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Úvodník 
 

Uplynulý mesiac sme boli svedkami, niektorí aj obeťami, ďal�ej série útokov na 
Slovenskú pospolitosť zo strany médií a nástrojov �tátnej moci. Policajný teror, zastra�ovanie, 
domové prehliadky a zatýkanie. Občanom servírovali médiá opakovane skreslené a nepravdivé 
informácie. Je to náhoda? Zaiste nie. Blí�iace sa voľby a chaos, aký pred nimi na Slovensku 
panuje, priná�a obavy súčasným mocipánom. Neistota �tátnej moci sa prejavovala a prejavuje 
sa i dnes vo zvý�enej aktivite jej represívno-bezpečnostných zlo�iek. Ale proti komu? 

Slovák, napriek cielenému vymývaniu mozgu médiami, mô�e vidieť obrazy, ktoré 
svedčia o pravom opaku toho, čo tárajú politici celoslovenského a regionálneho formátu a čo 
im servíruje spravodajstvo. Klamstvo sa vŕ�i na klamstvo a blud na blud. Slovák vidí stále viac 
parazitov rôznorodých etník a stále viac dobre �ivených a zaopatrených prostitútok v 
luxusných miliónových autách. Vidí rovnako dobre �ivených rómskych spoluobčanov, ktorí 
vôbec nevyzerajú, �e by trpeli hladom, nedostatkom, alebo �e by boli nejakým spôsobom 
diskriminovaní. Vidí postupné osprostievanie naj�ir�ej populácie Slovenska �zábavnými� 
reláciami. Vidí zjavných kriminálnikov ako si vegetujú z nakradnutého a z výnosov svojich 
podvodov.  

To v�ak nie sú vinníci. Za naj�kodlivej�ích sú pokladaní členovia a funkcionári SP. 
Prečo? Lebo chcú poriadok, skutočné právo a spravodlivosť, lebo chcú prácu a dôstojný �ivot 
pre Slováka vo svojom vlastnom �táte. Lebo sú proti ruinovaniu ekonomiky, národného 
hospodárstva a jeho drancovaniu medzinárodným kapitálom. To je tá vina? Podľa súčasných 
reprezentantov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci áno.  

My v�ak vravíme, �e kto nás chce biť, palicu si nájde. Ale pozor! Pamätajte, �e palica 
má dva konce. Teror polície a informačnej slu�by e�te nedokazuje pravdu. A dokázať ju nikdy 
nemô�e. To, �e zatknete desiatky nevinných ľudí sa nakoniec obráti proti vám! To, �e ich 
odsúdite sa vám vráti. 

Bojovníci slovenskej očisty! Vy pamätajte, �e najväč�ím zločinom je zrada spáchaná 
na svojom národe a svojich spolubojovníkoch. Budú vás lákať na spoluprácu s nepriateľom. 
Budú sa sna�iť donútiť vás k tejto spolupráci hrozbou a vydieraním. Pamätajte v�ak, �e ka�dý, 
kto zradí za judá�sky gro�, sám sa odcudzil národu a za nejaký čas skončí ako Judá�.  

Buďte bdelí. Buďte v strehu. Nech je va�e vedomie naplnené čistým presvedčením a 
vierou vo víťazstvo my�lienky národnej očisty a radostného budovania kraj�ieho Slovenska!   

Redakcia Hlasu národnej strá�e 
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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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Spomienkové akcie  
v Hlohovci, Modre, Černovej a Pre�ove 

29. - 30. októbra 2005 
 

Posledný októbrový víkend sa v 
�tyroch slovenských mestách konali 
spomienkové národné akcie. Pri 
príle�itosti výročia popravy �túrovských 
bojovníkov Karola Holubyho a Viliama 
�uleka v mestskej časti Hlohovca - 
�ulekove, nasledovala oslava 190. 
výročia narodenia najväč�ieho Slováka 
Ľudovíta Velislava �túra v Modre, pietna 
spomienka na zavra�dených černovských 
občanov v mestskej časti Ru�omberka v 
Černovej a posledná pietna spomienka 
na popravu slovenských vojakov v meste 
Pre�ov. Akcie organizovali občianske 
zdru�enia Slovenská pospolitosť (SP), 
Nové slobodné Slovensko (NSS) a 
Jednota slovenskej mláde�e (JSM).  

Na spomienkových akciách by 
nebolo nič a� také netradičné, preto�e 
spomienkové akcie s podobným 
zameraním organizuje Slovenská 
pospolitosť u� desať rokov od jej vzniku, 
nebyť nepredvídateľných udalostí, a to 
zásahu �tátnej moci, ktorá chcela 
zabrániť národne uvedomelým Slovákom 
a Slovenkám uctiť si tieto významné 
udalosti pokojným verejným a vopred 
ohláseným zhroma�dením. U� od 
začiatku, a to prvej spomienkovej akcie v 
Hlohovci, ktorá začala v dopoludňaj�ích 
hodinách 29. októbra 2005, boli 
zúčastnení národovci a členovia 
Slovenskej pospolitosti, Nového 
slobodného Slovenska a Jednoty 
slovenskej mláde�e, ako aj ich 
sympatizanti a podporovatelia nemilo 
prekvapení po príchode na Námestie Sv. 
Michala, kde u� čakali obrovské húfy po 
zuby ozbrojených policajtov. 
Ako prvá perzekúcia sa ukázalo 
predvedenie poprednej osoby 
Slovenskej pospolitosti a 
Nového slobodného Slovenska, 
aj napriek tomu, �e spáchal iba 
priestupok. Po zoradení oddielu 
SP a ostatných prítomných sa 
vyrazilo naprieč mestom do 
mestskej časti �ulekovo, miesta 
spomienkovej akcie. Počas 
pochodu sa zúčastnení stretli s 
veľkým mno�stvom sympatií a 
záujmu okoloidúcich občanov. 
Na mieste spomienky 
�ulekovského pomníku mladým 
�túrovským dobrovoľníkom a 
martýrom, 23-ročného rodáka 
zo Soboti�ťa Viliama �uleka, 

ktorého nemilosrdne popravili 20. 
októbra 1848 na základe rozsudku 
�tatariálneho súdu maďarského vojska v 
Hlohovci a 22-ročného Karola Holubyho 
rodáka z Hájov pri Martine popraveného 
26. októbra 1848. Spomienka začala 
privítaním prítomných Vodcom Mgr. 
Marianom Kotlebom, následne členka 
SP Kristína predniesla báseň od veľkého 
�túrovského básnika Janka Kráľa - Duma 
dvoch bratov, ktorú Janko Kráľ venoval 
popraveným druhom v zbrani. Ako prvý 
zaznel historický prejav od člena 
hlavného vedenia SP (HV SP) Ivana 
Sýkoru, v ktorom prítomným pripomenul 
historické pozadie popravy mladých 
slovenských bojovníkov za práva 

Slovákov. Po ňom nasledoval prejav 
Hlavného vedúceho JSM Mgr. 
Slavomíra Jančoka, ktorý v dojímavom 
prejave priblí�il boj Slovákov za svoju 
samostatnosť a svoje práva, tak ako v 
minulosti tak aj dnes. Na záver polo�ili 
členovia SP k pomníku vence. Prítomní 
si uctili pamiatku mladých martýrov 
minútou ticha a členovia SP, NSS a JSM 
sa poklonili pamiatke mladých �túrovcov 
a Vodca Mgr. Marian Kotleba pozval 
prítomných na spomienkovú akciu do 
Modry. To e�te ale nikto netu�il, �e pred 
malebným malokarpatským mestom 
Modra sa sťahuje obruč represívnych 
zlo�iek �tátneho aparátu, ktorý mal za 
úlohu iba jediné, zistiť a zapísať 
toto�nosť v�etkých Slovákov, ktorí si 
pri�li uctiť �túrovu pamiatku v deň jeho 
190-tych narodenín. Akcia bola 
naplánovaná na 16.00h. U� v 
poludňaj�ích hodinách bolo námestie a 
priľahlé ulice plné slovenských 
národovcov, ktorí čakali na príchod 
členov SP, NSS a JSM. Ale rovnako 
bolo mesto plné v�adeprítomných po 
zuby ozbrojených policajtov, ako aj 
policajtov so psami a policajtov na 
koňoch. Málokto vtedy e�te tu�il, �e táto 
"armáda" neslú�i na ochranu verejného 
poriadku pokojných zhroma�dených, ale 
na to, aby nezákonne zasiahla a 
rozohnala pokojné zhroma�denie a 
zahasila tak hnev na�ej "slovenskej" 
vlády, ktorá sa netají deklarovaním, �e 
nenávidí v�etko slovenské a s národom 
súvisiace.  

Spomienka na 190. výročie 
narodenia a zároveň uctenie si 
pamiatky a odkazu najväč�ieho 
Slováka Ľudovíta Velislava 
�túra začalo na námestí pri 
�túrovej soche, pochodom 
členov SP, NSS a JSM ako aj 
veľkým mno�stvom ich 
sympatizantov, podporovateľov 
a hrdých nestranných 
národovcov na mestský 
Modranský cintorín, kde 
spočívajú �túrove kosti. 
Spomienka začala nastúpením 
čestnej strá�e vedľa �túrovho 
hrobu a nastúpením jednotky 
SP. Členka SP Alexandra 
predniesla báseň Janka Kráľa 
"Duma Slovenská". 

 

Hlohovec � Kristína pri prednese básne. 

 
 

Hlohovec � Z ľava: Pobočník Vodcu Ján Kopúnek, člen Hlavného
vedenia Ivan Sýkora, Vodca Mgr. Marian Kotleba. 
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Členovia SP polo�ili 
na hrob Ľudovíta �túra veniec. 
Následne sa Vodca Mgr. 
Marian Kotleba, Hlavný Vedúci 
JSM Mgr. Slavomír Jančok a 
v�etci prítomní členovia SP, 
NSS a JSM poklonili �túrovej 
pamiatke. Poklonu zavŕ�il 
Predseda NSS a Druhý 
pobočník Vodcu SP Radovan 
Novotný. Prítomní sa 
pochodom mestom presunuli na 
námestie pred �túrovu sochu, 
na miesto hlavného programu. 
Po tom, ako sa námestie 
zaplnilo hrdými slovenskými 
národovcami, začala hlavná 
časť programu hymnou SR 
"Nad Tatrou sa blýska", ktorú spievalo 
celé námestie. Nasledovala srbská 
hymna, ako akt srbskej spoluúčasti 
uctenia si �túrovej pamiatky. Členka SP 
predniesla Báseň a ako prvý vystúpil s 
historickým prejavom člen HV SP Ivan 
Sýkora. Prejav bol náhle preru�ený 
policajnou výzvou na rozpustenie 
pokojného zhroma�denia bez toho, aby 
na príčinu a dôvod upozornil 
organizátorov. A to aj po tom, ako sa 
organizátori do�adovali jeho vysvetlenia 
k dôvodu rozpustenia zhroma�denia. 
Namiesto toho policajný major 
odpovedal strohým "lebo som to povedal 
ja" a zaznel príkaz, aby polícia rozohnala 
prítomných. Organizátori bez zákonného 
vysvetlenia odmietli zhroma�denie 
rozpustiť, medzitým Vodca Mgr. Marian 
Kotleba a hlavný vedúci JSM Mgr. 
Slavomír Jančok oznamovali prítomným 
ľuďom snahu polície nezákonne zru�iť 
riadne nahlásené podujatie, na čo 
reagovali u� silové zlo�ky napadnutím 
tribúny, techniky a organizátorov. 
Zásahová jednotka rozkopala propagačné 
materiály. Zúčastnení nemali ani čas 
pokojne z námestia odísť a u� dostávali 

prví účastníci pokojného zhroma�denia 
údery obu�kom do horných častí tela a 
hláv. Prvé rozbité hlavy a nábeh 
brutálnej polície do davu na koňoch a zo 
psami. Z jednej strany tlačili brutálni 
policajti ľudí na chodník a z druhej 
strany z chodníka na cestu. Hrubá a 
brutálna polícia nedala prítomným ani 
mo�nosť pokojne odísť a začalo prvé 
zaisťovanie osôb. Zaistené boli členky 
SP, ktoré prítomným rozdávali letáky o 
EÚ a NATO, samolepky s logom SP a 
oficiálnu tlačovinu Hlas národnej strá�e. 
Zaistený a zbitý bol Pobočník Vodcu 
Radovan Novotný, ktorý sa od policajtov 
do�adoval vysvetlenia za brutálny 
nezákonný zákrok. Brutálne zbití a na 
zemi dokopaní boli e�te niektorí 
prítomní, ktorí kládli pasívny odpor a 
nechceli sa podriadiť nezákonnému 
vyčíňaniu polície. Národovci začali 
spievať hymnu SR a národné piesne, pri 
ktorých boli obu�kami bití a bezhlavo 
tlačení na okraj mesta. Samotní policajti, 
ktorých sa národovci pýtali kam ich 
vlastne tlačia a vedú, nevedeli 
odpovedať, ale s obu�kami a koňmi 
tlačili zhroma�dených ďalej na okraj 

mesta. Po tom ako 
zhroma�dených vytlačili do 
slepej ulice nad Modru do 
vinohradov, začal Vodca svoj 
zdrvujúci prejav. Prejav, ktorý 
tak stra�ne niekomu preká�al, a 
nechcel, aby bol prečítaný na 
námestí pred v�etkými 
prítomnými, bol neustále 
preru�ovaný potleskom a 
skandovaním národných a 
proslovenských hesiel. Po 
prejave znelo z hrdiel 
prítomných skandovanie na 
slávu Vodcovi. Medzitým pri�li 
policajti a zahlásili, �e ak do 
piatich minút nebudú v�etci 
prítomní v neďaleko 

pristavenom autobuse, budú v�etci 
prítomní znovu rozohnaní a zbití... Tak 
neslávne skončila spomienka na 190. 
výročie narodenia ná�ho velikána 
Ľudovíta Velislava �túra. 

Azda nám neostáva nič iné len 
kon�tatovať, �e uctiť si pamiatku 
Ľudovíta �túra a vyjadriť svoj názor a 
pokojne sa zhroma�diť, je v na�om �táte 
hrdelný zločin... 

Na druhý deň v nedeľu 30. 
októbra sa uskutočnila pietna 
spomienková akcia v mestskej časti 
Ru�omberka v Černovej, rodisku 
Andreja Hlinku a miesta, kde do�lo 27. 
októbra 1907 k brutálnemu zásahu proti 
neozbrojeným a pokojne zhroma�deným 
veriacim. Černovskí veriaci, ktorí si 
chceli dať vysvätiť svoj nový kostol od 
svojho rodáka, ktorý im v stavbe kostola 
výrazne pomohol, Andreja Hlinku, 
nechceli dovoliť, aby im kostol vysvätil 
iný farár, ktorého im poslal biskup 
Páravy. Na príkaz Ru�omberského 
slú�neho začali vojaci do bezbranného 
davu strieľať. Bilancia streľby bola 
veľmi tragická - 15 mŕtvych, 10 ťa�ko a 
60 ľahko zranených. Súd uväznil 38 

Modra � Polícia sa vyhrá�a �e ak nenastúpime do autobusu,
opätovne pou�ije násilie.  

Modra � Polícia bez udania dôvodu napadla účastníkov
zhroma�denia. 

 

Modra � pri hrobe Ľudovíta Velislava �túra 
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osôb, spolu na 37 rokov väzenia. 
Udalosť patrila medzi najväč�ie 
krvipreliatia v Uhorsku v čase dualizmu. 
Odsúdili ju svetoznáme osobnosti, ako 
bol E. Denis, R. W. Seton-Watson, B. 
Bjőrson, L. N. Tolstoj a iní. Tragédia 
upozornila svet na národný útlak 
Slovákov i na to, �e re�im v Uhorsku má 
len pozlátku demokracie. Tragédia je o 
to väč�ia, �e rovnako sme na tom na 
Slovensku i dnes a udalosti z Modry 29. 
októbra 2005 tomu iba nasvedčujú a 
potvrdzujú.  

Spomienka začala tým, �e 
nastúpených členov SP, NSS a JSM 
prítomní policajti legitimovali a následne 
zapísali. Po dorazení na černovský 
cintorín, miesto kde sú obete Černovskej 
masakry pochované a kde majú 
postavený pamätník, boli prítomní 
zhrození a zarazení veľkým mno�stvom 
�títmi, prilbami a vytasenými obu�kami 
vyzbrojených policajtov, ktorí lemovali 
priestor pred pamätníkom. Ako prvý 
vystúpil s prejavom Hlavný vedúci JSM 
Mgr. Slavomír Jančok. Pripomenul 
prítomným udalosti z roku 1907, ktoré 
veľmi pripomínali udalosti z 
predvčeraj�ej Modranskej spomienky na 
Ľ. �túra. Po ňom nasledoval prejav 
Vodcu, v ktorom taktie� prítomným 
priblí�il udalosti z Modranskej akcie a 
porovnal ju s masakrou v Černovej v 
roku 1907. Veľmi emotívny prejav bol 
adresovaný najmä prítomným policajtom 
a odsudzoval včeraj�í zákrok polície v 
Modre. Prejav bol preru�ovaný 
súhlasným potleskom a na tvárach 
niektorých policajtov bolo vidieť 
zahanbenie a ľútosť. Nasledovalo 
polo�enie venca, minúta ticha, 
poklonenie sa pamiatke obetí masakry a 
zapálenie symbolických pätnástich 
sviečok. Po skončení oficiálnej časti 
programu zotrvali členovia SP, NSS a 
JSM v dru�ných rozhovoroch s 

miestnymi obyvateľmi, ktorí nechápali 
prítomnosť polície, keď�e s členmi SP, 
NSS a JSM mali len dobré skúsenosti z 
ostatných rokov, keď sa konali 
spomienkové akcie. Začal sa rozdávať 
prítomným propagačný materiál a na to 
bol opäť predvedený Pobočník Vodcu 
Radovan Novotný. Medzitým si členovia 
SP, NSS a JSM prezreli rodný dom 
Andreja Hlinku. Počas odchodu k autám 
a autobusu bol sprievod zastavený a 
obkľúčený políciou. Z pristaveného auta 
vystúpili mu�i v civile a zatkli Vodcu 
SP. Na otázku Pobočníka vodcu a 
zároveň �tatutárneho zástupcu SP a SP-
NS Jána Kopúnka, kam ho vedú a prečo, 
dostal strohú odpoveď, aby sa nestaral. 
Po týchto udalostiach sa väč�ina členov 
SP nemohla zúčastniť akcie v Pre�ove, 
preto�e vynakladali úsilie na zistenie, čo 
je s Vodcom a kam ho odviedli. Rovnako 
čakali na zadr�aného Pobočníka 
Radovana Novotného. Na akciu do 
Pre�ova sa preto presunuli iba niektorí 

členovia SP.  
Na spomienkovej akcii v 

Pre�ove si členovia SP, NSS a JSM 
chceli uctiť pamiatku obetí pre�ovskej 
masakry - vojakov, ktorých dali po 1. sv. 
vojne a po vzniku Československa 
postrieľať maďarskí �andári. Do mesta 
pri�li s hodinovým me�kaním z dôvodu 
policajných zdr�aní v Černovej a počas 
cesty do Pre�ova. Na parkovisku pri 
pravoslávnom kostole sa stretli s členmi 
SP a NSS, ktorí sa nezúčastnili 
predo�lých spomienkových akcií, a 
sympatizantmi oboch organizácií. 
Spoločne vyrazili na miesto konania 
spomienky na Hlavnú ulicu pri kostole 
sv. Mikulá�a. Počas pe�ieho pochodu sa 
postupne pridávali skupinky národovcov 
a Pre�ovčanov, ktorí celý čas trpezlivo 
čakali na príchod členov SP a NSS. Popri 
ceste postávali hlúčiky narkomanov a 
anarchistických zjavov, ktorí svojím 
vzhľadom a vulgárnym správaním 
naháňali hrôzu miestnym obyvateľom, 
keď�e títo ich rad�ej obchádzali. 
Policajné zlo�ky zlo�ené z 
"ťa�koodencov" tesne pred na�im 
príchodom na miesto konania spomienky 
legitimovali len zvolávateľa akcie a bez 
ďal�ích zábran nás pustili ďalej. Po 
príchode na Hlavnú ulicu člen HV SP 
Peter Basala oboznámil zúčastnených s 
dôvodmi, prečo sa na akcii zúčastnilo 
menej členov a nevystúpia na nej rečníci 
tak ako to bolo v pláne. Následne 
predniesla členka SP Alexandra báseň od 
veľkej osobnosti ná�ho národa Martina 
Rázusa - Čo chceme. Prítomní národovci 
a Pre�ovčania odmenili recitáciu 
potleskom, len prítomné anarchistické 
�ivly, ktoré boli zjavne pod vplyvom 
drog, znova dokázali svoj vzťah ku 
slovenskej kultúre, keď báseň drzo 
vypískali a búrlivým pokrikom vyjadrili 
svoj nesúhlas s ňou. Po nej pristúpil člen 
Mestskej polície a oznámil nám, �e sme 

 

Černová � Pobočník Vodcu Ján Kopúnek v rozhovore
s obyvateľmi Černovej v ktorom im priblí�il udalosti z Modry. 

 

Černová � Zástup represívnych zlo�iek na posvätnej pôde
černovského cintorína. 

 

Černová � Člen Hlavného vedenia SP
Ivan Sýkora pri prejave. 
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si nesplnili podmienky, ktoré sme si sami 
stanovili a to tým, �e sme nemali na 
spomienke 15 označených organizátorov, 
a �e musíme okam�ite akciu rozpustiť. 
Tak na�li vhodnú zámienku ako členom 
SP nedovoliť poslednú naplánovanú 
spomienku, ktorou si chceli uctiť 
nehanebnú popravu slovenských 
vojakov. Po otázke, či smieme aspoň 
polo�iť ku kostolu vence ako vzdanie 
úcty obetiam pre�ovskej masakry, nám 
príslu�ník odpovedal, �e nám to zistí a �e 
mô�eme zatiaľ pokračovať v programe. 
Tak druhý člen HV SP začal 
oboznamovať prítomných s udalosťami, 
ktoré viedli k nezmyselnej a krvavej 
poprave slovenských mládencov. No po 
niekoľkých vetách spomenutý príslu�ník 
Mestskej polície prečítal do megafónu 
rozhodnutie o okam�itom rozpustení 
akcie. Policajtom nevadili okolo 
postavajúci narkomani, ktorí si �atkami a 

kuklami zakrývali tvár, čo je nezákonné, 
ale vadilo im to, �e niekto polo�í veniec 
slovenským vojakom, ktorí za ná� národ 
a na�u zem obetovali svoje �ivoty. 
Keď�e nám bolo odoprené polo�iť vence 
ku kostolu, člen HV SP oznámil 
rozhodnutie o rozpustení prítomným a 
poďakoval im za účasť na 
spomienke. Prítomní 
Slováci dali svoj súhlas s 
nami najavo potleskom a s 
vďakou v očiach nám 
osobne vyjadrili svoje 
sympatie. So záujmom si 
vzali na�u tlačovinu Hlas 
Národnej strá�e a rôzne 
materiály. Následne sa 
spoločne za doprovodu 
polície vybrali naspäť na 
parkovisko. Prítomných 
novinárov sme 
informovali o chystanej 
tlačovej konferencii a 
neskôr sme pokračovali s 
na�imi kamarátmi v 
priateľských rozhovoroch. 
A� na druhý deň niekoľko 
členov SP a NSS polo�ilo 
vence a zapálilo sviece na 
mieste tragédie, pri 
kostole sv. Mikulá�a. 

Tak behom 
dvoch dní �tátna moc a 
"na�a" vláda ukázala 
Slovákom, ako sa na 
Slovensku uplatňujú 
ľudské práva a ako bude 
postupovať proti ľuďom, 
ktorí sa hrdo hlásia k 
slovenskému národu a 
slovenským osobnostiam. 
Ako zakročí proti 
občanom, ktorí majú iný 
politický názor a neboja sa 

to dať verejne najavo. A tak si mohli 
pokojne zhroma�dení občania na 
spomienkovej akcii v Modre a v ďal�ích 
troch Slovenských mestách na vlastnej 
ko�i za�iť policajný teror a brutalitu! 

(SM) 
 

 
 

Pre�ov � Pobočník Vodcu Radovan
Novorný, kladie veniec obetiam
Pre�ovskej vzbury. 

 
Nechápem... 

 
Prečo hŕstku verných Slovákov �strá�i� polícia? 
Je to ozaj �tátna in�titúcia či sa tak len nazýva? 
Pokojný priebeh akcie veľmi rýchlo doká�u zru�iť, 
nemajú �iadne svedomie na svojej zapredanej du�i. 
Na akciách nie sú �iadne problémy s na�imi členmi, 
oni si ich nájdu, no MY ostaneme my�lienke verní! 
 
Ako je mo�né, �e zadr�ia slovenského občana, 
bez udania dôvodu spravia z neho len oplana. 
Po mnohých hodinách výsluchu a čakania, 
dozvie sa, �e sa ob�aloba proti nemu stavia. 
Kde je právo na prehliadku rovnakým pohlavím? 
To sa práve stratilo pri na�om pojednávaní. 
Či vy, páni policajti, nie ste tie� ľudia? 
Netrápi vás, �e nevinných Slovákov súdia? 
 
Na prvom mieste by ste mali byť verní Slováci, 
hrdosť je v�ak u vás na druhom mieste, po práci. 
Je mi smutno aj za vás, �e ste dopadli takto, 
demokratickým �tátom sme e�te príli� krátko. 
Sami ste povedali, �e nemáte nič proti nám, 
nechoďte u� spolu s vládou, le� ka�dý sám! 
 
�ena nie je slab�ia, tak ako ste si mysleli, 
vieme prečo sme svojou účasťou tie� prispeli. 
Paragraf 260 je ozaj zaujímavé obvinenie, 
nebolo nám v�ak podané �iadne vysvetlenie. 
Sedem hodín s vami nám ozaj úplne stačilo, 
na�e povedomie sa v�ak vôbec nezlomilo. 
Základné potreby ste nám svorne upierali, 
zastra�ovaním ste len vlastnú slabosť ukázali. 
 
Nie som si doteraz vedomá tej veľkej viny, 
som v�ak ochotná niesť zodpovednosť za činy. 
Azda vám tak veľmi vadila báseň Janka Kráľa? 
Ozaj kvôli nej boli zadr�aní ďal�í traja? 
Alebo Ľudový program bol tým va�ím dôvodom? 
Ministerstvom vlády nebol schválený podvodom! 
Tieto tlačoviny sa nerozdávali v Modre prvýkrát, 
snáď Vám za protizákonné zadr�anie zdvihli plat. 
 
Teraz u� sami rozmý�ľate čo sa to vlastne stalo, 
mali ste jednoducho strach, �e nás nie je málo. 
Pri hrobe martýrov ste pekne klopili hlavy, 
my sme v�ak naďalej nezlomne spolu stáli. 
Po rokoch �iel Slovák proti Slovákovi, 
na tom istom mieste a to ma ozaj bolí. 
Ak konečne otvoríte oči, zalejú ich slzy, 
to čo sa práve teraz deje mňa osobne mrzí... 

Jedna z dvoch (SK)
  

 

Pre�ov � Člen Hlavného vedenia SP Peter Basala a Alexandra pri prednese
básne. 
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Tlačová konferencia SP-NS v Bratislave 
 

Deň po skončení sérií podujatí, ktoré Slovenská 
pospolitosť a jej partnerské organizácie uskutočnili po celom 
Slovensku s cieľom úctiť si pamiatku tých, čo �ili a mreli za 
svoj národ a dva dni po brutálnom policajnom rozohnaní jej 
pokojného zhroma�denia v Modre prebehla tlačová konferencia 
v Bratislave.  

Za účasti najvy��ích predstaviteľov Pospolitosti � 
vodcu Mgr. Mariána Kotlebu a pobočníka Jána Kopúnka, ako aj 
hlavného vedúceho Jednoty slovenskej mláde�e Mgr. Slavomíra 
Jančoka  boli prítomným novinárom vysvetlené v�etky 
okolnosti  policajného teroru v Modre i predchádzajúcich 
udalostí počnúc útokom na vodcu a končiac domovými 
prehliadkami v ich bytoch. Pán Jančok celkom jednoznačne 
právne zdôvodnil, prečo tieto akcie �tátnych orgánov namierené 
voči slovenským národovcom poru�ili na mnohých miestach 
nielen ústavu, ale aj zákon a po�liapali tak základné práva 
garantované v�etkým občanom SR.  

Vodca reagoval tie� na vyjadrenie generálneho 
prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý sa tento deň obrátil na 
najvy��í súd so �iadosťou o zákazanie SP-NS. Označil ho za 
pochopiteľný, keď�e Trnka je podľa v�etkého nominantom 
SMK. Pobočník uviedol jeden zo skutočných dôvodov, pre 

ktoré polícia zasiahla. Je ním strach vládnej kliky, z naplnenia 
ľudového programu, čím by pri�li o svoje majteky nakradnuté v 
privatizácií, o ktoré o�obračily slovenský národ. 
Na záver bolo zhrnuté, prečo pova�uje Slovenská pospolitosť 
postup polície za protizákonný. Uveďme dva z týchto dôvodov: 
1.  Zhroma�denie v Modre bolo rozpustené a následne 
rozohnané obu�kami bez udania právneho dôvodu a bez toho, 
aby tak vykonal zástupca obce. 
2.  Ľudový program, ktorý bol zámienkou na rozpustenie 
zhroma�denia a ktorý bol podľa polície zakázaný, nebol takto 
nikdy označený súdom, ktorý má ako jediný právo v tejto veci 
rozhodnúť. 

Vodca bol po skončení tlačovej konferencie pozvaný 
do diskusnej relácie TA3 Téma dňa: �Zaká�u Slovenskú 
pospolitosť?�, kde vo večerných hodinách vystúpil. I tu sa v�ak 
jesne ukázalo, koľko priestoru sa poskytuje jednej strane a 
koľko druhej. Vodca mal mo�nosť hovoriť asi 6 z 30 minút, 
zvy�ok bol vyu�itý ľuďmi, ktorý Pospolitosť a jej aktivity 
odmietajú. 

Velislav Slovanský

 

Slovenská pospolitosť a Nové slobodné Slovensko 
podporili petíciu za záchranu Múzea Ľudovíta �túra v Modre 

 
Vy�e �tyristo petičných hárkov zozbieraných členmi 

Slovenskej pospolitosti a Nového slobodného Slovenska 
odovzdala v stredu 26. októbra 2005 v Modre delegácia 
Slovenskej pospolitosti vedená Star�inom MO SP Bratislava 
predstaviteľke petičného výboru a zároveň riaditeľke Múzea 
Ľudovíta �túra v Modre pani PhDr. Oľge Pavúkovej. Po 
príchode nás pani riaditeľka veľmi srdečne privítala a 
neskrývala radosť, �e v na�ej krajne e�te existujú ľudia, ktorým 
nie je osud ná�ho národa a na�ich národných velikánov a dejín 
ľahostajný. V priateľskom 
rozhovore nám porozprávala 
stručnú históriu múzea a priblí�ila 
nám pozadie príčin zru�enia 
múzea, rovnako ako hrozby od 
niektorých "ľudí" ak petičnú akciu 
neodvolajú. Porozprávala nám 
postrehy zo �ivota Ľudovíta �túra 
a jeho boja za jazyk a �tátnosť. 
Informovala nás o ROKU 
ĽUDOVÍTA �TÚRA, ktorý sa 
začal v októbri 2005 a bude 
ukončený v októbri 2006. Rok 
Ľudovíta �túra bude zahŕňať rôzne 
podujatia v mestách a obciach na 
celom Slovensku. Rok Ľudovíta 
�túra je pod zá�titou prezidenta SR 
a organizátorov tvoria 
Ministerstvo kultúry SR, 

Slovenská národná kni�nica - Múzeum Ľudovíta �túra, Matica 
slovenská, mesto Modra, obec Uhrovec a spoluusporiadateľské 
organizácie a cirkvi v mestách a obciach na Slovensku. Star�ina 
MO SP Bratislava pani riaditeľke predstavil Slovenskú 
pospolitosť a na�e ciele a aktivity. Rovnako ju pozval na na�u 
sobotňaj�iu spomienku v Modre pri príle�itosti 190. výročia 
narodenia Ľudovíta �túra. Pani riaditeľka nás na záver previedla 
po múzeu a v srdečnom duchu sme sa rozlúčili. Petičnú akciu 
pripravila Iniciatíva kultúrnych občanov Slovenska k 190. 

výročiu narodenia a k 150. 
výročiu úmrtia Ľudovíta 
�túra.  

Zru�enie Múzea 
veľmi pobúrilo členov SP a 
NSS a petíciu preto výrazne 
podporili. Petičné hárky 
budú predlo�ené NR SR 29. 
októbra 2005 v deň 
celo�tátnych osláv 190. 
výročia narodenia Ľudovíta 
�túra.  

V mene petičného 
výboru a Vodcu Slovenskej 
pospolitosti sa chcem 
poďakovať v�etkým, ktorí 
podporili petičnú akciu za 
záchranu Múzea Ľudovíta 
�túra v Modre.

 
(SM) 

 
 

Modra � Star�ina MO SP Bratislava Michal La��ák, odovzdáva
petičné hárky pani PhDr. Oľge Pavúkovej. 

 

HLAS NÁRODNEJ STRÁ�E � kopírujte, po�ičiavajte, roz�irujte.
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Odhalenie pamätnej tabule 
Jánovi Vojta�ákovi v Ilave, 6. októbra 2005 

 
6. októbra si kresťansky a národne uvedomelí ľudia na Slovensku pripomenuli 40. výročie smrti veľkého syna slovenského 

národa a hlboko veriaceho biskupa Jána Vojta��áka, ktorý umrel po 15-ročnom krutom väzení v rôznych komunistických �alároch 
dňa 4. augusta 1965 v českých Řičanoch.  

 
Ján Vojta��ák bol mu�, ktorý sa 

nezlomil a nezľakol boľ�evického zla a a� do 
konca vytrval v presvedčení, �e celý �ivot 
bojoval za správnu vec. Tento blízky priateľ a 
spolubojovník otca národa Andreja Hlinku sa 
nebál obhajovať prvého slovenského 
prezidenta Dr. Jozefa Tisu pred neslávne 
známym Národným súdom a aj počas SNP - 
boľ�evicko-čechoslavakistického puču 
nezradil Slovenský �tát. O SNP svojho času 
vyhlásil: "Slovák, a tobô� Slovák katolík 
nezná �iadneho slovenského národného 
povstania, ale len bystrickej rebélie�" 

V tento deň sa v Ilave uskutočnilo 
slávnostné odhalenie pamätnej tabule na múre 
väznice, v ktorej strávil Ján Vojta��ák vy�e 
rok. Odhaleniu predchádzala sv. Om�a v 

blízkom kostole za prítomnosti mnohých 
hostí, medzi inými nedávno vysväteného 
pána biskupa Judáka, primátora Ilavy, ako aj 
predsedu Zväzu protikomunistického odboja 
pána Jozefa Vicena. Tesne pred odhalením 
pamätnej tabule predniesla báseň známa 
národná umelkyňa a predsedníčka I. 
miestneho odboru  Matice Slovenskej Eva 
Kristínová. Na záver zaznela hymnická 
pieseň "Kto za pravdu horí". 

Na podujatí nechýbali ani členovia 
Slovenskej pospolitosti z Bratislavy, ktorí 
boli hneď po príchode do kostola usadení do 
prvých lavíc a ktorí polo�ili aj veniec k 
tomuto pamätníku. Účasť SP prijali ostatní 
účastníci s radosťou a so záujmom s nimi 
viedli priateľské rozhovory. 

 
 

Velislav Slovanský 
 

Maďarské (seba)klamy 
 
(Seba)klam �iesty: Maďarstvo má v Karpatskej kotline �tisícročnú� misiu � osobitnú kultúrnu misiu a osobitné historické 
poslanie. V minulosti integrovalo a viedlo jej národy a aj do budúcna je predurčené na úlohu garanta stability, demokracie a 
liberalizmu. Maďarsko je tým predurčené na úlohu regionálnej veľmoci v strednej Európe a jej príkladom vzorovej 
men�inovej politiky. Tieto skutočnosti by mali brať do úvahy najmä západné mocnosti a podľa toho sa k Maďarom a 
Maďarsku správať, čo predpokladá osobitný prístup, garancie, pomoc a podporu. 
 

Na úteku pred vlastnou minulosťou alebo vzbura kópií 
 

Maďarov v priebehu celých dejín prenasleduje silný 
komplex malosti a závislosti, ktorý sa sna�ia kompenzovať 
veliká�skou hrou na silných, slávnych a povolaných viesť 
iných. Niekoľkostoročný presun ich predkov, starých Uhrov, zo 
zauralskej pravlasti do strednej Európy bol akoby nekončiaci sa 
útek pred silnej�ími. Väč�inou silnej�ími nielen vojensky, ale aj 
civilizačne, kultúrne. 

Bol to útek pred dôsledkami včeraj�ka, útek pred 
vlastnou minulosťou (na ktorom sú Maďari dodnes) a 
nadväzovanie krátkodychých účelových spojenectiev. 
Neobzerať sa na minulosť, utekať a spájať sa, s kým sa dá, tento 
recept na liečenie pocitu vlastnej malosti sa u� u starých Uhrov 
dlhodobo fixoval aj ako návod na �ivot a pre�itie. Ten, koho 
neustále prenasleduje hrozba zániku, pociťuje silnú tú�bu �iť 
naplno, a ten, kto trpí pocitom vlastnej malosti, najviac tú�i byť 
veľkým a slávnym. Tieto �historické� motívy sú v maďarskej 
mentalite nesporne veľmi intenzívne. 

Útek starých Uhrov sa napokon skončil v Karpatskej 
kotline, z ktorej nebolo úniku. Okolitá Európa ich donútila 
násilím prejsť k pokojnej�iemu spôsobu �ivota, usadiť sa a 
pokresťančiť. Obyvateľstvo na území Karpatskej kotliny, 
uzavretom takmer zo v�etkýh strán horami, prirodzene 
gravitovalo k určitej forme integrácie. Tí, čo sídlili v centrálnej 

časti tejto oblasti, mali prirodzenú pozičnú výhodu, lebo na 
rozdiel od iných etník susedili so v�etkými a navy�e boli v 
geografickom centre hospodárskej komunikácie, pričom mohli 
kontrolovať najdôle�itej�iu komunikačnú tepnu � Dunaj. 
Napriek tejto �centrálnej� pozičnej výhode sa maďarské 
etnikum dostalo do centra uhorského diania a� v samom závere 
uhorských dejín. Vnútornú slabosť maďarského spoločenstva, 
danú viacerými faktormi (civilizačný handicap, spôsob �ivota, 
mentalita, vysoká miera etnickej heterogénnosti, slab�ia 
demografická vitalita a pod.), si u� vtedy uvedomovali viacerí 
maďarskí vzelanci, tu�iac, �e Maďari ako najslab�í článok v 
reťazi národov Uhorska nezvládnu úlohu hlavného integrátora. 
Najvýsti�nej�ie to vyjadril D. Bánffy: �Nadvláda ná�ho národa 
by bola na�im najväč�ím ne�ťastím.� A práve toto ne�ťastie, 
spejúce k historickému zlyhaniu, sa napokon stalo skutočnosťou 
� v konečnom dôsledku aj na �kodu samých Maďarov. 
Postrehol to aj významný francúzsky historik, slavista a 
diplomat E. Denis: �... hoci sa chvastajú, �e milujú slobodu, radi 
ju obetujú opojnému panovaniu. Keby im, na ich vlastnú �kodu, 
úmysly vy�li, stali by sa onedlho ich obeťou a svoje víťazstvo 
by zaplatili svojím národným �ivotom.� 

Po viac ako osem storočí existencie Uhorska sa Maďari 
museli deliť o moc s inými etnikami, aj keď v tých časoch hralo 

 

Ilava - Člen Hlavného vedenia SP
kladie veniec k pamätnej tabuli
biskupa mons. Jána Vojta��áka. 
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v spoločnosti oveľa väč�iu rolu stavovské ako etnické 
kastovanie. Navy�e spoločenstvo, ktoré mo�no s istou mierou 
zjednodu�enia označiť za maďarské, bolo v rámci genetického 
kotla strednej Európy vnútorne oveľa rôznorodej�ie ako jeho 
starousadlícki etnickí susedia, preto�e do značnej miery 
�nasávalo� a početne sa posilňovalo, najmä v prvých storočiach 
po príchode-vpáde predov�etkým mie�aním sa so stále 
prichadzajúcimi etnikami z východu � Polovcami, Sikulmi, 
Kumánmi... 

Maďarské etnikum bolo rôznorodej�ie nielen 
geneticky, ale aj kultúrne � azda najviditeľnej�ím dôkazom tejto 
dlhodobej vnútornej nehomogénnosti a slabosti maďarského 
spoločenstva je, �e z pôvodnej kultúry starých Uhrov, predkov 
dne�ných Maďarov, sa do súčasnosti nezachoval takmer �iadny 
výraznej�í prvok. Na rozdiel napríklad od Cigánov (Rómov) � 
takisto kočovného etnika pochadzajúceho z Ázie � ktorí si 
dokázali pri svojej ceste dejinami dodnes uchovať isté 
prapôvodné osobité prvky v obliekaní, 
hudbe či ľudovej slovesnosti. Ruka v 
ruke so stratou genetickej 
autochtónnosti postihla Maďarov aj 
strata autochtónnosti kultúrnej. Ich 
kultúrne tradície sú prevzaté a 
okopírované od súčasných európskych 
susedov. Z takejto kultúrnej 
vykorenenosti vyplývajúci �historický 
smútok� je ďal�ím zo zdrojov známeho 
fenoménu hungaropesimizmu, s 
ktorým maďarská spoločnosť dodnes 
neúspe�ne bojuje. 

Vzdelanci s maďarským 
cítením sa pokú�ali tento deficit a 
handicap voči susedom rie�iť u� 
dávno. Ka�dý národ si svoje dejiny 
mytologizuje, ale v maďarskom 
prípade to dosiahlo také parametre,�e 
naozaj mo�no hovoriť o úteku pred 
vlastnou minulosťou. Jeho stopy 
mo�no sledovať u� od prvotnej etapy 
mytologizácie �tefana I. (sfal�ovaná 
bula pápe�a Silvestra II., podľa ktorej 
tzv. Sväto�tefanskú korunu dostal od 
pápe�a), ktorá po stáročiach dospela k 
jeho totálnemu premaľovaniu na čisto 
maďarského kráľa a dôkladnému 
zatajeniu, �e hlavní odporcovia jeho 
�tátotvorných snáh pri zakladaní 
uhorského �tátu sa grupovali preva�ne 
pod staromaďarskými turulmi, či toho, �e Uhorsko zakladal pod 
zástavou, na ktorej bol �slovenský� dvojkrí� s trojvr�ím. 

Za takmer bibliu programového maďarského úteku 
pred vlastnou minulosťou mo�no označiť Anonymovu kroniku 
(Gesta Hungarorum � Činy Uhrov-Maďarov), ktorá deficit 
kultúrnych tradícií a �boľačku� komplexu vlastnej malosti 
�porie�ila� naozaj vo veľkom �týle, keď popri vykreslení 
Arpádovcov v tých najskvelej�ích farbách suverénnych 
stvoriteľov Uhorska pripísala do maďarského panovníckeho 
rodokmeňa krutovládcu zhruba polovice vtedaj�ieho sveta, 
slávneho hunského dobyvateľa Attilu, hoci Huni mali so 
starými Uhrami-Maďarmi spoločný iba ázijský pôvod a 
kočovnícko-lúpe�ný spôsob �ivota. Etnicky ani jazykovo neboli 
príbuzní, a navy�e historicky ich delilo asi päť storočí. Huni a 
Attilova rozsiahla euro-ázijská rí�a sa toti� po Attilovej smrti 
(453) bez viditeľnej�ích stôp definitívne rozplynuli v dejinách. 
Viditeľnou stopou po Hunoch popri zlej spomienke na ich 

ničiteľskú krutosť je iba ak pomenovanie Attila (čo pôvodne 
znamenalo otecko), ktoré, paradoxne, dodnes (ajhľa, akú silu 
majú aj l�ivé legendy) patrí medzi veľmi roz�írené mu�ské 
mená v Maďarsku. A kým maďarskí kňazi v časoch 
(zmaď)arizovaného Uhorska 19. a 20. storočia odmietali krstiť 
slovenské deti menami slávnych spolupatrónov christianizácie 
Európy, Cyrila (Kon�tantína) a Metoda (najmä preto sa dnes 
tieto mená na Slovensku vyskytujú tak poriedko), kresťanskí 
du�pastieri v súčasnom Maďarsku sa vonkoncom nerozpakujú 
krstiť nevinné dietky menom Attila, menom krvavého 
krutovládcu a plieniteľa Európy, ktorý si nenadarmo vyslú�il 
prezývku Bič bo�í. 

Výraznej�í zdvih maďarského národného povedomia 
prinieslo 19. storočie, ale s národným sebavedomím to bolo 
stále dosť biedne. E�te v polovici storočia najväč�í maďarský 
básnik Sándor Petőfi, rodom Slovák, hovorí o Maďaroch ako o 
svojom �úbohom národe�. 

Po celé 19. storočie sa 
maďarská elita zúfalo usilovala dohnať 
mnohostoročný civilizačno-kultúrny 
náskok svojich susedov. Hlavným 
nástrojom posilňovania slabého 
národného sebavedomia a zároveň 
prehlu�enia pocitov malosti a závislosti 
na iných v�ak bolo predov�etkým 
hrubozrnné sfal�ovanie a 
dezinterpretácia dejín. �írenie takto 
namie�aného koktailu etnocentrizmu a 
vypätého �ovinizmu do v�etkých 
mo�ných pórov krajiny sa najmä po 
rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 
1867 stalo rozhodujúcou prioritou 
�tátnej politiky. �kola, kostol rozpočet, 
hospodárska sféra, propaganda, kultúra, 
to v�etko sa v Uhorsku s pou�itím aj 
tých najbezohľadnej�ích metód vrátane 
�tátneho terorizmu a priam oficiálne 
hlásaného �ovinizmu podriaďovalo 
strategickému cieľu vytýčenému 
Budape�ťou � v�estrannému 
posilňovaniu maďarského �ivlu na účet 
a na úkor v�etkých ostatných národov 
�ijúcich v mnohonárodnom �táte. 

�Kultúra bola pre barbarov 
predmetom dvojakého ú�itku. Buď 
rabovali z kostolov, �ľachtických sídel a 
domov kultúrne a umelecké diela, alebo 
rabovali kultúrnu identitu (teda pamäť) a 

nahradzovali ju vlastným systémom hodnôt, zmocňujúc sa 
koristi zvnútra� (D.Podracká). 

Kým starí Slováci mali u� v 9. storočí staroslovenčinu, 
svoj spisovný jazyk (dokonca ako prví v slovanskom svete!) so 
slovnou zásobou (literárnou) vy�e sedemtisíc slov, starí Maďari 
mali v tom čase celkovú slovnú zásobu podstatne chudobnej�iu 
(asi len tisíc slov). Nehovoriac o tom, �e e�te v 18. storočí, po 
vy�e deviatich storočiach, VI. Füredy označil maďarčinu za 
jazyk ranený mŕtvicou. Takmer tisícročný civilizačný náskok... 

V spevníku Cantus Catholici od jezuitu Benedikta 
Szőllősiho z 290 piesní bolo 227 slovenských. Aj prvé 
univerzity v Uhorsku vznikli na území Slovenska � Academia 
Istropolitana roku 1465 v Bratislave (Pre�porku) a trnavská 
jezuitská univerzita roku 1635, pričom neza�kodí pripomenúť, 
�e budape�tianska univerzita vznikla a� roku 1777 � 
presťahovaním trnavskej univerzity do Budape�ti... Prvý 

 

Lajos Kossuth (1802 � 1894), slovenský
odrodilec, vodca maďarskej revolúcie 1848 �
1849. Roku 1849 bol zvolený za prezidenta
nezávislého maďarského �tátu. Po porá�ke
revolúcie emigroval do Talianska. Stal sa
symbolom tú�by maďarského ľudu po slobode,
ktorú Rakúsko-Uhorsko upieralo iným národom.
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učiteľský ústav v Uhorsku bol zalo�ený roku 1819 v Spi�skej 
Kapitule. 

Práve rozsiahle rabovanie kultúrnej identity (pamäti) 
iných tvorilo podstatu kultúrnej misie Maďarov v Karpatskej 
kotline. Pravda, ak vôbec mo�no v civilizovanom slovníku 
nazvať misiou niečo, čoho základom je násilie a rabovačka. 
Najväč�ou kultúrnou misiou druhého tisícročia  v Karpatskej 
kotline bolo niečo iné � bola to veľkolepá civilizačná misia 
nemaďarských národov. Najrukolapnej�ím dôkazom tejto misie 
je maďarčina, ktorá obsahuje takmer �tvrtinu slov očividne a 
dokázateľne slovanského, prva�ne slovenského pôvodu, zatiaľ 
čo slovečina, naopak, slová maďarského pôvodu obsahuje iba v 
zanedbateľnej miere. Tu jasne vidno, ktorým smerom pôsobilo 
kultúrne prúdenie, kto bol učiteľom a kto učňom. 

�Tento veľký maďarský dlh Slovanstvu je potrebné 
poznať a py�ným Maďarom ho pripomínať� (K.Kálal). 
Maďarské etnikum bolo v druhom tisícročí zjavne v oveľa 
väč�ej miere faktorom barbarizácie ako faktorom civilizovania 
Karpatskej kotliny. Maďarským predstaviteľom to v�ak vôbec 
nepreká�e pri hlásaní pravého opaku. 

Alexander Sándor Márai 
(vlastným nenom Grossmidt) zverejnil 
počas prvej svetovej vojny sen o 
takomto veľmocenskom pechorení sa: 
�Maďarský národ je silný a tvorí 
zvlá�tnu individualitu, preto po skončení 
tejto vojny čaká naň v novej Európe 
obrovská úloha, o ktorú sa podelí v jej 
plnení s Francúzskom. Na západe 
Francúzsko, na východe Maďarsko... 
Treba bojovať proti v�etkým javom, 
ktoré značia vertikálny útok a vniknutie 
barbarských síl do európskej kresťanskej 
kultúry.� 

A Sipos v pe�tianskom Külügyi 
Szemle kontroval: �Maďari pova�ujú za 
svoju úlohu nielen organizovanie 
priestoru obývaného vlastným národom 
(Volksboden), ale aj organizovanie 
okolia, zahrňujúceho iné, men�ie národy 
a nimi obývané územia.� Zjavné 
veľmocenské ambície �pičky národa, 
donedávna e�te �úbohého� a úpenlivo 
prosiaceho vo svojej hymne Boha o 
v�estrannú pomoc, teraz ústami svojich 
predstaviteľov rasisisticky pasujúcich sa 
za kastu nadľudí Karpatskej kotliny. 

Miklósa Kozmu, osobného 
palatína regenta Horthyho, postihol roku 1939 zrejme záchvat 
nebývalej úprimnosti, keď vyhlásil: �Pre nás, čo stojíme na 
zásadách sväto�tefanskej my�lienky, platí, �e sa nevzdávame 
na�ej tisícročnej úlohy v Dunajskej kotline, na ktorú sme 
povolaní, lebo máme v�etky predpoklady viesť cudzie národy. 
Etnická zásada bola by vra�dená, lebo by ohraničovala 
Maďarsko na krajoch Alföldu (maďarskej ní�iny), po ktoré 
siaha maďarské osídlenie.� A celkom otvorene priznal: �... bola 
by to pre nás samovra�da�. Rovnaké priznanie nemenovaného 
�slovanského renegáta� uverejnili aj v Pesti Hírlap (uvádza to 
Scotus Viator): �Čo teda (...) je cieľom netrpezlivého boja a 
mohutnej rozpínavosti maďarizmu? Odpoveď je veľmi 
jednoduchá. Hľadá garancie svojej budúcej existencie.� 

Vykľulo sa �idlo z vreca � �tisícročnou� misiou 
Maďarov (bez ohľadu na prívlastky) je vládnutie, lebo ak by 
nevládli iným (v súčasnej obmene: nemali aspoň čo najviac 
nadpráv, či�e privilégií), bolo by to pre nich �vra�edné� a 

�samovra�edné�. Dokonale sa to ukázalo po roku 1920, keď 
tento údajne vyspelý, najkultúrnej�í a najschopnej�í národ bol 
odkázaný sám na seba. Po Trianone v Maďarsku nastúpilo 
tradičné hľadanie chýb a vinníkov za vlastnú neúspe�nosť mimo 
seba, priam programová ukrivdenosť a nespokojnosť. 

�Stále nie sme spokojní, lebo maďarský národ má 
trvalé, večné poslanie: riadiť �ivot národov sídliacich v 
karpatskej kotline. Maďaský národ má zvlá�tnu duchovnosť, 
ktorá mu umo�ňuje splniť túto úlohu. Túto zvlá�tnu duchovnosť 
by sme mohli charakterizovať tým, �e sme ,panský 
národ�,�vyznáva sa predseda maďarskej vlády (1938 � 1939) 
Béla Imrédy (1891 � 1946). 
Ako povedal �najväč�í Maďar�, akademik a osvietenec gróf 
István Széchenyi: �Môj národ zahynie od pýchy.� Toto 
proroctvo vyslovil u� roku 1842, keď Maďari e�te len snívali, 
�e raz budú dr�ať opraty uhorska vo svojich rukách! 

V�etky veľkomaďarské vízie utkané na brde predstavy 
o nadradenosti Maďarov (kultúrna a integrátorská misia, 
veľmocenské ambície) sú príkladom klasického maďarského 

modelu uva�ovania, ktoré vedie do 
slepej uličky. 

Chrlenie vlastnej, 
�maďarskej� pravdy na v�etky strany 
začalo naberať obrátky u� za 
maďarizácie Uhorska. Popri 
organizovaní konferencií, najmä pre 
zahraničných činiteľov, Budape�ť 
financovala vydávanie mno�stva 
periodík, bro�úr, kníh a plagátov, 
pričom mnohé z nich, pí�uce naru�ovo 
namaľované bludy o uhorskom 
�ostrove slobody�, boli určené 
výhradne pre zahraničie, napríklad 
noviny Pester Loyd. V medzivojnovom 
období chrlenie pokračovalo v duchu 
revizionistického �nem, nem, soha� 
(nie, nie, nikdy � nikdy sa nevzdáme 
ani piade územia...) a zaplavovalo 
nielen potrianonské Maďarsko, ale 
smerovalo aj k maďarským men�inám 
v zahraničí a západnej verejnosti. 

Jedno z dobových svedectiev 
podáva Ľudovít Bazovský v článku De 
nobis sine nobis (O nás bez nás): 
�Nemo�no pripustiť, aby noviny z 
Maďarska k nám dochádzali vôbec, 
lebo tie sú preplnené stále hnusnými 
nadávkami a �tvanicami proti nám a 

proti Čechom (...) sú stále preplnené ideami integrity bývalého 
maďarského kráľovstva, stoja stále v znamení ,nem, nem soha�, 
keď�e sú nedemokratické, neprístupné pravde, ale l�ivé a 
nečestné... U nás na Slovensku je toľko maďarských časopisov, 
�e to ani zďaleka nezodpovedá  číselnému počtu a pomeru 
Maďarov, a ak nie v�etky, tak v preva�nej väč�ine sú 
udr�iavané peniazmi z Maďarska� (Národnie noviny, 10.júla 
1921). Scotus Viator: �... maďarská tlač � okrem zriedkavých 
výnimiek � nemá najmen�ie poňatie o fair play.� 

Národnie noviny 9.júla 1921 prevzali z A Nép-u 
vyhlásenie maďarského ministra zahraničia grófa Apponyiho, 
podľa ktorého �Maďarsko i popri maco�skom zachádzaní proti 
nemu je činiteľom poriadku a pokoja v strednej Európe...� 
Uhorsko ako �alár národov, z ktorého utekali emigranti pred 
biedou a útlakom v státisícoch, bolo podľa oficiálnej Budape�ti 
�ostrovom slobody�. Potrianonské Maďarsko, predstavujúce 
sopku revizionistickej a agresívnej nespokojnosti, bolo zas 

 

Lajos Mocsáry (1826 � 1916), statkár, politik,
publicista. Jeden z mála osvietených Maďarov,
ktorý vyznával ideu, �e na dosiahnutie
samostatnosti Uhorska je nevyhnutná dohoda
s nemaďarskými národmi a národnosťami. Bol
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�činiteľom poriadku a pokoja� a súčasné Maďarsko ako hlavný 
politický pacient strednej Európy, neustále znepokojujúci 
svojich susedov nezmyselnou a nebezpečnou po�iadavkou 
�práva na sebaurčenie� pre maďarské men�iny (hoci 
medzinárodné právo tento status men�inám nepriznáva), sa 
prezentuje ako �ostrov mieru� a garant stability a demokracie v 
regióne. Časy sa menia, ale recept propagandistickej kamuflá�e 
ostáva rovnaký. 

Ide to tak ďaleko, �e voči niektorým svojim susedom 
Maďarsko vlastne trvale vedie psychologickú vojnu, pričom 
toto jedovaté semeno intolerancie u maďarskej verejnosti, 
odchovanej na sfal�ovaných dejinách a pový�eneckej 
etnocentrickej samoľúbosti, padá na naozaj �dobre� pripravenú 
pôdu. R. W. Seton-Watson (Scotus Viator): �Holá pravda je 
taká, �e Maďari svojim slovanským susedom pripisovali 
rovnaké pohnútky, aké mali oni sami (...) nazdávali sa, �e 
Slovania musia byť rovnako nezná�anliví...� Ťa�isko 
maďarského strachu  a intolerancie voči susedom akoby malo 
základ práve v tom, �e Maďari svoje vlastné psychologické a 
politické úchylky a tendencie (expanzivita, po�adovačnosť, 
vyvy�ovanie sa nad druhých) pripisujú �tým druhým�. 
Tieto pomýlené reflexy sú, prirodzene, preká�kou na ceste k 
rovnoprávnemu partnerstvu. Maďarská politika � na rozdiel od 
rakúskej � e�te stále nedokázala zliezť z veľmocenského koňa a 
stále trpí pocitom, �e práve ona predstavuje vrchné riaditeľstvo 
Karpatskej kotliny, oprávnené dirigovať okolité �táty. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov tý�denník Zmena 
uverejnil prekvapivé údaje, podľa ktorých súhrnný náklad 
v�etkých na Slovensku vydaných novín a časopisov v 
maďarčine je v prepočte na jedného občana SR maďarskej 
národnosti dvojnásobný oproti tomu, koľko výtlačkov novín a 
časopisov v slovenčine pripadá na občana slovenskej 
národnosti. Ako vidno, história sa opäť opakuje... Maďarský 
spisovateľ L. Klimits v knihe nazvanej V spoločnom �táte 
(Madách, Bratislava 1989), ktorá je nad�eným chválospevom, 
ako skvele sa má maďarská men�ina v Československu, okrem 
iných superlatívov uvádza, �e 19 ústredne vydávaných novín a 
časopisov  v maďarčine má jednorazový náklad 504 000 
výtlačkov, pričom vychádzajú aj slovensko-maďarské periodiká 
na okresnej úrovni (9 titulov, náklad 17 200) a z Maďarska sa 
dová�a ďal�ích 9 titulov. 

Ani to v�ak nie je v�etko. Z členských zoznamov 
spisovateľských organizácií na Slovensku sa dá vyrátať, �e kým 
jeden slovenský spisovateľ pripadá zhruba na 9600 Slovákov, 
jeden maďarský spisovateľ na 5900 Maďarov �ijúcich na 
Slovensku. 

V tejto súvislosti hodno pripomenúť nesmierne 
mno�stvo sťa�ností potrianonského Maďarska na bývalé 
Československo adresovaných najmä Spoločnosti národov, 
záplavu maďarských sťa�ností, výziev a petícií zadunajských i 

tunaj�ích Maďarov proti údajným krivdám, za svoje 
po�iadavky, proti Gabčíkovu, jazykovému zákonu, za 
tlmočníkov  (po rokoch učenia sa �tátnemu jazyku), za 
pový�enie maďarčiny na druhý uradný jazyk �tátu atď. O 
sústavnom zaplavovaní internetu a bombardovaní e-mailových 
adries významných západných politikov skupinami podobnými 
tej, ktorú vedie pán béla Lipták, u� ani nehovoriac. 

Vyvy�ovanie sa nad svojich susedov, ich neustále 
poučovanie s ani príli� neskrývanými ambíciami hrať v 
Karpatskej kotline prvé husle ako regionálna veľmoc, ktorá je 
tou pravou zárukou demokracie a stability � to v�etko sú dodnes 
vitálne motívy budape�tianskej politiky, ktoré sa rôznou mierou 
objavovali tak za Antallovej, ako aj za Hornovej a Orbábovej 
vlády. Za roky 1990 � 1993 o tom poskytol celý rad svedectiev 
R. Chmel: 

�Maďarské oficiálne kruhy sa zväč�a domnievajú, �e 
Maďarsko by malo reprezentovať v Rade Európy záujmy celého 
regiónu...� (február1991). 

Maďarský minister zahraničia G. Jeszenszky (z rodiny 
pochádzajúcej zo Slovenska) sa vyjadril, �e Maďarsko v otázke 
vodného diela zastupuje aj záujmy Slovenska (máj 1992). 

Chmel pripomenul aj Antallov mýtus o ostrove 
stability uprostred nepokojnej stredo-východnej Európy� 
(september 1992) a prerokúvanie zásad maďarskej 
bezpečnostnej politiky v parlamente, pri ktorom �sa nepodarilo 
presadiť jednoznačnú formuláciu o tom, �e Maďarsko odmieta 
akúkoľvek � teda nielen násilnú � zmenu historicky 
vytvorených hraníc v na�om regióne� (marec 1993). 
V júni 1990 vtedaj�í premier József Antall vyvolal oprávnené 
pobúrenie svojím výrokom, �e sa v duchu cíti byť premiérom 
pätnástich miliónov Maďarov (hoci Maďarsko má len 10 
miliónov obyvateľov) a v decembri 1992 podpredseda 
zahraničného výboru György Csóti zdôraznil v podstate to isté, 
keď povedal, �e maďarská zahraničná politika musí v�dy 
myslieť na pätnásť miliónov Maďarov. 

Mimochodom, takéto zjavné a destabilizačné 
zasahovanie do vnútorných vecí susedných �tátov (vyhlásením 
zodpovednosti za Maďarov aj mimo hraníc Maďarska), hrubo 
odporujúce okrem iného princípom helsinského procesu, je 
zakotvené aj v maďarskej ústave. A čuduj sa, svete, nikto za to 
neposiela do Budape�ti demar�e. Táto pomýlená tolerancia 
Európy voči Maďarsku je spoluzodpovedná napríklad aj za to, 
�e Maďari ani za osemdesiat rokov (od Trianonu) nedokázali v 
plnej miere pochopiť a prijať svoju novú historickú pozíciu a 
zmieriť sa s postavením neveľkého národa. Ak by napríklad 
nemecký parlament dr�al pri výročí Versaillskej zmluvy minútu 
ticha, bol by z toho prinajmen�om celoeurópsky �kandál. Keď 
to be�ne robí maďarský parlament pri výročiach Trianonu, 
Európa pri týchto budape�tianskych revan�istických 
resentimentoch nepochopiteľne mlčí... 

spracované podľa knihy 
Jergu�a Ferka � Maďarské (seba)klamy 
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15 rokov po "ne�nej" moc opäť bije svoju mláde� 
    

Zubaté lúče októbrového slnka 
odrá�ali zabehaný rytmus mesta, ktoré sa 
stalo svedkom násilia, brutality a 
dokonca preliatia krvi.  

Celá spomienková oslava 
Slovenskej pospolitosti-národnej strany � 
riadne nahlásená a absolútne 
bezkonfliktná, prebiehala v mierovom 
duchu spomienky na velikána 
slovenských dejín-Ľudovíta �túra. 
�iaden médiami ohlasovaný rasizmus, 
xenofóbia... Namiesto toho báseň a 
krátky prejav.  

Vládna moc v�ak dostala strach 
a situáciu začala rie�iť tak, ako u� 
toľkokrát v minulosti. Prípadná 
námietka, �e poslednýkrát sa tak stalo za 
tzv. totalitného re�imu len usvedčí 
súčasnú vládnu moc v tom, �e nielen�e 
medzi ňou a týmto re�imom �iaden 
rozdiel nie je, ale navy�e nám veľa 
napovie o jej zákernosti, preto�e svoje 
totalitné spôsoby vládnutia skrýva za 
vzletné slogany o demokracii.  

Na  správne hodnotenie nielen 
situácie počas spomínaného posledného 
októbrového víkendu ale aj celej 
Slovenskej pospolitosti-národnej strany 
je nevyhnutné vyjasniť si niekoľko vecí.  
Tá prvá a základná je, �e SP-NS nikdy 
nepodporovala fa�izmus.Na svojich 
stretnutiach a mítingoch sa tak nikdy ani 
najmen�ím spôsobom nestalo. 
Akékoľvek podobné tvrdenie je zalo�ené 
buď na zbo�nom �elaní istého 
slovenského historika a ľudí okolo 
bratislavskej �idovskej obce alebo 
extrémej averzii zo strany istých kruhov 
vládnej moci, najmä SMK, ktoré sa 
nielen tým, �e obe skupiny patria k 
men�inám, prelínajú. Navy�e je toto 
prelínanie historicky podlo�ené a 
zdokumentované.  

To, �e médiá dnes zosobňujú 
fa�izmus s národným, je nielen 
slovenským preukázateľným 
fenoménom, ale i európskym.  

Negatívne mediálne 
nálepkovanie má samozrejme svoj účel a 
cieľ � očierniť SP-NS v očiach verejnosti 
a tým zabrániť vzostupu hnutia, ktorého 
primárnym cieľom je ochrana vecí 
národných. Podobné ciele sú v príkrom 
rozpore s cieľmi a smerovaním celej 
Európskej únie, ktorá si ako jeden zo 
svojich hlavných cieľov vytýčila 
likvidáciu národných �tátov. Vzostup 
takýchto hnutí a ich vstup do politického 
diania v ktorejkoľvek európskej krajine 
by eurobyrokratom a hlavne silám, ktoré 
národné pova�ujú za svoju hrozbu, tento 
cieľ prekazil. A tak na ich likvidáciu 
neváhajú pou�iť nielen hrozby, 
očierňovanie a prenasledovanie ale i bitie 
a zatýkanie.  

Koncentrovaný útok moci začal 
uniformami � neuspel. Súd rozhodol, �e 
mediálna farbosleposť, ktorá si často a 
rada zamieňala modrú s čiernou a tú zase 
s fa�izoidnou (zaujímavý termín, ktorý 
zrejme pou�il nemenovaný historik. 
Slovo fa�izoidné nie je toto�né s 
fa�istickým a historik  teda nie je 
�alovateľný) sa mýli. Uniformy boli 
okrem iného, rovnako ako program a 
v�etky ostatné nále�itosti riadne 
schválené Ministerstvom vnútra.  
Ďalej nasledovali znaky na uniformách.  
A tu to začína byť zaujímavé.  

Pán historik usvedčil toti� sám 
seba � slovenský dvojkrí� označil za 
fa�istický znak.  

Splietol si obvinenie so svojím 
rasistickým �elaním, čím nielen�e 
odhalil svoje pohnútky a zmý�ľanie, ale i 
spomínaných kruhov vládnej moci. 

Vyjadril tým zrejme aj �elanie denníka 
Sme, ktorý mu jeho fantázie uverejnil.  
Súd opäť dal za pravdu SP-NS. 

Tretie obvinenie o poru�ovaní 
ústavy a princípov demokracie vyznieva 
v �táte, kde občania za zdravotnícku 
starostlivosť musia platiť napriek tomu, 
�e v ústave je garantovaná ako bezplatná, 
prinajmen�om smie�ne. V �táte, v 
ktorom vládna moc neváha 
prenasledovať ľudí za ich politické 
presvedčenie, biť ich a zatýkať. Celé 
obvinenie je navy�e zalo�ené na 
programe SP-NS, programe ktorý 
schválilo Ministerstvo vnútra SR a nič 
zlé na ňom nena�lo.  

Bola zbitá mláde�, políciou 
obťa�ované dievčatá, zatknutí chlapci za 
to, �e okoloidúcim rozdávali svoj 
pravidelný časopis, ktorý je riadne 
zaregistrovaný ministerstvom a ktorý 
vychádza u� dlho. Odrazu začal akosi 
záhadne komusi vadiť a tak toto 
rozdávanie vyu�il ako zámienku na 
pou�itie tvrdej sily a bezprávia.  

"Demokrati" neváhajú ka�dý 
podobný čin z Bieloruska alebo Kuby 
ostro odsúdiť a z úst sa im vylievajú 
frázy o obhajobe ľudských práv a 
fungovaní demokracie. Tým istým 
�demokratom� záhadne nevadia presne 
tie isté veci vo vlastnom �táte. Občianske 
práva Kubáncov stoja nad občianskymi 
právami Slovákov. Aj taká je súčasná 
démonkracia.  

Septembrová nedeľa sa končí, 
ostáva v�ak trpká príchuť a obrovský 
otáznik nad tým, kde to vlastne �ijeme a 
či by nebolo skutočne lep�ie zbaliť sa a 
odísť zo �tátu, ktorý prenasleduje tých, 
ktorí sa previnili len tým, �e si dovolili 
postaviť sa na jeho obranu. 

Roman 
www.prop.sk 

Kto koho a čo przní? 
  

Slovenskej národnej strane sa 
podnet na GP SR na rozpustenie 
Slovenskej pospolitosti � Národnej 
strany veľmi hodí. Táto mladá, aj vekovo 
strana toti� do budúcich volieb mohla 
vyhodiť zo sedla �znovuzaľúbencov� 
Slotu a Malíkovú. A� tak, �e by to 
politicky nepre�ili. A tak sa Janko a 
Anička poponáhľali a začali kuť �elezo, 
kým je horúce a zaradili sa medzi tých, 
ktorí by mladú stranu chceli zničiť z 
iného dôvodu.  

U� pomaly senilný Ján Slota 
začal aj mentorovať, �e ich mali pri 
registrácii poob�ívať po zadku a dať im 
do rúk lopaty, podľa Jankovho 
demokratického princípu �chytila 
mlynárka �irokú lopatu...� A � 
znovuzaľúbená� Anička dokonca 
povedala, �e SP- NS przní slovenský 
dvojkrí� a aj pamätníky. SP-NS sú v 
tomto smere bez �ance, nikto iný tak 
nesprznil slovenský dvojkrí� a 
pamätníky slovenskej minulosti ako 
tento duet �o ktorom u� aj Goethe písal�. 

V�ak sa dobre pamätáme na 
obhadzovanie vajíčkami, zhasínanie 
elektriky, nadávky proti ktorým musí 
blednúť aj desať bačov na sala�i. To, �e 
�láska nehrdzavie� je problém týchto 
dvoch holúbkov, hoci ako hovoria stalo 
sa tak v záujme zjednotenia slovenského 
národného elektorátu, z ktorého 
vyskočila PSNS a ZSNS, tak�e 
zjednotení sú len títo dvaja. A treba 
povedať, �e statočne a odu�evnene 
prznia Rázusovú Slovenskú národnú 
stranu. A je celkom jasné, �e nikdy 
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nebude mať prívlastok Slotova, aj keby 
na to obetoval v�etky jachty, motorky, 
autá, lietadlá a �eny. Márnosť nad 
márnosť, ani meno Belousová sa nebude 
nikdy v histórii spájať s menom tejto 
strany.  
Slovenskí mládenci a dievčence, ktoré 
začali prejavovať veľký záujem o SP-NS 
samozrejme pochopili, čo SNS so 
Slotom a Malíkovou v skutočnosti je. 

Pochopili aj to, �e v budúcich voľbách, 
či u� budú predčasné alebo riadne, padne 
SNS �na bradu�. Pochopili aj to, �e 
najsilnej�ia strana SMER do koalície so 
Slotom a Malíkovou nepôjde. Jedným 
slovom pochopili, �e SNS nie je 
skutočná slovenská národná strana, tak 
isto ako ňou nie sú PSNS či ZSNS, či u� 
tam budú také alebo onaké puče.  

Mo�no, �e slovenská justičná 
ma�inéria SP-NS zaká�e, nemo�no toti� 
od tejto ma�inérie očakávať niečo dobré 
a tobô� nie zákonné, ústavné. Ak sa tak 
stane, vznikne nová národná strana, bez 
ohľadu na to či sa Slota s Malíkovou 
rozlejú na koloma�. O pár mesiacov sa 
toti� rozlejú tak či onak.  

Svätoboj Clementis 
www.prop.sk   

  

Hlas krvi viac ako demokratické zákony? 
  
Zlá správa : Isté kruhy znepríjemnili Slovákom V�echsvätých  
Dobrá správa : Judá�i slovenskí dostali strach  
Resumé : V�etci spolu, svorne napred !  
 Isté kruhy, samozrejme nie tie v obilí v �kótsku, ale na 
Slovensku a nie v obilí, znepríjemnili slovenským dedinám, kde 
sa stretávali v�etci príbuzní jeden z najväč�ích sviatkov roka, 
spomienku na tých najdrah�ích, najmil�ích, ktoré sa na nás 
pozerajú z toho druhého sveta. Z toho sveta kde, a o tom som 
presvedčený, niet policajných jednotiek rýchleho nasadenia , 
ktoré útočia proti ľudom dobrej vôle, niet tam ani ga�parkov, či 
pionierske organizácie istých kruhov, ako Ľudia proti rasizmu. 
Niet tam ani generálneho prokurátora, pre ktorého je hlas krvi 
viac ako demokratické zákony, ale treba povedať, �e si to mô�e 
dovoliť, keď�e na Slovensku �iadnej demokracie niet. Na 
Slovensku sa demokracia len buduje a viac sa o nej hovorí, ako 
buduje. Táto holá pravda sa objavila na televíznych 
obrazovkách a v spravodajstve médií vtedy, keď sme stáli nad 
hrobmi a mo�no uva�ovali o zmysle �ivota pozemského.  

U� predtým v�ak média začali �rajtovať� po 
Slovenskej pospolitosti a len nev�ímavý si nev�imol, �e to je 
prelúdium, k tomu, čo príde. A pri�lo. Judá�i slovenskí dostali 
strach, treba povedať, �e sa zbadali skoro, ale ani to im nebude 
nič platné. Tento národ im nič neodpustí, ani sa nechystá 
tolerovať v�etko, čo napáchali za pár rokov slovenskej 
samostatnosti. Ak sa spýtate so mnou spolu � kto ? � tak va�a 
odpoveď bude zhodná s mojou.  

Treba mo�no načrieť tro�ka do minulosti, aj tam Pavlík 
Morozov, prvý pionier sveta, ktorý ani pionierom nebol, zradil 
vlastného otca. Tak ho nazvali prvým pionierom boľ�evického 
Ruska. A potom boli pionierske organizácie, s opaskom V�dy 
pripravený, čo bolo samozrejme staré heslo slobodomurárskych 
ló�i. Pionieri z organizácie Ľudia proti rasizmu sa vrátili k 
tradíciám Pavlíka Morozova a samozrejme v takejto hre nemô�e 
chýbať Vy�inskij, rovnako generálny prokurátor. Nedávno 
vy�lo najavo , �e Pavlíka Morozova zneu�ili, biľag zrady otca 
mu v�ak nav�dy zostane. Pionieri sú pionieri, v�dy majú svojho 
vedúceho, ktorý ich vedie. Aj pionieri slovenskí mali, aj 
pionieri v slovenskej kvázi demokracii majú.  

A aby �misa �o�ovice� bola plná, prihlásili sa aj 
vykladači, ergo �amani slovenskej ústavy. Na Slovensku ich 
máme neúrekom, aj �amanov, aj vykladačov ústavy. Pavol 
Dob�inský by �asol, kde sa narodilo toľko rozprávkárov. Je na 
príčine ozónová diera alebo vtáčia chrípka?  
A teraz bude nasledovať súd. Bo�í súd? Nie súd, kde budú 
prevládať zákony, ale súd, kde bude prevládať hlas krvi, 
pochopiteľne nie krvi slovenskej..  

Sviečky na cintorínoch slovenských dediniek a miest u� 
dohoreli. Vence uvité zo smrekových konárikov v�ak zostali na 
hroboch, tak ako chryzantémy, tro�ka ich po�típal mráz, ale boli 
vypestované a natrhané z lásky k svojim blí�nym, najbli��ím a 
najmil�ím.  
Kým sa v�ak hroby obriadili, zatiaľ sa na Slovensku činili 
hrobári slovenského národného povedomia, aby ho pochovali, 
do hrobu zakopali, navalili naň hlinu a namiesto venca boli 
obu�ky a namiesto sviečky krv.  
Bude si treba zapamätať, Judá�i slovenskí, �e krv nie je voda, 
tobô� nie slovenská. 
Bude si treba zapamätať, �e na Slovensku v�dy platilo, aký 
po�ičaj, taký vráť.  

Bude si treba zapamätať, �e Slováci nemajú krátku 
pamäť.  

A tak ako na začiatku minulého storočia, aj na začiatku 
tohto, obraciam sa v menej Slovákov, na na�ich rodákov v 
USA, na potomkov pána Mamateja, Rovnianeka, Janka 
Slovenského, Dilonga, a v�etkých nemenovaných : NA 
SLOVENSKU VLÁDNE ZNOVA TO, PROTI ČOMU 
BOJOVALI VA�I PREDCHODCOVIA, KTORÍ Z KRAJINY 
SPOD SOCHY SLOBODY �IADALI A APELOVALI - 
CHCEME SLOVENSKÚ SLOBODU, NA�U, 
KRESŤANSKÚ.  
V mene týchto slovenských demokratov, uznávajúcich 
kresťanské hodnoty, ako hodnoty najvy��ie, obraciam sa na 
SLOVÁKOV V AMERIKE :  
Pomô�te, ak ste e�te hodní mena Slováka,  
Pomô�te, ak ste e�te nezradili kresťanské hodnoty  
Pomô�te, ak pre vás e�te niečo znamená va�a rodná domovina.  

My, čo tu stojíme, prisaháme, �e vám to 
nezabudneme.Nezabudneme tak, ako na vás zabudlo Slovensko 
od vzniku svojho druhého samostatného �tátu.  

Vyzývam Prvú slovenskú katolícku jednotu, Slovenskú 
ligu v Amerike a v Kanade, v�etky slovenské �enské spolky a 
organizácie, farnosti slovenské v Amerike a v Kanade.  
Ne�iadame od vás veľa, len hlas, ktorý by zaznel stamodtiaľ 
ponad more, a� do va�ej rodnej krajiny. Hlas, ktorý by znel ako 
hlahol zvonu.  

Osud Slovenska u� nie je v rukách jeho obyvateľov, 
nie je v rukách Slovákov.  

Preto pomô�te, aby sa tak stalo.  
Aby sme nezostali na hanbu sveta.  

Svätoboj Clementis 
www.prop.sk 
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Policajný �tát :Slovenská republika II 
  

Stra�enie komunizmom a 
fa�izmom ako volebné heslo 

Zdá sa, �e u� je na svete 
predvolebné heslo Dzurindu and 
company. Budú Slovákov stra�iť 
komunizmom. A aj fa�izmom. Začal to 
sám autor básničky o Víťaznom Februári 
M. Dzurinda, pokračujú v tom jeho 
supútníci. Dnes vo svete ka�dý niekoho 
čímsi stra�í, Američania sú stra�ení Al 
Kajdou a bin Ladinom, Európa 
Luka�enkom, Slováci komunizmom a aj 
fa�izmom, ktorého predstaviteľom je 
údajne Slovenská pospolitosť- Národná 
strana.  

A čo�e to je ten komunizmus, to 
na�i �stra�iaci" nepovedali. Slováci toti� 
�iadny komunizmu nikdy neza�ili, bolo 
Československo ako ľudová demokracia, 
potom sa budoval socializmus, potom 
reálny socializmus, ktorý sa ukázal ako 
nereálny a preto padol. Tak�e akým�e 
návratom do komunizmu to stra�ia 
Slovensko liberáli a konzervatívci ? 
Najprv by mali vysvetliť Slovákom, čím 
ho to vlastne stra�ia, lebo o komunizme 
na Slovensku nebolo chyrovať. Keby bol 
na Slovensku býval onen ideálny a 
idealistický raj na Zemi � komunizmus, 
určite by nebolo do�lo k textilnej 
revolúcii. Ale �iadny raj zvaný 
komunizmus tu nebol. Logika potom 
hovorí, �e nás Dzurinda a company 
stra�ia rajom. Ale to je zvrátené 
stra�enie. Potom, ako sme za�ili počas 
ich vládnutia peklo.  

A e�te nás stra�ia fa�izmom. 
Kde tu na Slovensku bol? A kedy? Veď 
to je smie�ne. A z fa�izmu nejakí 
icíkovia začnú obviňovať mládencov zo 
Slovenskej pospolitosti � Národnej 
strany, len preto, �e sú to Slováci ako 
repa, statoční a nebojácni. Čo je potom 
táto vláda, ktorá ani nepípne, keď zbijú 
predstaviteľa riadne registrovanej strany 
a jeho matku, alebo keď idú div nie 
zatýkať predstaviteľov tejto strany do 
�koly, kde pôsobia a idú im prehľadávať 
byty. Toto sa naozaj podobá na fa�izmus 
a komunizmus dohromady.  
V Bielorusku, ktoré ma desať miliónov 
ľudí je podľa medzinárodných �tatistík 2 
percentná nezamestnanosť. Prírastok 
HDP bol v minulom roku 11 percent, 
prognóza Medzinárodného menového 
fondu hovorila o 7 percentách. Podľa 
Medzinárodného menového fondu 

tohtoročný rast HDP bude predstavovať 
7,1 percenta a inflácia bude 12,1 percent. 
Bieloruská ekonomika je naozaj 
efektívna, to vedia aj v Medzinárodnom 
menovom fonde. Podľa �tatistických 
údajov z rastu HDP 52 percent vytvára 
priemysel, strojárstvo, 
poľnohospodárstvo a doprava. V 
poľnohospodárstve krajiny pracuje 12 
percent obyvateľstva, ktoré vytvára 
takmer 11 percent hrubého prírastku.  
Priemerný plat v Bielorusku je 250 
dolárov, pre zaujímavosť taká úroveň je 
na susednej Ukrajine iba v Kyjeve. 
Absolútna väč�ina podnikov si ponechala 
svoje sociálne zariadenia, sanatória, 
detské �kôlky, �portoviská a podobne. 
Bielorusko vyrába traktory /dokonca viac 
ako Rusko/ , trolejbusy, autobusy, 
televízory, rádia, optiku, 
mikroelektroniku. Napríklad traktor 
Bielorus je oproti západným traktorom-
baletkám oveľa lacnej�í a zdvihne aj 
viacradličný pluh, kým západné traktory-
baletky s ním ani nepohnú.  

Mohli by sme si pripomenúť, �e 
aj Hitler mal svojho času 2 percentnú 
nezamestnanosť vo svojom národnom 
socializme, ale potom sa pomiatol a 
vyvolal vojnu. Chcú snáď povedať tí, 
ktorí stra�ia �diktátorom Luka�enkom�, 
�e tento so svojim národným či reálnym 
socializmom sa chystá napadnúť USA 
alebo nebodaj EÚ alebo Slovensko ? 
Nedávno sa uskutočnil v tejto krajine 
kongres takzvaných demokratických, 
inak povedané síl, ktoré chcú zvrhnúť 
Luka�enka tzv. revolučným spôsobom, 
pričom sa nebudú �títiť ničoho. A čuduj 
sa svete, �diktátor Luka�enko" ich nechal 
dva dni rokovať a dokonca im e�te 
zabezpečil aj ochranu. Nechýbal tam 
pravda�e ani slovenský Che Guevara-
Pavol Deme�, ktorý novému lídrovi 
venoval do daru tenisky. Mo�no sa mu 
zídu, pri behu....  

A tento spolok ako�e 
demokratov teraz zalo�il tribunál , ktorý 
by mal súdiť Luka�enka , �e vraj za 
zločiny. A �diktátor� sa zhovievavo 
pozerá na toto vajatanie, tak isto ako si 
nechá vysielať Deutsche Welle  v 
Bielorusku. A európski i slovenskí 
politici ho volajú diktátorom. Nu�, nie sú 
�diktátormi" práve títo demokrati, ktorí 
na Slovensku prenasledujú riadne 
registrovanú stranu? To sa u� slovenskí 

demokratickí diktátori neboja len 
počasia, ale aj neveľkej národnej strany, 
ktorá na rozdiel iných �nekecá�, ale sa 
sna�í plniť to, čo si predsavzala. A čo 
plnia slovenskí demokratickí diktátori? 
To čo si predsavzali iní, čo im nanútili 
iní. Zadarmo? A to mo�no nazvať zradou 
na národe. Ako mo�no nazvať činnosť 
niektorých organizácii, ktoré zo 
Slovenskej republiky idú �íriť tzv. 
demokraciu do iných krajín? Tak takéto 
niečo naozaj nerobil ani Hitler a keď si 
hľadal svojich Qislingov, tak to robil 
inteligentne a na úrovni. Nie sú 
diktátormi tí, ktorí zo �tátneho rozpočtu 
vydeľujú na políciu viac ako �iadala? 
Dostane takmer 24 miliárd a nebudeme 
potom policajným �tátom s nejakým 
�demokratickým" diktátorom na čele?  

Kŕmenie Slovákov podobnými 
stra�iakmi je hlúposť, je to len a len 
snaha istej nácie, ktorá tu u� �arapatí, 
ako sa jej chce. Stačí si pozrieť časopis 
�Tý�deň�, vrátane tirá�e a budete vedieť, 
o čom je reč. Kto�e to inicioval bitku 
predstaviteľa SP-NS? Vie to polícia. Kto 
inicioval buzeráciu na pracovisku, 
dokonca na �portovej �kole a prehliadku 
bytov? Urobila to polícia, ale na čí 
podnet? Nevedomosť spôsobuje, �e 
hlúposť na Slovensku kvitne ako tekvice 
v lete. Pred pár dňami predstaviteľ SNS 
Ján Slota v televíznej relácii Sito povedal 
niekoľko tvrdých právd, diváci prítomní 
v �túdiu sa smiali. Aj sa ich spýtal, čomu 
sa smejú.  

Smiali sa sami sebe a sami zo 
seba. 

Tak sa smejme ďalej, v�ak nás 
ten smiech rýchlo prejde, keď nám 
chudoba u� nielen klope na dvere, ale ich 
aj otvára. A nechajme sa Slováci 
fackovať, nechajme sa biť, nechajme si 
prehliadať byty, nechajme sa �ikanovať, 
poni�ovať. A to v�etko v mene akejsi 
prečudesnej demokracie, ktorá má u� len 
krok k �ialenstvu. U� máme �ialené 
kravy, prečo by sme nemohli byť �ialení 
my? V�ak o to ide, na obrazovkách 
televízorov nám mravné a duchovné 
�ialenstvo u� plným priehr�tím ponúkajú, 
kresťanská strana KDH ču�í ako vo� pod 
chrastou. A jej predstaviteľ vydá príkaz, 
aby polícia �ikanovala predstaviteľov 
registrovanej strany. Tak to je u� naozaj 
Sodoma- Gomora.  

Svätoboj Clementis 
www.prop.sk  
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Reakcia SP na článok I. Kamenca  
v denníku Sme z 15.októbra 2005 

 
V denníku SME bol uverejnený dňa 15. októbra 2005 

článok I. Kamenca s názvom Zmätení, primitívni a nebezpeční. 
Názov i samotný obsah článku je ladený evidentne cielene 
propagandisticky a účelovo. Cieľom je znovu zavádzať 
slovenskú verejnosť opakovanými i novými klamstvami a 
polopravdami. 

Nie je potrebné polemizovať s autorom článku o jeho 
�týle, ktorý je neuvá�ený, agresívny a zbytočne konfrontačný. 
Pokúsime sa stručne a vecne reagovať na zásadné úmyselné 
nepravdy a l�i. Na niečo sa v�ak s ohľadom na zdravý úsudok 
ani reagovať nedá. 
 
1. Rovno�aty Slovenskej pospolitosti (SP) nie sú v 
�iadnom prípade kombináciou uniforiem �iadnych iných 
organizácií z minulosti ani z prítomnosti. Sú úplne a v ka�dom 
smere pôvodné. Uniforma SP má jednotný klasický vojenský 
strih a tvar. Nie je čierna, ako sa pí�e v článku I. Kamenca, 
preto�e základom rovno�aty SP je ko�eľa modrej farby.  
 
2. Autor článku tvrdí, �e rovno�ata SP pripomína, okrem 
iného, uniformu Rodobrany. Rodobrana v�ak nosila čierne 
ko�ele so stojačikovým golierom. 
 
3. Autor článku tvrdí, �e rovno�aty SP pripomínajú 
uniformy Hlinkovej gardy, fa�istických oddielov v taliansku, 
oddielov SA a SS a dokonca uniformy Afrikakorpsu, čo 
dokazuje zásadnú nevedomosť a triviálne nedostatky poznatkov 
a informácií z oblasti uniformológie. Autor vôbec neuviedol 
čím sa podobajú, resp. ktoré súčiastky rovno�aty SP 
pripomínajú uniformy spomínaných organizácií. Nevieme 
presne čo má autor na mysli, keď spomína fa�istické oddiely v 
Mussoliniho Taliansku. Ak tým naznačuje podobnosť uniforiem 
SP s rovno�atami Dobrovoľnej milície národnej bezpečnosti 
(MIlizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale - MVSN) 
vedome zavádza. Uniformy MVSN boli čierne a od polovice 
dvadsiatych rokov sivé. Základ tvorila čierna ko�eľa s čiernou 
kravatou, čierne sako s otvorenou fazónkou a �tyrmi vreckami, 
čierne jazdecké nohavice (rajtky) a čierne jazdecké či�my. 
Čiapkou MVSN bol čierny fez s vlneným strapcom alebo sivá 
brigadírka. Odznakom MVSN bol rímsky orol dr�iaci v 
pazúroch zväzok liktorských prútov so sekerou. �iadnu z týchto 
súčastí uniforiem a symbolov SP nepou�íva. Uniformy SA boli 
hnedé a vychádzali z rovno�iat Rí�skej brannej moci 
(Reichswehr). Uniformy Afrikakorpsu boli pieskovo hnedé a 
mali univerzálny vojenský strih nosený i v ďal�ích európskych 
armádach.  

Ka�dému, i laickému pozorovateľovi by bolo jasné pri 
porovnaní fotografií uniforiem organizácií, ktoré spomína pán 
Kamenec s rovno�atami SP, �e nevykazujú �iadnu podobnosť. 
V opačnom prípade by sa aj uniformy americkej námornej 

pechoty podobali na uniformy armád a polovojenských 
oddielov z obdobia rokov 1918 � 1945. 

Uniformy SP vraj rovno�aty týchto organizácií úplne 
nekopírujú, iba napodobňujú. Je potrebné pánovi Kamencovi 
pripomenúť, �e podobné tvrdenia treba dokázať a 
konkretizovať, inak sa stáva účelovým propagandistom a jeho 
prirovnania sa dostávajú na úroveň ohovárania a osočovania, 
bez reálneho faktického a odborného základu. 
 
4. Arogantne a účelovo a nepodlo�ene vyznieva i ďal�ie 
tvrdenie pána Kamenca, �e program SP je kompilátom 
programových materiálov a dokumentov domácich a 
zahraničných fa�istických hnutí. Namiesto toho, aby sa autor 
venoval odbornej komparácii, v čom sa vlastne program SP mal 
in�pirovať spomínanými dnes u� historickými dokumentmi, je 
mo�né v jeho článku čítať na adresu SP iba znô�ku urá�ajúcich 
negatívnych adjektív. Zvlá�ť urá�livé je tvrdenie, �e program 
SP podporuje xenofóbne a antisemitské nálady, spochybňuje 
základné občianske slobody a je intolerantný. Intolerantný je 
v�ak v skutočnosti Kamencov návrh, aby ministerstvo vnútra 
rozpustilo a zakázalo SP. Tým by bola znemo�nená akákoľvek 
diskusia o problémoch, ktoré sú otvorene ignorované a 
nerie�ené a na ktoré poukazuje práve SP. Zará�ajúco pôsobí 
veta Kamencovho článku, �e program nere�pektuje prirodzené 
vlastnícke práva. Znovu v�ak chýba vecné vymenovanie 
sporných pasá�í. Ostáva to tak stále na úrovni 
propagandistických tvrdení.  
 
5. Pán Kamenec svojim návrhom upiera právo skupine 
občanov SR pomenovať niektoré jasné a evidentné skutočnosti 
a označiť vinníkov tohto stavu. Upiera právo povedať o 
zlodejovi, �e je zlodej, o prí�ivníkovi a parazitovi, �e je 
prí�ivníkom, o najatom a za klamstvá platenom ��urnalistovi�, 
�e je klamár. Označiť niekoho za rasistu keď pomenuje 
problémy spôsobované permanentne rómskym etnikom 
ostatným spoluobčanom, je jedným z prejavov neslobody a 
útlaku. Nemo a mlčky sa prizerať na morálnu, duchovnú a 
materiálnu devastáciu národa a �tátu je podľa pána Kamenca 
najlep�ia cesta ako dokázať svoje vlastenectvo a občiansky 
postoj.  O korupcii, sociálnej nespravodlivosti a ekonomickom 
úpadku, ktorý vyháňa ročne tisíce mladých ľudí zo svojej vlasti, 
by sme mali tie� mlčať.  
 
6. Záver článku I. Kamenca je apelom úradne zakázať SP. 
To v�etko v rámci demokracie a princípu názorovej plurality. A 
to spomína práve I. Kamenec, ktorý verne slú�il 
komunistickému re�imu. Práve boľ�evizmus rie�il otázku 
názorových a ideových oponentov zákazom ich organizácií a 
perzekúciou ich členov. 

Hlavné vedenie Slovenskej pospolitosti 
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17. november 1989 
 

Väč�ina z nás má udalosti z konca roka 1989 v �ivej pamäti. Väč�ina z nás sa aktívne zúčastňovala protestných 
zhroma�dení a nad�ene vítala pád nenávideného komunistického re�imu. Ale tie� väč�ina z nás u� tak nad�ená 16 rokov po páde 
komunizmu nie je. A mimochodom vie väč�ina z nás skutočné pozadie udalosti pádu komunizmu v Československu? 

 
Skostnatený komunistický 

re�im v niekdaj�om Československu 
reprezentovaný prestarnutou 
normalizačnou garnitúrou aparátnikov 
sa na sklonku osemdesiatych rokov 20. 
storočia dostal do krízy. Politika 
prestavby a otvorenosti presadzovaná 
generálnym tajomníkom ÚV KSSZ 
Michailom Gorbačovom zneisťovala 
ultrakonzervatívnu komunistickú 
�pičku. V roku 1989 sa vystupňovali 
protesty proti komunistickému 
monopolu moci. Väč�ina obyvateľov 
Slovenska i Česka sa napriek výhradám voči re�imu naďalej 
správala pasívne, a tak demon�trácie nenadobudli masový 
charakter. V�etko sa v�ak zmenilo po �tudentskej demon�trácii 
16. novembra 1989 pred Grassalkovičovým palácom v 
Bratislave  a po 17. novembri 1989, keď brutálny zásah 
bezpečnostných zlo�iek proti pokojnej �tudentskej demon�trácii 
v Prahe, aktivizoval �iroké spoločenské vrstvy. V Prahe vzniklo 
Občianske fórum (OF) a v Bratislave Verejnosť proti násiliu 
(VPN), ako masové organizácie zdru�ujúce protikomunistickú 
opozíciu. Vo v�etkých väč�ích mestách sa konali masové 
protestné mítingy. Na nich spočiatku zaznievalo volanie po 
reformách a dialógu s vládnucou mocou. Po tom, čo bola v 
Bratislave nastolená po�iadavka odstránenia vedúcej úlohy 
komunistickej strany z ústavného systému krajiny, davy na 
námestiach klúčami symbolicky odzvonili �tyri desaťročia 
trvajúcej komunistickej totalite. Celo�tátny generálny �trajk 27. 
novembra ukázal, �e väč�ina ľudí v krajine tú�i po zmenách. Po 
odstúpení Gustáva Husáka z funkcie prezidenta sa 10. decembra 
1989 sformovala vláda národného 
porozumenia s väč�inovým zastúpením 
nekomunistických síl. Na sklonku 
decembra bol za predsedu Federálneho 
zhroma�denia zvolený Alexander 
Dubček a za prezidenta Václav Havel. 
To viedlo k vypísaniu demokratických 
volieb. 

To je oficiálny výklad dejín. 
Ale aké je v�ak skutočné pozadie 
udalosti z konca roka 1989? 

Je leto, pí�e sa rok 1990. 
Zmanipulované voľby, nazývané aj demokratické, dopadli 
podľa vopred pripraveného scenára, poslanci si odhlasovali 
platy niekoľkokrát presahujúce svojou vý�kou mzdu 
priemerného občana ná�ho �tátu a odobrali sa na �zaslú�ené� 
parlamentné prázdniny. 

V novembrových udalostiach boli �tudenti vyu�ití a 
oklamaní, rovnako ako väč�ina antikomunisticky ladených 
občanov. Udalosti zo 16. a 17. novembra boli zneu�ité 
komunistami na zachovanie svojej vlastnej moci.  

Základnou mystifikáciou je tvrdenie , �e 17. novembra 
1989 pri�lo v Československu k spontánnej revolúcii 
obyvateľstva proti vláde Komunistickej strany. Tento politický 
prevrat bol v�ak pripravovaný pribli�ne od júna 1988, pričom 
situácie k nemu boli vypracovávané u� od previerok v KSČS v 

roku 1969 a� 1970 a najmä do 
zalo�enia Cahrty 77. Takýto záver 
vyplýva z nasledujúcich faktov: 
1. K prevratom pri�lo vo v�etkých 
komunistických �tátoch Európy 
synchronizovane v priebehu 7-mich 
mesiacov. Z hľadiska sociologického a 
psychologického je vylúčené, aby tieto 
prevraty boli uskutočnené spontánne 
neorganizovaným obyvateľstvom proti 
temer neobmedzenej moci 
komunistických vlád týchto krajín, 
zabezpečovaných vojensky a 

bezpečnostne druhou najväč�ou veľmocou na svete � 
Sovietským zväzom. 
2. Výsledkom v�etkých týchto prevratov je ponechanie moci v 
rukách komunistických strán � viac či menej skrytým spôsobom 
(premenovanie strán, taktické úpravy programov a podobne).  
3. Disidentské hnutia vo v�etkých týchto �tátoch, kde ich 
členovia prevzali úlohu dekorácie v podiele na moci, boli 
zalo�ené a riadené komunistami, ktorí v minulosti odi�li z rodov 
svojich strán, boli formálne prenasledovaní alebo krátko 
väznení, čo bolo vlastne taktcky zamerané na ich osobnú 
popularizáciu, vykonávanú preva�ne západnými rozhlasovými 
stanicami a tlačou.  
4. Politickým ťa�iskom účelu týchto prevratov je realizácia 
novej koncepcie usporiadania mocenských pomerov v Európe, 
ktorých začiatkom je zjednotenie Európy a vychodiskovým 
bodom zjednocovanie Nemecka. Politické prevraty v 
komunistických �tátoch Európy boli smerované na podporu 
zjednotenia Nemecka a boli s týmto zjednotením 

synchronizované. 
5. Forma a priebeh politických 
prevratov v Európe boli 
pravdepodobne predmetom dohody 
Reagan-Gorbačov, uskutočnených v 
júni 1987 pri Reaganovej náv�teve v 
Moskve. Od toho času sa výrazne 
prejavovali organizácie príprav na 
prevraty vo v�etkých európskych 
komunistických �tátoch (formovanie 
disidentských skupín v Bulharsku, 
Rumunsku, v Maďarsku, 

propagadnistická príprava zo Západu, zintenzívnenie 
protestných akcií proti vládam atď.).  
6. Zreteľnou súčasťou dohôd bolo ustanovenie o vyu�ití 
komunistických oligarchií pre udr�anie poriadku a zachovania 
vplyvu medzinárodného komunistického hnutia v mocenských 
�truktúrach po prevratoch. Za týmto účelom vznikla kooperácia 
medzi KGB a CIA, ktorých spoločné komisie prevraty riadili a 
schvaľovali personálne zostavy nových vlád. 
7. Vyhlásenie v�etkých poprevratových vlád o národnom 
porozumení nebola aktom humanity, ale politickým prevratom 
vyvolanou potrebou rehabilitácie komunistov pre ich účasť na 
moci. Bolo diktované dohodami ZSSR-USA (KGB-CIA). Pe 
tento účel bola u� 12 rokov predtým politicky iniciovaná 
koncepcia ľudských práv a presadený jej význam, o ktorý sa 
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potom dohody veľmocí spoľahlivo 
opierali. Účasť disidentov v tzv. hnutí 
za ľudské práva potom 
ospravedlňovala ich zmierlivosť voči 
komunistom a kooperáciu na moci, 
ktorá je v skutočnosti neporovnateľne 
väč�ia, ne� je viditeľná zrejmé. 
8. Politický prevrat v Československu 
ani politika vlády Václava Havla nie sú 
v �iadnom prípade autonómnou 
zále�itosťou Československa, ale 
súčasťou kontinentálnej politiky ZSSR 
a USA pre Európu. Ka�dý iný 
predpoklad pre analýzu a výklad tejto 
politiky bol neúspe�ný.  

V�etko to zapadá do vopred 
pripraveného scenára, ktorý sa začína 
naplňovať od konca druhej svetovej 
vojny. Kto má pochybnosti o týchto 
faktoch nech si odpovie na otázky: 
Prečo neboli potrestané zločiny 
spáchané komunistami? Prečo nebol z 
komunistov nikto odsúdený za zločiny, 
ktoré spáchal ich neľudský a 
nemorálny re�im? Prečo nebol 
komunizmus postavený mimo zákon a 
prečo nedo�lo k zákazu 
komunistických strán? Prečo nie je 
propagácia komunizmu a 
komunistických symbolov trestným 
činom? Prečo...???  

Komunistické re�imy majú na 
svedomí viac ako 120-miliónv obetí. 
Komunisti majú  na svedomí 
rozpútanie niekoľkých vojnových 
konfliktov. Tábory nútených prác, 
uranové bane, Gulagy... 
vyvlastňovanie majetku, 
prenasledovanie ľudí za politické a 
nábo�enské názory. Prenasledovanie a 
diskriminovanie ľudí za ich sociálny 
pôvod. Zdevastovanie národných 
bohatstiev a tradičných národných a 
rodinných hodnôt.  Milióny 
nespravodlivo odsúdených a 
väznených nevinných ľudí! Tak prečo 
nebol nikto potrestaný, prečo existujú 
komunistické strany??? 

Prečo dnes v na�ej krajne 
vládnu tí čo boli aktívni v 
komunistickej strane, aktívni agenti 
�TB, horliví zväzáci... ? Z týchto 
veľkých červených súdruhov sa stali 
�páni� kapitalisti. Veľmi rýchlo 
dokázali obrátiť kabáty. Dokedy sa 
budeme prizerať na to ako nás tu ktosi 
klame, ťahá nás za nos a rozpráva nám 
o nejakých ľudských právach???! 
Zasaďme sa za to, aby boli komunisti 
za svoje zločiny spravodlivo 
potrestaní...  

 
Dodatok: Dôkaz toho, �e tu vládnu tí istí �demokrati� ako pred 89-tym, je aj nedávna udalosť: 
Udalosti z 29. októbra 2005 v Modre, kde si členovia Slovenskej pospolitosti, Nového slobodného Slovenska a Jednoty slovenskej 
mláde�e pokojným slávnostným zhroma�dením pri�li pripomenúť narodenie Ľudovíta Velislava �túra, mô�eme s plným právom 
prirovnať k zásahu �tátnej moci zo 17. novembra 1989 v Prahe. Aj vtedy bol pokojný pochod a demon�trácia rozohnaná brutálnou 
políciou na príkaz �tátnej neslovenskej moci, ktorým nie je po vôli iný ako ich �demokratický� názor a re�im!  

(SM) 
 

Clevelandská dohoda 
 

Dňa 22. októbra 1915 si pripomíname deväťdesiate výročie podpísania Clevelandskej dohody.  A� keď sa aspoň čiastočne 
podarilo preklenúť priepasť nedôvery, zástupcovia Slovenskej ligy sa stretli v októbri 1915 so zástupcami Českého národného 
zdru�enia v Clevelande, kde podpísali túto dohodu: 

Clevelandská dohoda 
1. Samostatnosť historických zemí a Slovenska. 
2. Spojenie českého a slovenského národa vo federatívnom zväzku �tátov s úplnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, 
vlastnou �tátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i plným právom u�ívania jazyka slovenského, vlastnou správou 
finančnou a politickou, so �tátnym jazykom slovenským. 
3. Volebné právo: v�eobecné, tajné a priame. 
4. Forma vlády: personálna únia s demokratickým zradením �tátu, podobne ako v Anglicku. 
5. Tieto body tvoria základ obapolnej dohody a mô�u byť doplnené, poťa�ne roz�írené len na základe dorozumenia sa obidvoch 
stránok. České národné zdru�enie podr�uje si právo prípadnej zmeny a to isté právo má aj Slovenská liga. 

Cleveland O., 22. októbra 1915. 
 

Táto dohoda sa stala základom, na ktorom sa mohla 
vyvinúť úprimná spolupráca medzi zahraničnými Čechmi a 
Slovákmi. Americkí Slováci boli pripravení na v�etky obete, 
aby svoj boj, vedený v znamení hesla �Za tú na�u slovenčinu�, 
dobojovali a� do konca. Ale spolupráca medzi Čechmi a 
Slovákmi ani potom neprestala, lebo Slováci neverili, �e Česi 
túto dohodu dodr�ia, a Česi svojimi prejavmi túto nedôveru len 
potvrdzovali. Česi nielen v Amerike, ale i vo Francúzsku a 
Rusku hovorili o veľkom českom �táte, vznikajúce légie 

nazývali českým vojskom, nechceli pripustiť, aby sa tvorili 
samostatné slovenské pluky, Slovákov pokladali za menej 
schopných a v�ade uplatňovali len če�tinu i na ujmu slovenčiny. 
Tento postup budil u Slovákov odpor, urá�al ich národnú hrdosť 
a vzbudzoval obavy, �e i v budúcom česko-slovenskom �táte, za 
utvorenie ktorého Slováci obetujú svoju prácu, svoje majetky i 
svoje �ivoty, budú mať prevahu Česi a Slováci budú len 
druhoradými občanmi. Tieto nedorozumenia rástli i preto, �e 
Česi boj za národnú slobodu spojovali i s bojom proti Rímu, 

 
Nad priepasťou 

 
Niekto bráni slnku, aby vrhalo na nás lúče, 
pre to národ stále potichu plače. 
 
Mocný mu� na okraji priepasti, 
s orlom, čo pristál mu na zápästí. 
Spievajúce ticho zvedavou melódiou, 
zapája sa vietor so svojou symfóniou. 
 
Ten mu� na kraji priepasti a tiché tónenie, 
to symbol národa a jeho utrpenie. 
Mu� kladie otázky a pozerá do neba, 
ostatní sa prizerajú a nik neodpovedá. 
 
Prizerať sa a netu�iť, 
či sa doká�e od priepasti otočiť. 
Vy! prizerajúc a stojac vôkol! 
Prehovorte k nemu jak ten vietor i orol. 
 
Jasné, mlčať omámení zradným Bruselom, 
mu� prijíma to s trpkým úsmevom. 
A tak u� sa neobzrie na nemý ľud,  
skáče do hlbokých vôd... 

Veronika
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o�ivovali husitské tradície a urá�ali nábo�enské presvedčenie 
Slovákov, ktorým táto  česká nenávisť proti cirkvi bola cudzia. 
Slováci v ka�dom ohľade plnili svoju národnú povinnosť, vo 
veľkom počte vstupovali do légií, v ktorých sa vyznamenávali 

chrabrosťou, pomáhali financovať v�etky podniky 
oslobodzovacieho boja, alby budúci �tát mohli pokladať za 
výsledok svojich obetí. 

 Ako dobre vieme, body Clevelandskej dohody neboli zo strany Čechov dodr�ané a znenie  Clevelandskej dohody vo�lo do 
platnosti a� vyhlásením autonómie 6. októbra 1938 v �iline. 

(SM) 
 

Prvá historická voľba slovenského prezidenta 
 

Na slávnostnom zasadaní Snemu slovenskej republiky v aule Slovenskej univerzity v Bratislave 26. októbra 1939 
jednohlasne zvolili za prezidenta dovtedaj�ieho predsedu vlády Dr. Jozefa Tisu. Svoju prezidentskú funkciu vzorne a v súlade zo 
záujmami Slovenského národa vykonával a� do začiatku mája 1945. I�lo o historickú voľbu prvého a doposiaľ jediného skutočného 
prezidenta Slovenskej republiky. Prezident Dr. Jozef Tiso bol Vodcom v�etkých Slovákov, či �ijúcich  doma, alebo v �írom svete.  
Ná� prvý prezident Dr. Jozef Tiso viedol ná� národ tak, aby Slováci nemuseli ísť za chlebom do cudziny a aby tí, ktorých zlý osud 
zavial do sveta, mohli sa vrátiť do hraníc svojho �tátu.  

 
Vo veľkej aule Slovenskej univerzity zi�iel sa 26. októbra  

slovenský snem na slávnostné zasadnutie a jednohlasne zvolil prvého 
prezidenta Slovenskej republiky. Je to politická udalosť takého 
veľkého významu, aké dejiny slovenského národa doteraz nikdy e�te 
nezaznamenali. Malý slovenský národ, ktorý v minulosti toľko 
poni�ovali a zaznávali a cez dlhé storočia musel veľmi ťa�ko zápasiť o 
svoju existenciu, do�il sa napokon toho, �e má nielen svoj �tát, ale i 
svojho prezidenta.  

Presne o 11.15h vstúpil do slávnostnej siene prezident 
republiky Dr. Jozef Tiso. Zhroma�denie povstalo a búrlivo uvítalo 
svojho prvého prezidenta, ktorý zaujal miesto pri ni��om stole estrády. 
Keď predseda snemu Dr. Martin Sokol otvoril preru�ené zasadnutie, 
oslovil pána prezidenta slovami: 

�Pán prezident! Snem obnoveného slovenského �tátu vyvolil 
Vás jednohlasne za prezidenta Slovenskej republiky. Pozdravujem Vás 
ako prvého prezidenta slovenského �tátu v tom pevnom presvedčení, �e 
vysoký úrad prezidenta republiky budete vykonávať podľa svojho 
najlep�ieho  vedomia a svedomia a �e zachovávať budete zákony 
republiky. Prosím, aby ste, majúc pravicu polo�enú na Ústave 
republiky predniesli slová prísahy a tým potvrdili, �e preberáte na seba 
v�etky povinnosti, ktoré od Vás bude vy�adovať úrad prezidenta 
republiky�. 

A prezident republiky prisahá. Sviece horia a na krucifix 
uprenými očami prezident republiky svojim cvend�iacim hlasom 
odriekava slová prísahy za hrobového ticha preplnenej sály. V jednej 
ló�i vidieť dámy utierať si oči. Je to ozaj dojímavé, pred aulou 
slovenskej univerzity stoja ohromné zástupy slovenského národa, ktoré 
na voľbu svojho prvého prezidenta dostavili sa z tých najvzdialenej�ích 
krajov na�ej drahej Slovenskej republiky. Počujú jeho slová lebo sú 
vysielané ampliónmi. V�etci prítomní za�ívajú ozaj �ivú históriu, 
dojímavú históriu, ktorá nielen ná�ho prezidenta robí zodpovedným za 
osudy ná�ho národa.   

�Prisahám na Boha v�emohúceho a v�evedúceho, �e ako 
prezident Slovenskej republiky budem verným strá�com Ústavy a 
zákonov, �e budem mať v�dy pred očami mravné a hmotné povznesenie 
ľudu a povediem �tát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej 
lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj!�  

Keď prísaha odznela, �iel prezident republiky k predsedovi 
snemu, aby mu podal ruku.  

Za tým zaznela �tátna hymna. Spievalo ju celé zhroma�denie. 
Po hymne prezident republiky odi�iel so svojim sprievodom medzi 
veľkými ováciami zo slávnostnej siene a tým sa zakončil nikdy 
nezabudnuteľný historický akt, voľba a prísaha ná�ho prvého 
prezidenta. 

Nech �ije a prekvitá Slovenská republika! Sláva jej 
prvému prezidentovi! 

(SM) 

 
Zbavte sa slabosti! 

 
Nebudem sedieť doma, tak ako mi to iní ká�u, 
oni pocit viny z mojej du�e nikdy nevyma�ú. 
Chcem byť na tom mieste, kde sa to deje,  
mrzí ma, �e nadáva ten, kto tam nie je. 
 
Ak čítate noviny, myslíte si, �e pí�u pravdivo,   
prečo sa osobne nepozriete aké to je na�ivo? 
Nemusíte tam chodiť, no nezakazujte to mne,  
aj tak spravím po čom sa môjmu srdcu cnie.   
 
Tú�im vidieť ako sa pí�e nová slovenská história,  
pokojne sa smejte ďalej, v�etko sa raz len začína. 
Ka�dý niečomu verí, tak mi neberte moje ideály,  
mo�no práve tento patriot niečo pre Slovensko spraví. 
 
Neverím u� na tých va�ich slávnych politikov,  
reči majú veľké, no skrývajú sa pred kritikou. 
Ani jeden z nich ma e�te nepresvedčil o kvalite,  
ak veríte polopravdám, tak sa nie ja, le� vy hanbite! 
 
Je tu človek čo si to odskákal za svoje názory,  
to je tá na�a demokracia, o ktorej sa denne hovorí. 
Povedal len pravdu, tak ako to v srdci cítil,  
povraz demokracie za zlý koniec v�ak chytil. 
 
Pri ňom to určite nekončí, pýtam sa, kto bude ďal�í? 
On bol ten prvý baránok, ktorého mimo stáda na�li. 
Máte v�ak smolu, jeho to zďaleka nepolo�ilo, 
to, čo sa mu stalo, len správnosť my�lienky potvrdilo. 
 
Čítali ste v ka�dých novinách o tomto zbabelom skutku, 
oči ste mali plné krutej radosti, nie boľavého smútku. 
To, �e tam bola i jeho nevinná matka, vás tie� nedojalo, 
čo by ste ale robili, keby sa to vám a va�im deťom stalo?
 
Nehľadíte na to, �e slovenský duch je stále utláčaný,  
nepravdivé slová na VODCU sa nájdu z ka�dej strany. 
Neraďte sa medzi tých, čo slepú pravdu za fakt berú, 
choďte hrdo do ulíc a uká�te svoju nezlomnú vieru. 
 
Podporte svoj národ, ak máte v sebe �tipku hrdosti,  
buďte verní Slovensku, zbavte sa svojej slabosti. 
Ak chytíme povraz za rovnaký koniec a potiahneme,  
verte, �e nielen sebe, no i na�im ďeťom pomô�eme. 

Sisa (KIKA)
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Rozhovor s Vlastimilom  Pěchancom,  
odsúdeným za údajnú rasovú vra�du 

 
1. Charakterizuj, priblí� nám kľúčové 
momenty Tvojej kauzy. 

Bolo to v piatok 20.07.2001 keď 
som nav�tívil v mojich rodných 
Svitavách bar �V zatáčce� (�KONGO�) s 
priateľmi, kde na mňa čakala moja 
snúbenica Stanislava (11.08.2001 sme sa 
mali brať). Na mieste prebiehala 
diskotéka kde bolo okolo 60 a� 70 ľudí. 
Okolo 23:30 hod., keď som si �iel k baru 
pre pivo som sa dozvedel, �e vonku je 
niekto poranený, usporiadateľ nahlas povedal barmanke, aby 
zavolala sanitku. Následne do�lo k môjmu napadnutiu dvoma 
osobami, ktoré sa domnievali, �e som dotyčného poraneného 
cigána Otta Absolona poranil, čo sa ale hneď vysvetlilo. 
Dôvodom ich podozrenia bolo to, �e som u� v minulosti za 
cigána sedel dva roky a po Svitavách kolovali rôzne legendy a 
báje o mojej osobe. Dôsledkom toho bola ich reakcia. Ľudia sa 
vtedy postavili na moju stranu s tým, �e som nevinný a po celý 
čas som stál v ich blízkosti. Pri�la polícia ČR a tá vy�etrovala 
ľudí na mieste, kde mali niekoľkých podozrivých, ale nikto 
nebolo nikým označený priamo a tak odi�li. Druhý deň v sobotu 
21.07.2001 pre mňa o 10:35 hod. pri�la polícia z dôvodu 
podania vysvetlenia. Na policajnom oddelení vo Svitavách u� 
bolo niekoľko svedkov. Vypočúvať ma začali vy�etrovatelia z 
Hradca Králové. Povedal som im čo som vedel a tak ma nechali 
e�te čakať. Podľa mojich informácii nás tam bolo 5 
podozrivých. Okolo 16:00 ma začali opäť vypočúvať bez 
záznamu! Trval som stále na svojom a oni začali pou�ívať svoje 
podlé metódy, ktorými sa ma sna�ili psychicky zlomiť. Začali 
uvádzať, �e majú dôkazy, na čo som reagoval, aby mi ich 
predlo�ili a po prípade konfrontovali ma so svedkami. To sa 
v�ak nestalo. Keď neuspeli s týmto, tak uvádzali, �e keď to 
neurobil niekto iný, tak som to musel urobiť ja, nech sa potom 
priznám, �e dostanem menej. Ja som ale trval na svojom! Jeden 
z vy�etrovateľov ma zrazil zo stoličky a začal vrieskať, �e 
Absolon umrel, nech to nekomplikujem a poviem kto to bol, 
alebo nech sa priznám. Nič som nepovedal! Mám čisté 
svedomie! Vo večerných hodinách okolo 20:00 hod. ma 
obvinili z vra�dy s rasovým podtextom a dozvedel som sa, �e 
Absolon zomrel v nemocnici v Svitavách o 09:25 hod. (teda po 
desiatich hodinách!) na poúrazový �ok. 22.07.2001 na mňa 
uvalil okresný súd vo Svitavách (Mgr. Má�a) väzbu s 
odôvodnením, citujem �Obvinený sa hlási k hnutiu skinheads, 
vlasy má ostrihané na krátko, nosí odev potvrdzujúci 
príslu�nosť k tomuto hnutiu a útok proti rómovi Absolonovi bol 
vedený len pre jeho rasu.� Proti tomuto absurdnému 
odôvodneniu som podal sťa�nosť ja aj môj právnik, preto�e to 
znie skôr ako rozsudok ne� ako dôvod väzby. A ku skinheads sa 
nehlásim od konca roku 1996 aj keď sa pohybujem stále v 
nacionalistických kruhoch. V odpovedi na sťa�nosť bolo 
uvedené, �e sa nejedná o �iadnu predpojatosť sudcu voči mojej 
osobe či�e nie je vylúčený z pojednávania trestnej veci. 
Najväč�í paradox je, �e o veci rozhodoval ten istý sudca, ktorý 
sám o sebe rozhodol �nezávisle�, �e nie je predpojatý. To snáď 
ani netreba ďalej komentovať. Prehnitosť justičného systému a 
jeho sudcov z dôb pred oným riadeným podvodom na ľuďoch v 
roku 1989 je príznačná aj pre dne�ok, nič sa nezmenilo!  

 
 

2. Aké sú konkrétnej�ie chyby a rozpory v tvojej kauze? 
Chýb a nejasností je v kauze plno. Tie zásadné chyby 

sú: na miesto činu pri�la iba dvojčlenná policajná hliadka s 
jedným psovodom (ten nebol nikdy vypočutý), nezaistili miesto 
činu a potenciálnych svedkov, neprenasledovali údajného 
páchateľa v čiernom oblečení, ktorý mal utekať smerom k parku 
Jána Palacha.  

Vy�etrovateľ Leo� Dvořák: Nevypočul v�etkých 
svedkov, ale len tých, ktorých si vybral za vhodných (ako 
uviedol pre novinára Lidovích novín � Du�ana Stuchlíka), 
svedkovia, ktorí boli dôle�ití pre moju obhajobu boli vypočutí 
a� po viac ako pol roku na konci vy�etrovania a niektorí a� na 
Krajskom súde v Hradci Králové a to na moju �iadosť!  

Niektorí svedkovia nachádzajúci sa v bezprostrednej 
blízkosti miesta činu neboli vypočutí nikdy!  

Plán miesta činu nezodpovedal skutočnosti. 
Nikdy nebola prevedená rekognicia fotografií, aby sa 

bezpečne preukázalo, �e ma skutočne svedkovia ob�aloby 
(cigáni) poznajú, keď si protirečia a popisujú ma úplne inak a 
na mieste činu ma ako páchateľa neuviedli. 

Vo výpovedi uvádzajú, �e som blondiak bez fúzov, 
pritom som mal viditeľnú výraznú briadku a moje vlasy majú 
hnedú farbu.  

Uvádzali, �e som bol v čiernom, ale ja som bol celý vo 
svetlom oblečení po celú dobu � vo svetlých rifliach a bielom 
tričku so znakom mesta Svitavy � to bolo potvrdené svedkami 
aj políciou.  
CHYBY SÚDU: Nebola uskutočnená konfrontácia so 
svedkami ob�aloby, ktorí na súde vypovedali utajovane cez 
mikrofón, preto�e sa údajne báli (asi svojho svedomia). To 
nebolo uskutočnené ani skrz ani moju opätovnú výzvu, aby sa 
mi pozreli do očí, keď uvádzajú, �e ma poznajú a pritom 
popisujú inak. 

Súd úplne ignoroval dôkazy v môj prospech, ignoroval 
znalecký posudok s odboru súdneho lekárstva, ktorý preukázal, 
�e sa prípad nemohol odohrať tak, ako uvádzajú svedkovia 
ob�aloby a bola spochybnená i rekon�trukcia.  

Znalkyňa z odboru psychológie povedal, �e: 
�Prejednávaná trestná činnosť nezodpovedá úplne charakteru 
ob�alovaného!� 

Súd mal na mňa nazerať ako na osobu netrestanú, 
keď�e predchádzajúce trestné činy (§260, §202,§222) mi boli 
07.09.1999 Krajským súdom v Brne zahladené, preto�e boli 
spáchané v rokoch 1996-1997 kedy som bol mladistvým. Aj 
skrz to, �e znalkyňa uviedla, �e náprava v prípade preukázania 
viny je v globále zní�ená, nie v�ak nemo�ná, tak vrchný súd v 
Prahe 04.03.2003 zvý�il trest o 4 roky a dal mi výnimočný trest 
17 rokov v skupine so zvý�enou ostrahou.  

Udajný rasový podtext súd vyvodil z mojich účastí na 
narodeninových oslavách mojich kamarátov, ktorí mohli byť 
extrémne pravicovo zameraní, tak isto ako moja účasť na 
povolenej demon�trácii legálnej politickej strany NSB v Prahe 
dňa 01.05.2001, čo v�emo�ne dokazovali videozáznamami a 
fotografiami z demon�trácie od polície aj aktivistov 
previazaných s ľavicou a AFA.  

Súd ukázal, �e súdi skôr moje názory či sympatie ne� 
trestný čin a jeho motiváciu!  
ROZPORY: Zásadný je popis, ktorý je viditeľne rozporuplný 
so skutočnosťou. Mo�ný kontakt mojej osoby s Absolonom bol 
vyvrátený testom oblečenia, kde neboli �iadne pachové stopy a 
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aj test DNA nebol pozitívny. Tak isto aj na nájdenom 
zatváracom no�i neboli nájdené �iadne stopy, ktoré by 
kompromitovali moju osobu. Nikto z nezávislých svedkov 
nevidel, ani nepočul, �eby som mal na mieste činu nejaký 
konflikt s cigánmi, ani �iadne rasové výpady proti opitým 
cigánom, ktorí na miesto práve prichádzali s Absolonom a 
preukázateľne ani väč�ina z nich nevo�la do baru. Nájdený nô� 
bol z prípadu vyňatý ako bezpredmetný aj keď bol pôvodne v 
rozsudku označený za môj. (Nájdený nô� nezodpovedal 
rozmerom dvoch bodných rán �írky 2 cm a hĺbky 15 cm. Jeho 
rozmer bol: �írka 2,5 cm a dĺ�ka 7,5 cm.)  

Svedkovia ob�aloby popisujú môj pohyb opačne, keď 
uvádzajú, �e som prichádzal z 
vonku aj z vnútra!?! Absolon mal 
mať v sebe zhruba 4 pivá, ale v krvi 
mu �iadny alkohol nena�li, čo je 
mo�né vysvetliť len tým, �e po�il 
nejaké drogy alebo tabletky. Mal 
byť údajne i drogový dealer, ale to 
nie je úplne overené. Jasné je len 
to, �e bol viac ako 10 rokov 
nezamestnaný (pracoval len pol 
roka) a mal isté k�efty so svedkom 
Karlom Krátkym (polovičný 
cigán), ktorý bol taktie� podozrivý, 
preto�e mal mať pomer s dru�kou 
Absolona (umrela v jeseni 2002). 
Dával jej pri vchode lístky a 
nachádzal sa na mieste, kde mohol 
stáť páchateľ. Krátky v�ak záhadne 
zomrel na inej Svitavskej diskotéke 
v marci 2002, tesne pred prvým 
rozsudkom, keď mal popíjať 
alkohol s príbuznými Absolona, 
ktorí ho mali predtým slovne 
napádať. Otázkou zostáva, akú rolu 
hralo v kauze to, �e prvý z 
policajtov na mieste činu (Martin 
Konečný) je strýkom vtedy 
17ročného skinheada Leo�e 
Řezníka, ktorý bol podľa svojej 
výpovede (a� na súde bol vypočutý 
prvýkrát) na schodoch pri vchode 
(kde sa to malo stať) s ďal�ími 
kamarátmi, ktorí neboli vypočutí nikdy, bol celý v čiernom 
oblečení, mal svetlý melír vo vlasoch na je�ka, teda jeho popis 
sa presne zhoduje s údajným páchateľom. Je podozrivé to, �e v 
bezprostrednej blízkosti miesta činu sa mal pohybovať 
podnapitý skinhead (môj bývalý kamarát, dnes tak isto ako 
Řezník narkoman) Robert Homolač (alias �KOUBA�), ktorého 
teta bola dlhoročná predsedkyňa Krajského súdu v Hradci 
Králové (Mgr. Jilková).  

Podľa jedného svedka mal práve Homoláč konflikt pri 
vchode, ale polícia ani súd sa tým nezaoberali a bolo tu jasne 
viditeľné, �e i v kauzách predtým nad ním dr�ala teta ochrannú 
ruku a pri súdoch dostával iba podmienky či pokuty, alebo sa 
im vyhol.  

Na toto poukázal i zmocnenec rodiny po�kodeného, 
známy anarchista a ochranca práv (cigánskych) Jakub Polák z 
Prahy, ktorý sa nakoniec verejne postavil za mňa, čo mnohých 
aj mňa samotného prekvapilo. Uvádzal, �e nie som páchateľom 
vra�dy Absolona, ale obeťou systému a jeho neschopnosti 
spravodlivo jednať. Za to bol aj niektorými anarcho-
komunistami a humanistami kritizovaný a rad�ej sa stiahol 
pravdepodobne zo strachu, čo je podľa môjho názoru �koda. 

3. Ako sa zmenil tvoj �ivot odkedy neprávom sedí� za 
mre�ami? Ako sa vyformovala, zmenila Tvoja osobnosť? 

Je to dosť diametrálny rozdiel, preto�e sloboda je pre 
mňa veľmi cenná, ale beriem to ako �ivotnú skú�ku, skrz 
nepriazeň osudu a zvrátenosti tohto prehnitého systému l�í a 
korupcie v rukách oných mocných manipulátorov a majstrov l�í 
a klamov. Nech u� sa nazývajú akokoľvek (boľ�evici, sionisti, 
slobodomurári či liberáli), stále to sú �ongléri s pravdou a 
ničitelia národných hodnôt a skutočnej národnej opozície. Mô�u 
ma uväzniť, ale nikdy nie zničiť pokiaľ tak sám neurobím. Svet 
za mre�ami je ťa�ký �ivotný boj a zvlá�ť s pocitom beznádeje a 
toho bezprávia, ktoré cítim. Ale nevzdávam to!!! �ivot sa mi 

zmenil tým, �e som pri�iel o 
snúbenicu, ktorá nevydr�ala čakať, 
ale chápem to. Od môjho uväznenia 
vá�ne ochoreli moji rodičia, deň po 
rozsudku zomrela moja babička, ale 
aj cez tieto smutné stránky veci 
musím povedať, �e mi to odkrylo 
mojich ozajstných kamarátov, 
bratov a sestry a rodinných 
príbuzných, ktorí sa za mňa 
postavili a sna�ia sa pomáhať. 
Niektorí sklamali, iní prekvapili. 
Uväznenie ma e�te viac upevnilo v 
názoroch a viere, ktorú oni 
nazývajú zlou, ale to len dokazuje 
jej správnosť. Oni sa pravdy boja!  

 
4. Čo si prvé pocítil po vynesení 
rozsudku súdu? 

Bolo mi neuveriteľne. 
Ťa�ko sa to popisuje. Taký pocit 
krivdy a bezprávia zanechal v 
mojom srdci a mysli veľké jazvy. 
Uvedomil som si, �e o v�etko 
najcennej�ie prichádzam a pri 
rozsudkoch, keď sa človek pozrie 
do očí svojich blízkych a 
kamarátov, tak vidí smútok, plač a 
slzy miesiace sa so zlosťou. Je to 
veľké utrpenie hlavne pre mojich 
rodičov a tých, čo ma majú radi. 
Počítal som, �e to vrchný súd vráti 

späť k do�etreniu vzhľadom k chybám, ale e�te mi pridal �tyri 
roky, teda 17 rokov. To asi preto, �e keď ma nemohli dlh�ie 
dr�ať vo väzbe, tak ma na väzbu odsúdili na 14 mesiacov 
väzenia za stret s väč�ou skupinou anarchistov z 18.11.2000, 
kde ma odsúdili za výtr�níctvo (z anarchistov v�ak nebol 
odsúdený nikto!) a práve 26.04.2003 som mal mať u� výstup, 
len�e 04.04.2003 pri�iel právoplatný rozsudok na 17 rokov! 
Celkovo mám teda 18 rokov a 2 mesiace! 

 
5. Aké je pokračovanie tvojej kauzy? Ako sa vyvíja? 

Keď�e je kauza kontroverzná, tak to veľa právnikov 
odmietlo, alebo po�adovali veľa peňazí. Zháňali sa peniaze na 
platenie nového právnika, ktorý sa po dlh�ej dobe na�iel. Je z 
Prahy a teraz ho práve splnomocňujem. Následne sa budú 
zháňať nové (doposiaľ nepredlo�ené) dôkazy a s tým potom 
predstúpi pred Krajský súd v Hradci Králové, ktorý rozhodne, 
či obnovu procesu povolí, alebo nie. 

Predchádzajúci právnik (Judr. Fi�er) urobil niekoľko 
chýb a tou hlavnou bolo, �e nepodal včas ústavnú sťa�nosť pre 
poru�enie zákona, tým pádom po zamietnutí dovolania 
Najvy��ím súdom v Brne nemohol podať sťa�nosť ani do 

 
Odpusťte mi!!! 

 
Odpusťte mi prosím, �e nie som taká ako vy,  
�e tú�im bez sĺz sa smiať a mám vlastné sny. 
Namiesto vône peňazí mám rad�ej vôňu ru�í, 
prečo je zakázané robiť po čom človek tú�i? 
Azda vám vadí, �e pravdu predsa niekto nájde? 
Ak nemáte čo skrývať, dajte nám aspoň nádej! 
 
Postupne zakazujete čítať to, čo skutočne chceme,  
VY vyberáte knihy, ktoré MY poslu�ne �tudujeme. 
Prepáčte, no o va�e klamstvá u� nemám záujem,  
ak hľadáte súcit, musím povedať, nie ďakujem! 
Jednám s vami slu�ne, i vy so mnou tak jednajte,  
ak vám poviem svoju pravdu, tak ma netrestajte! 
 
Odpusťte mi, �e mám výhrady voči tejto spoločnosti, 
nepáči sa mi, �e uprednostňuje zahraničných �hostí.� 
Nik ich nepozval, tak pre mňa nie sú �iadni hostia,  
pri�li sem len na skú�ku, no takmer ka�dý zostal. 
V �kolách i v práci im stačia slab�ie vedomosti, 
Slovák je hneď rasista, ak ho to právom zlostí. 
 
Vôbec sa mi nepáči táto slávna demokracia,  
myslite si čo chcete, to nie je provokácia! 
�ivoty riadite od základov, len si ich berte,  
ten svoj vám tak ľahko nedám, to mi verte! 
Pozerám sa priamo, nezatváram pred pravdou oči,  
tak mi ich nedr�te, nech viem jak to skončí! 

Sisa (KIKA)
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�trasburgu. Jediná �anca je teda obnova procesu, ktorú budem 
�iadať i keby som to mal odsedieť celé. Bolo podaných asi 12 
�iadostí o milosť prezidentovi republiky, ale ja ne�iadam o 
milosť, ale o spravodlivosť, ktorá je zatiaľ slepá! Nádej zomiera 
posledná, �ivot je boj!  
 
6. V čom vidí� príčinu, �e si bol neprávom odsúdený na 
dlhoročný trest odňatia slobody? 

Hlavnou príčinou je, �e som sa im hodil ako páchateľ, 
som politicky nekorektný a vystupujem pronárodne � opozične. 
U� po veľkej mediálnej hysterickej kampani plnej l�í a 
prekrútených vecí boli zaznamenané jasné tlaky na to, aby som 
bol odsúdený. Za tejto ľavicovej (kryptoboľ�evickej) vlády 
ČSSD sa spravodlivosti domáha viacero ľudí viď. kauza 
kamaráta Martina Konce z Brna (www.svědomi.cz), ktorý bol 
neprávom 26 mesiacov vo väzbe a nemô�e sa dovolať 
od�kodnenia, aj keď väzba bola protiprávna! Z ďal�ích prípadov 
spomeniem prípad Vladimíra Hučína (www.hucin.com), 
Jaroslava Bro�e z Plzni, ktorý bol odsúdený za publikačnú 
činnosť a usporadúvanie pronárodných koncertov pre mláde� a 
teraz je za to odsúdený na �tvorročný trest na základe známeho 
totalitného §260!!! Takýchto prípadov je viac. To, čo sa stalo 
mne sa mô�e stať ka�dému, kto sa nehodí systému. Mô�e to byť 
ka�dý z vás, stačí byť v nesprávny okamih na nesprávnom 
mieste. Krajská �tátna zástupkyňa Renáta Vesecká z mojej 
kauzy u� bola (ČSSD) dosadená na post najvy��ej �tátnej 
zástupkyne!  

 
7. Nevyhrá�al sa niekto tvojej rodine v súvislosti s kauzou?  

Áno, vyhrá�al sa a to niekoľkokrát, moja snúbenica 
bola niekoľkokrát napadnutá a v súvislosti s tým mala strach 
hlavne o svoje dve malé deti, ktoré som jej pomáhal 
vychovávať. Z tohto dôvodu sa presťahovala a� do Blanska, kde 
bola v podnájme dlh�iu dobu. Mojej matke sa vyhrá�ali 
likvidáciou, ale na�ťastie to boli �len� primitívne vyhrá�ky. Ale 
ani to políciu nezaujímalo. Pre políciu bola prioritná ochrana 
cigánskych svedkov, ktorým namontovali bezpečnostné kamery 
na panelák a potom paradoxne odhalili, �e cigánska rodina 
Absolonovcov stojí za brutálnymi lúpe�nými napadnutiami v 
meste!  

 
8. Akú pomoc by si potreboval v súvislosti s tvojím 
prípadom? 

Okrem finančnej pomoci v súvislosti s platením 
právnika uvítam ka�dú pomoc, ktorá súvisí so �írením faktov o 
mojom spolitizovanom procese. Aktuálne by mala prechádzať 
rekon�trukciou moja web stránka http://pechanec.tk, kde sa 
nachádza viac informácii o mojej kauze. S návrhom na 
�irokospektrálnu pomoc sa mô�u ľudia obracať na Martina: 
tel.+420776118449, alebo na moju adresu Vlastimil Pěchánec, 
narodený 09.11.1979, PS: 1, Státni věznice, 78953 Mírov, 
Česká republika. 
 
9. Čo povie� na súčasnú politickú situáciu v Čechách, v 
Európe, vo svete? 

Situácia v Českej republike je podobná tej na 
Slovensku, ale bohu�iaľ v ČR sa stále viac dostávajú k moci 
boľ�evici, aj keď oni tam boli stále rozosiatí vo viacerých 
parlamentných stranách. Súčasným politikom ide len o moc a 
výhody, nepracujú v prospech ľudu, rozpredávajú �tátny 
majetok, ich pôsobením narastá �tátny dlh a z daní pracujúceho 
ľudu sú zvýhodňovaní na základe tzv. pozitívnej diskriminácie 

cigáni, neeurópsky imigranti, úchylní homosexuáli atď. Tento 
trend je viditeľný vo väč�ine krajinách vyspelého sveta, ktorý je 
ovládaný slobodomurárskymi ló�ami. Ako by povedal môj 
zosnulý kamarát pán Ing. Elmar Skru�ný 
(*31.10.1932,+30.03.2004 RIP) : �Svet je taký aký je a nie je 
naň radostný pohľad. Stručne povedané, chýba mu poriadok, 
vôľa a úcta k hodnotám. V�etko, čo je doslova vlastné 
nacionálnym silám a sociálnemu hnutiu v bielej Európe.� 
 
10. Sleduje� politické dianie na Slovensku? 

Ste na�ou najbli��ou bratskou krajinou, z toho dôvodu 
ma dianie u vás zaujíma a v rámci mo�ností ho sledujem. Bol 
som pobúrený oným brutálnym útokom na Vodcu SP-NS Mgr. 
Mariana Kotlebu a jeho matku. Poburuje ma to, ako sa u vás na 
Slovensku potláča národná opozícia a sú zakazované hudobné 
akcie, čo je u nás taktie� patrné, keď polícia ČR bezdôvodne 
01.10.2005 rozohnala oslavu narodenia dcérky pronárodného 
aktivistu v Kutnej Hore, kde bolo 30 ľudí a zhruba 90 
policajtov, ktorí pri zásahu mlátili hlavne do na�ich �ien!!! 
Média v�ak veci účelovo skresľujú a ukazujú aj niekoľko rokov 
staré zábery. Tak ako sa média sna�ia �piniť u vás SP-NS, tak 
sa u nás �pinia pronárodné strany Národní sjednocení (NSJ) a 
Dělnícka strana (DS), ktoré sa teraz zjednocujú a spolupracujú, 
čo je dobré, preto�e to sú najschopnej�ie pronárodné strany, tak 
ako u vás SP-NS. Len pronárodné strany budú podľa mňa 
schopné robiť politiku pre ľudí a nie pre peniaze či nejaké podlé 
sionistické lobby! Na Slovensku mám príbuzných, preto ste mi 
blízki.  

 
11. Čo je podľa teba potrebné urobiť, aby sme sa nestali 
ne�iadúcimi hosťami vo vlastných krajinách? 

Je potrebné urobiť toho mnoho a je to vecou v�etkých 
európskych národov, aby sa vyvarovali zániku európskych 
kultúr, ne� u� sú to kresťanské a či pohanské tradície, musíme 
chrániť pred zánikom. Ka�dý etnický rodený európsky občan by 
si mal uvedomiť na�e hodnoty, ktoré sú ničené prílivom 
multietnického a multikultúrneho bahna, ktoré sa �íri ako mor. 
Nádej vidím v spolupráci pronárodných strán a zdru�ení a ich 
hlúpych �ovinistických nesvárov a stretov. Nesmieme dopú�ťať, 
aby sa nepriateľom darilo stále vyvolávať bratovra�edné vojny 
a konflikty. Nádej vidím v na�om vzdelávaní po v�etkých 
stránkach. Je to iba na nás!!!  

 
12. Tvoje motto znie? 

�TAM KDE VLÁDNE BEZPRÁVÍ, JE ODPOR 
POVINNOSTÍ!!!�  

 
13. Aké má� plány do budúcna? 

Okrem spravodlivosti a práva v mojej kauze je po 
nájdení si správnej �eny zalo�enie rodiny. Chcem sa stať otcom 
3-4 detí, aby som aspoň takto pozdvihol nízku pôrodnosť na�ich 
detí. Následne po tom to bude iste spolupráca s ľuďmi, ktorým 
verím a oni veria mne. Teraz je v�ak e�te skoro myslieť na 
nejaké plány, preto�e v�etko má postupnosť krok za krokom, 
deň za dňom, nič nie je hotové hneď, je potrebné byť 
trpezlivým. Vízie mám iste pozitívne, preto�e v �ivote nie je nič 
nemo�né, je to len o čase a vôli! Netreba sa vzdávať!  
14. Čo by si odkázal čitateľom Hlasu NS? 

Pozdravujem Vás slovenskí bratia a sestry � zostaňte 
v�dy hrdí a verní a nikdy sa nenechajte zlomiť! SP, NSS a SP-
NS prajem veľa úspechov a vôle! Zdravím tých, ktorí ma 
podporujú a ďakujem Vám! VLASTI A ODPORU ZDAR! 
Zhováral sa zástupca �éfredaktora Hlasu NS Radovan Novotný, 

za pomoc pri úprave textu redakcia Hlasu NS ďakuje Kike. 
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Október - Mesiac úcty k star�ím? 
 

Prečo je október Mesiac úcty k 
star�ím? Prečo iba október? V�etka úcta 
k na�im rodičom a k starým rodičom sa 
vmestí v októbri do niekoľkých viet, no 
inak sú po celé roky nezaujímaví a 
vládni činitelia by boli najrad�ej, keby 
"nezavadzali", aby sa im nemusel 
vyplácať dôchodok. Keby boli autormi 
týchto úvah mladí ľudia, dalo by sa to s 
príslovečnou toleranciou na�ich starkých 
tolerovať, ale ak sa tak vyjadrujú jedinci, 
čo majú väč�iu časť �ivota za sebou, o 
čom svedčia ich vráskavé tváre a striebro 
vo vlasoch, to u� vzbudzuje údiv a je to 
odsúdenia hodné. Je to smutné, veď starí 
ľudia si svoj dôchodok zaplatili 
celo�ivotnou prácou, nemalými daňami z 
príjmu a nemô�u zato, �e to teraz �tátu 
chýba, lebo to niekto prehajdákal. Pritom 
väč�ina dôchodkov je taká nízka, �e 
nejeden starec nedoká�e vyrie�iť dilemu: 
kúpiť si lieky alebo potraviny. Okrem 
toho, neúcta k starým ľuďom je výrazom 
duchovnej chudoby a úpadku kultúry 
spoločnosti. 
 

Nie je pravda, �e ľudia (tí 
�ťastlivci!), ktorí preplávali rieku �ivota 
a na jej druhom brehu by e�te radi chvíľu 
pobudli, sú v�etci konzervatívni, zaostalí, 
ba dokonca senilní. Nie je pravda, �e 
vzdelanie,ktoré zaslú�ene dosiahli a 
skúsenosti, ktoré nadobudli, nevedia 
vyu�iť na to, aby pochopili súčasnosť, 
aby rozlí�ili čo je dobré a čo zlé, 
nemorálne,neslu�né, neľudské. Mnohí 
starí ľudia nikoho neobťa�ujú, vedia sa 
sami o seba postarať, ba e�te sú aj 
u�itoční, lebo s výsledkami svojej práce 
sa delia so svojimi blízkymi a niekedy aj 
so vzdialenými. Len si spomeňme na 
vedcov, spisovateľov, lekárov, umelcov, 
čo neprestávajú tvoriť ani vo vysokom 
veku. Starí ľudia vedia snívať a tú�iť, 
mnohí svoje tú�by a sny zhmotňujú v 
pekných veciach, ktoré vytvárajú a ich 
malé umelecké dielka obdivujeme a 
vôbec nám nepreká�a, �e ich zhotovili 
staré vráskavé ruky. 

�ivotná skúsenosť a pretrpené 
strádanie ich vyzbrojilo trpezlivosťou a 
toleranciou voči nerozvá�nosti mladých. 
Aj na prahu smrti majú srdce plné lásky 
a odpú�ťania. Či ste si v�imli, ako sa 
starček a starenka na prechádzke 
navzájom podopierajú, ako dbajú, aby 
ich kroky boli v súlade a ako pekne vedia 

mlčať? To nie je to ťa�ké mlčanie, čo v 
mladosti pou�ívame na ukončenie hádky, 
to je láskavá chvíľa ticha! Či ste si 
v�imli, koľko lásky majú v očiach, keď 
sa dívajú na svoje vnúčence a s akou 
hrdosťou predstavujú svojich synov a 
dcéry, nevesty a zaťov? Áno - sú aj takí, 
čo sú nemohúcni, chorí, alebo sa 
správajú nevhodne. Ale veď tak je to aj 
medzi mladými! Tak prečo toľko 
odsudkov, ú�krnov a nepochopenia? 
My starí, bývame často zahriaknutí tým, 
�e mladí majú ťa�ký �ivot, musia sa 
"poriadne obracať" ak chcú slu�ne �iť, sú 
nespokojní ak sa ich �ivotná úroveň nedá 
porovnať so �ivotným �týlom ich 
známych, stále sa naháňajú za zárobkom, 
nedoprajú si oddychu ani vo sviatok. 
Potom sú z toho nevrlí, nervózni, 
ne�ťastní a problémy v man�elstve 
okam�ite rie�ia rozvodom. Veľmi dobre 
im rozumieme a vieme aj to, �e niekedy 
to inak nejde, ale stáva sa aj to, �e by 
sme vedeli pomôcť a poradiť, keby si 
mladí na�li čas a počúvali nás. Veď stačí 
sa na chvíľu v tom zhone zastaviť, trochu 
sa porozprávať, pohrať sa s deťmi, ísť na 
prechádzku, prejsť sa po lúke, zabudnúť 
na televízor a uvedomiť si, �e niekto ich 
prítomnosť veľmi potrebuje. Svet sa 
nezrúti, ak kvôli tomu nebude v ten deň 
v�etko spravené. Odmenou budú 
roz�iarené oči detí a spokojnosť v rodine. 
Preto�e nad v�etky dary najcennej�ie, 
nad v�etky potreby najdôle�itej�ie je - 
prejaviť úprimný záujem o tých, s 
ktorými �ijeme a prejaviť im lásku tak, 
aby ju videli a cítili! Nestačí iba do 
telefónu povedať "veď ja ťa milujem, ja 
vás v�etkých ľúbim". Lebo láska je ako 
chrám, katedrála ľudského citu a hoci 
hory doslova neprená�a, doká�e 
prekonať v�etky preká�ky a protivenstvá 
a má len jednu jedinú podmienku: musí 
byť zo srdca! Samozrejme, nemáme na 
mysli len lásku mileneckú. Láska má 
veľa foriem, ktoré spoznáme a 
pochopíme, a� keď sme dlh�ie na svete. 
 Ak v�ak ka�dý dobrý úmysel, v�etka 
dobrá vôľa a úprimný cit zlyhá - lebo aj 
to sa stáva - človek by nemal skĺznuť do 
hrubosti, nemal by sa za bolesť odplácať 
bolesťou, za krutosť krutosťou. Ale mal 
by nájsť spôsob, ako čestne,ohľaduplne a 
spravodlivo obstáť v ťa�kých chvíľach 
�ivota. Lebo v �ivote sa mô�e prihodiť 
veľa zlého. Osudové sklamania, ťa�ké 

choroby, nedostatok, strata poctivou 
prácou získaného majetku, odchod 
milovaného človeka a veľa iného 
ľudského ne�ťastia - ľah�ie unesie 
veriaci človek, ktorý doká�e v pokore 
pokľaknúť, zrieknuť sa vzdoru, 
nepodľahnúť hnevu, zbaviť sa pocitu 
ukrivdenosti a urobiť to najťa��ie: 
odovzdať sa do vôle Bo�ej! Takí boli a 
sú mnohí starí ľudia - skromní a hodní 
obdivu!  

Preto dobre mienené rady 
star�ích, zvlá�ť tých, čo vás milujú, by 
ste mali s úctou prijímať, alebo sa aspoň 
nad nimi zamyslieť - aby vám raz nebolo 
ľúto... 

P.S. Október je za nami tak, ako 
sa pominula starodávna úcta k starým 
ľuďom. Hoci v nejednej rodine mladých 
zamestnaných rodičov celý chod 
domácnosti stojí a padá na babičke alebo 
na dedkovi. To sú tí �ťastnej�í starkí, 
lebo ich e�te niekto potrebuje a vyu�íva 
ich pomoc pri rôznych prácach, ba často 
očakáva od nich aj pomoc finančnú. Len 
nech nedajbo�e neochorejú, alebo sa 
nestanú na dlh�í čas nevládnymi! V 
takom prípade, �up s nimi do domu 
dôchodcov! 

Veď svetlým príkladom pre 
mnohých mladých ľudí bolo vystúpenie 
bývalého poslanca Rakúsa, ktorý im 
odporúčal do pozornosti Eskimákov, 
lebo tí posielali starých nevládnych ľudí 
na smrť do mraziacej víchrice. Alebo 
nav�dy ��ivé� slová moderátorky 
Parí�kovej, ktorá �nebude mať pokoja, 
kým táto stará skazená generácie 
nevymrie�. Alebo prestárly herec 
Kňa�ko, ktorý vzýval prírodu, aby sa o 
starcov čím skôr postarala. Alebo 
koktavý Markovič, čo sa vysmieval 
starým babkám. Alebo napokon sám 
premiér, ktorý si v minulosti �uctil� 
starých ľudí tanierom kapustnice. V 
súčasnosti sa vzdal aj tohto zbytočného 
výdavku, rad�ej sa vychvaľuje, �e pridal 
k dôchodkom 200 � 300 korún, no je mu 
jedno, �e za zvý�ené ceny energie vydajú 
mesačne �tyrikrát viac ako bol jeho 
podarúnok. 

V�etci vospolok zabúdajú na to, 
�e raz budú aj oni starí a ich potomkovia 
ich budú mať v  �úcte� podľa toho, 
koľko �tedrosti im preuká�u!!

 
Bla�ena Krivo�íková 
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Permanentná kríza 

 
1.1.1993 vznikol u� po druhý 

krát samostatný Slovenský �tát. 
Obyvateľstvo Slovenska s radosťou a 
veľkým nad�ením prijalo túto 
skutočnosť, vďaka politickým stranám, 
ktoré to mali vo svojom volebnom 
programe, sa dostalo do slovenských rúk 
budovanie nového �tátu. Nebolo to 
ľahké. Od základu bolo treba budovať 
�tátne in�titúcie, čo nebola prechádzka 
parkom, mladý �tát musel čeliť útokom 
domácich a zahraničných nepriateľov. 

Niektoré slovenské 
politické strany, kde mohli, tam 
znemo�ňovali budovanie nového 
�tátu. Ná� �tát je pre nich len �táto 
krajina�. �iaľ je to tvrdá skutočnosť. 

Rozhodujúcu úlohu v 
de�trukcii �tátnej moci hrali zo 
zahraničia platené in�titúcie, 
niektoré nadácie (neplatiace dane, je 
ich 21) a mimovládne organizácie s 
úlohou narú�ať riadny chod 
mladého �tátu, vnútiť mu akúsi 
mimoriadnu �demokraciu� v záujme 
nadnárodných spoločností. Bolo 
treba prijať nesmierne mno�stvo 
nových zákonov, takmer v ka�dej 
oblasti. A pri takej zlo�itej práci sa 
vyskytli veru aj chyby. 

Jednou z najväč�ích chýb 
pri prijatí zákonov bola chyba vo 
volebnom zákone. Pre�ibaní 
právnici (kto voe, kto bol v pozadí a 
kto za to platil) do toho zákona 
polo�ili permanentnú načasovanú 
bombu v tom, �e poslanec pri 
hlasovaní sa riadi svojím svedomím 
a nemusí sa riadiť volebným 
programom strany, za ktorú bol do 
parlamentu zvolený. Demokraticky 
to vysvetľovali tak, �e vraj nikto 
nemá právo obmedzovať poslancovi 
osobnú slobodu. Veľmi �ikovne 
vymyslené. V tomto prípade vyhovárať 
sa na osobnú slobodu je scestné, 
zavádzajúce a zahmlievajúce, disciplína 
a poriadok je naru�ený. To u� hraničí s 
totálnou anarchiou. Načo potom 
balamutia voličov volebnými 
programami politických strán? Do 
parlamentu sa poslanci volia cez 
politické strany aj keď boli navrhnutí ako 
nezávislí, ale v�dy za politickú stranu. 
Preto sústavne vlládne men�inová vláda. 
V histórii slovenského parlamentu len 
jeden jediný poslanec pri odchode zo 
strany odovzdal svoj mandát a bol to 

poslanec za HZDS, Jozef Kalman. 
Ukázal sa ako čestný a svedomitý chlap. 
V tomto prípade vidieť, �e ne�lo o 
osobné korupčné chúťky jednotlivca. 
Viacej z odídených poslancov tak 
neurobil ani jeden. 

Počet takzvaných nezávislých 
poslancov u� presahuje aj počet 
poslancov volených za politickú stranu. 
Na�tartovala sa a rozmohla sa pred 
obyvateľstvom skrytá korupcia, z čoho 
na verejnosť prenikol iba vrchol ľadovca. 

A to je asi účel, aby obyvateľst�vo malo 
zábavu v politických �arvátkach, a 
nemalo čas si v�ímať, ako lacno sa 
dostáva ná� lukratívny majetok do 
zahraničných rúk. Nikto nám 
nevyhovorí, �e to nie tak. Mnohí voliči 
sú za takéhoto stavu rozhodnutí, �e voliť 
a podporovať anarchiu nepôjdu. Darmo 
im vysvetľujeme, �e to by bola veľká 
chyba. Maďari by to neurobili, tí 
skutočne k voľbám idú v�etci. Tak ako sa 
to stalo pri voľbách do VÚC v 
nitrianskom kraji. Teraz Slováci 
nariekajú, �e im vládnu Maďari.  

Poslanci sa vyka�ľali na svojich 
voličov, urobili si doslova posmech z 
práce tisícov funkcionárov na 
základných organizáciách a z programov 
svojich politických strán, za ktoré boli 
zvolení do parlamentu. A tak majú 
mo�nosť presadzovať svoje osobné 
záujmy voličov a programy politických 
strán im mô�u byť ukradnuté. Nie sú to 
veci náhodné, ale premyslené a 
permanentné. Čo myslíte, kto to riadi? 
Veď to u� trvá pätnásť rokov. 

Opozícia, ktorá taktie� nie je 
jednotná a nemá dostatočnú silu na 
zmeny vo vláde, tie� niečo hovorí o 
vedení týchto strán, ale nie je to nič 
perspektívne.  

Parlamentne men�inová 
vláda musí pri ka�dom zákone 
vyjednávať z nezávislými poslancami 
o podporu. A to niečo stojí. V 
kalných vodách sa najlep�ie loví. 
Nestabilný politický systém vytvára 
podmienky pre korupciu veľkých 
rozmerov, skrytú aj verejnú. 
Dôveryhodnosť �tátu neustále klesá, 
klesá aj pevnosť koruny, su�ované a 
zbedačené je obyvateľstvo neustálym 
zdra�ovaním základných �ivotných 
potrieb, zdevastované je 
zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, 
�kolstvo a kultúra. Chaos vládnutia je 
na dennom poriadku, s tým treba 
niečo robiť! 

Tu nepomô�e �iadna 
rekon�trukcia vlády ani predčasné 
alebo riadne voľby. Tu pomô�e jedine 
zaviesť pravidlo, �e poslanec je 
povinný vrátiť mandát, ak nesúhlasí s 
programom strany, za ktorú bol 
zvolený, a tie� umo�niť voličom 
odvolanie takéhoto poslanca. Ak sa 
toto zákonom neupraví, permanentná 

kríza bude pokračovať aj v ďal�ích 
volebných obdobiach. Urobiť tento krok 
je �ivotne dôle�ité, to si treba uvedomiť. 

Vá�ení poslanci, budete mať 
odvahu zmeniť doteraj�í nenormálny 
de�trukčný stav? Chcete za ka�dú cenu 
udr�ať anarchiu a permanentnú krízu?A 
kedy chcete pracovať na zákonoch v 
prospech obyvateľov tohto �tátu? 

Súčasné vládnutie stálo doteraz 
obrovské milióny, ktoré zaplatili a 
zaplatia daňoví poplatníci, va�i 
dvôverčiví voliči, ktorých ste tak 
sklamali. 

Laurinec Hudec 
 

 
Národ, vstaň! 

 
Hej Slováci, Slovenky začnite zmý�ľať, 
ste národom čistej�ím ne� najčist�í kri�táľ. 
Dejiny svedčia, �e odvahy máte dosť 
a práve preto ma dnes z vás chytá zlosť. 
 
Za �ivot v skromnosti sa hanbiť netreba, 
no v súčasnej porobe sa �ťastne �iť nedá. 
Prečo sa necháte deň čo deň okrádať 
a va�imi zlodejmi sa necháte ovládať? 
 
Prečo je domov vá� vami preklínaný 
a slovenskou mláde�ou húfne opú�ťaný? 
Veď ak v�etci odídu, nastane pohroma - 
- viac nebude Slovákov, viac nebude národa. 
 
Ja sna�ne vás vyzývam, povedzte si: �u� dosť!�, 
nech raz va�e dietky spoznajú radosť. 
Radosť zo �ivota národu nále�í 
a verím, �e na potomstve vám skutočne zále�í. 
 
Ja chcem lep�í �ivot pre ka�dého Slováka, 
nechcem viac v uliciach vidieť u� �obráka. 
Preto sa musíte Slováci zjednotiť, 
nech pre krásne Slovensko začne ka�dé srdce biť. 
 

Vladimír
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Bez úcty k človeku 
 

Učiteľka v druhom ročníku Z� � (I. stupeň!) sa opýtala svojich �iačikov či v televízii sledujú �Vyvolených�. Polovica 
triedy zdvihla ruky. A keď sa to isté spýtala učiteľka v piatom ročníku Z�, hlásili sa v�etci �iaci. Na otázku, čo sa im najviac páčilo, 
odpovedali jedným slovom: �Prasačinky!� Podobne dopadli otázky aj v súvislosti s �Veľkým bratom�. 

.***. 
Je na mieste spýtať sa � čo sa 

stalo s rodičmi týchto �iakov? Sú tak 
zahltení svojou prácou, �e im je jedno, 
čo ich deti pozerajú, len nech majú od 
nich pokoj? Alebo sú takí ľahostajní a 
vôbec nedbajú o to, �e ich deti sledujú 
program, ktorého konverzácia je 
pre�pikovaná oplzlými slovami 
polonahých alebo úplne nahých 
účinkujúcich a nehanebným sexom pred 
kamerami a pred očami Slovenska? 
Alebo oni sami si tie� slová nevyberajú a 
nerozpakujú sa nemravne správať na 
verejnosti? 

Právom sa mo�no spýtať aj 
samotných účinkujúcich �vyvolených� a 
�veľkobratov�, kde sa podel ich 
prirodzený stud, keď sa bez zábran 
makosia v posteliach mládenec s 
dievčaťom, keď pravidelne a často robia 
nemravné posunky a neprotiví sa im ani 
sexuálny styk hoci aj na záchode? Či 
necítia, �e najkraj�í a najvzácnej�í 
ľudský cit, ktorým je láska, poní�ili na 
úroveň �ivočíchov? Čo sa to stalo s 
mladou dievčinou, ktorá v 
päťminútovom monológu bola schopná 
pou�iť desať oplzlých slov a opisovala 
kvalitu svojich genitálií? Alebo iná, ktorá 
sa chválila s koľkými ctiteľmi sa 
vyspala? Čo sa to stalo s na�imi 
slovenskými mládencami a slovenskými 
devami, keď sa bez hanby ukazujú svetu, 
akí sú primitívni? A čo sa to stalo, �e aj 
päťdesiatročný chlap, ktorý by u� ozaj 
mal mať rozum, sa správa presne ako 
oni? To majú v�etci a� tak dobre 
zaplatené, �e ani na okamih neotáľajú 
stať sa prostitútkami a gigolmi? Vôbec si 
neuvedomujú, �e sú manipulovaní a� po 
okraj straty svojej ľudskej dôstojnosti? 
 

Nemo�no sa nespýtať 
predov�etkým televíznych rád, čo tým 
sledujú, aký majú zámer, keď v 
najfrekventovanej�om večernom čase 
vysielajú program, ktorý urá�a väč�inu 
divákov? K tomu e�te vysielací čas 
vymedzený �Vyvoleným� a �Veľkému 
bratovi� predl�ujú často takmer o 
hodinu, tak�e divák si musí počkať, ak 
chce prípadne pozerať film, ktorý podľa 
programovej ponuky má nasledovať. 
Tak�e, zbytočne si zapne televízor tesne 
k ohlásenému filmu alebo nejakej 
relácie, �vyvolení� sa naďalej vyvaľujú 
na pohovkách ako psy na pazderoch a 

náhodný divák, preto�e nevie kedy 
skončia, je nútený prizerať sa a neverí 
vlastným očiam tomu, čo vidí a vlastným 
u�iam, tomu čo počuje.  

Na jednej strane sa �bojuje� 
proti alkoholizmu neustálym zvy�ovaním 
cien alkoholických výrobkov a na strane 
druhej sa stoly u vyvolených prehýbajú 
pod trojlitrovými fľa�ami  �ampanského 
a tvrdého alkoholu. Na cigaretových 
�katuľkách je pou�ívateľ upozorňovaný 
na �kodlivosť fajčenia, ale v �Dome� sa 
fajčí aj v posteli.   

V televízii neprejde ani jeden 
deň, aby neboli občania vyzývaní 
prispieť finančnou čiastkou na pomoc 
postihnutým, opusteným deťom, alebo 
onkologickým pacientom. Na potrebné 
prístroje v zdravotníctve nie sú peniaze, 
ale aj na tie najpodradnej�ie programy v 
televízii peniaze sú. Je v�eobecne známe, 
�e na dobrú vec prispievajú, práve tí 
najchudobnej�í. Bohatí dajú len čo im od 
úst odpadne. Azda si niekto nemyslí, �e 
tá �elita� na�ej mláde�e, ktorá dostáva 
tisíce esemesiek od jej podobných 
plytkých obdivovateľov, bude raz 
ochotne a ne�istne pomáhať slabým? 
Azda nie je niekto presvedčený, �e títo 
mladí ľudia, ktorí chcú bez práce a v 
dru�nej zábave prísť k peniazom, budú 

raz poctivo pracovať a vytvárať hodnoty 
pre ná� �tát? 

Čo robia v�etci členovia KDH, 
neozývajú sa. Sú ako ��ípová Ru�enka�, 
v úzadí mlčí aj moralista Ferko 
Miklo�ko, ktorý sa zbytočne mieni 
ospravedlňovať tým, �e nevlastní 
televízor. Aj pán Čarnogurský bol v 
minulosti oslovený v súvislosti s 
nemravným programom v televízii. 
Bohorovne odpovedal, �e �na televízore 
je taký gombík, ktorým sa dá vypnúť.� 
Zabudol, �e nestrá�ené deti a mláde� 
pikantnosti nevypínajú! Tak�e kádeháci 
sú s programom spokojní? Im, čo brojili 
proti otvoreným obchodom v nedeľu, 
takýto program nepreká�a? Majú plné 
ústa o mravnosti, bojujú proti umelému 
preru�eniu tehotenstva, homosexuálov 
pova�ujú za nenormálnych ľudí a sex vo 
svetle televíznych reflektorov ich 
nepohor�uje? Kde majú záruku, �e aj 
medzi Vyvolenými alebo vo Veľkom 
bratovi nie je niekto takí �nenormálni�? 
Alebo im vyhovuje, �e sa ľud zabáva a 
zabudne na chvíľu na v�etky tie príkoria, 
ktoré mu svojím vládnutím spôsobili? 

A čo na�e duchovenstvo? Čo 
robia na�i du�pastieri? Prečo sa 
neanga�ujú formou vstupu do printových 
a predov�etkým do elektronických médií, 
aby varovali svoje ovečky pred tou 
Sodomou a Gomorou? Jediný ctihodný 
pán kardinál Ján Chryzostom Korec 
predniesol 5. júla v Nitre na Sviatok sv. 
Cyrila a Metoda nádherný a poučný 
prejav, ktorý bol v plnom znení 
uverejnený v mesačníku Slovenské 
pohľady  (9/2005) pod názvom �Záva�né 
otázky súčasného sveta�, a to e�te ani 
netu�il aký program slovenská televízia 
pripravuje. Medzi iným venoval 
pozornosť aj chápaniu slobody: �Sloboda 
je osobitný dar človeka a len človeka. 
Slobodou sa tvoríme na zrelých a 
zodpovedných kultúrnych ľudí. Ale 
slobodou, ak ňou �liapeme po pravde 
�ivota, človek mô�e aj znetvoriť seba i 
�ivot okolo seba. Od opilstva po rozvrat 
celej spoločnosti. Sloboda mô�e byť 
tvorivá, ale mô�e byť aj de�truktívna.� 
 

Vedenie televízie sa odvoláva 
na to, �e tento �zábavný priemysel� 
prebrali zo západu, kde mal veľký 
úspech. A či je Slovensko �umpa, keď 
preberá v�etku �pinu a v�etok hnoj od 

 
Strach 

 
Za lásku sa neplatí, 

za lásku sa iba láska dáva! 
V tej svätej duchovnej postati 

sa v�etko zlo prepadáva. 
Človek dostal lásku preto, 

aby mohol smrti vzdorovať. 
Vzácnej�ieho daru nieto, 
čo Boh by e�te mohol dať. 

Láska je trpezlivá a nezlomnej sily, 
mocne sa o srdce zakosíli. 

Z nej čerpáme odvahu k �ivotu, 
prekonáme smútok, bolesť, clivotu. 

Láska nás naučí najkraj�ie slová, 
láske sa koríme v�dy znova a znova. 
Ochotne nesieme v�etky bremená, 

aj to najťa��ie, čo prekročí ná� prah 
a naveky obťa�í na�e ramená: 

Lebo v láske poznáme, čo je to strach!

Bla�ena Krivo�íková
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cudzích? Prečo si na�e médiá vybrali 
práve kultúru zábavy a pô�itku? Kde sa 
podeli múdri ľudia : filozofi, kňazi, 
psychológovia, historici � prečo 
nebubnujú na poplach? Prečo dopustili, 
aby sa na�i mladí ľudia váľali v bahne 
ako prasatá? Prečo na�i politici a vládni 
činitelia nezabezpečujú národu  �ivot na 
úrovni a mláde�i bezplatné vzdelávanie a 
zdokonaľovanie sa na vedeckých 
pracoviskách? Prečo dopustili, aby 
mnoho mladých upadlo do spárov drog? 
Prečo sa zo �tátneho rozpočtu dáva na 
kultúru tak málo? (0,6 %). Prečo sú 
kultúrne podujatia � divadlo, opera, kino 

� neprístupné pre občanov kvôli 
vysokému vstupnému? Prečo sa 
zatvárajú múzeá pre nedostatok financií 
a pre vytŕčanie sa Smotánky je peňazí 
dosť? Prečo na�im pohlavárom vyhovuje 
skutočnosť, �e jediným dostupným 
zdrojom zábavy a vraj i kultúry je pre 
občanov v ka�dom veku len televízia? 
Vari preto, �e je nimi kontrolovateľná? 

 
Zhrňujúcou odpoveďou na 

predlo�ené otázky je smutné 
kon�tatovanie: 

Táto vláda, ktorá �afári na 
na�om úbohom Slovensku u� ôsmy rok, 

potrebuje zmanipulovaných ľudí, 
�jednotného myslenia�, bez vlastného 
rozumu a úsudku a bez úcty k sebe 
samému. Preto�e hlúpemu a otupenému 
sa dobre vládne a prikazuje! Hlúpych 
mo�no zdierať z desiatej ko�e daňami a 
stále sa zvy�ujúcimi poplatkami pomaly 
aj za vzduch, ktorý e�te dýchajú. Stačí 
im hodiť do pľacu zábavu ako v starom 
Ríme a zabudnú aj na to, �e prestali byť 
ľuďmi. VLÁDA, KTORÁ VLÁDNE 
BEZ  ÚCTY  K ČLOVEKU � JE 
VLÁDA ZLOČINECKÁ a proti takej sa 
treba vzoprieť!!!

 
Bla�ena Krivo�íková 

 

Farizeji vo vláde � neverte falo�ným kresťanom! 
 

Vládne strany ako sú Slovenská 
demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), 
Kresťansko demokratické hnutie (KDH) 
či SMK, ktorá sa skladá aj z MKDH sa 
u� podľa svojho názvu hlásia ku 
kresťanstvu. Vďaka tomu ich častokrát 
volia veriaci ľudia v mylnom 
presvedčení, �e presadzujú to, čo 
nazývame kresťanské hodnoty v politike. 
Len�e koho v skutočnosti volia, nakoľko 
tieto strany mo�no nazývať 
kresťanskými? Aby sme týmto ľuďom 
otvorili oči zamyslime sa spoločne nad 
politikou vládnej koalície. 

V�etky tri strany paktujú s 
liberálmi z ANO, známymi svojimi 
kladnými postojmi k interupciám či 
homosexuálom a útočiacimi na v�etko 
cirkevné. Ale ani oni samotní nie sú 
oveľa lep�í. Hoci títo politici vládnu u� 
vy�e sedem rokov, neboli schopní a ani 
ochotní zakázať potraty � genocídu 
ná�ho národa a vra�denie nevinných detí. 
Len v rokoch 2000-2004 bolo takto 
zabitých 85 405 detí!!! Taktie� tolerujú 
zdru�enie du�evne chorých, zvrhlých 
jedincov, ktorí sa sna�ia svoju úchylku 
normalizovať a legalizovať, ako keby to 
bolo niečo celkom ne�kodné a dobré 
(homosexuálnu inakosť). 

Poslu�ne si plniac zaväzky voči 
Európskej únii schválili protiústavný 
antidiskriminačný zákon, ktorý okrem 
iného umo�ňuje, aby na�e deti učili 
vy��ie menovaní ľudia. A� na KDH 
(ktorého postoj bol pokrytecký, ak 
uvá�ime, �e tvrdo presadzovali vstup do 
EÚ, pričom u� vtedy bolo jasné, �e 
ústavu skôr, či neskôr príjmeme) 
schválili európsku ústavu, ktorá si 
nena�la v svojej preambule miesto pre 
Boha a kresťanstvo. A keď u� hovoríme 
o EÚ, zatiahli nás do organizácie, resp. 

skôr �tátu, v ktorom sa toto v�etko 
toleruje, ktorá otvára svoju náruč 
moslimskému Turecku; do spolku krajín 
ako Holandsko, Belgicko a najnov�ie aj 
�panielsko schvaľujúce dokonca sobá�e 
týchto osôb. Holandsko je okrem iného 
známe aj legálnosťou tzv. mäkkých drog, 
ako je marihuana, či eutanázia.  

Celkovo sme sa dostali k 
západným krajinám, u� roky sa topiacich 
v mravnom bahne a morálnom úpadku.  
Okrem toho sme sa ich zásluhou pridali 
aj k bande vrahov z NATO, ktorí sa 
ne�títili bombardovať suverénnu 
Juhosláviu, zabiť tisícky nevinných ľudí, 
zničiť Bo�ie chrámy a pritom podporiť 
moslimských teroristov a kriminálnikov 
z UCK. 

Ľuďom z týchto strán nepreká�a 
pamätná tabuľa hinduistického sektára 
Srí Chimnoya v Banskej Bystrici a ani 
registrácia Jehovových svedkov. 
Nehovoriac u� o celkom be�nom �írení 
rôznych východných nábo�enstiev, 
kultov a siekt, ktorým sa umo�ňuje 
vystupovať na pôde kultúrnych domov, 
či iných verejnoprávnych in�titúcií. 

Do spoločnosti čoraz viac 
preniká pornografia. Dovoľujú dokonca 
u� i také programy ako sú reality show 
Vyvolení, v ktorej (ako sa na obrazovke 
TV JOJ vyjadrili aj psychológovia), je 
len otázkou času, kedy bude spať ka�dý s 
ka�dým. Stačí letmý pohľad na túto 
reláciu, aby bolo ka�dému súdnemu 
človeku jasné o čo ide. Pohľad do tzv. 
vily je pohľadom do bordelu, kde jej 
obyvatelia súlo�ia pre peniaze pred 
zrakom televíznych kamier... 

Tieto strany majú plné ústa 
chvály západných demokratických 
hodnôt, ako by mali byť vrcholom 
ľudskej civilizácie. Ale ako som u� 

povedal sú to hodnoty bezbrehého 
liberalizmu, ktoré tolerujú sexuálne 
úchylky, kult smrti, násilia a sexu (čo 
mo�no dokonale vidieť v médiách) a 
v�estranný mravný úpadok. U� známy 
ruský mysliteľ Dostojevskij povedal: 
�Idem na západ, idem na smetisko�. A 
to bolo e�te v 19. storočí. Ale aj ná� 
Ľudovít Velislav �túr neu�etril západ a 
jeho úpadok tvrdej kritike. V diele 
Slovanstvo a svet budúcnosti ho odsúdil 
ako mravne upadnutý a bezduchý, 
ovládaný pô�itkárstvom, ktoré vytláča 
bývalú zdr�anlivosť a činnorodosť. 

Tieto a ďal�ie veci jednoznačne 
ukazujú, �e nám nevládnu kresťanské 
strany, ale farizeji, ktorí u� dávno zradili 
Boha. Nehovorím, �e sa to týka 
v�etkých, preto�e aj tu figurujú ľudia 
relatívne slu�ní, za to v�ak pomýlení, a 
napokon sú to aj oni, čo z nevedomosti 
alebo hlúposti toto podporujú a 
schvaľujú. A ako sa hovorí �podľa 
ovocia ich poznáte�.  

Slováci, bratia, kresťania! 
Nevoľme a nepodporujme tých, čo svoju 
politiku vydávajú za kresťanskú a v 
skutočnosti len podlo klamú a slú�ia 
diablovi. Tých, čo na�e drahé Slovensko 
vydali do rúk svetovládcom skrývajúcim 
sa pod plá�tik humanity a demokracie. 
Nevoľme podľa názvov a prehlásení, ale 
podľa skutkov. 

Ak máme zachrániť na�u vlasť a 
národ, je nutné, aby sme stáli na tej 
správnej strane a verte, �e tou určite nie 
je prozápadno-liberálna zradcovská 
vláda a jej podporovatelia z iných strán, 
ale ľudia plne odanní svojmu rodu a 
tomu, čo potrebuje k svojmu 
duchovnému i materiálnemu blahu! 

Velislav Slovanský 
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Psi na východe � ohrozený druh? 
 

U� sme si pomaly začali zvykať na reportá�e o tom, ako na východnom Slovensku húfne miznú psi zo záhrad rodinných 
domov. Majitelia sa ráno zobudia, ale ich miláčik ich u� nepríde pozdraviť, keď sa objavia vonku. Poviem vám, nechcel by som 
vysvetľovať svojim deťom , čo sa stalo s ich obľúbeným Rexíkom. Ale bohu�iaľ u� mnoho rodín takéto ne�ťastie postihlo.  

 
Je to naozaj zvlá�tne, keď 

človek musí strá�iť strá�neho psa, aby o 
neho nepri�iel. Zrejme sa v uplynulom 
�tádiu evolúcie psov nepočítalo s 
prefíkanými fígľami týchto 
�novodobých� zlodejov. Neľudské 
metódy, akou je napr. dopichanie 
svojpomocne vyrobeným o�tepom � ( 
veľký nô� upevnený na konci dlhej 
palice ), alebo oblbnutie nervového 
systému pohlavnými hormónmi 
prostredníctvom handry, ktorú predtým 
treli o vagínu hárajúcej sučky, sú 
najpou�ívanej�ie spôsoby pri kradnutí 
psov s minimálnym rizikom pohryzenia. 
Takto obalamutenému alebo doráňanému 
psovi stačí u� len nasadiť slučku a svoje 
dni má spočítané. Samozrejme nesmie 
chýbať ani sekerka pre ka�dý prípad. 

Pes u� od star�ej doby kamennej 
pomáhal ľudom chrániť ich príbytky, no 
a� doteraz v �iadnom človeku neskrsla 
my�lienka hromadne kradnúť psov. 

Pre�iel mi mráz po chrbte, keď 
v spravodajstve jednej televízie star�í 
pán, ktorému zmizli nielen psy, ale aj 
kôň ,vyjadril svoje obavy slovami: �Na�i 
spoluobčania nám u� po�rali v�etky psy, 
teraz �erú na�e kone a my u� len čakáme 
kedy aj nás po�erú�. 

Je toto naozaj 21. storočie? 
Obdobie nanotechnológií a mikročipov? 
Veď také niečo nerobili ľudia ani v 
stredovekej Európe!  A tí boli naozaj v 
ťa�kej núdzi. Nepoberali tisíce za nič, ba 
naopak, e�te aj z toho mála čo si sami 
vypestovali a vykŕmili, museli odovzdať 
10 percent kráľovi a ďal�ie poplatky 
drankali rôzni �ľachtici za to, �e mô�u 
dýchať ich vzduch a piť ich vodu. Ale 
ani v týchto podmienkach nestratili 
ľudskosť a nezačali sa pozerať na psov 
ako na zdroj ob�ivy. Či u� na svojich 
alebo cudzích. Mo�no aj preto, �e by ich 
spoločnosť za také konanie odsúdila a 
patrične by s takýmito �neznabohmi� 
zatočila. Veď u� svätý Tomá� Akvinský 
vyhlásil psov za bo�ie tvory, ktoré si 
zaslú�ia slu�né zaobchádzanie.  

A dnes? No dnes je samozrejme 
iná doba. Dnes sa týmto spoluobčanom 
musí tolerovať v�etko. A hovorím vám, 
�e to nerobia z núdze, preto�e to robia 
cielene, systematicky a opakovane. 

Nepojedajú ich preto, �eby �iadne jedlo 
nemali, ale jednoducho preto, �e im 
chutia a sú zadarmo. Veď si voľne 
pobehujú po záhradách, tak prečo si ich 
nedať na večeru?  

Niekto by mohol namietať, �e v 
iných kultúrach je pojedanie be�ným 
javom. Áno, aj keď sa mi to nepáči ,je to 
krutá pravda. Napodiv aj niektoré z 
na�ich kradnutých psov skončia v týchto 
väč�inou zaostalých provinciách kultúrne 
absolútne odli�ných krajín. Ale tu treba 
zdôrazniť, �e  nejde o psov 
vychovávaných v rodinách ako 
spoločníci, ale o psov chovaných iba na 
tieto pre nás nenormálne účely a 
ojedinele aj o psov dovezených z krajín, 
medzi ktoré sa smutne zaradila aj tá na�a. 
A to práve kvôli týmto kráde�iam, ale aj 
kvôli niektorým ziskuchtivým a 
bezohľadným podnikavcom.    

Dokonca ukradnuté psy neslú�ia 
len ako zdroj mäsa, ale aj ako tzv. cvičné 
psy, ktorým najprv vytrhajú očné zuby, 
aby nepo�kodili ich ��ampióna�, ktorý 
potrebuje trénovať a tí mohutnej�í sa 
stanú nútenými gladiátormi v be�tiálnych 
psích zápasoch, ktoré slú�ia ako na 
pobavenie, tak aj na obohatenie. Ako v 
tých najskazenej�ích starovekých dobách 
...   

No keď sa ich z kráde�e niekto 
opová�i obviniť, v�etci vieme, čo 
nasleduje. Tak sa s tým ka�dý rad�ej 
zmieri a na celú traumu sa sna�í čím skôr 
zabudnúť. Načo si robiť ďal�ie problémy 
a pátrať po páchateľoch? Veď dôkazový 
materiál je u� ráno zjedený alebo 
predaný a kto by sa dopustil takejto 
udavačskej �krivdy�, ten by aj s celou 
rodinou okúsil teror na vlastnej ko�i. 
No verím, �e je v ľuďoch e�te stále 
trocha zdravého rozumu a ľudskosti. 
Preto�e keď po�kodení majitelia psov 
označili ako vinníkov cigánov z 
okolitých osád, tak sa nezačali 
predbiehať v�etky pseudoliberálne 
spolky v podávaní �alôb za hanobenie 
rasy, národa a neviem čoho e�te. To u� 
by bola aj pre nich tro�ku prisilná káva. 
Len�e keby ten �hnusný psisko� 
nedajbo�e toho hladného, no poriadne 
opitého cigána uhryzol, pravdepodobne 
by mu okam�ite najali právnika, nech s 

takýmto krutým majiteľom zatočí na 
súde. Veď sa chudák chcel len najesť. A 
ten �ialenec sa bránil úderu sekery! 
Be�tia jedna! 
 

�ijem v meste, ktoré bolo 
viackrát v spravodajstve rôznych 
televízií i novín v súvislosti s týmito 
kráde�ami.  

Jeden známy musel opakovane 
odháňať alkoholom podgurá�ených 
cigánov so sekerami, keď vábili jeho psa, 
no na�ťastie mu asi �iesty zmysel 
na�epkal čo sú zač a rad�ej sa utekal 
skryť. Ostatné psy od susedov z ulice 
skoro do jedného zmizli. 

No ďal�í u� nemal toľko �ťastia. 
Psa mu surovo dopichali no�mi do krku 
a rebier. Ale keď�e mal za sebou 
obranársky výcvik, na sebe hrubú ko�u a 
v sebe veľkú silu, nepodarilo sa im ho  
ukradnúť. Bohu�iaľ, keď ho potom 
priniesol k veterinárovi na o�etrenie, ten 
mu u� nemohol pomôcť inak ako 
vpichnutím smrtiacej injekcie. Viete si 
predstaviť, ako smútili jeho dve malé 
deti, ktoré toho psa neskonale milovali? 
Obom robil spoločníka a kamaráta u� od 
ich narodenia. Doteraz, keď zazrú iného 
psa, ktorý sa na neho aspoň vzdialene 
podobá, zvolajú jeho meno. Nasleduje u� 
len smutné kon�tatovanie ich rodičov, �e 
to nie je on, �e on u� zomrel. 
 

Mám rád psov a toho svojho 
milujem. I keď viem, �e psi jeho 
plemena �ijú v priemere deväť - desať 
rokov a jeho čas príde u� čoskoro, keby 
mu niekto vzal �ivot takýmto brutálnym 
spôsobom a za takým zvráteným účelom, 
zrejme by ma to poznačilo na celý �ivot. 
Veď to nie je bravčové od mäsiara ale 
niečí priateľ, pre boha!  

Preto verím, �e ka�dý psychicky 
zdravý človek tieto be�tiálne vra�dy 
odsúdi ako neľudské a �e polícia rázne 
zakročí voči v�etkým ich páchateľom. 
Lebo ak nie, bojím sa, �e tieto zdivočené 
indivídua raz naozaj začnú vra�diť, 
pojedať a týrať aj nás. Veď od vra�dy 
psa � najlep�ieho priateľa človeka, k 
zavra�deniu človeka samotného je to u� 
len krôčik. 

(v) 
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Rozhovor s mladým dievčaťom, 
ktoré okúsilo trpkosť drog 

 

Prostredníctvom tohoto krátkeho rozhovoru sa Vám budeme sna�iť priblí�iť jeden prípad mladého dievčaťa, ktoré okúsilo 
trpkosť drogy, no na�ťastie ako jeden z mála prípadov si včas uvedomila kam smeruje táto cesta a dostala sa z toho. 

 
1. Predstav sa nám, koľko má� rokov, čo robí�? 

Mám dvadsať rokov a �tudujem na strednej �kole, som 
v maturitnom ročníku. 

 
2. Aké boli Tvoje prvé skúsenosti s drogou (okrem cigariet a 
alkoholu)? 

Prvá skúsenosť bola s marihuanou v dvanástich rokoch 
a celý večer som sa len smiala. Svet bol ú�asný a krásny a 
v�etky problémy boli mimo mňa. 

 
3. Ako si sa dostala do styku s marihuanou? 

Ponúkli mi ju moji star�í kamaráti na istej oslave u 
nich na byte. 

 
4. Nemala si pocit, �e robí� niečo zakázané? 

Trochu som sa bála, ale v podstate som o tom nič 
nevedela, nevedela som čo mi dávajú. 

 
5. Nemala si na druhý deň �iadne výčitky svedomia? 

Nič som si nepamätala. 
 

6. Tak�e po tejto skúsenosti si s drogami pokračovala ďalej? 
Áno, pokračovala som, preto�e kamaráti ma 

presviedčali, �e to, čo robím, je dobré. 
 

7. Začala si u�ívať marihuanu pravidelne? 
Zo začiatku nie, ale neskôr, keď som mala problémy, 

napadlo mi to ako jediné rie�enie, tak�e som si pohúlila v�dy, 
keď som mala na to príle�itosť. 

 
8. Ťahali ťa aj nejaké tvrd�ie drogy ako je marihuana? 

Jasné, veď mi toľkí �kamaráti� o tom hovorili aké je 
ú�asné dať si niečo lep�ie, �e som si povedala, �e to musím 
vyskú�ať. 

 
9. Čo si teda vyskú�ala a znova sa budem opakovať, ako si 
sa k tomu dostala? 

Dostala som sa k tomu ľahko, opäť cez kamarátov. 
Vyskú�ala som ha�i�, pervitín, extázu a rôzne koláče a pudingy 
z marihuany. 

10. Nebolo finančne náročné pre �tudentku platiť za drogy? 
Najskôr som nič neplatila. Potom som si odoprela aj 

kus chleba, aby som mala peniaze na drogu, lebo mi bolo bez 
nej zle. 

 
11. Pociťovala si teda abstinenčné príznaky? Mô�e� nám ich 
priblí�iť? 

Na�ťastie to u mňa nebolo a� také zlé (dosť skoro som 
sa uvedomila), ale niekedy sa mi stávalo, �e som sa triasla v 
posteli celú noc. 

 
12. Ako dlho si teda u�ívala drogy? 

V tomto zakliatom kruhu som bola asi rok, dva. 
Neviem presne kedy sa to asi začalo. Vie�, vtedy si jednoducho 
neuvedomuje�, �e niekam padá� a �e je to dosť hlboko... 

 
13. Čo Ťa priviedlo k tomu, aby si sa zmenila? 

Bolo to dosť ťa�ké, skončiť s tým, so v�etkým. V 
prvom rade som si musela ja sama uvedomiť, čo je pre mňa 
dobré a čo zlé. Keď sa potom riadne zamyslí�, zistí�, �e nemá� 
prácu, ani peniaze, stráca� kamarátov, tvoj �ivot u� nie je �ivot 
a ty len pre�íva�...zo dňa na deň. Je tie� dobré mať pri sebe 
niekoho, kto ti pomô�e. A asi takto nejako som to zvládla. 
Mohla by som veľa ďakovať niektorým ľuďom za svoj �ivot. A 
hlavne Bohu. 

 
14. Mô�e� si byť istá, �e Ťa ďal�ia ponuka nezláka? 

Ďal�ia ponuka ma určite nezláka, preto�e �iadna u� 
nebude. Nestýkam sa s tými ľuďmi, nemám si s nimi čo 
povedať. A mám �ťastie, �e mám jeden dar, dar zdravého 
rozumu a dvakrát do tej istej �piny po takejto skúsenosti určite 
nespadnem. To by som musela byť hlúpa. Keď to človek za�il, 
vie čo to je...peklo na zemi. 

 
15. Čo by si chcela odkázať čitateľom Hlasu NS? 

Chcem v�etkým odkázať, nech sa majú na pozore pred 
takýmito vecami, ktoré ničia ľuďom �ivoty! Nikdy to nezoberte 
ani do ruky, preto�e neskôr to bude veľmi ťa�ké a verte mi, 
viem, čo hovorím. 

 
Toto je jeden z mála prípadov, ktoré sa končia inak ako tragicky... 

Redakcia Hlasu NS 
 

Nová kniha Dr. Nidala SALEHA 
SSVVĚĚDDEECCTTVVÍÍ  oo  mmoorráállnníímm  úúppaaddkkuu  

Dal�ie z autorovych �okujúcich diel, ktoré priná�a čitateľovi 
 nenenzúrovaný pohľad na palestínsko-izraelský konflikt. 

 Kniha svojim obsahom voľne nadväzuje na predo�lé knihy:  
 

Proč se vra�dí v Izraeli? a  

Nedotknuteľní � Príbeh jednej knihy 
Vydáva vydavateľstvo: Eko � konzult; P.O.Box 61; Bratislava 57; 8 5 1   0 7 
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A od Pre�ova 
 
 
1.  A od Pre�ova a od Pre�ova a od Pre�ova v tim poľu 
Ne�e �e Jaňik �erdečko mojo ne�e �e Jaňik na koňu  
 

2. A za nim idze a za nim idze a za nim idze ocec mac 
Vrac �e Jaňičku �erdečko mojo, vrac �e Jaňičku vrac �e vrac 
 

 
3.   A ja �e vera a ja �e vera a ja �e vera ňevracim 

Račej svuj �ivot �erdečko mojo račej svuj �ivot utracim 
 

Zábava 
 
- Viete, kto je najlep�ím partnerom ná�ho 
zdravotníctva? 
- Pohrebníctvo.  

 
Lo� má krátke nohy. Podľa toho by sa 
niektorí politici mali plaziť ako hady.  

 
Vajda smutne hovorí: 
- Ak sa na slovenských poliach prestanú 
pestovať zemiaky a budú sa len dová�ať 
z EÚ, najviac na to doplatíme 
my,Cigáni... 

 
Ná� poslanec pije ako pán, klame ako 
Cigán  a kradne ako Róm. 

 
- Prečo sa bezdomovci vyhýbajú 
Tatrám? 
- Preto�e nezná�ajú konkurenciu. Tam 
kontajnery vyberajú medvede. 

 
- Na čo najlep�ie slú�ia americké filmy? 
- Na vyrovnávanie mozgových závitov. 

 

�indlerová nahrala u� aj svoju prvú 
pesničku, ktorú venuje Peťovi 
Končekovi.  
Skladba bude mať príznačný názov: Vráť 
ten mobil Peťo, medzi nás... 

 
Na západnej Ukrajine partizáni 
oslobodili dedinku, ale Nemci e�te sihli 
vystrielať �idov. 
Dedo Ivan dr�í nad ich hrobom pohrebnú 
reč.  
V rukách �molí baranicu a hovorí: 
- Pozrite, chlapi, čo fa�isti urobili s 
na�imi �idmi. Keď dôjdeme do Berlína, 
my s ich �idmi tie� tak urobíme.  

 
- Prečo je rozkopaná cesta pred 
sekretariátom SNS? 
- Hľadajú stratenú dôveru voličov.  

 
- Na Spi�i hlási starosta do rozhlasu: 
- Zajtraj�ia brigáda sa ru�í, lebo na 
poliach nie je čo zbierať.  

Banky majú z na�ich úspor výnos a my 
dlhý nos. 

 
Aj malý národ mô�e trieť veľkú biedu.  

 
Róm príde do pôrodnice za man�elkou a 
za sklom vykríkne: 
- Do čerta! Samí skíni! 

 
- Kam sa vzná�a maďarský vták turul? 
- Do zberných surovín.  

 
Cigáni skolili gad�ovi bujaka, no 
odniesli si len vylúpnuté oči. 
- De�o, a prečo ste nezobrali aj mäso? � 
vyzvedá policajt. 
- A na co, ket me maľi �mak ľem na 
volske oko. 

 
- Učiteľka sa spýtala Cigáňa, ktorá 
národnosť je najhlúpej�ia. Cigáň dlho 
rozmý�ľa a potom hovorí: 
- Zato my najlep�ie tancujeme.
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