ak nevyspali, preto�e do neskorej noci prebiehali rozhovory s národovcami 
z Bulharska, Nemecka, Grécka, Anglicka, Holandska a �védska. Ráno sme vyrazili na miesto stretnutia. Cestou 
do�lo k potýčkam so skupinkami zblúdilej sfetovanej mláde�e, ktorej bolo jasne vysvetlené, �e pre povaľačov, feťákov a 
narkomanov niet miesta. 

Festival začal v dopoludňaj�ích hodinách, no pôvodne avizované námestie v centre Jeny museli organizátori po problémoch 
s miestnymi úradmi vymeniť za odľahlej�ie parkovisko na periférií mesta. Aj preto organizátori prisľúbili opakovanie festivalu v 
meste Jena ka�doročne počas nasledujúcich desiatich rokov. Na stretnutí sa zúčastnilo asi 1500 národovcov z celej Európy. 

Program festivalu spočíval z prejavov pozvaných hostí, ktoré striedali vystúpenia hudobných skupín. Úvodné slovo patrilo 
Frankovi Schwardovi z NPD. Nasledoval prejav ná�ho starého priateľa 
Claudiu Mihutu z rumunskej organizácie Noua Dreapta. Po ňom so 
svojimi prejavmi vystúpili Holanďaň Constant Custers, Angličan Stephen 
"Swiny" Swinfen, Nemec Patrik Wieschke, Holanďan Tim Mude, Maďar 
Zolt Elek Illes, Bojan Rasate z bulharskej organizácie BNS, �véd 
Thomas Ölund. Po ňom s prejavom vystúpil člen delegácie Slovenskej 
pospolitosti - národnej strany. Zaverečné prejavy mali Talian Giovanni 
Di Blasi a Grék z Golden Dawn Nick Giohalas. Mimo oficiálnej časti 
e�te s prejavom vystúpili Rus, �vajčiar a Rakú�an.  

Prejavy boli striedané vystúpeniami hudobnývh skupín - 
Indiziert zo �vajčiarska, Brigada M z Holandska, Nemesis zo �kótska, 
System Coffin z Nemecka, Verzszerzodes z Maďarska, Nothung zo 
�védska, Defiance z Francúzka, Before the War zo Slovenska a Legion 
of Thor z Nemecka. 

Festival skončil v podvečerných hodinách. 
(MS) 

Prejav člena delegácie Slovenskej pospolitosti - národnej strany 
na Festivale národov v Jene, 11. júna 2005 

  
Kamaráti na strá�! 
  

V dne�nej dobe sú v�etky snahy nacionalistických hnutí a organizácií systematicky potláčané a ničené. Zapálení ľudia sa 
stretávajú s čoraz väč�ím odporom a zápasia s čoraz väč�ími problémami. Toto sa deje v�ade v Európe. Nacionalistické organizácie, 
ktoré presadzujú záujmy svojho národa mnohokrát nie sú schopné efektívne bojovať proti nepriateľovi. O to je to e�te hor�ie, ak je 
takáto organizácia izolovaná a osamote ponechaná v tomto boji. Túto skutočnosť si uvedomujeme v�etci čo sme tu. Potrebujeme sa 
spojiť, navzájom sa podporovať, pomáhať si, ukázať, �e sme jednotní a odhodlaní. Európske organizácie majú veľa spoločných 
problémov, ktoré len spoločne mô�eme vyrie�iť! 
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Jedným z na�ich hlavných problémov je skutočnosť, �e na�e krajiny sú 
členmi  Európskej únie, ktorej cieľom je zničenie suverenity �tátov 
v odnárodňovacej ma�inérii, ktorá u� začala s ekonomickým zotročením domáceho 
obyvateľstva. Európska únia má teraz za cieľ prijať za svojho člena neeurópsky �tát 
Turecko. Aká budúcnosť potom čaká európske národy, keď obyvatelia 
neeurópských etník budú mať mo�nosť voľného pohybu po na�om kontinetne? 
Turecká hrozba, ktorá nás čaká, bude veľkým problémom pre ka�dú krajinu tak, ako 
to u� niekoľko rokov sledujeme v Nemecku. Hrozba  prenikania moslimskej kultúry 
a zvykov je v súčasnosti naliehavej�ia ako v čase tureckej okupácie Balkánu. 

My, národy Európy, máme spoločnú kultúru, nábo�enstvo a zvyky. Musíme 
si uvedomiť, �e tvoríme celok, a iba so vzájomnou  podporou mô�eme na�e národy 
zachrániť pred jarmom zotročenia. Jeden bez druhého budeme ekonomicky slabí, 
a ľahko sa dostaneme do područia svetovládcov. Pronárodná vláda v jednej krajne 
bude zničená globalistickými vládami okolitých �tátov. Iba vytvorením národných 
vlád vo v�etkých krajinách Európy mô�eme zotrvať a pre�iť. Jednota európskych 
národov pevná ako zväzok prútov je jediná cesta k ná�mu víťazstvu. 

Európski obyvatelia sa vo vlastných krajinách stávajú obeťami 
prisťahovalcov. My chceme Európu bez neeurópskych, ázijských alebo afrických 
vplyvov. Sme otvorení spolupráci s európskymi organizáciami, s ktorými máme 
spoločné problémy, ktoré sú ochotné podať nám pomocnú ruku a ktoré sú ochotné 
spoločnými silami tieto problémy rie�iť, bez ohľadu na mo�né riziko a následky. 

Na�a občianska organizácia Slovenská pospolitosť je spoločenskou 
organizáciou hlásiacou sa 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 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. 
Na�a predstava politického zriadenia je formulovaná a presadzovaná na�ou politickou stranou Slovenská pospolitosť � národná 
strana. 

Slovenská pospolitosť � národná strana je nositeľom ducha rodoľuba Ľudovíta �túra, otca národa Andreja Hlinku, prvého 
slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa a v�etkých ďal�ích velikánov slovenského národa. 
 Hlavným cieľom Slovenskej pospolitosti � národnej strany je budovať nový Slovenský stavovský �tát na národnom, kresťanskom 
a sociálnom princípe. 

Slovenská pospolitosť - národná strana vyznáva princíp národného �tátu ako jedinej skutočne mo�nej formy �tátneho 
útvaru, ktorý v plnej miere napĺňa a uskutočňuje potreby a po�iadavky �tátotvorného národa. Preto Slovenská pospolitosť - národná 
strana uprednostňuje spoluprácu s tými európskymi �tátmi, ktoré budú zalo�ené na rovnakých princípoch ako Slovenský �tát. 
Slovenská pospolitosť - národná strana bezpodmienečne odmieta spoločenstvo európskych �tátov tak, ako je nám v súčasnosti 
vnucované vo forme EÚ. Slovenská pospolitosť - národná strana podporuje silnú Európu tvorenú zvrchovanými a samostatnými 
európskymi národnými �tátmi, teda Európu, ktorá bude jednotne vystupovať proti americko-izraelskej hegemónii, usilujúcej o 
nastolenie nového svetového poriadku. 
  

Budúcnosť Európy patrí hrdým synom a dcéram európskych národov! 
 

Zasadanie HV SP v Pre�ove 
 

Dňa 11. júna sa  v �ari�skej metropole - meste Pre�ov uskutočnilo 
zasadanie Hlavného vedenia SP za účasti hostí - Vodcu SP Mgr. Mariana 
Kotlebu a jeho pobočníka Jána Kopúnka, ako aj hostiteľov - �éfredaktora 
Hlasu NS a Spravodajcu SP v jednej osobe Petra Basalu a  2. Pobočníka 
Vodcu a Star�inu MO SP Pre�ov v jednej osobe Radovana Novotného. 
Stretnutie malo za úlohu vyrie�iť technicko-operatívne zabezpečenie 
pripravovanej verejnej akcie SP, ktorá sa uskutoční 5. 7. 2005 v Komárne pri 
príle�itosti výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovensko. 
Okrem toho sa členovia HV venovali aj problematike, ktorá súvisela s u� 
uskutočnenou verejnou akciou v Ro�ňave - reakciami civilistov, �tátnych 
orgánov, ako aj médií na danú akciu. 

Po pracovnej časti, nasledovala kultúrna časť a to prezretie si 
miestnych pamätihodností nachádzajúcich sa v  centre starého mesta, 
Pre�ovskej Kalvárie atď. 

Na druhý deň HV SP nav�tívilo mesto Krompachy, kde spoločne s 
miestnymi členmi NSS nav�tívili pamätnú izbu venovanú známym 
krompa�ským národne orientovaným rodákom. 

 

Vodca s Pobočníkom v historikom centre Pre�ova. 

 

Člen delegácie SP-NS pri prejave. 
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Veľké poďakovanie patrí pánovi 
Biro�ovi - miestnemu aktivistovi Matice 
Slovenskej za odborný výklad, ktorý nám 
prezentoval ku danej problematike. 

Po pamätných fotkách nafotených s 
Krompa�anmi, si to HV SP namierilo na stredné 
Slovensko, nav�tíviť star�inu  SP MO 
Ru�omberok, s ktorým členovia HV SP 
pobesedovali ohľadom pripravovaných akcií SP 
na mesiac august. Po príjemnom sedení v 
prírodnom prostredí sa pre�ovská časť HV SP 
vydala na spiatočnú cestu smerom domov. Po 
ceste ich čakali e�te dve zastávky a to v 
Liptovskom Mikulá�i a Poprade, kde 

pobesedovali o v�estranných zále�itostiach s miestnymi bratmi a sestrami.           (rn) 
 

SP a NSS podporili petíciu proti odstráneniu panteónu v Čakajovciach 
 

Bratislava. Dňa 17.júna 2005 členovia 
bratislavského miestneho vedenia Slovenskej 
pospolitosti odovzdali petíciu proti odstráneniu 
panteónu v Čakajovciach v mene občianskeho 
zdru�enia Slovenská pospolitosť a Nové 
slobodné Slovensko. Odovzdali ju do rúk 
poverenému organizátorovi petície, ktorým je 
pobočník protektora Jednoty slovenskej mláde�e. 
Stretnutie sprevádzalo priateľské pohostenie a 
diskusia o �ivote a budúcnosti národnej scény na 
Slovensku. 

(pb) 
 

 
Liptovský Mikulá�, odhaľovanie pamätníka Martinovi Rázusovi 

26. júna 2005 
 

Poslednú júnovú nedeľu sa v Liptovskom Mikulá�i 
udiala dlho očakávaná udalosť - odhalenie pamätníka 
významnému národovcovi, básnikovi a politikovi - predsedovi 
SNS Martinovi Rázusovi. Pri tejto príle�itosti sa v metropole 
Liptova zi�li aj členovia a sympatizanti o. z. Nové Slobodné 
Slovensko a  o. z. Slovenská Pospolitosť, ktorí si svojou 
prítomnosťou na danej akcii a polo�ením venca uctili tohoto 
slovenského velikána. 

Akcia prebiehala relatívne pokojne, a� na niektoré 
excesy významovo men�ieho charakteru, ako bolo napr. 

legitimovanie �éfredaktora Hlasu NS príslu�níkmi �tátnej 
polície. Bol pravdepodobne jediný z asi 200 zúčastnených!!!  

Predseda pre org. členskej základne NSS bol 
po�iadaný redaktorkou regionálnych novín o krátky rozhovor, 
ktorý ochotne poskytol.  

Po vzdaní holdu Martinovi Rázusovi sa členovia o. z  
NSS, o. z. SP a sympatizanti presunuli do centra mesta, kde v 
dru�ných debatách zotrvali a� do večera. 

(rn) 
 

 

Vodca v pamätnej izbe krompa�ských 
rodákov. 

 

Fotografia s kamarátmi z Krompách 
a Dob�inej. 

 

Členovia Miestneho vedenia SP 
Bratislava s petičnými hárkami. 

 

Podstar�ina MO SP Bratislava 
odovzdáva petičné hárky pobočníkovi 

protektora Jednoty slovenskej mláde�e.

 

Presun členov SP a NSS k pamätníku. 
 

Polo�ili sme veniec k pamätníku Martina Rázusa. 
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Maďarské (seba)klamy 
 
Druhý maďarský (seba)klam � Zaujatie Uhorskej vlasti bolo premysleným vojenským a politickým 
činom na�ich predkov. Nájazdy neboli dobrodru�nými vojenskými výpravami, viedli sa kvôli 
zabezpečeniu a upevneniu maďarského �tátu. 
 

�Od týchto pánov bolo nevkusné usadiť sa v Európe,� 
povedal na adresu Maďarov následník  

rakúsko-uhorského trónu Franti�ek Ferdinand,  
ktorý zahynul roku 1914 v Sarajeve pri atentáte. 

 
�Zaujatie vlasti� � útek do karpatskej pasce 

 
Nepravdy druhého maďarského (seba)klamu dala 

oficiálna Budape�ť dokonca zvečniť v kove � sú vyrazené na 
pamätných medailách vydaných roku 1996 k oslavám 
milecentenária, teda 1100. výročia tzv. zaujatia uhorskej vlasti. 
U� výraz �zaujatie vlasti� je nesprávny, preto�e ne�lo o nič iné 
ako o ničivý vpád. �Zaujatie� nebolo nijakým premysleným 
činom, ale útekom pred záhubou a neskôr honbou za novou 
korisťou. Okrem toho, �e spomínaný �maďarský �tát� v tom 
čase vôbec neexistoval, vodcovia starých Maďarov (presnej�ie 
starých Uhrov) mohli poznať �tátny útvar len veľmi hmlisto od 
susedných spoločenstiev. Koristnícke pusto�enie Podunajska 
a Európy trvalo takmer tri�tvrte storočia, a aj po jeho skončení, 
po roku 995, pre�lo niekoľko 
desaťročí, kým sa začali črtať 
obrysy �tátneho útvaru. Nie 
maďarského, ale uhorského, 
postaveného skôr na Nemaďaroch. 
�tát, kde Maďari presadili svoju 
zvrchovanosť, vznikol a� roku 
1867 rakúsko-maďarským 
vyrovnaním, teda po viac ako 900 
rokoch. Ide zjavne iba 
o ideologickú pozlátku na 
zamaskovanie pravej podstaty tejto 
udalosti, ktorú súdobí kronikári 
súhlasne porovnávali s pusto�ivým 
vpádom Hunov v piatom a Avarov v �iestom storočí s tým, �e 
vpád starých Maďarov bol e�te ničivej�í. Ako pí�e rakúsky 
historik Otto Molden  - ohrozovali oveľa väč�iu časť Európy 
a dlh�ie ako pred nimi Huni a po nich Mongoli. Podľa O. 
Moldena mala konečná porá�ka starých Maďarov pri Lechu  10. 
augusta 995 rovnaký význam ako porá�ka Hunov pri Tours 
a Arabov pri Poitiers, pričom ubránenie európskej civilizácie 
najmä pred atakmi Arabov zo západu a barbarmi z východu 
bolo jednou z najvýznamnej�ích udalostí v dejinách Európy. 

�...vtrhol najdivokej�í národ Uhrov, krutej�í nad v�etky 
obludy,� napísal kronikár Regino z Prumu. �Pevnosti zrúcali, 
kostoly vypálili, ľudí pozabíjali, a aby sa stali e�te väč�ím 
postrachom, napájali sa krvou zavra�dených,� dosvedčuje 
Liudprandova kronika Autopodosis z roku 958. �Ľudí zväč�a 
zabíjali, mladé devy ako dobytok odvliekli so sebou (...) v�etko 
spusto�ili a� do základov,� zaznamenali Fuldské anály. 

Vystra�ená kresťanská Európa sa zúfalo modlila 
�Sagitti Hungarorum libera nos, Domine!� (Bo�e, zachráň nás 
pred �ípmi Hungarov-Maďarov!) � ako o tom napísal 
i maďarský spisovateľ Gyula Illés, spomínajúc �zahraničné 
nájazdy na�ich dobrodru�ných(! � pozn. aut.) predkov�. Tento 
nápis sa na�iel aj na jednom z francúzskych kostolov. Čo 

hľadali staromaďarskí kočovníci vo vzdialenom Francúzsku, 
Nemecku či Taliansku? 

Starí Maďari, presnej�ie starí Uhri, tvorili pomerne 
rôznorodú zmes ázijských turkitských a uralsko-altajských 
kmeňov. Roku 830 ich história prvý raz nachádza v oblasti 
zvanej Lebedia medzi Dneprom a Donom, severne od 
polostrova Krym. A� do roku 885 tu �ili spolu s Chazarmi, 
chazarskými Turkami. Zrejme práve tu, na severnom pobre�í 
Čierneho mora, získali vládu nad staromaďarskými kmeňmi 
príslu�níci tureckej vojenskej �ľachty. Popri tradícii večného 
blúdenia sa tak od�tartovala takmer trvalá tradícia vodcov z 
cudzej krvi a rozdelenie Maďarov vlastne na dva národy 

v jednom � na ľud a smutne známy 
tzv. panský národ, privilegovanú 
vodcovskú elitu. Korene rodokmeňa 
spupného maďarského panského 
národa sú teda ázijské 
(staro)turecké, jeho základom je 
vojenská �ľachta tvorená 
dobyvateľmi z povolania. 
Prezrádzajú to mená 
(staro)maďarských otcov-
zakladateľov: Álmo� � ulumus 
znamená po turecky velebný alebo 
tie�  - kúpený (!). Herman Vámbéry 
odhalil aj tajomstvo mena Árpád. 

Árpád alebo Álpád nie je v turkitských jazykoch osobné meno, 
ale označenie titulu či hodnosti � Árpád znamená vládca, 
panovník. Skutočné meno vodcu-vitéza, ktorý previedol starých 
Maďarov cez Karpaty, teda ostáva neznáme. Turecké súvislosti 
potvrdzuje aj skutočnosť, �e v slovnej zásobe súčasnej 
maďarčiny je 6,5 percenta slov tureckého pôvodu. 

Nový nápor Pečenehov v�ak vyhnal starých Uhrov aj 
z Lebedie. Uhri sa presunuli bli��ie k dolnému toku Dunaja a na 
niekoľko rokov sa utáborili v oblasti Atelkuzu (Etelkozu). 
Skutočnosť, �e starých Maďarov v čase presunu z Lebedie do 
Atelkuzu u� viedla �ľachta tureckého pôvodu, sa tak dostáva do 
e�te zaujímavej�ieho svetla. 

Chazari bývajú označovaní aj ako chazarskí Turci. �Na 
čele jednotlivých kmeňov stáli dosadení (! � pozn. aut.) 
náčelníci� (J. Tibenský). Álmo� ako velebný a kúpený! A ďal�ia 
pozoruhodnosť � od roku 740 rozhodnutím chána Bulana bola 
�tátnym nábo�enstvom Chazarskej rí�e �idovská viera, či�e nie 
je vylúčené ani to, �e maďarský praotec Arpád bol � obrezaný.  

U� v Lebedii boli starí Maďari pod krídlami 
civilizovanej�ích Chazarov a v Atelkuze boli ich tútormi zasa 
Byzantníci. Po prechode cez Karpaty vazalsky sklonili hlavu 
pred Veľkou Moravou a krátko nato pred Franskou rí�ou. Reťaz 

 

Sedem starouhorských náčelníkov prisahá
vernosť Almo�ovi. Pred útekom- vpádom do Karpatskej 
kotliny prevzal velenie nad hordami jeho syn Arpád. 
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(staro)maďarskej kolaborácie v�dy  s tými aktuálne 
najsilnej�ími pokračovala mocenskou �dru�bou� s Turkami 
v rámci uhorských magnátskych a cirkevných intríg (aj 
priamym pozývaním tureckých vojsk, čo mo�no označiť za 
predobraz �internacionálnej pomoci�). Po tureckej nadvláde sa 
potomkovia starých Maďarov na niekoľko storočí prikryli 
mocenskými krídlami Nemcov, pri�ivujúc sa na ich 
protislovanskej koncepcii Drang nach Osten (tlak na východ), 
ktorá bola jednou z hlavných príčin oboch svetových vojen. 
Maďarská tradícia pridávať sa k najmocnej�ím je dodnes �ivá, 
preto súčasné Maďarsko hneď od svojho vstupu do NATO patrí 
medzi najaktívnej�ích členov tohto spojeneckého zväzku. 

Z Atelkuzu sa starí Maďari zakrátko vyhnali sami � 
spôsobom �ivota, ktorý sa nezaobi�iel bez sústavného 
ohrozovania okolia. Staromaďarská pastiersko-koristnícka 
spoločnosť, ako pí�e P. �itňan, bola parazitická, neproduktívna. 
Vodcovia kočovníkov mali silný sklon k organizovaniu 
lúpe�ných výprav, ktorými získavali nielen materiálne hodnoty, 
ale aj �eny a deti. Táto (staro)maďarská tradícia sa neskôr stala 
tie� základom násilnej maďarizácie, jedného z najväč�ích 
politických zločinov 19. a 20. storočia. 

Po ťa�kej porá�ke v boji s Bulharmi a vyvra�dení 
kočovísk v Atelkuze Pečenehmi museli značne oslabené 
staromaďarské oddiely v chvate opustiť aj túto dočasnú vlasť. 
V takomto stave pritiahol do strednej Európy hlavný voj starých 
Maďarov. Verecký priesmyk v Karpatoch, tzv. Rusku bránu 
prekročil �bez rodín, len z bojovníkov sa skladajúcich jazdecký 
pluk (...) so slovanskými man�elkami, so slovanskými 
matkami,� ako napísal známy maďarský historik F. Salamon. 
Potvrdzuje to aj slovenský historik J. Tibenský: �K ich 
prechodu do novej vlasti do�lo za 
veľmi dramatických okolností.� 

Takých dramatických, �e 
vyústili do zavra�denia vlastného 
vodcu! Podľa niektorých autorov 
Maďari počas rituálnej obete roku 
895 zabili svojho sakrálneho kráľa 
Almo�a (Ľ. Navrátil). 
Rozhnevaným bohom priniesli 
najväč�iu mo�nú obeť � svojho 
najvy��ieho vodcu. Nebolo to nič 
iné ako prejav vrcholnej beznádeje. 

Na obrade obety sa 
pravdepodobne zúčastnila celá 
mocenská elita kmeňového zväzu 
starých Maďarov, či�e aj sedem 
náčelníkov, ktorí podľa legiend 
niekoľko rokov predtým prisahali 
Almo�ovi vernosť vlastnou krvou, 
krvnou zmluvou (vérszerzodés). 
Morbídny rituál musel byť pre 
pohlavárov udalosťou vrcholného 
významu. V�etko teda nasvedčuje, 
�e na krvavom obrade rituálnej 
obety Almo�a nemohol chýbať ani 
novoin�talovaný vodca � jeho syn 
Arpád. Mýtického vodcu starých 
Maďarov tak sprevádzal tieň 
povesti otcovraha. 

Len čo ubiedení starí 
Maďari, e�te stále predstavujúci 
nezanedbateľnú vojenskú silu, 
prekročili Karpaty, ich nový 
vojvodca Arpád poslal na Veľkú 
Moravu poslov s prosbou 

o povolenie usadiť sa v severnej�ej, riedko osídlenej ní�inato-
močaristej časti medzi Dunajom a Tisou. 

Z tejto historickej chvíle sa zrodila ďal�ia z takmer 
nekonečnej série nepravdivých maďarských legiend. Ich 
predkovia vraj kúpili krajinu od kráľa Svätopluka (dokonca 
Svätopluka I., ktorý v tom čase u� ne�il) za bieleho koňa. 
Logika tejto legendy je deravá ako re�eto. Legenda podsúva, �e 
i�lo o celú krajinu � Panóniu alebo Karpatskú kotlinu. Ktorý 
vladár by predal (či odstúpil) obrovskú krajinu za jediného koňa 
a jeho výstroj? Okrem toho, keby sa takýto �významný obchod� 
uskutočnil, určite by v nasledujúcich storočiach neu�iel 
pozornosti dobových kronikárov � o predaji krajiny za bieleho 
koňa v�ak niet v súvekých análoch ani jedinej písomnej 
zmienky. Navy�e �nefal�ovaní� stredovekí kočovníci nikdy 
nemali pevnej�í vzťah k územiu. Ich vodcovia nemali v úmysle 
trvalo sa tu usadiť a u� vôbec nie organizovať nejaký �tátny 
útvar � veď ani poriadne nevedeli, o čo ide. 
Ako správne postrehol P. �itňan, �pri takomto spôsobe �ivota 
sa daná spoločnosť usadiť ani nemohla, lebo by to bola jej 
záhuba � pasienky by sa vypásli, korisť by bola stále men�ia, a� 
nakoniec by sa vykorisťované okolie postavilo proti svojim 
vykorisťovateľom�. 

Okrem legendy o kúpe krajiny za bieleho koňa kríva na 
obe nohy aj tzv. podmaniteľská teória, podľa ktorej si starí 
Uhri-Maďari tunaj�ie (aj slovenské) obyvateľstvo podmanili, 
a tak získali právo mu vládnuť. Ako si mohli podmaniť 
niekoho, kto tu podľa ich historikov i prezidenta Goncza vôbec 
nebol? Veď ak sem údajne pri�li starí Uhri-Maďari ako prví, 
s kým vlastne museli bojovať? 
Legendy o �zaujatí vlasti� či spomenutá podmaniteľská teória 

zároveň spoľahlivo vyvracajú do 
omrzenia opakované tvrdenie, �e 
Maďari sú autochtónnym 
(prapôvodným, domorodým) 
obyvateľstvom Karpatskej kotliny. 
Prapôvodné obyvateľstvo zjavne 
nemusí svoju vlasť ani kupovať (za 
bieleho koňa), ani �zaujať� 
podmaňovaním si kohosi, kto tu 
vraj ani nebol. Tieto dodnes �ivené 
potemkinovské mýty maďarských 
intelektuálov by boli na smiech, 
keby sa z nich neodvíjali vá�ne, a� 
tragické dôsledky. Úsilie vymazať 
z maďarských dejín či aspoň do 
najväč�ej mo�nej miery 
minimalizovať existenciu a význam 
okolitých národov, predov�etkým 
Slovanov, je najmä od roku 1867 
a ďalej po roku 1918 úporné 
a systematické a trvá dodnes. Je to 
snaha odstrániť svojich 
historických učiteľov, snaha 
kultúrnych kópií zničiť originál � 
aby si napríklad maďarská mláde� 
u� odmala fixovala nadradenú 
pozíciu �maďarstva� v dejinách. 

�Zaujatie vlasti� bolo 
v prvej etape zúfalým útekom pred 
záhubou a v druhej ničivým 
vpádom, ku ktorému starým 
Uhrom-Maďarom sama Európa 
pootvorila dvere svojou, zrejme 
nemiestnou a kočovníkmi vzápätí 
zneu�itou toleranciou (povolením 

 

Mileniálny pamätník v Budape�ti, kde mo�no
vidieť v�etkých chánov pokope. Obľúbené miesto
zhroma�dení maďarských �ovinistov. 
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prezimovať v Potisí). 
Premyslenosť �vojenského a politického činu� 

staromaďarských predkov výsti�ne uvádza na pravú mieru aj 
publicista P. �itňan: �Príchodom do Karpatskej kotliny padli 
staromaďarské kmene do klepca. Cestu späť na juh a na východ 
im zahatali Pečenegovia, Bulhari a Byzantská rí�a, cestu ďalej 
na západ husto osídlené spoločenstvo Franskej rí�e a cestu na 
sever neprechodné hrebene Karpát.� 

Pre Maďarov posvätné a slávne zaujatie vlasti 
znamenalo pre ostatnú Európu krvavý vpád a ničivý útok na 
hodnoty európskej civilizácie. Práve z takéhoto (ne)chápania 
dejín pramení pokračujúca maďarská duchovná vzbura proti 
európskej civilizácii a jej hodnotám. Stavanie pamätníkov-
turulov ako symbolov �slávneho zaujatia vlasti� je výrazom 
tejto vzbury, výrazom intolerancie a politickým značkovaním 
územia symbolmi expanzívnej maďarskej �tátnej idey. Na 
území jedného �tátu v�ak niet miesta pre pôsobenie dvoch 
�tátnych ideí. Tolerancia voči turulom a maďarskému výkladu 
dejín je falo�ná a nebezpečná, je to tolerovanie prípravy 
etnických konfliktov a ich aktérov. 

Vpád starých Maďarov voperoval priamo do srdca 
Európy poloázijskú enklávu, ktorá ako magnet priťahovala 
ďal�ích Ázijcov (Chazarov, Kumánov, Sikulov, Turkov...).Táto 
oblasť, akási zberná základňa kočovníckych imigrantov 
a predĺ�ené predpolie nepokojného Balkánu, sa stala presným 
rubom toho, čo o úlohe maďarstva hlása budape�tianska 
propaganda. Maďarstvo tu nevytvorilo hrádzu proti nestabilite, 
ale naopak, prehĺbilo ju, stalo sa zdrojom chronickej 
balkanizácie strednej Európy. 

Vpád starých Maďarov nebol príchodom ��íriteľov 
kultúry�, ako podsúvajú maďarské učebnice dejepisu a oficiálna 

Budape�ť. Pre veľkú časť strednej Európy znamenal civilizačný 
krok späť, spôsobil veľké straty na �ivotoch, nesmierne 
hospodárske a kultúrne �kody. 

Podobne ako kvapka vody symbolizuje celý oceán, tak 
udalosti tzv. zaujatia vlasti (vpádu) sú predobrazom takmer 
v�etkých modelových situácií maďarských dejín a ich bludných 
kruhov. Najväč�ou maďarskou politickou slabinou dodnes 
ostáva nedostatočne vyvinutá schopnosť správne sa orientovať 
v dejinách, nájsť si v nich stabilnej�ie miesto, pozitívnej�í 
program, perspektívnej�í a trvalej�í �ivotný a duchovný 
priestor.  

Maďari sa pokúsili dobyť Podunajskú kotlinu nie raz, 
ale päť ráz � prvým pokusom bol vpád v 9. a 10. storočí, 
druhým (e�te nie celkom dovŕ�eným) maďarizácia v 19. a 20. 
storočí, ďalej obidve svetové vojny a v súčasnosti pokus 
o opanovanie priestoru, presahujúceho hranice Maďarskej 
republiky, pomocou psychologickej vojny, ktorej hlavnou 
zbraňou je najmä vývoz údajných vlastných krívd kombinovaný 
so �ikovne vyu�ívanou a zneu�ívanou koncepciou ľudských 
a men�inových práv, ktoré sa v zadunajskom ponímaní tradične 
uplatňujú len v prospech Maďarov. 

Uplynulo 1100 rokov od staromaďarského vpádu, je 
načase prestať s neustávajúcimi lúpe�nými nájazdmi do 
vlastných i cudzích dejín a �zaujať� svoju európsku vlasť aj 
duchovne. Kým sa tak nestane, Maďarsko naďalej bude 
hlavným politickým pacientom strednej Európy.  

Maľovaná lo� (Munkácsyho obraz) o �zaujatí vlasti� 
zatiaľ stále visí v najdôle�itej�ej budape�tianskej budove � 
parlamente. A čo je e�te hor�ie, i v hlavách väč�iny Maďarov.  

V tomto zmysle sa maďarský vpád do európskej 
civilizácie neskončil. 

 
spracované podľa knihy  

Jergu�a Ferka � Maďarské (seba)klamy 
 
 

Máme svoju hrdosť 
 

�Národ môj, chráň si svoju du�u, lebo v nej ti dala príroda v�etko krásne 
čo má�. Opatruj v srdci svoje tradície! Lebo ony ti boli dané do vienka! Aby si 
nezahynul.� 

Andrej Kmeť 
 

Maďarská republika vyjadrila rozhorčený protest proti tomu, �e si Česi na 
svojom území postavili sochu E. Bene�a. Slovenská vláda, v�ak nielen�e neprotestuje 
proti tomu, �e si Maďari na slovenskom území vztyčujú sochy utláčateľov a vrahov 
Slovákov, ale sami jej členovia sa zúčastňujú na ich slávnostnom odhalení. Neostáva 
iba pri účasti, tieto protislovenské podujatia sú podporované slovenskými peniazmi, 
napriek tomu, �e na slovenskú kultúru je zo �tátneho rozpočtu vyčlenené 0,6 %. Nie 
sú peniaze na dokončenie Slovenského národného divadla ani na pôvodnú slovenskú 
tvorbu, ale napríklad na protinárodné relácie v STV sa financie v�dy nájdu. 

Nedávno sa slovenský poslanec počas náv�tevy v Budape�ti ospravedlnil 
Maďarom za v�etky príkoria, �ktoré im Slováci spôsobili�. Pán poslanec, ktorý 
pekných pár rôčkov dostáva slu�né peniaze za svoj zástoj v politike, sa neuspokojil 
s vyznamenaním Esterházyho � bojovníka za Veľké Uhorsko, ale bezosty�ne �liape 
po v�etkom, čo je slovenské, bijúc sa pritom do pŕs, �e takto vyjadruje len svoj názor. 
Azda by mal na to právo, súc radovým občanom SR. Av�ak ako politik, poslanec NR 
SR svojim neuvá�eným vyjadrovaním �kodí svojmu národu a svojej vlasti. Hovorí sa, 
�e zradcom sa treba vyhýbať ako malomocným, ale ako sa mo�no vyhnúť 
Maďarónovi, keď sa nachádza v slovenskom parlamente? Nezále�í na tom, �e jeho 
prejavy nie sú rozsiahle, stačí niekoľko viet a svojou �kodlivosťou sa vyrovnajú 
hanopisom Csákyho, Bugára, Duraya... 
 
 

 

Zostaneme! 
 

Nemo�no veriť človeku, 
ktorý nikdy nič nestratil 

a nevie ako bolia odchody 
milovaných bytostí 

Ani takému, 
čo nemá v úcte starých ľudí 

a za lásku si zaplatí. 
Nevá�i si ľudskú prácu. 

Kto vylúchne pohár vína ako vodu 
a krajec chleba mu nie je ničím, 
ten mô�e menovať aj sto príčin 
prečo nepotrebuje nijaké city. 

Veď je �iný� a v�dy chce byť �in� 
(vraj patrí medzi celebrity) 

My ostatní sme �iba� občania, 
ako mokrá handra v silnom stisku, 

kde mô�u, tam nás pohania 
 

Iba�e my � zostaneme! 
A oni? � na smetisku 

 
Bla�ena Krivo�íková
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A čo my, Slováci, nám sa kedy Maďari ospravedlnia? 
- Za to, �e Lajos Kossuth v mene �Výboru pre obranu vlasti� vydal zatykač na �túra, Hurbana a Hod�u a vypísal odmenu 50 

zlatých za ich hlavy 
- za to, �e v Hlohovci 20. októbra 1848 popravili Viliama �uleka 
- za to, �e v Hlohovci 26. októbra 1848 obesili Karola Holubyho 
- za Ďurka Langsvelda, ktorého 22. júna 1849 obesili na Baranovskom humne v Kremnici (nemal ani 23 rokov) 
- za to, �e r. 1874 uhorská vláda zru�ila v�etky tri slovenské gymnázia 
- za to, �e 6. apríla 1875 zru�ili Maticu slovenskú a skonfi�kovali jej majetok 
- za to, �e Kalmán Tisza vyhlásil, �e v Uhorsku nepozná nijaký slovenský národ 
- za deportovanie 170 slovenských detí do ju�ných maďarských krajov vo februári 1887. (Postupne takto odvliekli na 

pomaďarčenie 60 tisíc slovenských detí) 
- za nový �kolský zákon Alberta Apponyiho z roku 1907 
- za tragédiu v Černovej 27. októbra 1907, kde zavra�dili 15 osôb, mnohých zranili a väznili 
- za uväznenie Andreja Hlinku v Segedíne r. 1907 
- za tragédiu v �uranoch 25. decembra 1938, kde zastrelili 17-ročnú hluchonemú Máriu Koko�ovú 
- za zastrelenie dvoch Slovákov v obci Čechy r. 1939 
- za �esťročnú okupáciu 10 390 km �tvorcových Slovenska 
- za odcudzenie slovenských historických pamiatok a iných cenností 
- za päť ozbrojených napadnutí Slovenska 
- za �ovinistické počínanie mestských zastupiteľstiev na juhu Slovenska 
- za miliónovú pokutu MS udelenú primátorom Komárna za in�talovanie súso�ia vierozvestcov na fasáde DMS 
- za hanopisy Csákyho, Duraya, Bugára 
- za spoluprácu SMK s Budape�ťou 
- za neopodstatnené �aloby v zahraničí 
- za krivé svedectvá v zahraničí o údajnom nedodr�iavaní ľudských práv na Slovensku 
- za súčasnú asimiláciu Slovákov na juhu slovenského územia 
- za sústavnú propagandu za utvorenie �Veľkého Uhorska� 
- za neutíchajúce po�iadavky územnej autonómie 
- za prekrucovaie slovenských dejín... 
- za pestovanie nadradenosti maďarského národa nad inými národmi... 
Naozaj sa nedá v�etko vymenovať tak, ako ani niet ospravedlnenia za v�etky krivdy v minulosti a �iaľ i v súčasnosti zo strany 

Maďarov voči Slovákom v Slovenskej republike. Máme svoju hrdosť! Nijaké ospravedlnenia ani nepotrebujeme, ani ne�iadame! 
V ka�dom prípade by i tak bolo falo�né! Maďari by u� konečne ,mali skrú�ene mlčať a dať Slovákom pokoj. A mali by si u� 
uvedomiť, �e slovenský národ je �ivotaschopný, dôkazom čoho je skutočnosť, �e pre�il, napriek v�etkým vyhladzovacím akciám 
a pohromám, ktoré mali jediný cieľ � vymazať slovenský národ z povrchu zemského a včleniť ho do maďarského pa�eráka. 

Bla�ena Krivo�íková 
 

Vstali noví "bojovníci" 
 

Tak sa nám znovu ozvala na�a "ukrivdená" inteligencia - vraj "Verejnosť za verejnoprávnosť" a hodila do pľacu svojich 
tisíc slov, aby nám oznámila, čo v�etko neslýchané sa deje v STV a v slovenskej kultúre. Sú to tí istí "záchrancovia" kultúry, ktorí 
len nedávno pred Ministerstvom kultúry SR tĺkli na dopravné značky a vystrájali tam ako nejakí nadrogovaní pubescenti, hoci vtedy 
bola kultúra na Slovensku neporovnateľne v lep�om stave ako je dnes. Národné literárne centrum vydávalo hodnotné knihy a 
slovenská televízia nebola zamorená nekonečnými stupídnosťami, vychádzali noviny a časopisy aj iného razenia ako je narp. denník 
SME alebo tý�denník Domino fórum. Čitatelia mali mo�nosť prečítať si aj inú tlač ako je súčastný bulvár, porovnať rôzne názory a 
neboli balamutení o superdokonalosti na�ich vládných činiteľov. 

Pán Hryc, vylúčením z účinkovania v zábavnej relácii Bumerang, stratili 
mesačný honorár 60 tisíc korún - tam je toti� pes zakopaný - nie je to úprimný 
protest proti úpadku kultúry v STV. Preto Hrycovo vyhlásenie, "umenie je 
Popolu�kou na chvoste záujmu mocných", vyznieva prinajmen�om farizejsky, 
lebo máme e�te v �ivej pamäti kobrí jed z jeho "Čiernej skrinky", čo bolo naozaj 
od kultúry veľmi ďaleko. Krédom výzvy Verejnosť za verejnoprávnosť je tie� 
Hrycovo oslnivé vyjadrenie, "ľudské právo je povedať svoj názor a nebyť za to 
potrestaný", ktoré svedčí o úplnej pamäti celej skupiny záchrancov. Veď 
novembrový tribún a hrobár Matice slovenskej pán Kňa�ko "deratizoval a 
odv�ivoval" STV a v�etci akosi zabúdajú na 28.poschodie, čo bolo vtedy európsky 
unikát. Tak�e aj pán P. Zajac si mohol rad�ej zahryznúť do jazyka ako povedať, �e 
"na Slovensku je základným problémom pamäť". Tento "politik a literárny vedec" 
kritizuje kultúru, ktorej súčastný alarmujúci stav je aj jeho dielom. Aj pán 

Markovič vo svojich neslávnych "večeroch" zosmie�ňoval ka�dého kto nehrkútal na jeho nôtu a teraz sa cíti stra�ne dotknutý a 
ukrivdený, keď aj jemu konečne stúpil niekto na palec. 

V�etci vospolok sa hrdinsky podpísali na papier, ktorý nič neznamená, robia iba bububu, preto�e za to, čo sa s na�ou 
kultúrou udialo, mô�u oni a im podobní. Občania sa mô�u iba čudovať tomu, čoho v�etkého sú schopní ľudia, ktorí sa pova�ujú za 
elitu, len nevedno akého národa, preto�e ten československý nikdy nejestvoval, bol len ilúziou Masaryka a Bene�a. Jediné, čo dnes 

 
 

Hryc, Chmel a Kňa�ko. 
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mô�e občan urobiť v záujme ochrany svojej ľudskej dôstojnosti je, vypnúť televízor a prestať čítať tlač, ktorá �íri "objektívne 
informácie" a je bohato dotovaná mimovládnymi organizáciami. (Vieme predsa čo stojí vydávanie novín vo farbe alebo časopisov 
ne kriedovom papieri a vieme, �e v�etci "záchrancovia" sú členmi mimovládnych organizácií, do ktorých prúdi rieka amerických 
dolárov.) 

Občan sa mô�e iba trpko usmievať nad tým, ako sa páni "bojovníci" rozčuľujú nad tým, �e boli potrestaní za svoj iný názor, 
ne� aký má napr. pán Rybníček, ktorý v nedávnej minulosti �éfoval mimovládnej organizácii IVO (In�titút pre verejné otázky), tie� 
za doláriky. Panstvo nevie koľkí občania boli potrestaní za to, �e sa opová�ili vyjadriť svoj názor? Panstvo nevie ani o tom, koľko 
článkov nebolo uverejnených len preto? Aj pán bývalý minister kultúry R. Chmel akoby spadol z mesiaca, keď tvrdil, �e "kríza 
kultúry je zapríčinená nedostatkom umeleckej tvorivosti jednotlivých umelcov". On nevie, �e kniha bez sponzora nevyjde? Nevie o 
tom koľko diel je zavretých v �uplíkoch len preto, �e pisateľ nemá peniaze? A nevie ani o tom, �e na kultúru je zo �tátneho rozpočtu 
vyčlenené 0,6%? Na�i záchrancovia kultúry sa ohlasujú len vtedy, ak sa niekto dotkne ich príjmu. 

Zlatým klincom ich vystúpenia bola aj otrepaná a pokrytecká perla, �e "základom v�etkého je vyrovnať sa s minulosťou". 
Preto pán P. Zajac dôrazne vytkol Hrycovi, �e sedel za jedným stolom s poslancom Jariabkom? Vari, ostatní nezdieľajúci zmätené 
názory p. Zajaca, sú pra�iví? Veď sami "záchrancovia" nie sú vyrovnaní, mlčia keď Matica slovenská bojuje o svoju existenciu, ale 
súhlasia, �e Csemadok prospieva a má 500 základných organizácií. Na�ich kultúrnikov mrzí ka�dý názov organizácie či in�titúcie 
začínajúci adjektívom "slovenský, - á, - é", ale nemrzí ich, �e skratka spomínaného Csemadoku znamená: !Kultúrny spolok 
maďarských pacujúcich v Československu", hoci Slovenská republika jestvuje od 1.jan. 1993. Neozývajú sa ani, keď primátor 
Komárna trvá na miliónovej pokute MS za umiestnenie súso�ia vierozvestcov - patrónou Európy. Nepreká�a im, �e v Čičove 
vyrástla trojmetrová socha hunského náčelníka Attilu, ktorú slávnostne odhalil podpredseda slovenskej ! vlády pál Csáky a sám sa 
doslova zhodil vo svojom náru�ivom prejave tvrdením, �e Attilovim snom bolo zjednotenie Európy. Krvilačný surovec Attila 
zomrel v polovici piateho storočia a nemohol vedieť čo to Európa je. Na�e kultúrne celebrity pokojne zná�ajú v�etko, čo koaličné 
kvarteto vystrája, ako zamestnáva občanov svojimi "informáciami", ako sa donekonečna vychvaľuje svojimi úspechmi v zahraničí a 
ako v úplnej tajnosti dr�í v�etko, čo v skutočnosti robí, ako �pekuluje, čo e�te rozpredať, ponúknuť, darovať - samozrejme za 
mohutné provízie. Predstavitelia Verejnosti za verejnoprávnosť si predstavujú vyrovnanie sa s minulosťou presne tak, ako top 
predviedol herec Labuda v stvárnení postavy prvého prezidenta SR p. Dr. Jozefa Tisu? Zdá sa im Labudova "pomsta" dôstojná? Sú 
presvedčení, �e občania nevedia o tom, �e "�írennie demokracie" je v Slovenskej republike platené stámiliónmi dolárov z USA? Je 
im úplne jedno čo sa so Slovenskom deje? Prečo sa sami zúčastňujú na prekrucovaní slovenských dejín? Nevedia, �e oni sami sú na 
posmech ak dopustia, �e vrahom a prenasledovateľom Slovákov sa na Slovensku stavajú pomníky? Nepreká�a im Lajo� Ko�út v 
ka�dom juhoslovenskom meste? Ani vyznamenanie Esterházyho, ktoré úslu�ne prijal slovenský poslanec? Prečo sa smejú z Ľ. �túra, 
či nie sú hrdí na na�u slovenčinu? Prečo gen. M. R. �tefánik je im ničím? (Atď.) 

Na�i kultúrtrégri nepočítajú ten hurónsky maďarský rehot, ani dupot Horthyho bieleho koňa, nepočujú ani hrkot hrablí 
pánov kapitalistov, čo si spravili zo Slovenska svoju kolóniu, samozrejme so schválením celej janičiarskej "elity"! Preto ich rozruch 
okolo kultúry je len zámerné odvracanie pozornosti občanov iným smerom, aby zastreli svoj vlastný podiel na úpadku slovenskej 
kultúry a na vzniku i neustálom upevňovaní MEDIOKRACIE na Slovensku. 

Bla�ena Krivo�íková 
 

Ústav pamäti národa 
 

Slovenský parlament medzi mno�stvom zákonov schválil aj dva 
�demokratizačné� zákony, aspoň na prvý pohľad tak vyznievajú, ale 
v konečnom dôsledku plnia funkciu rozbíjača a súdr�nosti slovenských 
občanov. Je to zákon o registrácii politických strán, ktorý stanovuje podmienky 
pri registrácii politickej strany a hnutia, umo�ňuje registrovať nesčíselné 
mno�stvo strán, aj preto máme registrovaných u� okolo 130 politických strán 
a hnutí. Plní sa do písmena heslo �rozdeľuj a panuj�, čím sa vynikajúco darí 
rozbiť jednotu národa. 

Druhým takým zákonom plniacim funkciu rozbíjača súdr�nosti je 
zákon o Ústave pamäti národa. Po pätnástich rokoch ÚPN s veľkým rachotom 
začal uverejňovať podľa krajov menoslov spolupracovníkov �TB. 

Bolo treba odpútať obyvateľstvo od pozornosti ako sa vykráda 
národný majetok Slovenskej republiky. Tento zákon dokonale splnil úlohu 
rozdeliť a rozvadiť spoločnosť. Čičrať a hrabať sa v osobnom �ivote 
jednotlivcov po toľkých rokoch aj takých, čo nespolupracovali, ale v zozname 
boli. V tých dobách bola taká prax, �e ka�dý od vedúceho úseku cez vedúcich oddelení, riaditeľov podniku bol pri náhodnom 
rozhovore, dotyčný ani nemusel vedieť, �e hovorí s príslu�níkom alebo pomocníkom �TB. 

Dozvedeli sme sa niekedy, �e boli uverejnené zoznamy spolupracovníkov CIA, Mossadu, alebo KGB? Nikdy sa 
nedozvieme, preto�e by to bola de�trukcia činnosti �tátnych ochranných organizácií! Ka�dý �tát si vytvára spravodajské organizácie 
na ochranu �tátu v najprísnej�om utajení. Mô�eme očakávať, �e budú uverejnené aj zoznamy spolupracovníkov SIS? 

V histórii sa nestalo, aby �tát postavil pred súd riaditeľa spravodajskej organizácie. Tak, ako to urobil len slovenský 
�tát a to len preto, aby politicky znemo�nil stranu a jej vedenia, ktorá sa veľkou mierou zaslú�ila o obnovu slovenskej �tátnosti. To je 
malosť a úbohosť slovenskej politickej scény. Pre poučenie tých, ktorí sa dr�ia tej malosti odporúčam dôkladne si pozerať seriál (na 
ČT1) �V tajných slu�bách� a dozvedeli by sa a poučili ako je treba vnímať činnosť spravodajskej organizácie. 

Slováci počiatkom 10. storočia stratili svoju národnú �tátnosť a ich dejiny boli ignorované i fal�ované historikmi 
v slu�bách iných národov, ktoré disponovali vlastnými �tátnymi ustanoveniami a mocenskými prostriedkami donútili historikov 

 

Poklona vlasti 
 

Vlasť moja, najkraj�ia zo v�etkých krajín, 
Skláňam sa pred tebou, vrúcne ťa zdravím!

Tisíckrát, tisíc dní a tisíckrát e�te, 
Napreduj �ťastlivo po vlastnej ceste. 

 
Národu svojmu ty matka dobrá si, 

vynikaj v múdrosti, rozkvitaj do krásy! 
Nech máme chlebíka v�etci v hojnosti, 

�ivot v pokoji, v láske a svornosti. 
 

Bla�ena Krivo�íková
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fal�ovať na�e dejiny. Bude treba e�te veľa slobodného slovenského �túdia v�etkých, 
aby sme mohli rekon�truovať najstar�ie dejiny Slovákov do podrobnosti a vysvetliť 
vytvorenie národných, kultúrnych, nábo�enských a sociálnych i politických hodnôt. 
Touto činnosťou by sa mal venovať Ústav pamäti národa, t. j. skutočnými 
objektívnymi dejinami Slovákov od čias pokiaľ siahajú poznatky o na�om pôvode. Mal 
by pre svoju činnosť dostatok materiálu a tak ho spracovať a učiť nové generácie 
o histórii národa. To je obrovská práca, ktorá vy�aduje zorganizovať veľkú skupinu 
historikov a odborníkov na históriu. To by bola záslu�ní práca Ústavu pamäti 
národa a neboli by nadarmo vyhodené peniaze daňových poplatníkov. 

V historickom poznaní na�ich dejín veľmi málo urobila verejnoprávna 
televízia, ktorá sa bojí a nesna�í uvádzať napríklad �historickú panorámu� a u� 
spracované diela v literatúre z na�ej histórie. Obsiahle dielo �Majstri slova�, od D. 
Machalu (koľko Slovákov vie o tomto diele?) je ako stvorené na filmové spracovanie, 
podobne ako seriál �túrovci, Bernolák a pútavou formou priblí�iť mláde�i �ivotné 
osudy na�ich velikánov slova, na ktorých mô�eme byť naozaj hrdí. Tak oboznamovať 
ďal�ie generácie s na�imi dejinami. Príkladom nech je nám Česká televízia, ktorá 
nemá obavu a má odvahu v súčasnej dobe oboznamovať svojich občanov napr. so 
�seriálom (2379) Československý tý�denník� a najstar�ími dejinami, ako napríklad 
relácia �Sto najväč�ích Čechov�. Česi sú veľmi hrdí na svoje dejiny, čo im mô�eme 
len závidieť. Podobných relácií od STV sa asi nikdy nedočkáme. 

Je nám ľúto, �e mnohí občania, ktorí nemajú často na chlieb a majú existenčné 
starosti sú ubíjaní denným neúnosným zdra�ovaním �ivotných potrieb (elektrina, voda, 
plyn, potraviny, slu�by v majetku zahraničných majiteľov), doslova otravovaní 
problémami ÚPN, ktoré u� dávno nie sú pre nich zaujímavé.  

Laurinec Hudec 
 

Milan Rúfus : Také pa�ravé Slovensko 
som e�te neza�il 

 
Pravda sa nepočúva ľahko. Ale slovenský poet-bard ju trafil kladivom priamo 

po hlavičke.  
Myslíte si, �e tých �pa�ravých� to zabolelo? Kde�e, ani náhodou. Ani na 

okamih nezavreli svoje pa�eráky, ani na okamih sa nezamysleli. Básnici nie sú pre nich 
zaujímaví, zaujímavé sú len peniaze. Duchovné hodnoty sa nenávratne vytratili z ná�ho 
�ivota, v�etkému čo je okolo nás chýba du�a, tak ako chýbala európskej ústave.  

U� nie sme ľuďmi, u� sme len stádom. Stádom nad ktorým zaplieska bič a 
stádo sa rozbehne naznačeným smerom. Stádom, ktoré nemá mocného býka, ktorý by 
bol vodcom, Dostali sme sa tam, kde nás chceli mať, stali sme sa malou rezerváciou v 
strede Európy, kde v ohradenom priestore �ije stádo bez mocného býka, bez vodcu. Z 
ohradeného priestoru nás vypustia do ďal�ieho ohradeného priestoru, občas k vode, od 
ktorej nás potom odo�enú, aby sme ju svojou pa�ravosťou náhodou nevylogali hneď. 
Na�a pa�ravosť nás zdecimovala, na�a pa�ravosť nás načisto zničí. Zničí nás liberálny 
teror, v mene ktorého vyrábame zákony proti samým sebe. O niekoľko desiatok rokov 
budú zvlá�tnosťou stretnúť v tejto rezervácii pôvodného obyvateľa. Zostanú tu len 
Rómovia, Cigáni, mo�no Turci a e�te kadejaké národnosti, ktorým vďaka liberálnym 
zákonom budeme musieť poskytovať ka�dým rokom azyl, podľa predpísaných kvót.  

Keď potom dostanú �tátne občianstvo rezervácie, privedú si sem rodiny, lebo 
podľa ďal�ích liberálnych zákonov, rodina je v�etko a musí byť spolu. Ich zbraňou je 
bru�ko, ktoré si zľahka hladkajúco, to je zbraň, ktorá je pre pôvodných obyvateľov 
hor�ia, ako vodíková bomba. To, �e slovenská rodina sa vlastne rozpadá, rodina, ktorá 
tvorí základ �tátu, to nikoho nezaujíma, ani jednu z tých politických strán , ktoré majú 
prívlastok kresťanské. Zaujíma ich len vlastná pa�ravosť, teda nena�ranosť. V jej mene 
sa bijú do pŕs, ako�e chcú len dobre pre Slovensko a v skutočnosti chcú uspokojiť len 
svoju pa�ravosť. Nič viac a nič menej.  

Stali sme sa pa�raví vo v�etkom, bo�echráň, aby ste zabrali susedovi čo len centimeter �tvorcový, hneď sa ide súdiť, aj 
napriek tomu, �e z toho centimetra, ako aj z celého hektára aj tak nič nemá, ak tak len pomyselne, �e ho má. Medzi tovar sme hodili 
slovenské dievčatá, ktoré ponúkame na v�etky svetové strany vystavujeme na obdiv ich zuby, ako kone na trhu. Slovenská kultúra sa 
�erie medzi sebou o kus koláča a tak namiesto pána humoristu máme Credit Suisse, Dievčatá za milión, tanečníkov za milión, 
SuperStar a spevákov, ktorí sa chodia ponúkať ako �ľapky na Via Veneto, aby vám zaspievali na party. Nie kvôli umeniu, lebo tam 
je ho poskromne, ale kvôli pa�ravosti. Učíme ľudí byť pa�ravými a pa�ravej�ími, nenásytnými, podlými, tzv. Mojsejovčina je 
meradlo úspechu.  

 

Sloboda 
 

Môj národ hrdý, moja vlasť, 
to prekrásne slová, 

tie slová cítim v sebe rásť, 
hoc počujem ich sto krát. 

 
V�ak nesmie zaspať Slovač celá, 

hoc sa aj nič nehýbe, 
nepriateľov v�ade veľa, 

vo vile aj v kolibe. 
 

Na pozore sa treba mať 
i pred klamárom z vonku, 
nie dať cukrom oklamať, 

ani opiť ro�kom. 
 

Zo strán cítiť hrozbu, mor, 
skazu, zánik krajiny. 

Chcú nám zobrať ten ná� dvor, 
ten malý kus otčiny. 

 
Povstaň, Slovák, hor sa len! 

Povstaň z toho prachu, 
zotri z očí hnusný blen, 

zbav sa z cudzích strachu! 
 

Vodu ká�u, víno pijú, 
my v�ak nie sme slepí. 

Nech si ďalej v skaze hnijú 
l�í a klamstiev deti. 

 
Drahí chcú nám diktovať, 

vraj policajti sveta. 
V�ak jak si doma gazdovať 

vie aj väč�ie dieťa. 
 

Povstaň smelo hrdý ľud, 
dosť u� bolo krivdy, 

poď, zastav ten dravý prúd, 
nekľač Ty u� nikdy! 

 
Nech neopú�ťa brat brata, 

bo ka�dý bude sám. 
Nech hlas Slovenska počujú 

do v�etkých sveta strán. 
 

Veď ka�dý vie tu známu vec, 
�e v jednote je sila 

a nejednotnosť národa 
by nás potopila. 

 
Pasik
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Politici vo svojej pa�ravosti u� nevedia, aké obludné architektonické pozoruhodnosti si majú stavať, jeden druhému si 
vyčítajú pa�ravosť a nenásytnosť, ale len čo sa rozídu, v pa�ravosti pokračujú obidvaja. Také pa�ravé svine sme e�te v slovenskom 
chlieve nemali, sú schopné zo�rať aj samé seba.  
 

Básnik Milan Rúfus nám vlastne nepriamo povedal, �e na Slovensku máme dnes len pa�ravé svine, ktoré zjedia čo vidia a 
e�te je im furt málo. Ale Milan Rúfus nepovedal nič nového. V�etci to u� roky pozorujeme, v�etci to u� roky vieme, ale namiesto 
toho, aby sme tejto pa�ravosti urobili koniec, e�te týmto sviniam necháme zo�rať vlastnú ruku. Pri�iel čas slovenského masochizmu, 
- zo�erte nás � aj tak celý �ivot stojí za prd. A tento masochizmus je len vyjadrením na�ich povahových vlastností - dostal som 
zaucho a e�te nastavím aj druhé líce, aby som dostal druhé. 

Svätoboj Clementis 
prevzaté z www.prop.sk 

 

Euroústava a francúzsko-holandská sprcha 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byrokratický Brusel za�il �ok! Francúzski občania, ktorí e�te mali tú mo�nosť, nie ako tí na�i, hlasovali za euroústavu 

a dopadlo to veľmi zle. To, čo si Brusel len tak trochu pripú�ťal, �e by to nemuselo dobre dopadnúť, sa stalo krutou pravdou. 
Francúzi, v�dy hrdí svojou demokraciou hlasovali proti!  Francúzi, ktorí boli spolutvorcovia EÚ sa jednoducho nedali oklamať 
a zobrať si svoje občianske práva, tak ťa�ko vydobýjané históriou. Toto referendum je väč�ou porá�kou ako sa v skutočnosti zdá. 
Predvolebná kampaň bola toti� veľmi dôkladne urobená a prevedená. Médiá v jedom kuse nabádali Francúzov, aby sa zapojili do 
podpory euroústavy. Aby jednoducho povedali svoje Áno. Európski politici behali po Francúzsku a ako zvyčajne, sľubovali, stra�ili 
a prehovárali občanov na početných mítingoch. Ani takáto masívna kampaň neodradila Francúzov, aby pri vysokej účasti (70 %)  
nepovedali svoje NIE. Celých 54 %  sa vyjadrilo pri koncepcii vysoko byrokratickému systému, ktorý jednoducho nespĺňa 
a neakceptuje práva národov a jednotlivca. Dne�nému euroobčanovi neu�lo, �e tak dlho budovaná multikultúrna spoločnosť 
v Amerike sa jednoducho nestala skutočnosťou. Naopak, neustále narastajúce konflikty medzi men�inami v Amerike, to je 
skutočnosť, ktorá je burcujúcou odozvou hlavne pre Francúzov , ktorí majú na svojom území niekoľko miliónov moslimov a iných 
národností. Uprednostňovanie men�inových národností, začatie rokovaní o vstupe Turecka do EÚ, aj to sú body, ktoré Francúzom 
začínajú prebleskovať mysľou. Francúzske �NIE� ukazuje, �e ani obrovská mediálna masá� mozgov ich neomámila. Francúzsko sa 
zmieta vysokou nezamestnanosťou, demon�tráciami a soc. konfliktami. Svoje �NIE� Francúzi nále�ite aj oslávili. Systém ústavy EÚ 
sa mne zdá podobný ako v Amerike, kde pod zámienkou terorizmu sú občania zbavovaní svojich práv a slobôd. Američania sú 
podvádzaní a zastra�ovaní vlastným systémom. Takáto demokracia je preto protiprávna a protiobčianska. Nezaručuje právo na 
slobodný pohyb, na súkromie, na vlastnú národnú identitu, nábo�enstvo a podobne. Osobne som veľmi rád, �e Francúzi aspoň mohli 
vyjadriť svoj postoj.  

Podobne Holanďania, tak ako Francúzi sa vyjadrili proti, hoci neviem načo to bolo dobré, keď vláda mô�e zaujať svoje 
stanovisko úplne opačne! Nebolo by to po prvýkrát, čo vláda vyjadrila úplne iné, teda opačné stanovisko. Na�a vláda sa nás vôbec 
nepýtala! Rozhodla o nás bez nás! Minister zahraničia, pán Kukan, o ktorom sa u� dlh�ie nič nepočulo, vyjadril nevôľu 
a poľutovanie nad negatívnym postojom francúzskych a holandských voličov. Čo u� iné mohol k tomu povedať, rovnako ako aj ná� 
prezident....len kon�tatovať! Ako občan u� dlh�ie sledujem , �e slovenský minister zahraničných vecí sa u� k ničomu ani 
nevyjadruje. Odovzdanie veľkej časti �tátnych kompetencií v prospech spoločnej EÚ ja osobne vnímam ako negatívum hlavne na 
poli politickom, kde ná� minister, pán Kukan sa akosi úplne vytratil. Jeho sporadické vyjadrenia sa občas k niečomu, je len 
prebratím sa z letargie tohto rezortu, ktorý pre ná� �tát skoro stratil význam.  

Premiér Veľkej Británie Tony Blair u� vyslovil obavy z pripravovaného referenda v tejto krajine. Asi usúdil, �e mozgová 
masá� nebola dostatočná a postoj francúzskych a holandských voličov by týchto ostrovanov mohol popliesť. Samozrejme, �e 
zástancovia euroústavy sa len tak nevzdávajú. Nemecký kancelár Gerhard Schroder sa vyjadril, �e aj keď je výsledok hlasovania vo 
Francúzsku zatiaľ nepriaznivý, nie je to koniec procesu schvaľovania ústavy! Predseda EÚ, pán Barosso, ktorý teraz pre�íva jeden 
korupčný �kandál za druhým prehlásil, �e ústava e�te nie je mŕtva! Verím mu, lebo poznám praktiky politikov, ktorí sa nezastavia, 
a� pokým nedostanú to, čo chcú, hocijakým spôsobom! Veď ka�dé referendum sa dá opakovať! Dovtedy, kým sa nepopletie toľko 
voličov, aby sa ústava nakoniec predsa len odsúhlasila. Aj v takomto podaní ako je teraz. Tu si spomínam na iniciatívu pána Kukana, 
ktorý sa u� neraz vyjadril, �e na hlasovanie v referende by mohla stačiť účasť aj 20 % obyvateľstva. To je naozaj vysoko 
demokratické, keď 20 % občanov zvolí cestu 100 % občanom. Vlastne z tých 20 % bude nejakých 5-7 % proti. Vtedy sa skon�tatuje, 
ako v referendách v Česku, Maďarsku a inde, �e to bolo vlastne 2/3 víťazstvo tých, ktorí veria euroústave. �e i�lo o víťazstvo 13 % 
opýtaných nad 80 % nezúčastnených a 7 % odporcov, ktorí sa pri�li vyjadriť, to je u� nezaujímavé. Tých 80 % sa jednoducho berie 
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ako nula, nič, vákuum. Čo na tom, títo občania sú u� unavení korupčnými 
�kandálmi politikov, rozkrádaním majetku �tátu a nekonečným ha�terením sa 
politických strán v parlamente, jednoducho sú doslovne zhnusení takýmto 
postojom a preto sa ani nechcú zúčastniť na ďal�om referende po vymývaní 
mozgov v tlači a v televízii. Takíto politici to doká�u e�te aj vyu�iť vo svoj 
prospech. Preto tá situácia vo Francúzsku a Holandsku. Spoločný európsky �tát je 
krásna my�lienka, no budovať ho na tom, �e zabudneme na svoju identitu, svoje 
korene, svoju históriu a poskytneme novým, príchodzím �tátom doslovne 
nad�tandardné výhody, len aby sme okam�ite dosiahli čo najväč�iu rozlohu, to je 
zlý precedens. Máme tu príklad Ameriky, ktorá teraz príli� trpí, keď sa vydala 
podobným smerom. Obrovské mno�stvo prisťahovalcov za posledných 30 rokov 
teraz valcuje v�etky �táty Ameriky. Ľudia z oblasti Floridy sa sťahujú do 
vnútrozemia, ba niektorí do Kanady. Podľa poslednej prognózy počet 
prisťahovalcov prevý�i do roku 2010 domácu populáciu. Títo sa separujú do 
komunít a odmietajú sa včleniť do spoločnosti. Situácia sa obrátila v neprospech 
Ameriky. Mno�í sa počet drogovo závislých, počet negramotných, upadá �kolstvo 
a zdravotníctvo. Vzrastá trestná činnosť, násilnosti a situácia sa stáva vá�nou. 
�iadna multikultúrna spoločnosť tu nevznikla a týmto spôsobom ani nevznikne. 
Mo�no aj to majú na mysli Francúzi a Holanďania. Nás to zatiaľ príli� netrápi, no 
čo nie je dnes, mô�e nastať zajtra. Prijatím Turecka do EÚ sa to mô�e stať! Cez 
Turecko je toti� bli��ie a jednoduch�ie dostať sa na Slovensko ako na západ 
Európy. Cez Turecko k nám mô�u prísť ďal�í emigranti z arabských �tátov. Veď u� 
teraz sledujeme zápas colníkov a polície s prevádzačmi. V�etko je zatiaľ krásne 
demokratické. Aj tu sa musíme presvedčiť, �e máme krásnu perspektívu pri 
budovaní nového veľko�tátu (EÚ), kde sme si v�etci absolútne rovní. Len niektorí 
sú zasa rovnej�í... 

Jedno je v�ak v Európe oproti Amerike iné! Občan tu e�te nie je tak zmanipulovaný ako tam, v krajine snov. Európan má 
zatiaľ dosť mo�ností dostať sa k informáciám, má e�te silné historické putá na národ, rodinu, krajinu a hoci aj vieru, ktorá ho e�te 
stále brzdí pri devastovaní krajiny a svojho ega. Nemá za sebou dvestoročnú, ale niekoľko tisícročnú vývojovú etapu, ktorá v ňom 
zanechala dosť síl na to, aby sa vzoprel diktátu hocijakej moci, pečiatok, nariadení, kopy papiera, ktoré by ho len tak jednoducho 
odsunuli na vedľaj�iu koľaj. Koľaj bytosti s evidenčným číslom, odtlačkom prsta, fotografiou oka, mikročipom za uchom � veci � na 
úrovni trebárs aj robota. 
Alebo sa mýlim? 

Vlado, Pre�ov 
 

Zobuď sa, národ slovenský! 
 

Zobuď sa národ milovaný. Po tisícročí útlaku sme si vybojovali vytú�enú �tátnu a národnú slobodu a samostatnosť, ale tým 
sa v�etko iba začína. V na�ej vlasti na�lo �domov� aj veľké mno�stvo janičiarov, ktorým nie je vôbec po chuti my�lienka národná 

v slovenskom �týle. Broja, poukazujú na údajné krivdy, páchané zo strany 
�tátotvorného národa na ich men�ine. Vypisujú písma do celej Európy 
a očierňujú mladú republiku v očiach kompetentných zo západných krajín. 
Vyu�ívajú osobného konfliktu medzi najvy��ími reprezentantmi �tátu na 
svoje osobné ciele, keď jeden ich v zaslepenosti podporuje a správa sa ako 
dobrý psík, ktorý urobí v�etko, keď mu pohodia zvy�ky z prestretého stola. 
V tomto ich podporuje aj krajina, ktorú oni nazývajú vlasťou a to buď 
nátlakom na vládu na�ej republiky, alebo organizovaním konferencií, kde sa 
stretne ka�dý s ka�dým a spoločne vydajú vyhlásenie, ktoré je do neba 
volajúcou provokáciu a hrubým zasahovaním do suverenity na�ej republiky. 
A na�a diplomacia? V neuveriteľne �ostrom� tóne sa voči tomu ohradí a tým 
to končí. 

Podobne je to aj s rehabilitáciou pre slovenský národ tak význačných 
osobností, ako boli Jozef Tiso, Karol Sidor, či Alexander Mach, nehovoriac 
o �tátnom objasnení úlohy Andreja Hlinku pri tvorbe základov slovenskej 
samostatnosti. Ako besní psy �tekajú protifa�istickí bojovníci (inak ľudia, 
ktorí sa zaslú�ili o likvidáciu prvého Slovenského �tátu) a hlavne �idovská 
nábo�enská obec, ktorá sa cíti (ako v�dy) byť dotknutá, �e na Slovensku sa 
glorifikujú �pôvodcovia holokaustu� � ale my nezabúdame kto ničil ľud 
slovenský predávaním pálenky, poskytovaním ú�erníckych úverov 
a obchodníckym zlodejstvom. Kým poskytneme priestor na 
�sebarealizovanie� sa v duchu piatej kolóny hocijakému odkundesovi, 
dovtedy nebudeme môcť pokojne spávať a strach o národ ná� nás bude nútiť 
stáť na strá�i proti nezmyselným ideám zvráteného spiatočníctva.  

M.D. 

 

O chlebovej skyve 
 

Do srdca nikomu nevidí�, 
nevie� koľko má skrý�, 

nevie� o hĺbke jeho pocitu 
ani kde má achilovku ukrytú. 

Netu�í� čo mu robí radosť, 
čo postráda a čoho má dosť. 

 
Niet u� priateľstva v rozhovore, 
strá�ne psy sú v ka�dom dvore 

a vysoký múr okolo. 
Predtým tomu tak nebolo. 

 
Pred domom bývala lavička 
večerom i v jase slniečka. 

Tam sme sa stretávali o chlebovej skyve
a slová na�e boli pamätlivé. 

Aby v�etok hnev naveky zanikol 
veď láska nie je len � pre básnikov! 

 
Bla�ena Krivo�íková
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�ivot psa na východnom Slovensku 
 

Sú v�ade, v na�ich bytoch, záhradách, v susedstve, skrátka v�ade okolo nás. 
Zachraňujú �ivoty, strá�ia stáda, pátrajú po drogách, ochraňujú či len spríjemňujú 
�ivoty ľudí. Mnohí ľudia sa mô�u pochváliť, �e sú hrdými majiteľmi �tvornohého 
miláčika, ktorého si tak obľúbia, �e ho zaraďujú ako člena rodiny, preto�e havkáč je 
ako malé dieťa, o ktoré sa treba starať celý �ivot. Vy sa staráte a oni vás odmenia 
nejednou peknou chvíľkou či komickou pózou, na ktorej sa smejete e�te nasledujúce 
dve hodiny. Áno, hovorím o psoch, ktorí sú v dne�ných časoch zabíjané, jedené na�imi 
men�inovými spoluobčanmi. Hlavne na východe Slovenska, kde sa kráde�e psov 
rozmohli. 

V poriadku, Cigán ukradne psa a čo ďalej? Najprv objasním spôsob kráde�e. 
Prestrihajú plot, ktorý si potom majiteľ musí zaplatiť z vlastného vrecka (a medzi 
nami, je to dosť veľká polo�ka). Jeden čaká v aute a traja sa blí�ia ku psovi. Prvý ho 
začne drá�diť a zatiaľ čo pes v mylnom presvedčení, �e odháňa votrelca, je chytený 
zozadu do slučky. Pes sa pri�krtí, pretiahne cez plot a je dobojované. Druhý spôsob je 
ten, �e cigán si natrie na ruku pach hárajucej fenky a je jasné, �e pes u� chuť bojovať 
nemá. Tretí spôsob je najdrsnej�í a pou�íva sa len vtedy, ak je pes určený na pekáč. 
Jednoducho psovi sa prestrčí do klietky palica ozdobená dvomi hákmi a prederaví mu 
nos. Tak�e zo psa sa stane ve�iak. Bezbranný pes často umiera vo veľkých bolestiach 
skôr ako ho stihnú zabiť sami.  
Psy sa potom rozdeľujú takto: 

Silné a zdatné vlčiaky či iné vy�ľachtené plemená sa posielajú za hranice. Tu padá argument, �e táto na�a mierumilovná 
utláčaná minorita by toto asi neurobila sama, tak�e do úvahy pripadá e�te niekto tretí, ktorý vchádza do tejto hry so psími �ivotmi 
ako sprostredkovateľ a organizátor zároveň. 

Mie�aná, nízka, tzv. pouličná rasa psov sa kradne buď na konzumáciu alebo na lep�ie vyu�itie. Konzumácia psov je čosi 
odporné (z humánneho hľadiska) a preto vám ka�dý Cigán povie, �e on psa neje, �e to v druhej osade a pritom, keď sa lep�ie človek 
pozrie za jeho dom, mô�e zazrieť na polovicu rozrúbanú psiu hlavu. Z toho vyplýva, �e pes musel neuveriteľne trpieť. 

Tie lep�ie účely, sú  asi tie, �e malého, slabého a nebojového �orie�ka� hodia do klietky k pitbullovi  a ten ho potom 
roztrhá. Zvy�uje si tak svoje GAME (krvilačnosť) a v psích zápasoch, ktoré sú u cigánov populárne má väč�iu �ancu na výhru. Psie 
zápasy nie sú nič iné, len týranie zvierat, a hlavne teraz, keď ich Cigáni učia ísť po nohách. Má to toti� výhodu � pes s troma nohami 
nie je v aréne u� nič platný a tak skončí so sekerou v hlave. 

Ak po týchto pár riadkoch máte pocit, �e sa k týmto tvorom Cigáni správajú otrasne, tak sa mýlite!!! U nich je to normálne 
a kto to neakceptuje je jednoducho RASISTA. 

Hromko 

Drogy sú tu od nepamäti 
 

Ľudia u�ívali a u�ívajú drogy od nepamäti a� dodnes. Asi najstar�ou u�ívanou 
drogou bol alkohol. Neskôr sa začali vyu�ívať aj narkotické vlastnosti rastlín, ktoré 
pou�ívali rôzni �amani či liečitelia. Postupom času sa ich u�ívanie roz�írilo aj medzi 
roľníkov či ťa�ko pracujúcim ľudom, ktorí tak stlmovali bolesť z ťa�kej práce či 
zdĺhavých a vyčerpávajúcich pochodov. V dne�nej dobe je u�ívanie drog iné. Novodobí 
u�ívatelia alkoholu, tabaku, opiátu, marihuany, stimulantov, haluciogénov, prchavých 
inhalátov, steroidov a rôznych liekov, u�ívajú tieto drogy pre niečo úplne iné. Teraj�ia 
�moderná doba� je predsa o slobode, demokracii a voľnosti, tak prečo nezahrnúť do nej 
aj takú �maličkosť� ako sú drogy? Tak takúto otázku si určite kladú mladí ľudia, keď po 
prvýkrát vyskú�ajú drogu. V čom je problém? Prečo si vôbec mladí takúto otázku 
polo�ia? Asi najzáva�nej�ím problém je reklama týchto drog. Tričká, peňa�enky, prívesky, ta�ky, nohavice - tam v�ade mô�ete nájsť 
motívy typu Sex Pistol (punková kapela, v ktorej je hlavným motívom neporiadok a anarchia), znak asi naju�ívanej�ej drogy 
marihuany, rôzne motívy propagujúce zlegalizovanie drog a im podobným nápisom. Na človeka pôsobia aj rôzne filmy či seriály, 
ktoré k nám preva�ne cestujú z Ameriky. Taktie� veľký vplyv na človeka majú aj jeho kamaráti. Ak sa mladý človek dostane do zlej 
�partie�, nepomô�e mu asi nič. Ďalej tu máme zdru�enia, či spolky ktoré sa sna�ia tieto drogy zlegalizovať, ako napríklad zdru�enie 
�Ľudia proti rasizmu�. U� dosť dlhý čas sa sna�ia marihuanu zlegalizovať a je len otázkou času, kedy sa im to podarí. Určite sa 
netreba spoliehať na ten fakt, �e v na�om �táte sa niečo také nemô�e stať, lebo rôzne prípady nám dokazujú, �e áno. A tak 
nedovoľme, aby sa takéto niečo stalo a začnime proti tomuto svinstvu bojovať a nedovoliť mu, aby sa dostalo aj k na�ím rodinám či 
blízkym!              SP-S 

 
 

www.prop.sk  Proti  Prúdu   www.prop.sk 
 

 

 

Tak tento by �iel najprv na zápas  
a a� tak na pekáč. 
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Zábava 
 
Kedy sú zákony najzlo�itej�ie? 

- Keď sa v nich u� nevyznajú ani 
recidivisti. 

 
Agentúra JPP uskutočnila na Slovensku 
prieskum s jedinou otázkou: 

- Keby sa voľby konali tento 
tý�deň, koho by ste volili? 

- Výsledky boli nasledovné: 
- 43% finalistov súťa�e Superstar 
- 37% Mojsejovcov 
- 18% finalistov miliónového 

tanca 
- 2% SMER 

 
Čo vy nato? Ak sa majú vymeniť vládne 
lietadlá, hádam by sa mala vymeniť aj 
vláda... 

 
... Minister �kolstva zakázal v �kolách 
pou�ívať zvonce. Bojí sa, aby mu 
�tudenti neodzvonili.  

 
Nedorozumenie je, keď holiča zabásnu 
pre hanobenie hlavy �tátu.  

 
... je taká krajina kde sa ľudia nebúria 
proti niečomu a čo im povieme to 
i urobia... investujme na Slovensku... 

 
Minister Lí�ka vraj rozhodol, �e Ibrahim 
Maiga, musí nastúpiť na vojenskú 
základnú slu�bu ako občan SR. Náčelník 
generálneho �tábu sa ho pýta: 
-Ďuri, a kam ho zadelíme, k akej zbrani? 
-No, na začiatok ho dáme na letisko, kde 
bude robiť v lietadlách čiernu skrinku. 

 
Je mo�né vybudovať komunizmus vo 
�védsku? 

Je, ale �koda �védska! 

Otázka: - Čo by sa bolo stalo, keby boli 
Adam a Eva Číňania? 
Odpoveď: - Neboli by zjedli jablko ale 
hada.  
- Prosím vás, dajte zahrať pesničku od 

skupiny Lojzo pánovi Slotovi, ktorý 
sa zasa spojil s Annou Malíkovou � 
Anča si drahá ako volvo�.  

 
Zalo�ili sme si kvarteto. 

- A kto v ňom hrá? 
- My traja, ja a môj brat. 
- Ty má� brata?  
- Nie, prečo? 

 
�idovský chlapec so �ltou hviezdou ide 
po gete. Dôstojník SS ho zastaví a pýta 
sa ho: 

- Hej! Ty si �id? 
- Na to chlapec: 
- Nie, do riti, ja som tu �erif... 

 
Je mo�né vybudovať komunizmus? 

- Vybudovať áno, ale �iť v ňom 
sotva. 

 
Sedia dvaja severoamerickí indiáni 
v lese, keď zrazu nad stromami zbadajú 
dymové signály.  

- Čo to je? � pýta sa mlad�í 
star�ieho. Niečo dôle�ité? 

- Ani nie, to je iba reklama.  
 

Ťa�ký je �ivot s lakomcom, ale výborné 
je mať ho ako predka.  

 
Vonku mrzne len tak tre�tí a pred 
Priorom stojí Cigán bosý. V�imne si ho 
policajt a pýta sa ho:  

- De�o, a neoziaba ťa? 
Dik, nemá v čom! 

 
Abrahám sedí a �obre. Izák ide okolo 
a hodí mu tri kopejky. Ospravedlňuje sa: 

- Prepáč, Abrahám, včera som sa 
o�enil, teraz mám �enu, deti... 
skrátka, u� ti nemô�em dávať 
päť kopejok ako doteraz. 

- Tu Abrahám vyskočí a zvolá: 
- �idia, poďte rýchlo sem! 

Pozrite na toho skupáňa! On sa 
o�enil, a ja mám kŕmiť jeho 
rodinu! 

 
Na sídlisku Luník IX. v Ko�iciach sa 
zrazu zjavilo okolo sto vyobliekaných 
Rómov. Okoloidúci policajt sa ich pýta: 

- Kam ste sa vybrali, rabovať 
alebo �trajkovať? 

- Pán poručík, teraz ideme v�etci 
na ples neplatičov nájomného.  

 
Slečna stopuje na ceste. Zastaví jej auto, 
z okna sa vykloní nejaký chlap a hovorí:  

- Čo urobí� za tritisíc? 
- V�etko, v�etko! 
- Tak nasadni a ideme betónovať.  

 
Stalin oznámil Berijovi, �e sa mu stratila 
fajka.  
Na druhý deň mu oznámil, �e sa u� 
na�la. 
Berija odpovedá: 

- Tovari�č Stalin, ale ja som u� 
zaistil dvadsaťpäť ľudí a v�etci 
sa ku kráde�i priznali!  

 
Je to čierne a visí to na stĺpe s vysokým 
napätím, čo to je? 

- Cigán, kradne meď. 
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