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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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V samotke za slušnosť
NÁŠ ROZHOVOR
Ladislav Lenãe‰ (1936)
z Nitry je len dva roky ãlenom na‰ej organizácie.
Vyprovokovali ho k tomu
známi herci ako Milan
KÀaÏko a Juraj Kukura.
Vraj boli by sa postavili
proti reÏimu, keby... Nepostavili sa, dobre zarábali
a po „neÏnej“ e‰te lep‰ie.
Viaceré obete komunizmu
(a nielen ich) irituje ãinnosÈ tak˘ch hrdinov na
v‰etky ãasy. O svojej rebélii voãi reÏimu sa pán
Lenãe‰ podelil s ãitateºmi
Svedectva.

V čísle

Ján Litecký Šveda

Kočovný cirkus
Humbermanizmus
Vyhlásenie
14. snemu
PV ZPKO

Foto Eva Zelenayová

Ladislav Lenãe‰

nom. Na jednej strane provokoval
vyzdvihovaním niektor˘ch politikov,
ktorí neboli ideálom kresÈanského Ïivota, na strane druhej brali majetky
ºuìom, ktoré si nadobudli svojou
prácou. Hnevalo ma to a s ìal‰ími
dvoma spoluÏiakmi sme zaãali vyrá-

Eva Zelenayová
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Požiera nás
globalizačný mor

Z výročných
schôdzí
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Jozef Timko
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Sv. omša
za
prenasledovaných

Juraj Vrábel
3

Jáchymovské peklo
2019

baÈ plagáty a umiestÀovaÈ na viditeºn˘ch miestach. Pokazilo mi to Ïivot,
napriek tomu som si myslel, Ïe po
roku 1989 uÏ budem môcÈ pokojne
ÏiÈ a nebudem sa musieÈ ìalej angaÏovaÈ.
Pokraãovanie na 10. strane

Július Homola
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Notre Dame
v plameňoch
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Marián Tkáč
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Nečakajme na zázrak,
9
konajme!
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Zvyãajne obete komunizmu
sa prihlásili do organizácie politick˘ch väzÀov hneì po zmene
reÏimu. Preão ste tak dlho otáºali?
Hoci som bol jedináãik, mal som
vyhranené názory a nastupujúci komunistick˘ reÏim ma priam ohúril
svojou obludnou praxou voãi obãa-

SLOVO NA ÚVOD

Kočovný cirkus Humbermanizmus
Nedávno sa jeden boº‰evick˘ synãek vyjadril
na adresu kÀaza Kuffu, Ïe by ho mali daÈ do cirkusu. Îiaº, nevieme, ktor˘ cirkus t˘m myslel. Máme
tu totiÏ jeden zaujímav˘ koãovn˘, ale obávam sa,
Ïe ten to nebude. Na tomto cirkuse je zaujímavé,
Ïe ani tak veºmi nekoãuje po slovensk˘ch mesteãkách a dedinkách, skôr iba po Bratislave. Ale zato pravidelne mení repertoár. Hlavnou náplÀou tejto partie je vydávaÈ vyhlásenia.
âi uÏ je to v˘zva za pokraãovanie genocídy Slovákov zachovaním
Veºkého âeska; za zru‰enie amnestií; protest proti zru‰eniu dotácií
na LGBTI; politicky korektná v˘zva na dovoz nelegálnych imigrantov; alebo nominácia spomínaného kÀaza Kuffu za homofóba roka. Ku kmeÀovému repertoáru samozrejme patrí aj treÈohorn˘
komunistick˘ slovník s jeho neprestajn˘mi v˘zvami proti fa‰izmu.
Pokiaº v‰ak témy b˘vajú rôzne, nikdy sa nemení ich základné smerovanie – vÏdy je to nieão takreãeno proti génom väã‰inovej slovenskej spoloãnosti. A hlavne, nenávisÈ proti Slovensku ako takému. Treba si v‰imnúÈ, Ïe aj partia zostáva prakticky tá istá. Iba
obãas vymenia nejakého uÏ veºmi opozeraného klauna ãi ak potrebujú predviesÈ mimoriadne zloÏité ãíslo, ako bolo to s amnestiami, priberú aj nejak˘ch nov˘ch akrobatov alebo hltaãov ohÀa, aby
vykúzlili e‰te väã‰í pekeln˘ plameÀ zo svojich úst. Hádam najstabilnej‰iu zostavu z celého ansámblu tvoria hadie Ïeny. E‰te treba
podotknúÈ, Ïe tento slnieãkarsky cirkus je v‰ak kvalitou na míle
vzdialen˘ tomu známemu Slneãnému cirkusu.
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Cirkus Kolégium
Teraz si opäÈ rozloÏili nové ‰apitó s veºk˘m nápisom: „Kolégium Pamäti národa“, aj s novou v˘zvou pre riaditeºov ‰kôl.
V‰imnite si: Kolégium Pamäti národa. To znie, ako keby samé dokonalé dobro a láska prehovorilo hromov˘m hlasom priam z útrob
zeme. Svedomie národa v celej svojej kráse. George Orwell aj s jeho ministerstvom pravdy môÏe blednúÈ závisÈou. Ako vidno, títo
samozvanci uÏ stratili aj poslednú ‰tipku hanby, ak nejakú vôbec
niekedy mali. Pokiaº tie rôzne v˘zvy koãovného cirkusu s nevôºou
registrujeme, hlavne tie na podporu genocídy Slovákov, aj celú ich
‰kodlivosÈ, tu sa uÏ musíme ozvaÈ. PretoÏe my, politickí väzni a ich
rodinní príslu‰níci, nie sme nijakí samozvanci, ako vy‰‰ie spomínaná partia. My sme sa neustanovili za svedomie národa sami, nás
za svedomie národa stanovili v‰etci tí komunistickí prokurátori,
e‰tebáci, dozorcovia, ktorí nás muãili, kopali do rebier, pribíjali
semenníky o lavicu, alebo „len“ vyhnali z domovov, ãi nedovolili
‰tudovaÈ. Aj s v˘datnou pomocou v‰etk˘ch t˘ch tzv. „historikov“,
„filozofov“ a podobnej príÏivníckej svoloãe, ktorá nieÏeby sa ponáhºala aspoÀ zmyÈ si symbolickú krv zo svojich rúk, naopak, verná
svojmu naturelu sa ponáhºala obsadiÈ v‰etky ‰tátom platené in‰titúcie. Popraven˘ch a umuãen˘ch tu ani nespomínam.

Teroristická banda
Nakoniec to museli pod tlakom aj sami priznaÈ, ão dokazujú
obsiahle rehabilitácie. Len synãekovia tejto teroristickej bandy to
zase nechcú akceptovaÈ a vnucujú Slovákom komunistick˘, ãiÏe
ich zloãineck˘ pohºad na dejiny. KeìÏe ozajstní politickí väzni sú
ãím ìalej t˘m viac nepohodlní, najnov‰ie zakladajú v‰elijaké
obskúrne organizácie, len aby prekryli hlas ozajstného svedomia
národa. Ako napríklad „Post Bellum“. Veì len si preãítajte ich
„humanistick˘“ program – no mapovanie komunizmu a jeho
zloãinov tam nenájdete. A nie je to jediná takáto organizácia, ãi
nadácia, veì peÀazí je dosÈ... Ale ‰koda reãi. KeìÏe na‰i politickí
väzni zo Zväzu protikomunistického odboja stále stoja na hodnotov˘ch pozíciách, pre ktoré ich zatvárali (Boh, rodina, vlasÈ), pre
politicky korektn˘ „newspeak“ nie sú dosÈ „demokratickí“. Jednoducho autentick˘ hlas, ktor˘ sa vrchovato zaslúÏil o nastolenie
demokracie, má zaniknúÈ. Právo na existenciu má len ten vypreparovan˘ boº‰evick˘mi synãekmi, aby sme sa postupne
dozvedeli, a hlavne na‰e deti, Ïe ten ãeskoslovensk˘ komunizmus
v podstate ani nejak˘ veºmi zl˘ nebol, ale Slovensko, tá najãernej‰ia diera sveta.

Rozsievači nenávisti
·írenie nenávistn˘ch lÏí je ich hlavná metóda. KeìÏe v‰ak
majú mediálnu zvrchovanosÈ, ktorú si v novembrovej inscenácii
dôkladne zaistili, za „nenávistníkov“ oznaãujú naopak t˘ch, ktorí sa ich nenávistn˘m klamstvám bránia.
Ale vráÈme sa k ná‰mu koãovnému cirkusu. Ich vyhlásenia,
z ãasu na ãas podporené aj nejakou demon‰tráciou, je typická
akcionistická politika, aká priviedla k moci aj sovietskych boº‰evikov. Veì keby ãakali na demokratické procedúry, dodnes by sa
v Rusku nedostali k moci. Ani nikde inde. Ich ustaviãn˘ sektársky
boj proti demokracii v súãasnosti naz˘vajú bojom proti populizmu.
Na záver v‰ak treba zdôrazniÈ, a to nás môÏe te‰iÈ, Ïe táto
skupinka protislovensk˘ch fundamentalistov je mimoriadne úzka.
Sú to stále tí istí ºudia, ktor˘ch poãet sa rozmnoÏuje maximálne
tak xeroxom. Ale Ïiaº, aj novinami. Druh˘, tak˘ optimisticko-pesimistick˘ záver je ten, Ïe stále opakovan˘ vtip prestáva byÈ vtipom
a ºudia uÏ zaãínajú vidieÈ, ão s nimi masmédiá robia. Aj to, Ïe je
to iba pár recyklovan˘ch jedincov, ktorí roky okupujú cel˘ mediálny priestor. TakÏe uÏ je naãase zv˘‰iÈ demokratick˘ tlak verejnosti, aspoÀ na tie médiá, ktoré si platíme z na‰ich daní, ako je
napr. RTVS, pretoÏe na oligarchické nemáme Ïiadny dosah. Aby
sa „slovenské“ médiá vrátili do slovensk˘ch rúk, alebo tak vzletnej‰ie ãi demokratickej‰ie povedané – do rúk ºudu.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Vyhlásenie 14. snemu PV ZPKO
Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (III. odboj) na svojom 14. sneme v Bratislave vyjadrujú
váÏne znepokojenie a rozhorãenie
nad neustálym obmedzovaním
slobody slova, slobôd prejavu
a názoru v spoloãnosti, v médiách
a na sociálnych sieÈach a rovnako aj
nad direktívami európskych spoloãenstiev v tejto oblasti. Podºa b˘val˘ch politick˘ch väzÀov komunizmu
nijaké opatrenia spoloãnosti, ani na
pomyselnú obranu demokracie, nemôÏu byÈ nadradené základnému
ãlánku demokracie a slobody obãana, ktor˘m je jeho absolútna zvrchovanosÈ a sloboda slova i vyjadrovania ak˘chkoºvek kritick˘ch názorov.
Rovnaké znepokojenie vyjadrujeme aj nad oÏivovaním ìal‰ích

neototalitn˘ch praktík v spoloãnosti ako je sledovanie a nahlasovanie prejavov obãanov, praktiky
cenzúry a tlakov na pouÏívanie autocenzúry tzv. slovníkom politickej
korektnosti, a tieÏ nad oÏivovaním
metód urãovania vnútorného a vonkaj‰ieho nepriateºa, ako z temn˘ch
ãias boº‰evickej totality. Takéto
praktiky uskutoãÀované alebo
schvaºované aj niektor˘mi slobodn˘mi médiami sú podºa väzÀov svedomia neprípustné a spoloãnosÈ sa
musí spoloãne proti nim postaviÈ.
Politickí väzni sú ‰okovaní, Ïe
nová prezidentka republiky si za
svojho hlavného poradcu pre vnútornú politiku vybrala b˘valého
aktívneho komunistu a ideológa Mariána Le‰ka – vy‰tudovaného marxis-

tu, redaktora t˘Ïdenníka Ústredného
v˘boru KSS Nové slovo, ktor˘ e‰te
v marci 1988 vyz˘val, aby sa nové
úlohy plnili s „rovnak˘m revoluãn˘m
záujmom ako ich uskutoãÀovala Komunistická strana pri uskutoãÀovaní
socialistickej revolúcie“. Podºa politick˘ch väzÀov ide o neslu‰nosÈ najhrub‰ieho zrna a facku v‰etk˘m obetiam komunistick˘ch represálií, ktoré
ideologickí novinári a reÏimoví karieristi typu Mariána Le‰ka v tlaãi obhajovali, propagovali a presviedãali verejnosÈ o ich správnosti, hoci boli od
poãiatku zloãinecké, nemorálne, nedemokratické a nekresÈanské. Tretí
odboj preto oãakáva, Ïe nová hlava ‰tátu nomináciu M. Le‰ka a jemu podobn˘ch kádrov totality
stiahne.

V stredu 29. mája
sa v Bratislave uskutoãnil 14. snem PV
ZPKO. Viac informácií
o Àom prinesieme
v budúcom ãísle. Ukazuje sa napriek tomu, Ïe generácia
priamych svedkov a obetí teroru komunistického reÏimu pomaly vymiera, ich odkaz zostáva veºmi Ïiv˘ aj
v nasledujúcich generáciach. Delegáti snemu prejavili veºk˘ záujem
o dianie na súãasnej politickej scéne
a dokázali, Ïe sú citliv˘mi barometrami v hodnotení slobody ako takej.
Vzhºadom na tieto skutoãností sa
ãas venovan˘ snemu javí ako krátky
a zrejme sa vedenie organizácie bude musieÈ zamyslieÈ nad t˘m, ako
poskytnúÈ väã‰í priestor na v˘menu
názorov i skúseností ãlenom organizácie.
Ak preferovan˘ politológ Ján
Baránek má zmätok v hlave v súvislosti s v˘vojom voliãskej základne
v Bratislave, ão si o tom majú
myslieÈ obãania bez hlb‰ej znalosti

pomerov? Baránek na webovej
stránke hlavného denníka lamentuje nad Bratislavou, ktorá sa podºa
neho zmenila na ºavicové ãudo.
A to v súvislosti s v˘sledkami volieb
v tomto roku. âi uÏ komunálnych,
prezidentsk˘ch alebo eurovolieb.
V Bratislave dominovala strana Progresívne Slovensko (PS), z ktorej
pochádza i aktuálna prezidentka

SLOVO SVEDECTVA
Zuzana âaputová, primátor Bratislavy Matú‰ Vallo aj dvaja europoslanci. Strana sa hlási ku v‰etk˘m progresívnym my‰lienkam globalistov,
teda k podpore skupín LGBTI, homosexuálnym manÏelstvám a adopciám detí homosexuálnymi pármi,
podporuje migrantov a bezv˘hradne politiku USA. Bratislavsk˘ primátor Vallo napríklad obhajoval
schválenie prenájmu pozemkov na
Hviezdoslavom nám., ktoré nezákonne zaberá americká ambasáda.
Baránek spomína na Bratislavu
ako kozmopolitné a trochu aj bo-

hémske mesto, mix národností i vierovyznaní. Di‰tancuje sa od ºudákov, pamätá si Bratislavu za komunistov s pln˘mi kostolmi, za Meãiara
s pln˘mi námestiami priaznivcov
KDH a neskôr SDK. Ako dôvod, Ïe
sa Bratislava zmenila na ºaviãiarsku
vidí v PetrÏalke osídlenej „prí‰elcami zo v‰etk˘ch kútov Slovenska“.
IbaÏe Baránek je tak trochu mimo.
Bratislava bola a je kozmopolitné
mesto, bez ukotvenia v národe
a vierovyznaní. A tak˘m je aj PS, ãiÏe je len pokraãovateºom toho KDH
a SDK, ktoré rozloÏili národného
a kresÈanského ducha v slovenskej
populácii, a ktor˘ch veºk˘m fanú‰ikom bol aj Baránek. Preão sa mu to
dnes nepáãi? Veì je to v˘sledok aj
jeho práce. A vzhºadom na to, Ïe
tento globalizaãn˘ mor zachvátil
celé Slovensko, treba mu venovaÈ
pozornosÈ. Najmä pred budúcimi
parlamentn˘mi voºbami.
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Požiera nás globalizačný mor

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

3

KOMENTUJEME

Jáchymovské peklo 2019
V dÀoch 17. a 18. mája sa v Jáchymove uÏ po tridsiaty raz konala pietna spomienka ,,Jáchymovské peklo“ na pamiatku utrpenia a nespravodlivo stíhan˘ch
politick˘ch väzÀov totalitného reÏimu. Na spomienke
sa zúãastnili aj ãlenovia organizácie PV ZPKO, ktor˘ch
viedol jej predseda Ján Liteck˘ ·veda.
Prv˘ deÀ v Hornom Slavkove boli pri pamätníku poloÏené vence na pamiatku hromadného úteku jedenástich
väzÀov zo ‰achty ã. 14. Piatich zastrelili na úteku a dvoch
odsúdili na trest smrti. Pri symbolickom hrobe odzneli spomienkové prejavy. Za PV ZPKO sa prihovorila dcéra politického väzÀa Mária Dvorãáková. Závereãnú modlitbu predniesol
generálny vikár Plzenskej diecézy Jifií Majkov.
V ten ist˘ deÀ sa vo VeÏi smrti uskutoãnila spomienka
na nedobrovoºné utrpenie väzÀov pracujúcich pri mletí
a triedení uránu bez ochrann˘ch pomôcok. Po muklovskej
hymne boli jednotliv˘mi delegáciami poloÏené vence a odzneli prejavy predstaviteºov samosprávnych a ‰tátnych orgánov. B˘val˘ politick˘ väzeÀ Peter Chrom˘ vo svojom prejave
vyzdvihol Antona Srholca, tretieho najväã‰ieho Slováka
v rovnomennej televíznej ankete, ão sa niektor˘m prítomn˘m zdalo nenáleÏité lebo spomínan˘ je veden˘ vo zväzkoch ·tB ako dôverník a agent. Na záver spolu s prítomn˘mi
kÀazmi zhromaÏdeniu poÏehnal generálny vikár Ji⁄í Majkov.
Úãastníci pietnej spomienky si mohli pozrieÈ aj múzeum, kde
jednotliví väzni vydávajú svoje svedectvá. Múzeum je súãasÈou VeÏe smrti.
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Druhý deň sa začínal sv. omšou
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V sobotu 18. mája Jáchymovské peklo pokraãovalo
svätou om‰ou za zomrel˘ch i Ïiv˘ch väzÀov a ich rodinn˘ch
príslu‰níkov v kostole sv. Jáchyma v Jáchymove, ktorú celebroval emeritn˘ strahovsk˘ opát Michael Pojezdn˘ spolu
s kÀazmi zo Slovenska. V homílii spomenul, Ïe vlastné rozhodnutia ãloveka bez boÏích zákonov zapríãiÀuje násilie,
krivdy a nespravodlivosÈ. Po skonãení sv. om‰e sa prítomní
zhromaÏdili pri Bráne slobody pred kostolom. Na úvod slávnosti posádková hudba armády âR zahrala svätováclavsk˘
pochod. Predsedníãka KPV âR v Karlov˘ch Varoch Vlasta
Preislerová privítala v‰etk˘ch úãastníkov podujatia a vyzvala
ich, aby si minútou ticha uctili v‰etky obete Jáchymovského
pekla. Vojaci ãestnej stráÏe spolu s prítomn˘mi delegáciami
poloÏili vence a kytice k pamätníku. Zástupca starostu Jáchymova Franti‰ek Hol˘ privítal prítomn˘ch na území mesta
a prejavil spoluúãasÈ a úctu v‰etk˘m, ktorí v jáchymovskom
pekle stratili svoj Ïivot alebo zdravie. Podpredseda senátu
âR Ján Horník zdôraznil, aby o t˘chto smutn˘ch udalostiach
bola oboznamovaná mladá generácia, ktorá ich nezaÏila
a aby sa uÏ nikdy nezopakovali. PoslankyÀa a hejtmanka
Karlovarského kraja Jana Mraãková Vildumetzová vyzvala,
aby sme si váÏili slobodu, lebo 18 jáchymovsk˘ch lágrov je
smutn˘m mementom komunistick˘ch zloãinov. K prítom-

Kladenie vencov k pamätníku.

Foto archív

n˘m sa prihovoril aj veºvyslanec SR v âR Peter Weiss.
ZhromaÏdenie pozdravili starostovia mesta Ostrov, Horní
Slavkov, zástupca Platformy európskej pamäti a za vládu âR
námestník spravodlivosti Jeron˘m Tejc. ëalej prehovoril
predseda KPVS Peter Sandtner a podpredseda KPV âR Leo
Îídek.

Nebojte sa!
Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda vo svojom prejave
povedal: ,,Na tomto mieste sa hlboko skláÀame pred pamätníkom obetiam ãerveného teroru. Tak˘to pamätník si
vyÏaduje nielen úctu, ale zároveÀ od nás vyÏaduje, aby sme
sa správali podºa odkazu obetí, ktor˘m bol postaven˘.“
V príhovore pripomenul dvoch velikánov Európy. Prvého
v kruhu prenasledovan˘ch obetí komunizmu veºmi dobre
známeho Alexandra SolÏenicyna, ktor˘ v roku 1974 povedal
slávnu vetu: ,,NeÏite v klamstve.“ Vo vtedaj‰om reÏime bola to obrovská odvaha a jasnozrivosÈ. Aj v˘rok druhého velikána európskej histórie sv. Jána Pavla II. je dobre známy:
,,Nebojte sa!“ NebáÈ sa je na‰a morálna povinnosÈ, aby
sme Ïili kvalitn˘ poÏehnan˘ Ïivot a v pravde vychovávali aj
na‰e deti – zdôraznil Ján Liteck˘ ·veda.
Na záver podujatia udelil prítomn˘m poÏehnanie emeritn˘ opát Michael Pojezdn˘. Pietna spomienka bola ukonãená slovenskou a ãeskou ‰tátnou hymnou.
Atmosféru podujatia veºmi dobre vystihol ªudovít Ko‰ík: ,,Na t˘chto miestach vytieklo mnoho potu, sæz a krvi t˘ch
najstatoãnej‰ích príslu‰níkov na‰ich národov. Mnohí tu pri‰li
o zdravie, roky Ïivota a o svoje ideály. A aj po návrate
z väzenia si niesli svoje celoÏivotné stigmy, mali zákaz o nich
hovoriÈ, v ich dôsledku odi‰li predãasne na druh˘ svet. Niektorí práve tu ukonãili svoj Ïivot a tu sú aj pochovaní.“
Na t˘chto statoãn˘ch ºudí, ktorí trpeli za svoju pravdu,
nezradili svedomie a priniesli nám slobodu, nemôÏeme
zabúdaÈ, ani ºahkováÏne pristupovaÈ k súãasnému dianiu.
Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

V Heľpe aj so spevom
âlenská schôdza v Heºpe sa konala 13. mája pre tie ãlenky, ktoré uÏ nie sú schopné pricestovaÈ do Banskej Bystrice.
Predsedníãka RO PV ZPKO Helena Halková ich informovala
o ãinnosti organizácie za minul˘ rok. Pripomenuli jej, Ïe 8. júla t.r. bude bude 70. v˘roãie udalosti, keì pri‰iel ãetník zobraÈ miestneho kÀaza Michala âaneckého. Doruãovateºka
túto skutoãnosÈ prezradila chlapom pracujúcim na poliach. Tí
neváhali a i‰li brániÈ kÀaza. âetníka zahnali na stanicu a kÀaza ubránili. No na druh˘ deÀ pri‰lo viac ãetníkov a v‰etk˘ch,
ktorí kÀaza bránili zaistili a odviedli na v˘sluch. Bolo ich okolo tridsaÈ, medzi nimi aj Ïeny. Túto udalosÈ si politickí väzni
v Heºpe pripomenú 7. júla sv. om‰ou v rímskokatolíckom kostole. K pamätnej tabuli poloÏia veniec.
Pani Halková vyzvala ãlenov, aby tieto príbehy napísali
do Svedectva, aby sa zachovali pre ìal‰ie generácie. âlenky
zo spevokolu obohatili schôdzu krásnym spevom. ëakovali
pani Halkovej, Ïe vycestovala za nimi na Horehronie a takto
sa viac dozvedeli o na‰ej organizácii. TaktieÏ jej gratulovali
k blíÏiacim sa narodeninám a popriali jej veºa zdravia do ìal‰ieho Ïivota.
(hh)

umiestnená na vopred urãenom mieste v Trebi‰ove. Cieºom
poboãky je usporiadaÈ dôstojnú pietnu spomienku pri pamätnej tabuli väznen˘ch a vylúãen˘ch ‰tudentov Gymnázia
Trebi‰ov v septembri (68. v˘roãie); uskutoãÀovaÈ náv‰tevy
e‰te Ïijúcich politick˘ch väzÀov a ich manÏeliek; chor˘ch
star‰ích ãlenov poboãky pri v˘znamn˘ch Ïivotn˘ch jubileách;
zúãastÀovaÈ sa na akciách usporiadan˘ch v regióne Ko‰ice
a Predsedníctvom PV ZPKO; raz roãne poloÏiÈ kytice pri pamätn˘ch tabuliach PV ZPKO v okrese; v spolupráci s Cirkvou
si pripomínaÈ osud politick˘ch väzÀov a ‰kody komunistického reÏimu a organizovaÈ sv. om‰e za politick˘ch väzÀov
a ich rodinn˘ch príslu‰níkov; zaslaÈ ÏiadosÈ o poskytnutie dotácie v súlade so VZN mesta Trebi‰ov ã.151/2017 na
usporiadanie pietnej spomienky komunistick˘m reÏimom
väznen˘ch a vylúãen˘ch ‰tudentov Gymnázia Trebi‰ov v 50tych rokoch 20. storoãia.
V diskusii pán Novák poukázal na celkovú situáciu politick˘ch väzÀov a hospodárenie regiónu Ko‰ice a poboãky
PV ZPKO v Trebi‰ove. Zdôraznil, Ïe uskutoãÀované a plánované bohosluÏby za politick˘ch väzÀov a ich rodinn˘ch príslu‰níkov sa musia dostaÈ do povedomia obãanov. âlen redakãnej rady Svedectva Juraj Vrábel informoval prítomn˘ch
o poslaní ãasopisu a jeho v˘zname pre historickú pamäÈ.
(jt)

Dobrá nálada v Heºpe sa zraãí aj z fotografie.
Foto archív

V Trebišove sa
stabilizoval stav

V˘roãná ãlenská schôdza regionálnej poboãky PV ZPKO
v Trebi‰ove sa konala 17. apríla t.r. Ako hosÈ sa na nej zúãastnil predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák.
Schôdzu otvoril a viedol Ing. Jozef Timko predseda RP PV
ZPKO v Trebi‰ove. Minútou ticha si uctili pamiatku predchádzajúceho predsedu poboãky pána Michala Pavlíka,
odsúdeného za úãasÈ v Bielej légii. Prítomní schválili program
schôdze a mandátovú a návrhovú komisiu. Predseda poboãky predniesol správu o ãinnosti za minul˘ rok, priãom sa zameral najmä na v˘voj ãlenskej základne. Tá sa stabilizovala
na poãet pätnásÈ ãlenov.
Správu o hospodárení RO PV ZPKO Ko‰ice a RP PV
ZPKO Trebi‰ov predniesol pán Juraj Vrábel, v zastúpení neprítomného Ing. Jana BrodÀanského. ëalej boli urãení delegáti na 14. snem PV ZPKO: Ing. Jozef Timko a Jozef Danko.
Do plánu ãinnosti bolo zaradené zhotovenie pamätnej
tabule pre politick˘ch väzÀov z okresu Trebi‰ov, ktorá bude

V˘roãná ãlenská schôdza RP PV ZPKO v Levoãi sa uskutoãnila 30.apríla t.r. Prítomní si minutou ticha uctili odchod
piatich ãlenov, ktorí neãakane odi‰li do veãnosti.
Predsedníãka poboãky v Levoãi a regionálnej organizácie
PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãáková privítala prítomn˘ch
ãlenov a oboznámila ich s programom schôdze. V súãasnosti poboãka eviduje 79 ãlenov. Z toho sú uÏ iba ‰tyria preÏiv‰í politickí väzni komunizmu. âinnosÈ poboãky je zameraná
na pietne spomienky a stretnutia s mládeÏou v spolupráci
s predsedom regionálnej organizácie v Ko‰iciach ·tefanom
Novákom. âlenovia poboãky sa zúãastÀujú aj pietnych spomienok organizovan˘ch in˘mi poboãkami PV ZPKO a Maticou Slovenskou.
K prioritám poboãky patrí spomienka na muãeníka Pavla Kalinaja v Bijacovciach 15. februára v roku s v˘bornou
spoluprácou starostu obce Mgr. Jánom Pivovarníãkom
a miestnou strednou ‰kolou. Druhou v˘znamnou pietnou
spomienkou je Levoãská vzbura, ktorá bola 25. júna 1949.
Na pamiatku jej obetí sa v tento deÀ slúÏi sv. om‰a, vìaka
dekanovi farnosti Franti‰kovi Dlugo‰ovi. Pri pamätnej tabuli
úãastníkom vzbury si spolu s verejnosÈou pripomínajú túto
udalosÈ kladením vencov a organizujú aj besedy s mládeÏou. Tohtoroãné 70. v˘roãie tejto udalosti plánujú organizovaÈ ako celoslovenskú akciu.
Na schôdzi sa zaoberali aj politickou situáciou na
Slovensku, s ktorou sa politickí väzni nestotoÏÀujú a kon‰tatujú, Ïe mladí ºudia majú veºk˘ deficit znalostí o prenasledovaní v 50. rokoch. Preto v uznesení nech˘bala v˘zva, e‰te
viac pracovaÈ s mládeÏou a získavaÈ ich do na‰ej organizácie.
(md)
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V Žiari nad Hronom
spomínali

V˘roãná ãlenská schôdza v Îiari nad Hronom sa konala
30. apríla t.r. Schôdzu otvorila a viedla predsedníãka RP PV
ZPKO v Îiari nad Hronom Margita Zimanová. Ako hosÈ sa
zúãastnila predsedníãka RO PV ZPKO v Banskej Bystrici Helena Halková a Anna Benãatová. Na zaãiatku schôdze si minútou ticha pripomenuli úmrtie zakladateºa poboãky ·tefana
Skladana. Pán Skladan bol autorom mnoh˘ch básní z väzenského prostredia, ktoré dokázal naspamäÈ recitovaÈ najmä
pri spomienkov˘ch podujatiach. Prítomní ãlenovia organizácie sa v diskusii zaujímali o súãasnú situáciu na Slovensku
a pán Július Homola priblíÏil obdobie, keì bolo treba za
základné ºudské práva prejaviÈ veºa odvahy a statoãnosti.
(mz)

a oddanosti Pánovi JeÏi‰ovi Kristovi a celej na‰ej cirkvi. „Aj
t˘mto príkladom má pritiahol k ‰túdiu teológie a ku kÀazstvu.“ Na záver vyzdvihol pravdu z Listu sv. Pavla Rimanom,
Ïe t˘m, ão milujú Boha, v‰etko slúÏi na dobré. Aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vstala k novému Ïivotu a dnes sa
te‰í vonkaj‰iemu i duchovnému rozvoju. Ing. Jozef Timko

Ani dážď ich neodradil

Niektorí ãlenovia v˘boru RO PV ZPKO v Trnave pri príleÏitostí 20. v˘roãia odhalenia pamätnej tabule v Dolnej Krupej neìaleko Trnavy, poloÏili 22. mája k pamätníku kyticu
kvetov. Neodradil ich ani dáÏì a siln˘ vietor. Tabuºa bola
odhalená v júni 1999.
Jana Masafiová
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Sv. omša
za prenasledovaných

V trebi‰ovskom gréckokatolíckom kostole sa 14. marca
t.r. konala sv. om‰a za politick˘ch väzÀov - väznen˘ch, umuãen˘ch a popraven˘ch - biskupov a kÀazov prenasledovan˘ch v 50. rokoch z okresu Trebi‰ov. Sv. liturgiu slúÏili otec
Doc.ThDr. Michal Hospodár PhD, otec Thlic. Mgr. Du‰an
Seman a otec Mgr. Milan Tomá‰.
V homílií otec Michal Hospodár (trebi‰ovsk˘ rodák) poukázal na utrpenie perzekvovan˘ch gréckokatolíckych kÀazov, ktorí po tzv. Pre‰ovskom sobore (sneme) v apríli 1950,
keì komunistická moc protiprávne zru‰ila Gréckokatolícku
cirkev, boli s cel˘mi rodinami odsúvaní do ãeského pohraniãia po vyhnan˘ch susedsk˘ch Nemcoch. Tam v biednych
podmienkach pracovali v továrÀach a na poºnohospodárskej
pôde. Bohoslovcov po zru‰ení kÀazského seminára v Pre‰ove odsúvali do novozriaden˘ch PTP (pomocn˘ch technick˘ch
práporov), kde ako menejcenní vojaci bez zbrane tvrdo pracovali na stavbách a v lesoch. Aj napriek t˘mto ÈaÏk˘m podmienkam nezradili Boha ani svoju katolícku vieru a pomáhali si navzájom, aby zvládli neºudské podmienky, ktoré im
„vyrobil“ totalitn˘ reÏim. To v‰etko pokorne, s vierou a oddanosÈou v boÏiu milosÈ. Kazateº krátko pripomenul príbeh
svojho otca, ktor˘ nehovoril veºa ani v rodine o svojom údele pri ceste za kÀazstvom, ale dával tich˘ príklad svojej viery

V˘roãná ãlenská schôdza v Trebi‰ove.
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Foto archív

Pri pamätnej tabuli v Dolnej Krupe.

Foto archív

Pamätníky ako mementá

âlenovia v˘boru regionálnej poboãky PV ZPKO v Trnave
sa 14. mája stretli vo svojej kancelárii a vybrali sa do neìalek˘ch Bohdanoviec nad Trnavou. Pri pamätníku politick˘m
väzÀom a obetiam násilnej kolektivizácie poloÏili veniec
a zapálili svieãky. Pamätník ako memento pre ìal‰ie generácie bol odhalen˘ pred piatimi rokmi 10. mája 2014. VyhotoviÈ ho dala a aj financovala ãlenka PV ZPKO pani Mária Brani‰ová, ktorú touto cestou pozdravujeme a ìakujeme jej.
Jana Masafiová

Pri pamätnej tabuli v Bohdanovciach nad Trnavou.
Foto archív

KOMENTUJEME

Ad: Barbarská noc 1950

Bol to náš dobrý priateľ
Vìaka za spomienku na dp. Andreja Klimana. My, veriaci ºudia zo ‰íreho okolia Hliníka nad Hronom sme ho
veºmi dobre poznali. Bol pre nás typom vzácneho, verného,
vzdelaného, roduverného kÀaza a vlastenca. ªudov˘, otvoren˘, dobrosrdeãn˘...
Ani komunisti v jeho rodnom Hliníku nemali niã proti
nemu. Aj s nimi sa vÏdy otvorene rozprával. Dokonca aj
funkcionári MNV sa chodili s nim radiÈ. Niekedy v roku 1970
pri‰iel do Bzenice (susedná dedina Hliníka) na náv‰tevu ak˘si zástupca ministra vnútra z Budape‰ti. Ministrov otec totiÏ
pochádzal zo Bzenice. Pán pri‰iel aj s manÏelkou a predseda
MNV poveril práve dp. Andreja Klimana, ktor˘ bol práve na
dovolenke u rodiãov, aby náv‰tevníkovi robil sprievodcu

a zistil, z ktorého domu pochádzal ten maìarsk˘ minister.
Vìaka poznaniu súvislostí i udalostí dp. Kliman ten dom
presne urãil. Dom bal pekn˘, pevn˘, kamenn˘. TotiÏ ten ministrov otec bol kamenárom v Pe‰ti; tam aj zomrel. NuÏ
a syn bol dobr˘ komunista a dotiahol to v Maìarsku na ministra...
Ja som ãasto chodieval k dp. Klimanovi. PoÏiãiaval mi literatúru. Vìaãím mu za mnoho a ãasto si na neho spomínam. Moja rodná dedinka Lehôtka pod Brehmi je iba jeden
kilometer vzdialená od Hliníka. Príjemne som bol prekvapen˘, Ïe ná‰ duchovn˘ dp. Ján Ko‰iar tohto roku v Banskej
Bystrici pri spomienke na Barbarskú noc 1950 hovoril práve
o Àom.
Július Homola

Príhovor Márie Dvorčákovej v Jáchymove

Nie som reãník, ale chcem sa s vami podeliÈ s t˘m, ão ma ako dcéru politického väzÀa denne trápi a znepokojuje.
PrestaÀme sa báÈ, lebo pravda je
na na‰ej strane.
Îijeme vo zvlá‰tnej dobe poprepájanej imaginárnym zlom a vzdialenej od morálnych hodnôt, ktoré vÏdy
boli prioritou slovenského národa.
Médiá sa tvária ako morálne nadradené a to je veºmi nebezpeãné. Lebo ‰íria kon‰piraãnú loÏ. Tragická smrÈ novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenky
je na Slovensku aj po roku spoloãensky v˘znamnej‰ia udalosÈ neÏ násilná
smrÈ beÏného obãana. IbaÏe násilná
smrÈ musí byÈ posudzovaná rovnako,
bez nadradenosti profesie novinára.
Inak sa médiá dobrovoºne zriekajú
úlohy stráÏcu demokracie. Stávajú sa
hlasnou trúbou „jediného správneho
názoru“.
Uplynul˘ch tridsaÈ rokov nikoho
nezaujímalo ani to, ão chce ‰ir‰ia skupina obyvateºstva. Jediné, o ão majú
politici záujem je, ako uchopiÈ moc
v ‰táte. Opozícia poz˘va svojich sympatizantov a mládeÏ na námestia a do
ulíc. V˘datne manipuluje mládeÏ, kto-

Vpravo Mária Dvorãáková v Jáchymove.
Foto archív

rá je bez znalostí histórie a Ïivotn˘ch
skúseností. Deficit vo v˘chove mladej
generácie sa prejavuje hrubosÈou voãi
ºuìom s in˘m názorom. Dôkazom
toho je vyjadrenie Emila Hodála, ‰tudenta bratislavského protestantského
Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa.
Riaditeºom ‰koly je Du‰an Jaura, manÏel podpredsedníãky strany Progresívne Slovensko. Na tejto ‰kole uãí aj b˘val˘ trnavsk˘ arcibiskup Róbert Bezák.
·tudent na svojom statuse uviedol:
„Slovensk˘ národ spamätaj sa. Ja neverím tomu, akí hlúpi a nevzdelaní sú
ºudia v tejto skupine. Niã neviete, ste

neúspe‰ní, a tak za svoje smutné Ïivoty viníte Ameriku, EÚ, mimovládky,
aktérov, ktorí sa va‰e Ïivoty snaÏia
zlep‰ovaÈ. Îijete v dierach, obliekate
sa ako opice a jete veci, ktoré my, bohatí, dávame prasatám. Tak sa v‰etci
rad‰ej zabite, aby va‰e hlúpe deti nemuseli robiÈ hanbu slôu‰n˘m a vzdelan˘m ºuìom. Za to, Ïe Ïijete Ïivoty,
ktoré sú hor‰ie ako smrÈ si môÏete len
vy sami. Vìaka Sorosovi a Denníku
N má moja rodina super Ïivot, tak sa
v mimovládkach zamestnajte aj vy!!!“
Takto znie doslovn˘ citát mladého
Slováka.
Z toho vypl˘va, Ïe sa musíme vrátiÈ k hodnotám na‰ich rodiãov a star˘ch rodiãov. Buìme múdri, pouãme
sa z ch˘b, ktoré sa objavujú. K tomu
potrebujeme odvahu postaviÈ sa proti
zlu. Pozitívne vzÈahy dávajú energiu
a chuÈ do ìal‰ieho Ïivota. Je to ÈaÏké,
ale dá sa to zvládnuÈ, keì sa budeme
riadiÈ kresÈanskou láskou. âlovek musí byÈ obozretn˘, aby nevzbudzoval
pozornosÈ svojou dotieravosÈou
a hlasn˘m slovom. Aby sme dosiahli
na‰e vytúÏené ciele, potrebujeme du‰evnú inteligenciu, zdrav˘ rozum
a hlavne ‰ºachetné srdce.
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SPOMIENKY

Notre Dame v plameňoch
Od definitívnej poráÏky islamu v Európe v roku 1683
uplynulo vy‰e 300 rokov a znovu vzniká hrozivá predzvesÈ:
zoslabená Európa sa stane korisÈou v˘bojného islamu. Lebo
Európa vymiera. Poãtom obyvateºstva i veriacich v kresÈanského Boha. Aj v JeÏi‰a Krista. ÚÏasná bolestná ºahostajnosÈ
k jeho ºudskoboÏskej osobnosti. Kam sa stratil zdrav˘ rozum, svedomie i pud sebazáchovy väã‰iny Európanov? Obyãajn˘ch, skromn˘ch a citliv˘ch ºudí, roºníkov, robotníkov,
vzdelancov? Aké krásne a príÈaÏlivé je volanie JeÏi‰a Krista:
„Ja som Svetlo. Ja som Cesta, Pravda a Îivot. Kto verí vo
mÀa, bude ÏiÈ naìalej po svojej smrti. Kto nejde proti nám,
ten ide s nami.“
Aké prieãne, protivné boli tie komunistické, neºudské
heslá: „Kto nejde s nami, je proti nám a je fa‰ista, triedny
nepriateº. Treba ho zlikvidovaÈ.“ A naproti tomu JeÏi‰ovo
boÏské zvolanie: „Milujte aj svojich nepriateºov. A dobre im
robte.“ A ãarovná modlitba, ktorú dal ako testament pre
celé ºudstvo: „Otãe ná‰...“ struãne oddan˘ svetonázor a návod na mravn˘ Ïivot. A to známe Ïidovské veãne platné Desatoro príkazov a zákazov. Dejiny svedãia, mravn˘ rozklad
rozvrátil rí‰e. Pre nás, Európanov, ostrá v˘straha!
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Európa vymiera
Aj slovanské národy. Tisíc rokov bránili Európu pred
pohanskou hordou. Na v˘chode Rusi, na juhu Srbi, Bulhari,
âiernohorci, Chorváti... Cárska armáda natrvalo vytlaãila
Turkov z Krymu v roku 1770. V rokoch 1853-1856 v tzv.
Krymskej vojne hrdinsky bránila Krym a Sevastopoº proti
spojen˘m vojskám Anglicka, Francúzska a Turecka. Zradné
kresÈanské vlády pomáhali Turkom proti Rusom. O 20 rokov
(1871-1872) cárska armáda pomáhala Bulharom vyhnaÈ
Turkov z ich územia. Priesmyk ·ipka sa krvav˘m písmom
zapísal do histórie Bulharska. Hrdinská slovanská armáda
zahnala Turkov aÏ k bránam Istanbulu. Vtedy zasa zasiahli
panské vlády Francúzska a Anglicka. Veºmociam i‰lo o prístup k âiernemu moru a k Sevastopoºu.
Vo februári 1945 sa na Jalte konala konferencia za
úãasti Stalina, Roosevelta a Churchilla, aby rozhodla o povojnovom usporiadaní Nemecka a Európy. PoloÏila základ
pre vznik OSN a svetov˘ mier. Rozhodla aj o âSR, o nás bez
nás. No vzápätí namiesto vytúÏeného mieru nastala studená
vojna medzi dvoma nepriateºsk˘mi vojensk˘mi, hospodárskymi a politick˘mi tábormi. Po roku sovietskej okupácie
âSR, na jeseÀ 1969, sa nám spolu s manÏelkou podarilo vycestovaÈ do svetoznámeho pútnického centra Lourdes. Cestou tam sme sa na niekoºko dní zastavili v ParíÏi. Ubytovali
sme sa na okraji mesta.

k˘ch saleziánskych kÀazov na Slovensku. Poìakoval sa
a svojim mal˘m autom sa nám venoval cel˘ deÀ. Teda asi
‰esÈ hodín. Oboznámil nás s najväã‰ími pamätihodnosÈami
ParíÏa. Ako prvá: 800-roãn˘ chrám Notre Dame, symbol
francúzskeho kresÈanstva. Hovoril a vysvetºoval s tak˘m zápalom, Ïe vzbudzoval obdiv a úctu pre svoje znalosti ParíÏa.
Zrejme tu Ïil dlh‰í ãas. O katedrále Notre Dame sme vedeli
iba to, ão o nej napísal známy francúzsky spisovateº Viktor
Hugo v románe Chrám Matky BoÏej v ParíÏi. Ná‰ nov˘
známy, asi 50-roãn˘ muÏ nás poãas pol hodiny oboznámil
so vzácnou historickou stavbou. Rozprával ºahuãko a s miernym humorom. Potom nás na svojom malom citroene
povozil po ParíÏi. Ukázal nám Louvre s jeho Monou Lizou,
InvalidovÀu s mohutnou mramorovou hrobkou Napoleona,
VíÈazn˘ oblúk na Champs Éllysées, Eiffelovu veÏu, múzeum
v˘tvarného umenia...Pri rozlúãke sme mu srdeãne poìakovali.

Komu vlastne?
Poprial nám mnoho povzbudzujúcich dojmov pri
náv‰teve Lourdes. To sme potrebovali. Vojenská okupácia
nás du‰evne ubíjala. Tu‰ili sme veºmi nepríjemnú zmenu
v najbliÏ‰ích mesiacoch.
O niekoºko rokov neskôr som sa dozvedel, Ïe ná‰ príjemn˘ sprievodca v ParíÏi bol saleziánsky kÀaz Franti‰ek Reves. Viac sme ho nestretli. V rokoch 1949-1951 bol blízkym
spolupracovníkom saleziánskeho kÀaza Tita Zemana. V súãasnosti uÏ blahoslaveného. Po nevydarenom pokuse o prechod hraníc a zatknutí Tita sa sám preplavil na Západ. Takto
don Reves unikol komunistickému jarmu.
Správa o poÏiari Notre Damu ohromila cel˘ svet. Je to
zjavne v˘straha pre Európanov. Akoby nám v‰etk˘m volala –
VráÈme sa k JeÏi‰ovi Kristovi. On je chlebom opravdivého
duchovného Ïivota. Na‰a jediná nádej v úpadku chorej
Európy.
Július Homola

Prvý bol Notre Dame
Na‰a prvá cesta metrom viedla do chrámu Notre Dame.
V sakristii som poprosil o telefónny zoznam a vytoãil som
ãíslo slovenskej misie. Ozval sa muÏsk˘ hlas. Dohodli sme si
stretnutie na druh˘ deÀ. Odovzdal som mu list od niekoº-
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Horiaca katedrála Notre Dame.

Ilustraãné foto

KULTÚRA

Boli voľby, budú voľby, poučme sa konečne, Slováci!

Nečakajme na zázrak, konajme!
Nedovoºme fal‰ovaÈ voºby. Po prezidentsk˘ch voºbách vnímav˘m udrel do oãi
fenomén „lietajúcich voliãov“. Ako sa pochválil starosta Martin Chren 16. marca na
svojom blogu, v RuÏinove vydali rekordn˘
poãet 2200 hlasovacích preukazov - na celom Slovensku ich mohlo byÈ stotisíc. Potom mi zvestoval
svoju skúsenosÈ z bratislavského volebného okrsku na
Grösslingovej ulici môj syn: „Otec, pri‰li hneì po siedmej
takmer ako jedna skupina, zväã‰a mladí od Ko‰íc, odvolili
a ponáhºali sa preã. Z platn˘ch 766 hlasov vhodili do volebnej urny aÏ 307 z nich, takmer 40 percent!“

Voľby ako zárobok
Následne na youtube umiestnil ist˘ Roman Lakato‰ video, podºa ktorého pri dne‰n˘ch technick˘ch moÏnostiach
nie je nijak˘ problém rozmnoÏiÈ hlasovacie preukazy, pretoÏe nie sú na nich Ïiadne ochranné prvky. Ak niekto chce,
vyrobí si z jedného hlasovacieho preukazu desaÈ, päÈdesiat
aj sto. A poãas volieb nav‰tívi desaÈ, päÈdesiat aj sto volebn˘ch miestností a do urien vhodí desaÈ, päÈdesiat, aj sto
hlasov. Jeho meno zapí‰u do volebného hárku a jeho hlasovací preukaz k nemu priloÏia, ale v zápisnici z volieb sa
nevykazuje poãet hlasov na základe hlasovacích preukazov.
âlenovia komisií ani len ne‰ípia, Ïe ten ist˘ voliã nav‰tívil aj
susedn˘ volebn˘ okrsok, aj ìal‰ie. A ãoskoro vy‰lo najavo,
Ïe v Pezinku obstaral ist˘ podnikateº niekoºko star‰ích autobusov z Poºska (jeden sa pokazil pri Pre‰ove) a na nich
rozváÏal záujemcov o ºahk˘ zárobok. Lebo koºko hlasov,
toºko peÀazí, 5 eur za jeden hlas? Koºko hlasov a peÀazí
moÏno „vyrobiÈ“ a „zarobiÈ“ tak˘mto spôsobom? Stotisíc?
PäÈstotisíc?

Ako na lampáreň
·tefan Harabin, neúspe‰n˘ prezidentsk˘ kandidát, protestoval proti tomu na ústavnom súde, ale ten nekoná.
Predseda KresÈanskej demokracie Îivot a Prosperita ·tefan
Kuffa poÏiadal pred eurovoºbami predsedu ·tátnej volebnej komisie Eduarda Baranya, aby sa údaj o poãte hlasov
na základe „preukazov“ dostal do zápisníc, ale nedostal
ani len odpoveì. A tak sa naìalej verejnosÈ k údajom o poãte voliãov na základe hlasovacích preukazov nemá ako
dostaÈ. Na okrskovej, okresnej ani celo‰tátnej úrovni ich
poãet nikoho nezaujíma. PorovnaÈ poãet pouÏit˘ch hlasovacích preukazov s poãtom vydan˘ch môÏe len Ústavn˘
súd. Ten je v‰ak práve teraz ochromen˘. Aby nevyvrátené
podozrenia o „lietajúcich voliãoch“ nemohli vznikaÈ, staãí
málo. EvidovaÈ a uverejÀovaÈ ich poãet. A toto, priatelia, do
februára 2020 musíme presadiÈ!

Poučenie druhé
ZjednoÈme sa. O hlasy v eurovoºbách sa uchádzali strany, straníãky, hnutia ãi zoskupenia - ak prehliadneme kontroverzného Andreja Hryca s vlastnou „korektúrou“ - na
tridsiatich kandidátnych listinách. Z nich pronárodn˘ch
bolo trinásÈ – ‰trnásÈ. Percentuálne zisky deviatich z nich
nedosiahli ani len jedno percento. Tu sú: 0,72 – 0,20 - 0,29
– 0,62 – 0,06 – 0,79 – 0,21 – 0,30 – 0,26 percenta. Spolu
je to 3,45 percenta. Tieto straníãky dovedna teda „uväznili“ 34 513 hlasov.
SkúsenosÈ, podºa ktorej pri stretnutí dvoch Slovákov
vzniknú tri politické strany, neve‰tí veru pre na‰u národnú,
ale aj tradiãnú kresÈanskú orientáciu niã dobré. Pozrime sa
na liberálov, ako Èahajú za jeden povraz! Zrejme egoizmus
vodcovsk˘ch typov Slovákov je tak˘ veºk˘, Ïe rad‰ej bude
predsedom strany s „v˘tlakom“ od 0,06 do 0,79 percenta,
ako druh˘m ãi tretím v zoskupení strán so ‰ancou dostaÈ sa
do parlamentu!

Chýba nám kultúrnosť
Kultúra má mnoho v˘znamov a podôb, naozaj to nie je
len umenie, literatúra, hudba ãi ìal‰ie intelektuálne prejavy. Kultúra je nielen spôsobom Ïivota, ale jeho podstatou.
Aj politická kultúra. Ak je ná‰ doteraj‰í slovensk˘ príbeh
naozaj zázraãn˘ a zázrak sa nezaobíde bez Boha – veì ná‰
poãtom neveºk˘ národ si na civilizaãnej kriÏovatke v Európe
dokázal zachovaÈ vlastnú identitu, jazyk a svojbytnosÈ – treba nám ãakaÈ na ìal‰í zázrak, teda priamo na BoÏiu pomoc. Alebo si pomôÏeme sami?
O „BoÏí zásah“ sa musíme priãiniÈ. âas beÏí, uteká,
kultúra smrti je na vzostupe a nás ãaká veºká úloha. Ako
vieme, na audiencii 9. novembra 1996 povedal na na‰u
adresu svät˘ pápeÏ Ján Pavol II. toto: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícroãia. Dobre
si to uvedomte!“
NuÏ, my, postar‰í, pomôÏme mlad˘m, na‰im deÈom
a vnukom, aby na túto v˘zvu pri Ïivotnom zhone nepozabudli.
Marián Tkáã

roãník 29 ● jún 2019

Poučenie prvé
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V samotke za slušnosť
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Pokraãovanie z 1. strany
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âo vás vyru‰ilo?
Poãul som hercov Milana KÀaÏka,
Juraja Kukuru a e‰te jedného, uÏ si meno nepamätám, ako hovorili, Ïe keby
som bol urobil nieão proti‰tátne, bol by
som dostal toºko a toºko rokov. To ma
tak na‰tvalo a urazilo, reku, keì si
chcel byÈ hrdina, preão si to neurobil?
Osobne som sa poznal s otcom Milana
KÀaÏka. Nie jednu noc sme v Modrom
Kameni spolu presedeli a rozprávali sa
o v‰etkom moÏnom. KÀaÏko tam bol
recepãn˘m a ja som vtedy pracoval na
tranzitnom plynovode. Zhovárali sme
sa aj o Husákovi, s ktor˘m bol zavret˘.
P˘tal som sa tieÏ na jeho syna, ako sa
dostal k herectvu. Îe vedel veºmi pekne
recitovaÈ. A odrazu sedím pri televízore
a poãúvam o ich „keby“ hrdinstve. Tak
som si povedal, dám sa do toho spolku, veì ty somár, ty si trpel aj zaÀho,
keì bol e‰te v plienkach. PovaÏujem to
za v˘smech pre t˘ch ºudí, ão prejavili
svoj postoj a boli kvôli tomu prenasledovaní, väznení. Napríklad v Jáchymove. Veºmi som ich ºutoval.
Aké to boli letáky, ão ste vylepovali po Nitre?
Moja mama robila na druÏstve
a odtiaº sme dostali ponuku robiÈ v agitaãnom stredisku. Rozm˘‰ºali sme, Ïe
by sme mohli vyuÏiÈ zariadenie na v˘robu na‰ich letákov. A tak sme sa tam
zamestnali a po pracovnom ãase vyrábali letáky, na ktor˘ch sme napríklad
zosmie‰Àovali vodcov komunizmu.
Vtedy bol populárny ãínsky prezident
âankaj‰ek. Písali sme protikomunistické heslá, informovali sme ºudí ão sa deje za komunistov a reagovali na aktuálne udalosti.
Vedenie druÏstva vás tam nechalo?
Cez Ïatvu robili na poliach od svitu
do mrku, nikto si nev‰imol, Ïe zostávame v kancelárii a nieão vyrábame. Aj
keì sme rozná‰ali letáky, ºudia si
mysleli, Ïe chytáme vrabcov. Takto sme
kamuflovali na‰u ãinnosÈ.
Koºko vás bolo?
Traja, ªudovít Molnár, Libor Kelle-

Ladislav Lenãe‰

Foto Eva Zelenayová

men a ja. Ja som mal v‰etko na starosti. Tie letáky, ktoré sme nevyuÏili som
schoval v chlieve pre prasatá, aby ich
nikto nena‰iel.
Boli ste aj nejako organizovaní? Viedol vás k tomu niekto?
Nie, sami od seba. Videl som ão sa
deje a to ma oslovilo. Otec bol klampiar a zámoãník, mal dielÀu, v nej majetok za 500 tisíc korún. V‰etko mu
zobrali. Jeho sestra mala dosÈ veºké
hospodárstvo, zobrali jej v‰etko. V rodine sme mali dosÈ gazdov, ktorí pri‰li
o v‰etko. Pri‰li, zobrali kravu, prasiatko,
v‰etok majetok, ão si ºudia nadobudli.
Ak si chceli zachrániÈ nejaké Ïivobytie,
museli to skr˘vaÈ.
Pred k˘m?
Pred hospodárskou kontrolou. Po-

ãas Ïatvy bol pri kaÏdej mláÈaãke jeden,
ão kontroloval dorobené mnoÏstvo
obilia a z toho gazdom vyrúbali kontingent. Aby im aspoÀ nieão zostalo, pú‰Èali ãasÈ obilia do pliev. ZaÏil som aj to,
keì vojaci chodili po povalách a hºadali ukryté prasatá, sliepky, kaãice, husi,
jednoducho v‰etko, ão podliehalo kontingentu. Poãul som, Ïe zastrelili psa,
ktor˘ raz i‰iel za nimi. Vtedy sa ma
zmocnila taká nenávisÈ voãi ‰tátu, ktor˘ oberal ºudí o majetok.
Po skonãení vojny ste mali len
deväÈ rokov. UÏ vtedy ste sa tak
vyhranili vo svedomí?
Boli sme katolícka rodina. Také
správanie nás veºmi pobúrilo. V ‰kole
som preto zaãínal maÈ problémy.
Hovorili ste o tom v ‰kole?
Áno, celkom otvorene, aÏ mi hrozilo prepadnutie. No skonãil som ‰tyri
triedy me‰tianky a hlásil som sa do uãÀovky. Chcel som byÈ automechanikom. Ale stále ma to Èahalo nieão urobiÈ s t˘m, ão sa okolo nás deje. Nieão
viditeºné. Rozm˘‰ºali sme ukradnúÈ plynovú bombu a nejako ju pouÏiÈ, aby to
vzbudilo pozornosÈ. Plynová bomba je
v‰ak veºmi ÈaÏká.
Plánovali ste nejakú sabotáÏ?
SabotáÏ. Napokon sme sa dohodli,
Ïe zoberieme prácu v agitaãnom stredisku a vyuÏijeme jeho zariadenie na
tlaãenie letákov. Bola to v‰ak sezónna
práca a trvala len jedno leto.
Vyhodili vás?

V strede Ladislav Lenãe‰ na v˘roãnej ãlenskej schôdzi v Nitre.
Foto Eva Zelenayová
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·tvrt˘ zºava brigádnik Ladislav Lenãe‰.

predvolávali najmä v noci a trvali aj tri
hodiny. Pri‰iel bachar o desiatej veãer,
zobral ma a dávali mi také otázky, na
ktoré som nemohol odpovedaÈ. Nezná‰al som, Ïe ma nútili klamaÈ.
A do ãoho vás nútili?
âi náhodou nie pri rozhlase sme sa
stretávali, ãi nie sme organizovaná skupina a tak.
âo vám chceli dokázaÈ? Proti‰tátnu ãinnosÈ?
No veì dokázaÈ nám to dokázali.
T˘mi letákmi.
Niã viac?
Viac niã. LenÏe potom nás stále
nútili, aby sme nahlásili podozriv˘ch
proti republike, Ïe nám zníÏia tresty. To
nám vÏdy pri vy‰etrovaní hovorili, povedzte, kto by mohol byÈ proti‰tátny.
A ão ja, bol som mlad˘, nezaujímal
som sa o star‰ích ºudí, ão robia. Mal
som sedemnásÈ rokov. Bolo to kruté
najmä na samotke.
Aj tam vás zatvorili?
PravdaÏe a nie raz. Koºkokrát pri‰iel - hovorili mu Francúz - a keì som
ho o nieão prosil, povedal mi, ão chce‰,
hovno? MÀa to pobúrilo, vytkol som
mu to a uÏ som i‰iel na samotku s poloviãn˘m prídelom stravy. A viete aká
bola samotka? Studená ako ºad. Tri dni
som tam bol v tej zime, v cele bez
okien s kamenn˘mi lehátkami. Ani nechcem na to spomínaÈ. No Francúz bol
tak˘ vulgárny a ja som na to vÏdy
reagoval a skonãil som v samotke. Asi
trikrát som tam bol. Schudol som na
38 kíl.
Po t˘ch ôsmich mesiacoch vás
odsúdili?
Nie, neodsúdili, zastavili vy‰etrova-

Foto archív

nie a ãakali sme, ãi sa bude aj na nás
vzÈahovaÈ amnestia. A vzÈahovala, tak
ma prepustili.
Ako bolo na slobode?
Sledovali ma ìalej. Aj tak bolo, Ïe
do‰li do roboty a mojich nadriaden˘ch
sa vypytovali, ak˘ som pracovník. Keì
som hºadal zamestnanie, i‰iel som do
Nov˘ch Zámkov na strojno-traktorovú
stanicu (STS), Ïe majú voºné miesto
a pri‰iel jeden komunista a ukázal na
mÀa, toho neprijímajte. Potom som
i‰iel do ·urian na STS-ku, no a potom
som bol v Nov˘ch Zámkoch vo firme,
kde mi tieÏ povedali, neberieme vás.
âiÏe vá‰ kádrov˘ posudok i‰iel
v‰ade s vami? Ani ‰kolu ste si nedokonãili?
Nie, nedokonãil, aÏ oveºa neskôr
som zmaturoval. PäÈ rokov som nav‰tevoval veãernú strojársku ‰kolu v rokoch
1968-1973. A len preto som i‰iel do
‰koly, Ïe s maturitou som dostal o jednu triedu vy‰‰í plat. No keì som sa vrátil z väzenia, ani vysvedãenie mi nedali.
V‰etko e‰tebáci zhabali.
TakÏe potom ste robili ako nekvalifikovan˘ robotník?
Ako brigádnik. Zobrali ma na druÏstvo k lopate. Potom som sa dostal na
tri‰tvrte roka do autodielne k pánovi
Bla‰koviãovi a odtiaº, v devätnástich, na
vojnu.
Na normálnu základnú, alebo
do PTP?
Na normálnu. V tom ãase som uÏ
bol Ïenat˘ a poãas prvého roka na vojenãine sa mi narodila dcéra. Keì som
mal 27 rokov, uÏ som mal päÈ detí. Tak
sme sa ºúbili...
Eva Zelenayová
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Nie, udali.
Kto?
Dekan Ján Hanzlík. I‰iel v noci
o tretej z vlaku a videl nás pri lepení letákov. Pri spovedi sa ma op˘tal, ãi uÏ
nemám viac hriechov. Reku nie. On mi
na to: A tie letáky, ão ste vylepovali?
Preão si myslíte, Ïe vás udal
kÀaz Hanzlík?
Lebo on nás videl a p˘tal sa ma na
to. Syna som poprosil, aby sa pozrel do
zväzkov ·tB, ãi sa tam nenachádza.
A je tam, veden˘ ako spolupracovník.
Mala táto udalosÈ na va‰u vieru, vá‰ osobn˘ Ïivot nejak˘ dôsledok?
Áno, mala, zaãal som nenávidieÈ
farárov.
Ale nie Boha?
Boha nie, boÏechráÀ. KaÏdé ráno
keì sa zobudím ìakujem Bohu, Ïe
som sa doÏil takého veku. Ale do kostola nechodím, len dvakrát do roka,
na Vianoce a na Veºkú noc. Nechcem
ich hlas poãúvaÈ, nechcem, aby mi radili, koho mám voliÈ. To je moja slobodná vôºa koho ja budem voliÈ.
TakÏe ão nasledovalo?
Bol som v druhom roãníku, uãil
som sa za automechanika v Nov˘ch
Zámkoch, keì ma zobrali e‰tebáci. Stalo sa to 11. marca 1953. Dva dni ma
vypoãúvali.
Bolo to kruté?
E‰te to nebolo také kruté aÏ na to,
Ïe sme hladovali. Dva dni ma vypoãúvali. Nútili ma rukou písaÈ text, aby
zistili môj rukopis a porovnali ho s písmom na plagátoch. Lebo k˘m sme nemali rozmnoÏovacie stroje, vyrábali
sme ich ruãne. Aby som sa neprezradil,
usiloval som sa písaÈ smerom doºava.
Po dvoch dÀoch vy‰etrovaãky
vás prepustili na slobodu?
âoby, eskortovali do Nitry. Tam
ma privítali, ãi sa nehanbím nosiÈ
zväzácku ko‰eºu. Vy‰etrovateºom bol
vysok˘ chlap, volal sa Hoppan. Keì mi
dal ‰tyri zauchá, nevedel som, kde
mám hlavu.
Preão ste mali obleãenú zväzácku ko‰eºu?
Nosili sme ich v robote, kde ma
zaistili. TakÏe inú som tam nemal.
Ako dlho ste boli vo vy‰etrovacej väzbe?
Osem mesiacov. Na v˘sluchy nás

11

ZAZNAMENALI SME

Príspevky Margity Zimanovej do Slovenského rozhlasu na vyhlásené témy
Ako si sporíme peniaze a kde ich dávame? – 26. februára 2019
UÏ odmala ma rodiãia uãili ‰etriÈ. Mala som svoju
vkladnú kniÏku. V dospelosti som peniaze potrebovala
a tak som vkladnú kniÏku zru‰ila. Peniaze si ‰etrím doma,
ako hovorili starí ºudia, do panãuchy, lebo peniaze z úãtu
sa vykrádajú.
Z dôchodku – almuÏny – sa veru nedá na‰etriÈ, lebo
ãlovek na dôchodku potrebuje maÈ viac vitamínov a strava
je teraz veºmi drahá.
Dôchodcovia majú rozrátané, koºko za deÀ môÏu minúÈ na stravu. Veì vo Francúzsku majú dôchodcovia e‰te
ìal‰iu penziu na prilep‰enie stravy, tzv. komplemontér
a my u nás Ïivoríme. Aj my by sme mali ísÈ do ulíc a vidlami, cepami ÏiadaÈ o zv˘‰enie dôchodku, lebo sa nemôÏeme porovnávaÈ s ostatn˘mi západn˘mi ‰tátmi. Iba cel˘
Ïivot trpíme.

Koho považujem za hviezdu?
– 16. mája 2019
Najväã‰ou hviezdou môjho Ïivota sú moji rodiãia, ktorí
veºmi trpeli za totality. Otecka popravili v Prahe na Pankráci preto, Ïe previedol ‰vagra za hranice a mamiãku odsúdili na doÏivotie.

Druhá osoba je moja dobrá stará mamiãka, Ïe nás,
troch súrodencov, nedala do detského domova, lebo rodiãov zatkli 14. januára 1952 a zostali sme na ulici. Je komunisticko-kapitalistická doba. Vracajú sa 50. roky. Tí ão
trpeli za totality, trpia aj teraz.

Hovoria rodičia s deťmi doma o politike?
– 28. mája 2019
V rodine by sa malo aj s deÈmi hovoriÈ o politike a hlavne o histórii ná‰ho ‰tátu. MládeÏ vôbec neovláda na‰u históriu. ·tudenti gymnázia mi nevedeli povedaÈ kto bol Gustáv Husák, Ïe oni sa o Slovensku neuãia, lebo nemajú
uãebnice.
Ja pí‰em vy‰e dvadsaÈ rokov, aby dostali Ïiaci nové
uãebnice dejepisu, ale zatiaº sa niã neurobilo. Niekto je za
t˘m, aby na‰a mládeÏ niã nevedela o Slovensku. Potom
ako budú Ïiaci hovoriÈ o politike, keì nepoznajú históriu?
Na‰i politici hovoria, Ïe sme boli fa‰isti, to ale nie je
pravda. Fa‰isti boli iba v Talianskua u nás, na Slovensku
nie. Ani na‰i niektorí politici neovládajú na‰u históriu. UbliÏujú tak Slovensku a mládeÏ potom hovorí po nich nepravdivé slová. Ja to hanba!

List Margity Zimanovej ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi
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DÀa 29. 4. 2019 som na TA3
o 12.00 hod. poãula a videla, Ïe stranu ªS NS p. Kotlebu Najvy‰‰í súd
v Bratislave nezru‰il, pretoÏe strana je
legitímna a demokratická. Veºmi som
sa pohor‰ila na pútaãoch pred vstupom do súdu „STOP FA·IZMU“. Veì
u nás neboli a nie sú Ïiadni fa‰isti. Fa‰isti boli iba v Taliansku. Vy ste, pán
minister, hovorili na obrazovke, Ïe
fa‰izmus nepatrí na politickú scénu.
Navrhovala by som Vám v‰etk˘m politikom u nás, urobte si seminár o Slovenskom ‰táte a potom zistíte ako
ubliÏujete nepravdiv˘mi slovami ná‰mu slovenskému národu. Veºmi nás
to uráÏa, lebo to nie je pravda a mladí
ºudia tieÏ nepoznajú na‰u históriu
a opakujú po Vás uráÏky. Gymnazistky v Îiari nad Hronom mi nevedeli povedaÈ, kto bol Gustáv Husák.
Odôvodnili to t˘m, Ïe nemajú knihy

o Slovensku a preto sa na‰e dejiny neuãia. To je ale vrchol! I keì pí‰em 20
rokov ministrom ‰kolstva, aby mala
mládeÏ pravdivé uãebnice o Slovensku, ale niekto je za t˘m, aby mládeÏ nevedela niã o na‰ej histórii.
Neviem si predstaviÈ ako by sa teraz ná‰ politik zachoval v úlohe p. Dr.
J. Tisu, ako by zachránil Slovensko.
Pravdepodobne by bolo slovenské
územie rozdelené Poliakom, Nemcom
a Maìarom. âo by zostalo zo Slovenska, iba stred alebo niã!

Preão po novembri 1989 pred
súdmi neboli heslá „STOP KOMUNIZMU!“ To bola ale pravda, komunizmus u nás vládol a niãil ºudí
i rodiny, ktorí chceli ÏiÈ slobodne. Bolo
vy‰e 71 tisíc ºudí bezdôvodne uväznen˘ch a 50 popraven˘ch. To ale mládeÏ o tom nechce hovoriÈ, lebo ani
o t˘chto hrôzach nevie. Zamlãujú mládeÏi 50. roky. Ja som tieÏ bola postihnutá za totality. Otecko previedol
‰vagra cez hranice a za to ho popravili na Pankráci v Prahe a mamiãka bola
odsúdená na doÏivotie. Cel˘ ná‰ majetok nám komunisti zhabali. Nemohla som ‰tudovaÈ na Ïiadnej ‰kole. UÏ
ako 14-roãná som pracovala. Pripájam Vám môj Ïivotn˘ príbeh. Niã sa
u nás nezmenilo. Trpíme aj v demokracii. Takto sme si to politickí väzni
a rodiny nepredstavovali. Politici sa
iba hádajú a klamú a nerobia niã pre
rodiny, ktoré v 21. storoãí Ïivoria.
Lovãa 2. mája 2019

RECENZIA

Anton Seleck˘: KANÁL

„Väznica RuzyÀ je ‰edá, mohutná a ponurá budova.
Vtedy som e‰te nevedel, Ïe sa tak volá. Zaregistroval som
iba veºkú Ïeleznú bránu, ktorá sa otvorila na ãísi neviditeºn˘
pokyn. Auto pre‰lo tmav˘m dvorom a zastalo. Lialo. Keì
som vystúpil, stuhnuté nohy mi na chvíºoãku vypovedali
sluÏbu, ale nespadol som. Li‰ka ma pozoroval, k˘m som sa
rozh˘bal. Vo‰li sme do budovy, pre‰li okolo dozorcu pri
mreÏiach a zastali na väzenskej chodbe. Podi‰iel ku mne
mladuãk˘ bachar, krútiac pred sebou obu‰kom. „Otoãte se
ke zdi!“ âakal som, omietku som mal niekoºko centimetrov
pred oãami. Putá mi dali dolu. UÏ neboli potrebné. „Pojìte
pfiede mnou. Kupfiedu! A ruce vzad, pacholku jeden!“
Bachar predo mnou ‰trkotal veºk˘m zväzkom kºúãov.

Vo‰li sme do v˘dajne bielizne. Bola tam Ïena v uniforme.
Dali mi plachtu a dve deky. Povedal som, Ïe chcem ísÈ na
záchod. Bachar sa zasmial: „Jenom vydrÏte, za chvíli budete
mít komfort první tfiídy.“ Na strope chodby sliepÀali zadrôtované Ïiarovky. Bachar otvoril jedny zo Ïelezn˘ch dvier
s priezorom a mohutnou kºukou. Vo‰iel som a dvere sa s rachotom zatvorili. Ocitol som sa v nízkej miestnosti so zamreÏovan˘m okienkom, chladom, smradom a slab˘m svetlom.
Chvíºu mi trvalo, k˘m som sa porozhliadol okolo seba. V kúte na posteli sa zaãalo ãosi hm˘riÈ a potom z nej zliezla strapatá postava. Napadla mi otázka, za ão tu asi je. Zlodej?
Vrah? Násilník? Podal som mu ruku a predstavil sa. Boli sme
proste spoluväzni.“
(UkáÏka z knihy KANÁL)

S

Kniha z vydavateºstva Magnificat Slovakia pod názvom KANÁL
má 576 strán, s fotografickou a dokumentaãnou prílohou, ktorá obsahuje odtajnené informácie ·tátnej bezpeãnosti. Vy‰la v roku 2019
pri príleÏitosti 30. v˘roãia Novembrov˘ch udalostí.
Vznikala fakticky niekoºko desaÈroãí, z dobov˘ch dokumentov, zápiskov, monitorov a denníkov autora. Je
rozdelená do ‰tyroch samostatn˘ch
ãastí. Prvá, pod názvom Zvuky ticha
zachytáva autorove spomienky a rámcovo dobu normalizácie od 21. augusta 1968 cez autorove záÏitky, a napokon jeho vstup do disidentského
obdobia.
V druhej ãasti pod názvom Stopy
na betóne autor opisuje zaãiatok jeho
odbojovej ãinnosti, vrátane záÏitkov
zo sedemmesaãnej vy‰etrovacej väzby

v praÏskej Ruzyni a Justiãnom paláci.
Kapitola Na kríÏi Pravdy uÏ priná‰a prípady perzekvovan˘ch katolíckych aktivistov na Slovensku ako aj
udalosti, ktor˘mi sa autor zaoberá, dokumentuje ich a posiela o nich správy
do mníchovského Rádia Slobodná Európa. Toto obdobie sa konãí „Svieãkovou manifestáciou“ 25. marca 1988.
V poslednej ãasti knihy pod názvom Bratislavská päÈka autor podrobne opisuje vznik Hnutia za obãiansku slobodu a jeho ãinnosÈ, ktorá
vyústila do trestného stíhania piatich
slovensk˘ch disidentov na ãele s Jánom âarnogursk˘m. Tento súdny proces sa napokon prelína s tzv. Zamatovou revolúciou. Podrobnosti, ktoré autor opisuje v tejto súvislosti, kladú e‰te
dodnes nezodpovedané otázky,

t˘kajúce sa samotného priebehu Novembra 1989. Autor napokon hodnotí
opisované obdobie, ako aj súãasn˘
stav spoloãnosti v kapitole Malá anal˘za Novembra.
Autor priná‰a dianie a v˘voj hlavne posledn˘ch 10 rokov komunistickej
totality cez prizmu vlastn˘ch záÏitkov,
ão dáva celej publikácii KANÁL akãn˘
rámec. Doslov knihy napísal historik
Martin Lacko.
Peter Seleck˘
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ocialistické väznice. Za ão
ste sa tam mohli dostaÈ?
Aké práva mali kresÈania
v b˘valom âeskoslovensku?
Ako fungovala tzv. „podzemná“ Cirkev?
Ako sa
veriaci bránili? A napokon,
ão sa udialo poãas Novembra 1989? Ako prebiehal
proces s tzv. „Bratislavskou
päÈkou“ a preão skonãilo
Hnutie za obãiansku slobodu? O tom v‰etkom a ìal‰om sa dozviete v knihe Antona Seleckého KANÁL.

Knihu KANÁL
si zatiaľ môžete objednať
na dobierku na el. adrese
magnificatslovakia@gmail.com
v cene 15 eur + poštovné
bude aj v kníhkupectvách
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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
provládnej 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.
Táto medzinárodná zmluva vstúpila do platnosti 26. júla 1921.
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.
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
Dr. Róbert PoboÏn˘. Na Slovensku to 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
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Narodeniny
s predsedníčkou
Bola som 2. mája nav‰tíviÈ ná‰ho
ãlena pána Michala Labudu, ktor˘ 30.
apríla oslávil narodeniny 93 rokov. Srdeãne ma privítal aj s manÏelkou a ja
som aj za ãlenov na‰ej organizácie popriala pánovi Labudovi veºa zdravia
a BoÏieho poÏehnania. Náv‰teve sa pote‰ili a okrem pozdravov a Ïelania v‰etkého dobrého som im odovzdala aj malú pozornosÈ. Pán Labuda sa zaujímal ão
je nové v organizácii, ão sa udialo na v˘roãnej ãlenskej schôdzi, tieÏ som mu
odovzdala známku do preukazu. Obaja
manÏelia sa te‰ia, Ïe môÏu byÈ e‰te spo-

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. âeskoslovenské státní
dráhy (âSD) fingovanou chybou na lokomotíve sa postarali, aby osobn˘ vlak z Bratislavy do Trnavy s mnoh˘mi veriacimi dorazil do Trnavy takmer s hodinov˘m me‰kaním. Îeleznice samozrejme na pokyn zhora
postupovali podobne ako roku 1949, keì
v Trnave svätili biskupov Ambróza Lazíka
a Róberta PoboÏného. V deÀ ich vysviacky
(14.8.) osobné vlaky ani r˘chliky v Trnave
nezastavovali.
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“. Viac na 8. strane.
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 po vyhlásení Generálnej
prokuratúry v Prahe, Ïe rehole neboli v âesko-Slovensku právne zru‰ené, vrátilo sa na
Slovensko asi 2000 rehoºníãok a okolo 600
rehoºníkov, ktorí boli vysídlení do âeska.
30. júna 1919 maìarské boº‰evické
vojsko na príkaz predstaviteºov Dohody sa
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.

lu a manÏelka pána Labudu prezradila,
Ïe práve oslávili 72. v˘roãie sobá‰a. Za
ich pohostinnosÈ a neutíchajúci záujem
o na‰u ãinnosÈ som sa im srdeãne poìakovala.
AlÏbeta Loudová
Predsedníãka RO PV ZPKO Nitra

modlitbou si uctili pamiatku svojho ãlena.
(al)

Má kto spomínať
Na cintoríne v Kr‰kanoch si 30.
apríla pri hrobe Rudolfa Vaculu pripomenuli ‰tvrté v˘roãie jeho úmrtia. Na
ãlena RO PV ZPKO v Nitre spomínali
predsedníãka organizácie AlÏbeta Loudová a ãlen Bohumil Louda. PoloÏením
kvetov, zapálením svieãok a tichou

14

V Bábe na cintoríne
Sú pochované dve sestry Jolanka
a ·tefánia BoÏíkove. Jolanka navÏdy
opustila svojich priateºov z organizácie
politick˘ch väzÀov pred troma rokmi
a jej sestra ·tefánia pred dvoma rokmi.
Obe boli ãlenkami nitrianskej poboãky
PV ZPKO. Predsedníãka RO PV ZPKO
AlÏbeta Loudová s ãlenmi organizácie
Jozefom Turãekom, Jankou Vere‰ovou
a Máriou BaláÏovou si v˘roãie smrti
oboch sestier pripomenuli pri ich
hroboch na cintoríne v Bábe 3. mája.
Miesto posledného
odpoãinku vyzdobili kvetmi a svieãkami a pomodlili sa
za ne.
(al)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

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

55 rokov

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Emerencia Walnerová, ·paãince
12.6.1933
Róbert Kraushuber, Hlohovec
10.6.1933

87 rokov

Jaroslav ·Èastn˘, Vysoká nad Uhom
29.6.1964

Pavol Turãina, Îa‰kov
Anton Tomík, Bratislava
ªudovít Virãík, Vysoká n/U

14.6.1932
2.6.1932
6.6.1932

60 rokov
Zora Uhríková, Bratislava

27.6.1959

88 rokov
Miloslav Adamjak, Spi‰ská Nová Ves
23.6.1931

70 rokov
Milan Jurãík, Trnava
20.6.1949
Irena PovaÏanová, Hr. BeÀadik 4.6.1949
AlÏbeta Dani‰ková, Bratislava
30.6.1949

81 rokov

89 rokov
Kveta Hrá‰ková, Lutila
·tefan Bauman, Bratislava

17.6.1930
28.6.1930

90 rokov

Karol Komenda, Îiar nad Hronom
6.6.1938

Adam Vrábeº, Îilina
Ján Cingel, Trenãín

29.6.1929
8.6.1929

82 rokov

91 rokov

Pavol Izakoviã, Leopoldov
28.6.1937
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 20.6.1937
Anna âiÏmáriková, Humenné 17.6.1937

MUDr. Alojz Luloviã, Pie‰Èany 23.6.1928

83 rokov
AlÏbeta âuãiaková, Îilina
Mária Tkáãiková, Heºpa

24.6.1936
21.6.1936

92 rokov
Helena Zlatinská Úºany nad Îitavou
14.6.1927
Antónia GaÏáková, Dubnica n/Váhom
17.6.1927

84 rokov

93 rokov

Vladimír Wilweber, Banská Bystrica
18.6.1935
Ida Nayová, Pezinok
15.6.1935

MUDr. Oºga Páleniková, Bratislava
21.6.1926

97 rokov
Mária Marónová, Bratislava

85 rokov
Ján Martinec, Môlãa
Anna Gavaºová, Humenné

27.6.1934
17.6.1934

15.6.1922

98 rokov
Margita Madunická, Bratislava

86 rokov
Anna Oãená‰ová, Banská Bystrica
7.6.1933

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-

9.6.1921
Jubilantom srdeãne
blahoÏeláme

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.

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Jozef Melek, Námestovo
30 EUR
Tomá‰ Macák, Bratislava
20 EUR
Daniel Vrobel, Tvrdo‰ín
20 EUR
Mária ·ilhavá, Bratislava
10 EUR
Anna Jadrná, Madunice
10 EUR
Jozef Nemlaha, Dubnica nad
Váhom
10 EUR
Pavol Hole‰tiak, âadca
15 EUR
Helena Markoviãová, Topoºãany
5 EUR
Okresná organizácia SNS, Pezinok
30 EUR
Mária Halásová, Hlohovec
11 EUR
Milo‰ Hrnãarik, Hlohovec
5 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec
50 EUR
Ing. Marián Hromádka, Trnava
98 EUR
Jozef Horváth, Hlohovec
16 EUR
Eva ·ilhavá, Bratislava
10 EUR
Mária S˘korová, Bratislava
10 EUR
Magdaléna Lofajová, Bratislava
8 EUR
Peter Gvora, Bratislava
50 EUR
MUDr. Patrícia Porubská, Bratislava
20 EUR
Július Homola, Topoºãianky
20 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 99 rokov,
20. februára 2019, zomrela v Prahe
Anna VÍGLA·SKÁ, dlhoroãná ãlenka PV ZPKO. Narodila sa 3. mája
1920, svoj Ïivot preÏila v Lutile a po
odsÈahovaní sa k synovi do Prahy, boli väzby medzi poboãkou v Îiari nad
Hronom a pani Vígla‰skou komplikované. Aj preto sa organizácia o úmrtí
svojej ãlenky dozvedela oneskorene.
Pochovaná je v obci Lehôtka pod
Brehmi, v hrobe so svojím manÏelom.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
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PRIPOMÍNAME SI

● 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.
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AUTENTICKÝ DOKUMENT
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