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V tomto roku si pripomíname 75.
v˘roãie  vyhlásenia slovenskej autonó-
mie. Bola vyvrcholením emancipaãné-
ho úsilia slovenského národa, na ãele
ktorej stál Andrej Hlinka. NedoÏil sa jej,
no zanechal nám krásne posolstvo vy-
jadrené v hesle: Za Boha Ïivot, za ná-
rod slobodu. DôstojnosÈ ãloveka a ná-
roda je BoÏí dar, ktor˘ sme zadarmo
dostali, a ktor˘ si priná‰ame na tento
svet. A ktor˘ sme povinní ìalej rozvíjaÈ.
Nielen v duchu odkazu Andreja Hlinku,
ale aj v duchu cyrilo-metodskej tradície
zakotvenej v na‰ej Ústave a napokon,
aj v zmysle odkazu v‰etk˘ch politick˘ch
väzÀov.

Po skonãení druhej svetovej vojny,
keì sme sa síce  zaradili  medzi víÈazné
mocnosti, ale stratili sme ‰tát, no najmä
po februári 1948 sa situácia v spoloã-
nosti  zmenila na otvorené prenasledo-
vanie veriacich, biskupov, rehoºníkov,
kÀazov i laikov, ktorí pre svoje nábo-

Ïenské presvedãenie, pre odmietanie
komunistického reÏimu, ãi pre svoje
vlastenecké postoje skonãili na popra-
viskách a v Ïalároch. ëal‰í boli zastrele-
ní na úteku, alebo zomreli vo väzení. 

Nezabúdame
V‰etk˘ch ºudí ná‰ho úÏasného

Slovenska  sa to t˘ka, aj t˘ch ão uÏ za-
budli, Ïe do poãtu ne‰Èastí, ktoré suÏo-
vali na‰u vlasÈ, patrí 173 rozsudkov
smrti, z toho popraven˘ch na Sloven-
sku bolo 50 ºudí. Odsúden˘ch na doÏi-
votie bolo  741 osôb, odsúden˘ch na
desiatky rokov väzenia 19 888.
Celkom bolo poddan˘ch 132 549
trestn˘ch udaní a odsúden˘ch 71 168
ºudí. Vo väzení zomrelo  51 ºudí, do tá-
borov núten˘ch prác bolo poslan˘ch
5966 ºudí. Násilím bolo z miest
vysÈahovan˘ch v rámci Akcie B 4739
osôb. A to e‰te nespomínam biskupov,
kÀazov, rehoºníkov a rehoºné sestry –
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Foto Ján Ko‰iar

Rozvíjajme 
dôstojnosť človeka

Arpád Tarnóczy (prv˘ zºava)  poãas zasadnutia Republikovej rady PV
ZPKO v Bratislave ÈaÏko hºadal slová na súãasnú situáciu v organizácii
i v spoloãnosti. Foto Ján Ko‰iar
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prepadnut˘ch poãas známej Barbarskej
noci 13. apríla 1950.

Organizácia politick˘ch väzÀov má
aj pre nás sam˘ch veºk˘ v˘znam. Îivoty
ukonãené  katmi na ‰ibenici a roky
strávené vo väzení sa nedajú vrátiÈ, ale
predsa mnoh˘m sa dostalo aspoÀ
súdnej i mimosúdnej rehabilitácie
a symbolického od‰kodnenia. Orga-
nizácia Politickí väzni Zväzu proti-
komunistického odboja,  III. odboj,
vznikla najmä preto, aby bola trval˘m
mementom hrôzovlády bez Boha.
Niekto by sa mohol sp˘taÈ, preão?  NuÏ
preto, aby sa nieão podobné uÏ nikdy
nezopakovalo. Lebo, kde niet Boha,
keì ho zo spoloãnosti vylúãime, v‰etko
je dovolené a ãlovek  ãloveku sa stáva
vlkom, udavaãom, nepriateºom, vra-
hom. A to nesmieme pripustiÈ. 

Zachováme si tvár?
Dnes pred na‰ou spoloãnosÈou

stojí otvorená otázka: Aké kritériá
a hodnoty budeme uplatÀovaÈ pri na-
‰om zaraìovaní sa do stále viac globa-
lizujúceho sa sveta? Aké bude miesto
na‰ej vlasti, Slovenskej republiky v Eu-
rópskej únii? Zachováme si vlastnú tvár
a charakter, alebo sa necháme zmiesÈ
zo scény pod tlakom ekonomick˘ch v˘-
hod,  európskych fondov, z ktor˘ch sa
znaãná  ãasÈ stratí v rukách úradníkov?
âím je vy‰‰ie, t˘m  viac. 

Pamätáme si e‰te na slová Jána
Pavla II., ktorí nám 9. novembra 1996
v Ríme povedal:  „Slovensko má
veºkú úlohu pri budovaní Európy
tretieho tisícroãia. Dobre si to uve-
domte. Je povolané ponúknuÈ svoj
veºmi v˘znamn˘ príspevok k pra-
vému pokoju európskeho konti-
nentu svojimi tradíciami, kultúrou,
svojimi muãeníkmi a vyznávaãmi,
ako aj Ïiv˘mi svedkami svojich
nov˘ch generácií.“

Pamätáme si tie slová? Vzali sme si
ich k srdcu? Alebo Ján Pavol II., ktor˘
nás za svojho pontifikátu trikrát
nav‰tívil, vkladal do nás svoju nádej
zbytoãne? Ako dnes  ãelíme hrozbám,
ktoré k nám prichádzajú z medzi-
národn˘ch fór a vyÏadujú od nás,  aby
sme si nechali postupne, krok za
krokom, odkrajovaÈ z na‰ej politickej,
kultúrnej a duchovnej samostatnosti?
Ako chceme byÈ svetlom pre ostatné
národy? 

Posolstvo z Košíc
Chcem veriÈ spolu s vami, Ïe

celonárodn˘ pochod za Ïivot, ktor˘ sa
konal 22. septembra  v Ko‰iciach vyslal
posolstvo, Ïe sme e‰te ºudia verní
Kristovi a jeho Cirkvi, a Ïe zatieni
manifestácie typu gay pride.

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO
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ZdruÏenie na ochra-
nu rodiny organizuje po-
chody za rodinu uÏ od

roku 2010. Podujatie sa uskutoãÀovalo
v Bratislave a malo byÈ ak˘msi protipó-
lom dúhov˘ch pochodov.  ÚãasÈ nebola
masová, a, zdá sa, Ïe pre Bratislavu bolo
toto podujatie  podstatne exotickej‰ie,
neÏ  sprievody  homosexuálov.  Napriek
tomu sa do médií nedostali. 

V ostatnom ãase znepokojujúco
pôsobia iniciatívy skupín inakosti, ktoré
si presadili mnoÏstvo praktick˘ch opat-
rení, zasahujúcich do ºudsk˘ch práv
obãanov. âi ide o novú publikáciu urãe-
nú do ‰kôl s tak˘m poÀatím  sexuálnej
v˘chovy, Ïe porno ãasopisy jej nemôÏu
konkurovaÈ, alebo o navrhovanú  straté-
giu na ochranu a podporu ºudsk˘ch
práv,   popierajúcu  v‰etko prirodzené
na ãom stojí Ïivot a civilizácia.  Ak si
uvedomíme, Ïe dve tretiny obyvateºstva
Slovenska sa hlásia ku kresÈansk˘m ko-
reÀom, tohtoroãn˘ Národn˘ pochod za
Ïivot v Ko‰iciach bol prirodzen˘m
obrann˘m mechanizmom pred  agresív-
nou men‰inou. Tou men‰inou, ktorá
svoju inakosÈ stavia na obdiv verejnosti

a domáha sa rovnak˘ch práv, ako má
rodina zaloÏená na manÏelstve muÏa
a Ïeny, vrátane  v˘chovy detí.

Dnes je uÏ dostatok informácií
o tom, kam viedla liberalizácia v poní-
maní rodiny na Západe. Teror mladist-
v˘ch, odlúãen˘ch od prirodzen˘ch
rodín, by mal znepokojovaÈ aj na‰ich
politick˘ch predstaviteºov. K˘m niektoré

krajiny Európskej únie uÏ zatvárajú cent-
rá rodového v˘skumu, na Slovensku je
trend opaãn˘. V minulom roku  verejne
vyzvali aktivisti bojujúci za práva lesieb,
bisexuálov, gejov a transsexuálov  vládu,
aby zriadila v˘bor pre práva lesieb,
gejov, bisexuálov, transrodov˘ch a inter-
sexuálnych osôb ( LGBTI), ktor˘ je od
októbra 2012 realitou. Pochod LGBTI
osôb na‰iel v minulosti podporu u vte-
daj‰ieho predsedu parlamentu Richarda
Sulíka. Tohtoroãn˘ festival inakosti pod-
poril primátor Bratislavy Milan Ftáãnik.
Predseda vlády Robert Fico nezaujal
nijaké stanovisko. Ani k pride pochodu,
ani k Národnému pochodu za Ïivot.
Politickí väzni komunistického reÏimu

trpeli za tradiãné hodnoty, ktoré nastu-
pujúca totalitná moc likvidovala.  V sú-
ãasnosti sa tradiãná rodina ocitla v cent-
re záujmu  zástancov nového svetového
poriadku. IbaÏe nie preto, aby ju chráni-
li, ale naopak, aby ju celkom rozvrátili.
Ak sa e‰te niekto z ãlenov organizácie
PV ZPKO domnieva, Ïe boj za slobodu
a tradiãné kresÈanské hodnoty sa skon-
ãil, mal by si vypoãuÈ  komentár redak-
tora verejnoprávneho rozhlasu Samuela
Trnku v predveãer konania Národného
pochodu za Ïivot a iste zmení názor. Îe
to nebudú maÈ ºahké ani potomkovia
politick˘ch väzÀov svedãí skutoãnosÈ, Ïe
‰éf slovenskej diplomacie Miroslav
Lajãák  povaÏuje kritikov novej ºudsko-
právnej stratégie za bigotn˘ch, ktorí
zatiaº „víÈazia nad toleranciou“. 

Do Slovenska vkladal nádej pápeÏ
Ján Pavol II. a pozdravn˘ list úãastníkom
Národnému pochodu za Ïivot poslal
pápeÏ Franti‰ek. To je veºké povzbu-
denie na  pokraãovanie v ãinnosti
a nevzdávanie  sa ideálov, vlastn˘ch
politick˘m väzÀom. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Ako je to s našimi hodnotami?
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V Bratislave sa 11. septembra t.r.
uskutoãnilo zasadnutie Republikovej rady
PV ZPKO.  Jej ãlenovia sa zaoberali hodno-
tením XI. snemu, stavom finanãnej
situácie, personálnymi otázkami a ìal‰ou
perspektívou PV ZPKO. 

Zasadnutie rady otvoril a viedol  Ján Ko‰iar, predseda
poboãky PV ZPKO v Bratislave. Na úvod si prítomní minútou
ticha uctili  zosnul˘ch ãlenov po  XI. sneme  politick˘ch
väzÀov. Predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy upozornil na svoj
rozhovor vo Svedectve ã. 9, v ktorom sa podrobne vyjadril
k priebehu a v˘sledkom XI. snemu. Vzhºadom na finanãnú
situáciu vyzval ãlenskú základÀu k hºadaniu sponzorov
na ãinnosÈ organizácie. Kon‰tatoval, Ïe v dôsledku ne-
‰tandardného prístupu  Ministerstva vnútra SR k po-
litick˘m väzÀom, nebolo moÏné predloÏiÈ plán ãinnosti
na ìal‰ie obdobie. Jednoducho nie sú peniaze na
ochranu tradiãn˘ch hodnôt, ktoré reprezentuje orga-
nizácia PV ZPKO, ani na aktivity zamerané na sprítom-
Àovanie pamiatky obetí komunistického reÏimu.
Zdôraznil, Ïe napriek ubezpeãovaniam najvy‰‰ích ústavn˘ch
predstaviteºov ‰tátu, nedo‰lo k predpokladanému plneniu
poÏiadaviek. Na úãet organizácie do‰lo 61 126 eur, namiesto
poÏadovan˘ch 150 tisíc.

Arpád  Tarnóczy vyzval ãlenskú základÀu, aby sa
vyjadrila k organizaãnému zámeru podpredsedu Anto-
na  Malackého, predneseného na XI. sneme. KeìÏe ide
o zásadnú zmenu vo filozofii  chápania úlohy politick˘ch
väzÀov a ich odkazu pre spoloãnosÈ, je nevyhnutná diskusia
‰irokej ãlenskej základne k tejto otázke. Vyjadril sa aj k celko-
vej situácii v spoloãnosti, najmä k rodine, ktorá je stále
nástojãivej‰ie ohrozovaná presadzovaním ideológie rodovej
rovnosti  prichádzajúcej k nám  z Bruselu. Vyzval ãlenov PV
ZPKO, aby sa  zúãastnili Národného pochodu za Ïivot  v Ko-
‰iciach.  Poukázal na pripravovanú stratégiu ochrany ºud-
sk˘ch práv v Slovenskej republike, ktorú pripravuje rezort
diplomacie a s ktorou PV ZPKO nemôÏe súhlasiÈ. 

Podpredsedníãka PV ZPKO pre ekonomiku Anna
Fodorová najskôr pripomenula zaãiatky Ïivota organi-
zácie, keì nad‰ení ãlenovia robili zbierky do klobúka.
Ján Ko‰iar  to kvitoval a na záver schôdze avizoval takúto
zbierku,  ktorá sa aj realizovala a vyniesla sumu 82 eur.
Anna Fodorová priblíÏila delegátom republikovej  rady fi-
nanãnú situáciu a uviedla, Ïe v‰etk˘m zamestnancom 30.
septembra konãia pracovné zmluvy. Vydávanie Svedectva je
zabezpeãené do konca roku na základe finanãného príspev-
ku predsedu organizácie. Prostriedky, ktoré organizácia
e‰te má k dispozícii, sú urãené na vence poãas pietnej
spomienky 17. novembra k pamätníku obetí komunis-
tického reÏimu na RuÏinovskom cintoríne  v Bratislave.

Predseda Republikovej kontrolnej komisie (RKK) Anton
Tomík  informoval prítomn˘ch o návrhu komisie na vylúãenie
predsedu regionálnej poboãky v Liptovskom Mikulá‰i Kazimí-

ra Krivo‰a z organizácie PV ZPKO. Návrh  RKK predloÏilo
predsedníctvo PV ZPKO za hrubé poru‰enie stanov.  Kazimír
Krivo‰  po XI. sneme PV ZPKO v Bratislave na stránke
www.pv-zpko.com uverejnil,  Ïe „XI. snem bol fra‰kou a vo
vedení potvrdil doteraj‰ích funkcionárov, ktorí sú úzko spoje-
ní s ·tB“. RKK kon‰tatovala,  Ïe t˘m poru‰il ãl. 7 Stanov
PV ZPKO  a odporuãila Republikovej rade PV ZPKO hla-
sovaÈ za vylúãenie K. Krivo‰a z organizácie PV ZPKO.
Navy‰e,  svojím ãlenstvom v KPVS poru‰il Kazimír
Krivo‰ aj ãlánok 6  Stanov PV ZPKO.  O jeho vylúãení
z organizácie  hlasovali delegáti  dvakrát.  Vo veci po-
ru‰enia ãlánku 7 sa hlasovania zdrÏal  jeden delegát
a vo veci poru‰enia ãlánku 6 delegáti RR jednomyseºne
schválili vylúãenie  Kazimíra Krivo‰a z PV ZPKO.

V diskusii Anton Malack˘  uviedol, Ïe “verejná mienka
je, Ïiaº, proti nám, vymierame, ale deti partizánov sedia
v parlamente. O politick˘ch väzÀoch nikto niã nevie, ale  par-
tizáni (Zväz protifa‰istick˘ch bojovníkov) dostali dotáciu z MV
SR  300.000 eur, len o 20.000 menej ako poÏadovali.”

Mária Dvorãáková kon‰tatovala, Ïe to bolo KDH, ktoré
rozdelilo politick˘ch väzÀov a Ïe to ãeln˘m predstaviteºom
strany aj osobne povedala. 

Arpád Tarnóczy poÏiadal ãlenov RR aby informovali
predsedníctvo o plánovan˘ch akciách a spomienkach na
politick˘ch väzÀov vo svojich poboãkách.

Anna Fodorová informovala o pietnej spomienke na
politick˘ch väzÀov, ktorá sa bude konaÈ 25. septembra 2013
v Îiline a v‰etk˘ch ãlenov RR na Àu pozvala.

Bernardína Spru‰anská uviedla príklad uprednostÀo-
vania KPVS a vyzvala vedenie organizácie, aby sa bránilo voãi
diskriminácii.

Jelena Boboková informovala o vypovedaní nájmu
poboãky. Vedenie sa zaviazalo, Ïe po‰le list primátorovi
Banskej Bystrice, aby bol nápomocn˘.

âlenovia RR sa jednomyseºne prihlásili k otvorenému
listu Matice slovenskej ministrovi zahraniãn˘ch vecí na
obranu rodiny.

Eva Zelenayová

ZADALALA REPUBLIKOVÁ RADA PV ZPKO
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Hľadajú sa sponzori strážcov hodnôt

Pohºad  do okna? Foto Ján Ko‰iar
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V minulom roku Regionálna
organizácia PV ZPKO v Prievidzi
zrekon‰truovala hrob Stanislava
Siváka, ktor˘ tragicky zahynul
21. augusta 1968. 

Poãas invázie spojeneck˘ch
vojsk do vtedaj‰ieho âeskoslovenska
ho zastrelili sovietski okupanti.
Organizácia politick˘ch väzÀov zalo-
Ïila tradíciu kaÏdoroãnej spomienky
pri hrobe Stanislava Siváka  v Bojni-
ciach  na uctenie si jeho pamiatky
i pripomenutie udalosti z tohto ob-
dobia.  Na tohtoroãnej pietnej spo-
mienke sa zúãastnila europoslanky-
Àa Anna Záborská, zástupcovia mes-
ta Bojnice, predseda RO PV ZPKO
Teodor Streicher i jej  podpredseda
Stanislav Hagara a príbuzní Stanisla-

va Siváka.  Tohto roku uplynulo uÏ
45 rokov od tejto tragickej udalosti,
ktorá znamenala zaãiatok normali-

zácie a upevnenie komunistického
reÏimu v b˘valom âeskoslovensku.

Stanislav Hagara

Som dcérou politického
väzÀa a 23 rokov ãlenkou

organizácie. Nielen  politickí
väzni, ale aj my, ich potomkovia
sa usilujeme, aby sa na zloãiny
b˘valého reÏimu nezabudlo.

Podobnú ãinnosÈ vyvíjajú antifa-
‰isti takmer 70 rokov a ich organizá-
cia je aj podstatne v˘raznej‰ie doto-
vaná ‰tátom, neÏ na‰a.  IbaÏe  obete

komunizmu akoby nejestvovali. Ako-
by nejestvoval  reÏim, ktor˘ kruto
vstupoval do Ïivota  rodín politick˘ch
väzÀov.   Za 23 rokov sme boli iniciá-
tormi vzniku mnoh˘ch pamätníkov
na obete b˘valého  reÏimu. Stretáva-
me sa pri nich aj s mladou gene-

ráciou, pripomíname si ich zniãené
Ïivoty len preto, Ïe chceli ÏiÈ  slobod-
ne.  Veºmi ÈaÏko sa zmierujeme s ne-
záujmom ‰tátu o organizáciu, ktorá
v˘razne prispieva k tomu, aby sa
kresÈanské hodnoty a ideály slobody
nestratili v modernom svete.  O to
viac nás  rozhorãil návrh podpredse-
du PV ZPKO Antona Malackého, aby
sa existencia organizácie skonãila
smrÈou posledného politického väz-
Àa. Tak˘to návrh nie je dobr˘ ani ako
nemiestny Ïart, nie to e‰te ako prís-
pevok na rokovanie snemu. Zaskoãil
nás a nemilo prekvapil.  Veì naão
sme stavali pamätníky, keì nebude
maÈ kto sa pri nich pristaviÈ? Kto 17.
novembra  na RuÏinovskom cintorí-
ne v Bratislave  pripomenie zverstvá
b˘valého reÏimu? Kto a ako bez na-
‰ej úãastí vysvetlí tento sviatok?

Zásadne odmietame koketovanie
s my‰lienkami o ukonãení ãinnosti
na‰ej organizácie po smrti posledné-
ho politického väzÀa. 

Mária Dvorãáková  
a ãlenovia poboãky  PV ZPKO

v Levoãi

NA AKTUÁLNU TÉMU

5

Politickí väzni pezinskej poboãky PV ZPKO si 30. augusta pripomenuli
Ïivotné jubileá aÏ troch svojich ãlenov: Melánie Reichbauerovej, Jozefa
Hermana a Milana âecha (na obr. sprava). Medzi gratulantmi nech˘bal
predseda poboãky a podpredseda PV ZPKO Anton Malack ,̆ ãlenovia v˘-
boru poboãky a rodinní príslu‰níci jubilantov. (zl)

Nemiestny žart

Politickí väzni pripomínajú

EuroposlankyÀa Anna Záborská (prvá sprava) sa pravidelne zúãastÀuje
pietnych spomienok na obete komunizmu. Foto autor
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Revoluãná vlna na konci ‰tyridsia-
tych rokov 19. storoãia, ktorá sa preva-
lila západnou a strednou Európou, za-
siahla aj Rakúsko-Uhorskú monarchiu.
Vznikla samostatná uhorská vláda,
uhorsk˘ snem v Bratislave zru‰il pod-
danstvo i cirkevn˘ desiatok. Revoluãne
sa zaãalo h˘baÈ aj Slovensko. V máji
1848 predniesli slovenskí národovci
v Liptovskom Svätom Mikulá‰i  Îiadosti
slovenského národa. Nová uhorská
vláda reagovala vyhlásením ‰tatária
v slovensk˘ch stoliciach. ·túr, Hurban
a HodÏa zaloÏili v Myjave Slovenskú
národnú radu a v jej mene oficiálne
·túr vypovedal maìarskej vláde poslu‰-
nosÈ a vyzval Slovákov na boj za
vlastnú slobodu a nezávislosÈ. Hlavn˘
stan hurbanovsk˘ch bojovníkov bol
v Brezovej pod Bradlom a v Myjave. 

V˘znam slovenského povstania
roku 1848 najlep‰ie vystihol
J.M.HroboÀ v liste Vajanskému,
keì Slovenské povstanie oznaãil
ako prechod ‰túrovcov zo ‰koly do
Ïivej histórie národa a ako dejinnú
chvíºu, v ktorej Slovák – po prv˘

raz za tisíc rokov – Èahal meã ako
Slovák. 

Práve v tejto prvej etape Sloven-
ského povstania zohrali jedineãnú úlo-
hu dvaja slovenskí mart˘ri, obaja Hur-
banom ustanovení Komisári Slovenskej
národnej rady: Karol Holuby v Lubine
a Viliam ·ulek v Krajnom. Po bitke 28.
septembra museli hurbanovci ustúpiÈ
na Moravu, o ãom ·ulek nevedel.
V Krajnom zorganizoval proti maìar-
skej garde obranu. Ozbrojení sedliaci
nezvládli nápor maìarského vojska,
·uleka zajali a odvliekli do Hlohovca.
Mohol si zachrániÈ Ïivot, keby bol pri-
sahal na maìarskú zástavu a prestúpil
na maìarskú národnosÈ. Odmietol to
a tak ho súd v Hlohovci odsúdil ako
buriãa a jedného z veliteºov Sloven-
ského povstania na smrÈ. Popravili ho
20. októbra 1848 pri Beregsegu,
dne‰nom ·ulekove. 

V˘prava hurbanovsk˘ch dobrovoº-
níkov odtiahla 27. septembra 1848
z Brezovej pod Bradlom na Starú Turu.
Nepriateº keì videl, Ïe mu hrozí obkºú-
ãenie, zaãal zapaºovaÈ domy a stodoly.

Do veãera Stará Tura ºahla popolom.
Maìarská garda postupovala ìalej na
Lubinu, kde narazila na siln˘ odpor.
Maìarskí gardisti zaãali strieºaÈ do oby-
vateºstva, mnoh˘ch zajali a podpálili
niekoºko stodôl. Notár Erdelsk˘ a Holu-
by, ako vyslanci obce, prosili gardu, aby
u‰etrila obec a jej obyvateºov. Stal sa
opak, oheÀ spálil celú dedinu. Karola
Holubyho uväznili a ako jedného z vod-
cov Slovenského povstania a buriãa
odsúdili na smrÈ. Karola Holubyho po-
pravili 26.  októbra 1848 na rovnakom
mieste, kde obesili aj Viliama ·uleka. 

Viliam ·ulek Ïil u svojej sestry
v Krajnom, kde po príchode dobro-
voºníkov zorganizoval pod sloven-
ské zástavy obãanov. Z Krajného sa
aj jeho zásluhou prihlásilo 400
dobrovoºníkov a tí sa zúãastnili aj
prvej víÈaznej bitky hurbanovcov
22. septembra 1848 v Brezovej pod
Bradlom. Odvtedy je tento deÀ
DÀom Slovenskej armády, neskôr
DÀom ozbrojen˘ch síl Slovenskej
republiky.

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU

6

� Na pracovnej porade 4. septembra sa
predsedníctvo zaoberalo úãasÈou pozvan˘ch hostí
pri Pamätníku umuãen˘ch a popraven˘ch politic-
k˘ch väzÀov na RuÏinovskom cintoríne v Bratislave
pri príleÏitostí DÀa boja za slobodu a demokraciu
17. novembra 2013.

� Predsedníctvo pozvalo autora plánovanej knihy
o politick˘ch väzÀoch prof. Letza, aby oboznámil vedenie
organizácie s rukopisom. Stretnutie sa uskutoãnilo 18.
septembra a prerokovali na Àom aj formu úhrady za
napísanie diela. 

� Podpredsedníãka PV ZPKO Anna Fodorová in-
formovala, Ïe 23. augusta odoslala MV SR list so
zoznamom opatrení na vykonanú finanãnú kontro-
lu. Uskutoãnila sa 24. júna 2013 zamestnancami
odboru ekonomickej a finanãnej kontroly sekcie
kontroly a in‰pekãnej sluÏby MV SR. 

� Predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy  informoval
o tom, Ïe predsedovi NR SR Pavlovi Pa‰kovi predloÏil
návrh rozpoãtu na rok 2014, ktor˘ vypracovala podpred-
sedníãka PV ZPKO Anna Fodorová.

� Arpád Tarnóczy na pracovnej porade vedenia
organizácie 18. septembra konkretizoval svoj postup
na získanie finanãn˘ch prostriedkov od sponzorov.

� Predsedníctvo PV ZPKO rozhodlo, Ïe na pietnu
spomienku 17. novembra  na RuÏinovskom cintoríne
budú pozvaní v‰etci predsedovia regionálnych organizácii
a ich poboãiek. Vedenie organizácie zabezpeãí pozvanie
prezidenta SR, poslancov NR SR, ãestnú stráÏ, hudbu
a nosiãov vencov.

� Zápisnica z Republikovej rady PV ZPKO bude
zaslaná v‰etk˘m úãastníkom zasadnutia.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Slovenskí martýri Holuby a Šulek

Arpád Tarnóczy a Anton Malack˘ u predsedu NR SR
Pavla Pa‰ku. Foto archív
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Málokto si uvedomuje, Ïe ak sa
dnes v slovensk˘ch katolíckych chrá-
moch modlíme  po slovensky, Ïe je
to v˘sledok obetavej práce Sloven-
ského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, ktorého eminentn˘m
pracovníkom bol básnik Gorazd
Zvonick˘ (1913-1995), vlastn˘m
menom Andrej ·andor SDB. Bol to
on, ktor˘ spolu s prof. Rudolfom
Blatnick˘m SDB, prelátom ·tefanom
Náhalkom, msgr. Jozefom Vavrovi-
ãom a prelátom ·tefanom Vrab-
lecom od roku 1973 tvorili
Slovenskú liturgickú komisiu pre
Slovákov v zahraniãí, úradne vyme-
novanú Svätou stolicou. Táto komi-
sia preloÏila nov˘ Rímsky misál,
Rímsky misál na nedele a sviat-
ky, Nedeºn˘ misál atì. Podieºala
sa aj na vydaní niekoºkozväzko-
vej Liturgie hodín (Breviára). 

Ak si zosumarizujeme pracovné
záväzky Gorazda Zvonického, ktor˘
okrem toho, Ïe si exemplárne plnil
svoje povinnosti rehoºného kÀaza,
gymnaziálneho profesora, plodného

ãlena Pracovného kruhu Sloven-
ského ústavu sv. Cyrila a Metoda,
predsedníctva Slovenského ústavu
a redigoval aj edíciu poézie L¯RA,
a Ïe sa navy‰e venoval publicistike
na stránkach Hlasov z Ríma/Slo-
vensk˘ch hlasov z Ríma, Slováka
v Amerike ãi Slobodného
Slovenska, tak si nemôÏeme ne-
poloÏiÈ otázku: Kedy vlastne písal
básne? 

Vy‰lo mu viacero básnick˘ch
zbierok, písal  eseje a novely a z je-
ho príspevkov na poslednej strane
Hlasov z Ríma vy‰la kniha Keì
mlãaÈ nie je zlato. Do slovenãiny
preloÏil v˘ber z Danteho BoÏskej
komédie, Petrarkovho Spevníka
a Foskolov˘ch Sonetov. 

Po „neÏnej revolúcii“ v roku
1989, keì slovenskí saleziáni z Ríma
odi‰li do ·a‰tína, rehoºní predstave-
ní poslali Gorazda Zvonického do
Lanuvia, kde bol nielen spovední-
kom, ale musel na staré kolená
navy‰e uãiÈ zahraniãn˘ch novicov
talianãinu, a kde napokon dostal

mozgovú príhodu na následky
ktorej zomrel 27. júla 1995.

Som rád, Ïe som mal ãesÈ vypra-
covaÈ návrh na udelenie vysokého
talianskeho ‰tátneho vyznamenania
(veliteºská hodnosÈ Radu za zásluhy
o Taliansku republiku - Commen-
datore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana), ktorú
Gorazdovi Zvonickému udelil prezi-
dent Oscar-Luigi Scalfaro 29. októb-
ra 1993. Pred ním sa podobnej
pocty dostalo len generálovi Milano-
vi Rastislavovi ·tefánikovi od talian-
skeho kráºa Viktora Emanuela III.

V rodnej vlasti si na Gorazda
Zvonického primerane spomenuli
vlastne aÏ pri jeho nedoÏitej storoã-
nici, keì mu 14. februára 2013
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
pri KBS udelila in memoriam cenu
Fra Angelica a slovenská po‰ta 29.
júna 2013 vydala príleÏitostnú
známku s jeho portrétom.

Jozef M. Rydlo

ZAZNAMENALI SME
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Storočnica 
Gorazda Zvonického 
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V roku 1950 sa zaãali
politické procesy s dedin-
sk˘mi boháãmi – kulakmi,
ktorí zamestnávali v poº-
nohospodárstve cudzie pra-
covné sily a obrábali viac
ako 15 hektárov pôdy. Môj
otec a tvoj dedko hospodá-
ril na 42 hektároch. V Boh-
danovciach v‰etci príbuzní
tvojich star˘ch rodiãov  boli
kulaci. Skonãili ako politickí
väzni. Len v na‰ej dedine ich
bolo 24.

Dedko väzeň
Do ná‰ho bytu v Bohdanovciach

12. marca 1952 pri‰li  dvaja pu‰kami
ozbrojení chlapi, príslu‰níci ·tátnej
bezpeãnosti a dedka brutálne a násil-
ne odviezli autom do trnavského
kriminálu. Babiãka bola nakúpiÈ a keì
pri‰la domov, dedka nena‰la. Tvoj
otec (a môj brat) bol v ‰kole v Trnave,
ja v Bratislave. Dedka sme mohli
nav‰tíviÈ len na úradné povolenie na
desaÈ minút. Po dvoch mesiacoch sa
v Trnave konal s dedkom verejn˘ súd-
ny proces. Vo veºkej kinosále sedeli
robotníci (komunisti) – proletariát,
a v prvom rade my: babiãka, tvoj
otec, ja a príbuzní. Dedkovi nedovolili
zobraÈ si obhajcu a ani sám sa nemo-
hol obhajovaÈ. ObÏalobu poãas
súdneho procesu ãítali primitívni sud-
covia „z ºudu“. Ne‰tudovaní, bez
vzdelania,  neznalí paragrafov, ale za-
to komunisti. Vykonávali to, ão im re-
Ïim prikázal. Najaté a podplatené
obecenstvo ( komunisti ) revalo a kri-
ãalo nezmysly proti dedkovi. Po tom-
to divadle bol vynesen˘ rozsudok, po-
dºa ktorého vraj dedko nedodával na
verejné zásobovanie predpísané
mnoÏstvo produktov zo svojich po-
zemkov – obilie, krmivo, repu, kukuri-
cu, mlieko, o‰ípané, ão bolo trikrát
viac, neÏ skutoãne dopestoval. Za tie-
to ich vykon‰truované dôvody bol
dedko odsúden˘ na ‰esÈ rokov väze-
nia, skonfi‰kovanie celého majetku
a zákaz vrátiÈ sa do Bohdanoviec. 

Nakoniec dedko vyhlásil:
Som nevinn˘!!!

Za túto vetu ho dni a noci muãili
a bili, t˘rali hladom a smädom a od-
viezli do veºkej väznice (ÈaÏkého
kriminálu) v Ilave, 100 km severne
od Trnavy. V cele bol sám a za dva
mesiace schudol 40 kilogramov.
Nútili ho podpísaÈ rozsudok, v kto-
rom sa priznáva, Ïe v‰etko, ão na
neho vymysleli je pravda, teda mal
súhlasiÈ s t˘m, Ïe je vinn˘. Pod
terorom si do rozsudku vynútili
nepravdy, absurdity. 

Dedko na ‰esÈ rokov stratil
slobodu, domov i rodinu a na-
vÏdy cel˘ svoj majetok. UÏ ni-
kdy sa nevrátil pracovaÈ na svoje ro-
le, ktoré tak nekoneãne miloval. Ne-
dovolili nám ho nav‰tíviÈ. Videli sme
ho aÏ o dva mesiace v Bratislave na
Krajskom súde. Bol smutn˘, ut˘ran˘,
schudnut˘, vyzeral ako 70-roãn˘,
hoci mal iba 52 rokov. Po krátkom
pojednávaní, lebo sa odvolal proti
rozsudku, mu na Àom niã nezmenili,
ale ho odtransportovali do âeska, do
Jáchymova pri Karlov˘ch Varoch,
kde pracoval v uránov˘ch baniach.
V lágroch, ktoré tvorili drevené uby-
tovne bola zima aj mínus 20 stupÀov
Celzia. Spali tak, Ïe na doskách mali
slamou napchaté madrace a jednu
deku na prikrytie. V kúte vedro, Ïiad-
ne WC. Dostávali minimálne mnoÏ-
stvo jedla. Takto mizerne boli ubyto-
vaní väzni, ktorí ÈaÏko pracovali pod
zemou a zadarmo. Dedka sme moh-
li nav‰tíviÈ raz aÏ dvakrát roãne. Ale
bolo to drastické. Dedka sme videli
vo väã‰ej miestnosti za mreÏami,
vedºa neho sedeli dvaja dozorcovia
s pu‰kami. Spolu sme mohli hovoriÈ
iba desaÈ minút. Nemohli sme mu
niã odovzdaÈ, ani jedlo, ani teplé
obleãenie na zimu. PísaÈ nám mohol
len raz za tri mesiace 15 riadkov.
Samozrejme, Ïe v‰etko bolo
cenzurované. 

V Jáchymovsk˘ch lágroch
bolo 60 tisíc väzÀov – muÏov
zo Slovenska. Boli to advoká-

ti, kÀazi, uãitelia, roºníci,
remeselníci, obchodníci, hlav-
ne inteligencia a súkromní
podnikatelia. 

Dedko po ‰tyroch rokoch ocho-
rel takÏe ho  preloÏili ho Valdíc v se-
vern˘ch âechách. B˘val˘ veºk˘ stre-
dovek˘ klá‰tor zmenili na väzenie.
V kaÏdej miestnosti bolo 24 väzÀov,
spali na trojposchodov˘ch poste-
liach, nemali nijaké WC, len vedro.
Bolo to ÈaÏké väzenie. Studené múry
klá‰tora, zima a hlad. Väã‰inou sa
tam nachádzali kÀazi, opáti, v‰etci
biskupi z âiech a Slovenska. Niektorí
boli umuãení na smrÈ a zomreli v kri-
minále. V tom ãase bol v Jáchymove
aj brat tvojej babiãky (Anton
Krchnák) z Bohdanoviec. Dedko ÈaÏ-
ko zná‰al väzenie a najmä odlúãenie
od rodiny. Vedel, Ïe je nevinn˘ a Ïe
trpí nespravodlivo. Komunizmus
zniãil v‰etky jeho Ïivotné úspechy. 

V septembri 1957 sa dedkovi
skonãilo väzenie. Babiãka cestovala
po neho do Valdíc a spolu pri‰li do
Pre‰ova. Tam sme b˘vali v jednej iz-
be od roku 1954 do roku 1966. Lep-
‰ie b˘vanie bolo len pre komunistov
a t˘ch, ktorí s nimi spolupracovali.

Konfiškácia 
a vyhnanstvo: 1952-1966

Majetok babiãky a dedka kon-
fi‰káciou pre‰iel do vlastníctva ‰tátu,
ão bola verejná krádeÏ. Vzali nám
v‰etko: dom, hospodárske objekty,
zvieratá, zásoby potravín. Nemali
sme mlieko, hoci v ma‰tali boli na‰e
kravy. Nemali sme mäso, hoci na
dvore pobehovala na‰a hydina.
Babiãka b˘vala v Bohdanovciach do
decembra, ale bola bez peÀazí.
Skonfi‰kovali nám aj konto v banke.
Na druh˘ deÀ po súdnom procese
s dedkom bol tvoj otec vylúãen˘
z gymnázia, dva t˘Ïdne pred maturi-
tou. Potom sme spolu pracovali
v Bratislave a na sobotu, nedeºu sme
chodili domov, k tvojej babke do
Bohdanoviec. 

Pokraãovanie na 14. strane

SPOMIENKY
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Rok 1952 – katastrofa rodiny
(List neterke)
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Tento pravideln˘ kútik kultúry chcem vyuÏiÈ
na to, aby som upozornil na niektoré dôleÏité
knihy, ktoré nemajú veºkú ‰ancu na vydanie,
lebo „majiteºom peÀazí“ by nevyhovovali.
Priãom, ak si v‰imnete, pulty kníhkupectiev sa
priam preh˘bajú pod záplavou novovydan˘ch
kníh, no sú takmer v˘luãne od ºudí tej správnej

„krvnej skupiny“. A politicky korektné. 
Zaãnem jednou nemeckou kniÏoãkou. Hneì na úvod

chcem upozorniÈ, Ïe ani v Nemecku to nemá konzervatívna
pravica ºahké, no predsa len pri ich poãte a ekonomickej sile sa
skôr nájde pár eur na menej pokrokovú literatúru. Táto kniÏka
je z vydavateºstva Antaios a pôvodne vy‰la v roku 2012.  Ja
mám v ruke uÏ ‰tvrté vydanie z roku 2013. Autor je Manfred
Kleine – Hartlage, vy‰tudovan˘ sociológ v odbore politická
veda. Kniha sa volá » „Nov˘ svetov˘ poriadok“ – plán pre
budúcnosÈ alebo sprisahanecká teória? «

Nežiaduca suverenita
Túto kniÏoãku neveºkého formátu a rozsahu, ale hustého

obsahu, sa pokúsim predstaviÈ niekoºk˘mi citáciami. Autor
zaãína problémami, ako poukázaÈ na New World Order (nov˘
svetov˘ poriadok, ìalej len NWO), aby nebol vysmievan˘ ako
nejak˘ obskúrny zástanca sprisahaneck˘ch teórií, alebo
nebodaj pravicov˘ extrémista. Tento projekt zaãal najneskôr
v rokoch 1899 a 1907 konferenciami v Haagu, úsilím  poloÏiÈ
vzÈahy medzi ‰tátmi na právny základ, ão znamená postupné
odbúranie národnej suverenity. A upozorÀuje, Ïe ºudia si uÏ
ani nev‰ímajú, Ïe voºakedy normálne pojmy ako „mier“,
„ºudské práva“, „sloboda“, „tolerancia“, „dialóg“ sa uÏ stali
ideologick˘mi heslami, ktor˘mi sa dláÏdi cesta k NWO. Kto
pozorne poãúva prejavy súãasn˘ch politikov, zistí, Ïe len sa to
tak hemÏí rétorikou NWO, ktorá sa podáva úplne otvorene
a verejne. 

Žiadne sprisahanie
Nie sú to Ïiadne ‰ifrované odkazy, ani netreba odhaºovaÈ

Ïiadne sprisahanecké bunky. Hneì uvádza aj niekoºko ilustra-
tívnych príkladov, o ktoré ozaj nie je núdza. „Ide teda o vykore-
nenie národn˘ch ‰tátov a vytvorenie prakticky nemeniteºného
globálneho systému právnych noriem, v ktorom sa presadzuje
a praktizuje rozpustenie národov a rodín, a ktor˘ je odkázan˘
na zjednoten˘ v˘klad dejín a náboÏenstva, aby zmenil základn˘
modus ºudského spolunaÏívania: od solidarity k trhu.(...)
PostaviÈ spoloãnosÈ na individuálnej moÏnosti voºby a na trhu,
namiesto na sociálnych väzbách a solidarite: to je neoliberálny
projekt. (...) Nielen historicky, ale aj ‰trukturálne je príbuzn˘
s marxizmom. Rovnako poÏaduje rozpustenie prekonan˘ch
‰truktúr, poskytujúcich solidaritu – národ, rodina, náboÏenstvo
– ako akt emancipácie a predpoklad ob‰ÈastÀujúcej utópie pre
celé ºudstvo.“ Okrajovo spomína aj situáciu Európskej únie, kto-
rej neve‰tí budúcnosÈ spolkového ‰tátu, pretoÏe potom, ako
superveºmoc s nemecko-francúzskym ÈaÏiskom, by sa vyrovnala
USA a nemusela nakoniec prijaÈ anglosask˘ kapitalistick˘ model

spoloãnosti. Veì práve kvôli zabráneniu takej kon‰telácie uÏ
Amerika viedla dve svetové vojny. 

Pravda určená dekrétom
Na ilustráciu uvádza tajnú po‰tu amerického veºvyslanca vo

Francúzsku, zverejnenú na Wikileaks, ktor˘ aktívne pracoval na
zakladaní siete pre zv˘‰enie vplyvu moslimsk˘ch prisÈahovalcov.
Veºmi názorne ukazuje aj na zneuÏívanie pojmov holokaust
a Osvienãim, kde nepredpokladá apriórny rasistick˘ podtón, ale
ukazuje ich ãisto funkãné pouÏívanie pre záujmy NWO. Zavede-
nie trestného ãinu popierania holokaustu povaÏuje za: „... ne-
zvratné po‰kodenie právneho vedomia. Zákaz popierania
holokaustu sa uÏ nepovaÏuje za nieão, ão treba doloÏiÈ, ani za
extrémnu v˘nimku z pravidla, Ïe cenzúra neexistuje. Naopak,
roz‰iruje sa porozumenie pre to, Ïe historická pravda je nieão,
ão ‰tát môÏe urãiÈ dekrétom, ba dokonca musí ...“ To, Ïe obetí
Gulagu bolo oveºa viac ako t˘ch v Osvienãime, nebráni tomu,
aby ako mierka neºudskosti bol bran˘ iba Osvienãim, pretoÏe
pri tematizovaní obetí Gulagu by mohlo niekoho nevhodne na-
padnúÈ, Ïe jeho korene boli v revoluãnom svetonázore. A pre-
dov‰etk˘m – odkazom na Osvienãim sa môÏu oveºa lep‰ie dis-
kreditovaÈ práve tie ideológie a pojmy, ktoré nevyhovujú NWO.

„UprednostÀujete záujmy vlastného národa pred cudzin-
cami? To je nacionalizmus a vedie k Osvienãimu! Myslíte si, Ïe
netreba nechaÈ milióny ºudí prisÈahovaÈ sa k vám? To je
rasizmus a vedie k Osvienãimu! Neveríte tomu, Ïe islam je
náboÏenstvo mieru? To je náboÏenská nezná‰anlivosÈ a vedie
(aj poza tri rohy) k Osvienãimu! Myslíte si, Ïe sloboda je moÏná,
len keì je podmienená morálkou? To je neliberálne a vedie
k Osvienãimu!“

Rozklad štruktúr
Oproti predo‰l˘m autoritatívnym a totalitn˘m systémom sa

tento nesnaÏí spoloãnosÈ stabilizovaÈ, naopak, chce rozloÏiÈ
v‰etky ‰truktúry, na ktor˘ch stojí a ktoré umoÏÀujú ºudskú soli-
daritu. Úplne ich atomizovaÈ, aby ak˘koºvek prevrat ãi revolúcia
bola uÏ z princípu nemoÏná. Samozrejme, Ïe v takom systéme
v Ïiadnom prípade nie je moÏná demokracia. NWO znamená
kolektívnu vládu, tu ide o zabezpeãenie vládnutia jednej triedy,
triedy superboháãov, ktorí nepotrebujú Ïiadnu spravodlivosÈ ãi
nebodaj verejnú kontrolu. Pomerne podrobne a vecne rozobe-
rá cel˘ mechanizmus fungovania a vplyvné elitné siete, ktoré
majú svoje ÈaÏisko v USA. „Politické rozhodovanie je prakticky
vo v‰etk˘ch západn˘ch krajinách vyÀaté z ústavou zaloÏen˘ch
in‰titúcií, v‰etky podklady pre rozhodovanie – definovanie pro-
blémov, ideologické ospravedlnenie, strategické návrhy – sú
vypracované v privátnych nadáciách a sieÈach nadnárodn˘ch
in‰titúcií. S transparentnosÈou sa v t˘chto v˘boroch neráta,
verejnosÈ je vylúãená a demokratická kontrola sa nekoná.“

A svoju knihu konãí t˘mito vetami: „Obrysy jednej, vôbec
nie komunistickej ãi fa‰istickej, ale zato totalitnej diktatúry sa
zreteºne rysujú. Keì sa táto raz nastolí, uÏ sa nebude daÈ
odstrániÈ. V‰etky stratégie, ktoré vedú k jej nastoleniu, uÏ beÏia
na plné obrátky, a niektoré uÏ aj niekoºko desaÈroãí. Dá sa ten-
to proces e‰te zvrátiÈ? Ak by som bol optimista, povedal by
som: je minúta pred dvanástou.“

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA
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Dokonãenie z minulého ãísla
V minulom ãísle Svedec-

tva sme hovorili s Fridri-
chom Fritzom o jeho
detstve, ‰túdiu aj o tom,
ako sa dostal do Nemecka
na nútené práce. V roku
1948 v Levoãi zmaturoval a
pokraãoval v ‰túdiu teoló-
gie v spi‰skom seminári.
Ale pri‰iel rok 1950 a v‰et-
ko sa zmenilo. Ako v‰etci
jeho spoluÏiaci, aj on dostal
povolávací rozkaz do PTP.
Rozhodol sa ujsÈ. Skonãil vo
vy‰etrovacej väzbe v âes-
k˘ch Budejoviciach.

Nútili vás k nieãomu priznaÈ
sa?

Nemuseli, ja som sa sám priznal.
Povedal som im, môÏete mi veriÈ
a nemusíte. A oni hneì telefonovali
do Levoãe a zistili, Ïe som mal byÈ na
vojenãine, Ïe som bohoslovec a v‰et-
ko, ão potrebovali o mne vedieÈ.

A ão ste im povedali, preão
nie ste na vojenãine?

Lebo som chcel prejsÈ za hranice.
Vy ste sa priznali?
Hej, priznal som sa. To sa nedalo

niã robiÈ. 
Tlaãili na vás, muãili vás?

Nie, v âesk˘ch Budejoviciach nie.
Potom ma zobrali do Levoãe. Cestou
som sa rozhodol, Ïe ujdem.  P˘tal
som sa na záchod, ale ten e‰tebák
bol v‰ade so mnou.  Nedalo sa. V Le-
voãi som bol asi mesiac zavret˘ na
sedrii, kde bol bachárom otec môjho
spoluÏiaka Ladislava Breja. TakÏe
som mal „protekciu“. 

âo sa s vami dialo v Levoãi?
Niã,  ãakal som na súd.
A potom?
Zatiaº chytili viacer˘ch  kÀazov, ão

chceli tieÏ usjÈ za hranice. Aj organi-
zátora, saleziána Titusa Zemana. Sú-
stredili ich do Pre‰ova, kam aj mÀa
previezli. Tam to bolo najhor‰ie. Vy-
‰etrovali ma zásadne v noci. Bol som
tam od decembra 1949 do mája
1950. V máji bol hromadn˘ súd

v Bratislave. Naraz nás odsúdili devät-
nástich. Najviac dostal drevorubaã,
ktor˘ prevádzal ºudí cez hranice. Dos-
tal 30 rokov. Ja som dostal dvadsaÈ. 

Za ão?
Odsúdili ma za velezradu a zav-

reli v Leopoldove. Tam som stretol
niektor˘ch kÀazov. Gojdiãa, Zemana,
Hanusa...

Tam ste sa mohli kontakto-
vaÈ?

Pri robote, pri páraní peria. Vyrá-
bali sme tieÏ madrace. Bolo tam veºa
kÀazov, biskupov, profesorov teoló-
gie. TakÏe napokon to bolo „skvelé“
miesto na ìal‰ie vzdelávanie. V ne-
deºu sme mali zapnuté reproduktory
a ja som vymyslel systém, ako ich od-
pojiÈ. Keì sa dvere otvorili, zapol sa,
takÏe dozorcovia  na niã nepri‰li.

NÁŠ ROZHOVOR
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Za úprimnosť dvadsať rokov

Vianoce 1989. S manÏelkou a vnukom Jakubkom. Foto archív

S mamkou Matildou. Foto archív
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Mohli sme sa dokonca medzi sebou
aj dorozumievaÈ. 

Poãas  celej väzby ste boli
v Leopoldove?

Nie, bol som aj v Mírove, v Prahe
v Ruzini. Keì som bol v Mírove, po-
vrávalo sa, Ïe prezident bude udeºo-
vaÈ amnestiu. Napísal som si ÏiadosÈ,
ale amnestia sa nekonala. V roku
1960 sa  rozniesla po Mírove správa,
Ïe budeme prepustení. Nikto tomu
nechcel veriÈ. Mysleli si, Ïe si niekto
z nás robí Ïarty. Ale stalo sa. V‰et-
k˘ch bohoslovcov sústredili na jedno
miesto, kde nás drÏali tri noci. 

Potom vás pustili?
Hej, bolo to v máji 1960. KaÏd˘

z prepusten˘ch dostal lístok, kde sa
mal hlásiÈ do práce. Ja som mal ísÈ
do Pre‰ova, ale tam ma nezobrali, le-
bo to bol in˘ okres. Z väzenia som
totiÏ pri‰iel k rodiãom do Levoãe.
TakÏe som potreboval súhlas z odbo-
ru pracovn˘ch síl v Levoãi na prácu
v okrese Pre‰ov. Potom som robil
v Levoãi na píle robotníka. 

A nechceli ste do‰tudovaÈ?
Chcel, ale nemohol som. Bol

som odsúden˘ na dvadsaÈ rokov
a prepusten˘ po desiatich. âiÏe
ìal‰ích desaÈ rokov, aÏ do vypr‰ania

trestu, som mohol robiÈ iba robotníc-
ke profesie. Urobil som si síce
‰oférsky kurz, ale ma nepripustili ku
skú‰kam. 

TakÏe ste sa oÏenili?
Sestra ma zoznámila so svojou

kamarátkou Justínkou.  Keì mi po-
dávala ruku, povedala mi, Ïe bola vo
väzení. A ja jej na to, ja tieÏ. Nechce-
la sa preto ani vydávaÈ. Jej nápadníka
popravili v procese s Puãíkom  a spol.
a ju uväznili ako podozrivú. So mnou

to aÏ tak zle nedopadlo. No obaja
sme boli poznaãení reÏimom.

Vodiãské oprávnenie ste v‰ak
získali?

Ale aÏ po roku 1970, teda po
vypr‰aní trestu. Usadili sme sa v Spi‰-
skej Novej Vsi, odkiaº pochádzala
manÏelka. Vychovali sme dve dcéry.
A po zmene reÏimu som bol  rehabi-
litovan˘. 

Vy ste sa okamÏite zapojili do
organizovania b˘val˘ch politic-
k˘ch väzÀov a robíte to dodnes. 

NemôÏem inak. Mladá generácia
by mala poznaÈ b˘val˘ reÏim aj z toh-
to pohºadu. Mali by vedieÈ, preão bol
odsúdeniahodn˘. Dnes si uÏ mladí
ºudia nedokáÏu predstaviÈ, Ïeby ich
zatvárali iba pre ich názory. Pre ich
náboÏenské presvedãenie. Treba im
to pripomínaÈ. No zdravie mi uÏ tak
dobre neslúÏi, takÏe  funkciu som
odovzdal do mlad‰ích rúk. Som rád,
Ïe máme organizáciu, cez ktorú sa
môÏeme prejavovaÈ verejne. Îe verej-
nosÈ o nás vie. 

A na teológiu ste úplne zane-
vreli?

Nie. 
âo pre vás znamená, je to

Ïivotn˘ ‰t˘l alebo aj ãosi viac,
zmysel Ïivota?

Viera v Boha  je nieão normálne,
samozrejmé. Chcel som sa daÈ na
kÀazskú dráhu,  ale nebolo mi to
dopriate. Potom som sa oÏenil...

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Svadobná Foto archív

Fridrich Fritz na X. sneme PV ZPKO. V zadnom rade druh˘ sprava. 
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„Dráma je pri konci. Len ja
som unikol a preÏil, aby som
vám mohol rozprávaÈ tento
príbeh.“

Slová námorníka Izmaila 
v závereãnej scéne filmu

Biela veºryba.

Keì som bol v roku 1984
vy‰etrovan˘ za údajné

podvracanie republiky, sedel
som vo väzenskej cele justiã-
ného paláca s mlad˘m vy-
soko‰kolákom Mirom Pavle-
chom z Hrachovi‰Èa. Je to
obec pri Novom Meste nad
Váhom. Po niekoºk˘ch mesia-
coch sa dokázala jeho nevina
a mladého vysoko‰koláka pre-
pustili na slobodu. Aj keì so
mnou to dopadlo hor‰ie, nik-
dy nezabudnem na skutoãn˘
príbeh, ktor˘ mi Miro vyroz-
prával. Keì e‰te chodil na
strednú ‰kolu, jeho otec mu
hovoril, Ïe má priateºa krajãí-
ra. Ten ãlovek bol po roku
1950 vypoãúvan˘ v súvislosti
so známou organizáciou Biela
légia. Pri jednom z v˘sluchov
mu 20 centimetrov˘mi klinca-
mi pribili ruky na drevenú
stenu a potom ho vypoãúvali.

Miro sa mi priznal, Ïe o pravdi-
vosti otcovho rozprávania po prv˘
raz v Ïivote zapochyboval. Aj otcovi
povedal, Ïe mu neverí, lebo ani
ãlenovia ·tátnej bezpeãnosti by si ta-
kúto krutosÈ nemohli beztrestne
dovoliÈ. 

âas beÏal a pred maturitou mu
otec povedal: „Strednú ‰kolu
skonãí‰ s vyznamenaním a preto
ti dám na maturitn˘ veãierok u‰iÈ
pekn˘ oblek u môjho priateºa
krajãíra v Novom Meste nad Vá-
hom. Chcem, aby si bol na matu-
ritnom  veãierku elegantn˘.“

Keì pri‰li do krajãírovej dielne,
Mirov otec sa srdeãne zvítal so svo-
jím star˘m priateºom a povedal mu:
„Jozef, môj syn mi neverí, Ïe Èa
pri v˘sluchu e‰tebáci priklinco-
vali na drevenú stenu. UkáÏ mu
ruky!“

Krajãír predpaÏil ruky a Miro na
chrbte jeho rúk uvidel jazvy. Keì ich
otoãil, zhrozen˘ ‰tudent aj v strede
jeho dlaní uvidel hlboké jazvy. Krajãír
sa na Mira usmial a povedal: „Ak
neverí‰ svojmu otcovi, chlapãe,
vloÏ prsty do mojich rán.“ 

„Dodnes ma mrzí, Ïe som
môjmu dobrému otcovi  neuve-
ril,“ s povzdychom ukonãil Miro svo-
je rozprávanie.

Nedávno som videl na Hlavnej
ulici v Trnave ‰tudentov, ktorí so
spevom niesli maturitné tablo a pri
spomienke na môjho mladého
spoluväzÀa Mira som si pomyslel:
„Uveria títo mladí ºudia, Ïe v ne-
dávnej minulosti sa páchali aj
takéto krutosti a zverstvá?“

Ak mám byÈ celkom úprimn˘,
ani ja som Mirovmu príbehu príli‰
neveril aÏ do roku 1993. V to leto sa
v Îiline konal zjazd politick˘ch väz-
Àov Slovenska, na ktorom som sa
tieÏ zúãastnil. Na tribúne sa striedali
reãníci a jeden z nich vo svojom prí-
hovore povedal, Ïe my, politickí väz-
ni, by sme mali odpustiÈ a zabudnúÈ.
V tej chvíli ma za ruku potiahol
neznámy star‰í pán, ktor˘ sedel
vedºa mÀa a povedal mi: „Ten na
tribúne nehovorí dobre. Odpus-
tiÈ môÏem, ale ako môÏem
zabudnúÈ na toto?“

Rozopol si ko‰eºu a na jeho ob-
naÏen˘ch prsiach som videl mnoho
jazviãiek. Môj sused  povedal: „Keì
ma v 50. rokoch vypoãúvala ·tB,
môj vy‰etrovateº mi na prsia pri-
kladal horiacu cigaretu a nútil
ma priznaÈ aj to, ão som neuro-
bil. Prednedávnom sa mi toho

vy‰etrovateºa podarilo nájsÈ
a op˘tal som sa ho, preão to uro-
bil. Odpovedal, Ïe mu to nariadil
jeho predstaven˘.“

Pre‰li roky a v 2011 som sa
zúãastnil  rokovania, ktoré zorgani-
zovalo obãianske zdruÏenie Politickí
väzni zväzu protikomunistického
odboja. Keì ná‰ republikov˘ predse-
da Arpád Tarnóczy povedal, Ïe my,
politickí väzni môÏeme odpustiÈ, ale
nesmieme zabudnúÈ, v diskusii som
vyjadril súhlas s jeho v˘rokom a vy-
rozprával som príbeh môjho suseda
zo Ïilinského zjazdu. Oproti sedela
star‰ia pani, ktorá mi k˘vala rukou.
Keì som k nej podi‰iel, ticho mi
povedala: „Ten muÏ s jazvami na
prsiach uÏ neÏije, bol to môj
manÏel.“

Preru‰il som rokovanie a prítom-
n˘m som oznámil, Ïe sa stal mal˘
zázrak. Medzi nami sedí manÏelka
toho muãeného väzÀa, o ktorom
som pred chvíºou rozprával. Pani sa
s mojou pomocou osmelila a hovori-
la aj o tom, Ïe to pálenie cigaretou
vy‰etrovateºom nestaãilo. Jej manÏe-
la vypoãúvali aj za náboÏenské
presvedãenie. A keìÏe to bolo  v ãa-
se Vianoc,  zatvorili ho do drevenej
debny a otáãali ju. Pritom do nej
kopali, smiali sa a vykrikovali: „Te-
raz sa narodil ten tvoj Kristus!“

Krajãír, ani muÏ s popálen˘m
hrudníkom uÏ neÏijú, ale tí, ão ich
muãili sú e‰te moÏno medzi nami.
MoÏno si vedºa nás sadnú vo vlaku,
ãi v elektriãke. Mladí im pre ich vek
uvoºnia sedadlo, lebo sa to slu‰í.
A spolucestujúci ani netu‰ia, aké
zverstvá v mladosti napáchali v me-
ne akejsi zvrátenej ideológie. Ako sa
mohli niektoré ºudské bytosti s hr-
d˘m názvom „ãlovek“ dopú‰ÈaÈ
tak˘chto skutkov? Dá mi niekto na
túto moju otázku pravdivú odpoveì?

Vojtech Ottmar

SPOMIENKY
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Niektorí možno
ešte žijú medzi nami
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Aj tohto roku  som sa  so svojou
rodinou zúãastnila pietnej spomien-
ky pri pamätnej tabuli politick˘m väz-
Àom  leopoldovskej väznice, umiest-
nenej vedºa  vchodovej brány.  Zasta-
vili sme sa tieÏ pri pamätníku
zavraÏden˘m príslu‰níkom väzenskej
stráÏe. Spomínam si, Ïe poãas odha-
lenia pamätníka  sme mali moÏnosÈ
nazrieÈ i do väznice. Mnohí z nás  si
zaspomínali na kruté zaobchádzanie,
na bitky, pri ktor˘ch pri‰li  o svoje
zuby, ale aj na nesmierne poníÏenie
ich ºudskej dôstojnosti, keì sami,
vlastnoruãne museli zbúraÈ väzenskú
kaplnku. 

Moja mamiãka Margita Va-
lentová sa 20. októbra 1994, na
základe zmluvy (uverejÀujeme ako
autentick˘ dokument na str. 16)

o vytvorení umeleckého v˘konu,
zúãastnila nahrávania priamo
v leopoldovskom väzení. Nahráv-
ka sa mala pouÏiÈ vo filme Papie-
rové hlavy, ktoré reÏíroval Du‰an
Hanák. To sa asi nikdy predt˘m
nestalo, aby b˘val˘ch muklov
hostili muklovia odpykávajúci si
trest. KaÏd˘ z b˘val˘ch politic-
k˘ch väzÀov oboznamoval prí-
tomn˘ch s praktikami, aké kedysi
poÏíval reÏim  na prinútenie priz-
nania, aké chcel a potreboval.
Mamiãka za svoje svedectvo do-
stala odmenu 800 korún. Viac ju
v‰ak te‰ila predstava, Ïe sa verej-
nosÈ dozvie, ako ich bezdôvodne
muãili, tr˘znili. Veì nekradli ani
nezabíjali. 

Do filmu Papierové hlavy sa
tieto kruté osudy politick˘ch väz-
Àov komunistického reÏimu ne-
dostali. Nedali ich tam. Poãas od-
haºovania pamätnej tabule pri
bráne do leopoldovskej väznice
mi jeden z kameramanov pove-
dal, Ïe si dobré pamätá na moju
mamiãku, a kon‰tatoval, Ïe e‰te

aj teraz, v demokracii, existuje
cenzúra. Preto sa tieto autentické
v˘povede do filmu nedostali. 

P˘tam sa, v akom ‰táte to
Ïijeme? Preão sa pravda zamlãuje?
Kto e‰te stále má záujem na tom,
aby sa pravda nehovorila? To si poli-
tickí väzni nezaslúÏia. Najkraj‰ie roky
svojho Ïivota preÏili vo väzeniach.
Nikto a nikdy im to uÏ nevynahradí.
Svoje svedectvo vydali preto, aby sa
dostali do povedomia ºudí praktiky
totalitného reÏimu. No ako sa zdá,
po „neÏnej revolúcii“ odsunuli poli-
tick˘ch väzÀov komunistického reÏi-
mu na vedºaj‰iu koºaj a uÏ nikto ne-
má záujem poãúvaÈ o ich krut˘ch Ïi-
votoch v 50. rokoch minulého
storoãia, lebo sa vzopreli totalitnému
systému.

Politickí väzni sa po zmene
reÏimu mali správaÈ bojovnej‰ie a stáÈ
o svoje práva. Nemali dopustiÈ, aby
sa s nimi takto zaobchádzalo a prav-
da zamlãiavala.  Mali na to morálne
právo i povinnosÈ.

Margita Zimanová, 
rodená Valentová

V ZRKADLE ČASU
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Hluchí voči väzňom
komunizmu

Margita Zimanová pred pamätníkom na RuÏinovskom cintoríne v Brati-
slave. Foto Vlastimil Morávek
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Dokonãenie z 8. strany
V decembri 1952 tvojho

otca a mÀa vyhºadali na praco-
visku príslu‰níci ·tB. Ná‰mu
zamestnávateºovi dali príkaz,
aby nás okamÏite prepustil
z práce. Museli sme odcestovaÈ do
Bohdanoviec, kde nás uÏ na druh˘
deÀ, babiãku, tvojho otecka a mÀa
naloÏili do nákladného auta s naj-
nevyhnutnej‰ími vecami a deportova-
li do âiech na ‰tátne majetky pri
Kútnej Hore. Bolo to pred Vianocami,
19. decembra 1952. Bola zima, padal
sneh a my sme celú noc sedeli v otvo-
renom nákladnom aute na pohovke.
V majeri nás nasÈahovali do jednej

izby 3 krát 3 metre s predsieÀou, bez
vody a WC. Vedro sme vylievali na
hnojisko. 

Ráno o piatej sme chodili
pracovaÈ do ma‰tale. VyãistiÈ
ma‰taº, nak⁄miÈ a podojiÈ 20 kráv.
Tak isto veãer. Cez deÀ sme chystali
k⁄menie, konãili sme okolo ôsmej ve-
ãer. Za minimálny plat. Tvoj otec mal
19 rokov, ja 24. Tvoj otec po polroku
musel nastúpiÈ do Plzne na vojenãinu
a ja som sa stala Ïiviteºkou rodiny.
Babiãka bola chorá, nemohla robiÈ
ÈaÏkú prácu. Nebola zamestnaná.
Varila nám a chovala králikov. 

Raz som si ÈaÏko zranila chrb-
ticu a z toho dôvodu sa nám po-

darilo odísÈ z majera. PresÈahovali
sme sa do Pre‰ova. Aj tam sme sa
mali biedne. Dedko pracoval ako
robotník, neskôr ako noãn˘ stráÏnik.
Babiãka opatrovala deti a ja som
pracovala v chemickom laboratóriu. 

V roku 1966 sme sa presÈaho-
vali do Bratislavy a v tom ãase
som si dokonãila vysokú ‰kolu,
chemicko-technologickú fakultu.
Hurráá! Aj ty si bola na mojej pro-
mócii.  To uÏ boli iné ãasy...Zostali mi
na ne krásne spomienky. V Bratislave
sa nám Ïilo najlep‰ie, b˘vali sme totiÏ
vo vlastnom byte. 

Mária Branišová

SPOMIENKY/MONITORING
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Rok 1952 – katastrofa rodiny
(List neterke)

Vo veku 89 rokov zomrel 10.
septembra Silvester Krãméry zo
Spoloãenstva Fatima (SF). I‰lo
o jednu z popredn˘ch osobnos-
tí tajnej Cirkvi na Slovensku,
ktorá spolu s kardinálom Jánom
Chryzostomom Korcom a so zo-
snul˘m kÀazom Vladimírom
Juklom stála pri zrode sekulár-
neho in‰titútu SF.

Silvester Krãméry sa narodil 5. au-
gusta 1924 v Trnave. Detstvo preÏil
v Banskej Bystrici, kde aj zmaturoval.
·túdium na lekárskej fakulte zaãal
v Bratislave, pokraãoval v Prahe, kde
promoval v roku 1948. Organizoval
evanjelizáciu ‰tudentov, najmä mladí-
kov v Prahe a robotníkov v ãeskom
pohraniãí, predov‰etk˘m v Litomûfiic-
kej diecéze. Pre túto aktivitu ho zatkli. 

Bol odsúden˘ na 14 rokov za
„vlastizradu“. Od prepustenia v roku
1964 pracoval ako lekár a spolu
s Vladimírom Juklom pri evanjelizácii
vysoko‰kolákov, neskôr uãÀov a nar-

komanov, alkoholikov a väzÀov.
V roku 1974 spolu zaloÏili sekulárny
in‰titút Fatima, v ktorom sa Krãméry
podieºal na vydávaní samizdatovej
literatúry a organizovaní evanjeli-
zaãn˘ch spoloãenstiev. 

V osemdesiatych rokoch minulé-
ho storoãia za pomoci tajného bisku-

pa Jána Chryzostoma Korca a spolu
s Vladimírom Juklom rozvinul ãinnosÈ
Laického apo‰tolského hnutia, ktoré
bolo základom pre neskor‰ie Hnutie
kresÈansk˘ch rodín na Slovensku ãi
Hnutie kresÈansk˘ch spoloãenstiev
mládeÏe. 

Katolícke noviny ã.38/2013

Zomrela popredná osobnosť 
tajnej Cirkvi na Slovensku

S pápeÏom Jánom Pavlom II. Foto archív
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V˘znamného Ïivotného jubilea
75 rokov sa 16. apríla 2013 doÏil
Jozef BrodÀansk˘ zo Îa‰kova. 
V októbri si pripomíname Ïivotné
jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov.

Spomíname aj t˘ch, ktorí sa Ïiaº,
nedoÏili.

45 rokov
Schweighoferová Helena, Bratislava

13.10.1968
50 rokov

Kohnová Mária, Bratislava
27.10.1963

65 rokov
Veronika Rek‰áková, Klokoãov

7.10.1948
70 rokov

Záhorová Helena,  Bziny 30.10.1943
Petrek Frantik‰ek, Levoãa 1.10.1943

80rokov
·i‰ulák Andrej, Bratislava 6.10.1933
Petru‰ková Anna, Jamník 24.10.1933
NiÏÀanská  Emília, Vrbové 29.10.1933

81 rokov
Ferdinand Lasica, Bratislava

19.10.1932
Tomko ·tefan, Falku‰ovce 9.10.1932
Palenãárová Anna, Beharovce

11.10.1932
82 rokov

Olejníková Hedviga, Popudiny-Skalica
17.10.1931

Belica Franti‰ek, Mgr., Pezinok
15.10.1931

Streicher Teodor, MUDr., Bojnice
9.10.1931

83 rokov
Kovaãovsk˘ Ján, Dr.Ing.,·enkvice

30.10.1930
Herodeková Mária, Nitra 1.10.1930

84 rokov
Pius Kºúãovsk˘, Horné S⁄nie

29.10.1929
85 rokov

Brhloviãová Lívia, Bratislava 3.10.1928
Majerák Franti‰ek, 
Klá‰tor pod Znievom 2.10.1928
Jano‰ovsk˘ Juraj, Sereì 7.10.1928

86 rokov
âupec Vladimír, ·tiavnik 21.10.1927

87 rokov
Adamík Jozef, Îilina 19.10.1926

89 rokov
Polaãková Anna, Bratislava

20.10.1924
91 rokov

Mrovãáková Helena, Marku‰ovce
19.10.1922

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

Nayová Ida, Pezinok 100 EUR
Zelina Ondrej, Bratislava 31 EUR
Tomík Anton, Bratislava 100 EUR
Tarnóczy Arpád, Nováky 160 EUR
âlenovia Republikovej rady 
PV ZPKO 100 EUR

Darcom  úprimne ìakujeme.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

STALO SA

✞ Vo veku 74 rokov,  30. augusta
2013,  po ÈaÏkej chorobe zomrel Ing.Va-
lentín MAGDOLÉN, dlhoroãn˘ ãlen
redakãnej rady ãasopisu Svedectvo. Roz-
lúãka so zosnul˘m sa konala 5. septem-
bra 2013 v bratislavskom krematóriu.

✞ Vo februári 2013 sa rodina a pria-
telia rozlúãili so Sidóniou BOHU-
NICKOU. Posledná rozlúãka sa konala na
cintoríne v Bánovciach  nad Bebravou..

✞ V júni 2013 zomrela Anna
âANECKÁ. Pochovaná bola na cintoríne
v Skalitom.

✞ Vo veku 87 rokov, 29. augusta
2013 po ÈaÏkej chorobe zomrel  Albert
TURAN z RuÏomberka. Posledná rozlúã-
ka so zádu‰nou svätou  om‰ou sa konala
2.septembra 2013, v kostole sv. Ondreja
a na mestskom cintoríne v RuÏomberku,
kde sa so zosnul˘m v mene organizácie
politick˘ch väzÀov rozlúãila predsedníãka
ruÏomberskej poboãky Mária ·idová.
Okrem iného pripomenula, Ïe bol skve-
l˘m uãiteºom ‰portového lietania a „za-
choval si svoju tvár a úctu k spravodlivos-
ti aj v dobe, ktorá tejto filozofii nebola
naklonená“. 

✞ Vo veku  93 rokov, 1. septembra
2013,  zomrela  ãlenka regionálnej po-
boãky PV ZPKO v Michalovciach Adal-
berta HIâOVÁ. Rozlúãka so zosnulou
sa uskutoãnila 4. septembra 2013 na cin-
toríne v Michalovciach.  Posledné roky
svojho Ïivota strávila v Domove dôchod-
cov v Michalovciach,  kde ju ãlenovia
organizácie ãasto nav‰tevovali. 

✞ Vo veku 87 rokov,  19. júna 2013,
zomrel   ãlen regionálnej poboãky Brati-
slava-okolie Ondrej KRAJâÍR zo Závodu.
Rozlúãka so zosnul˘m sa konala 22. júna
2013 na miestnom cintoríne.

✞ Vo veku 82 rokov, 7. septembra
2013, zomrel Vladimír VIZVÁRY, ãlen
Mestskej organizácie PV ZPKO Bratislava.
Posledná rozlúãka sa konala 17. septem-
bra 2013 v obradnej sieni bratislavského
krematória.

✞ Vo veku 90 rokov, 15. septembra
2013, zomrel  dlhoroãn˘ ãlen a b˘val˘
predseda Regionálnej organizácie PV
ZPKO v Trnave  Aladár SALVIANI. Po-
sledná rozlúãka sa konala 19. septembra
2013 na novom cintoríne v Trnave, na
ktorej sa zúãastnili funkcionári PV ZPKO.
BáseÀ Aladára Salvianiho Rekviem politic-
kého väzÀa po krátkom príhovore
predniesol predseda RO PV ZPKO v Trna-
ve Vojtech Ottmar, 

Pozostal˘m prejavujeme 
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

Toľko nám chcel
povedať...

„Toºko nám toho
e‰te chcel povedaÈ,
ale uÏ nestihol“, na-
písala nám AlÏbeta
Loudová o svojom
predchodcovi Dezide-

rovi Gregu‰ovi, dlhoroãnom
predsedovi Regionálnej organizácie
PV ZPKO v Nitre. 

S Deziderom Gregu‰om sa 2.
septembra t.r. na poslednej ceste
rozlúãili ãlenovia regionálnej
poboãky PV ZPKO v Nitre, ãlenovia
klubu dôchodcov, kamaráti, ro-
dinní príslu‰níci.  Zomrel vo veku
78 rokov a do konca svojho Ïivota
bol aktívnym ãlenom PV ZPKO.

AlÏbeta Loudová

� 2. októbra 1952 v procese pred
·tátnym súdom v Ko‰iciach boli odsúdení na
trest smrti za „teroristickú ãinnosÈ a ‰pionáÏ
v prospech USA“ príslu‰níci Bielej légie: Ján
Re‰etka, Michal Mihok, Bohumil Gruber a Dr.
Bodnár na trest smrti, Stanislav Hadaã na do-
Ïivotn˘ Ïalár, Ján Minárik na 25 rokov, Jozef
LeÏák na 18 rokov a M. Madej na 15 rokov
väzenia.

� 6. októbra 1938 pozval podpredseda
HSªS Jozef Tisol do Îiliny ãlenov V˘konného
v˘boru Hlinkovej slovenskej ºudovej strany.
K nim sa pripojili aj predstavitelia v‰etk˘ch
dôleÏitej‰ích politick˘ch strán Slovenska
a podpísali spoloãné Vyhlásenie o autonómii
Slovenska v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.
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AUTENTICKÝ DOKUMENT
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