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Mal som vynikajúcich predchodcov
NÁŠ ROZHOVOR
Ján Liteck˘ ·veda je známy
svojim politicky nekorektn˘m
spôsobom vyjadrovania. No
dalo by sa to povedaÈ aj inak
– nemá rád pretvárku a klamstvo. Je autorom viacer˘ch
kníh, o aké neprejavujú záujem korektné vydavateºstvá,
lebo... Lebo pravda nie je
v móde. Zasa. Politickí väzni
vedia o tom svoje, preto si do
ãela organizácie zvolili chlapa
svojej DNA. Tu sú jeho názory
na aktuálne dianie v spoloãnosti.

V čísle

Ste druhé volebné obdobie
predsedom organizácie. Ako si
plníte vlastné predsavzatia?
Hneì na úvod musím povedaÈ,
Ïe nejaké predsavzatia typu, Ïe ja to
koneãne poriadne roztoãím, som nemal. A to hneì z dvoch dôvodov.
Ten prv˘ bol ten, Ïe uÏ od samého
zaãiatku, aj keì som nebol e‰te ãlenom, som sa ako sympatizant motal
okolo na‰ej organizácie, takÏe som
celkom dobre videl, aké sú politické

Foto Martin Marenãin

Ján Liteck˘ ·veda, predseda PV ZPKO.

mantinely a moÏnosti. A najmä
potom, keì som stúpal v rebríãku
organizácie. Îe napriek obrovsk˘m
morálnym zásluhám na‰ich ãlenov
o ozdravenie Ïivota spoloãnosti a nastolenie demokracie, stále sme pre
súdruhov boli a sme len tak˘m
t⁄Àom v päte, ktor˘ treba ão najskôr
odstrániÈ. Z t˘ch zaãiatkov si spomínam napríklad na jednu schôdzku

bratislavskej regionálnej organizácie,
dokonca v b˘valom Leninovom
múzeu, ako tam nejakí zo dvaja
súdruhovia, evidentne nasadení, cielene rozo‰tvávali schôdzu. Bolo to
dobre viditeºné hlavne pre neutrálneho pozorovateºa, aÏ to Belo Polla
nevydrÏal, nasadil si svoj ‰irok˘
klobúk a s krikom odi‰iel.

Ján Košiar

Eva Zelenayová
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SLOVO NA ÚVOD

Bez Boha niet pokoja a lásky
OpäÈ sa konãí rok. V sobotu 17. novembra
sme si pripomenuli zmenu, ktorá v roku 1989
bola znamením istej nádeje, Ïe nastanú lep‰ie
ãasy. A ako kaÏd˘ rok, uÏ preÏívame advent ako
oãakávanie Vianoc, sviatkov narodenia Pána JeÏi‰a Krista, BoÏieho Syna.
Osmiãkov˘ rok 2018 bol bohat˘ na v˘znamné v˘roãia.
1918 – pád monarchie, vznik âesko-Slovenska; 1938 - autonómia Slovenskej krajiny; 1948 – komunistick˘ februárov˘ prevrat; 1968 - západná „kultúrna revolúcia“, u nás koniec nádejí
Slovenskej jari s „bratskou pomocou“ armád Var‰avskej zmluvy; 1978 – voºba poºského kardinála Karola Wojtylu za pápeÏa
Jána Pavla II.; 1988 – Bratislavsk˘ veºk˘ piatok – svieãková manifestácia za náboÏenskú slobodu a vysviacka prvého arcibiskupa
– metropolitu Slovenska; 1998 – „demokratická revolúcia“
pred televíziou Markíza a pád obnoviteºa slovenskej ‰tátnej samostatnosti Vladimíra Meãiara; 2008 – 300 rokov od jedného
zo slzení Panny Márie v Trnave.
Rok 2018, Ïiaº, vojde do na‰ich dejín aj ako rok vraÏdy Jána
Kuciaka a Martiny Ku‰nírovej, no zároveÀ aj ako rok intenzívneho zápasu, zatiaº neúspe‰ného, za ochranu nenarodeného
Ïivota. Rovnako aj dôsledky súãasného spoloãenského pohybu,
vyvolaného najmä riadenou emigráciou afrického a moslimského obyvateºstva do Európy, na sklonku roku 2018 moÏno
iba ÈaÏko predvídaÈ. Pri v‰etkej eufórii, ktorú pred vy‰e 2000
rokmi vo vianoãnú noc vyvolali slová anjela „Sláva Bohu na
v˘sostiach a na zemi pokoj ºuìom dobrej vôle“ (Lk 2, 14), nesmieme zabudnúÈ aj na tieto slová tieÏ zapísané u sv. Luká‰a:
„Keì siln˘, ozbrojen˘ ãlovek stráÏi svoj palác, jeho majetok je
v bezpeãí“ (Lk 11,21).

Genderisti v pohybe
Dajme dole ruÏové okuliare, lebo svetov˘ pohyb genderistov, ktor˘ sa valí aj na nás, dostáva ãoraz väã‰iu silu v tzv.
mainstreamov˘ch médiách. KÀaza Mariána Kuffu, ktor˘ sa
postavil na ãelo zápasu za poznanie antropologickej pravdy
o ãloveku, t. j., Ïe ãlovek je buì muÏ alebo Ïena, Ïe to nie je
otázka slobodného v˘beru, druhá strana posiela do cirkusu...
Zatiaº ne‰iel, práve naopak, jeho popularita a záujem o jeho
kázne v kostoloch v na‰ich mestách i dedinách narastá.
KÀazi v na‰ich podmienkach majú e‰te stále autoritu, najmä na dedinách. V prípade dôstojného pána Ing. Mgr. Mariána
Kuffu Dr. h. c. je podloÏená prácou medzi ºuìmi na okraji spoloãnosti v In‰titúte Krista VeºkÀaza. Znie to tak honosne a vzne‰ene, ale je to „len“ kaÏdodenná starostlivosÈ o chudobn˘ch
a opusten˘ch bezdomovcov, o b˘val˘ch drogovo závisl˘ch

a pod. Marián Kuffa je ná‰ druh˘ nielen don Bosco, ale aj Andrej Hlinka!
Svät˘ Pavol v Liste Rimanom napísal: „Niet moci, ktorá by
nebola od Boha...“ (Rim 13, 1). Po skúsenostiach celého sveta
i v na‰ich krajoch môÏeme dodaÈ, Ïe niekedy je to od Pána Boha poÏehnanie a niekedy dopustenie. Vieme, Ïe kresÈanstvo,
pochádzajúce od Krista, BoÏieho Syna, ku ktorému sa e‰te
mnohí hlásime, má svoj základ v Bohu. A demokracia, tá pochádza z gréckej antiky; existovala uÏ dávno pred Kristom. Základom demokratického systému bol a je ãlovek, ktor˘ deleguje
svoje právomoci na druhého svojim slobodn˘m rozhodnutím.
Aj samotné slovo demokracia je gréckeho pôvodu a skladá sa
z dvoch slov demos – ºud a kratos – vláda, teda vláda ºudu. Len
niekedy nevieme, ãi je to genitív, alebo datív, ãi je to ºud, ktor˘
vládne, alebo sú tu ºuìmi volené alebo aj nevolené elity, ktoré
potom vládnu ºudu aj tak, Ïe sa nám to vôbec nepáãi.

Hlas svedomia, hlas Boží
V novembri 2014 talianskou spoloãnosÈou otriasol prípad,
keì matka zabila svoje osemroãné dieÈa. Namiesto do ‰koly ho
ráno zaviezla do lesa, kde ho zahrdúsila. Popoludní, akoÏe niã,
i‰la po chlapca do ‰koly a ãudovala sa, Ïe ho niet. Îiaº, alebo
na‰Èastie, v dobe Orwellovho Veºkého brata sú v‰ade kamery,
ktoré v‰etk˘ch pozorujú, a tak aj táto ne‰Èastná matka bola
dosÈ ºahko usvedãená. Stra‰né, urãite, hrozné, do neba volajúce, a modlime sa, aby sa takéto nieão uÏ nikdy a nikde ani v Taliansku, ani v na‰ej vlasti nestalo. Tá ne‰Èastná Ïena sa stala
matkou, keì mala 16 rokov a jej súrodenci mali kaÏd˘ iného
otca. Toto je dne‰ná kríza rodiny v jej obludnom rozmere. Deti
majú deti a od prv˘ch dní ich nenávidia. Hrozné a neuveriteºné.
Kam dospel svet bez Boha, bez prirodzenej autority a poriadku,
kde sme nedovolili narodiÈ sa BoÏiemu Synovi a vylúãili sme ho
zo spoloãnosti?
Tento prípad je stra‰n˘, hrozn˘ a odstra‰ujúci, ale koºko je
Ïien na svete, nielen v Taliansku, na Sicílii, kde sa toto stalo, ale
aj inde, aj u nás, na Slovensku, koºko je Ïien, ktoré neãakajú
osem rokov, aby svoje dieÈa zabili, ale urobia to hneì, keì
zistia, Ïe plod ich Ïivota, mal˘ ãlovek sa hlási na tento svet.
O tom málokto hovorí a ãlovek rad‰ej hlas svojho svedomia,
ten BoÏí hlas v nás umlãiava. A Boha vyháÀa zo svojho Ïivota,
lebo pokladáme za nepohodlné ÏiÈ spolu s ním. A potom sa
ãudujeme...
JeÏi‰ Kristus, BoÏí Syn neustále, aj v roku 2018, vyz˘va
v‰etk˘ch ºudí dobrej vôle a teda aj nás, aby sme prijali jeho
posolstvo pokoja a lásky!
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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K sviatkom pokoja, lásky a porozumenia
Vianoce sú ãasom vítania radostnej zvesti, Ïe máme nádej na nov˘ Ïivot. Nielen politickí väzni – veteráni odboja, ale
aj ich deti a dokonca uÏ tretia generácia v poradí oãakáva
príchod novej ãi lep‰ej, zadosÈuãinenej legislatívy a pozornosti ‰tátu i verejnoprávnych médií. Lebo mám pocit, Ïe po
roku 89 sa stále nenarodila „politická novina“, ktorá by
rozradostnila srdcia a du‰e ukrivden˘ch z b˘valého reÏimu.
Preto v mene generácií detí a rodinn˘ch príslu‰níkov po politick˘ch väzÀoch dúfam, Ïe v okrúhlom tridsiatom roku prestaneme vz˘vaÈ „staré ãasy“ a nastolia sa nové poriadky
v úcte k svedectvu, dediãstvu a odkazu protikomunistického
odboja a celej národno-oslobodzovacej tradície Slovákov.
Nech Boh Ïehná Slovensko a protikomunistick˘ odboj
nech nájde novú nádej, Ïe staré poriadky sa uÏ nikdy nevrátia v nijakej podobe, ani v globálnych súvislostiach.
Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO,
syn politického väzÀa
K Ïelaniu sa pripája vedenie organizácie
a ãasopisu Svedectvo

Aké je posttotalitné Slovensko
Ak spoločnosť nie je
pluralitná, je totalitná. Aké
je Slovensko po 29 rokoch
od nadobudnutia slobody? Pluralitné? Ak by
to bolo tak, vo verejnoprávnych médiách by
mali priestor nielen zástancovia spoločného
štátu, ale aj národovci; nielen liberáli, ale aj tí,
čo preferujú tradičné hodnoty; nielen historici
zaznávajúci slovenský živel, ale aj jeho priaznivci. Ak by bola spoločnosť pluralitná, ctila
by si obete komunizmu tak, ako obete fašizmu; dbala by o pluralitu médií a nedovolila
by návrat cenzúry samozvanými sudcami.
Demokratická spoločnosť nepopiera práva
jedných na úkor práv druhých. Aké je Slovensko po 29 rokoch od skončenia totalitného režimu si dokáže každý odpovedať sám. Predovšetkým politický väzeň vie, aké sú obmedzenia neslobodného režimu.
V roku 1999 sa organizácia rozhodla
zmeniť svoj názov. Urobili tak delegáti na sneme. Z Konfederácie politických väzňov sa stal
Zväz protikomunistického odboja. V tom
istom roku časť členskej základne (16%) sa
rozhodla, že založí vlastnú organizáciu. Za
svojho ideologického partnera považovali
KDH a tvrdili, že iba členovia KDH môžu byť
členmi organizácie politických väzňov. Rozbili jednotu obetí komunizmu a svojej novej

organizácii dali nielen starý názov, ale aj ideologický základ. Odvtedy všetky podujatia
organizované touto novou KPVS veľmi často
sprevádzali predstavitelia KDH. Nakoniec,
veď vznikla na Žabotovej ulici, centrále KDH.
Je to prinajmenšom zvláštne, pretože mnohí
politickí väzni sa vzdali slobody, ba aj života
za obnovenie Slovenskej republiky, ktorú
KDH v roku 1992 odmietlo a pomohlo zničiť
jej ekonomickú podstatu.

SLOVO SVEDECTVA
Tlačová a digitálna rada SR označila
podnet na Michala Havrana za opodstatnený. Rada sa vyjadruje iba k etickým otázkam
a ak uznala námietku, vedenie RTVS malo
z nej vyvodiť dôsledky. Ibaže nič sa nestalo
a túto skutočnosť si nevšimlo ani Sme, kde
Havran publikuje články plné žlče. Ani zo
strany hlavnoprúdových médií neprišiel nijaký tlak na nápravu.
Avšak okamžite zareagovali na úsilie našej organizácie mať zastúpenie v komisii ŠPÚ
pre učebnice dejepisu. Naša organizácia má
bohaté poznatky o tom, že mládež takmer
nič nevie o období komunistickej totality. Kto
ak nie zástupca organizácie politických väzňov môže posúdiť optimálne zhodnotenie tohto obdobia? Odporúčali sme docenta Ivana

Mrvu, ktorý je členom redakčnej rady Svedectva. Ale pre denník SME nie je vhodný.
Spochybňuje ho pomocou názoru šéfa Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana, že členmi predmetových komisií sú zväčša
učitelia. Ibaže Ivan Mrva bol donedávna pedagógom na univerzite. Žeby to nebola dostatočná kvalifikácia? Tento denník preferuje
historičku Katarínu Zavackú, odborníčku na
všetky historické otázky. Denník sa pozastavuje nad tým, že na „pripravovaných pomôckach nespolupracuje ani Konfederácia politických väzňov, ktorá združuje politických
väzňov a obete komunistického režimu“. Akoby PV ZPKO nezdružovalo politických väzňov a obete komunistického režimu. Rozdiel
medzi oboma organizáciami je v tom, že PV
ZPKO nepodmieňuje členstvo v organizácii
členstvom v politickej strane a ani poslušnosťou žiadnej politickej strane tak, ako to od začiatku robilo KPVS.
V roku 1989 spoločnosť odstránila cenzúru. Po 29 rokoch úlohu totalitnej moci
kontrolovať tlač s plným nasadením realizuje
korporátna tlač. Aj preto je nevyhnutné, aby
autentická organizácia politických väzňov
mala vplyv na obsah učebníc.
Eva Zelenayová
šéfredaktorka
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Deň boja za slobodu a demokraciu pri pamätníku obetí komunizmu
na cintoríne Vrakuňa

Foto Eva Zelenayová

Predseda NR SR Andrej Danko poãas pietneho aktu.

Žiť v pravde a nebáť sa
DeÀ boja za slobodu a demokraciu
sme si aj tohto roku pripomenuli na
bratislavskom cintoríne VrakuÀa, pri
ústrednom pamätníku obetiam komunizmu. âlenovia PV ZPKO pri‰li z celej
republiky, nech˘bali medzi nimi ani
politickí väzni b˘valého reÏimu. Pietnej
spomienke, na ktorej sa zúãastnili
predseda NR SR Andrej Danko, minister obrany SR Peter Gajdo‰, zástupcovia diplomatického zboru, predseda
Bratislavského VÚC Juraj Droba, podpredseda ÚPN Ján Pálffy a ìal‰í hostia,
prialo aj poãasie. Pietny akt sa zaãal
kladením vencov a pokraãoval modlitbou za obete, ktorú predniesol biskup

Trnavská vetva PV ZPKO.
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Mons. Franti‰ek Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojen˘ch síl a ozbrojen˘ch
zborov SR.

Systém zaťažený zločinom
„âo by povedali ºudia, ktorí ubliÏovali a tí, ão trpeli“, zaãal svoj príhovor Danko. Povedal, Ïe keì je na
takomto mieste, rozm˘‰ºa o tom.
A vzápätí si aj odpovedal: „Tí ão ubliÏovali by prosili o odpustenie a tí ão
trpeli by odpustili.“ IbaÏe spoloãnosÈ
zatiaº nedospela do stavu, aby sa niekto za zloãiny komunistov ospravedlnil.
Droba pripomenul, Ïe je povinnosÈou
nás dospel˘ch povedaÈ ako to bolo.

Foto Eva Zelenayová

A Ïe slobodu si treba pestovaÈ, zveºaìovaÈ a chrániÈ. Pálffy zasa poukázal
na fakt, Ïe uÏ v roku 1968 sa ukázalo,
Ïe komunizmus je nereformovateºn˘.
O to viac si treba pripomínaÈ pád totalitného reÏimu. Poznamenal, Ïe systém
zaÈaÏen˘ zloãinom sa skonãil neÏne,
bez odpovede na otázku, kto je vinn˘.
Sºúbil, Ïe v rámci zákonov sa ÚPN bude usilovaÈ, aby zloãiny komunizmu
nezostali nepotrestané.

Zbraň Neokominterny
Liteck˘ ·veda sa vo svojom príhovore zameral na hlavné nebezpeãenstvá súãasnosti. Odvolal sa na dvoch
velikánov Európy a ich odkaz pre ºudstvo. Alexander SolÏenicyn vyslovil imperatív: NeÏiÈ v klamstve. PápeÏ Ján Pavol II. zasa nabádal: Nebojte sa! ÎiÈ
v pravde a nebáÈ sa sú mimoriadne
dôleÏité veci, povedal Liteck˘ ·veda.
„Oni sú prirodzene dôleÏité vÏdy, ale
najväã‰iu váhu a dôleÏitosÈ majú v ÈaÏk˘ch ãasoch. A tie my práve teraz zaÏívame. PretoÏe Ïijeme vo vojne. Neúprosnej vojne, v ktorej ide o v‰etko.“
ëalej pripomenul, Ïe „kresÈanstvo je
pre Kominternu rovnako ako pre
Neokominternu ten najnenávidenej‰í
nepriateº uÏ od roku 1917.(...) Jeho
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Zºava ãasÈ delegácie z Banskej Bystrice a vedenie PV ZPKO.

Trenãania a Nitrania pred pamätníkom.

súãasná najnebezpeãnej‰ia zbraÀ je potláãanie slobody prejavu a názoru. UÏ
v roku 2016 sme na tomto mieste dali
vyhlásenie na ochranu slobody slova,
ktorého ohrozenie uÏ bolo priam hmatateºné. Odvtedy sa pomery e‰te zhor‰ili.“ Na záver zdôraznil, Ïe „hovoriÈ

Foto Eva Zelenayová

pravdu a nebáÈ sa je na‰a morálna povinnosÈ. Len tak budeme dôstojne plniÈ
odkaz povraÏden˘ch mart˘rov, ktor˘ch
mená sú vytesané tu za nami“.

Odsúdení na doživotie

âlenovia PV ZPKO z Bratislavy – okolia.

âestn˘ predseda PV ZPKO Arpád

Foto Eva Zelenayová

Tarnóczy, b˘val˘ politick˘ väzeÀ povedal, Ïe ak niekto bol len na pár mesiacov odsúden˘, bol vlastne odsúden˘
na doÏivotie. Lebo politickí väzni tvorili
kategóriu neÏiaducich obãanov. Zdôraznil, Ïe „v roku 1989 sme verili, Ïe
budeme ÏiÈ tak, ako nám to káÏe Desatoro. Ale niekto nám to chce prekaziÈ. Nechcú Slovensko, nechcú vieru,
chcú túto krajinu pre seba. Dnes mi je
ÈaÏko dívaÈ sa na kamarátov, lebo sa
hanbím, Ïe sa nevieme zjednotiÈ. Îe
nám ch˘ba láska, tolerancia. Prosím
Pane, pomôÏ Slovensku, aby na‰a
obeta na‰la odmenu v tom, Ïe sa
budeme môcÈ usmievaÈ na kaÏdého,
koho stretneme.“
Podujatie ukonãil moderátor Jozef
·imonoviã básÀou politického väzÀa
Júliusa Homolu, ktorá predstavovala
krátky prierez Ïivotom politicky prenasledovaného ãloveka poãas vlády
komunistov.
Eva Zelenayová

Foto Eva Zelenayová
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Sedemnásty november v Nitre
Pietna spomienka pri príleÏitosti
DÀa boja za slobodu a demokraciu sa
v Nitre uskutoãnila 16. novembra pred
pamätníkom obetiam komunizmu.
Zorganizovali ju Mesto Nitra a regionálne organizácie PV ZPKO a KPVS.
Zúãastnili sa predstavitelia mesta a jeho poslanci, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ústavu pamätí národa,
organizácií politick˘ch väzÀov a ich
ãlenovia. Po poloÏení vencov sa prítomn˘m prihovorili viceprimátor Ján
Vanão, predseda PV ZPKO Ján
Liteck˘ ·veda, za KPVS politick˘ väzeÀ Peter Chrom˘ a ìal‰í. Ján Liteck˘
·veda prispel k slávnostnému charakteru piety aj vlastnou piesÀou a hrou
na gitare. Má názov NeÏn˘ nárek:
Mysleli sme si Ïe uÏ konãia
súdruhovia na‰i známi
kraj‰ie neÏ katedrálne zvony
znelo ‰trkanie kºúãami

Úãastníci spomienky na november ’89.

Veºk˘ brat zatrepal nohami
radostná správa pre obec
pri truhle ãestnú stráÏ uÏ drÏí
dobre známy krstn˘ otec

Spod hrubej ãiary visí sluãka
nezmeníme ju v otáznik
ani keì nahlas skandujeme
povraÏden˘ch nevzkriesi nik

Bolo to kraj‰ie ako vo sne
s radostnou, smelou ulicou
o to ÈaÏ‰ie je teraz vstávaÈ
s poe‰tebáckou opicou

Od februára po november
previazal súdruh kravatu
krvavé ‰kvrny dobre zakryl
západnou znaãkou kabátu

Komunistický
duch zostal

Pod väzenským múrom
Funkcionári a ãlenovia trenãianskych regionálnych poboãiek si uctili pamiatku
na neprávom väznen˘ch politick˘ch väzÀov pri pamätn˘ch tabuliach na múre
Ilavskej väznice 30. októbra tohto roku.
(ez)

Ivan Štelcer 95-ročný
Pán Ivan ·telcer z Trenãína, neúnavn˘ bojovník za samostatnosÈ Slovenska, sa 11. novembra 2018 doÏil 95 rokov.
K tomuto pozoruhodnému jubileu mu 10. novembra boli
blahoÏelaÈ zástupcovia star˘ch Trenãanov. K v˘znamnému
Ïivotnému jubileu sa pripája aj na‰a organizácia a Svedectvo.
(red)
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Len pár dní po poloÏení vencov
k pamätn˘m tabuliam na prieãelí
budovy Okresného súdu (!) v Îiari
nad Hronom som ostala veºmi smutná. Presne 19. novembra som sa
rozhodla ísÈ pozrieÈ, v akom stave sú
na‰e vence a uÏ z diaºky som videla,
Ïe vencov niet a keì som pri‰la bliÏ‰ie tak som uvidela tri vence leÏaÈ na
zemi. Slzy mi vyh⁄kli z oãí a du‰u mi
opantal smútok nad tak˘mto bezohºadn˘m vandalstvom.
Ten, kto to spôsobil politick˘m
väzÀom bude postihnut˘, lebo Pán
Boh nie je náhliv˘, ale pamätliv˘. Pán
Boh má na kaÏdú opicu truhlicu. Aj
pred niekoºk˘mi rokmi nám bol odcudzen˘ veniec. Preto sa p˘tam, komu v meste prekáÏajú politickí väzni? Veì nekradli ani nezabíjali. Ako
kresÈanka sa pomodlím za t˘chto
neprajníkov, aby sa spamätali.
Margita Zimanová

V ZRKADLE ČASU

Stanovanie sa skončilo v Jáchymove
Vo Svedectve ã. 6/2014 sme uverejnili rozhovor s Antonom Tomíkom. Na otázku „âo vás dostalo do väzenia?“
odpovedal: „V ‰kole rozhodli, Ïe nás rozdelia. To bolo
po treÈom roãníku, mali sme uÏ odovzdané maturitné
otázky. Polovica ‰tudentov mala od ‰kolského roku
1951/1952 pokraãovaÈ v ‰túdiu v Trnave. Medzi nimi
som bol aj ja. V máji 1951 navrhol spoluÏiak Hölc, aby
sme si e‰te urobili spoloãn˘ v˘let. Vybrali sme sa teda
traja vlakom na horskú chatu v Slovenskom raji, kde
sme plánovali preÏiÈ t˘ÏdeÀ.“ IbaÏe skonãili v rukách
·tátnej bezpeãnosti, ktorá ich nemilosrdne poslala do
Jáchymova.
Redakcia získala listy Ladislava Hölca z väzenia, za ktoré
vìaãí jeho priateºke pani Judite Oãkajakovej Okálovej zo
Îiliny. Ten, ktor˘ uverejÀujeme písal pred Vianocami v roku
1959.
Ladislav Hölc, 9176/B3

Ladislav Hölc, Nitra
Príbram 14.XII. 1959

Drahá mamička a apík!
Až dnes, keď je už skutočne najvyšší čas k písaniu, som sa dozvedel, že
môj list s prianim k sviatkom, ktorý som písal 7. 12. nebol Vám odoslaný,

pretože som nedodržal rozkaz. Veľmi ma to mrzí, že tak dlho musíte čakať na
správu odo mňa. Tiež mám obavy, že list Vás už nezastihne doma. Nuž
odpusťte drahí. Tiež v tom liste som ďakoval za tri pozdravy od Vás, tiež za dopis, ktorý si mi mamička písala po návrate z hodov v Hámroch. Od toho času
som dostal ešte jeden list od Teba. Z neho sa dozvedám, že pôjde Dušanovi na
promócie a tiež, že budete sviatkovať u Vierky. Tak som si to aj ja
predstavoval, že buď oni budú u Vás, alebo Vy pôjdete k nim. Hlavne, aby ste
sa nezarmucovali mojou neprítomnosťou. Verím, že detičky Vás aspoň
čiastočne obveselia. Ja zas ako obvykle aspoň myšlienkami zabehnem k Vám.
Veru ani neviem, čo by dal za to, keby aspoň v ten večer mohol nazrieť do
Vašej izby. Všetko chýba, na najmä však Vy. Viem si dobre predstaviť, čo to
moje prázdne miesto pre Vás znamená. Nesmúťte prosím Vás, vžite sa, že už
som čiastočne zvykli tej odlúčenosti, veď ani by nebolo možné po takom čase
nechať sa ovládať citmi. Keď už myšlienky ďaleko zachodia, verte, že ich sám
odháňam. Len buďte kľudní a spokojní o mňa drahá mamička, apík žiadny
strach. Vidíte, už po deviaty raz sa i ja možným skromným spôsobom pripravujem privítať Ježiška a síl vôbec neubudlo a i nádeje, že čoskoro budem pri
Vás sú väčšie.
Tak drahí teraz ešte príjmite moje prianie.
Prajem Vám drahí, aby naše túžby pod stromček položené boli, ako
blízka už skutočnosť. Ďalej od malého Ježiška žiadam pre Vás síl a zdravia
a konenčene už kľudných dní. Tak tiež ostatný.
Váš Laco

U Milosrdných bratov bolo plno
KniÏka Dominika Hru‰ovského Roztraten˘ch zhromaÏìovaÈ nemala vyjsÈ za jeho Ïivota. Tak si to Ïelal, ale na
sklonku svojho Ïivota mal veºk˘ záujem, aby predsa len ãím
skôr vy‰la. Napokon vy‰la aÏ po jeho smrti a, ako povedal
Jozef M. R˘dlo poãas prezentácie kniÏky v refektáre bratislavského klá‰tora Milosrdn˘ch bratov, „problém s touto
kniÏkou sa iba zaãne“. Napríklad aj preto, Ïe v nej „pekne
hovorí o Jozefovi Tisovi i Vladimírovi Meãiarovi“.
Ján Liteck˘ ·veda vydal tohto roku dve kniÏky: Stopy
vtákov v mokrej hline a Veºk˘ brat na Slovensku. Ako sám
povedal, spracoval témy, ktoré by mali byÈ predmetom
di‰kurzu ‰irokej spoloãnosti.

Ján Ko‰iar hovoril o súvislostiach sprevádzajúcich vznik
kniÏky ·tyridsaÈ rokov slovenskej cirkevnej provincie, ktorej je
autorom. Pripomenul, Ïe samostatná slovenská cirkevná provincia bola ustanovená 30. decembra 1977 a mala zásadn˘
v˘znam pre vznik samostatnej Slovenskej republiky.
(zl)
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Proces so skupinou Vidra - Šindler a spol.
Odvtedy, ão pred porotou Krajského súdu v Bratislave sa zaãal
proces s ôsmimi obÏalovan˘mi, uplynulo 29. novembra 60 rokov.
Tí sa podºa vtedaj‰ích právnych noriem dopustili trestného ãinu
rozvracania republiky podºa § 79 zákona ã. 231. Boli to: dr. Emil
Vidra (1916), Ján ·indler (1901) Ján Baran (1919), Cyril NádaÏdy
(1921), Ján Hubert (1901), Ján Wurfl (1909), Zoltán Goãár (1907)
a Michal Dado (1910). Súãasne bratislavsk˘ krajsk˘ prokurátor
·tefan Ozimn˘ vypracoval obÏalobu aj na dr. Ondreja Búzu (1908)
a b˘valého sociálnodemokratického politika Jána Beãku (1889),
ktorí o konaní tejto skupiny „rozvracaãov“ nieão vedeli, ale ich
neudali, ãím poru‰ili § 165 trestného zákona UÏ takmer sedemdesiatroãnému Beãkovi prokurátor e‰te pri‰il trestn˘ ãin vyzvedaãstva podºa § 86.
Proces trval tri t˘Ïdne a 20. decembra 1958 predseda senátu
dr. Jozef Kováã vyniesol rozsudky. V‰etci obÏalovaní boli uznaní
vinn˘mi a odsúdení na nepodmieneãné tresty, najvy‰‰iu sadzbu
Kováã udelil práve Beãkovi, ktor˘ aj za vyzvedaãstvo dostal dohromady 11 rokov. Hlavní obÏalovaní v tomto procese dr. Emil Vidra
a Ján ·indler dostali po sedem rokov väzby. B˘val˘ funkcionár sociálnej demokracie a Strany práce ·indler uÏ na vlastnej koÏi
spoznal väzenské pomery v ºudovodemokratickom âeskoslovensku, lebo roku 1949 za rozvracanie ‰tátu dostal ‰esÈ rokov, z nich
si ‰tyri natvrdo odsedel. Ostatní siedmi obÏalovaní mali byÈ uväznení na jeden a tri roky. Krajsk˘ prokurátor Ozimn˘ sa odvolal, lebo tresty sa mu zdali nízke. Predseda senátu Najvy‰‰ieho súdu
v Prahe dr. Juraj Vieska (pôvodne Weiss) 6. marca 1959 rozsudky
v plnom rozsahu potvrdil s v˘nimkou dr. Ondreja Búzu a Michala
Dadu, ktor˘ch prípady s pripomienkami odstúpil Krajskému súdu
na opätovné prerokovanie. Dr. Juraj Vieska - Weiss sa smutne
preslávil uÏ pri procese s dr. Miladou Horákovou, no tentoraz obÏalovan˘m nepriÈaÏil.

Čo také odsúdení vlastne spáchali?
Podºa odôvodnenia rozsudku dr. Emil Vidra v dôsledku svojich náboÏensk˘ch a politick˘ch názorov, ktoré boli nepriateºské
voãi ºudovodemokratickému zriadeniu, od roku 1955 aÏ do augusta 1958, keì bol zatknut˘, organizoval prípravy na vytvorenie
sociálnodemokratickej strany na kresÈansk˘ch zásadách. Za t˘mto
úãelom sa spojil s Jánom ·indlerom, ktor˘ bol popredn˘m ãiniteºom komunistami zastavenej sociálno-demokratickej strany. ObÏaloba z oboch urobila hlavn˘ch organizátorov proti‰tátnej skupiny Vidra – ·indler a spol. Spoãiatku príleÏitostne debatovali
o moÏnostiach obnovenia politickej plurality, teda znormalizovania pomerov v komunistickej diktatúre. Vzhºadom k tomu, Ïe obaja boli hlboko kresÈansky, ale i sociálne zaloÏení, program socialistov chceli obohatiÈ o kresÈansk˘ rozmer. Svoje názory a ciele
konzultovali s Jánom Beãkom, ktor˘ bol e‰te predvojnov˘m socialistick˘m politikom a do februára 1948 aj povereníkom zdravotníctva a popredn˘m funkcionárom Strany práce. Súd Vidrovi
a ·indlerovi priÈaÏil obvinením, Ïe svoju ãinnosÈ zintenzívnili poãas
jesenn˘ch udalostí v Maìarsku roku 1956. Túto tzv. kontrarevolúciu mali privítaÈ a schvaºovaÈ. V spolupráci s ìal‰ími obÏalovan˘mi sa údajne dohodli na vytvorení Ústredného v˘boru, ak maìarská revolúcia otrasie aj ºudovodemokratick˘m âeskoslovenskom
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a uÏ si vraj delili ministerské posty. Vidra so ·indlerom vypracovali
ak˘si Manifest obsahujúci programové zásady obnovenej sociálnej demokracie. Súd ich vinil Ïe program smeroval k rozbitiu
jednoty âechov a Slovákov, rozbitiu Národného frontu a ich
cieºom mala byÈ re‰taurácia kapitalizmu. ëal‰ím zloãinom vypl˘vajúcim z Manifestu bolo zaãlenenie Slovenska do „imperialistami
propagovanej Stredoeurópskej federácie“.

Posudok vypracoval Colotka
To, Ïe Manifest si Vidra so ·indlerom vypracovali iba pre seba
a pri domovej prehliadke na‰li len jeden rukou písan˘ exemplár,
súd nebral do úvahy. Opieral sa o znaleck˘ posudok mladého asistenta Právnickej fakulty dr. Petra Colotku, ktor˘ materiál oznaãil
za krajne nebezpeãn˘ ºudovodemokratickému zriadeniu.
Pri hlavnom pojednávaní vypovedali aj svedkovia obÏaloby,
viacerí z nich vytiahnutí z väzensk˘ch ciel ako napríklad niekdaj‰í
tajomník prezidenta Tisu Jozef Ka‰ick˘, odsúden˘ na doÏivotie,
Îivodar TvaroÏek alebo len pred krátkym ãasom sedemnástimi
rokmi väzenia potrestan˘ dr. Imrich Karva‰. V‰etci obvinení po
skonãení procesu nastúpili na v˘kon trestu. Vìaka amnestii v roku
1960 sa väã‰ina z nich dostala na slobodu.
Procesom so skupinou Vidra-·indler a spol. vyvrcholili politicky motivované represálie voãi slovensk˘m vlastencom aj intelektuálom pod heslom vykorenenia zvy‰kov ºudáctva organizované po osi prezident Novotn˘, minister vnútra Barák a ‰éf komunistov na Slovensku Karel Bacílek. Represálie sa zaãali na jar 1958
procesmi s b˘val˘mi príslu‰níkmi Pohotovostn˘ch oddielov Hlinkovej gardy, na ktor˘ch padli aj rozsudky smrti. Pokraãovali ãistkami
v úradoch, na ‰kolách i v Slovenskej akadémii vied. Ani nespravodliv˘ trest a následná práca vo v˘robe dr. Emila Vidru nezlomili.
Poãas uvoºnenia roku 1968 sa opäÈ zapojil do verejnej ãinnosti
a zaloÏil Slovenskú organizáciu na ochranu práv ºudsk˘ch a národn˘ch (SONOP). Po okupácii vojskami Var‰avskej zmluvy tu‰il, Ïe
normalizátori mu budú strpãovaÈ Ïivot i jeho rodine a rozhodol sa
odísÈ do zahraniãia. Poãas pobytu v emigrácii sa zapojil do organizaãnej ãinnosti, veºa písal, no väã‰ina jeho cenn˘ch sociálnych
a teologick˘ch prác zostala, Ïiaº, v rukopise. S ìal‰ími emigrantmi
Ïijúcimi v Rakúsku Vidru spájala my‰lienka na politické i ‰tátne
oslobodenie Slovenska. V roku 1989 sa vrátil do vlasti, ale predstavitelia VPN ho na novembrové tribúny nepustili. Spoloãne
s priateºmi zaloÏil Slovenskú organizáciu na ochranu práv - ºudsk˘ch a národn˘ch - SONOP - ktorej základnou programovou
tézou bolo prebúdzanie národného sebauvedomenia Slovákov
a obhajoba ich práva na sebaurãenie. Politick˘ väzeÀ, hlboko
mysliaci a slovensky cítiaci filozof Emil Vidra zomrel 20. januára
Ivan Mrva
1992.

KULTÚRA

Kto žije v skutočnej realite
Robíme sa slep˘mi, ak nechceme vidieÈ, Ïe
okolo nás vzrastá veºké znechutenie, ba aÏ nenávisÈ nielen voãi Katolíckej cirkvi, ale aj voãi kresÈanstvu a dokonca aj voãi Biblii. Zaãnem t˘m najnepochopiteºnej‰ím, teda s odporom k Biblii,
hlavne k Starému zákonu. Zoãi - voãi súãasnej
svetovej situácii aj mÀa udivujú knihy kÀaza Ezdrá‰a, laika Nehemiá‰a a osobitne kniha Ester. Práve na udalosti
opísané v ostatne menovanej sa vzÈahuje sviatok Purim. Je trochu
nepochopiteºné, keì vtedy Ïidia pijú a tancujú od radosti nad
t˘m, Ïe sa im podarilo zlikvidovaÈ veºkú ãasÈ elity národa, medzi
ktor˘m Ïili a z ktorého profitovali... Pritom aj ten Ezdrá‰ a Nehemiá‰ boli závislí od perzskej podpory a asi by to, ão sa im podarilo, by bez nej ani nedokázali. Zvlá‰È paradoxné, ba aÏ komické mi
to pripadá, keì si uvedomím súãasné vzÈahy Iránu a Izraela. Aj
dávne udalosti zanechávajú svoje stopy a najmä v poslednom ãase sa stále viac ukazujú pravdiv˘mi Kristove slová, Ïe niã nie ja tak
skryté, aby to ãasom nevy‰lo najavo.
UÏ dlh‰ie vidím viac rôznych a zásadn˘ch nepochopení na‰ich a aj Ïidovsk˘ch svät˘ch kníh. Ony totiÏ, na rozdiel od in˘ch
náboÏensk˘ch príruãiek, nezobrazujú recepty, ale procesy a následky, ku ktor˘m tieto procesy vedú. Ak radikálne odsudzujeme
Ïidovsk˘ prístup k realite, skúsme sa vÏiÈ do ich situácie a predstavme si, ão by sme robili my na ich mieste, ak by sme chceli zachovaÈ svoje spoloãenstvo a pritom mu e‰te daÈ pevnú nádej do
budúcnosti. To nehovorím ako filosemita, ale ako milovník reality.
Skúsme si uvedomiÈ aj to, Ïe tie na‰e realistické príruãky nám neukazujú len to, ão máme robiÈ, ale predov‰etk˘m to, ão robiÈ nemáme, akí by sme mali byÈ, ale hlavne to, akí naozaj sme.

Ani katolíci nie sú na tom lepšie
Veºa ºudí takisto nevie nájsÈ suchú nitku na Katolíckej cirkvi.
Ak pretrvala toºké stároãia, musela ºuìom aj nieão dávaÈ a v nieãom im aj konkrétne pomáhaÈ! DokáÏete s ãist˘m svedomím povedaÈ, Ïe v nej bolo viac vagabundov, ako obetav˘ch a svät˘ch
ºudí?
NajÈaÏ‰ie pre ãloveka a to aj pre veºmi svetaznalého a skúseného je rozm˘‰ºaÈ v alternatívach a dokázaÈ si predstaviÈ varianty
historick˘ch i súãasn˘ch pomerov, moÏností v˘voja a reálneho prístupu k minulosti a k súãasnosti zároveÀ. Mnohí mi vyãítajú mentorstvo a moralizovanie, ale ja chcem len vidieÈ svet tak˘, ak˘ naozaj je. MoÏno sa m˘lim a mnoh˘ch pohor‰ujem, ale pí‰em
o tom, ão zaÏívam a ako to vidím. Aj keì vidím stále hor‰ie
a moÏno aj moje myslenie je uÏ po ‰esÈdesiatke na úpadku...
Modlite sa teda za mÀa, aj za Petrovu lodiãku, aby sa znovu, ako
uÏ toºkokrát, vymanila zo v‰etk˘ch ohrození a problémov, ktoré si
ãasto aj vlastn˘m zavinením sama sebe spôsobuje.
Chcem vysloviÈ nádej, Ïe napriek v‰etk˘m svinsk˘m a zradn˘m manipuláciám a ãoraz rafinovanej‰iemu presadzovaniu nezmyslov, v koneãnom dôsledku naozaj zdedia zem tí pokorní,
tichí a moÏno aj nezaslúÏene a vynútene opravdivo realistickí. Ná‰
Spasiteº JeÏi‰ Kristus mal rád práve tak˘chto, sám bol tak˘ a hádam aj nieão vedel o tej BoÏej vôli, ktorá ponecháva fungovaÈ
tento svet, aj keì sme v‰etci uÏ tisícroãia nad ním zhrození.

Existuje jedno veºké a hlavné poku‰enie a to je poku‰enie
perfekcionizmu. Poku‰enie byÈ ako Boh, v‰etko presne zadefinovaÈ a urãiÈ. Akoby sme zabúdali na to staré latinské porekadlo
„Deus semper maior“, teda Boh je vÏdy väã‰í - ako v‰etky na‰e
predstavy o Àom.

Bože, odpúšťaj nám naďalej
Netreba pochybovaÈ, Ïe Cirkev dne‰ka ãelí veºkému rozvratu
a pri jej kritike sa vyÈahujú aj chyby z minulosti, hlavne tie, ktoré
vznikli z túÏby po dokonalom a nekritizovateºnom. Sú iste
mnohé neprávosti reálne a zdokumentované, ale keìÏe my ºudia
vôbec nie sme perfektní, vyskytujú sa v kaÏdej organizácii.
Uvedomujú si vôbec tí ohniví kritici kresÈanstva, koºko krívd
a tragédií stihli urobiÈ v‰elijaké revoluãné a komunistické strany
pri nepomerne men‰om poãte a pri oveºa krat‰ej dobe úãinkovania?
Zapálení reformátori podnecovaní diablom sa vyskytujú od
poãiatku ºudského sebauvedomenia. Nepripú‰Èajú si, Ïe ani oni
dokonalú spoloãnosÈ nevytvoria a svojimi násiln˘mi premenami
zvyknú danú situáciu len a len zhor‰iÈ. Áno, ºudia sú zlí, klamú,
podvádzajú a kopú predov‰etk˘m za seba a za svojich. Ale bolo
to niekedy ináã a môÏe to byÈ ináã? Hovorí sa o satanovi, Ïe je otcom lÏi. Ale pritom v Desatore nenájdeme paragraf „Neoklame‰“, hovorí sa iba o krivom svedectve, ktor˘m úmyselne druh˘m ubliÏujeme.
Láska vraj zakr˘va mnoÏstvo hriechov, ale aká je tá reálna
láska voãi sebe ãi na‰im blízkym? JeÏi‰ nám prísne duplikuje: „Kto
povie svojmu bratovi hlupák, zaslúÏi si odsúdenie vysokej rady
a kto mu povie blázon, zaslúÏi si pekeln˘ oheÀ.“ A môÏeme
pochybovaÈ, Ïe tí hlupáci a blázni sa medzi nami nevyskytujú?
„Nesúìte, aby vás nesúdili.“ Dá sa aj toto ìal‰ie zlaté pravidlo
v praktickom Ïivote vÏdy a perfektne dodrÏaÈ?

Dá ak sa chce
Biblia je kniha reality a kresÈanstvo a vo veºkej miere aj iné
náboÏenstvá sa snaÏia o reálny pohºad na svet, napriek existencii
a propagácii zázrakov a dogiem. Tie dogmy v‰ak ãasto vyjadrujú
urãitú skúsenosÈ a vymedzujú mantinely, ktoré sa väã‰inou dajú
vyjadriÈ len prostredníctvom príbehu a jeho v˘znamu. Predov‰etk˘m vymedzujú hranice, ktoré by sa nemali prekraãovaÈ. Sú konkrétnou brzdou opováÏlivosti, ktorá v histórii narobila veºké ‰kody
a iste e‰te narobí.
Ten rozvrat, ktor˘ som spomínal a tie mantinely, ktoré sa
momentálne prekraãujú, zasahujú do základov ºudskej existencie
a intimity. Násilím sa likvidácia kresÈanstva nepodarila, tak sa ide
na to okºukou - likvidáciou morálky. ·kodlivosÈ hriechu sa nenápadne popiera, zºahãuje a ospravedlÀuje. To, Ïe ºudia dokáÏu vyprodukovaÈ neuveriteºné hlúposti a zvrhlosti, akoby sa prestávalo
registrovaÈ. IsteÏe treba byÈ k jednotlivcom milosrdní, aj k t˘m homosexuálnym. Ale takisto máme byÈ chápaví aj k pedofilom, sadistom, lenivcom, zlodejom...? Toto sa t˘ka ºudí vo v‰eobecnosti,
bez rozdielu kategórií. Znovu teda opakujem: Buìme milosrdní
a dokáÏme odpú‰ÈaÈ, ale nestrácajme pritom zdrav˘ rozum
Vlado Gregor
a zmysel pre realitu!
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Mal som vynikajúcich predchodcov
dzajúcej ãasti ãlenov bolo, Ïe
organizácia prijala dotáciu
od vlády V. Meãiara vo v˘‰Vtedy som si aj prv˘krát
ke 5 miliónov korún. IbaÏe aj
jasne uvedomil, Ïe ·tB je tu
koaliãná vláda Roberta Fica
stále, iba si musela trochu zmena rok 2010 odsúhlasila doniÈ organizaãné formy. Druh˘
táciu takmer v rovnakej v˘‰dôvod mojej skromnosti bol
ke. Vláda Ivety Radiãovej
ten, Ïe som mal vynikajúcich
ubrala z rozpoãtu 44 tisíc eur
predchodcov vo funkciách,
a ìal‰ia vláda strany Smerniektoré aÏ charizmatické
SD uÏ i‰la s dotáciou len na
osobnosti a tak bolo treba iba
úroveÀ 38 percent z roku
pokraãovaÈ v dobre zaãatej
2010. Ani v ìal‰ích rokoch sa
práci. Ale predsa len aj mne sa
rozpoãet nepriblíÏil ani len
trochu podarilo pár vecí, napr.
polovici z rozpoãtu roku
spravili sme uÏ tri historické se2010. âo takéto zo‰tíhlenie
mináre s témou politick˘ch
finanãného príspevku pre
väzÀov za úãasti ‰piãkov˘ch
organizáciu znamená?
historikov a tak trochu sme aj
Aj na tom bolo vidno, aké
obnovili vydávanie kníh a zborãudné politické záhrobie cel˘
níkov, ako to bolo v poãiatoãrozklad robilo. KaÏd˘ rozumn˘
n˘ch rokoch. Dokonca sa nám
ãlovek predsa musí vedieÈ, Ïe
podarilo po dlhoroãnom úsilí
my musíme vychádzaÈ s kaÏdou
dostaÈ historika delegovaného
vládou. Tento postoj nie je ani
na‰ou organizáciou do komisie
tak utilitaristick˘, ako základn˘
na schvaºovanie uãebníc dejepisu, ão ihneì vyvolalo nevôºu Ján Liteck˘ ·veda s rodinou na âervenom Kameni. a hodnotov˘. KaÏdá vláda je
v boº‰evickej tlaãi. No a e‰te
Foto archív predsa v˘sledkom demokratick˘ch volieb. A za udrÏiavanie
jednu vec som sa od zaãiatku
demokratického povedomia veºa naa zvolila si nov˘ názov – Zväz protikosnaÏil - podºa moÏností odstrániÈ
‰ich predchodcov predsa poloÏilo aj
munistického odboja. Uznáte, Ïe pre
v‰etky drobné osobné spory medzi
Ïivot, ãi na‰i ãlenovia si to odtrpeli
komunistov a ich agentov bol tak˘
na‰imi ãlenmi, ktor˘ch síce nebolo
desiatkami rokov v ãerven˘ch munázov silná káva, a tak okamÏite koveºa, ale vÏdy sa nieão nájde, hoci len
ãiarÀach. Apropos, práve HZDS
nali. Mimochodom – to ich hlavné
z nedorozumenia, aby sme sa voãi
presadilo zákon o nemorálnosti
posolstvo, ktoré sme od nich hneì
sebe správali ako taká veºká rodina.
komunistického reÏimu a nebyÈ
po zaloÏení poãúvali ako verklík bolo,
Po odchode ãasti ãlenskej zásabotáÏe KDH, mohol byÈ zákon
Ïe hlavné je komunistom odpustiÈ.
kladne v roku 1999 vznikli dve
oveºa prísnej‰í a funkãnej‰í. Na‰i ãleBez toho, aby sa títo akokoºvek
organizácie politick˘ch väzÀov.
novia sú sympatizanti a ãlenovia
ospravedlnili za svoje krvavé zloãiny,
Ak˘ to má spoloãensk˘ dopad?
prakticky v‰etk˘ch politick˘ch strán,
alebo aspoÀ zahanbene sklopili hlaPresne tak˘, ako chceli tí ão ich
okrem komunistickej. A chvalabohu
vu. KdeÏe. Îiaº, z tejto ich dezinforzo Îabotovej nahuckali – urãitú straod roku 1999 uÏ s t˘m nemáme
mácie Ïnú neãestne úÏitok dodnes.
tu váÏnosti a prestíÏe v spoloãnosti,
Ïiadne problémy.
Keì sme 26. októbra v Nitre spolu
no a men‰iu akãnosÈ. Mimochodom,
No a k financiám – áno, toto
s nitrianskym biskupom odhalili na
jeden z t˘ch, ão stáli v centre rozvrapú‰Èanie Ïilou skoro poloÏilo na‰u
prieãelí katedrály pamätnú tabuºu
tu, bol agent ·tB s krycím menom
organizáciu. Veì to asi bol aj úmykardinálovi Korcovi, ktorej osadenie
„SKALA“. Najskôr kandidoval za
sel. No znamenalo to aj oddelenie zrsme aj iniciovali, nejak˘ ‰pecialista
predsedu, no keì dostal smie‰nych
na od pliev. (Hoci to najväã‰ie oddev mimoriadne politicky korektn˘ch
pár hlasov, tak si zaloÏil novú organilenie bolo v tom povestnom roku
Katolíckych novinách priniesol inforzáciu, aby sa koneãne stal predse1999.) PreÏili sme v‰ak vìaka vtedajmáciu, Ïe to bola „Konfederácia podom aj on a viedol ju t˘m správnym
‰iemu vedeniu, ktoré sa nielen vzdalo
litick˘ch väzÀov Slovenska“. Kardinál
smerom. A ten rukopis ·tB je vidno
platov, ale ktoré do organizácie vloÏiKorec, ktor˘ bol na‰im dlhoroãn˘m
aj na ich názve – aby dezinformovali
lo aj vlastné peniaze. No a podstatne
ãlenom a ktor˘ tieÏ ÈaÏko niesol toto
verejnosÈ, dali si názov, ktor˘ na sneju zo‰tíhlilo. Odvtedy napríklad uÏ
rozdelenie, sa musel v hrobe obracaÈ.
me v roku 1999 práve na‰a organinemáme ani na to, aby sme pre
Jedn˘m z argumentov odcházácia, zaloÏená ako KPVS, opustila
Pokraãovanie z 1. strany
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potrebnú agendu zamestnali normálnu pracovnú silu, ale iba dôchodkyne, ktoré t˘ch pár eur berú len ako
prilep‰enie penzie. O honorároch
v ãasopise ãi za predná‰ky ani nehovoriac. Ale tu poznaÈ charaktery. Na
druhej strane – také Ïivorenie organizácie s tak˘m morálnym kreditom
veru nie je práve najlep‰ie vysvedãenie pre túto spoloãnosÈ.
Centrálny pamätník obetí komunizmu na Slovensku sa nachádza v bratislavskom cintoríne
VrakuÀa. KaÏdoroãne sa pri Àom
17. novembra koná pietna spomienka. AÏ do zvolenia Andreja
Kisku sa na pietnej spomienke
zúãastÀoval prezident republiky.
Kiska v‰ak dal prednosÈ pamätníku obetí pri úteku z republiky
pod hradom Devín a na cintorín
VrakuÀa nechodí. Ako vnímate
túto okolnosÈ?
V predo‰lej otázke som uÏ odpovedal, Ïe akceptovanie demokratick˘ch volieb je pre nás zásadná vec.
Takisto tu nejde ani tak o nejaké meno, ale o úrad prezidenta, ktor˘ by
mal vzdaÈ hold popraven˘m a umuãen˘m komunistick˘m reÏimom, takÏe samozrejme sme ho pozvali. No
ale aj my sme ºudia so svojimi náklonnosÈami a antipatiami a tak nezáväzne vám po‰epkám, Ïe ja osobne som rád, Ïe tento komunistick˘
synãek k nám nepri‰iel. Tak, ako
veºká väã‰ina na‰ich ãlenov.
Organizácia PV ZPKO sa ãasto

vyjadruje k veciam verejn˘m. âi
uÏ to bolo k dianiu v RTVS alebo
v Ústave pamäti národa. S akou
odozvou?
Keby nebolo toho ne‰Èastného
keby... Keby tu nebola v roku 1989
len nejaká pochybná inscenácia tajn˘ch sluÏieb, ale ozajstná protikomunistická revolúcia, to by taká organizácia ako na‰a, ktorá zdruÏuje obete
komunizmu a ºudí, ktorí proti nemu
bojovali a majú najväã‰iu zásluhu na
tom, Ïe sa koneãne rozsypal, musela
byÈ na v˘slní a miláãikom v‰etk˘ch
médií. Novinári by sa len tak predbiehali v poÏadovaní jasn˘ch stanovísk
k aktuálnym problémom, ako od ºudí
s tou najvy‰‰ou morálnou autoritou.
A aká je skutoãnosÈ? Na‰e v˘zvy
a upozornenia na tie najosudovej‰ie
otázky na‰ej politiky a existencie sa
okázalo prehliadajú. A keì si e‰te
trochu zaspomíname – v novembri
na „revoluãné“ tribúny zásadne
nepripú‰Èali politick˘ch väzÀov. Ako
vidíme, réÏia bola od zaãiatku v pevn˘ch rukách.
Politickí väzni komunizmu sú
citliví na fal‰ovanie dejín. Najmä
RTVS tohto roku si v tomto smere pri‰la na svoje. Takmer nebolo
relácie s historickou tematikou,
aby slovenské dejiny nepoÀala
‰kandalózne. Dokonca v relácii
Veãera s Havranom k v˘roãiu prijatia Deklarácie slovenského
národa odzneli „argumenty“, Ïe
âesi museli obsadiÈ miesta v ‰tát-

Ján Liteck˘ ·veda pri kon‰truovaní nového hudobného nástroja.
Foto archív

nej správe, lebo Slováci boli negramotní. âo si o prístupe RTVS
k histórii národa myslíte?
KeìÏe toto je veºmi ‰iroká téma,
ja to zoberiem len z úzko antikomunistického hºadiska. NebyÈ Bene‰a
a ìal‰ích ãesk˘ch nacionalistov, aj
t˘ch komunistick˘ch, ktorí si u Stalina zabezpeãili navrátenie slovenskej
kolónie, na Slovensku by komunisti
nikdy nemali ‰ancu sa aÏ takto presadiÈ, bola to okrajová skupinka ºudí.
Staãí si pripomenúÈ voºby z roku
1946 – a to sa uÏ ºudia vtedy zaãínali
komunistov aj báÈ, no úplne sa
zastra‰iÈ nedali. Preto sú na‰i komunisti takí vìaãní âechom, no a keìÏe
dodnes ovládajú masmédiá, ãeské
nacionalistické lÏi o na‰ej zaostalosti,
ãi priam polodebilite, (Ïeby podºa seba súdim teba?) na nás vylievajú kaÏd˘ deÀ ako pomyje. UÏ som viackrát
povedal, Ïe Slováci sú asi jedin˘ národ na svete, ktor˘ nemá ani svoju
televíziu, ani svoj rozhlas, ani denníky. Hoci dejiny uÏ viackrát ukázali, Ïe
Slovák vydrÏí v‰etko, teda aj ‰tát bez
masmédií, predsa len by uÏ bolo naãase s t˘m nieão urobiÈ.
Na budúci rok si pripomenieme 30 rokov od nadobudnutia
slobody. Ako ste spokojn˘ so stavom vecí verejn˘ch?
Na túto otázku som uÏ ãiastoãne
odpovedal. Iba struãne dodám, Ïe
posledn˘ v˘voj opäÈ napæÀa politick˘ch väzÀov obavami. V rámci inscenácie nám síce súdruhovia chvíºu
povolili slobodne rozprávaÈ, no dlhodobo to urãite nie je v ich záujme
a tak pomaly znovu uÈahujú skrutky.
Znovu sa prenasledujú ºudia za názory a myslenie. Sloboda slova nám
mizne r˘chlej‰ie ako sneh v apríli.
A keìÏe nielen politickí väzni, ale ani
beÏní Slováci nemajú prístup do médií, nemáme proti t˘mto tendenciám
moÏnosÈ nijako bojovaÈ, ani argumentaãne im oponovaÈ. Hádam najviac to vidno na tom, Ïe uÏ sa opäÈ
presadzuje komunistick˘ v˘klad dejín, ako ten jedin˘ správny, presne
ako v 50. rokoch. Tu treba dôrazne
pripomenúÈ, Ïe komunistick˘ rovná
sa zloãineck˘. Ale ako keby to nikomu neprekáÏalo.
Eva Zelenayová
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Prečo nepovedať celú pravdu?
(Dokončenie)
TakÏe je naãase vravieÈ pravdu a písaÈ
pravdu. Tak ako majster Ján Hus nabádal
uÏ pred 600 rokmi. A polopravdy opravovaÈ, lÏivé relikty odstraÀovaÈ...
Napríklad v Pre‰ove uÏ poãas polstoroãia provokuje obyvateºov mesta ozrutná propagácia tzv. „Slovenská republika rád“. Dovliekli ju maìarskí boº‰evickí vojaci, ktorí
v júni a v júli 1919 okupovali juÏné a v˘chodné Slovensko. Po obsadení Pre‰ova 7. júna 1919 vyhlásili vznik
komunistickej republiky. A zaviedli v‰eobecn˘ ãerven˘ teror. VraÏdili slovensk˘ch vlastencov. A viacer˘ch odvliekli do zajateckého tábora v Mi‰kovci, neskôr
do Hatvane v severov˘chodnom Maìarsku. (VraÏdy od
Detvy, Levíc po Ko‰ice a Pre‰ov. Dedinu Daãov Lom
podpálili z pomsty – zhorelo 70 domov. Fakty citované
podºa knihy prof. Dr. Milana ëuricu: Dejiny Slovenska
a Slovákov. Vyd. Lúã, Bratislava, 2003.) Predsedom
vlády ãervenej republiky sa stal ãesk˘ robotník, ãlen
vedenia komunistickej vlády v Budape‰ti Antonín
Janou‰ek. Rusk˘ boº‰evick˘ komisár zahraniãn˘ch vecí
Georgij âiãerin zaslal do Pre‰ova nad‰en˘ blahoprajn˘
telegram: „V mene sovietskej vlády Ruska víta zrod
ìal‰ieho sovietskeho ‰tátu – Slovenskej sovietskej
republiky. Nech Ïije Slovenská ãervená socialistická
republika! Nech Ïije komunistická internacionála!“

Krvavo vybojovaná sloboda
Núten˘ ústup ãervenej maìarskej armády z Pre‰ova
7. júla 1919 bol aj ukonãením ãervenej pre‰ovskej republiky. Podºa záznamu z citovanej knihy str. 302-306
pri vojensk˘ch operáciách poãas oslobodzovania
Slovenska v roku 1919 padlo v bojoch pribliÏne 900 vojakov a dôstojníkov ãsl. armády. A bolo aj 2700 ranen˘ch. Maìari priznali 450 m⁄tvych a 366 ranen˘ch.
TakÏe na‰a slovenská sloboda bola krvavo vybojovaná.
A nielen na európskych frontoch. Vìaka ãesk˘m obetav˘m legionárom. Sami Slováci sme na to v tom ãase nemali síl. Bol to dôsledok povojnového chaosu a smutne
známej slovenskej nesvornosti. Teraz, v dÀoch slávenia
25. v˘roãia od zrodu samostatnej demokratickej republiky – Slovenskej republiky – dovoºujem si poprosiÈ obyvateºov a najmä predstaviteºov mesta Pre‰ov: Dokedy
e‰te chcete trpieÈ tú potupnú reklamu o komunistickej,
Maìarmi dovleãenej tzv. Slovenskej republike rád vo
svojom slovenskom demokratickom a kresÈanskom
meste Pre‰ov?
ëal‰ia podobná protislovenská, protidemokratická
i protikresÈanská provokácia sa sto rokov ukr˘va v chráme BoÏom, v Dóme sv. AlÏbety v Ko‰iciach. LeÏia tam
telesné pozostatky uhorského magnáta Franti‰ka II. Rákociho a jeho ‰iestich druhov. Tento podivín je tragicky
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známy t˘m, Ïe cel˘ Ïivot venoval sluÏbe tureckému
sultánovi. Jeho fanatická vernosÈ Turkom sa prejavila,
keì po poráÏke Turkov pri Viedni v roku 1683 a následn˘ch ÈaÏk˘ch bojoch boli Turci vytlaãení z celého
Slovenska aj Maìarska. Tento stre‰ten˘ magnát potom
zorganizoval a viedol od roku 1703 do roku 1711 vojenskú vzburu od Sedmohradska cez celé Slovensko aÏ
po Bratislavu. Zrejme mu nestaãilo, Ïe sa Maìarsko
koneãne po 180 rokoch zbavilo tureckého okupaãného jarma a Slováci 150 rokov bojov o Ïivot svojich rodín
a dedín pozdæÏ celého juÏného Slovenska. Veì je známy
smutn˘ fakt: Turecká vojenská invázia do juhov˘chodnej Európy od zaãiatku 13. storoãia zabrzdila hospodársky a duchovn˘ rozvoj balkánskych ‰tátov a národov,
vrátane ná‰ho i Rumunov, Chorvátov, Maìarov, Albáncov i Rakú‰anov a pravdaÏe Srbov aj Bulharov minimálne o dve storoãia. A miliónové straty na Ïivotoch
obyvateºov, utrpenie ãi materiálne ‰kody sa nedajú ani
odhadnúÈ. Turecká okupácia vytvorila z Balkánu trvalé
ohnisko napätia, náboÏensk˘ch i národn˘ch bojov.
Tragické následky trvajú doteraz.

Masový vrah odpočíva v chráme
Franti‰ek II. Rákoci po poráÏke svojej vojenskej
vzbury u‰iel roku 1711 so svojimi najbliÏ‰ími druhmi do
Turecka. Tamoj‰ia vláda im poskytla doÏivotn˘ azyl. Zaãiatkom 20. storoãia vtedaj‰ia rakúsko-uhorská vláda
povolila prevoz telesn˘ch pozostatkov z Turecka do
Ko‰íc. Do Dómu sv. AlÏbety. Kto povolil toto váÏne
znesvätenie katolíckeho chrámu? Vodca vzbury bol
vlastizradcom, masov˘m vrahom, vern˘m spojencom
tureckého sultána, urputného nepriateºa kresÈanstva.
Poãas osemroãnej vojny zahynuli na Slovensku desaÈtisíce obãanov v bojoch, hladom a epidémiou moru.
Dovliekli ho tatárski násilníci - jazda v sluÏbách Turkov.
Poãas drancovania Slovenska uÏ predchádzajúceho
vzbúrenca (Imricha Tökölyho, ktor˘ po poráÏke taktieÏ
na‰iel azyl v Turecku), v bojovom virvare postihol mesto Trnava 8.8.1683 katastrofick˘ poÏiar. Zahynulo
v Àom asi ‰tyritisíc obyvateºov. Zachovalo sa len 58 domov. Franti‰ek II. Rákoci v roku 1707 dal zmasakrovaÈ
ãlenov delegácie, ktorá protestovala proti vojenskému
útlaku, lúpeÏiam a vysok˘m daniam. V Banskej ·tiavnici
dal postrieºaÈ asi tridsaÈ baníkov, ktorí bez mzdy odmietli fáraÈ.
A navy‰e: ãasté náv‰tevy maìarsk˘ch uctievaãov
tohto zloducha, jeho pozostatkov v Dóme sv. AlÏbety,
ich hlasné spevy hymien surovo uráÏajú veriacich katolíkov. TakÏe pokorne prosíme cirkevn˘ch a obãianskych
predstaviteºov mesta Ko‰íc, aby ãím skôr zariadili odsÈahovanie provokatívnych relikvií z chrámu. Pravda
a spravodlivosÈ sa dajú dosiahnuÈ. IbaÏe je k tomu
potrebná dobrá vôºa na obidvoch stranách.
Július Homola

ZAZNAMENALI SME

Rakúšania ho odovzdali Rusom
Jozef I‰tok nás 29. októbra 2018
náhle opustil a odi‰iel do veãnosti. Narodil sa 27. januára 1932 v Dvoriankach
neìaleko Ko‰íc. Bol hlboko veriacim,
úprimn˘m, ãestn˘m a statoãn˘m ãlovekom. V roku 1989 sa zúãastnil pri
zakladaní organizácie politick˘ch väzÀov
Slovenska. Bol dlhoroãn˘m hospodárom
a pokladníkom Regionálnej poboãky PV ZPKO v Ko‰iciach.
Pracoval s veºkou hospodárnosÈou a precíznosÈou. Na
besedách so ‰tudentmi neúnavne vysvetºoval hrôzy komunistického reÏimu v 50. rokoch.
V roku 1949 prekroãil ‰tátne hranice cez rieku Morava
a dostal sa do Viedne, kde sa chcel skontaktovaÈ s ãlenmi
Bielej légie. Îiaº, zatkla ho rakúska polícia a odovzdala
ruskej strane. Vo väzení v âesk˘ch Budûjoviciach strávil
4 mesiace. Následn˘m vykon‰truovan˘m súdnym procesom za ãlenstvo v Bielej légii bol odsúden˘ na 15 rokov

odÀatia slobody. Svoj trest si odpykával vo väzniciach v Ko‰iciach, Bratislave, Ilave a v Mírove. Dva roky preÏil kruté
väznenie v komunistickom pracovnom tábore na Jáchymovsku. Po prepustení z väzenia bol rehabilitovan˘. V roku
2016 mu v Michalovciach Ústav pamäti národa odovzdal
pamätnú medailu s pamätn˘m listom úãastníka a veterána
protikomunistického odboja.
S Jozefom I‰tokom sme sa rozlúãili vo farskom kostole
sv. Gorazda a spoloãníkov v Ko‰iciach na Terase. Následne
uloÏili jeho telesné pozostatky na cintoríne sv. Rozálie. Na
pohrebe sa zúãastnili ãlenovia PV ZPKO z V˘chodoslovenského kraja. Rozlúãkovú reã predniesol Ing. Ján BrodÀansk˘, hospodár regionálnej poboãky v Ko‰iciach.
Drah˘ ná‰ JoÏko, nech Ti je slovenská zem, ktorú si tak
veºmi miloval, ºahká. Nech Ti dobr˘ Boh za Tvoje utrpenie
a za v‰etko dobré, ão si vykonal pre rodinu a na‰u poboãku, pripraví veãn˘ príbytok.
Juraj Vrábel, ãlen redakãnej rady

Rozlúčili sme sa s Michalom Pavlíkom
Michal Pavlík je príkladom toho
ako spoloãnosÈ nie vÏdy vie akceptovaÈ
ideály a nad‰enie mladého ãloveka. Roku 1944 po skonãení strednej ‰koly
chcel byÈ letcom, ale rodiãia mu nedali
súhlas. Roku 1949 ukonãil ‰kolu poddôstojníkov v zálohe a potom sa rozhodol
pre vojaka z povolania. Poãas dovoleniek doma sa zoznámil so skupinou Biela légia a stal sa jej
ãlenom. V roku 1951 ho zobrali do vy‰etrovacej väzby
a neskôr odsúdili za velezradu
na 25 rokov. Ako politick˘
väzeÀ doloval urán na Pfiíbramsku. Roku 1960 sa dostal
domov na amnestiu, oÏenil sa
a angaÏoval aj v zdruÏení Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj.
V homílii otec Stanislav Fedor povedal, Ïe „smrÈou nebohého Michala odchádza ìal‰í
Ïiv˘ svedok spomedzi t˘ch, ão
zaÏili utrpenie diktatúry moci“.
âlen farskej rady pán Martin
Hrubovsk˘ v smútoãnom príhovore uviedol: „DvadsaÈpäÈroãn˘ chlapec Michal, podvyÏi-

ven˘, obsypan˘ vyráÏkami, vredmi, zatvoren˘ v katakombe
so vzdialen˘m slneãn˘m svetlom, bez hygieny, vitamínov,
samé diery. Citujem nebohého: „Jediné ão mi za tie roky
pomáhalo, bola úprimná a neotrasiteºná viera v Boha. Musel som veriÈ a dúfaÈ. Ak by som nemal vieru, bol by som
ako such˘ lístok uná‰an˘ vetrom“.
âesÈ jeho pamiatke.
(red)
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

STALO SA
1. decembra 1989 vláda âSSR
nariadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na
hraniciach s Rakúskom, ktoré slobodn˘ svet naz˘val „Ïeleznou oponou“.
2. decembra 1946 sa zaãal proces
proti J. Tisovi, A. Machovi a F. ëurãanskému pred Národn˘m súdom v Bratislave. âlenmi senátu boli: predseda
Igor Daxner a ‰iesti prísediaci, v‰etci
evanjelického vyznania, alebo ateisti.
Îalobcami boli ªudovít Rigan, Juraj ·ujan a vojensk˘ prokurátor plukovník
Anton Ra‰la.
4. decembra 2006 zomrel pápeÏsk˘ prelát, prenasledovan˘ komunistick˘m reÏimom, Mons. Viktor Trstensk˘
6. decembra 2006 zomrel dlhoroãn˘ ãlen a funkcionár krajskej poboãky v Îiline Emil Rafaj.
10. decembra 1947 bol na trest
smrti zastrelením odsúden˘ generál armády SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef
Turanec. Neskôr mu trest zmenili na 30

rokov väzenia. Zomrel vo väznici v Leopoldove v roku 1957.
14. decembra 1948 vláda rozhodla presunúÈ 65 000 verejn˘ch zamestnancov „do v˘roby“. I‰lo o prvú
masovú diskrimináciu politicky „nespoºahliv˘ch“ obãanov brutálnym zníÏením ich spoloãenskej pozície a pracovn˘ch ziskov. Tieto opatrenia pokraãovali aj zaãiatkom päÈdesiatych rokov
a postihli 75 000 obãanov.
22. decembra 1948 zomrel slovensk˘ arcibiskup Karol KmeÈko, sídeln˘ biskup nitriansky. Jeho nástupcom
sa stal Eduard Nécsey.
22. decembra 1949 schválilo
Predsedníctvo ÚV KSâ návrh na mocensk˘ zákrok proti klá‰torom.
27. decembra 1992 zomrel v Bratislave b˘val˘ poslanec Slovenského
snemu a najbliÏ‰í spolupracovník Karola Sidora, komunistick˘m reÏimom prenasledovan˘ Pavol âarnogursk˘.

31. decembra 1992 zanikol ‰tátny
útvar âeská a Slovenská federatívna republika.
December 1987. Vy‰e 500 000 ºudí podpísalo petíciu katolíkov za náboÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala na Slovensku (vy‰e 300 000 podpisov).
December 1955. Podºa odhadu
nemeckého historika J. G. Hoenscha
bolo v âeskoslovensku 230 „nápravn˘ch zariadení“ (väzníc, pracovn˘ch táborov, uránov˘ch baní a pod.) a v nich
240 000 uväznen˘ch obãanov, z ktor˘ch asi 80 % za politické „zloãiny“.
V rokoch 1948 – 1955 bolo v socialistickom âesko-Slovensku materiálne zniãen˘ch 27 500 000 kníh, z najväã‰ej ãasti to boli publikácie zhabané
v klá‰toroch a v in˘ch náboÏensk˘ch
in‰titúciách. ëal‰ie státisíce vzácnych
vydaní boli rozpredané zahraniãn˘m
antikvariátom.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a podpredseda
organizácie Rafael Rafaj nav‰tívili 13. novembra v priestoroch Ministerstva vnútra SR generálneho riaditeºa sekcie verejnej správy Ing. Adriána Jenãa. Zástupcovia PV ZPKO informovali ‰éfa sekcie o hlavn˘ch finanãn˘ch problémoch
na‰ej organizácie. Predov‰etk˘m o potrebe spracovaÈ archív a hlavne opraviÈ pamätník obetí komunizmu. Informovali sa aj o moÏnostiach paralelného financovania pamätníka. Poãas rokovania hovorili aj o neprofesionálnych manieroch denníka SME, ktor˘ opäÈ uverejnil dezinformácie o PV

Výzva
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 stra-

ZPKO. Rokovanie charakterizovali ako vecné a v ústretovom duchu.
■ Predstavitelia regionálnej poboãky v Trebi‰ove,
regionálnej organizácie v Ko‰iciach a bratislavského ústredia vybavili na Mestskom úrade v Trebi‰ove poskytnutie
dotácie vo v˘‰ke 250 EUR na pietnu spomienku pri príleÏitosti 68. v˘roãia odvleãenia, súdnych procesov a odsúdenia
‰tudentov gymnázia do Jáchymovského pekla v roku 1951
komunistickou mocou, ktorá sa kaÏdoroãne koná v priestoroch Gymnázia Trebi‰ov pri pamätnej tabuli.

tili 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: SK74 3100 0000
0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX, alebo
sa kontaktujte na tel. ãíslach 0902 199
429 a 0905 737 790.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

■ 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.
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● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI
V decembri si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich
ãlenov a sympatizantov. Spomíname
aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

ROZLÚČILI SME SA

Rozália Hockicková, Spi‰ské Podhradie
15.12.1936

84 rokov
·tefan Hrizák, PovaÏská Teplá25.12.1934
Anastázia Kulá‰ová, Bratislava15.12.1934

60 rokov
MVDr. Mária ·pániková, Modra
13.12.1958
ªudmila Martinãeková, Popudiny
3.12.1958

86 rokov
Rozália Tomãová, Klokoãov 22.12.1932
Matej Benãík, Komárno
16.12.1932

87 rokov
65 rokov
Marián ·uman Burdej, Bratislava
15.12.1953
Dalila Kuti‰ová Luknárová, Bratislava
26.12.1953

70 rokov
Ing. Ján Liteck˘ ·veda, Bratislava
14.12.1948

Gustáv Hrabovec, Doln˘ Kubín
24.12.1931
Pavol Kuºa, Levoãa
18.12.1931

89 rokov
Eva Slimáková, Limbach
22.12.1929
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa
25.12.1929

91 rokov
75 rokov
Anna Gombárová, Luãenec 26.12.1943

Alojz Poldalf, Îiar nad Hronom
28.12.1927

80 rokov
Eva Karnayová, Michalovce
Melánia Straková, Pie‰Èany
Miroslav Îila, Badín
Ing. Viliam Zopp, Bratislava

92 rokov
11.12.1938
25.12.1938
2.12.1938
2.12.1938

Anna Mazáková, Púchov
17.12.1926
Valéria Mito‰inková, Bratislava
16.12.1926

99 rokov
Ján Petro, Humenné

82 rokov
Hedviga Slivková, Ilava
Helena Stanãíková, Brezno
Mária Gregu‰ová, Nitra

20.12.1936
1.12.1936
6.12.1936

18.12.1925

Jubilantom srdeãne
blahoÏeláme

PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Monika S˘korová, Bratislava
20 EUR
Mgr. Slavomír Janãok, Bratislava
50 EUR
Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 87 rokov, 29.
septembra 2018, zomrel Alexander
BARTA, dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO Nitra. Posledná rozlúãka sa konala 4. októbra
2018 v rímskokatolíckom kostole a na
miestnom cintoríne v Bádiciach. Poslednej
rozlúãky sa zúãastnili ãlenky Janka
Vere‰ová, Agáta Fi‰erová a predsedníãka
RO PV ZPKO Nitra AlÏbeta Loudová.
✞ Vo veku 89 rokov, 2. novembra
2018, zomrel Stanislav PLEVZA, dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO Trnava. Posledná
rozlúãka sa konala 8. novembra 2018 na
cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
Poslednej rozlúãky sa zúãastnili ãlenovia
RO PV ZPKO Trnava.
✞ Vo veku 91 rokov, 28.októbra
2018, zomrel Michal PAVLÍK, dlhoroãn˘
predseda regionálnej poboãky PV ZPKO
Trebi‰ov a nositeº pamätnej medaily Ústavu pamäti národa za utrpenie spôsobené
komunistick˘m reÏimom v období neslobody. Posledná rozlúãka sa konala 30. októbra 2018 v kostole Najsvätej‰ej Trojice
v Plechoticiach a na miestnom cintoríne.
Smútoãného aktu sa zúãastnili predseda
aj ãlenovia RO PV ZPKO Ko‰ice, ako aj
predsedníãka RO PV ZPKO Pre‰ov.
✞ Vo veku 83 rokov, 9. novembra
2018, zomrela Mária PAVLÍKOVÁ, ãlenka PV ZPKO a manÏelka politického väzÀa
Michala Pavlíka, b˘valého predsedu regionálnej poboãky PV ZPKO Trebi‰ov. Posledná rozlúãka sa konala 11. novembra
2018 v kostole Najsvätej‰ej Trojice v Plechoticiach a na miestnom cintoríne.
✞ Vo veku 86 rokov, 29. októbra
2018, zomrel Jozef I·TOK, zakladajúci
ãlen organizácie, dlhoroãn˘ hospodár
a pokladník regionálnej poboãky PV ZPKO
v Ko‰iciach. Posledná rozlúãka sa konala
na cintoríne sv. Rozálie v Ko‰iciach.
✞ 7. novembra 2018 zomrela Judita
KMECOVÁ z Popradu, dlhoroãná aktívna ãlenka organizácie PV ZPKO. Na poslednej ceste nebohú 9. novembra 2018
v Poprade odprevadili predsedníãka RO
PV ZPKO Pre‰ov Mária Dvorãáková
a predseda RO PV ZPKO Ko‰ice ·tefan
Novák.
✞ Vo veku 88 rokov, 9. októbra
2018, zomrela BoÏena HLAVATÁ zo
·enkvíc, dlhoroãná ãlenka RP PV ZPKO
Bratislava - okolie. Posledná rozlúãka sa
konala 12. októbra 2018 v Dolnom Kubíne, kde Ïila ostatné dva roky u dcéry.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
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