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Keď mala dvadsať...
NÁŠ ROZHOVOR
Jej tvár vyÏaruje spokojnosÈ, pokoru a istotu
zároveÀ, ale keì zaãne
spomínaÈ na svoju mladosÈ zneistie, hlas sa jej
zaãne chvieÈ, ruky hºadajú
pevnú oporu. Z oka vypadne slza. Anna Fodorová
(1939), podpredsedníãka
PV ZPKO, svoju prvorodenú dcéru priviedla na svet
vo väzení.
âo sa stalo?
Rodinná idylka sa skonãila, keì
som konãila me‰tiansku ‰kolu v Îiline. V dedine sa objavili komisári a zaãali agitovaÈ do JRD. Môj otec sa
v‰ak za Ïiadnu cenu nechcel vzdaÈ
svojho majetku, lebo ho obstaral
z vena mojej mamky.
Vy ste boli svedkom nejak˘ch
násilností?
Veºmi ÈaÏko som niesla otcovo
trápenie. VyhráÏali sa mu, Ïe ak
nepodpí‰e vstup do druÏstva, deti
nebudú môcÈ ‰tudovaÈ. Celkom ho

V čísle

to zlomilo, aÏ napokon podpísal. Rezignoval na v‰etko. UÏ ho nezaujímalo, ãi sa deti dostanú do ‰koly alebo nie. Od klinca si v‰etko musel obstaraÈ sám a odrazu mu vo‰li cudzí
ºudia do stajní a odviedli dobytok,
pobrali stroje a poºnohospodárske
zariadenie, aÏ z toho ochorel. Rodiãia zvyknutí staraÈ sa o hospodárstvo
odrazu nemali ão robiÈ. A my, deti,

12. snem PV ZPKO 4 – 5

Ján Litecký Šveda

Príhovor zo snemu
Uznesenie

Anna Fodorová (prvá zºava) s Helenou Ho‰tákovou a Hedvigou Slivkovou
poãas sympózia v Smoleniciach.
Foto Vlastimil Morávek
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Arpád Tarnóczy

ÚPN odovzdával
ďakovné listy

Poďme tvoriť budúcnosť

Viliam Jablonický
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Eva Zelenayová

Zachráňme dedičstvo
3
predkov

sme sa na toto v‰etko museli len
pozeraÈ.
V tom ãase ste konãili
základnú ‰kolu. Dostali ste sa na
strednú?
Chcela som ísÈ ‰tudovaÈ na v˘tvarnú strednú ‰kolu, lebo som dobre
kreslila. Ale na‰i stranícki susedia sa
postarali o to, Ïe ma nikde neprijali.

Ján Košiar

Nezabúdame
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Mierotvorca
a slovenský
Gándhí

Pokraãovanie na 10. strane

Ivan Mrva
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Prišli sme o metropolu
12
Anton Čulen
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Pokus o fyzickú
likvidáciu

13

SLOVO NA ÚVOD

Príhovor Jána Liteckého Švedu na 12. sneme PV ZPKO

Máme pred sebou množstvo úloh
VáÏení prítomní, milí bratia,
ani si neviete predstaviÈ, ak˘ som
dojat˘ z toho, Ïe sa mi od vás, väzÀov
komunistickej totality, dostalo takej
pocty, Ïe ste si ma zvolili do svojho ãela. Toto je jeden z najv˘znamnej‰ích
dátumov celého môjho spoloãenského
Ïivota. ëakujem vám v‰etk˘m za prejavenú dôveru. Viem, Ïe ma poznáte
hlavne z mojich ãlánkov vo Svedectve,
kam prispievam uÏ od roku 1994.
MôÏem len skromne dúfaÈ, Ïe v‰etku
energiu a znalosti, ktoré som venoval
svojmu písaniu, dokáÏem pretaviÈ aj
do uÏitoãnej práce pri vedení tejto
organizácie.
Ná‰mu doteraj‰iemu predsedovi,
Arpádovi Tarnóczymu, treba na tomto
mieste vysloviÈ veºké poìakovanie za
jeho prínos a za veºk˘ kus obetavej
práce, ktorú vykonal pre nás v‰etk˘ch.
A tu treba zdôrazniÈ, Ïe v mimoriadne
ÈaÏk˘ch podmienkach, pretoÏe komunisti, ktorí si tu urobili inscenovan˘
prevrat, nás teraz pomocou peÀazí
ovládajú prakticky rovnako, ako to robili do roku 1989 brutálnym terorom.
Na tomto mieste mi dovoºte navrhnúÈ,
aby sme pána Arpáda Tarnóczyho za
jeho ãinnosÈ a nasadenie zvolili za
ãestného predsedu PV ZPKO.
Takisto veºké poìakovanie patrí
doteraj‰ím podpredsedom Anne Fodorovej a Antonovi Malackému, ktorého
prínos bol hlavne pri zloÏitom vybavovaní dôleÏit˘ch zákonov, ktoré aspoÀ
ãiastoãne od‰kodnili a morálne rehabilitovali politick˘ch väzÀov, ale aj pri
vybavovaní kúpeºnej lieãby.
Organizácia ako na‰a, má pred sebou stále mnoÏstvo úloh a povinností.
No predov‰etk˘m – musí byÈ Ïiv˘m pamätníkom, reprezentujúcim v‰etk˘ch
ºudí, ktorí sa nevzdali a nepokorili pred
evidentne zloãineck˘m systémom.

Sprava odstupujúci predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy v rozhovore s novozvolen˘m predsedom Jánom Liteck˘m ·vedom.
Foto Vlastimil Morávek

V ãase organizovaného rozkladania
morálky a kresÈansk˘ch základov Európy je jej úloha morálneho v˘kriãníka
nenahraditeºná.
Okrem toho máme pred sebou aj
ìal‰ie úlohy – s pomocou charaktern˘ch politikov presadiÈ koneãne zákon
o postavení a pôsobnosti Politick˘ch
väzÀov Zväzu protikomunistického odboja, aby sme dostali na‰u ãinnosÈ
a spoloãensk˘ prínos na rovnakú úroveÀ, akú majú protifa‰istickí bojovníci.
Tu musím poznamenaÈ, Ïe na‰i ãlenovia sa nezúãastnili nijak˘ch represívnych skutkov proti svojim spoluobãanom. Na‰a sila bola a je hlavne
v presvedãení a v kresÈanskej pokore,
s ktorou sme zná‰ali v‰etko nespravodlivé utrpenie.
Pokiaº to bude v mojich silách a silách celého vedenia, rád by som
prispel k ukonãeniu nezmyselného
rozdelenia politick˘ch väzÀov a obetí

komunizmu medzi rôznymi organizáciami, ktoré tu pretrváva od roku
1999. Nielen v tomto, ale pri v‰etk˘ch
na‰ich úlohách prosím v‰etk˘ch ãlenov, aby sa aj oni pridali ku kon‰truktívnej práci, kaÏd˘ podºa svojich síl
a schopností. A predov‰etk˘m – utrpenie a ústrky, ktoré sme v‰etci preÏili,
v nás nesmú vyvolávaÈ znechutenie,
ale naopak snahu, aby aspoÀ v na‰ej
organizácii sme spoloãne spolunaÏívali
a spolupracovali ako jedna veºká rodina a zabudli na v‰etky osobné averzie.
Aby oslovenie bratia a sestry sa nestalo
iba okrasnou formalitou. Dielo, robené
s ãist˘m srdcom a s BoÏou pomocou
pretrvá tak, aby sme na‰e morálne
presvedãenie aj so v‰etk˘m ìal‰ím, ão
sme vládali urobiÈ, mohli odovzdaÈ
ìal‰ej generácii. Aj s jednoduch˘m posolstvom – aby sa nezabudlo.
Ján Liteck˘ ·veda
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Uznesenie z 12. snemu PV ZPKO
uskutočneného v Žiline 10. júna 2015
Delegáti snemu schválili
- program,
- správu mandátovej komisie,
- správu o hospodárskych v˘sledkoch,
- správu republikovej kontrolnej komisie,
- zmenu stanov: 1. âlenom sa môÏe staÈ kaÏd˘, kto
súhlasí s princípmi, posolstvom a stanovami PV ZPKO
a ãlenstvo v organizácii odsúhlasí miestna poboãka. 2. Republikovú radu nahradí V˘konná rada pozostávajúca
z predsedov regionálnych organizácií a predsedu a podpredsedu PV ZPKO. Mená ãlenov V˘konnej rady musia ãlenovia PV ZPKO potvrdiÈ na v˘roãn˘ch ãlensk˘ch schôdzach,
ktoré sa uskutoãnia do 31. marca 2016. 3. PV ZPKO bude
maÈ len jedného podpredsedu. 4. So zmenou z dvojroãného
cyklu medzi snemami na ‰tvorroãn˘ delegáti snemu nesúhlasili.

- Arpáda Tarnóczyho za ãestného predsedu PV ZPKO.
- Udeºovanie cien ãlenom organizácie pri príleÏitosti
DÀa boja za demokraciu a slobodu.
Delegáti snemu zvolili
- za predsedu PV ZPKO Jána Liteckého ·vedu,
- za podpredsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja,
- za predsedu Republikovej kontrolnej komisie Miroslava Pleceníka

Zachráňme dedičstvo predkov
Vyskytujú sa názory,
naão bude organizácia
politick˘ch väzÀov, keì
pomaly vymierajú ºudia,
ktor˘ch komunistick˘
reÏim prenasledoval. Sú
síce ojedinelé, ale jestvujú. Treba si
v‰ak pripomenúÈ, Ïe aj o demokraciu
je nevyhnutné viesÈ zápas, lebo ona
nie je navÏdy daná. VzdorovaÈ totalitn˘m praktikám je o to ÈaÏ‰ie, ãím sa
sofistikovanej‰ie realizujú. Súãasné
zavádzanie gender ideológie do
praktického Ïivota je príkladom toho,
ako sa spoloãnosÈ môÏe v krátkom
ãase de‰truovaÈ vo svojej prirodzenosti a to dokonca aj celosvetovo.
Nedávny boj o rodinu v referende na
Slovensku, ãi referendum za uznanie
manÏelsk˘ch práv zväzkom in˘m,
neÏ utvoren˘m muÏom a Ïenou v Írsku, ãi podobné poÏiadavky homosexuálov zaznievajúce z austrálskeho
kontinentu sú znepokojujúce. Niãia
civilizáciu zaloÏenú na kresÈansk˘ch
hodnotách, za ktoré sa po vojne
obetovali mnohí ºudia na Slovensku.
Netreba vari pripomínaÈ, Ïe keì
sa do hodnotovo vyprázdnenej

spoloãnosti masívne votrú ºudia
s inou kultúrou, stane sa ºahkou korisÈou. Lebo dediãstvo otcov je predov‰etk˘m v duchovnom odkaze
predkov. IbaÏe Európa, a zdá sa, Ïe aj
cel˘ kresÈansk˘ svet, sa správa, akoby
sa mu zunoval Ïivot ohraniãen˘ tisícroãia overen˘mi pravidlami dôstojného spolunaÏívania ºudí. Îivot podºa
Desatora nikomu neubliÏuje, je alfou

SLOVO SVEDECTVA
a omegou demokracie. Vyjadruje univerzálne hodnoty ºudstva. A je takmer neuveriteºné, ako sa kresÈansk˘
svet násiln˘m zavádzaním gender
ideológie zbavuje svojho duchovného
dediãstva, moÏno e‰te dôraznej‰ie,
neÏ islamsk˘ svojich hmotn˘ch kultúrnych pamiatok pomocou dynamitu. V‰etko deviantné, odporujúce
ºudskej prirodzenosti a mravnému
poriadku sa stáva celosvetovou
doktrínou. Úplne zlyháva politická
imaginácia pri formulovaní nov˘ch
konceptov. Lebo zlyháva morálka.
Amorálni ºudia nepotrebujú
mravné vzory. Zbavujú sa ich. Tak,
ako sa zbavoval Bene‰ a ãeskí

komunisti skvel˘ch Slovákov po druhej svetovej vojne. Poºovali na nich
ako Îidia na vojnov˘ch zloãincov. Jednou z obetí sa stal aj profesor Matú‰
âernák, vyslanec Slovenska v Nemecku za prvej Slovenskej republiky. Vzdelan˘ a neúnavn˘ bojovník za obnovu slovenskej samostatnosti v exile.
Piateho júla uplynie 60 rokov od jeho
smrti, spôsobenej nástraÏnou bombou. Kto o Àom nieão vie? Kedy uÏ
Slováci postavia panteón svojim hrdinom? Kedy sa budú o nich uãiÈ deti
v ‰kolách? Lebo oni naozaj Ïili
a umierali za slovenskú vec.
Pom˘lená imigraãná politika
Európy
ju odsudzuje na zánik.
V Stredozemnom mori vyhadzujú
prevádzaãi z lodí kresÈanov. Zábery
z juhu Talianska sú hrôzostra‰né.
Hordy imigrantov tiahnú ulicou,
v ktorej niãia v‰etko, ão im príde do
cesty. Kto sa im postaví? Kto vôbec
povie kráº je nah˘? KaÏdá doba plodí nové v˘zvy. Bez ºudí svedomia sa
nedajú zvládnuÈ. Aj preto spoloãnosÈ
potrebuje také organizácie, akou je
PV ZPKO.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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V Žiline sa uskutočnil 12. snem Politických väzňov ZPKO

Na čele organizácie je nové vedenie
V Îiline sa 10. júna uskutoãnil
12. snem Politick˘ch väzÀov Zväzu
protikomunistického odboja. Zo 73
pozvan˘ch delegátov sa na Àom
zúãastnilo 59 ãlenov organizácie.
Delegáti vyhodnotili svoju ãinnosÈ
od 11. snemu v roku 2013, prijali
abdikáciu predsedu Arpáda Tarnóczyho, odsúhlasili nové stanovy
a zvolili nové vedenie organizácie.
Predsedom sa stal Ján Liteck˘ ·veda a podpredsedom organizácie
Rafael Rafaj. V diskusii vyjadrili
mnohé podnetné my‰lienky na
zlep‰enie ãinnosti a minútou ticha
si uctili pamiatku ãlenov, ktorí sa
snemu nedoÏili.
Snem otvoril predseda PV ZPKO
Arpád Tarnóczy. Poìakoval sa v‰etk˘m
za spoluprácu a oznámil, Ïe jeho zdravotn˘ stav mu neumoÏÀuje ìalej viesÈ
organizáciu. Funkcie moderátora sa
ujal duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar.
Odovzdal pozdrav od podpredsedníãky
obãianskeho zdruÏenia PV ZPKO Anny
Fodorovej, ktorá má dlhodobo zdravotné problémy a aj poãas snemu bola
hospitalizovaná. Dal odhlasovaÈ program, ktor˘ delegáti schválili.
Snem pokraãoval voºbou mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
a jeho zapisovateºov. Správu o ãinnosti
PV ZPKO od 11. snemu predniesol
podpredseda Anton Malack˘. Kon‰tatoval, Ïe ãoraz menej sa snemov zúãastÀuje priamych politick˘ch väzÀov,
ão súvisí s ich vekom a zdravotn˘m stavom. Poukázal na skutoãnosÈ, Ïe

Arpádovi Tarnóczymu sa za dlhoroãnú obetavú prácu vo funkcii predsedu
organizácie poìakoval aj jeho spoluÏiak a spoluväzeÀ Ing. Martin Hagara. Objatím si pripomenuli moment z vy‰etrovacej väzby, keì dostali
rozkaz fackovaÈ sa. A oni sa objali...
Foto Vlastimil Morávek

v marci 2015 uplynulo 25 rokov od zaloÏenia organizácie politick˘ch väzÀov.
Za ten ãas poslanci schválili mnoÏstvo
zákonov, t˘kajúcich sa od‰kodnenia
a postavenia obetí komunizmu v spoloãnosti. Pripomenul aj príhodu, ktorá
sa stala v súvislosti s prijatím zákona
o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického reÏimu v roku 1996, ktorého iniciátorom bol vtedaj‰í poslanec
NR SR Arpád Tarnóczy. Po jeho schválení americk˘ veºvyslanec na Slovensku
gratuloval predsedovi SDª Petrovi
Weissovi a bez pov‰imnutia obi‰iel
predkladateºov zákona Arpáda Tarnóczyho a Petra BrÀáka. Spomenul, Ïe sa
podarilo presadiÈ pre drÏiteºov preukazu PV ZPKO cestovanie v Bratislave
zdarma a s ºútosÈou kon‰tatoval, Ïe pre
nedostatok finanãn˘ch prostriedkov
zdruÏenie nemohlo organizovaÈ obºúbené odborné konferencie ãi semináre.

Prezidentský precedens
Pred snemom...
Foto Vlastimil Morávek
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Informoval tieÏ, Ïe Ján Ko‰iar sa
stal podpredsedom medzinárodnej

organizácie politick˘ch väzÀov INTERASSO a na jeho vlaÀaj‰om kongrese
v Bukure‰ti sa zúãastnil okrem Jána Ko‰iara aj Ján Liteck˘ ·veda. Uviedol, Ïe
na pietnej spomienke 17. novembra
2014 sa prv˘ raz nezúãastnil prezident
republiky, iba jeho zástupca. Kon‰tatoval, Ïe ãinnosÈ poboãiek v minulom období sa zameriavala na pietne
spomienky pri pamätn˘ch tabuliach
politick˘ch väzÀov, ale aj na organizovanie stretnutí so ‰tudentmi, ktoré
majú veºk˘ úspech. Pripomenul, Ïe
zjednotenie organizácii politick˘ch väzÀov sa neuskutoãnilo, pre nezáujem zo
strany KPVS. „Nie je v na‰ich silách donútiÈ druhú stranu akceptovaÈ to, na
ãom sme sa dohodli“, zdôraznil.
V tomto ãase sa oãakávalo dokonãenie knihy Róberta Letza o organizácii
politick˘ch väzÀov. Pre ‰tátnu objednávku nebude môcÈ byÈ v dohodnutom ãase pripravená do tlaãe. TieÏ
podal správu o v˘sledku aktivity Márie
Dvorãákovej
pri získavaní ìal‰ích
finanãn˘ch prostriedkov na ãinnosÈ
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organizácie. Arpád Tarnóczy potvrdil,
Ïe na Ministerstve vnútra SR podpísal
zmluvu na financovanie dvoch seminárov a náv‰tevy pamätníkov.
Správu o hospodárení, ktorú vypracovala podpredsedníãka PV ZPKO
Anna Fodorová, preãítal Ján Ko‰iar.
V nej sa kon‰tatuje, Ïe za posledné dva
roky dostala organizácia iba 40 percent
z poÏadovanej sumy na ãinnosÈ. Vo
finanãnom vyjadrení to predstavuje
107 698 eur na rok. PV ZPKO musela
do rozpoãtu organizácie prispieÈ piatimi percentami z vlastn˘ch zdrojov, ão
predstavovalo 6606 eur. Ministerstvo
vnútra vykonalo v roku 2013 kontrolu
hospodárenia s finanãn˘mi prostriedkami a nena‰lo Ïiadne nedostatky.

Pružnejšie stanovy
Predseda Republikovej kontrolnej
komisie Pavol Ho‰ták podal správu za
sledované obdobie. Povedal, Ïe
kontrolu s nakladaním finanãn˘ch
prostriedkov komisia nemusela robiÈ,
keìÏe bola vykonaná ministerstvom
vnútra a tá kon‰tatovala, Ïe vyuÏívanie
finanãn˘ch prostriedkov bolo úãelné.
RKK rie‰ila návrh na vylúãenie ãlena
organizácie za hrubé poru‰enie stanov.
Návrh schválilo Predsedníctvo i Republiková rada PV ZPKO a Kazimír Krivo‰
bol z organizácie vylúãen˘.
Ján Ko‰iar oboznámil prítomn˘ch so
zmenami stanov, ktoré vyplynuli z meniacich sa podmienok pre ãinnosÈ organizácie. Komisia, ktorá sa zmenami zaoberala navrhla, aby bolo ãlenstvo
umoÏnené kaÏdému, kto súhlasí s princípmi, posolstvom a stanovami PV ZPKO

a jeho ãlenstvo odsúhlasí miestna organizácia. Druhá zmena sa t˘kala Republikovej rady, ktorej názov odporúãala
zmeniÈ na V˘konná rada a jej ãlenmi by
sa mali staÈ ôsmi predsedovia regionálnych organizácii, predseda a podpredseda PV ZPKO. Mala by teda desaÈ ãlenov.
Komisia odporúãala schváliÈ iba jedného
podpredsedu PV ZPKO a zmeniÈ cyklus
konania snemov z dvoch rokov na ‰tyri
roky. Okrem posledného bodu návrhu,
bola zmena stanov prijatá.
Snem pokraãoval voºbou kandidátov za predsedu a podpredsedu PV
ZPKO, predsedu RKK a diskusiou. Ako
prv˘ sa do diskusie prihlásil Félix Ne‰trák,
ktor˘ sa poìakoval doteraj‰iemu vedeniu a vyslovil názor, Ïe na ãele organizácie by mal byÈ politick˘ väzeÀ. Margita
Zimanová Ïiadala, aby noví ãlenovia
kontrolnej komisie skontrolovali stav
ãlenskej základne, aby neboli v organizácii infiltrovaní napríklad príslu‰níci ·tB.

Prečo nemáme hymnu?
Rafael Rafaj poloÏil otázku ako ìalej a odporúãal neustále pripomínaÈ
mladej generácii, Ïe sú tu politickí väzni
b˘valého reÏimu, Ïe stále platí zákon
o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického reÏimu a mal by sa implementovaÈ do praxe. PozornosÈ upriamil
aj na plazivú ideológiu multikulturalizmu a zv˘hodÀovanie ist˘ch skupín
obyvateºstva. A odporúãal, aby sa aj PV
ZPKO hlásili do legislatívnej rady vlády,
aby sa spoloãnosÈ nedostala tam, zaão
politickí väzni trpeli.
Ján Liteck˘ ·veda sa predstavil
delegátom snemu. Pripomenul, Ïe bol

Félix Ne‰trák Ïiadal, aby na ãele organizácie bol politick˘ väzeÀ.
Foto Vlastimil Morávek

Rafael Rafaj

Foto Vlastimil Morávek

s ním rozhovor vo Svedectve, kde sa
mohli ãlenovia PV ZPKO doãítaÈ o jeho
zm˘‰ºaní i rodinnom zázemí.
Martin Hagara sa veºmi emotívne
rozlúãil s doteraj‰ím vedením organizácie a poìakoval sa im za ãinnosÈ. Najmä predsedovi Tarnóczymu, s ktor˘m
zdieºal veºk˘ kus Ïivota.
Juraj Vrábel zaspomínal na svojho
otca, odsúdeného na 15 rokov väzenia. Pripomenul, Ïe netrpeli len väzni,
ale celé rodiny. Keì zat˘kali otca, spolu
s bratom stratili reã. Rodine sa vyh˘bali
susedia, matka si nemala ão obliecÈ.
Poukázal na fakt, Ïe ak Îidia dokázali
15 rokov hºadaÈ svojho muãiteºa
Eichmanna, ani politickí väzni by sa
nemali vzdávaÈ a nemali by odísÈ zo
scény. Vyslovil zaujímavú my‰lienku,
preão nemá organizácia svoju hymnu?
Mária ·idová oboznámila delegátov s moÏnosÈou získaÈ finanãné prostriedky od mestsk˘ch úradov, ale
treba o ne vãas poÏiadaÈ. Mária Dvorãáková informovala o úãastí PV ZPKO
na pietnej spomienke v Jáchymove
a upriamila pozornosÈ na oceÀovanie
politick˘ch väzÀov, ktor˘m sa nedostáva dostatok uznania.
Arpád Tarnóczy sa usiloval vysvetliÈ, preão je organizácia PV ZPKO ostrakizovaná. Spomenul, Ïe v ãase prijímania zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického reÏimu zo 150
poslancov malo aÏ 123 minulosÈ spätú
s komunistickou stranou.
Na záver sa delegátom snemu
prihovoril nov˘ predseda PV ZPKO Ján
Liteck˘ ·veda. Snem sa skonãil vyhlásením v˘sledkov volieb a prijatím
uznesenia zo snemu.
Eva Zelenayová
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Pohľad politického väzňa na súčasné problémy spoločnosti

Poďme tvoriť budúcnosť
Po vy‰e dvadsiatich rokoch skoro
slobodného myslenia je najvy‰‰í ãas
zaãaÈ vyznávaÈ históriu vnímanú
vlastn˘mi oãami. Oãami a názormi
ná‰ho národa, v súãasnosti uÏ druh˘krát pocteného (darovanou?) ‰tátnou zvrchovanosÈou. Dejiny vnímané
oãami a cítením t˘ch, ktorí tie dejiny
Ïili a nie akési virtuálne, odpísané od
historikov na‰ich susedov. PretoÏe
keì nebolo Ïiadnej oponentúry, bohuÏiaº od na‰ich historikov uÏ niekoºko generácií, v˘klad dejín Slovenska
a Slovákov z pohºadu cudzích záujmov akceptoval, Ïiaº, nielen svet
okolo nás, ale aj na‰i in‰titucionalizovaní historici. Preto sú v dejinách
Európy stopy po Samovej, Pribinovej
a Svätoplukovej rí‰i vynechané, alebo si ich prisvojil ná‰ sused. A ako
ukazujú dejiny, záujem kolonizovaÈ
Slovensko a zaãleniÈ ho do vlastn˘ch
‰tátnych ‰truktúr mali tak Maìari,
ako aj âesi a Poliaci. A ten pokraãuje
ìalej, ibaÏe v sofistikovanej‰ej podobe. Zostáva smutnou skutoãnosÈou,
Ïe „na‰i“ historici v ústavoch, ktoré
majú v názve „slovensk˘“, v˘datne
sekundujú názorom nám cudzím.
A proti slovensk˘m. E‰te aj dnes

âasÈ delegátov snemu.
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niektorí politici prijímajú názor o ãeskoslovenskom národe a o tom, Ïe
slovenãina je náreãím ãe‰tiny. Pre
nich platí slogan: Za peniaze je aj
v Prahe dom.
Boj o „horné Uhorsko“ má uÏ
dlhú tradíciu. Najmä od ãias, keì na‰i predkovia v oficiálnom styku prestali pouÏívaÈ latinãinu a mihnutím
oka stali sa z nich Maìari. Svoje,
pravda, urobila túÏba zapáãiÈ sa pánom, ale platí, Ïe poturãenec... Máme preto o ão bojovaÈ na poli národnom i ‰tátnom. Ak nebudeme, stratíme sa z mapy Európy. ZaãaÈ by sme
mali v rodinách, ‰kolách, v ‰tátnych
in‰titúciách, kostoloch, v kultúre. VychovávaÈ národne cítiacich a konajúcich obãanov, moÏno aj za cenu nepochopenia liberálnej Európy.
Bolo by Ïiaduce zváÏiÈ udeºovanie licencií médiám, ktoré majú vo
svojom programe propagandu vedenú proti záujmom národa a ‰tátu.
Na tomto poli, aÏ na malé v˘nimky,
prevládajú práve protislovenské sily.
Sloboda nespoãíva v tom, Ïe robíme
ão chceme, ale v tom, Ïe môÏeme
robiÈ to, ão by sme mali. Tak, ako to
môÏeme vidieÈ aj u susedov. Mali by

sme si koneãne zaãaÈ uvedomovaÈ,
aké priority pre preÏitie národa vyznávame. VeºkosÈ národa sa musí
odraziÈ na kaÏdom jeho príslu‰níkovi.
Je pre nás BoÏím darom táto nádherná krajina a je na‰ou povinnosÈou
zachovaÈ ju aj ná‰mu potomstvu.
Tak, ako sa Slovensko stalo dediãstvom otcov na‰ich.
V t˘chto dÀoch boli aktuálne
oslavy skonãenia druhej svetovej vojny. Patríme medzi oslavujúcich konca
vojny a ctíme jej obete. Slovensko sa
ústavnou cestou usilovalo preÏiÈ Hitlerovu vládu nad Európou. Bola v‰ak
vojna a obrana na‰ich záujmov proti
mocnostiam bola problémová. Ex
prezident Bene‰ so Stalinov˘m poÏehnaním nebojoval proti reÏimu na
Slovensku, ale proti Slovensku ako
‰tátu, aby ho mohol pripojiÈ k âesku.
Pri oslavách bohuÏiaº aj predstavitelia ‰tátu prezentovali koniec vojny
s prídavkom, Ïe nám âervená armáda priniesla slobodu. Slobodu komunistom. Ich totalitná moc slobodne
vraÏdila, zotroãovala ºudského ducha, silou prevychovávala nepohodln˘ch ºudí v gulagoch, koncentrákoch, väzniciach, pracovn˘ch

Foto Vlastimil Morávek
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táboroch núten˘ch prác aj na popraviskách. Likvidovala slobodu náboÏenského vyznania. Je smutn˘m historick˘m faktom, Ïe obetí komunizmu
bolo viac, neÏ obetí svetovej vojny.
Polstoroãie vlády boº‰evikov
u nás vrátil na‰u Ïivotnú úroveÀ
o polstoroãie za úroveÀ Západu.
Obete boº‰evického reÏimu sú mementom, aby sa táto ãasÈ dejín uÏ nikdy neopakovala. Zmeny v roku
1989 v‰ak tieÏ vnímame iba ako obchod. Politickú moc si mnohí vymenili za materiálnu a finanãnú a zmenila
sa iba forma vládnutia. Dobehli sme
Wall Street, vládnu peniaze. Nezaostáva v‰ak ani ideológia. Základy európskej kultúry sa zamieÀajú za adorovanie zlatému teºaÈu. Tak akosi automaticky pozostatky historikov a ich
spolupracovníkov sa ani v tejto oblasti nedokázali vyrovnaÈ s historickou realitou, s pravdou.
Nestaãí len súhlasiÈ s dejinami
podºa toho, ako sme ich preÏili za
posledn˘ch 80 – 90 rokov. Musíme
sa usilovaÈ, aby boli známe obãanom
Slovenska, Slovákom. Je potrebné,
aby sa dostali do uãebníc a aby mládeÏ bola vychovávaná k hrdosti a láske k vlasti.
Îijeme v období morálnej krízy.
Pod rôznymi zámienkami sa nám
„dobrodincovia“ snaÏia pomáhaÈ
staÈ sa európskymi. Bolí fakt, Ïe aj
v ãeskom klére sú takí radcovia, ktorí
spochybÀujú slovenskú suverenitu.
Spolu s tzv. nezávisl˘mi (na cti) médiami vytvárajú atmosféru nekompetentnosti Slovenska. Na‰u zvrchovanosÈ povaÏujú zrejme za predãasnú.
Podºa nich sme e‰te nedospeli k samostatnosti a preto bolo omylom
odísÈ z Prahy. Pravda, podºa nich.
Je alebo mala by byÈ pôda PV
ZPKO agendou tejto „úvahy“? Som
presvedãen˘, Ïe áno. Politickí väzni
boli muãení, Ïalárovaní a mnohí aj
obetovali svoje Ïivoty za národ, Boha, slobodu a ºudské práva. Konãím
svoje zamyslenie v˘rokom Alexandra
Matu‰ku: „Slováci si svojich veºk˘ch
váÏia iba v hrobe.“ Skúsme sa polep‰iÈ. Najlep‰í spôsob ako predpovedaÈ
budúcnosÈ je, tvoriÈ ju.
Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

Nezabúdame
UÏ rok uplynul 22. mája, ão
odi‰iel do veãnosti ná‰ ãlen, známy
slovensk˘ kÀaz, jezuita P. ·ebastián
Labo. Príbuzní, predstavitelia jeho
rodnej obce a priatelia si ho pripomenuli svätou om‰u a poloÏením
kytice na jeho hrob vo Valaskej Belej. Slávnostn˘m kazateºom bol
ThDr. Marián âerven˘, PhD z Bratislavy. Bol to prv˘ roãník Memoriálu
·ebastiána Labu, na ktorého nezabúda jeho rodná obec, hoci dlhé
roky Ïil v cudzine. Bol blízkym spolupracovníkom biskupa Pavla Hnilicu SJ. Ním zaloÏené hnutie vydávalo
vo viacer˘ch západn˘ch jazykoch
ãasopis pro fratribus, aby ‰íril informácie o prenasledovanej Cirkvi
v krajinách komunistického sveta.
I‰lo o kresÈanské hnutie odporu
presne rozli‰ujúce zlo samo osebe,
jeho obete i nositeºov.
Po návrate do vlasti v roku 1989
sa P. ·ebastián SJ stal osobne známym aj v mnoh˘ch slovensk˘ch
mestách a dedinách ako nebojácny
svedok prvej slovenskej ‰tátnosti. Vo
filme Tisove tiene kamera zachytila
toto jeho svedectvo: „O päÈdesiat
rokov my uÏ tu nebudeme, ale
vy môÏete byÈ, verte mi, budú
námestia a hlavné ulice, ktoré
budú niesÈ názov Dr. Jozefa

P. ·ebastián Labo

Tisu... Pravda sa prebije, nik ju
nezastaví.“
V posledn˘ch svojich kázniach
v roku 2013 sa nebál poukazovaÈ ani
na zákernosÈ a nebezpeãie novej
gender ideológie a svedectvo pravde
vydal aj vo svojej knihe Róbert Bezák – pravda o odvolanom arcibiskupovi. Na prvom roãníku Memoriálu ·ebastiána Labu sa zúãastnil
aj predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy, predseda regionálnej poboãky
v Prievidzi Martin Hagara i ìal‰í na‰i
ãlenovia. Spomíname, ìakujeme
a nezabúdame. O rok, ak Pán Boh
dá, prídeme zas.
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

Foto: ·ebastián Kuãera

7

ZAZNAMENALI SME

Ďakovné listy našim členom
Predseda Správnej rady Ústavu
pamäti národa Ondrej KrajÀák odovzdal 28. mája v Poprade ìakovné
listy politick˘m väzÀom komunizmu.
Slávnostné verejné odovzdávanie sa
uskutoãnilo pod zá‰titou primátora
mesta Poprad Jozefa ·vagerka. Hlavn˘m organizátorom bol ÚPN a na
podujatí sa podieºala aj Cirkevná
spojená ‰kola v Poprade.
Z organizácie PV ZPKO bola ocenená AlÏbeta Bileková, odsúdená
na jeden rok preto, Ïe vykonávala
spojku medzi rehoºou a pátrom. Na
samotke strávila dva mesiace. ëakovn˘ list udelil ÚPN aj Miroslavovi
Adamjakovi, odsúdenému na jeden
rok s trval˘mi následkami po v˘sluchoch. Odsúden˘ bol za spravodajské
sluÏby medzi obãanmi v regióne Levoãa – Îdiar. ëakovn˘ list si prevzal aj
ìal‰í odsúden˘ na tri roky ·tefan Novák. Na samotke preÏil osem mesiacov, odsúden˘ bol za organizovanie
akcií Slovenskej povstaleckej légie.

Ján Košiar
v Berlíne
Podpredseda
INTERASSO
a duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar
sa 18. mája zúãastnil pracovného
rokovania INTERASSO v Berlíne.
Vedenie tejto medzinárodnej organizácie politick˘ch väzÀov sa
venovalo príprave stretnutia
Predsedníctva INTERASSO a budúceho 22. kongresu. Rokovanie sa uskutoãnilo na pôde
INTERASSO a nemeckej organizácie politick˘ch väzÀov UOKG,
ako aj na Veºvyslanectve Slovenskej republiky v Nemecku. Chargé d’affaires Matú‰a Brunovského a prvého tajomníka ªubomíra
Malackého informovali o ãinnosti INTERASSO, ktorá sa spolu
s UOKG angaÏuje za postavenie
centrálneho pamätníka obetiam
komunizmu v Berlíne.
(jk)
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·tefan Novák preberá ìakovn˘ list od predsedu SR ÚPN Ondreja
KrajÀáka.
Foto archív ÚPN

Treba pripomenúÈ, Ïe ·tefan Novák
patrí medzi zakladateºov organizácie
politick˘ch väzÀov na Slovensku.

Za PV ZPKO patrí poìakovanie
Márii Dvorãákovej, za jej iniciatívny prístup v spolupráci s ÚPN.
(zl)

Spomínali na dona Beňa
âlenovia regionálnej poboãky
v Îiari nad Hronom si 17. mája
uctili pamiatku saleziánskeho kÀaza dona Jána Augustína BeÀa SBD
(1921-2006). PoloÏili kvety a zapálili kahance pri pamätnej tabuli
v jeho rodnej obci Prestavlkoch.
Pamiatke dona BeÀa sa poklonili aj
pri jeho hrobe.
Salezián don Ján Augustín BeÀo je v‰eobecne známa osobnosÈ
v cirkevnom prostredí nielen na
Slovensku, ale aj v strednej a v˘chodnej Európe. Je zakladateºom
hnutia Nazaret a sekulárneho in‰titútu Betánia, ktoré sa ako ojedinelé rozvíjalo v krajinách strednej
a v˘chodnej Európy. Patril medzi
odváÏnych spolubratov, vychovával
mládeÏ a mladé rodiny v kresÈanskom duchu a nedal sa zastra‰iÈ
protináboÏensk˘m reÏimom. Riadil
sa heslom: „Láska Kristova nás âlenky regionálnej poboãky PV ZPKO
poh˘na.“
v Îiari nad Hronom pri hrobe dona Jána
Foto archív Svedectvo
Margita Zimanová BeÀu SDB.
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Mierotvorca a slovenský Gándhí
V pozoruhodne upravenej knihe,
ktorú by som zaradil medzi minuloroãné
v˘tvarne a graficky najkraj‰ie – Milan
·i‰miã: Kniha o súcite – autor znaãn˘
priestor venoval aj nezvyãajnej osobnosti
kÀaza Jána Maliarika. Dal ho do súvislosti s in˘m zabudnut˘m mimoriadne vzdelan˘m lekárom a filozofom, jeho predchodcom, rodákom z Kopãian, Michalom Mandelíkom (1851-1920).
Ten popri vyhºadávaniu a doceÀovaniu najväã‰ích klasick˘ch európskych autorov venoval sa aj porovnávaniu kresÈanského poznania s orientálnymi etick˘mi
a filozofick˘mi systémami. Ani Mandelíkove najv˘znamnej‰ie práce po vy‰e sto rokoch od ich vydania vo
Viedni, sme dodnes nepreloÏili.
Ján Maliarik (1869-1946), evanjelick˘ teológ, ovládajúci 13 jazykov, v‰etky slovanské, ale aj esperanto
a sanskrt, sa cítil Mandelíkov˘m obdivovateºom
a nasledovníkom. Podºa jeho vyznania ‰tudoval úporne aÏ do roku 1913 „v‰etky svetové morálne, náboÏenské, filozofické systémy“ vrátane v˘chodn˘ch,
kore‰pondoval s Tolst˘m i jeho lekárom z RuÏomberka
Makovick˘m, neskôr i s Gándhím a mnoh˘mi ìal‰ími
svetov˘mi osobnosÈami. O obdivovanom indickom filozofovi ·rí ·ankarovi predná‰al roku 1909 vo Viedni
a jeho filozofiu rozviedol najskôr nemecky (1911)
a potom i v preklade v prvotine: Tri slová k vykúpeniu
sveta, kde analyzuje jeho dielo z pozície kresÈanstva,
filozofie, aj indick˘ch véd. Pred prvou svetovou
vojnou, ktorá definitívne ovplyvnila jeho dôsledné
pacifistické a humanistické postoje (podobne ako
u Hviezdoslava, ten ich tlmoãil v nesmrteºnej antivojnovej veºbásni Krvavé sonety, na‰Èastie preloÏenej aj
do angliãtiny, francúz‰tiny i ru‰tiny) stihne vydaÈ uÏ
iba popularizujúci filozofick˘ román Sirota kráºom...
V roku 2007 na Svetovom mierovom fóre, ktoré sa
konalo na Slovensku, oprávnene uviedol meno svojrázneho mysliteºa a mierotvorcu Jána Maliarika aj vtedaj‰í minister ‰kolstva Du‰an âaploviã. Napriek tomu,
Ïe nielen ·im‰iã jeho v˘znam ãiastoãne minimalizoval.
Pred ním aj historik Roman Holec, keì ho zaradil iba
medzi „kuriózne postavy“ na‰ich dejín. Iste z neporozumenia zloÏitého, formálne aÏ teozofického jazyka,
napriek veºkému odkazu univerzálnej a kresÈanskej humanity. ·im‰iãa i Holeca mohlo pliesÈ jeho prvé zásadné verejné protivojnové vystúpenie pred takmer sto
rokmi. Maliarika si musíme pripomínaÈ nielen kvôli
obetiam prvej i druhej svetovej vojny, ale aj kvôli potrebe ‰túdií a úvah nad ich stra‰n˘m priebehom i mierov˘mi rie‰eniami. MyslieÈ na odkaz Maliarika, ale aj
na v‰etky na‰e obete takmer v kaÏdej rodine, minimálne z oboch svetov˘ch vojen, by sme mali nielen pri

pamätníkoch, ktoré nájdeme v kaÏdej na‰ej obci. Ale
aj pre nové ‰ialené preteky v zbrojení, ktoré prekonali
doposiaº v‰etko v dejinách. TieÏ s ohºadom na mnoÏstvo lokálnych konfliktov na v‰etk˘ch stranách sveta,
vrátane bratovraÏedného medzi na‰imi najbliÏ‰ími
susedmi na Ukrajine.
Maliarik sa popri antimilitaristickom lekárovi,
tolstojovcovi ·karvanovi stal v˘znamn˘m politick˘m
väzÀom a keìÏe sa reÏim nevedel vysporiadaÈ s jeho
gándhiovsk˘m a kantovsk˘m mierov˘m úsilím, tak ho
jednoducho na dlhé roky zatvorili na psychiatriu!
PravdaÏe to príslu‰ne aj mediálne zmanipulovali,
ão dodnes pletie niektor˘ch autorov. Aj ·im‰iã uvádza
citát podºa najroz‰írenej‰ieho praÏského denníka Národná politika z 19.2.1916 : „Choromysln˘ duchovní
kázal v Národním divadle.“ Po tom, ão tento filozofujúci básnik a skvel˘ kazateº bezproblémovo vystúpil
v evanjelickom reformnom zbore na ÎiÏkove a bol aj
v praÏsk˘ch literárnych kruhoch povaÏovan˘ za „hviezdu na slovenskom Parnase“, jeho nev‰edné, odváÏne
a sugestívne protivojnové vystúpenie v praÏskom Národnom divadle v tlaãi „na‰Èastie“ niektorí oznaãovali
ako ‰ialené, ão mu zachránilo Ïivot a minimálne ho
zbavilo dlhoroãného väzenia, keì ho umiestnili do
konca vojny „iba“ na psychiatriu v Kateﬁinkách. âiastoãne je to zachytené v hranom televíznom filme
Prekliaty sluÏobník lásky (2000), na ktor˘ by si mali
opäÈ spomenúÈ aspoÀ v RTVS! ·koda v‰ak, Ïe nám pri
jeho produkcii ch˘balo viac podpory a veºkorysosti,
inak by film mohol obletieÈ a zaujaÈ nielen Európu, ale
aj cel˘ hodnotovo chaotick˘ a rozvráten˘ svet. Maliarik
totiÏ v Kateﬁinkách stihne premyslieÈ a po vojne publikuje pozoruhodn˘ spis Celozemsk˘ univerzálny ‰tát,
ak˘si predobraz v˘luãne mierovej spolupráce národov
a ‰tátov cez OSN. Nadväzuje na svoje poãetné predchádzajúce a nasledujúce posolstvá a memorandá
mieru. Hoci nevysly‰ané, adresované poãnúc cisárovi
Franzovi Jozefovi, uhorskému premiérovi ·tefanovi
Tiszovi, ba aj Stalinovi a Hitlerovi. Predná‰a, kore‰ponduje, intenzívne pí‰e a dlhoroãne vychováva aÏ
do konca svojho Ïivota.
KtoÏe uÏ vie, Ïe bol samizdatovo najviac publikujúcim a komentovan˘m slovensk˘m autorom?! Najmä
zásluhou Otmara DoleÏala a Spoloãnosti JM a Kruhu
Ïiakov a priateºov KJM predov‰etk˘m v Brne, Veselí
na Morave, Bratislave a ìal‰ích mestách. Jeho autorská edícia KniÏnica Celozemského univerzálneho
‰tátu, vydávaná pred i po roku 1989, mala prinajmenej 166 titulov! Obsahujú veºa in‰pirácií k mierov˘m
úsiliam obãanov i intelektuálov v ohrozenej Európe
a svete.
Viliam Jablonick˘
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Keď mala dvadsať...
Dokonãenie z 1. strany

Po skonãení me‰tianky som bola pol
roka doma. Jedného dÀa prehovorila
náborová pracovníãka moje dve priateºky, aby sa prihlásili do uãili‰Èa mäsopriemyslu. Tie potom zasa naviedli mÀa.
Veì ão som mala doma robiÈ? Keì v‰ak
riaditeº ‰koly objavil moje v˘tvarné
schopnosti, poveroval ma rozliãn˘mi
úlohami. Dokonca v druhom roãníku
som sa stala vychovávateºkou.
Veì ste nemali viac neÏ sedemnásÈ rokov?!
Aj som sa tomu bránila, Ïe nemám
na to kvalifikáciu, ale riaditeº ma prihlásil do pedagogického kurzu. Trval dva
roky a potom ma presunuli za vychovávateºku do RuÏomberku, tieÏ do uãili‰Èa
mäsopriemyslu. Priznám sa, Ïe táto práca ma veºmi bavila, lebo v rámci mimo‰kolskej ãinnosti sme organizovali rozliãné ‰portové podujatia, turnaje, turistiku
a dokonca jeden rok som nacviãila ºudové tance a vystúpili sme s nimi vo
V˘chodnej. V roku 1960 sme nacviãovali spartakiádu. Pritom som sa zoznámila
s údrÏbárom Antonom PovaÏsk˘m. Neskôr som sa dozvedela, Ïe bol politick˘m
väzÀom a túto prácu robil po ukonãení
v˘konu trestu. Mal priateºa Emila ·veca,
ktor˘ ho nav‰tevoval. V roku 1959 som
sa zoznámila aj s mojím budúcim
manÏelom.
Osud?
Povedzme. PovaÏsk˘ so ·vecom mi
boli blízki svojou Ïivotnou filozofiou,
lebo rovnako ako oni, aj ja som cítila odpor k ideológii, ktorá nám zobrala

S arcibiskupom J. Sokolom v Smoleniciach.
Foto Vlastimil Morávek
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zmysel Ïivota. Mali sme v‰ak smolu
v tom, Ïe riaditeº ‰koly v RuÏomberku,
Vladimír Záhradník, bol typick˘m aparátnikom. Keì sa dozvedel, Ïe sa s t˘mito
dvoma muÏmi priatelím, zaãal ma sledovaÈ, dohováraÈ mi.
Udal vás?
·vec v roku 1960 zmizol. Emigroval
do Rakúska. Vedela som o tom, ale veì
predsa nepôjdem to oznámiÈ. Po roku
som od neho dostala asi tri listy, p˘tal
sa na PovaÏského, ão robí, ão chystá
a to v‰etko bezpeãnosÈ zachytila. Niekoºko dní pred mojím zaistením zaãal chodiÈ za riaditeºom ‰koly neznámy ãlovek,
ktor˘ sa vÏdy zastavil aj u mÀa v kancelárii a p˘tal sa ma, ãi si môÏe nieão napísaÈ na stroji. Sledoval ma. A ‰trnásÈ dní
pred svadbou, 30. júna 1961, ma zatkli.
Mala som 21 rokov.
Ako sa to stalo?
V sobotu ãakal ãierny sedan pred
‰kolou. Keì som prechádzala okolo
vrátnice, vrátnikovi stekali slzy po tvári.
Len ão som vstúpila do kancelárie, objavili sa dvaja páni, v jednom som spoznala ãloveka, ktor˘ chodieval ku mne písaÈ
na stroji. Privítala som ich, ponúkala kávou, okúÀali sa, aÏ mi ukázali odznak,
Ïe sú zo ·tátnej bezpeãnosti a Ïe budem
musieÈ ísÈ s nimi.
Pamätáte si e‰te podrobnosti?
Na to sa nedá zabudnúÈ. Keì sme
pri‰li do mojej izbiãky poÏiadali ma, aby
som im vydala v‰etky písomnosti. Reku
aké? Îe nejaké fotografie, listy zo zahraniãia, písomnosti. Napadlo mi, ãi majú
povolenie na prehliadku. Samozrejme, Ïe
mali. Tak som si sadla do kresla a ãakala,
ão bude. KaÏd˘ kúsok v byte prehºadali,
baterkou presvecovali staroÏitn˘ nábytok.
Vraj hºadali mikrofilmy. P˘tali fotografiu
·veca. Mala som ju v albume, tak som
im ju ukázala, nemala som nijaké tajnosti. V tom ãase som nevedela, Ïe na moju
adresu i‰la od ·veca zásielka s fotoaparátmi a príslu‰enstvom na ‰pionáÏ.
Na‰li vám v byte nieão kompromitujúce?
Neviem, ão pre nich bolo kompromitujúce, ale k t˘m dvom pribudli
ìal‰í traja muÏi, ktorí v‰etko, ão u mÀa
na‰li, porozkladali po zemi a fotografovali. Povedali mi, Ïe ideme e‰te na

Anka pred zatknutím.

Foto archív

bezpeãnosÈ a keì sa tam niã nenájde,
Ïe ma pustia. Ne‰li sme v‰ak na nijakú
bezpeãnosÈ, ale do Banskej Bystrice.
V noci o pol jedenástej. Okolo polnoci
sme v stra‰nej búrke prechádzali cez Donovaly. Pri‰lo mi veºmi zle. V Bystrici sme
zastali pred väznicou. Zobrali ma do jednej kancelárie, posadili a tam som poãula stra‰n˘ ruch. V tú noc zatkli asi 12 ºudí. Hºadela som na búrku za oknom
a vôbec som si nev‰ímala t˘ch, ão sa na
mÀa chodili pozeraÈ ako na cirkusovú
opicu za mreÏami. To trvalo vari do ‰tvrtej ráno.
A potom?
Pri‰iel za mnou náãelník väznice, volal sa ·utvaj a poloÏil predo mÀa písací
stroj. Îe, veì viete písaÈ, tak napí‰te
v‰etko, o ãom ste sa s PovaÏsk˘m a ·vecom bavili, kde ste sa zoznámili a ão ste
plánovali. Niã som nepovedala, niã som
nenapísala, v tej kancelárii ma nechal sedieÈ do rána do ôsmej. Potom pri‰iel so
sekretárkou a zaãal v˘sluch. Nemala
som ão tajiÈ, odpovedala som pravdivo.
Je pravda, Ïe som od ·veca dostala listy
aj pre PovaÏského, ale neviem, ão v nich
bolo. No a potom som sa uÏ musela
prezliecÈ do teplákov a odviedli ma do
cely. Ostala som sama a vtedy to celé na
mÀa doºahlo.
Namiesto svadby väzenie?
Asi tak. Na druh˘ deÀ sa pri mne
objavila nejaká Ïena, provokatérka. Keì
sa niã nedozvedela, o dva dni bola preã.
âas vo väzení zaãal plynúÈ nov˘m spôsobom. âi cez deÀ, alebo v noci, predvádzali ma na vy‰etrovanie. Opakovane, aj
trikrát za noc. Kládli mi vÏdy tie isté
otázky a keì som im aj desaÈkrát odpovedala to isté, lebo iné neexistovalo, tak
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v bielych plá‰Èoch a odviedli ma na nejaké nemocniãné oddelenie. Dali ma do
izby, kde uÏ boli normálne postele a dve
Ïeny. Pichli mi nejaké injekcie, prikryli
a odi‰li. A tie dve Ïeny sa o mÀa zaãali
staraÈ.
Tie tam boli zamestnané?
Nie, väznené. Jedna bola b˘valá barónka a druhá profesorka z Olomouca.
Preão sa ocitli vo väzení?
Barónka za svoje peniaze prevádzala ºudí cez hranice do západného Nemecka a uÏ 12 rokov bola kvôli tomu vo
väzení. Profesorku zavreli preto, Ïe jej
‰tudenti hodili na nejaké veºvyslanectvo
granát. Obidve mali uÏ vy‰e 70 rokov
a keìÏe boli choré, preloÏili ich do nemocnice v Ruzyni. Ony ma postavili na
nohy. Keì som bola zdravotne na tom
trochu lep‰ie, znovu zaãali v˘sluchy.
Z tej nemocnice?
Áno, uÏ ma tam nechali do konca,
tri mesiace. Tá izba
bola nad nejakou
vy‰etrovacou kanceláriou, takÏe ãasto sme poãuli údery, plaã muÏov,
krik. A to neboli
päÈdesiate roky, bolo to v roku 1961.
Neskôr som sa dozvedela, Ïe v‰etk˘ch ºudí, s ktor˘mi
som sa st˘kala, od
ktor˘ch som mala
Zºava A. Fodorová poãas pietneho aktu pri pamätníku adresy, v‰etk˘ch vyobetiam komunizmu v Bratislave. Foto Vlastimil Morávek ‰etrovali. Keì som
sa to dozvedela,
bola som z toho hotová. V Ruzyni som
to uÏ nebola krátka cesta. Navy‰e tie
sa dozvedela, Ïe aj môj snúbenec je
Avie nechodili r˘chlo, takÏe do Prahy
zavret˘.
sme dorazili aÏ veãer. No a mÀa z tej kaZmenilo sa nieão v Prahe na
bíny uÏ museli vyÈahovaÈ. Boli tam dospôsobe vy‰etrovania?
zorkyne, strãili ma pod sprchu, do tepláNiã, pokraãovalo cez deÀ aj v noci.
kov a i‰li sme do cely. Keì som tam
Stále mi dávali tie isté otázky. A ja som
pri‰la, hodila som sa na priãÀu, lebo som
odpovedala rovnako. Vy‰etrovateºov to
bola fyzicky i psychicky celkom na dne.
privádzalo do zúrivosti, zlosÈ si vybíjali
Poãula som, ako vrieskali na mÀa, „tady
trieskaním stoliãiek, do stien hádzali ão
se neleÏí, vstávejte,“ ale ja som si to
mali poruke, vychádzali von, trieskali
vôbec nev‰ímala, bolo mi jedno, ão sa
dverami, Ïe skoro vyleteli z pántov. Kondeje. Potom sa otvorili dvere a od dverí
com novembra mi oznámili, Ïe budem
‰uchli e‰us po zemi aÏ k mojej priãni. Na
prevezená do Banskej Bystrice na súdne
druh˘ deÀ to isté. A ja som len leÏala
konanie. Ja som na to povedala, „ak ma
a leÏala.
chcete preváÏaÈ tak, ako sem, tak ma
Vôbec ich nezaujímalo, ão sa
rovno zastreºte“. Ubezpeãovali ma, „nes vami deje?
bojte sa, nebojte sa, bude to iné“.
Na druh˘ deÀ pri‰li dvaja chlapi
neverili. Tri mesiace ma takto trápili.
NeprekáÏala im ani moja gravidita, ão
som zistila na zaãiatku väzby. Keì som
to oznámila, mysleli si, Ïe chcem t˘m
nieão dosiahnuÈ, tak ma odviedli na
prehliadku ku gynekológovi. A hoci to
potvrdil, na mojom väzenskom reÏime
sa niã nezmenilo. Vy‰etrovaãky pokraãovali rovnako. Trvalo to tri mesiace.
Mali ste nejakú nádej, Ïe sa to
ãoskoro skonãí?
Îiadnu. Po troch mesiacoch ma
strãili do tzv. antona na preváÏanie väzÀov. Bolo v Àom desaÈ kabiniek bez
okien, úzkych a nízkych, takÏe sa v nich
nedalo vôbec narovnaÈ. Mne to robilo
problémy, lebo som dosÈ vysoká. Keì
naplnili vozidlo, pohli sme sa. Vyviedli
ma odtiaº celkom oslepenú. Boli sme
v Ilave. Tam sme prespali a ráno mi vo
vojenskej ‰álke doniesli trochu ãiernej
kávy a kus chleba. A i‰li sme ìalej. Ale

V tom ãase ste uÏ boli vo vysokom ‰tádiu tehotenstva?!
Áno, ale sama som si hovorila, Ïe to
musím vydrÏaÈ. PoÏiadala som o stretnutie s rodiãmi, ale to zamietli. Na druh˘
deÀ nám preãítali rozsudky. Emil ·vec
bol v neprítomnosti odsúden˘ na pätnásÈ rokov, PovaÏsk˘ na sedem a ja na
‰tyri roky.
Za ão?
Za vyzvedaãstvo. UÏ na druh˘ deÀ
ma znovu zaviezli do Prahy na Pankrác.
Tentoraz nie do cely, ale do nemocnice,
kde v jednej miestnosti bolo 24 postelí.
LeÏali tam Ïeny po ÈaÏk˘ch, najmä onkologick˘ch operáciách. Plakali, kriãali,
tam sa nedalo spaÈ. Tie Ïeny nedostávali niã na utlmenie bolesti, ja som im podávala aspoÀ vodu, stisla ruku... Som
presvedãená, Ïe na t˘ch Ïenách robili
pokusy. Dostala som sa na novorodenecké oddelenie. Bolo tam trinásÈ novorodeniatok a ja som ich dostala do
opatery. Boli vo veku od troch dní do
troch mesiacov. Modlila som sa, aby
som to zvládla, aby som t˘m deÈom neublíÏila. KaÏdé tri hodiny priviedli matky na kojenie. Dozorca tam stál, za 15
minút museli nakojiÈ deti, a potom ich
vyslovene odtrhli matkám od prsníkov.
Ja som tie deti potom dokrmovala umel˘m mliekom, lebo inak by ostali hladné.
Veãer som ich vykúpala, odváÏila, dala
kojiÈ, potom znovu odváÏila, prebalila,
dala do postieºky. Bol to jednoducho rituál. Îeny mi boli vìaãné, Ïe sa o deti
starám. Robila som od rána od ‰iestej
do veãera do desiatej.
A potom ão bolo s deÈmi?
O desiatej ma zobrali a do rána do
‰iestej nebol s deÈmi nikto. Cela pre
matky bola vo vzdialenom krídle, aby
nepoãuli plaã detí. Ale aj tak ich bolo
poãuÈ. Îeny sa strhávali a rozoznávali:
„To je moje, to je moje.“ Plakali. Ráno
som deti na‰la v dezolátnom stave.
Pogrckané, pokakané, pocikané, vysilené od plaãu. V‰etky som obriadila, aÏ sa
upokojili. A takto to i‰lo zo dÀa na deÀ.
AÏ som 27. februára dostala pôrodné
bolesti a na druh˘ deÀ na obed som porodila dcérku. V ten deÀ a na druh˘ deÀ
som e‰te mohla leÏaÈ, ale na tretí deÀ
som sa uÏ musela staraÈ o v‰etky deti.
Bola som v‰ak rada, lebo som tam mala
aj svoje dieÈa.
Eva Zelenayová
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V ZRKADLE ČASU

Trianon zabezpečil hranice Slovenska s Maďarskom

Prišli sme o metropolu
Trianonskou mierovou zmluvou podpísanou 4. júna
1920 Maìarsko definitívne uznalo hranice so susedn˘mi
‰tátmi. Za maìarskú stranu ho demon‰tratívne podpísala
len málo reprezantatívna politická garnitúra - minister pre
blaho ºudu Bernard Ágo‰t a vyslanec Alfréd Lazar. Vedúci
delegácie gróf Albert Aponi odmietol pod závereãn˘ dokument pripojiÈ svoj podpis. Vzápätí sa v celom Maìarsku
rozozvuãali zvony, zahuãali sirény, konali sa smútoãné
zhromaÏdenia a na nich sa oz˘val nárek i rezké – nem nem
soha (nie, nie, nikdy).
·tvrt˘ jún sa v medzivojnovom Maìarsku stal dÀom národného smútku, kedy sa spomínalo na zlaté ãasy veºkého
Uhorska a reãnilo sa o stra‰nej nespravodlivosti. Aj keì po
95 rokoch emócie predsa len opadli, v dne‰nom Maìarsku
je Trianon stále vníman˘ ako veºká krivda a 4. jún povaÏovan˘ za ãierny deÀ maìarskej histórie. Predov‰etk˘m sa
zdôrazÀuje, Ïe Maìarsko pri‰lo o dve tretiny územia a o 11
miliónov obyvateºov (nerátajúc do toho Chorvátsko), priãom
sa poukazuje, Ïe hlavn˘ vinník vojny - Nemecko stratilo len
13 percent územia a asi len 10 percent obyvateºstva. Sú to
v‰ak falo‰né argumenty, ktoré azda úãinkujú na nezorientovan˘ch cudzincov, no pravda vyzerá úplne inak. Maìari
dodnes pletú dva pojmy, niekdaj‰ie Uhorsko a Maìarsko.
Îiaº, vo svojom jazyku postrádajú v˘raz pre zaniknuté kráºovstvo, ktoré my naz˘vame Uhorskom. Pre nich je to jednoducho Magyarország, rovnako v‰ak naz˘vajú aj dne‰né
Maìarsko. Spletenie geografick˘ch pojmov a falo‰ná téza
vydávaÈ Uhorsko za maìarsk˘ ‰tát zrodilo m˘tus o stra‰nej
nespravodlivosti. Uhorsko nebolo vlastníctvom Maìarov,
hoci to najmä v poslednom storoãí jeho existencie vehementne zdôrazÀovali. Bol to mnohonárodn˘ ‰tát, ktor˘
rovnako mal patriÈ Slovákom, Rumunom, Srbom, Chorvátom, Rusínom a Nemcom, teda národom, ktoré Ïili na jeho
území. KeìÏe maìarská vládnúca elita si krajinu privlastnila a ostatné národy vyhlásila za nesvojprávne, dokonca
dosÈahované s láskav˘m dovolením Maìarov, postupne sa
uhorskej vlasti odcudzili a na sklonku svetovej vojny ho definitívne opustili. Nebol to teda Ïiadny nespravodliv˘ diktát
veºmocí, ale naplnenie sebaurãovacích práv. Navy‰e staré
Uhorsko demontovali aj samotní Maìari, keì v polovici
novembra zru‰ili monarchiu a vyhlásili Maìarskú republiku.
Nové hranice sa stanovili uÏ zaãiatkom roku 1919.
Maìari ich v‰ak neboli ochotní akceptovaÈ a pokúsili sa
o unikátne vojensko-politické rie‰enie. Maìarsk˘ ministersk˘
predseda gróf Károly koncom marca 1919 odovzdal vládu
boº‰evickej klike na ãele so zlopovestn˘m Bélom Kúnom.
Následne bola vyhlásená republika rád a pomocou radikálnych hesiel a teroru boº‰evici ‰írili svoju moc. S podporou
sovietskych súdruhov a in˘ch ºavicov˘ch dobrodruhov vytvorili âervenú armádu a pokúsili sa vybojovaÈ územia na
v˘chode, ktoré medzi ãasom boli priãlenené k Rumunsku
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Ivan Mrva pri predná‰ke

Foto Vlastimil Morávek

a zároveÀ ovládnuÈ Slovensko. Aby dezorientovali a zlákali
slovenské obyvateºstvo, ktoré bolo sklamané pomermi v novom ‰táte, na konci júna 1919 s pomocou ãesk˘ch komunistov in‰talovali v Pre‰ove krátkodychú Slovenskú republiku
rád. Plán na boº‰evizáciu Karpatskej kotliny sa nepodaril
a v auguste sa ãervené Maìarsko zmenilo na biele.
Aj nová vládna garnitúra mala ten ist˘ cieº, obnoviÈ
Uhorsko, nie v‰ak pomocou boº‰evickej revolúcie, ale diplomatick˘mi, vojensk˘mi alebo politick˘mi prostriedkami.
Najprv si Maìarsko muselo upevniÈ medzinárodné postavenie a to sa dalo uskutoãniÈ len vyslaním delegácie na mierovú konferenciu do Versailles. V˘sledok poznáme. Na záver si
treba poloÏiÈ otázku: stratili Trianonom len Maìari? Neutrpeli sme ‰kody aj my? Zaiste áno. Stratili sme aj podºa maìarsk˘ch odhadov 450 – tisíc krajanov Ïijúcich v potrianonskom Maìarsku. Dnes z nich zostali uÏ len nepatrné zvy‰ky.
Pri‰li sme o metropolu Budape‰È, ktorú niekoºko generácií
Slovákov pomáhalo stavaÈ. E‰te aj v roku 1919 na‰im najväã‰ím mestom bola Béke‰ská âaba s 30 tisíc Slovákmi.
Stratili sme odbytiská pre ná‰ priemysel, ale aj mnoÏstvo kultúrnych pamiatok zapoÏiãan˘ch, darovan˘ch ãi evakuovan˘ch do maìarsk˘ch múzeí, archívov, kniÏníc a galérií. Stratili sme tisícky príslu‰níkov na‰ej pomaìarãenej, no nie
maìarskej inteligencie, ktorá by sa za in˘ch podmienok vrátila ku svojim slovensk˘m koreÀom. Ale o tom vari inokedy.
Ivan Mrva
historik
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LITERATÚRA FAKTU

Anton Čulen: Kde iní končia, my začíname

Pokus o fyzickú likvidáciu
(Úryvok z pripravovanej knižky)
Od poslednej náv‰tevy zástupcu
veliteºa útvaru panovalo vo veci môjho
opakovaného odmietnutia splnenia vojenského rozkazu akési zvlá‰tne ticho
pred búrkou. KeìÏe na prekvapenie
v‰etk˘ch nepri‰iel za tento skutok nijak˘
razantn˘ disciplinárny trest zo strany vedenia útvaru, oãakával som iné ‰alamúnske rozhodnutie. Nakoºko som dosÈ
hrub˘m spôsobom podkopal autoritu
velenia útvaru, ktoré oãividne rezignovalo, bolo mi jasné, Ïe tu nemôÏem zostaÈ.
Preto ma neprekvapila správa, ktorú
som sa dozvedel niekedy v januári, Ïe
budem prevelen˘ k v˘sadkárom do vojenského útvaru Vimperk - Sloupy situovaného v horách nad mestom. To sa
v‰ak nepáãilo niektor˘m mazákom, ktorí
nemohli zniesÈ, Ïe ma velenie potrestalo
len prevelením na iné miesto a chceli
spravodlivosÈ zobraÈ do vlastn˘ch rúk.
Ustaviãne, bez dôkazov tvrdili, Ïe som
v Jiãíne nabonzoval mazákov za ‰ikanovanie mlad˘ch vojakov, za ão sa vraj po
verdikte prokurátora dostali do vojenského väzenia v Sabinove. Nechápal
som to, lebo nemali na to Ïiadne dôkazy
a vysvetºoval som im, Ïe to ani nebolo
fyzicky moÏné poãas takého krátkeho
pobytu na vojenãine. Ch˘balo uÏ len
niekoºko hodín do môjho ìal‰ieho
prevelenia, keì som in‰tinktívne vycítil
akúsi zvlá‰tnu atmosféru a v‰imol som si
nejaké ãudné chovanie sa niektor˘ch
vojakov v rote.
Bolo mi nanajv˘‰ ãudné, Ïe sa stále
vypytovali kde som, ão robím a kam
idem. Preãítal som si preto zopár kapitol
z Evanjelia a zaãal som sa pri okne modliÈ, odkiaº som mal v˘hºad na snehom
zapadané ·umavské hory, ktoré sa nádherne leskli v lúãoch zapadajúceho slnka. Modlitba a Písmo Sväté mi dodali
toºko potrebn˘ pokoj a silu, ktoré, ako
som tu‰il, budem o chvíºu potrebovaÈ.
Keì som dokonãil modlitbu svätého ruÏenca, otvorili sa dvere a jeden z vojakov
mi oznámil, Ïe mám ísÈ na vedºaj‰iu izbu. Vraj je to veºmi dôleÏité. V tomto
momente som si v‰imol, ako sa na mÀa
ustaviãne v‰etci nejako ãudne pozerajú.

Na chvíºu som zaváhal, ãi do tej miestnosti ísÈ, alebo nie. Zdalo sa mi, Ïe niektor˘m mazákom sa nejako nápadne
lesknú oãi, zrejme od alkoholu. Znova
som sa pomodlil strelnú modlitbu a poprosil Boha o radu, ão mám robiÈ. Najprv
som zvaÏoval aj útek, ale potom som
pocítil BoÏiu prítomnosÈ a poãul ak˘si
vnútorn˘ hlas, ktor˘ mi hovoril: „Choì,
neboj sa t˘ch vlkov, ja som s tebou!“
Vstúpil som teda do izby a hneì
som si v‰imol, Ïe je v nej asi desaÈ vojakov a v‰etko sú to len mazáci. Zostal
som stáÈ oproti Otmarovi Pchálkovi
a op˘tal som sa, kto ma zavolal. Otmar
bol vojak, ktorému z oãí nepozeralo niã
dobré. UÏ pri pohºade na neho mi bolo
jasné, Ïe je buì napit˘ alebo nadrogovan˘. Podobne aj niektorí ìal‰í. „Poì bliÏ‰ie, chceme sa Èa na nieão op˘taÈ“, povedal nahnevane v ãeskom jazyku. Keì
som k nemu pristúpil, ostatní mazáci zaãali okolo mÀa vytváraÈ kruh, ako keby
mi chceli odrezaÈ únikovú cestu. Otmar
Pchálek zaãal nado mnou vyná‰aÈ ak˘si
mazack˘ súd za to, Ïe som bonzák,
‰pión Vatikánu, zradca a neviem ão e‰te, za ão sa na mazáckej vojne vraj tvrdo
pyká. ëalej povedal, Ïe o chvíºu budem
ºutovaÈ deÀ, keì som sa narodil a preklínaÈ matku, ktorá ma porodila. „Táto
podlaha bude plná tvojej krvi“, dodal na
záver.
Kruh vojakov, medzi ktor˘mi boli aj
Rómovia, sa okolo mÀa zaãal uzatváraÈ.
Situácia zaãínala byÈ veºmi váÏna a nezvratná. Vedel som, Ïe proti takejto presile prakticky nemám ‰ancu ubrániÈ sa.
Napriek tomu som stál pokojne a v duchu som sa modlil za seba aj za svojich
katov a ãakal som, ão sa bude diaÈ. Svoj
Ïivot som odovzdal do rúk V‰emohúceho a pripravoval som sa na najhor‰ie.
Ako prv˘ ku mne pristúpil Otmar Pchálek a chytil ma pod krk. Aj keì ma vo
Vimperku veºakrát mazáci drÏali pod krkom, táto situácia vyzerala naozaj veºmi hrozivo. Ja som v‰ak bol stále pokojn˘ a nepovedal som ani slovo. Cítil som
sa doslova ako baránok veden˘ na zabitie. Po tom v‰etkom, ão som zaÏil, som
bol presvedãen˘, Ïe sa Ïiv˘ a zdrav˘

z vojny nevrátim. Aj táto situácia to len
dokazovala. ZachrániÈ ma uÏ mohol len
Boh nejak˘m zázrakom, na ktor˘ uÏ veºa
ãasu nezostávalo. No ja som bol stále
pokojn˘ a bez slova som sa pozeral svojim katom do oãí, ão ich zrejme vyvádzalo z miery. Ale zatiaº nikto si nedovolil
udrieÈ ma. Bola to asi najdlh‰ia chvíºa
v mojom Ïivote a mysºou mi prebehla
udalosÈ, keì sa ma napit˘ Ivan Schroder
a Jiﬁí Pech v Jiãíne chystali potriasÈ káblom napojen˘m na zástrãku elektrického napätia. Vtedy ma Boh zázraãne zachránil pomocou Petra Valachoviãa
z Moravského svätého Jána. Urobí tak aj
teraz? - pomyslel som si.
V tom sa na izbe rozleteli dvere
a dovnútra doslova vletel JoÏko, mazák
(jeho priezvisko som si, Ïiaº, nezapamätal), ktor˘ sa mi prednedávnom priznal, Ïe aj on je veriaci. Zaãal kriãaÈ a odhadzovaÈ z kruhu mazákov. Drapol pod
krk Otmara a povedal, Ïe ak sa ma niekto dotkne, tak ho vlastn˘mi rukami zabije. Keì vyãistil priestor okolo mÀa,
schmatol ma za ruku a zaãal ma ÈahaÈ
ku dverám, priãom ma chránil vlastn˘m
telom. Moji kati nehybne a bez slov sa
na nás pozerali, ako pomaly a pokojne
opú‰Èame potencionálne popravisko. AÏ
do toho dÀa som si myslel, Ïe nieão podobné sa môÏe odohraÈ iba vo filme,
aby niekto tak˘mto spôsobom, doslova
v poslednej sekunde niekomu zachránil
Ïivot. Ja som to uÏ po druh˘krát zaÏil na
vlastnej koÏi a nepochybujem o tom, Ïe
JoÏka poslal sám Boh.
Keì ma vytrhol z rúk t˘ch vlkov, odviedol ma do bezpeãia na‰ej izby, kde
ma ako anjel stráÏny zostal chrániÈ pred
ostatn˘mi mazákmi. Bol som v ‰oku
a nechápavo som sa pozeral na to, ão sa
deje. Keì som to trochu pred˘chal
a uvedomil som si, ão sa vlastne stalo,
poìakoval som sa mu za záchranu a so
slzami v oãiach som sa modlil za neho,
ale aj za t˘ch vlkov v ºudskej koÏi. Prosil
som V‰emohúceho Boha, aby z nich
spravil krotk˘ch baránkov a aby sa po
tom v‰etkom nepustili aj do JoÏka. Ten
zostal so mnou na izbe aÏ dovtedy, k˘m
nepominulo nebezpeãenstvo.
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STALO SA
■ 3. júna 1950 komunistick˘ reÏim
izoloval 73-roãného spi‰ského biskupa
Jána Vojta‰‰áka v jeho vlastnej rezidencii
ako v domácom väzení. Potom ho 15.
septembra deportovali do ãeského väzenia v Ruzyni ako „nejvût‰ího zloãince
v republice“ s okovami na rukách a so
zaviazan˘mi oãami. Tam ho neºudsky
tr˘znili v‰etk˘mi moÏn˘mi prostriedkami
aÏ takmer do Vianoc.
■ 3. – 4. júna 1976 sa v Brne konal
celo‰tátny zjazd kÀazov, ktorí vstúpili do
vládnej organizácie Pacem in terris.
■ 4. júna 1920 bola v Trianone
podpísaná mierová zmluva s Maìarskom, tzv. Trianonská zmluva. Maìarsko
v nej uznalo, Ïe územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí pod zvrchovanosÈ
âesko-Slovenska ako nezávislého ‰tátu
s neporu‰iteºn˘mi hranicami jeho územia. Táto medzinárodná zmluva vstúpila
do platnosti 26. júla 1921. Viac na 12.
strane.
■ 6. – 7. júna 1861 sa v Turãianskom Sv. Martine konalo národné zhromaÏdenie za úãasti vy‰e 5000 osôb, na
ktorom s veºk˘m nad‰ením schválili Memorandum slovenského národa. Dokument obsahoval ‰tátoprávne i politické
poÏiadavky Slovákov, ktoré boli v˘sledkom národn˘ch snaÏení posledn˘ch
desaÈroãí.
■ 8. – 9. júna 1990 sa na Slovensku
konali prvé slobodné voºby, na ktor˘ch sa
zúãastnilo 21 politick˘ch strán.
■ 9. júna 1972 zomrel roÏÀavsk˘
biskup Róbert PoboÏn˘. Na Slovensku to
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bol posledn˘ diecézny biskup ustanoven˘ podºa noriem cirkevného práva.
■ 10. júna 1949 sa z iniciatívy osobitnej ‰esÈãlennej komisie ÚV KSâ zi‰iel
v Obecnom dome v Prahe zakladajúci
zjazd tzv. Katolíckej akcie. Zúãastnilo sa
na Àom asi 65 – 70 ãesk˘ch a slovensk˘ch „vlasteneck˘ch kÀazov“ (teda
sotva 1 % z celkového poãtu kÀazov)
a nezisten˘ poãet laikov.
■ 12. júna 1988 bol Mons. Ján Sokol vysväten˘ za biskupa a 26. júla
1989 vymenovan˘ za Trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska.
■ 14. júna 1946 vy‰lo vykonávacie
nariadenie SNR ã. 89/1946 o zriadení
pracovn˘ch táborov.
■ 16. júna 1919 maìarskí boº‰evici,
ktorí vojensky napadli Slovensko, vyhlásili
v Pre‰ove samostatnú Slovenskú republiku
rád. Predsedom Revoluãnej vládnej rady
tejto republiky bol ãesk˘ robotník Antonín
Janou‰ek, príslu‰ník vedenia Maìarskej
socialistickej strany v Budape‰ti.Poãas maìarsko-boº‰evickej okupácie ãasti Slovenska sa okupaãné vojsko, âervená stráÏ
a âervená armáda, dopustili hrozn˘ch
násilností a neºudsk˘ch tr˘znení zajat˘ch
vojakov i civiln˘ch osôb. Najhor‰ích ukrutností sa dopú‰Èali bandy mlad˘ch boº‰evikov, ktoré sa naz˘vali „Leninove deti“.
■ 19. – 21. júna 1970 sa v New
Yorku konalo zakladajúce zhromaÏdenie Svetového kongresu Slovákov (SKS),
na ktorom sa zúãastnili zástupcovia
v‰etk˘ch dôleÏit˘ch organizácií Slovákov
v zahraniãí. Cieºom tejto novej stre‰nej

organizácie bolo napomáhaÈ túÏbe
slovenského národa po rovnoprávnosti
s ostatn˘mi slobodn˘mi národmi sveta
a reprezentovaÈ vo svete Slovákov,
tlmoãiac ich túÏby, ideály a nádeje na
sebaurãenie slovenského národa. Za
prvého predsedu SKS bol zvolen˘ slovensk˘ podnikateº ·tefan B. Roman
z Kanady.
■ 20. júna 1949 komunistická vláda
postupne nasadila do v‰etk˘ch katolíckych biskupsk˘ch úradov tzv. ‰tátnych
zmocnencov, ktorí kontrolovali vo dne
i v noci v‰etky pohyby, kontakty a ãiny
biskupov a ich najbliÏ‰ích spolupracovníkov, nevynímajúc ani osobnú po‰tu a telefonické rozhovory.
■ 22. júna 1941 v‰etky vojenské sily
Nemeckej rí‰e prepadli územie ZSSR, ãím
podºa viacer˘ch historikov rozpútali
druhú svetovú vojnu.
■ 27. júna 1968 sa po vyhlásení Generálnej prokuratúry v Prahe, Ïe rehole
neboli v âeskoslovensku právne zru‰ené,
vrátilo na Slovensko asi 2000 rehoºníãok
a okolo 600 rehoºníkov, ktorí boli vysídlení do âeska.
■ 30. júna 1919 maìarské boº‰evické vojsko sa na príkaz predstaviteºov
Dohody zaãalo sÈahovaÈ z územia Slovenska. Znamenalo to aj koniec Slovenskej republiky rád, ktorej „vláda“ odi‰la
s maìarsk˘m vojskom do Mi‰kovca.
V‰etk˘ch uväznen˘ch a zajat˘ch Slovákov
z v˘chodného Slovenska deportovali
najprv do Mi‰kovca, potom do Hatvanu,
kde pre nich zriadili koncentraãn˘ tábor.

Výzva

TROCHU HUMORU

VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez
krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu:
4000128109/3100, ‰pecifick˘ symbol: 1212, alebo sa kontaktujte na tel.
ãíslach 0905 737 790 a 0902 199 429. Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

Výplata
Vasilij Ivanoviã âapajev dal
nastúpiÈ svoju 25-tu streleckú
divíziu a p˘ta sa:
- Súdruhovia, povedzte, potrebujú vtáky peniaze?
- Nepotrebujú, Vasilij Ivanoviã!! - jednotne odpovedá divízia.
- To je dobre, sokolíci moji!
Ja som vám totiÏ v˘platu prepil.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI
Oneskorene, ale úprimne blahoÏeláme pani Jolane BoÏíkovej
z Nitry, ktorá 4. mája oslávila 84
rokov Ïivota.
V júni si pripomíname v˘znamné
jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov.

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Chomová Elza, Brezno
4.6.1920
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

Parcer Ján, Prievidza
8 EUR
Brani‰ová Mária, Ing.,
Bratislava
100 EUR
Miku‰ Tibor, Ing.,Trnava 100 EUR
BrÀák Peter, JUDr., Bratislava
50 EUR
Kula‰ová Anastázia, Bratislava
8 EUR
Lofajová Magdaléna, Bratislava
3 EUR
Tomík Anton, Bratislava
70 EUR
Holecová Terézia,
·enkvice
20 EUR
Zalobín Marian, Ko‰ice
10 EUR
Henrietta-direct marketing, s.r.o
– R.Gregu‰, Bratislava
220 EUR
Vargová Dagmar,
Hurbanovo
10 EUR
Luloviã Alojz, MUDr., Pie‰Èany
20 EUR
Danková Anna, Dlhá nad Oravou
5 EUR
Letrichová Anna, Tvrdo‰ín 10 EUR
MiãáÀová Mária,
Dlhá nad Oravou
5 EUR
Záhorová Helena, Bziny
10 EUR
BrodÀansk˘ Jozef, Doln˘ Kubín
8 EUR
Lako‰tíková Agne‰a,
Doln˘ Kubín
1 EUR

* Pani Marte Kri‰tofãíkovej sa ospravedlÀujeme, Ïe sa ocitla medzi jubilantmi
v ãísle 5, navy‰e pod nesprávne uveden˘m menom. Zlá finanãná situácia sa,
Ïiaº, prejavuje aj vo Svedectve.

Pani Hluchovej sa ospravedlÀujeme
za nesprávne uverejnenie jej mena
(Luchová) v minulom ãísle Svedectva.
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

84 rokov
Adamjak Miloslav, Spi‰ská Nová Ves
23.6.1931

85 rokov
Stanková Irena, Luãenec
Baumann ·tefan, Bratislava
Kvûta Hra‰ková, Lutila
Hlavatá BoÏena, ·enkvice

12.6.1930
28.6.1930
17.6.1930
27.6.1930

86 rokov
55 rokov
âervenák ªubomír, Slaská
65 rokov
Poráziková Mária, Bratislava 11.6.1950

Cingel Ján, Trenãín

8.6.1929

87 rokov
Luloviã Alojz, MUDr., Pie‰Èany 23.6.1928

75 rokov

88 rokov

Apfel Viliam, Bratislava
3.6.1940
Bieliková Eva, Bánovce nad Bebravou
6.6.1940
Kri‰tofãíková Marta, Bratislava* 6.6.1940

Zelina Ondrej, Bratislava
25.6.1927
Zlatinská Helena, Uºany nad Îitavou
14.6.1927
Bulla Ján, JUDr., Îilina
22.6.1927

80 rokov

89 rokov

Wilweber Vladimír, Banská Bystrica
18.6.1935
Nayová Ida, Pezinok
15.6.1935

Páleníková Oºga, Bratislava 21.6.1926
GaÏáková Antónia, Nová Dubnica
17.6.1926

81 rokov

92 rokov

Gavaºová Anna, Humenné 17.6.1934
Martinec Ján, Banská Bystrica 27.6.1934

Bezáková ·tefánia, Prievidza 29.6.1923

82 rokov
Walnerová Emerencia, ·paãince
12.6.1933
Kraushuber Róbert, Hlohovec
10.6.1933
Oãená‰ová Anna, Banská Bystrica
7.6.1933

83 rokov
Turãina Pavol, Îa‰kov
14.6.1932
Tomík Anton, Bratislava
2.6.1932
Virãík ªudovít, Vysoká nad Uhom
6.6.1932

93 rokov
Maronová Mária, Bratislava

15.6.1922

94 rokov
Madunická Margita, Bratislava 9.6.1921

95 rokov

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 78 rokov, 30. januára
2015, zomrel Viliam BAÎÍK z Bratislavy. Posledná rozlúãka sa konala
4. februára 2015 v bratislavskom
krematóriu.

26. mája 2015 na cintoríne v Trnave.
Zúãastnili sa jej ãlenovia Predsedníctva Regionálnej organizácie PV ZPKO
Trnava a zástupca Predsedníctva
PV ZPKO.

nizácie PV ZPKO v Nitre. Posledná
rozlúãka so sv. om‰ou sa konala na
cintoríne v Kr‰kanoch za úãastí
ãlenov Predsedníctva RO PV ZPKO
v Nitre 28. apríla 2015.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 89 rokov,
5. mája 2015, zomrel Jozef ·KORVAGA. Posledná rozlúãka sa konala

✞ Vo veku 91 rokov, 24. apríla
2015, zomrel Rudolf VACULA,
dlhoroãn˘ ãlen Regionálnej orga-

Pozostal˘m prejavujeme
úprimnú sústrasÈ.

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok
a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
(r)
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