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Úvodník 
 

Kamaráti na strá�! Takto sa zdravili praví národovci niekedy, takto sa zdravia aj 
dnes. Oni vedeli prečo sa tak zdravia, my to vieme tak isto. Je v tom symbolika. Pozdrav 
Na strá� nám symbolizuje, tak ako v minulosti, tak aj dnes to, �e je potrebné ostávať na 
strá�i ná�ho milovaného slovenského národa, na�ej slovenskej  vlasti, na�ej slovenskej 
kultúry. Pokiaľ sú nám tieto hodnoty milé, tak sme povinní ich strá�iť a uchovať aj pre 
ostatné generácie, ktoré prídu po nás. Lebo ak nie my, roduverní Slováci, tak kto ich teda 
bude strá�iť? Nikto okrem nás! 

Tak ako sa  v minulosti stretávali na�i predkovia, tak aj my dnes sa dennodenne 
stretávame s likvidáciou v�etkého, čo aspoň trocha zaváňa slovenskosťou. Odkiaľ vietor 
fúka? Z viacerých smerov.  

1. Domácich -  z úradu vlády SR, z parlamentu SR, z kancelárie prezidenta SR, ako 
aj z vybraných tzv. treťosektorových alebo ináč povedané nevládnych zdru�ení. 

2. Zahraničných � Bruselu, Washingtonu, Budape�ti... 
Myslíte si, �e sú to iba keci a prehnaná paranoja? Určite nie! Len majte dobre 

otvorené oči, patrične prečistené u�i, čítajte medzi riadkami a neostanete ani chvíľu na 
pochybách.  

Hlas Národnej Strá�e ostáva na strá�i!  
Hlas Národnej Strá�e sa vám sna�í navrávať to, aby ste aj vy ostali na strá�i, 

verní slovenskej národnej my�lienke z toho dôvodu, aby sa za vás nemuseli hanbiť va�e 
deti tak, ako sa aj my nehanbíme za na�ich roduverných predkov. 

Hlas Národnej Strá�e vyzýva v�etkých roduverných  do ďal�ieho boja za národ 
v duchu hesla jediného slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu: 

Verní sebe � svorne napred! 
Strá�! 

redakcia Hlasu NS 
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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
ohľadu 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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Andrej Hlinka 

Otec národa 
(1864-1938) 

 
"Mňa vy nepremeníte, mňa vy nepotrestáte. Mňa vy nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovákom som a Slovák budem.  

A keď vyjdem zo �alára, zase len budem pokračovať, kde som prestal. Do posledného svojho dychu budem bojovať za sväté práva 
slovenského ľudu, za bo�ské práva slovenského národa!� 

Andrej Hlinka pred súdnym tribunálom v roku 1906 
 
Andrej Hlinka patrí k najvýznamnej�ím osobnostiam Slovenského národa a slovenskej �tátnosti. Svoj �ivot zasvätil boju za 

národné práva a jeho ciel bol samostatný národný �tát. Za svoj ideál bol ochotný obetovať čokoľvek a v boji za národ nepoznal 
kompromis.  Za svoje názory bol prenasledovaný a väznený. Ale nezlomila ho hrozba, nezlomilo ho nič, a práve naopak nepriazeň 
osudu ho posilňovala a utvrdzovala v správnosti svojej cesty. Vytýčil cieľ ktorého sa bohu�iaľ  nedo�il, ale jeho nasledovníci ho 
v jeho duchu doviedli do konca � vyhlásením autonómie a následne vznik samostatného Slovenského �tátu, vyhláseného 14. marca 
1939 jednohlasným rozhodnutím predstaviteľa politickej vôle slovenského národa, Snemom slovenskej krajiny.   
 

Andrej Hlinka pochádzal z liptovskej dediny Černová pri 
Ru�omberku. Narodil sa 27. septembra 1864 v mnohodetnej 
rodine roľníka a pltníka Andreja Hlinku st. Na príhovor učiteľa 
Jána Holdo�a zapísali Andreja rodičia na ru�omberské 
gymnázium. Najprv sa v�ak chlapec zo slovenskej  národne 
uvedomelej rodiny musel naučiť po maďarsky. Po skončení 
�tvorročného �túdia pokračoval v Levoči, preto�e v Ru�omberku 
viac gymnaziálnych ročníkov vtedy nebolo. Priveľmi skoro stratil 
otca. Rodina sa ocitla v ťa�kej finančnej situácii. Celá 
starostlivosť o výchovu detí pre�la na matku. Ak chcel nadaný 
chlapec zo slovenskej chudobnej rodiny pokračovať po maturite 
v ďal�om vzdelávaní, ostávali mu zvyčajne dve finančne najmenej 
náročné alternatívy: buď �tudovať teológiu v nejakom blízkom 
seminári alebo si zvoliť cestu učiteľa. Poslu�ný syn Andrej sa 
rozhodol podľa �elania matky. Odobral sa do seminára v Spi�skej 
Kapitule, kde ho 19. júna 1889 vysvätili za katolíckeho kňaza. 

V rokoch 1889-1892 pôsobil ako kaplán v Zákamennom, 
Liptovských Klačanoch a v Tvrdo�íne, od roku 1892 ako farár 
v Sliačoch, od 1905 v Ru�omberku, 1924 ako pápe�ský komorník, 
1927 apo�tolský protonotár. Bol dobrým kazateľom, vo svojom 
okolí si rýchlo získaval veriacich a bol veľmi obľúbený.  

Hlinková politická kariéra začala koncom 19. storočia 
v Ľudovej strane /Néppártu/, v dobe keď pôsobil ako farár v Troch 
Sliačoch. Čoskoro v�ak zistil, �e táto strana nemieni plniť svoj 
predvolebný program, v ktorom sľúbila pomoc nemaďarským 
národom Uhorska. Preto prestal mať záujem o spoluprácu 
s Néppártom. Hlinka, ako aj ďal�í slovensky orientovaní katolícki 
duchovní začali pripravovať pôdu na vznik samostatného 
slovenského katolíckeho prúdu. Začali sa zdru�ovať okolo 
Ľudových novín. Pravidelným prispievateľom článkov do 
slovenskej katolíckej tlače bol aj Andrej Hlinka. V tejto etape sa 
mladý farár prejavil ako politik, ktorý citlivo vnímal realitu.  

Začal organizovať vzdelávacie a protialkoholické spolky, 
budovať svojpomocné hospodárske dru�stvá. Propagoval odber 
katolíckej tlače v materinskom jazyku. Neskôr stál pri kolíske 
ru�omberskej Ľudovej banky. Postupne zalo�il vydavateľstvo aj kníhtlačiareň, reprezentačný Katolícky dom v Ru�omberku a iné 
dôle�ité stránky cirkevného �ivota a politického boja. Andrej Hlinka bol v rokoch 1921-1938 predseda Spolku sv. Vojtecha.    

Osobne bol celý �ivot skromný a� asketický. Je známe �e maďarský útlak  nemaďarského obyvateľstva v uhorskej časti 
monarchie mal oveľa drastickej�ie a v�estrannej�ie formy ako národnostný útlak v rakúskej časti monarchie.  Preto i boj za národné 
práva Slovákov, v ktorom zohrával dôle�itú úlohu Hlinka a ďal�í katolícki duchovní, mal oveľa ostrej�ie a  vyhranenej�ie formy. 
Jeho niť pretrhávali  perzekučné zásahy �tátnych orgánov. Ktorýkoľvek z vedúcich politikov národne emancipačného zápasu 
Slovákov na prelome 19. a 20. storočia mal za sebou mesiace, keď u� nie roky väzenia, finančné pokuty a iné tresty. Získaval si tým 
nielen úctu spoluobčanov ale aj povesť národného hrdinu či martýra. 
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U� v roku 1905 sa po prvý krát pokúsil o zalo�enie Slovenskej ľudovej strany, ktorá pod jeho vedením zotrvala ako 
katolícke krídlo v rámci jednotnej Slovenskej národnej strany. V rokoch 1905-1907 naďalej vystupoval proti maďarizácii, odhaľoval 
protislovenské a protiľudové praktiky uhorskej vlády a samosprávnych orgánov, �iadal v�eobecné a tajné volebné právo.  

Hlinka sa popri iných �previneniach� dostal do vá�neho konfliktu s cirkvou i svetskou vrchnosťou v súvislosti s uhorskými 
parlamentnými voľbami, ktoré sa konali v máji 1906. Výrazne podporil  svojho praiteľa Dr. Vavra �robára. Hlinková predvolebná 
aktivita v prospech slovenského kandidáta neu�la pozornosti promaďarsky orientovaného spi�ského biskupa A. Párvyho a �tátnych 
orgánov. Biskup mu poslal výhra�ný telegram. Vystrihal ho pred akoukoľvek podporou  slovenského kandidáta. Keď�e Hlinka 
neposlúchol, zbavil ho najskôr spovedelníctva v �enskej reholi a riaditeľstva v�etkých cirkevných �kôl v Ru�omberku. Napokon ho 
suspendoval ab officio... či�e zbavil ho práva vykonávať akékoľvek kňa�ské povinnosti. O svojom rozhodnutí informoval Vatikán 
60-stranovým listom.  Boj proti Hlinkovi začali aj svetské orgány. Ru�omberská sédria ho súdila spolu so �robárom a ďal�ími 
�búrlivákmi�. Udelila mu trest v rozpätí dvoch rokov väzenia, tisícpäťsto korún pokuty a zaplatenie súdnych poplatkov. Rozsudok 
nadobudol  definitívnu platnosť 30. novembra 1907. Na výkon trestu nastúpil do vezenia v Segedíne. Hlinka sa vrátil zo Segedína na 
Ru�omberskú faru a� 22. februára 1910. E�te pred jeho uväznením, počas jeho predná�kového turné na Morave, sa odohrala v jeho 
rodisku v Černovej tragická udalosť, kde roku 1907 zastrelili 15 slovenských roľníkov. Černovský veriaci chceli aby ich nový kostol 
vysvätil ich rodák. To sa priečilo maďarskej moci.  Po návrate zo segedínskeho väzenia po zásahu Sv. stolice získal naspäť 
ru�omberskú faru, v politike vystupoval proti čechoslovakistickým tendenciám. To viedlo v roku 1913 k definitívnemu osamoteniu 
Slovenskej ľudovej strany od SNS.   

Dňa 29. júla 1913 na zhroma�dení prívr�encov katolíckeho politického hnutia v �iline sa podarilo uskutočniť dávnu tú�bu 
slovenských duchovných � zalo�ili si Slovenskú ľudovú stranu (SĽS). Do funkcie predsedu zvolili Andreja Hlinku. Počas prvej 
svetovej vojny (1914-1918) SĽS svoju činnosť pozastavila. Roku 1918 sa činitelia SĽS aktívne podieľali na vzniku Slovenskej 
národnej rady (1918-1919) a prijatí Deklarácie slovenského národa. V máji a októbri 1918 na známych politických zhroma�deniach 
slovenskej reprezentácie Hlinka podporil rozchod z Uhorskom a privítal  vznik ČSR. Pustil sa s novým elánom do pastoračnej 
činnosti i do budovania masovej katolíckej politickej strany. V decembri 1918 v �iline obnovil činnosť Slovenskej ľudovej strany.  
Manifestačné zbúranie Mariánskeho stĺpa v Prahe, masové vystupovanie z katolíckej cirkvi v Čechách utvrdili Hlinku v názore, �e 
sa v spoločnom �táte spojili dva národné celky nielen s rozdielnym stavom ekonomiky ale aj s odli�nou úrovňou a orientáciou 
kultúry a preva�ne iným zameraním obyvateľstva.   

V roku 1919 sa sna�il zamedziť prenikaniu ateizmu a proticirkevných aktivít z českých krajín tým, �e vyzdvihol 
po�iadavku autonómie Slovenska v rámci ČSR.  

Ako člen SNR a signatár martinskej Deklarácie slovenského národa i predseda výkonného výboru Kňa�skej rady na 
Slovensku a člen Revolučného Národného zhroma�denia sa roku 1919 rozhodol zastupovať slovenský národ na Mierovej 
konferencii v Parí�i, kde protestoval proti čechoslovakistickej koncepcii čs. �tátnosti so silnou centralistickou Pra�skou politikou 
a Masarykovým popieraním Pittsburskej dohody o vytvorení federativného �tátu.  Jeho misiu v�ak zmarili čs. orgány, počas jeho 
cesty do Parí�a ho zatkli a v rokoch  1919-1920  väznili  na Mírove v Prahe.  

Mlad�ia generácia ľudovej strany viedla v programe autonómie Slovenska, ktorý sa stal ústredným programovým heslom 
u� koncom roku 1919, skôr rie�enie chlebových existenčných a samosprávnych otázok. Do svojej smrti  (16. augusta 1938) bol 
Andrej Hlinka predsedom a hlavným ideológom najvplyvnej�ej politickej strany v medzivojnovom období na Slovensku, ktorá 
z úcty k nemu vlo�ila do svojho názvu slovo Hlinkova � Hlinkova Slovenská ľudová strana (HSĽS) 17. októbra 1925. Od �upných 
volieb v roku 1923 bola HSĽS najsilnej�ou politickou stranou na Slovensku (28-34 percent). HSĽS dosiahla najväč�í počet voličov 
v parlamentných voľbách v roku 1925 (34% hlasov). Z politických strán sa za slovenské národné práva dôsledne zasadzovali iba 
Hlinková slovenská ľudová strana (strana reprezentujúca národne uvedomelých katolíkov) a Slovenská národná strana ( vedená 
Martinom Rázusom, reprezentujúca národne uvedomelých evanielikov), ktoré parlamentnými prostriedkami presadzovali existenciu 
svojbytného slovenského národa a autonómie.  

Vo svojich významných dokumentoch kládol dôraz na národno-sociálne po�iadavky. Andrej Hlinka zastupoval HSĽS 
počas celého medzivojnového obdobia ako poslanec v Národnom zhroma�dení (1920-1938) a predseda klubu poslancov SĽS 
(HSĽS).  Písal pravidelne (často v rýchliku cestou na zasadnutie parlamentu) do dennej tlače. Nebol len kabinetným politikom. 
Veľmi rád rečnil na verejných zhroma�deniach. Vedel sa rýchlo zorientovať v konkrétnej situácii a svojich poslucháčov strhol tým, 
�e hovoril o ich vlastných problémoch. Pri verejných vystúpeniach, ani v be�nom styku s farníkmi nepou�íval cudzie slová či �učené 
frázy�. Hovoril v�dy zrozumiteľne, i keď nezriedka drsne, neomalene. Vyhýbal sa �tylizovaniu programov a iných záva�ných 
politických dokumentov. To prenechával iným.       

Zatiaľ čo v rokoch 1918-1929 e�te prekypoval energiou a bol skutočným vedúcim činiteľom ľudovej strany, v 30. rokoch sa 
zhor�ili jeho dávne sa vlečúce zdravotné problémy. Hlinka si vo vezení (1907-1910 a následne 1919-1920) dosť vytrpel a vezenie 
mu podlomilo natrvalo zdravie. Zdravotné problémy sa u Hlinku prejavili najmä na sklonku jeho �ivota v 30-tych rokoch.   
Stal sa skôr symbolom, ktorý zjednocoval diametrálne rozdielne prúdy v samotnej ľudovej strane. Propagoval autonómiu Slovenska 
a uznanie Slovákov za samostatný národ a popieral existenciu jednotného československého národa.           

S Andrejom Hlinkom, ktorý zomrel 16. augusta 1938 vo svojom rodisku, odi�iel nielen  najvýznamnej�í politik slovenského 
katolíckeho a národného  politického hnutia prvej polovice 20. storočia  - ale najmä OTEC NÁRODA. 
 

�Nikdy nebol Andrej Hlinka tak veľký v �ivote, akým veľkým ho ukázala smrť jeho. Veľký bol Andrej Hlinka v �ivote, lebo 
veľkej idey zasvätil svoj �ivot - a veľkým sa ukázal pri smrti, lebo smrť jeho, kon�tatujúc vernú slu�bu jeho veľkej idey a� do konca, 
zaraďuje ho do galérie duchovných bohatierov národa slovenského. Idea samobytného národa slovenského bola prameňom jeho 
obetavej lásky k národu slovenskému, ktorá viedla a do vý�ky vyná�ala �ivot Andreja Hlinku...� 

J. Tiso na pohrebe A. Hlinku 21,08,1938 v Ru�omberku 
 

(SM) 
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Spomienková akcia pri príle�itosti príchodu  
sv. Cyrila a sv. Metoda na na�e územie 

Komárno, 5. júla 2005 
 

V utorok  5. júla 2005 na �tátny sviatok SR sa konala slávnostná spomienková akcia pri 
príle�itosti príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Slovenska. Slávnostnú 
spomienkovú akciu organizovala Slovenská pospolitosť � národná strana (SP-NS) spoločne s o. 
z. Slovenská pospolitosť (SP), za podpory o. z. Nové slobodné Slovensko (NSS). Týmto si 
členovia SP-NS, SP a NSS a ich sympatizanti, ako aj prítomní národovci z Jednoty Slovenskej 
mláde�e (JSM) a Slovenského hnutia obrody (SHO),  a samozrejme  za podpory mno�stva 
nestranných hrdých slovenských národovcov  chceli uctiť  pamiatku patrónov Slovákov 
a Slovanov ako aj spolupatrónov Európy v slovenskom meste Komárno. Podľa historikov je 
práve Komárno mesto, kde sv. Cyril a sv. Metod prebrodili Dunaj a kadiaľ pri�li na územie 

Slovenska na svojej ceste do staroslávneho sídla staroslovenských panovníkov Nitry. Ale Komárno je zároveň aj mesto, kde sú 
�tátotvornému národu upierané národné práva a sú potláčané na úkor v meste �ijúcich men�ín. Zároveň je Komárno mesto, kde 
dostala Matica slovenská od mesta miliónovú pokutu za to, �e na vlastnú budovu osadila 5. júla 2003 súso�ie sv. Cyrila a sv. 
Metoda. Práve proti tomu sa SP-NS rozhodla svojim príchodom do Komárna demon�trovať. Komárno bolo, je a bude Slovenské 
mesto...!!! 

Akcia začala v popoludňaj�ích hodinách pochodom národovcov cez mesto na námestie M. R. �tefánika pred Dom Matice 
slovenskej. Na úvod zaznela �tátna hymna Slovenskej republiky, nasledoval prejav  člena Hlavného vedenia SP (HVSP) 
pojednávajúci o historickom pozadí príchodu Solúnskych bratov na na�e územie. Po ňom nasledoval prejav člena vedenia JSM a na 
záver výborný, výsti�ný  prejav Vodcu Slovenskej pospolitosti Mgr. Maiana Kotlebu, ktorý bol doprevádzaný búrlivým potleskom 
a skandovaním. Medzitým odzneli básne od členiek NSS, členka SP prečítala veľbásneň od sv. Cyrila (Kon�tantina filozofa) 
Proglas. Za zvuku piesne �Zabili nám �tefánika� polo�il Vodca veniec k soche veľkého mu�a na�ich národných dejín M. R. 
�tefánika. Po skončení aktu kladenia vencov  si v�etci prítomní uctili pamiatku v�etkých obetí maďarského besnenia minútou ticha. 
Po odznení hymnických piesní, hymny SR �Nad Tatrou sa blýska� a hymny SP �Hej Slováci�, bola slávnostná spomienková akcia 
ukončená. 

Následne na námestí prebehlo fotografovanie a priateľské rozhovory medzi prítomnými národovcami. Prítomným bolo pri 
informačnom stolíku  rozdané nové júlové číslo Hlasu národnej strá�e, ako aj Ľudový program SP-NS a mno�stvo iných 
propagačných materiálov ako kalendáre, nálepky  a letáky.  

Akcia sa v�ak nezaobi�la bez incidentov. Tie začali keď počas prejavu člena HV SP pri�la na námestie horda maďarských 
�ovinistov podgurá�ených alkoholom, vykrikujúca protislovenské heslá a niečo ako �zru�te Trianon� a pod. Niektorí z maďarských 
�ovinistov mali na tričkách mapy Veľkého Uhorska a podobné nezmysly. Samozrejme, �e sa slovenská strana nezľakla tejto bandy 
zúfalcov a nastúpila do slovnej konfrontácie, kde mali Slováci zreteľnú hlasovú prevahu a zúfalých maďarských �ovinistov 
prekričala. Vďaka polície v�ak k viditeľnej�iemu naru�eniu akcie nedo�lo a tá pokračovala bez sebamen�ích problémov ďalej. Po 
tom ako opití maďarskí �ovinisti neuspeli slovne, pokúsili sa dokázať svoju úbohosť v zúfalom hodení pivovej fľa�e do radov 
polície. To bola posledná kvapka provokatérov a polícia o�ratých maďarských  �ovinistov rozprá�ila. Tak maďarskí �ovinisti 
 odpochodovali tam odkiaľ pri�li... Posledný zúfalý záchvev bol vykonaný zakomplexovaným úbo�iakom, ktorí si dokázal svoje 
maďarstvo tým, �e po odchode slovenských  národovcov z námestia M. R. �tefánika ukradol spred jeho sochy veniec, ktorý tam 
polo�il Vodca SP. Tento chudáčik bol v�ak dolapený políciou pri tom ako sa chystal svoj lup zničiť!  

Spomienka na príchod sv. Cyrila a sv. Metoda bola ďal�ia výborná akcia organizovaná Slovenskou pospolitosťou, ktorá 
bráni národ a národné záujmy v�ade tam kde je to potrebné.  

(SM) 

Vyhlásenie NSS na provokáciu maďarských �ovinistov v Komárne  
 

O. z. NSS nie je absolútne prekvapené správaním sa maďarských provokatérov, ktorí pri�li dňa 5. 7. 2005 do Komárna s
dvomi úmyslami a to: 

1. naru�iť priebeh verejnej akcie, ktorá sa konala pri príle�itosti príchodu svätých - Cyrila a Metoda na územie Slovenska 
2. demon�trovať svoje antipatie ku v�etkému, čo iba trochu zaváňa Slovenskosťou. 
O. z. NSS kon�tatuje, �e sa týmto potomkom Húnov nepodarilo predčasne ukončiť verejnú akciu. Jediné, čo sa z ich strany

podarilo je to, �e svojou prítomnosťou, ale hlavne správaním sa potvrdili, nám Slovenským národovcom, zdru�eným pod
hlavičkou o. z. NSS, �e veľkomaďarská idea je �ivá a má svojich zástancov, proti ktorým sme povinní my Slováci brániť na�e
územie, národ a na�u česť ak je nám zachovanie ná�ho rodu milé. NSS nebude vyzývať ústavných činiteľov, aby sa zamysleli
nad touto problematikou. Túto problematiku je mo�né začať rie�iť jedine vtedy, ak politici rangu prezidenta Ga�paroviča,
premiéra Dzurindu, predsedu parlamentu Hru�ovského skončia na smetisku dejín a miesto nich sa do čela krajiny postaví sila,
ktorá to so Slovenskom myslí úprimne a vá�ne. O. z. NSS podporuje takúto silu. O. z. NSS podporuje Slovenskú pospolitosť -
národnú stranu v jej národnom a vlasteneckom ťa�ení. 

Verní sebe - svorne napred! 
Radovan Novotný

člen rady predsedov N.S.S.
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Prvá tlačová konferencia SP-NS 
v Bratislave 

 
 
Dňa 13.júla sa v Bratislave, v Dome novinárov uskutočnila 

historicky prvá tlačová konferencia Slovenskej pospolitosti - národnej 
strany. Na otázky novinárov odpovedali Vodca SP-NS Marian Kotleba a 
jeho Pobočník Ján Kopúnek. Okrem nich bol prítomný aj star�ina MO SP 
Bratislava a niekoľko ďal�ích členov. Vodca prítomným novinárom na 
začiatku prečítal vyhlásenie, v ktorom reagoval na poslednú akciu v 
Komárne a v súvislosti s ňou na provokáciu maďarských �ovinistov. 
Kritizoval v ňom tie� postoj �idovskej nábo�enskej obce, ktorá dávala 
riadne ohlásenú, slu�ne prebiehajúcu akciu SP a SP-NS pri príle�itosti 
príchodu na�ich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na roveň primitívnej a 
extrémistickej provokácii Maďarov.  

 

Vodca Mgr. Marian Kotleba 

Vybrané reakcie na akciu v Komárne z maďarskej tlače 
 

"...naplánovaná slovenská provokácia..." 
"...demon�trácia v Komárne neonacistických zdru�ení na sviatok Cyrila a Metoda..." 
"...dr�itelia dedičstva Hlinkovej gardy, neonacistická organizácia zvaná Slovenská pospolitosť..." 
"...Slovenský �tát � umelý �tát, sfal�ovaný �tát..." 
"...Komárno � starobylé maďarské mesto..." 
"...slovenskí neonacisti sa nezastavia, teraz si vzali za ciel Komárno..." 
"...neodpustiteľný hriech urobil Antall Jozef a jeho príbuzný minister zahraničných vecí, keď ako prví uznali
dovtedy nikdy neexistujúci Slovenský �tát. U� vtedy trebalo predstúpiť s územnými po�iadavkami a netrebalo dovoliť
uznať tento umelý �tát..." 
"...Slováci čo tu chcete, vy nemáte domov...  ...Trianon je stratený..." 

 

NÁS NEZLOMÍ HROZBA, NÁS NEZLOMÍ NIČ! 
KAMARÁTI NA STRÁ�! 

Vyhlásenie Slovenskej pospolitosti - národnej strany 
na provokáciu maďarských �ovinistov v Komárne 

 
Slovenská pospolitosť - národná strana dôrazne odsudzuje provokáciu maďarských �ovinistov, ktorá sa udiala 5. júla v

Komárne, kde sa skupina extrémistov z Maďarskej republiky pokúsila naru�iť pokojný a dôstojný priebeh osláv výročia
príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Túto nehoráznu provokáciu, ktorá len vďaka disciplinovanosti
zhroma�dených Slovákov a zákroku polície neprerástla do krviprelievania, je bezpodmienečne nutné vnímať v súvislostiach s
aktivitami maďarských iredentistov na ju�nom Slovensku. Títo, zneu�ívajúc svoje postavenie vo vláde Slovenskej republiky,
dovoľujú si čoraz viac! Predstavitelia Strany maďarskej koalície svojimi l�ivými vyhláseniami nielen�e očierňujú meno
Slovenskej republiky v medzinárodnej politike, ale tie� burcujú veľkomaďarské nálady. Vyhlásenia a výroky politikov zo Strany
maďarskej koalície sú súčasťou �tvavej kampane, ktorej cieľ je úplne jasný - postupne, či u� diplomatickou alebo aj násilnou
cestou, dosiahnuť autonómiu ju�ného Slovenska a tak pripraviť podmienky, potrebné na jeho pripojenie k Maďarsku!
Slovenská pospolitosť - národná strana preto vyzýva príslu�né orgány činné v trestnom konaní, aby uvedenú maďarskú
provokáciu dôsledne vy�etrili a vinníkov spravodlivo potrestali tak, aby sa účinne zabránilo ich ďal�iemu pôsobeniu v
Slovenskej republike! 

Slovenská pospolitosť - národná strana ďalej vyzýva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Ga�paroviča, predsedu
vlády Slovenskej republiky Mikulá�a Dzurindu a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hru�ovského, aby sa u�
konečne spamätali a ako najvy��í ústavní činitelia spravili v�etko preto, aby sa zabránilo ďal�iemu zhubnému vplyvu Strany
maďarskej koalície na slovenskú spoločnosť. Prezidenta, predsedu vlády i predsedu Národnej rady tie� vyzývame, aby spravili
v�etko čo je potrebné na to, aby zabránili rozbitiu Slovenskej republiky. 

Slovenská pospolitosť - národná strana odkazuje v�etkým nepriateľom a zradcom slovenského národa a slovenskej
�tátnosti - Slovensko si ubránime! 

Mgr. Marian Kotleba
Vodca
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Otázky novinárov smerovali opäť hlavne k tomu, prečo nosia členovia SP uniformy a pou�ívajú názov "Vodca". Pobočník 
im tieto zále�itosti dopodrobna vysvetlil a svojim fundovaným výkladom jednoznačne preukázal originalitu uniformy SP, ktorú 
nemo�no spájať s uniformou Hlinkovej gardy, čo novinári tendenčne robia. Prítomní sa tie� mohli na vlastné oči presvedčiť, �e 
ko�ele SP nie sú čierne, ale tmavomodré. 

Zazneli aj otázky týkajúce sa vzťahu SP-NS k politike USA a zahraničnej politike SR i otázka v�eslovanskej vzájomnosti a 
jej vzťah k Rusku. 

Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj zástupca Hlasu národnej strá�e, ktorého zaujímali ohlasy be�ných ľudí na posledné 
akcie i odli�nosti medzi SP-NS a SNS. 

Novinári sa mali tie� mo�nosť oboznámiť s Ľudovým programom SP-NS. 
Zostáva len dúfať, �e tentoraz u� budú novinári objektívnej�í ako tomu bolo doteraz. 

(V.S.) 
 
 

Prejav Vodcu na tlačovej konferencii, 
usporiadanej Slovenskou pospolitosťou - národnou stranou  

13. júla 2005 v Bratislave 
  

Vá�ení prítomní! 
  

Vítam vás na tlačovej konferencii, ktorú Slovenská pospolitosť � národná strana zvolala preto, aby sme na pravú mieru 
uviedli v�etky dezinformácie a l�ivé tvrdenia, ktoré zamorili Slovensko po spomienkovej slávnosti na Cyrila a Metoda, ktorú 5. júla 
2005 zorganizovala v Komárne Slovenská pospolitosť � národná strana spolu s občianskym, zdru�ením Slovenská pospolitosť. 

SP i SP-NS sa v zmysle svojich stanov rozhodli osláviť výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, a na tento deň 
vyu�iť �tátny sviatok SR, ktorý je tomuto výročiu taktie� venovaný. Z dôvodu prebudenia kultúrneho i národného �ivota Slovákov 
na ju�nom Slovensku sme za miesto podujatia zvolili Komárno. Komárno sme zvolili taktie� preto, �e na miestnom dome Matice 
slovenskej je in�talované súso�ie sv. Cyrila a Metoda, súso�ie, pri ktorého odhaľovaní boli po�liapané práva slovenského národa, 
ná�ho národa, vo vlastnom �táte, na na�om vlastnom území.  

Zvolávatelia akcie � SP-NS a o.z. SP splnili ustanovenia príslu�ného zákona a akciu riadne ohlásili na mestskom úrade 
v Komárne u� 19. júna 2005, či�e s dostatočným predstihom. Zvolávatelia akcie na zabezpečenie neru�eného priebehu spomienky 
ako aj verejného poriadku vyčlenili dostatočný počet organizátorov, ktorí boli zreteľne označení.  Keď�e mestský úrad v Komárne 
v zákonom stanovenej lehote nena�iel �iadny dôvod na zakázanie spomínaného podujatia, spravili sme konečné prípravy pre 
zorganizovanie skutočne dôstojnej a kultúrnej spomienky na sv. Cyrila a Metoda. 
            U� pred akciou, ktorú pri príle�itosti výročia podpísania Trianonskej zmluvy zorganizovali SP-NS a o.z. SP dňa 4. júna 2005 
v Ro�ňave, boli �tatutárnym orgánom zvolávateľov doručené správy o mo�nom naru�ení pokojného priebehu akcie v Ro�ňave 
skupinami maďarských extrémistov � nyiliassiovcov a horthyovcov � a ich maďarónskych prisluhovačov. SP-NS na dané 
bezpečnostné riziko upozornila KR PZ v Banskej Bystrici. Mo�no aj vďaka tomu nakoniec v Ro�ňave �iadne problémy neboli. 
            Preto keď nám vo večerných hodinách dňa 4. júla 2005 poskytol ná� zdroj informáciu, �e v Komárne sa takáto provokácia 
chystá, po skúsenosti v Ro�ňave sme tomu nechceli veriť. Av�ak po konzultácii s ďal�ími informátormi sme sa rozhodli neponechať 
nič na náhodu a o bezpečnostnom riziku sme okam�ite informovali KR PZ v Trnave. Týmto sa chceme poďakovať kpt. Mgr. 
Mu�kovej z KR PZ v Trnave za jej pohotovú reakciu. Ukázalo sa, �e tentokrát boli na�e informácie absolútne presné a podcenenie 
situácie by mohlo vyústiť do tragédie. 
            Spomienková akcia sa teda presne podľa ohláseného plánu začala o 14:00 hod. na Námestí  gen. Milana Rastislava �tefánika 
v Komárne. Na akcii sa okrem členov SP-NS, o.z. SP a o.z. NSS, ktoré akciu mediálne pdoporovalo, zúčastnilo aj niekoľko desiatok 
členov iných národniarskych organizácii, Matice slovenskej, ale i be�ní Slováci a občania mesta Komárno. Akcia prebiehala 
absolútne pokojne a� do chvíle, keď sa do blízkosti domu Matice slovenskej natlačila skupina asi 20 chuligánov, ktorí u� podľa 
symbolov na oblečení patrili k maďarským �ovinistom. Táto skupina, ktorej mnohí členovia boli zjavne pod vplyvom alkoholu resp. 
iných omamných látok,  začala ihneď po svojom príchode na zhroma�dených Slovákov vykrikovať a vyvolávať protislovenské 
a maďarské �ovinistické heslá, doplnené obscénnymi gestami. Potom, ako provokácie maďarských barbarov neustávali, nastúpila 
polícia a vytlačila ich mimo priestor akcie. Táto potom viac-menej neru�ene pokračovala, ale len do príchodu ďal�ej skupiny 
maďarských chuligánov. Maďarské provokácie opäť zosilneli, ale keď�e polícia dr�ala barbarov v dostatočnej vzdialenosti, ich 
provokácie sa minuli účinkom. Nasledoval prejav Vodcu, ktorý sa maďarskými pokrikmi absolútne nedal ru�iť. Preto zúfalí 
potomkova kočovných aziatov siahli po násilí � hodili tri fľa�e, z ktorých minimálne jedna zasiahla jedného z policajtov a sochu 
gen. Milana Rastislava �tefánika a ďal�ie dve trafili rôzne poblí� stojace objekty. To vyprovokovalo zásah polície, na čo zbytok 
maďarskej tlupy začal po policajtoch vykrikovať a niektorí z nich k tomu pridali aj gesto so zdvihnutou pravicou, čo bol dôvod na 
ďal�í zásah polície. Policajti voči barbarom napriek ich provokáciám zasahovali len veľmi mierne a jemne, čoho dôkazom je i to, �e 
�iadny z barbarov nemusel byť o�etrený. Av�ak len vďaka prítomnosti a zásahu polície sa maďarským nacistom nepodarilo 
zapríčiniť tragédiu a tak i za pomoci iredentistov z SMK vyvolať �kandál, ktorý by opäť po�kodil meno Slovenskej republiky 
v zahraničí. O prepojení politikov z SMK s provokatérmi z Komárna svedčí i fakt, �e rovnaké symboly ako provokatéri  z Komárna 
mali i mladí Maďari, ktorí sa v roku 2003 spolu s predstaviteľmi SMK zúčastnili na odhalení sochy vrahovi Slovákov Lájo�ovi 
Ko�útovi v Ro�ňave. O tom, �e zo strany Maďarov i�lo o koordinovanú  akciu s cieľom vyvolať �kandál svedčí aj fakt, �e spolu 
s maďarskými tlupami pri�li aj reportéri maďarskej televízie. Vrcholom maďarského barbarstva bolo i to, �e jeden z maďarských 
chuligánov po ukončení spomienkovej akcie ukradol veniec, ktorý na počesť gen. Milana Rastislava �tefánika polo�ili Vodca ku 
jeho soche. 
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Hoci z vyjadrenia predstaviteľov PZ SR vyplýva, �e sa na zhroma�dení občania slovenskej národnosti nedopustili �iadneho 
trestného činu či priestupku, ale naopak, takéhoto konania sa dopustili výhradne len maďarskí vandali, z ktorých boli viacerí pod 
vplyvom alkoholu, slovenské médiá ľuďom poskytli len informácie zavádzajúce, účelovo pozmenené ba a� l�ivé. 
            Vrcholom tejto mediálnej kampane, ktorej cieľom bolo zmeniť skutočný priebeh spomienkovej akcie v očiach ľudu, bolo 
vyhlásenie komárňanskej �idovskej nábo�enskej obce: 

��NO v Komárne s hlbokým zdesením a úzkosťou vzala na vedomie správu o tom, �e 5. júla 2005 demon�trovali v Komárne 
maďarské a slovenské pravicovo orientované skupiny s hitlerovskými symbolmi. Tieto javy poukazujú na najtemnej�ie stránky druhej 
svetovej vojny, v dôsledku ktorých pri�lo o �ivot vy�e 2500 komárňanských spoluobčanov �idovského pôvodu. Na�u pospolitosť, 
predov�etkým tých, ktorí pre�ili holokaust, napĺňajú tieto udalosti hrôzou. Väč�ina obyvateľstva bola v tej dobe ľahostajná 
k udalostiam a neurobila nič preto, aby zachránila svojich spoluobčanov. Podľa na�ej mienky v meste, ktoré sa nazýva európskym, 
v 21. storočí takéto podujatie nemá miesto. �NO v Komárne  týmto �iada vedenie mesta Komárna a v�etkých tolerantných ľudí, aby 
odsúdili demon�tráciu slovenských a maďarských nacionalistov a urobili v�etko preto, aby sa v na�om meste u� nikdy takéto udalosti 
neopakovali.� 

Keď�e sa opäť ukázalo, �e �idom, ktorí len z milosti slovenského národa  �ijú na na�om území, a� bytostne vadí v�etko, čo 
je slovenské, národné a kresťanské, SP-NS prijala nasledovné vyhlásenie: 

�Dňa 5. júla 2005 podľa na�ich sa v slovenskom meste Komárno konalo zhroma�denie občanov pri príle�itosti �tátneho 
sviatku SR, sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov Slovanov a Európy, ktorého organizátorom boli občianske zdru�enie Slovenská 
pospolitosť a Slovenská pospolitosť � národná strana. Tohto zhroma�denia sa zúčastnili aj členovia z občianskych zdru�ení  Nové 
slobodné Slovensko, Jednoty slovenskej mláde�e, Slovenského hnutia obrody ako i členovia Matice Slovenskej. 
Na tomto zhroma�dení nedo�lo zo strany slovenských vlastencov a kresťanov k �iadnym prejavom, ktoré by boli v rozpore zo 
zákonmi platnými na území SR, teda ani nikto zo slovenských vlastencov a kresťanov nemohol mať na sebe, alebo inak pou�iť na 
zhroma�dení hitlerovské symboly, ako sa uvádza vo Vyhlásení �NO Komárno. 

Protiprávneho konania sa dopustili len �ovinisti a chuligáni z Maďarskej republiky, ktorí pri�li na toto zhroma�denie 
s úmyslom narú�ať ho hanlivými nadávkami na Slovákov, ich vierozvestcov  a tie� s úmyslom spochybniť právo Slovákov na svoju 
svojbytnosť a vlastný �tát. Z týchto dôvodov musela zasiahnuť proti týmto maďarským výtr�níkom a zlodejom polícia SR. Keď�e 
polícia zasahovala len proti maďarským provokatérom, a v �iadnom prípade nie proti zhroma�deným Slovákom, nemohli Slováci 
�iadnym spôsobom propagovať hitlerovské symboly tak, ako to vo svojom vyhlásení uviedla �NO. Z uvedeného vyplýva, �e 
predstavitelia �NO za hitlerovské symboly pokladajú symboly slovenské a kresťanské, preto�e len takého symboly zdobili 
zhroma�dených Slovákov. SP-NS je preto výzvou �NO maximálne pohor�ená, preto�e sa zas ukázalo, �e slovenskí �idia sa 
zbytočne starajú do vecí, ktorým nerozumejú a ktoré sa ich netýkajú. SP- NS sa domnieva, �e  cieľom tejto l�ivej a účelovej výzvy 
�NO v Komárne  bolo znevá�iť kresťanskú Cyrilo � Metodskú tradíciu ná�ho národa a �tátny sviatok SR,  preniesť zodpovednosť za 
hanebnosti, ktorých sa dopustili maďarskí �ovinisti aj na prítomných slovenských vlastencov a kresťanov a po�kodiť tak dobré meno 
a česť organizátorov,  najmä v�ak po�kodiť dobré meno Slovenskej pospolitosti � národnej strany, ktorá ako jediná skutočná 
politická národná sila stojí za právami slovenského národa a získava si medzi ľuďmi čoraz väč�iu podporu. Tento počin �NO 
v Komárne ako i ďal�ie klamstvá či polopravdy, ktoré dlhodobo o Slovenskej pospolitosti �íria predov�etkým príslu�níci �NO a jej 
prisluhovači,  majú za cieľ nepripustiť a prípadne zni�ovať  volebné preferencie na�ej strany  s cieľom zabrániť SP � NS vstupu do 
NRSR v najbli��ích voľbách a dať tak opätovnú príle�itosť takzvaným �národniarom� - Slotovi a Malíkovej na pokračovanie v ich 
tzv. národnej politike. SP �NS v�ak takéto konanie  nepova�uje za ojedinelý a ani náhodný jav. Veď �idia na Slovensku aj 
v minulosti pôsobili proti slovenskému národu, jeho �tátnosti  a kresťanským tradíciám a to veľmi často v pevnom spojenectve 
s maďarskými �ovinistami a domácimi zradcami.  O tomto zhubnom �idovskom pôsobení nám velikáni ná�ho národa Ľudevít 
Velislav �túr a Svetozár Hurban Vajanský zanechali mnohé svedectvá: �Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca � kraja. Tento cudzí 
národ, nespojený nijakým putom s na�ím národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blí�nemu, 
hrozným spôsobom �afáril medzi na�imi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohý ľud 
a sna�il sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozlo�iť, nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. 
Odtiaľ pramení hlboká antipatia na�ich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu.� a �Niet väč�ieho aristokrata ako je �id, 
bárs má v ústach demokratické frázy, niet neliberálnej�ieho človeka ako je �id, trebárs majú dne�nú svobodomyselnosť v árende. 
Len zaslepený hlupec nevidí, �e pod liberálnosťou rozumie �id slobodu pre seba, dovolenie, aby mohol nadávať na kresťanské 
nábo�enstvo, posmechy robiť z cirkve, z pápe�a, z dogmy tých alebo oných! Netolerantnosť �idovská nemá medzí, tak ako 
vypínavosť a bezohľadná drzosť, ktorá rastie pomerne k sile a vá�nosti, jaké nadobúda si semitické plemeno�. 

Spôsob, akým sa �idia naďalej sna�ia zavádzať ná� národ, o čom svedčí aj pamflet vydaný �NO v Komárne z 5. júla 2005, 
len dokazuje, �e nič sa nezmenilo a na�i národní buditelia majú pravdu. Preto predstaviteľom �NO odporúčame nepliesť sa do 
na�ich národných, �tátnych a kresťanských zále�itostí. Zároveň upozorňujeme �NO v Komárne, aby sa oboznámila s dejinami, 
preto�e ich zjavne nepozná. Tých vy�e 2500 �idovských obetí na ktoré sa �NO v Komárne odvoláva, nemá na svedomí slovenská 
strana, ale horthyovské Maďarsko a vtedaj�ia �idovská nábo�enská obec na Slovensku, ktorá v októbri roku 1938, teda e�te pred 
Viedenskou arbitrá�ou, predlo�ila Maďarskému konzulátu petíciu v mene 15 000 bratislavských �idov, aby aj Bratislava bola 
pripojená k horthyovskému fa�istickému Maďarsku. Následkom Viedenskej arbitrá�e, ktorú podporila veľká väč�ina slovenských 
�idov Slováci pri�li o 10 390 km2 územia svojej krajiny s vy�e 276 287 Slovákmi a 26 181 �idmi. Mestá Senec, Galanta, Nové 
Zámky , Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Ro�ňava, a Ko�ice s okolím sa dostali pod zvrchovanosť Maďarska  a ich slovenskí 
obyvatelia boli vystavení diskriminácii, odnárodňovaniu a brutálnemu prenasledovaniu. Mesto Komárno so svojimi  �idovskými 
spoluobčanmi pripadlo taktie� Maďarsku. Ak by sa va�i súkmeňovci rozhodli ostať na  území Slovenského �tátu, bolo by mo�né 
týchto občanov uchrániť na základe výnimiek udeľovaných prezidentom Dr. Jozefom Tisom. To, �e sa �idia v Slovensko � 
maďarskom spore o územie a veci národné v�dy postavili na stranu Maďarska nie je nič nové. Robili tak počas existencie Rakúska � 
Uhorska, aj počas Slovenského národného povstania v rokoch 1848 � 1849 a tak isto postupovali aj vtedy keď hrdinské česko � 
slovenské légie bojovali za samostatný �tát Čechov a Slovákov proti maďarským bol�evikom, ktorí 6. júna 1919 vojensky napadli 
Slovensko a obsadili mesto Ko�ice. Český dôstojník Jozef Kohout ako očitý svedok napísal: �Proletariát a �idovstvo privítali rudé 
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vojsko delíriom  jasotu a nad�enia. Vtiahnutie rudého vojska do Ko�íc bolo triumfálne: obecenstvo kľačalo na uliciach a zasypávalo 
maďarských vojakov kvetinami a jasot ľudu bol priam frenetický.� Preto sa  rad�ej starajte o �írenie demokracie v takzvanom 
�idovskom �táte Izrael, ktorý je najväč�ím koncentračným táborom v�etkých čias a o humanizáciu va�ich rasistických a  
súkmeňovcov, ktorí u� desaťročia okupujú územie suverénneho �tátu Palestína, kde najmä izraelskí vojaci vo fa�izujúcich 
uniformách, pripomínajúcich jednotky SS, znásilňujú a vra�dia �eny a deti, vra�dia starcov a chorých,  robia na nich rôzne pokusy, 
bez rozhodnutia nezávislého súdu či vynesenia rozsudku mučia a vra�dia palestínskych väzňov a vlastencov, pripravujú 
Palestínčanov o ich majetok a pôdu, ničia ich obydlia a kradnú v�etko, čo má akú takú cenu. Adolf Hitler bol voči izraelským 
rasistom len slabý amatér. Koniec koncov, nielen väč�ina členských �tátov OSN v minulosti, ale aj  občania Európskej únie  nedávno 
jasne dali najavo, �e  takzvaný �idovský �tát Izrael  a sionistickú politiku pova�ujú za to, čo najviac ohrozuje svetový mier a dobré 
spoluna�ívanie medzi národmi. 

SP � NS preto vyzýva  príslu�níkov slovenského národa, aby podobným klamstvám, ktoré tu  �íri �NO neverili, ale aby sa 
rad�ej pridr�iavali múdrosti a pravdy svojich  predkov a národných buditeľov. Preto odporúčame na�im bratom a sestrám, aby ďal�ie 
prípadné výzvy, články, knihy či televízne a rozhlasové programy podporované zo strany �NO, iných svetových �idovských 
organizácií a totalitného �tátu Izrael ignorovali a nemuseli sa tak zaťa�ovať zbytočným hľadaním pravdy! 
        SP � NS �iada �NO v Komárne aby sa v�etkým kresťanom a Slovákom, ako aj organizáciám zúčastnením na oslave sv. 
Cyrila a Metoda v Komárne,  veľkého kresťanského a zároveň �tátneho sviatku SR, okam�ite ospravedlnila!� 

Vodca 
 

500. výročie vzniku obce �tiavnička 
 

Dňa 2. 7. 2005 sa  delegácia Slovenskej pospolitosti zúčastnila kultúrnej 
slávnosti, ktorá sa uskutočnila z príle�itosti osláv 500. výročia vzniku hornoliptovskej 
obce �tiavnička. 

Účastníkov akcie čakal bohatý program. Oslava od�tartovala slávnostnou 
svätou om�ou, po ktorej nasledovala prehliadka výstavy, na ktorej bolo mo�no 
vzhliadnuť zaujímavé a cenné exponáty súvisiace s históriou ako aj  súčasnosťou obce 
�tiavnička. Po slávnostnom obede, pokračoval program v plnom prúde. Slávnostný 
sprievod na čele ktorého stál dobrovoľný hasič s historickou striekačkou pou�ívanou 
obcou �tiavnička vminulosti smeroval uličkami obce. Účastníci sprievodu medzi 
ktorými nechýbali ani členovia SP priateľsky pozdravovali dedinčanov,  ktorí sa  
zvedavo prizerali  tejto veľkolepej paráde z okien svojich príbytkov. Sprievod bol 
tvorený zlo�kou dobrovoľných obecných hasičov, členov miestneho futbalového klubu, 
členov futbalového klubu obce Ludrová, členiek dobrovoľnej záchrannej slu�by, členov 
Slovenskej pospolitosti a iných. Celému sprievodu dodávali ten pravý �mrnc miestne 
sympatické ma�oretky. 

Potom, čo sprievod dorazil do cieľovej stanice � miestneho futbalového 
�tadióna, zabávali účastníkov u� spomínané ma�oretky a mláde�níci z futbalových 
klubov obcí �tiavnička a Ludrová.  

Členovia SP po dru�ných debatách s miestnym príjemným osadenstvom, 
popriali rychtárovi obce �tiavnička veľa zdaru a síl pri jeho starostovaní a odobrali sa 
na pracovné rokovanie do miestneho pohostinstva v ktorom pokračovali aj u Star�inu 
SP MO Ru�omberok v jeho rodnej obci Ludrová.  

Ostáva iba dodať, �e akcia sa vydarila a zároveň popriať obyvateľom 
�tiavničky aby aj naďalej, tak ako doteraz medzi sebou na�ívali v priateľstve a úcte. 

(rn) 
 

Výročie narodenia Prof. Vojtecha Tuku 
 

V pondelok 4. júla 2005 sa konala v stredoslovenskom 
meste �tiavnické Bane spomienková akcia, ktorou sme si 
pripomenuli 125. výročie narodenia veľkého mu�a na�ich 
národných dejín, bojovníka za samostatnosť Slovenska, 
profesora Vojtecha Tuku. Spomienkovú akciu zorganizovala 
Jednota slovenskej mláde�e (JSM). Akcie sa zúčastnili členovia 
Slovenskej pospolitosti, delegáciu viedli star�ina miestnej 
organizácie (MO) Bratislava a star�ina (MO) Trnava. Akcia 
začala pol hodinu pred poludním. Národovci vyrazili na pochod 
mestom �tiavnické Bane k rodnému domu Vojtecha Tuku, 
�tiavnicko banskej fary. Na čele sprievodu kráčal člen JSM, 
dr�iac v rukách portrét Vojtecha Tuku. Po dorazení pred rodný 
dom začala oficiálna časť programu. Prejav Vedúceho JSM, 
ktorý prítomným priblí�il �ivot a dielo Vojtecha Tuku. Pobočník 
hlavného vedúceho prečítal pozdrav od protektora JSM. 
Posledné slovo mal Star�ina MO SP Bratislava, ktorý v 
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stručnosti pripomenul prítomným dôvod 
úcty neúnavnému bojovníkovi za 
samostatnosť Slovenska prof. Vojtechovi 
Tukovi, spolubojovníkovi Andreja Hlinku. 
Po skončení akcie prebehli rozhovory 
medzi členmi SP a JSM pri priateľskom 
posedení. Následne boli členovia SP 
oficiálne pozvaní na akciu organizovanú 
JSM do Hronského Beňadiku - Dni 
panovníka Rastislava, ktorého záverečným 
dňom bolo menovanie mestského vincúra. 

(SM) 
 
 

Rozhovor s matičiarkou Mgr. Bla�enou Krivo�íkovou 
 

Ste dlhé roky matičiarkou, kedy u Vás prepukla tú�ba anga�ovať sa v tejto 
národnej in�titúcii, čo Vám vnútorne navrávalo, �e je dobré vstúpiť do Matice? 

Nie sú to a� také dlhé roky. Boli to nádherné slová Deklarácie Slovenskej 
národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky: �My, demokraticky zvolená 
SNR, slávnostne vyhlasujeme, �e tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť 
sa naplnilo.� Vtedy 17. júla 1992 som po 47. rokoch znova počula vlastenecké slová 
o slovenskom národe. Rozmý�ľala som, čo urobiť, ako dať najavo svoju hrdosť, �e 
som Slovenka a radosť z toho, čo sa stalo a čo sa chystalo. To bol môj vstup do 
Matice slovenskej. 
 
Čo je prvoradým cieľom Matice slovenskej? 

�MS je národná kultúrna a vedecká ustanovizeň, ktorej spoločným poslaním 
je národne vlastenecky pôsobiť na území Slovenskej republiky a mimo jej územia. 
V súlade s týmto poslaním MS kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť 
a pozdvihuje kultúrnu úroveň slovenského národa. MS zdru�uje tvorcov 
a priaznivcov slovenskej kultúry a napomáha jej rozvoju, chráni a rozvíja národné 
dedičstvo ako národnú i kultúrnu hodnotu.� 

(Zákon SNR z 26. apr. 1991 o Matici slovenskej - § 1 � Základné 
ustanovenie) 

�Matica v�dy znamenala skutky. Najvá�nej�ia reč matičná bola jej činnosť, 
tichá, vytrvalá, �iroká činnosť. Pochopenie a zvá�enie i najmen�ej kultúrnej práce, 
úcta i k najskromnej�iemu členovi matičnému.�  

(J. C. Hronský) 
V akej situácii sa nachádza v súčasnosti Matica slovenská? 

V zlej, poni�ujúcej, nespravodlivej! MS dostala dva ultimatívne listy, aby si odpratala svoj Archív, ktorý je vzácnym 
národným kultúrnym dedičstvom. Vynakladanie �tátnych prostriedkov je v priepastnom nepomere medzi Maticou a maďarskou 
národnostnou kultúrou, ale i medzi Maticou a Slovenskou národnou kni�nicou. Robia to vysokí �tátni úradníci aj ústavní činitelia. 
Podrazy voči MS sa vyrovnajú s rokom 1875, keď uhorská vláda Maticu zatvorila a v�etok jej majetok (aj ľudovú zbierku) zhabala. 
Títo hrobári MS, majúci oslnivý vzor v bývalom ministrovi kultúry M. Kňa�kovi, nemajú ani potuchy o poslaní MS, keď sa spytujú 
: �Načo nám je Matica?� Prečo sa nespýtajú : �Načo nám je Csemadok?�- takzvaná �Kultúrna organizácia maďarských pracujúcich 
v Československu (!)�, ktorá je v skutočnosti agresívnym nacionalistickým zdru�ením, a ktorá dostáva ročne vy�e desať miliónov 
slovenských korún zo slovenského rozpočtu. Tak isto �tedro dostáva od slovenskej vlády aj maďarský na Slovensku vychádzajúci, 
ale silne protislovenský denník Új Szó, ale Slovenské národné noviny vydávané MS ledva �ivoria. Nedá sa v�etko vymenovať. 
Miestne organizácie MS existujú iba vďaka obetavosti nad�encov a riaditelia Domov MS majú také nízke platy, �e nikto v cudzine 
by to nepochopil. 
 
Ako vidíte budúcnosť Matice slovenskej?  

Budúcnosť Matice slovenskej sa rozjasní a� vtedy, keď bude na Slovensku slovenská vláda, a nie butatótska! Veď je 
nemysliteľné, aby mali Maďari v slovenskej vláde a v slovenskom parlamente percentuálne omnoho vy��ie zastúpenie, ako by mali 
mať v pomere k počtu obyvateľstva maďarskej národnosti. 
 
Aký je postoj vlády SRE k Matici slovenskej? 

Vláda Slovenskej republiky sa správa k Matici slovenskej ako vláda nepriateľského �tátu! 
 
Akým smerom sa podľa Vás uberá Slovenská republika? 

Slovenská republika je na ceste do záhuby. Stratili sme v�etok slovenský majetok, cudzí majitelia slovenských 
strategických podnikov diktujú ceny a zdierajú slovenské obyvateľstvo u� po neznesiteľnú hranicu. Médiá sú v rukách zahraničných 
mecená�ov, sú striktne provládne, manipulujú s vedomím občanov, sú protislovenské, nemravné, na mláde� pôsobia de�truktívne, 

 
 

Mgr. Bla�ena Krivo�íková 
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mladí nemajú nijaký vzor hrdinu (iba Harryho Pottera!), nijaké princípy mravnosti. Kultúra je úplne na dne. Úroveň duchovnej 
devastácie  občanov dokazuje skutočnosť, �e najčítanej�ím denníkom je dekadentný Nový čas. Ak sa tento úpadok nezastaví a ak 
nenastane renesancia vo v�etkých úrovniach spoločenského �ivota, stratíme sa v maďarskom smrteľnom obchvate! 
 
Čo pova�ujete za najväč�iu hrozbu pre Slovensko? 

Najväč�ou hrozbou pre Slovensko je strata národného povedomia, strata národnej hrdosti, odovzdanie slovenskej vody do 
cudzích rúk, do vlastníctva cudzieho �tátu ! � a súhlas vlády SR s americkým agresorom! 
 
Ktoré neduhy by podľa Vás bolo potrebné začať rie�iť, aby sa Slovensko dostalo z v�eobecnej krízy, v ktorej sa v súčasnosti 
nachádza? 

U nás je toľko neduhov, ktoré by sa mali okam�ite rie�iť, �e by na to nestačili v�etky stránky Hlasu. V prvom rade je 
potrebné PREBUDIŤ národ z ľahostajnosti, presvedčiť ľudí, �e ich nízka �ivotná úroveň nie je Bo�ia vôľa, ale výsledok �afárenia 
na�ich pohlavárov, ktorým sú záujmy Slovenska a slovenského národa neznámym pojmom. 

 
Uveďte, prosím, nejaký liek na niektoré spomenuté neduhy.  

Vlastenecké sily Slovenska by sa mali zjednotiť v jednom �íku a tak 
ako spisovateľ si musí sám pozháňať financie na vydanie knihy aj ony by mali 
získať aspoň jednu televíznu stanicu, alebo aspoň obnoviť vysielanie 
nitrianskej Hviezdy FM, vydávať a roz�irovať knihy slovenských historikov. 
(Vyd. Lúč � M. Ďurica: �Stopäťdesiat rokov v �ivote národa�,Vyd.Veda � 
J.Steinhubel: �Nitrianske knie�actvo�) Prvou takou lastovičkou je HLAS 
národnej strá�e, ale treba roz�íriť počet výtlačkov (aj strán) a stanoviť mu cenu 
(hoci zní�enú). Čitatelia si musia uvedomiť, �e sloboda nie je zadarmo. 
 
Aký politický smer Vám je najbli��í? 

Vzhľadom na svoj vek, nehodlám vstúpiť do �iadnej politickej 
organizácie, ani by som tam nebola vítaná. V�ade potrebujú vitálnych ľudí, 
hoci na�e skúsenosti by im v mnohom mohli byť oso�né. SMER veľa sľubuje, 
v KDH sú samí farizeji a kresťanstvu len hanbu robia, v SNS vládne hulvát 
a grobián, SMK neprichádza do úvahy � vodcovia v�etkých strán sú 
superboháči, ktorí majú na zreteli v�etko mo�né len nie blaho slovenského 
národa. Slovenská pospolitosť má nádherný program, ale stanovila si príli� 
veľa úloh a takých zlo�itých, �e nebude môcť z nich splniť viac ako �tvrtinu. 
Av�ak Slovákom, ktorí majú v srdci rodné Slovensko, imponuje ich disciplína, 
mravnosť a úplná oddanosť slovenskému národu a Slovenskej republike. 
 
Z ktorých známych slovenských osobností, ktorých sa v slovenskej histórii 
nachádza viacero, by ste ako za príklad dali súčasnej politickej reprezentácii 
Slovenska a v čom? 

Sú to velikáni � Prezident Tiso, Hlinka, Rázus, �túr, Hurban � v�etci 
�túrovci, G.Valach, E. Kristinová, V. Hornáček, D. Pechočiaková, A. 
Piláriková, M. Ďurica, D. Hudec...ako príklad v tom, �e v�etci mali a majú 
slovenské srdce, nikto z nich neslú�il cudzím záujmom a v�etky svoje 
schopnosti a danosti vyu�ili a vyu�ívajú pre dobré meno a na slávu Slovenska, ich dar nezviedol a hrozba nesklonila. 
 
Sledovali ste udalosti ohľadom vystúpenia maďarských iredentistov v Komárne na oslavách , ktorých usporiadateľom bola SP � 
NS, a ktoré sa uskutočnili z príle�itosti príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko. Čo na to poviete? 

Vyčínanie iredentistov v Komárne je priamym následkom protislovenskej a zradcovskej činnosti �slovenskej� vlády, ktorá 
je závislá na zvoli SMK. Nemô�eme očakávať od Maďarov úctu k slovenskému národu, keď slovenskí predstavitelia sú  neteční 
voči diskriminácii slovenského obyvateľstva na juhu Slovenska, keď nevyvodzujú dôsledky z toho, �e maďarská �ovinistická 
organizácia Svetový zväz Maďarov s maďarskou federalistickou stranou usporiadali na pôde Európskeho parlamentu seminár 
venovaný maďarskej národnostnej men�ine. Maďarov �ijúcich na Slovensku označili za druhotriednych občanov SR. Podľa 
predná�ateľov sa situácia nezmenila ani po vstupe Slovenska a Maďarska do EÚ. Diskriminácia Maďarov vraj pokračuje, 
v jazykovej, ekonomickej, vzdelávacej a nábo�enskej oblasti. Ministri slovenskej vlády maďarskej národnosti ako aj členovia 
slovenského parlamentu chodievajú do Budape�ti na stretnutia s maďarskými vládnymi predstaviteľmi bez toho, aby o tom 
informovali slovenskú vládu, alebo Ministerstvo zahraničných vecí. Zúčastňujú sa aj na stretnutiach Svetového zväzu Maďarov, 
ktorého verejne hlásaným cieľom je obnova Veľkého Maďarska. Slovenské orgány neberú tieto aktivity vá�ne, nič proti nim 
nepodnikajú � teda vyjadrujú svoj súhlas! Nečudujme sa potom, �e si Maďari stále viac dovoľujú! 

Pokračovanie na 14. strane 

 

 

�túrovci 
V časoch, keď národ zmáraný bol v pote 
a srdce sa muselo podriadiť ich nôte, 
v dobe, keď hrdosť zmenila sa v kal,  
potôčik nádeje prúdom sa dral. 
 
Prírodou plnou plání a hôr 
no prírodou hluchou, kde vládol len bôľ. 
Bôľ, keď národu vzali jeho česť, 
doba, keď nad rozum pový�il lesť. 
 
No potôčik ďalej razil si cestu 
a pomaly smeroval k vysnenému miestu. 
A hatal oplan, hatal plány, 
ten zloduch, diabol tŕňom zvaný. 
 
V�ak potok stavil sa v tvrdý odpor 
a strhával prúdy, čo razili vôkol. 
Bojoval za ľud, ktorý v strachu �il, 
no v slobodu vzdialenú neprestajne snil. 
 
Ten potok, tá rieka � to �túrova krv, 
on bol základ a od neho nič neostalo ako prv. 
Preto �túrovcom vzdávam teraz česť, 
lebo oni sú prví, čo začali viesť. 
 

Jaro
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Dokončenie z 11. strany  
 
Má podľa Vás národný �tát aj v súčasnosti miesto na mape Európy?   
Áno, na mape Európy majú národné �táty svoje miesto! A to predov�etkým! Veď aj Maďari vyhlasujú, �e v Maďarsku je jednotný 
maďarský národ, chcú sa vrátiť k nejestvujúcemu veľkému Maďarsku a vo svojej �tátnej hymne majú slová: �Boh, ochraňuj 
Maďara!� Prečo by neochraňoval aj nás � Slovákov? My starí, čo sme pre�ili u� v�etko mo�né, vieme, �e celá EÚ je iba novou 
formou socializmu. Preto nemô�e trvať naveky. Nikdy nesmieme dopustiť stratu svojej �tátnosti. Slovenský národ nezahynie. Ak 
pre�il Rakúsko � Uhorsko a vy�e 40 rokov socializmu, pre�ije aj globalizáciu, integráciu, amerikanizáciu... 
 
Čo by ste odkázali čitateľom Hlasu NS a v�etkým roduverným Slovákom? 

Čitateľom Hlasu odkazujem, aby ná� mesačník roz�irovali, dávali si ho ako �tafetu, veď okrem Slovenských národných 
novín, ktoré vydáva Matica a mesačníka Extra plus, nič slovenské nemáme. V�etkým roduverným Slovákom odkazujem, aby čítali 
knihy slovenských historikov (M. Ďurica, D. Hudec...) Len tak spoznajú slovenské dejiny a budú ich vedieť rozlí�iť od tých, čo sú 
prispôsobené ku sláve Maďarska. Ten, kto má vedomosti o svojom národe, o svojej vlasti, o svojich koreňoch, len ten doká�e 
argumentovať a odhaliť prekrucovanie dejín. Slováci si musia byť vedomí, �e v Európe niečo znamenajú. Na ka�dom liste, ktorý mi 
po�lú priatelia z USA, je prilepená malinká americká zástavka. Prečo niečo podobné neposkytuje aj slovenská po�ta? Za tie 
nehorázne poplatky by sme si to určite zaslú�ili. Preto chválim redakciu Hlasu NS, lebo svoj časopis spestruje rozličným drobným 
propagačným materiálom vo forme malých obrázkov, ktoré je mo�né na primeranom mieste prilepiť. Aj takéto maličkosti vedia veľa 
povedať. 
 
Čo odrodilcom, kolaborantom a zradcom? 

Prajem im totálnu izoláciu od v�etkých slu�ných ľudí, aby im nikto, ani v rukavičkách! ruku nepodal. Odrodilcom, 
kolaborantom a zradcom sa treba vyhýbať ako malomocným! 

Rozhovor pripravil Radovan Novotný 
 

Maďarské (seba)klamy 
 

Tretí maďarský (seba)klam - �tefan I. bol Maďarským kráľom a bol korunovaný Sväto�tefanskou 
korunou. Zalo�il       Maďarský �tát, ktorého symbolom je táto koruna. Maďarská politika sa riadi tzv.  
sväto�tefanským odkazom. 
 

�tefan I. � sfal�ovaná vizitka 
 

Maďarský parlament prijal koncom roka 1999 osobitný zákon 
o tzv. sväto�tefanskej korune, ktorú vzápätí s najvy��ími �tátnymi 
poctami slávnostne premiestnili z Národného múzea do budovy 
zákonodárneho zboru. Koruna je ulo�ená v prísne strá�enej �peciálnej 
vzduchoprázdnej vitríne. Pekná symbolika � aj v�etky tvrdenia tretieho, 
�sväto�tefanského� (seba)klamu sa vzná�ajú vo vzduchoprázdne 
maďarských oficiálne hlásaných výmyslov. �tefan I. nebol maďarským 
kráľom a tzv. sväto�tefanskou korunou nielen�e nebol korunovaný, ale ju 
nikdy ani nevidel, preto�e za jeho �ivota jednoducho neexistovala. �tefan 
I. nezalo�il maďarský �tát a maďarská politika nielen�e nenapĺňa tzv. 
sväto�tefanský odkaz, ale práve naopak, je s ním u� takmer dvesto rokov 
v príkrom rozpore, čo je jednou z príčin maďarskej tragédie. 

Predkovia Maďarov to tu od samého začiatku nemali ľahké. 
Hneď prvý významnej�í európsky panovník z vlastných radov �tefan I. 
(Vajk) ich zradil takmer na celej čiare � práve preto sa mohol stať 
významným európskym vladárom. �tefan I. väč�inu svojich rodných 
a ich pohanské kulty odvrhol, vzal si za �enu Nemku a na jeho 
kráľovskom dvore (staro)maďarčinu �ka�dý lokaj sácal v temný kult�. 
Rozhorčení rodáci hneď roku 997, na začiatku jeho vlády, zorganizovali 
mohutné povstanie pod vedením pohansky orientovaného �omoďského 
�upana Koppánya (po latinsky Cupana). Mladý, nedospelý arpádovský 
vládca (vtedy e�te Vajk, �tefanom sa stal a� pri korunovácii v decembri 
roku 1000 alebo 1. januára roku 1001) sa ocitol v kritickej situácii 
a útekom z Ostrihomu cez Dunaj si zachraňoval holý �ivot. Vtedy sa ho 
ujali dvaja veľmo�i � Hunt (podľa tejto feudálnej rodiny bola neskôr 

pomenovaná �upa Hont) a Poznan (Slovan), ktorí ho v mohutnom zimnom vojenskom tábore  v Bíni neďaleko dne�ných Nových 
Zámkov � jeho zvy�ky vidno dodnes � �opásali mečom�. Znamenalo to uznanie za vodcu, akúsi korunováciu v poľných 
podmienkach. Vajkovi tútori si dobre uvedomovali, aké ďalekosiahle a katastrofálne dôsledky by malo víťazstvo pohanského 
staromaďarstva. Pochopilo to aj iné dôle�ité mocenské centrum vtedaj�ej Európy � centrum kresťanstva v Ríme. Po desaťročiach 
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kočovnícko-pohanského rozvratu na strednom Dunaji Svätá stolica potrebovala tento priestor konsolidovať, rie�iť dva úzko 
súvisiace problémy � pacifikovať staromaďarských kočovníkov, ktorých zvy�ky aj po porá�ke pri Lechu predstavovali 
potencionálnu hrozbu, a potom naplno rie�iť hlavný strategický zámer Ríma � �írenie kresťanstva, ktoré bolo práve vpádom starých 
Maďarov umŕtvené na celé storočie.  

Najlogickej�ím východiskom preto bolo podporiť Gejzovho syna Vajka a zároveň (čo sa osvedčilo u� za Gejzu) problém 
�vetnamizovať�, či�e pacifikovať starých Maďarov starým Maďarom Vajkom. (Spojené �táty vo vojne v juhovýchodnej Ázii 
nasadilo proti Vietnamcom-komunistom zo Severného Vietnamu vojsko z Vietnamcov-nekomunistov z Ju�ného Vietnamu � tak 
vznikol pojem vietnamizácia problému.) Vodca z �vlastných� radov mal pri pacifikácii starých Maďarov určite väč�ie �ance ne� 
ktokoľvek iný. Na začiatku svojho kraľovania bol �tefan I. pravdepodobne niekoľko rokov vazalom Franskej rí�e. O vplyve 
a početnosti franských bojovníkov v slu�bách �tefana I. svedčí aj fakt, �e jeho boje s pohanskými kmeňovými náčelníkmi ju�ne od 
Balatonu sa tradujú ako boje medzi �Teutónmi a Maďarmi� � pričom tzv. maďarský kráľ nebojoval na strane Maďarov. A najvy��ie 
hodnosti pri dvore i v cirkvi zveroval cudzincom. Stredoveké zobrazenia kráľa �tefana I. tie� hovoria jasnou rečou. Viedenská 
obrázková kronika nám ho ukazuje opásaného mečom, ako v rukách dr�í �tít a kopiju s bojovou vlajkou. Na vlajke i �títe je 
byzantský dvojkrí�, na �títe dokonca s trojvr�ím � ide o jasnú symboliku Horného Uhorska, či�e Slovenska. Práve pod týmto 
znakom sa zakladalo Uhorsko, zatiaľ čo medzi odporcami vzniku �tátu preva�ovali staromaďarské turuly! 

�upan Koppány si robil nároky na vodcovstvo právom � bol vtedy najstar�ím �ijúcim mu�ským členom arpádovského rodu. 
Neskor�í svätec �tefan I. dal svojmu porazenému strýkovi najprv zaliať u�i roztaveným olovom (ku koncu svojej vlády dal oslepiť 
a zaliať u�i olovom aj svojmu bratrancovi Vazulovi-Vasilovi, aby sa nemohol uchádzať o trón) a potom víťazstvo nad ním 
a pohanskými staromilcami, ktoré bolo pre �tefana-Vajka v danej chvíli také dôle�ité, dobe primeraným spôsobom do�iroka 
�medializoval� � Koppányove roz�tvrtené telesné pozostatky dal naraziť na koly a na výstrahu svojim odporcom vystaviť na hradby 
�tyroch uhorských miest. Tento v tom čase zrejme dosť be�ný spôsob najpotupnej�ej likvidácie protivníkov (spolu s nará�aním hláv 
na koly) sa v maďarskom prostredí objavil e�te aj � �okujúco � roku 1956...  

Na to, aby sa mohol pokresťančiť staromaďarský pohanský ľud, museli sa najskôr pokresťančíť jeho vodcovia, 
pochádzajúci po mečí z radov vojenskej �ľachty chazarských Turkov. Pri tomto takmer shakespearovskom �skrotení zlých mu�ov� 
zrejme zohrali veľkú a historicky zatiaľ nedocenenú úlohu �eny � man�elky staromaďarských chánov. U� od ich pobytu 
v chazarskej Lebedii i�lo napospol o urodzené dcéry okolitých vladárov, �eny stojace civilizačne vy��ie, a čo bolo najdôle�itej�ie � 
boli to kresťanky, pre ktoré muselo byť po�epnuté �elanie Svätej stolice tým najvy��ím príkazom. Vajk-�tefan, takto pripravený 
a predurčený, mohol a musel vykročiť v ústrety svojmu veľkému historickému poslaniu � obnoviť dedičstvo staroslovenskej Veľkej 
Moravy. Prečo sa stal zakladateľom novej dynastie práve Vajk-�tefan? Prečo nie jeho otec Gejza? Gejzovi tieto ambície určite 
nechýbali. Gejza v�ak s najväč�ou pravdepodobnosťou bol bratovrahom, čo sa u� aj v tom čase pova�ovalo za ťa�ký zločin a hriech 
� takýto človek nemohol byť zakladateľom dynastie. Roku 995 odovzdal vládu synovi Vajkovi-�tefanovi a poistil to odstránením 
svojho brata Michala, vtedy nitrianskeho knie�aťa, ktorého syna Vazula-Vasila, svojho bratranca, dal roku 1036 �tefan I. azda 
z rovnakých dôvodov oslepiť. Starouhorské nitrianske knie�atá so slovanskými menami.  

Hlavnou mocenskou základňou zakladateľa uhorského (!) �tátu teda zjavne bola západná polovica dne�ného Slovenska (!) 
a jadrom jeho vojska nemeckí a najmä staroslovenskí bojovníci (!). S takýmto vojskom vedeným nemeckým rytierom Vendelínom 
prekročil Vajk Dunaj a v urputnej bitke pri Veszpréme utopil vzburu starých Maďarov v krvi. Navy�e územie dne�ného Slovenska 
bolo hlavným kry�talizačným jadrom vznikajúceho Uhorska nielen po stránke mocensko-vojenskej, ale aj po stránke cirkevnej � 
mohutný rodinný klan Hunt-Poznanovcov bol svetským patrónom, a najpravdepodobnej�ie i zakladateľom najstar�ieho 
benediktínského opátstva v Nitre pod Zoborom.  

O sile a doslova vrcholovom postavení rodu Hunt-poznanovcov, ktorí rozsahom svojich dŕ�av konkurovali takmer 
monopolnému vlastníctvu panovníka existuje viacero dôkazov. Za v�etky stačí spomenúť, �e vďačný kráľ �tefan ich po konsolidácii 
svojho postavenia obdaroval veľkými majetkami a zveril im kľúčové posty v správe krajiny. �Za stopäťdesiat rokov sa tento rod 
rozčlenil na dvanásť rodových vrstiev, ktoré obsiahli takmer celé územie dne�ného Slovenska� (M. Augustín).  

Nástup Vajka-�tefana ku kráľovskej moci zafinancovalo bansko�tiavnické striebro, z ktorého dal �tefan I. neskôr raziť prvé 
uhorské strieborné  mince. Staromaďarskí kočovníci očividne v bani pracovať nevedeli. Príslu�né bohaté banské revíry vlastnili 
Huntovci a Poznanovci. Staré Slovensko tak dalo do vienka zápasu o charakter novovznikajúcej uhorskej kráľovskej moci hradiská 
s početnými posádkami, vojsko, financie i dôle�ité cirkevné �truktúry. Ak nám u� Maďari svojím neustálym demagogickým 
premaľúvaním Uhorska i jeho zakladateľa Vajka-�tefana farbami maďarskej trikolóry vnútili túto, v podstate trápnu polemiku 
o tom, kto a ako zalo�il Uhorsko a aký �národnostný� či �národný� charakter mal tento �tát, potom z naznačených faktov zreteľne 
vyplýva, �e podiel starých Slovákov na zalo�ení tohto �tátu bol významný a �e �tefan I. zďaleka nepatrí len Maďarom, ale aj ďal�ím 
národom, z ktorých na poprednom mieste sú Slováci. 

�tefan I. si na rozdiel od Koppánya a jeho (staro)maďarských pohanov uvedomil, �e do Európy nestačí prísť len fyzicky, �e 
treba do nej vkročiť aj duchovne. Prijať kultúru, nábo�enské a etické hodnoty Európy a s nimi súvisiaci spôsob konania a �ivota. 
Zásadné rozhodnutie o trvalej orientácii Uhorska na európsky západ v�ak neučinil Vajk-�tefan I., ale e�te jeho otec Gejza, kopírujúc, 
čo takmer sto rokov pred ním urobil veľký kráľ Svätopluk, keď roku 880 zveril svoj veľkomoravský �tát pod ochranu Svätej stolice. 
Aj tento rozdiel v letopočtoch dokazuje, �e vpád starých Maďarov vrhol vývoj v Podunajsku späť nominálne o celé storočie, reálne 
v�ak e�te o oveľa viac. 

Gejza bol, podobne ako neskôr i jeho syn Vajk-�tefan, �mierny voči cudzincom a tvrdý voči vlastným�. Svojich 
staromaďarských poddaných poznal tak dobre, �e osobnú strá� tvorili �cudzí�. �Nemalú úlohu v knie�acom vojsku i telesnej strá�i 
u� za Gejzu, ale najmä za �tefana I., zohrali cudzinci, najmä Bavori vo vojsku a Rusi, Varjagovia a asi aj Poliaci v telesnej strá�i� (J. 
Tibenský). Tu treba znova pripomenúť, �e �maďarskú� zakladateľskú dynastiu Arpádovcov (Almo�, jeho syn a pravdepodobne 
i otcovrah Arpád, Taksony, Gejza, Vajk-�tefan, Imrich...) netvorili etnickí starí Maďari, bol to rod chazarsko-tureckej vojenskej 
�ľachty, ktorá sa vlády nad staromaďarskými kočovníkmi zmocnila počas ich niekoľkostoročného pobytu na juhoruských stepiach. 
Tradícia cudzích vodcov, ktorí si voči (staro)Maďarom zahovali očividný odstup, sa vinie prakticky celými maďarskými dejinami. 
�Ak by na�i ju�ní susedia vychádzali z fundamentalistickej predstavy, �e ich kráľ je len Maďar, potom sa ich kráľovstvo skončilo 
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roku 1301 (rok vymretia dynastie Arpádovcov � pozn. aut.). A predsa si privlastňujú aj ostatných kráľov na uhorskom tróne, hoci to 
boli Nemci, Poliaci, Česi Taliani, Rakú�ania � v�etko, len nie Maďari. Rovnako aj Česi by podľa logiky takého uva�ovania mali mať 
depresie z toho, �e ich najslávnej�ími kráľmi boli Nemci� (E. Chmelár). 

Maďari nesporne majú tichú depresiu zo svojej tradície cudzích vodcov (veď e�te aj roku 1848, ktorý bol pre Maďarov 
v moderných dejinách prelomovým, im najvy��ích vodcov �dodali� Slováci � Kossutha-Ko�úta a Petőfiho-Petroviča), ale nedávajú 
ju najavo. Naopak, sami pred sebou ju maskujú hlučným prezentovaním väč�iny uhorských kráľov ako svojich, ako Maďarov, 
predov�etkým Vajka-�tefana I. Pre Maďarov posvätná postava � Szent István király (Svätý kráľ �tefan) � mala v skutočnosti takéto 
parametre�maďarskosti�. Jeho otec Gejza (syn e�te pohanského knie�aťa Taksonya a slovanskej matky) bol tureckého pôvodu 
a matka �arlota dcérou sedmohradského vojvodu Gyulu (jeho brata Gyulu II. Spomína saský kronikár Thietmar pod slovanským 
menom Pokuj). Na trón posadili Vajka-�tefana I. staroslovenskí veľmo�i a rakúski rytieri, keď krvavo potlačili odpor väč�iny 
starých Maďarov, a najpočetnej�ie a najvplyvnej�ie jadro dvora mladého kráľa tvorili osobnosti v�emo�ných, preva�ne v�ak 
nemaďarských nácií. Pre podliehanie vplyvu �cudzincov� a pre (vtedy be�ne aj inde v Európe násilné) presadzovanie kresťanstva 
musela Vajka-�tefana väč�ina starých Maďarov pova�ovať skôr za zradcu ako za vodcu �svojich�, čo mu dali nále�ite najavo sériou 
povstaní. Parametrom �tefanovej �maďarskosti� bolo aj to, �e ako údelné knie�a sídlil v Nitre a za hlavné mesto si neskôr zvolil 
staroslovenský Ostrihom. �Maďarské� bolo v tom čase predov�etkým pohanské, násilnícke a netolerantné. 

Gejza i Vajk-�tefan zrejme vedeli, prečo si silnou osobnou gardou z cudzincov dr�ali vlastných staromaďarských 
poddaných rad�ej ďalej od tela. 

Netreba veľkú fantáziu, aby sme si predstavili, ako asi títo starí Maďari reagovali na kresťanstvo, ktorého ústredná idea � 
láska k blí�nemu � musela byť ich zvykom a mentalite úplne cudzia. (Staro)maďarstvo väč�iny kočovníkov  a �tátotvorné 
kresťanstvo Vajka-�tefana I. v tom čase tvorili dva odli�né a vzdialené protipóly, takmer ako oheň a voda. Označovanie �tefana I. za 
maďarského kráľa sa tak podobá tomu, ako keby niekto oslavoval ortodoxného pohana Koppánya ako �íriteľa kresťanskej viery. 
Namáhavé lámanie staromaďarskej kočovníckej mentality smerom k európskosti bolo pre �tefana I. pri vytváraní základov 
uhorského �tátu jednou z najťa��ích úloh. Av�ak odveké pohanstvo, jeho bezuzdná voľnosť, ktorá bola hlboko vrytá do du�í 
prvotných uhrov, nemohli byť náhlou reformou Sv. �tefana od základov odstránené. Vzne�ené ideály kresťanstva a na druhej strane 
nekrotená pohanská samoľúbosť a úplná nezávislosť na akýchkoľvek hlb�ích my�lienkach, hýbajúcich u� pokrstenou Európou, stáli 
v príkrom rozpore , ktorý za krátky čas odstrániť bolo takmer nemo�né� (P. Macháček). 

�...na zalo�ení �tátu najväč�iu zásluhu mali Slovania a Nemci. Maďari ale často i so zbraňou v ruke povstali proti �tefanovi 
a jeho civilizátorským, kulturálnym poriadkom, ktoré nenávideli z celej 
svojej du�e� (M. Ivanka). 

Označovaním �tefana I. za svojho kráľa pokračujú Maďari 
v dobyvateľskom vykrádaní strednej Európy rovnako po�adovačným 
vykrádaním jej dejín. Popri mno�stve iných dôkazov ich v tomto usvedčuje 
hlavný corpus delicti, práve sväto�tefanská koruna. Takzvaná preto, lebo do 
sväto�tefanskej legendy bola vmontovaná a� dodatočne, pričom sama 
koruna je vyhotovená z viacerých (dvoch základných) častí úplne 
rozdielneho pôvodu. Tento �zlepenec� (ako korunu charakterizoval I. 
Janota) tak názorne symbolizuje nielen to, čo mu pripisuje oficiálna 
Budape�ť, ale aj pozliepanosť povymý�ľaných legiend, takých lahodiacich 
nejednému maďarskému uchu. Akou korunou bol korunovaný �tefan I. a čo 
sa s ňou stalo? �tefana I. �z vôle cisára Otta III. A rímskeho pápe�a Silvestra 
II. V Stoličnom Belehrade (dne�nom Székesfehérvári � pozn. aut.) 
korunovali za prvého uhorského kráľa. Táto čelenka potom slú�ila � ako tzv. 
sväto�tefanská koruna � na korunovanie ďal�ích uhorských kráľov. A� do 

roku 1074, keď ju ňou korunovaný �alamún zobral so sebou pri úteku do exilu � do Rakúska � kde sa nenávratne stratila� (I. 
Janota). Prvá sväto�tefanská koruna (čelenka) sa tak nenávratne stratila a v budape�tianskom historickom vzduchoprázdne opatrujú 
iba náhradu. Koruna, ktorou bol korunovaný �tefan I., �sa nám nezachovala. Jej pravdepodobné zobrazenie nachádzame na 
korunovačnom plá�ti. Bol to diadém so �tyrmi výbe�kami tvaru ľalie, vykladaný drahými kameňmi� (Kniha kráľov). Okrem toho, 
hodnoverné dôkazy, �e korunu a kráľovský titul udelil �tefanovi pápe�, chýbajú. Maďarskí historici spomínajú len preukázateľne 
podvrhnutú bulu pápe�a Silvestra II. Z roku 1001 a Hartvikovu legendu z roku 1100, vychádzajúcu práve z tohto falzifikátu. J. 
Macůrek uvádza viaceré pramene, z ktorých vyplýva opak � �e kráľovský titul dostal �tefan od svojho mocného franského suseda 
(Dětmarova a Ademarova kronika, Aventinove správy v Annales Boiorum i bula pápe�a Gregora VII. Z roku 1074). A dodáva: �...v 
súčasných listinách alebo v star�ích spoľahlivých kronikárskych správach nie je (ako ukázal Caloupecký) nič, čo by dokazovalo, �e 
by sv. �tefan alebo niektorý z jeho nástupcov bol pou�íval titul apo�tolského legáta alebo apo�tolského kráľa� (za ktorého ho dnes 
Maďari vydávajú) 

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

 

Zákon smotany 
 

Uká�ka z vynikajúcej knihy Vladimíra Ferka � Zákon smotany 
... 
Maďari sa teda bez akýchkoľvek zábran vrhali do demografického kotla. Takto ponímaným etnickým in�inierstvom 

predznamenali i in�pirovali neskor�í nacizmus. V súdobej tlači niet ani náznaku po dákej rasovej averzii ugrofínskeho �ivlu k 
Slovanom či Germánom. A� o sto rokov neskôr sa narodil u� spomínaný geológ, učiteľ demokracie, aby sa na sklonku druhého 
tisícročia vytasil so svojím najhlúpej�ím, rýdzo rasistickým mementom na adresu Maďarov, aby nevstupovali do zmie�aných 

 
 

Takzvaná Sväto�tefanská koruna 
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man�elstiev so Slovákmi, lebo je to ��pinenie maďarskej rasy". (Spomeňme si na zákaz 
man�elstiev medzi tzv. Árijcami a �idmi z čias druhej svetovej vojny!) Neviem, či pána 
Duraya k tomuto výroku primäl pohľad do zrkadla, v ktorom zistil, �e vôbec nemá vzhľad 
starých Uhrov, ale naopak, u� celkom stredoeurópsky, �e aj on sám je u� v stredoeurópskom 
kotli geneticky pretavený. Druhým zdrojom tohto jeho rasistického stanoviska mohla byť 
informácia publikovaná v odbornej tlači, �e kým u Fínov sa starofínske gény vyskytujú u 
36,5 % populácie, u Maďarov, ugrofínskych príbuzných, je to len 12,6 %. Fíni nemali na 
severe vitálneho suseda... 
�Chrabrá" maďarská krv je teda z hľadiska pána Duraya poriadne za�pinená. Výsledok 
genetického rozboru je pre tú časť Maďarov, ktorí �ijú v zajatí starých mýtov a ideí, krajne 
nepríjemný, podobne ako výsledky archeologického či filologického bádania. 
Aj demografia má svoju stratigrafiu. Či�e � neskoro, pán Duray! 

Maďari nemali �ťastie na politikov-�tátnikov, akým bol nesporne �tefan I. Vedenia 
kmeňového zväzu starých Uhrov sa zmocnila turecká vládnuca vrstva, ona bola strojcom 
�starej slávy", ktorá, ako zaznamenal historik Daniel Rapant, bola u Maďarov e�te v 19. 
storočí na prvom mieste hierarchie vlastností a hodnôt:  

�Výbojné činy predkov, rozsiahlosť nimi podmanených území, uhorské �ľachtické 
slobody, nevyskytujúce sa u nijakého národa, oheň osobitej chrabrosti blčiaci e�te aj teraz v 
jeho krvi a len na poslednom mieste aj schopnosť pre v�etky remeslá a vedy..." Ani jeden z 
maďarských historikov nezrátal, čím za lúpe�nú, dobyvateľskú �slávu" maďarský národ 
zaplatil. 

Spolu�itie Slovákov s Maďarmi v stredoveku bolo vcelku pokojné. (Tisícročný 
útlak bol účelovým, obranným mýtom z na�ej strany.) Králi sa viac starali o poľovačky a intrigy v pretrvávajúcich bojoch o moc so 
�ľachtou ako o ľud a jeho problémy. Viacerí uhorskí králi ostali v dobrej pamäti na�ich predkov, legendárneho kráľa Mateja mali 
skutočne radi. Disharmonické tóny do vzájomného spolu�itia vniesli politici, predchodcovia tých, čo maďarský ľud vohnali do 
dvoch svetových vojen � obidva razy na strane porazených agresorov. Od chvíle, keď dotvorili maďarskú �tátnu ideu, bolo po 
idyle. 

prevzaté z www.prop.sk 
  

Komu preká�a Slovenská pospolitosť 
 

Slovenská pospolitosť - Národná strana le�í v �alúdku hlavne organizácii Ľudia proti rasizmu. Udajné aj preto, �e jej 
členovia pochodujú v radoch a oslovujú svojho �éfa menom Vodca. Za�iel som si teda na webovú stránku tejto non�alantnej 
organizácie (LPR) a dozvedel som sa, �e ich Podporovatelia � nič, organizácie � nič. Nič, znamená prázdnu stránku po kliknutí na 
spomínané heslá. Zato sú tam bez autorstva osvetľované pojmy, ktoré sú predmetom činnosti tejto organizácie, ktorú podľa jej 
webovej stránky nikto nepodporuje a ich veľkolepá činnosť popísaná vo výročnej správe je zalo�ená na mane nebeskej. E�te som sa 
dozvedel, �e proti Slovenskej pospolitosti drukuje známy marxista a internacionalista, ktorý ako profesor na Univerzite J.A. 
Komenského vy�adoval od poslucháčov na skú�ke z marxizmu � leninizmu, aby sa div nie po ka�dej minúte bili do pŕs, �e sú takí 
odu�evnili marxisti ako on. Dnes vystupuje ako analytik a politológ demokracie. E�te sa mi podarilo objaviť citáty údajného 
historika, ktorého vydáva Kalligram a ktorý vyu�íva históriu písanú komunistickým establi�mentom proti Slovenskej republike. To, 
�e napríklad západ do roku 1967 odmietal tieto komunistické tvrdenie, ako komunistickú propagandu / potom u� nie / mu vôbec 
nevadí. Slovenskí bojovníci proti rasizmu si v�ak napríklad do výpočtu rás, ktoré ochraňujú, zabudli pripísať amerických Indiánov, 
čo bol najväč�í, nie holokaust, ale vykyno�enie pôvodného obyvateľstva Ameriky v počte okolo 100 miliónov ľudí. To sú zrejme 
pre ľudí z organizácie Ľudia proti rasizmu nepodstatné maličkosti a tak sa sústredili na Slovenskú pospolitosť, ktorá chodí v 
uniformách, pochoduje a �éfovi hovorí Vodca a podľa akejsi slečny Mgr. poru�uje Ústavu SR, len tým, �e má na niektoré veci vo 
svojom programe iný názor. Podľa tejto slečny, ak má niekto iný názor, treba ho rozpustiť, teda umlčať. Tak by mala vyzerať 
demokracia, podľa ľudí z organizácie Ľudia proti rasizmu. Ako keby dne�ná americká domobrana nepochodovala, nemala uniformy 
a ani nebojovala. A nepočul som, �eby sa táto organizácia ozvala, keď ka�dý tý�deň zomrie v Iraku okolo tisícky nevinných ľudí, 
�ien a detí - Arabov. To je tak, keď človek pre strom nevidí les. Keď�e podľa vlastnej webovej stránky túto organizáciu nikto 
nepodporuje, načo potom existuje? Aby vyhlasovala podobné ústavnoprávne bludy , aké vyhlasuje o Slovenskej pospolitosti, na 
základe článkov slovenskej ústavy a pritom si zabudla prečítať ich výklad a prepojenie niektorých článkov s inými? A to len preto, 
lebo vie, �e sa práve toho chytia masmédia v ktorých pracujú ústavnoprávni diletanti , ktorí si ústavu ani nikdy neprečítali? 
Predsedovi tejto organizácie, ktorý si pí�e pred menom JUDr. sa nepáčia niektoré výroky na zhroma�deniach a na webovej stránke 
Slovenskej pospolitosti a preto podali podnet na GP SR na jej zru�enie. Nu� mne sa nepáčia niektoré argumenty a nepodpísané 
články na webovej stránke organizácie Ľudia proti rasizmu a ani niektoré výroky jej predstaviteľov, ale preto, �e som demokrat, tak 
som doteraz nepodal podnet na GP SR, aby ju zru�ili. Boh Janus mal dve tváre, ale zdá sa, �e demokracia ich má niekoľko, 
slovenská zvlá�ť.                      Svätoboj Clementis 

www.prop.sk 
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Obraz východného Slovenska 
 

Čoraz častej�ie mô�eme vidieť v na�ich médiách často omieľanú 
otázku rasizmu páchanú na na�ich rómskych spoluobčanoch. �e nemajú 
prácu atď. Ale najviac ma zará�a to, �e stále viac a viac ľudí 
ospravedlňuje ich alarmujúcu a stále stúpajúcu kriminalitu práve prácou, 
ktorú nemajú a tak nemô�u �iviť svoje početné rodiny. Ospravedlňovať 
kriminalitu nedostatkom peňazí je úbohosť. Ich obhajcovia sú väč�inou 
ľudia zo západného Slovenska a teda ľudia, ktorí ich vidia mo�no len 
v televízii. 
V médiách ukazujú ich �ivot a rozprávajú o tom, �e je to �ivot zalo�ený 
na slobode. Sloboda? Niekto si tu asi mýli slobodu s lenivosťou. �tát im 
stavia nové príbytky, ktoré aj tak zničia. A tak im stavajú ďal�ie a ďal�ie. 
Samozrejme, nikoho za to súdne nestíhajú, lebo komu u� by sa chcelo 
hľadať vinníka, keď�e rozoberateľom budov je celá osada. 

Be�tiálne zabíjanie zvierat nie je nič neobvyklé. Ale ochrancov 
zvierat to nezaujíma. Tí sa rad�ej postavia pred vedecký ústav a budú 
hádzať vajcia do vedcov, za to �e rozpitvali my�, lebo vedia, �e tam im 
nik nezarúbe sekeru do hlavy.  

A vôbec nikoho nezaujíma sa ako mô�e 150-kilový Róm - 
sociálny prípad - prevá�ať na novej Octávii. A čo sa týka rasizmu, áno je tu. Je tu a je páchaný, ale na bielom obyvateľstve. Nikomu 
neprajem stretnúť večer bandu o�ratých Cigánov. Úraz máte takmer istý. A keby len jeden... Čoraz drzej�ie a agresívnej�ie si 
vykračujú za bieleho dňa po meste podgurá�ení alkoholom. Nie je nič výnimočné, keď nejaký biely �padne�. To je holý fakt! 
Napádajú bielych, len preto, �e sú bieli a vedia, �e im za to hrozí maximálne podmienka alebo smie�ny trest. S tým treba niečo robiť, 
lebo keď Cigán zbije človeka  a vie, �e mu za to nič nehrozí, spraví to zas a zas. Raz to mô�ete byť aj vy! Napokon sa pozbiera 
skupina bielych chlapcov, �e im to vráti a tu narazí kosa na kameň. Začína sa trestné stíhanie za napadnutie, výtr�nosť 
a samozrejme, čo iné ako rasizmus. Chlapci dostanú 4-5 rokov a Cigán sa len tí�ko usmieva s vínom v ruke. Opije sa a hľa: � more 
v�ak sme tu �esci a tam ľen jeden bily�, udrime si. A kolobeh je na svete. 

�ivot ľudí na východe Slovenska je omnoho odli�ný od �ivota západniarov. V meste, v ktorom sa nachádza rómska osada je 
to odli�né dvojnásobne. Vykrádanie záhrad, rozbíjanie okien... Človek sám v noci je najlep�ím terčom. Psy u� dávno nie sú slobodne 
pú�ťané v noci po dvore. Mláde� sa u� ani nemô�e prejsť za svitu mesiaca, aby sa nestala obeťou ich odporných chúťok. Tu sa mi 
naskytá otázka, ako je mo�né, �e mesto, ktoré postavili na�i predkovia, kde sa človek mohol prechádzať slobodne, bez toho aby sa 
stal obeťou, u� pre neho nie je bezpečné. Odpoveď je ka�dému známa... 

Hromko 

Kde končí vrchol reality �ou? 
 

"Mô�ete sexovať koľko sa vám zachce, ale najprv vás vy�etríme". Človek by povedal, �e to je odkaz nejakého producenta 
pornografických filmov potencionálnym záujemcom o hereckú rolu v takomto "diele". 

Omyl! Tieto slová vyriekol zástupca televízie JOJ na adresu potencionálnych uchádzačov, ktorí by radi vystúpiť v novo 
pripravovanej reality �ou VyVyvolení. 

Čo to znamená? Na obrazovke u� onedlho budeme môcť vzhliadnuť reality �ou v ktorej budú účastníci okrem iného súlo�iť 
pred kamerami TV JOJ. Obrázky uverejnené z maďarskej verzie VyVyvolených v bulvárnom Novom čase nás isto nenechajú na 
pochybách. 

Či u� zo záznamu, alebo v priamom prenose budú Slováci a Slovenky súlo�iť pre televíznymi kamerami a ľudia pred TV 
obrazovkami doma, v krčmách, alebo inde, budú na nich vyvaľovať oči.  

Je toto vôbec mo�né? Pýta sa súdny človek. 
Áno je! Pre vidinu získania majetku a pseudo slávy sú ľudia ochotní ísť u� pomaly do hocičoho. A nieje ich málo. Len na 

kasting tejto reality �ou sa prihlásilo vy�e 6000 ľudí! 
To je ohromujúce číslo, ktoré nám dokazuje v akej hlbokej kríze sa nachádza súčasná spoločnosť �ijúca na Slovensku. Vy�e 

6000 ľudí je ochotných pre získanie cien v hodnote 11 miliónov Sk odhaliť svoju intimitu pred miliónmi zvedavých očí! Zábrany sa 
nekladú, sex na záchode, sex v sprche, sex pred ostatným osadenstvom prítomných v reality �ou - to v�etko ponúkne nová reality �ou 
svojmu divákovi. 
Zdá sa vám to normálne? Veľa ľudí aj relatívne konzervatívne zalo�ených vám povie, �e ich u� nič v dne�nom svete neprekvapí.  

No ale otázka znie, kde je vrchol? Kedy aj tí najkonzervatívnej�í z konzervatívnych vyjadria svoje otvorené rozhorčenie 
nad podobnými bludmi ako sú VyVyvolení? 

Mojsejovci bol e�te iba slabý odvar, VyVyvolení bude u� dosť silná káva... 
Čo bude nasledovať po nich? 
Budú pred TV obrazovkami v dôsledku vidiny získania peňazí ľudia súlo�iť so zvieratami, alebo si otvorene aplikovať 

drogy, alebo sa navzájom zabíjať? Čo sa zdá ako sci-fi to mô�e byť o pár rokov realitou.  
Nikto nikdy ma nepresvedčí, �e na programe takéhoto charakteru mô�em nájsť niečo pozitívne. Program takéhoto charakteru je 
vrcholne nevhodné vysielať na TV obrazovkách z dôvodu jeho de�trukčného pôsobenia nielen na mláde�, ale aj na dospelých. 
Kto v�ak dopú�ťa to, aby sa relácia tohoto charakteru vysielala na televíznych obrazovkách? 
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Jednoznačne tí, čo riadia kompetentné �tátne in�titúcie, ktoré by svojím administratívnym rozhodnutím mohli zamedziť 
vysielaniu takéhoto odpadu. 

Trend v súčasnosti je v�ak opačný, �tát sa správa asi tak - čo bolo dobré, to zničil, čo ostalo dobré to systematicky ničí a 
svojím postojom dáva zelenú takým zvrhlostiam akou je reality �ou VyVyvolení.  

Osobne budem v rámci svojich mo�ností bojovať aj za to, aby hnus tohoto charakteru v slovenskej spoločnosti nemal 
miesta a aby podporovatelia podobných zvrátenosti boli vystavení očistnej kúre. 

(rn)  
 

Produkčné kvóty - likvidačná politika EÚ 
 

V máji uplynul rok od ná�ho vstupu do Európskej únie. Očakávané zlep�enie �ivotnej úrovne na 
Slovensku sa nedostavilo, ba naopak väč�ina ľudí zaznamenala jej pokles. Hovorí sa o tom, koľko peňazí 
z EÚ dostávame, ale u� menej koľko nás celý tento nezmyselný krok stál a stojí. Jednou z oblastí v ktorej 
nám hrozia stámiliónové pokuty je oblasť poľnohospodárstva. Nedávno som zachytil v poľudňaj�om 
rádio�urnále Slovenského rozhlasu nasledovnú správu: "Slovensku hrozí 200 miliónová pokuta zo strany 
EÚ, ak do určitého termínu nevyvezie alebo sa nezbaví nadbytočného cukru, ktorý máme na skladoch." 
Keď to človek počuje musí ho úplne zamraziť - Slovensko má platiť za to, �e sa mu vďaka Pánu Bohu 

urodilo viacej cukrovej repy, ako pominulé roky?! Je to normálne? Zatiaľ čo v krajinách tretieho sveta ľudia hladujú, my sa máme 
cítiť za prebytok potravín e�te vinný? Keď sa pozrieme na tento problém bli��ie, zistíme, �e je o tzv. produkčných kvótach, ktoré 
nám stanovuje EÚ. A práve na ne chcem v tomto článku poukázať.  

Produkčné kvóty určujú koľko smú poľnohospodári z tej-ktorej členskej krajiny EÚ vyprodukovať, napr. mlieka, obilia, 
cukru, či iných komodít. U� na prvý pohľad musí byť zrejmé, �e takáto regulácia nielen�e nemá nič spoločné so slobodnou trhovou 
ekonomikou ale ani so suverenitou a samostatnosťou �tátu, ktorú sme vraj e�te stále nestratili. V minulosti robili niečo podobné 
komunisti, keď stanovovali v plánoch koľko má ktorý podnik vyprodukovať výrobkov, ale na rozdiel od EÚ prekročenie tohto plánu 
neznamenalo pre �tát �kodu, ale práve naopak dôvod na oslavu z dobrých hospodárskych výsledkov. Produkcia sa u nás nikdy 
neobmedzovala, preto�e to je absolútne nelogické. A� Európska únia pri�la s takouto novinkou. 

V prípade, �e poľnohospodári prekročia stanovené kvóty, ktoré sú častokrát stanovené na základe výsledkov z neúrodných 
rokov, �tát musí zaplatiť EÚ pokutu. O tom, �e nejde o malú sumu svedčí prípad z októbra 2004, keď dostalo deväť členských krajín 
pokutu za poru�enie produkčných kvót na produkciu mlieka v celkovej vý�ke 388 mil. eur (15.12 mld. Sk). EÚ sa toti� bojí, �e by 
bola naru�ená trhová rovnováha, ale skôr ide o to, aby nebola na�a krajina potravinovo sebestačná a aby sme v prípade, �e prídu 
neúrodné roky tento deficit nemohli vykryť zo zásob, ale boli nútení dová�ať z druhých krajín, najmä zo západu, ktorý na tom dobre 
zarobí. Ide o to, aby sme sa nestali konkurencieschopnej�í a nevymanili sa tak z pod jej vplyvu alebo neohrozili západných 
veľkofarmárov, či u� na ich, alebo na na�om domácom trhu.  

Príkladov, ktoré potvrdzujú moje slová je dostatok. U� pred vstupom do EÚ sa mnohí poľskí farmári obávali, �e produkčné 
kvóty v oblasti poľnohospodárstva, ktoré bude musieť Poľsko prijať po vstupe do EÚ im znemo�nia roz�irovať svoje farmy a 
zvy�ovať produkciu, následkom čoho sa mô�e ich krajina zmeniť na čistého importéra poľnohospodárskych produktov. U� vtedy sa 
do Poľska dová�ala nepreclená p�enica bez ohľadu nato, �e v Poľsku bol p�enice nadbytok. 

Slovenskí poľnohospodári mohli v r.2004 vyprodukovať menej mlieka ako v predo�lom roku. Krátko potom, čo sa o 
následkoch produkčných kvót v tejto oblasti dozvedel Ivan Oravec (predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory) vyjadril sa, �e nastúpený rastový trend sa tak zastaví a predpokladané zvy�ovanie ú�itkovosti dojníc bude sprevádzať 
nevyhnutná redukcia ich počtov.  

Pre rok 2004 boli z hľadiska po�iadaviek slovenskej strany dohodnuté kvóty iba 81.9 % v prípade mlieka, 71 % pri 
izoglukóze, 56 % pri kravách bez trhovej produkcie mlieka a 76.9 % pri ovciach a kozách.  

Po prvých rokovaniach o produkčných kvótach pre rok 2004 redaktorka Hospodárskych novín Angela Sviteková povedala: 
"Z rokovania s EÚ je zrejmé, �e sa skôr prijímajú tzv. ochranné klauzuly pre doteraj�ích členov EÚ voči novým členom, ne� 

záruky rovnakého postavenia pre nových členov. Poľnohospodári sa preto obávajú, �e bude ďalej pokračovať oslabovanie pozície 
väč�iny z nich na domácom trhu, útlm domácej produkcie a zni�ovanie miery na�ej sebestačnosti v prospech dovozov z krajín EÚ." 

Vynikajúci obraz o tom, čo v praxi produkčné kvóty znamenajú poskytuje nasledujúci článok, ktorý bol uverejnený v 
Hospodárskych novinách zo dňa 31.10. - 3.11. 2002 s názvom Estónci sú znechutení z EÚ. Pre jeho význam ho uvádzam celý: 

Peeter a Ulvi Pihlakasovci prevádzkujú svoju mliečnu farmu u� od vzniku samostatného Estónska pred desiatimi rokmi. Ich 
54 kráv patrí medzi najproduktívnej�ie v celej krajine a man�elia sa nádejali, �e po vstupe Estónska do Európskej únie (EÚ) budú 
musieť e�te prikúpiť dobytok, aby dokázali konkurovať na veľkom európskom trhu. Brusel im v�ak, podobne ako poľnohospodárom z 
ďal�ích kandidátskych krajín, urobil �krt cez rozpočet. Svoj trh s agroproduktmi si úzkostlivo strá�i a nechce zvý�iť konkurenciu voči 
vlastným farmárom zo strany nových členov. Na základe rozhodnutia EÚ Európska komisia sprísnila podmienky pre nové krajiny 
únie. Medzi ne patrí stanovenie kvót na vývoz agroproduktov z nových členských �tátov, pričom mlieko a mliečne produkty sú jednou 
z najcitlivej�ích polo�iek. Brusel, aby nepo�kodil teraj�ích farmárov, navrhuje kandidátom kvóty z rokov, keď ich produkcia 
dosahovala nízku úroveň. Podobne je to aj pri ďal�ích polo�kách. Ako uviedla britská BBC, znamená to napríklad, �e Peeter a Ulvi, 
ktorí chovajú kravy s vysokou produkciou mlieka, budú musieť namiesto roz�írenia stáda, odviesť na porá�ku asi 30% svojich kráv. 
"Kúpili sme starú farmu s tým, �e roz�írime chov na 200 kusov. Pri takýchto podmienkach vstupu do EÚ v�ak pochybujeme, �e to 
budeme schopní úskutočniť," posťa�oval sa Peeter Pihlakas. Podobné my�lienky majú aj ďal�í farmári. Za čias Sovietského zväzu by 
Rusi Estóncov finančne ocenili za nadprodukciu mlieka ako aj iných komodít. Dnes Estónci len ťa�ko chápu, prečo im vzdialený 
Brusel ide diktovať, �e musia produkovať stále menej. Navy�e, navrhované mliečne kvóty po�kodia aj pestovateľov krmovín. Estónci 
v minulosti v snahe vyrovnať sa západným normám nakúpili modernú techniku a technológie. Verili, �e sa im to vráti. Na to, v�ak 
potrebujú zvý�iť a nie zní�iť produkciu. Pred niekoľkými rokmi doplatili na ruskú finančnú krízu, keď�e Rusko patrí medzi kľúčových 
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obchodných partnerov a časť farmárov skrachovala. Dnes sa obávajú, �e doplatia na vstup do EÚ, keď�e veľkú časť produkcie, 
hlavne masla, syrov a su�eného mlieka, vyvá�ajú aj do Dánska a Nemecka. 

Z uvedeného vyplýva, �e poľnohospodárom sa neoplatí roz�irovať svoju produkciu, preto�e ju aj tak nebudú môcť vyviesť 
na trhy Európskej únie, nad normu ňou stanovenú. O �iadnej prosperite po vstupe do EÚ nemô�e byť teda ani reč. �tát ako som u� 
povedal dostane za nadprodukciu vysoké pokuty, tak�e aj on bude tlačiť na poľnohospodárov s cieľom zni�ovať ich produkciu. 
Namiesto toho, aby boli poľnohospodári konkurencieschopnej�í a zveľadovali svoj majetok musia ho zmen�ovať (napr. zabíjať 
dobytok, ktorý bol v minulosti doslova darom od Boha - nie nadarmo sa hovorilo kravička-na�a mamička alebo pou�ívať obilie ako 
palivo v elektrárňach). Investície, ktoré dali do nových technológii v dobrej viere v úspech, ktorý im prinesie tvrdá práca boli 
nadarmo vyhodené. A to v�etko preto, aby mali, čo najväč�ie zisky západné podniky, a hlavne preto, aby na�a krajina nebola 
potravinovo sebestačná, aby bola v neúrodných rokoch závislá na dovoze zo zahraničia. Jednoducho preto, lebo to tak vyhovuje 
úradníkom z Bruselu a ich mecená�om. 

Koľkú smú, či nesmú vyrobiť slovenskí výrobcovia nerozhodovala nikdy ani Budape�ť, Berlín, Moskva, či Praha. Dokonca 
ani vláda SR. V�dy to bolo v plnej kompetencii a na mo�nostiach a schopnostiach na�ich ľudí. Teraz je to na byrokratoch z Bruselu. 
Na záver otázka: Cítite sa i napriek tomu stále občanmi samostanej a nezávislej Slovenskej republiky?  

(Velislav Slovanský, V.S.) 
 

Kam sme sa to dostali... 
 

V�etky rozhodujúce médiá na Slovensku sú v rukách zahraničného kapitálu a zahraničných spravodajských slu�ieb, ktoré 
za ka�dú cenu majú v pláne opozičných politikov znemo�niť, preto�e títo bránia odovzdať v�etko do zahraničných rúk. 

Médiá sú tou najlep�ou zbraňou ako ovládať verejnú mienku a koalícia to vynikajúco vyu�íva, keď�e ich riadi a vlastní. 
Opozícia nemá ani jedno naklonené elektronické médium. Mali sme jeden opozičný denník, aj ten sme stratili, tak�e doslova a do 
písmena sme odtrhnutí od voličskej základne. Nemáme �iadnu �ancu vyhrať boj o Slovensko. Najväč�í útok proti opozícii sa chystá 
o rok, kedy mediálne �cunami� zmietne z politického prostredia v�etko opozičné. Voliči slepo verili a veria len médiám, na to máme 
dostatočný príklad z volieb z roku 1998 a 2002. 

Aké je dôle�ité ovládať elektronické médiá vidíme na príklade majiteľa súkromnej televízie, ktorý rozhoduje o bytí a nebytí 
najdôle�itej�ích hospodárskych odvetví, ktoré s ľahkosťou odovzdáva do zahraničných rúk. A e�te mal odvahu zbavovať sa 
národného divadla, toho najcennej�ieho, čo v kultúre máme. Za lacný gro� boli odovzdané cudzím: SPP, u� nie je v slovenských 
rukách a súčasný cudzí vlastník neustále zvy�uje ceny plynu. Telekomunikácie majú Nemci, ktorí zmluvy neplnia a o�meknú nás 
kde len mô�u. Slovnaft riadený z Budape�ti drasticky zvy�uje ceny, udelenú pokutu ignoruje a kompenzuje ju cenami na úkor 
spotrebiteľa. Maďari vedia čo robia, zlatú nosnicu dr�ia pevne v rukách. VS� odleteli do USA, Transpetrol, u� aj Elektrárne, 
smerujú do Talianska. Slovenské Aerolínie boli sprivatizované potajomky. Medzinárodní �raloci u� pokukujú po na�om Gabčíkove, 
ktoré je na�im skvostom nevyčísliteľnej hodnoty. Neopodstatnene bola zriadená maďarská univerzita za pomoci tzv. nezávislých 
poslancov (slovenský unikát) Ábelovského a Kiňu na úkor upadajúceho slovenského �kolstva. 

V roku 1998 vtedaj�í minister kultúry polo�il Maticu slovenskú na kolená, ktorá sa z toho tak ľahko nespamätá. Toho času 
jej ponúkajú lízanku vo forme vrátenia troch budov, ale ani korunu na ich obnovu nesľubujú.  

Vláda začala reformy z opačného konca. Nie, aby sa sna�ila zo v�etkých síl vytvoriť ekonomické podmienky pre 
obyvateľstvo, ktoré by aspoň čiastočne zvládlo nanútené reformy. Naopak, siahla na úspory dôchodcov, a nielen dôchodcov, ktorí 
nie sú schopní uniesť ťarchu reforiem. Inflácia ďaleko prevy�uje reálne príjmy obyvateľstva. 

Zdravotníctvo - celé spádové doliny ostávajú bez zdravotníckych zariadení. Neúnosné poplatky v zdravotníctve a taktie� 
drahé chemicky �kodlivé lieky ako nevyhnutnosť  mnohým nie sú dostupné. Chystá sa spoplatnenie �kolstva, zru�enie sociálnych 
dávok zdravotne postihnutým osobám dopadá na sociálne najslab�iu vrstvu. 

S kúpeľmi sa asi počíta iba pre bohatých a zdravých... 
O toto v�etko sa výdatne pričinila legislatíva SR, ktorá prakticky vrhla slovenské kúpele do krachu. �ivnostníci jeden za 

druhým zatvárajú svoje podniky pre nedostatok zákazníkov a neúnosné nájomné. 
V Trenčianskych Tepliciach bola zru�ená pohotovostná lekárska slu�ba a zlikvidovaná spádová nemocnica. Pýtam sa, kto 

takto rozhodol bez mo�nosti vyjadrenia sa občanov kúpeľného mesta k predmetným zále�itostiam? 
V problémoch Trenčianskych Teplíc ako v skielkach sa zrkadlí rozbité celé na�e národné hospodárstvo. 

Laurinec Hudec 
 

Nebezpečná ľahostajnosť 
 

Keď sa rozletela do sveta správa o teroristickom útoku v Londýne, ľudia � celé národy, boli otrasené! Ka�dý človek, majúci 
rozum a srdce v tej správnej ľudskej polohe, súcitil s obeťami i s rodinami obetí. Veď najsmutnej�ie na tomto ne�ťastí je skutočnosť, 
�e bolo dielom človeka. Akoby ľudstvo dosť netrpelo vyčíňaním prírodných �ivlov a ich stra�nými následkami � o vojenských 
zásahoch, ktorými v�evládne USA častujú �neposlu�né� �táty hocikde na Zemi, ani nehovoriac. 

STV oznámila, �e o 13. hodine zaznejú sirény, čo bude podnetom na zachovanie dvojminútového ticha, ako prejav sústrasti 
s londýnskymi obeťami. Na rozdiel od ostatných európskych metropol � v Bratislave sa ľudia nezastavili. V ankete na otázku, prečo 
boli takí nev�ímaví, odpovedali, �e si mysleli, �e je to skú�ka sirén ako inokedy. Jedna pani sa rozhorčovala, �e sirény nikto nebral 
na vedomie a jej výrok : �Takí sme my Slováci!� � jej veľmi zazlievam. Kým vypovedala tento zov�eobecňujúci súd, mala sa najprv 
zamyslieť nad tým, čo sa so slovenským ľudom deje. 

Výsledkom činnosti na�ej zradcovskej vlády je rozdelenie obyvateľstva na časť milionárov a multimilionárov a na časť (asi 
70 %) ľudí chudobných, bezdomovcov a �obrákov. Väč�ina národa bojuje o pre�itie. Veď nejednej rodine zostane po zaplatení 
v�etkých poplatkov za vedenie domácnosti, hrozivo málo na ob�ivu. Po pripravovanom 22%- nom zvý�ení poplatku za plyn, sa 
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chudoba e�te viac prehĺbi. Ľudia zľahostajneli, dôsledkom toho je aj ich nev�ímavosť spravodajstiev, čo si STV a Markíza nechcú 
pripustiť. 

Aj kultúra dostala riadne na frak. V televízii, aj v tej �verejnoprávnej�, sa čoraz častej�ie a bohu�iaľ s úplnou 
samozrejmosťou ozývajú vulgarizmy. Sme otrávení programami, ktoré urá�ajú slu�ného človeka a tí, čo pochopili, �e mô�u stráviť 
večer čítaním knihy, samozrejme vypo�ičanej z kni�nice, preto�e kúpiť si ju nemô�u � televízor vypínajú. O tom ako na�a kultúra 
upadla, rukolapne predviedli Mojsejovci. Náv�teva kín a divadiel je iba výsadou bohatých, preto�e ceny vstupeniek sú veľmi 
vysoké. Rôzni kontrolóri kontrolujú nie daňové úniky boháčov, ale malých neplatičov, ktorým vypínajú elektrinu a prísun pitnej 
vody. Chtiac sa vyhnúť nedorozumeniu, musím pripomenúť, �e spotrebiteľ si má zaplatiť za v�etko, čo spotrebuje - iba�e to neplatí 
pre ka�dého. Na�i pohlavári (Dzurinda, Csáky...) nielen�e obývajú luxusne zariadené rozsiahle �tátne byty, ale v�etko im platí Úrad 
vlády SR. Poplatky za elektrinu, stočné, vodné, plyn...nie sú predmetom ich starostí. Sú takí �úbohí�, �e pri svojich kráľovských 
príjmoch sa nechajú vydr�iavať daňovými poplatníkmi. Je to nedôstojné a hanebné, na�inec by to nedokázal urobiť, nechutilo by mu 
u�ívať si za peniaze chudákov. V duchu počujem tie panské výhrady, �e veď aj v iných demokratických �tátoch je to tak, len�e tie 
�táty neodovzdali do cudzích rúk v�etok svoj majetok, v�etky významné podniky a nepostavili tak desaťtisíce ľudí do radov pre 
nezamestnaných. Na�inec si musí od úst odtrhnúť ak chce zaodieť a zaobuť svojho potomka a zatiaľ priateľky boháčov si prídu na 
banket v róbe za 303, slovom tristotri tisíc korún! �koda, �e občania o takýchto perličkách nevedia � nemajú peniaze na drahý 
farebný bulvár. Ale mali by vyu�iť mo�nosť výpo�ičky časopisov v mestských kni�niciach. Dozvedeli by sa tak o �ivotnej úrovni 
vyvolených, ale rýchlo, kým nám panstvo aj kni�nice nezabuchne pred nosom! Národ by sa mal spamätať, lebo ľahostajnosť je 
�ivotu nebezpečná, ľahostajnosť otrávi telo i du�u! 

Teraz, keď na�i vládcovia rozhodili predvolebné siete, znova budú bláboliť o svojich úspechoch a o na�om obrovskom 
�ťastí, �e nás dostali do EÚ.V �iadnom prípade si nepriznajú, �e iba chomúty vymenili. V ka�dom občanovi budú vidieť len svojho 
voliča. 

A preto by si mal volič predsavzať, �e nebude voliť tých, čo ho okradli a ozbíjali, tých čo poskytli cudzím �tátom obrovské 
zisky z na�ich slovenských strategických podnikov. Nemal by voliť boháčov, čo ho zdierajú z desiatej ko�e a neustále prehlbujú 
priepasť medzi bohatými a chudobnými, čo nič nepodnikli proti o�obračovaniu chorých a starých ľudí, čo dopustili, aby ľudia pri�li 
o celo�ivotné úspory v nebankových subjektoch, ale dane z nich zhrabli do �tátneho me�ca a oklamaným sa e�te vysmievali, �e si 
nedali pozor. Nemal by voliť darmo�ráčov v akomsi Treťom sektore, kde rozličné �edé eminencie gazdujú so slovenskou pôdou 
a �kúlia u� aj po slovenskej pitnej vode a chcú rozhodovať o tom komu ju �uchnúť za mastný bak�i�. Volič by si mal rozmyslieť či 
bude znova voliť tých, čo uvrhli Slovensko do vojnového ťa�enia proti iným národom � stačí aby americký prezident v rukavičkách 
ukázal na príslu�ný �tát! Volič by mal vedieť, �e v�etci páni, ktorí sa mu budú prihovárať sladkými rečami, sú superboháči, ktorým 
je v skutočnosti úplne ukradnuté, či má na�inec slu�né bývanie, vhodnú stravu, či vládze platiť lekárom, keď je chorý a teda, či má 
primerané zamestnanie. Alebo bude voliť tých, čo ho �ikujú do cudziny za prácou, ako to bolo v predo�lých storočiach? Volič by 
mal vedieť, �e do cudziny za prácou sa chodí dobrovoľne na to aby sa zdokonalil,  a nie preto, �e doma nemá na chlieb! Mal by si 
uvedomiť, �e má právo na prácu tu doma aj na primerané vzdelanie, a �e taký zákon, ktorý umo�ní napríklad sobá�e homosexuálov, 
pre neho neznamená celkom nič, nebude mať vplyv na jeho �ivotnú úroveň. 

Volič by sa vo svojom vlastnom záujme mal úplne vymaniť zo spárov ľahostajnosti, otvoriť oči a konečne si uvedomiť, �e 
superboháči ho nemô�u presvedčiť o tom, �e jeho chudoba, nízka �ivotná úroveň, boj o existenciu je prirodzená a samozrejmá vec! 
A napokon, aspoň to jediné - volič by sa mal  rozhodnúť, �e u� nebude nadstavovať chrbát, aby sa po ňom vy�plhali ďal�í 
Dzurindovia, kádehácki farizeji, maďarskí iredentisti, zradcovia, podvodníci, americkí vrtichvosti... 

Hľadanie pravdy, uvá�livosť, hrdosť, vedomie si vlastnej hodnoty, samovzdelávanie v oblasti ľudských práv, vzdor voči 
krivde a nespravodlivosti � to v�etko áno � len NIE preboha ľahostajnosť �  tá je toti� najvrúcnej�ím �elaním tých, čo vládnu nad 
na�imi �ivotmi, lebo nad ľahostajnými ľuďmi sa ľahko palicou máva! 

Bla�ena Krivo�íková 
 

Vlci v baraňom rúchu 
 

Začiatkom júla 2005 otriasla Londýnom séria bombových útokov, 
ktoré majú na svedomí islamskí teroristi. Na tom by e�te nič nebolo, veď 
posledné roky sme si u� zvykli na správy o podobných udalostiach z rôznych 
kútov planéty. Nič nové to nebolo ani pre obyvateľov Veľkej Británie, veď 
u� desaťročia na jej území prebieha teroristická kampaň IRA. Výnimočné to 
bolo v niečom inom. Po prvý raz sa Európa stretla s typom útoku, ktorý je 
typický pre Blízky východ � so samovra�ednými atentátmi. Navy�e títo 
atentátnici nepri�li z vonku. Narodili sa v Anglicku a tu aj vyrástli. To je na 
celej veci to skutočne znepokojujúce. V Európe nám toti� 
v prisťahovaleckých �tvrtiach vyrastá nová generácia teroristov, ktorí sa 
navonok tvária ako normálni členovia spoločnosti, no v najneočakávanej�í 
čas udrú. Mô�eme ich stretnúť na ulici a ani nebudeme vedieť, �e sú to 

teroristi, mô�u chodiť po tých istých uliciach, do tých istých barov, mô�u hrať futbal. Nič na nich nie je podozrivé, a� kým sa kdesi 
neodpália a nezoberú na druhý svet desiatky iných. Pýtate sa kde sú korene tohoto problému? Sú v nás, presnej�ie povedané 
v kruhoch, ktoré pod zhubnou ideou multietnickej a multikultúrnej spoločnosti dopustili vznik etnických a kultúrnych giet, do 
ktorých sa prisťahovalci dobrovoľne uzavreli. Namiesto integrácie do spoločnosti a prijatia na�ich hodnôt, v ktoré niektorí fantasti 
naivne dúfali, do�lo k vytvoreniu enkláv, do ktorých sa bieli občania nemohli odvá�iť bez toho, aby neboli ohrození na zdraví a 
�ivote. A navy�e tento �tedrý systém prijímania utečencov z rôznych kútov sveta vyu�ili a zneu�ili tí, ktorí chceli vytvoriť piate 
kolóny v krajinách, akou je aj Veľká Británia. Veď nakoniec je to jej vláda, ktorá umo�nila pod akousi zvrátenou víziou demokracie 
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a ľudských práv účinkovanie radikálnych moslimských duchovných v anglických mestách. Bola to jej vláda, ktorá odmietla vydanie 
predstaviteľa čečenských banditov ruskej spravodlivosti. Udelila azyl človeku, ktorý má prsty v teroristickej kampani proti ruským 
vojakom a civilom. A potom sa zrazu čuduje, �e im v takýchto nadmieru �tedrých podmienkach vyrastie generácia mladých ľudí, 
ktorí sú ochotní urobiť to, čo ich vrstovníci na Blízkom východe robia u� pomaly desaťročia. Iste niekto mô�e namietať, �e príčinou 
je postoj vlády Veľkej Británie k problémom Blízkeho východu a jej spojenectvo s USA. Len�e priatelia, pokiaľ by sa do Veľkej 
Británie nedostalo toľko radikálnych moslimských kazateľov, pokiaľ by jej vláda netolerovala na svojom území ľudí, ktorí bojovali 
v Afganistane, Čečensku či Bosne a celkovo by zaviedla prísnej�iu politiku voči prisťahovalcom, nič z  toho sa stať nemuselo. 
Preto�e za svoje problémy si ka�dý mô�e sám a nemo�no ich zvaľovať na iných. 

Roman RS 
 

Dvojaký �tandard 
 

V Iraku pri výbuchu zahynulo raz toľko ľudí ako v Londýne. Nikto v�ak nepodpisuje kondolenčné listiny na 
veľvyslanectvách, �iadne minúty ticha. Kým po výbuchov v Londýne takmer celý svet �ialil, v Iraku sa výbuchy opakujú a za 
mesiac zahynie aj päťkrát viac civilistov ako v Londýne. Za celé mesiace a roky okupácie tejto krajiny zahynuli tisícky nevinných 
ľudí. A zaujíma to vôbec niekoho ? Podľa v�etkého nie. Keď sa za tieto obete pomstia, hneď kričíme čosi o medzinárodnom 
terorizme. A čo je potom okupácia Iraku? Mierová operácia v ktorej hynú nevinní ľudia ? Nečudujme sa, �e islam hovorí o 
kri�iackej výprave. Nečudujme sa ani tým teroristom, ktorí spôsobili obete v Londýne. Veď sa ani nečudujeme, �e v Iraku zomierajú 
tisícky nevinných ľudí. Alebo je to tak, �e na jednej strane sa div nerozplačeme a na druhej strane prejavujeme bezcitnosť. A u� 
úplne máme na háku to, kde sú príčiny zrodu tzv. medzinárodného terorizmu. A čo je to za pojem medzinárodný terorizmus ? A 
ktorý, ten ktorý odpláca, alebo ten ktorý spôsobuje, �e dochádza k odplácaniu? Jednoduchý človek si tieto otázky dáva, nerobme si 
teda ilúzie o tom, �e nič nevidí a nič nepočuje. Slovenskí politické predstavitelia sa nechávajú počuť, čičíkajú sa v sebaklame, �e 
Slovensku nič nehrozí. Hrozí! Jedna hrozba pred budovou slovenskej ambasády nebola toti� náhodná. A filozofia odplaty alebo 
pomsty nie je vypočitateľná. Kto seje vietor, �ne búrku, táto stará pravda platí od nepamäti. O to viac, �e informačné prostriedky 
sejú tento vietor v podobe islamizmu, ako hrozby 21. storočia. Dnes je to u� naozaj hrozba o tom pochýb niet. A neprestane byť 
hrozbou, kým sa na Blízkom Východe bude hara�iť akousi svetovou demokraciou. Treba si spomenúť ako sa schyľovalo k druhej 
svetovej vojne, ktorú vlastne rozohrali vtedaj�ie svetové mocnosti, bez rozdielu, a treba si to porovnať s dne�kom. Podobnosť naozaj 
nie je náhodná. �Veľká hra� sa znova začala. Zmenili sa len mená aktérov.  

Svätoboj Clementis 
www.prop.sk 

 

J.M. Le Pen : Západ poni�uje Rusko zo strachu 
 

Pred niekoľkými tý�dňami nav�tívil Jean Marie Le Pen Rusko aj so svojou man�elkou Jany. Bývalý poručík Cudzineckej 
légie má reputáciu nepriateľa emigrantov, krajného nacionalistu ale aj rasistu, hoci nie v celej francúzskej spoločnosti. Ale treba 
povedať, �e pri osobnom stretnutí predseda Národného frontu Francúzska J.M. Le Pen vôbec nepôsobí ako nejaké mon�trum. Je to 
veľmi príjemný človek, výborný rečník, politik, ktorý vie jasne formulovať svoje názory.  

Spočítajte koľko je v Európe občanov tmavej pleti a dozviete sa pravdu. Kde vy dnes nachádzate rasizmus ? Kto koho 
diskriminuje? O desať rokov budú �iť vo Francúzsku občania rôznej farby poko�ky, okrem bielych. Máme milión nezamestnaných 
Francúzov a počet prichádzajúcich do krajiny stále rastie a rastie. Vyu�ívajú v�etky sociálne práva a pomaly obracajú na�u 
civilizáciu a kultúru, celý ná� �ivot je niečo nové, neskutočné a nezvyčajné. Francúzsko stráca svoju identitu, prestáva byť samé 
sebou. Ja často nahlas hovorím o tom, o čom milióny Francúzov rozmý�ľajú sami so sebou: dvere do ná�ho národného domu 
nemô�u byť otvorené dokorán pre ka�dého, kto chce cez ňu vchádzať. 

Ale vďaka � otvoreným dverám� sa podarilo po dvoch ničivých vojnách postaviť svoju ekonomiku na nohy. Zahraničné 
robotníci urobili pre Francúzsko mnoho dobrého.- Ja som proti globalizácii, proti strate národnej suverenity. Politika Francúzska 
orientovaná na spoločné i abstraktné európske priority nepriniesla nijaké plody. Te�í ma, �e Francúzi hlasovali proti jedinej 
európskej ústave. Zvíťazil zdravý rozum. Európska únia v súčasnom poňatí � to je slepá ulička. Podľa v�etkého ide o nejakej 
nadnárodnej svetovej vláde. Svet chcú obrátiť na nejakú veľkú dedinu, riadenú biznisom mimo nej. Spolupráca, to je samozrejme 
potrebné, ale spolupráca suverénnych �tátov. Mne sa napríklad páči severná civilizácia, od francúzskeho Nantes a� po Vladivostok. ·
 To by bolo mo�né, veď Rusko mo�no vezmú do EÚ? -Chyba mnohých európskych politikov spočíva v tom, �e naďalej 
vnímajú dne�né Rusko ako Sovietsky zväz, boja sa ho a sna�ia sa ho oslabiť. Od Ruska nehrozí svetu u� dávno nijaká hrozba. 
Ideologicky Rusko vyhlásilo , �e je prívr�encom demokratických hodnôt a hoci v demografickom zmysle, �iaľ vymiera. A napriek 
tomu sa nájde nemálo ochotníkov, ktorí ho poni�ujú a sna�ia sa mu spôsobiť zlo. Zvlá�ť sa tým vyznačujú va�i bývalé spojenci a 
priatelia. To u� nie je boj s komunizmom, ale boj proti ruskému národu. 

Na Západe mo�no kritizovať ruskú vládu, za nesprávne, povedané mäkko, metódy rie�enia čečenského problému? - 
Pochopiteľne, �e liberálne spoločenstvo v Európe a aj vo Francúzsku u� tradične vyjadruje sympatie čečenskym separatistom. V 
ka�dom prípade, verejne. Neslobodno nevidieť aj to, �e ruská pozícia v tomto regióne sa nie v�dy vyznačovala správnymi krokmi. 
Ale po Beslane sa situácia radikálne zmenila. Ani z tradičného uhla pohľadu liberálnych hodnôt nemô�u existovať také ciele pre 
ktoré mo�no brať ako rukojemníkov deti. Francúzsko na oslabovaní svojho tradičného spojenca nijako nie je zainteresované.  

 
Podľa www.aif.ru 

Svätoboj Clementis   
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Otroctvo mobilov 
 
Mobilné spojenie je dnes neodmysliteľnou súčasťou ná�ho �ivota, naviac v�etci sa stávame pomaly doslova a do písmena 

závislí na tom neveľkom čude vo vrecku, alebo v ta�ke. Mobilný telefón nám umo�ňuje kedykoľvek sa spojiť s kýmkoľvek 
a vyrie�iť problémy pracovné, súkromné, alebo sa len tak porozprávať. Strata mobilného telefónu, alebo ak si ho zabudnete doma, či 
v robote, spôsobuje u ľudí dnes u� doslova traumu, preto�e práve ste čakali nejaký hovor, odkaz, dôle�itú informáciu, ktorú ste 
čakali celé mesiace. Ani časté upozorňovania lekárov, �e mobilný telefón �kodí zdraviu, nikoho nevzru�ujú, tak sme si na ne zvykli, 
�e u� je to jednoducho vá�eň, ktorú nikto nepokladá za zlo. Dochádza z fenoménu, ktorý mo�no pokojne nazvať �otroctvo mobilov�. 
Ka�dý chce mať ten najnov�í mobilný telefón, čím má viac funkcií tým lep�ie a preto�e vysoké technológie nespia a drukujú tomuto 
�mobilnému otroctvu� na�inec u� pomaly ka�dý rok mení svoj mobilný telefón za nový typ, e�te výkonnej�í, s e�te lep�ími 
funkciami. Podľa odborníkov táto tendencia bude ďalej pokračovať a obyvateľstvo planéty bude v roku 2009 vlastniť 2,6 miliardy 
mobilných telefónov a toto malé čudo sa stane najroz�írenej�ím doplnkom bytovej techniky. Mohli by sme teda povedať, �e technika 
naozaj dobre slú�i ľudom, ale určite sa nájdu aj odborníci, ktorí tvrdia opak. Začína sa hovoriť o �mobilnom jazyku�, ktorý je 
samozrejme chudobný a spôsobuje degradáciu vyjadrovacích schopností. Mobilnými telefónmi mo�no kontrolovať v�etko, strácajú 
sa tajomstvá jednotlivca, dnes u� mô�e man�elka na súde tvrdiť, �e man�el nedvíhal mobilný telefón, čo znamená, �e jej bol 
neverný. Samozrejme rozvoj vysokých technológií spôsobí aj to, �e telefóny bude mo�no odpočúvať, lebo ka�dý vynález má svoje 
líce a reverz. A tu mo�no pospomínať celú plejádu v�akovakých mo�ností a absurdností, ktoré nám priná�a toto novodobé �otroctvo 
mobilov�. Ale tak, ako ka�dé otroctvo raz skončí, skončí zrejme aj toto, vznikne mo�no iné, nové. Málokto si v�ak v�íma, �e sa 
postupne stávame , okrem stáleho �otroctva peňazí� aj �otrokmi vecí�. A tak ono známe �voľ nebyť, ako byť otrokom� je dnes 
veľmi aktuálne. 

Svätoboj Clementis 
Zábava 

 
De�o, prečo nemá� rád jogur? 
Lebo je biely. 

 
Prečo je u nás predseda vlády zároveň aj 
predsedom strany?  
Lebo z jedného platu sa u nás vy�iť nedá. 

 
Socializmus z nás urobil chudákov, 
kapitalizmus �obrákov. 

 
Čo povedal prezident vo svojom 
prejave? 
Je zaujímavé, čo vlastne nepovedal. 

 
De�o, čo si robil v meste? 
Hľadal som koňa. 
A na čo ti bude také veľké zviera? 
Veď ja som ho nechcel celého, iba také 
tri �tyri kilá! 

 
Čo si taký utrápený De�o, bolí ťa niečo? 
Nič, a ani neviem od čoho. 

 
De�o a Kalmán �pracujú� na ceste. Ide 
okolo celá trieda �iakov s peknou 
mladou učiteľkou. 
De�o prestane robiť, kývne hlavou na 
triedu a povie: 
To by bolo čo? 
Tá učiteľka? 
Nie, tie rodinné prídavky! 

 
Príde De�o do fabriky: 
Hľadám miesto. Nena�lo by sa u vás? 
Ľutujem, - hovorí �éf � ale teraz práve 
niet roboty. 
To by mi celkom vyhovovalo... 

 
Tak De�o ako sa má�? 
Ako dvere. Sem-tam do mňa kopnú, 
sem-tam vrznem, sem-tam ma nama�ú, 
ale zväč�a som zavretý. 

 
Táto múmia bola v kobke tritisíc rokov, - 
hovorí sprievodca turistom. 
Preboha! � zdesí sa bývalý kriminálnik, - 
a to vtedy toľký čas nebola mnestia? 

 
Pánsky kuchár upiekol hus a dal ju 
vychladnúť na balkon. �iel okolo Cigán 
a ukradol z husi nohu. Videl to pán 
a káral Cigána za tú kráde�, ale Cigán sa 
bránil:  
Tá hus mala naozaj len jednu nohu. 
Tak poď na rybník, - hovorí pán, - 
a doká�em ti, �e husi majú dve nohy. 
Keď pri�li k rybníku, pán zatlieskal 
a husi začali be�ať po dvoch nohách 
preč. 
Vidí� cigán �e majú dve nohy?  
To ste mali zatlieskať aj na tú v tom 
pekáči! 

 
Jano a cigán De�o jazdia po prérii 
v Texase, keď ich prepadnú indiáni. Jano 
hovorí: 
De�o, ľutujem, �e som ťa prehovoril na 
túto cestu, roky spolu jazdíme na koňoch 
po divokom západe a teraz tu�ím spolu aj 
umrieme. 
Aké �spolu umrieme�? Bledá tvár má 
nejaké problémy? 

 

Prečo �iaci základných �kôl nechodia na 
zemiakové brigády? 
Lebo tam chodia Rómovia. 

 
Čo robí palestínske dievčatko, keď sa 
hojdá na hojdačke? 
Drá�di izraelského ostrelovača.  

 
Odessa. Na veľkú loď nastupujú �idia, 
ktorí  chcú emigrovať do Izraela. 
Nastupujú deň, druhý, tretí... jednému 
chlapíkovi to nedá a pýta sa kapitána: 
Vari tá loď nemá konca- kraja?  
Ale má, má, tá loď nemá dno...!  

 
Aké otázky si kladú členovia rodiny pri 
kúpe mercedesu? 
Otec: Koľko spotrebuje benzínu? 
Matka: Akú má farbu? 
Dcéra: Aké má autorádio? 
Syn: Aká je maximálna rýchlosť? 
Susedia: Kde na to vzali? 

 
Politici tvrdia �e sa zaujímajú o ľudí. 
To isté by ale mohli povedať komáre.  

 
Okrem siedmich pádov poznáme ďal�ie: 
Kto z koho � koperatív 
Koho ako � buzeratív 
Kto koho � likvidátor 
Čo za čo � korupcionál 
Ako komu � protekcionál 

 
Prečo v slovenských re�tauráciach tak 
prudko zdra�ela cigánska pečienka? 
- Lebo veľa Cigánov u� emigrovalo... 
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NEZÁVISLÝ     ♦     NEKONFORMNÝ     ♦     NECENZUROVANÝ 

www.prop.sk 
 

Najúspe�nej�í politický spravodaj v SR (podľa www.naj.sk) Články, analýzy, preklady agentúrnych správ... 
 

Proti Prúdu 
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Slovenská pospolitosť - národná strana 

a Slovenská pospolitosť 

pozývajú v�etkých roduverných Slovákov, na akcie, ktoré sa uskutočnia v dňoch

27. a 28. augusta 2005. 
27. augusta 2005 si o 12:00 hod. v Ru�omberku pripomenieme otca národa Andreja Hlinku. 

27. augusta 2005 o 15:30 hod. sa stretneme v Martine s občanmi mesta a nav�tívime Národný 

cintorín a uctíme si pamiatku veľkých Slovákov. 

28. augusta 2005 si o 15:00 hod. v Banskej Bystrici pripomenieme tzv.: "Slovenské národné 

povstanie". 

28. augusta 2005 o 19:00 hod., vo Zvolene, fakľový pochod. 
Presné informácie o akciách a prípadne zmeny budú včas zverejnené na na�ich 

internetových stránkach: 

www.pospolitost.sk 
ako aj na stránke o.z. Nové slobodné Slovensko, ktoré tieto akcie mediálne podporuje 

www.nss.sk


