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ÚVODNÍK
Prúty č. 37, dubeň/apríl 2013
   Jar nám akosi stále neprichádza, 
slnko sa nechce prebudiť. Je to po-
dobné ako so slovenským národom, 
ktorý stále spí. Dúfajme, že sa to 
čoskoro zmení a to aj zásluhou nášho 
– vášho e – časopisu Prúty, ktorého 
nové číslo vám práve prinášame.
   V prvom článku s názvom Boli 
štúrovci extrémisti? Jakub 
Škrabák kladie otázku, či by ak-
tivity štúrovcov boli v dnešnej 
dobe označené za extrémistické. 
Inšpiráciou k napísaniu článku mu 
boli udalosti pred a po Pochode za 
samostatné Slovensko 2013, ktorý 
sa konal dňa 16.3. 2013 v Brati-
slave. Nechýba samozrejme ani 

prehľad udalostí z domova i zo 
sveta v pravidelnej rubrike Po-
spolitý pohľad na svet, kde Michal 
Likavčan zhrnul uplynulé uda-
losti za mesiac marec. Informácie 
v tomto článku nastavujú zrkadlo 
dnešnej spoločnosti i svetovému 
dianiu, ktoré jasne ukazuje, ako 
veľmi je naša spoločnosť ponorená 
do bahna úpadku. V Historickom 
kalendári nám Simona Kocurková 
zhrnie udalosti z histórie, ktoré si 
zaslúžia našu pozornosť v mesiaci 
apríl. Táto pravidelná rubrika je za-
radená do Prútov najmä preto, aby 
sme nezabudli na dôležité udalosti 
a osobnosti našej histórie. Ďalším 

článkom je seriál Spolky miernosti 
od Ľudovíta Štúra, ktorý popisuje 
veľmi negatívny fenomén – alko-
hol. Štúr tento seriál uverejňoval 
v Slovenských národných novinách. 
My vám teraz prinášame predpos-
lednú štvrtú časť. Prúty sa končia 
článkom od Jozefa Šimuneka, ktorý 
svojimi postrehmi upozorňuje na 
nebezpečenstvo rozpredania našej 
pôdy cudzincom.
   Dúfame, že jarné slnko čoskoro 
vyjde, aby nám mohlo svietiť na 
našu cestu a aby zohrialo naše srd-
cia a po dlhej zime unavené mysle. 
Kým slnko nevyjde, tak dúfame, že 
vás zahreje toto nové číslo Prútov.  

Redakcia

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2% z dane práve Slovenskej pospolitosti, občianskemu   združeniu,   
ktoré   už  od roku  1995  bojuje  za  práva  slovenského  národa. V  krátkosti  Vám  teraz  priblížime,  ako  
máte  postupovať,  aby  ste  nám  svoje  2%  mohli darovať. V prípade, že daňové priznanie za Vás podáva Váš 
zamestnávateľ, tak postupujte podľa prvého postupu: “Zamestnanec“. Ak si daňové priznanie podávate sami, tak 
postupujte podľa druhého postupu: ” Ak si podávate daňové priznanie sami“.
Zamestnanec: 

1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

4.Vypíšte údaje do Vyhlásenia    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte, alebo pošlite na-
jneskôr do 30.04.2013 na daňový úrad v meste Vášho bydliska.

 Ak si podávate daňové priznanie sami:

—  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%, ktoré vyplníte
—  Daňové priznanie odovzdajte na daňovom úrade najneskôr do 31.3.2013    
—  Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z dane:

    Názov: Slovenská pospolitosť
    Adresa: Michal Buchta, Björnsterna Björnsona 8068/5, 034 06 Ružomberok
    IČO: 34075534
    Právna forma:Občianske združenie

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mail: pospolitost@pospolitost.org

DARUJTE 2% Z DANÍ SLOVENSKEJ 
POSPOLITOSTI!
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BOLI ŠTÚROVCI EXTRÉMISTI?
Z pohľadu dneška

11.5. 1848 - Liptovský Mikuláš 
- Ondrášová - V kúpeľoch v 
Ondrášovej okres Liptovský Mikuláš 
sa dnes stretli extrémisti. Verejné 
zhromaždenie im bolo zakázané, 
tak sa stretli iba v menšom počte. 
Niekoľko desiatok neonacistov sa 
stretlo pre to, aby žiadali práva 
pre slovenský národ. Rečníci, 
ktorí sú známi už z minulosti ako 
krajne pravicoví extrémisti, boli v 
minulosti niekoľkokrát obvinení zo 
sympatií k fašizmu. Hlavný rečník 
Jozef Hurban predstavil takzvané 
“Žiadosti slovenského národa”, 
ktoré sú v rozpore zo zákonom, 
nakoľko sú v nich obsiahnuté 
neofašistické a rasistické myšlienky. 
Na nepovolenom zhromaždení rečnil 
aj Ján Francisci, známy násilník 
a extrémista. Zhromaždenia sa 
zúčastnil dokonca aj Ľudovít Štúr, 
hlava slovenských neofašistov. 
Ukázali sa tam aj iné známe tváre, 
ktoré pochádzajú z prostredia 
extrémistickej scény v Uhorsku. 
Príhovory rečníkov obsahovali 
rasistický podtón. Na zhromaždení 
viali zakázané vlajky (bielo - 
modro - červené vlajky fašistického 
slovenského národa) a viacero 
účastníkov bolo zadržaných, pretože 
mali pri sebe symboliku, ktorá 
propaguje skupiny, ktoré potláčajú 
ľudské práva. Niektorým štúrovcom 
boli nájdené dokonca i zbrane a 

podomácky vyrobená pyrotechnika.
Prítomní žiadali samostatnosť 
slovenského národa v rámci 
Uhorska, presadenie slovenčiny ako 
úradného jazyka na slovenskom 
území, zrušenie urbára a poddanstva 
a hlavne prepustenie väzňov Janka 
Kráľa a Jána Rotaridesa, ktorí 
sú momentálne vo vyšetrovacej 
väzbe a čakajú na rozsudok. Kráľ s 
Rotaridesom sú obvinení z viacerých 
trestných činov, najmä z trestného 
činu výtržnosti, trestného činu 
podnecovania a propagácie skupín a 
hnutí, ktoré potláčajú ľudské práva. 
Zhromaždení kričali heslá ako: 
“Slobodu slovenskému národu!”, 
“preč s dikatúrou Viedne!” a “chceme 
svoju slovenčinu!”. Zhromaždenie 
sa snažili narušiť aj odporcovia z 
radov pomaďarčených Slovákov, 
židovských krčmárov a najmä z 
radov maďarského zemianstva, 
dokonca i viacerí poslanci Uhorského 
snemu. Oslovili sme jedného z 
hlavných organizátorov iniciatívy 
“Uhorsko bez náckov” poslanca 
Lajosa Kossutha, ktorý uviedol:

   “Blokujeme preto, aby sme jasne 
ukázali, že si neželáme vývoj, 
ktorý by Uhorsko nasmeroval do 
fašistickej diktatúry, ktorá vládla 
počas obdobia vojnovej Veľkej 
Moravy. Chceme ukázať náckom 
okolo Štúra, že dôležitá je láska 

a nie nenávisť. Je hanbou, že v 
súčasnosti, v časoch demokracie, 
sa po uhorských mestách pohybujú 
neonacisti, ktorí by chceli vrátiť 
časy veľkomoravského fašistického 
štátu a zničiť tak demokraciu. 
Zhromaždenie, ktoré má predstaviť 
“Žiadosti slovenského národa” 
považujeme za vážne ohrozenie 
slobody a demokracie. V našej 
spoločnosti by takéto názory nemali 
mať miesto, preto som prišiel 
neonacistov zablokovať. Dnes 
štúrovci neprejdú! A vyhlasujem, 
že každého, kto bude lojálny 
Žiadostiam slovenského národa 
dám obesiť na šibenici!”
 
   Štúrovci sú známi svojimi 
protimaďarskými a protižidovskými 
postojmi, preto bolo v roku 1837 
ich občianske združenie zakázané. 
Naďalej však ich skupina pôsobí 
v ilegalite. Medzi ich  hlavné 
idey patrí uctievanie vojnového 
a fašistického štátu - Veľká 
Morava. Každý rok organizujú 
spomienkové zhromaždenia na túto 
smutnú etapu slovenských dejín. 
Vojnová Veľká Morava a jej vládni 
predstavitelia totiž zapríčinili smrť 
tisícov Avarov a starých Maďarov. 
Táto genocída sa do dejín zapísala 
pod menom Holocaust. Mnohí 
prívrženci štúrovcov túto genocídu 
spochybňujú alebo zmierňujú, čo je 



Prúty/37

www.pospolitost.org
4

Duben/Apríl 2013v

v rozpore zo zákonom.    

   Tak takto by asi dnešní novinári 
opísali zhromaždenie slovenských 
národovcov, ktoré sa odohralo v roku 
1848, kde štúrovci predstavili prvý 
politický program Slovákov známy 
pod menom “Žiadosti slovenského 
národa”. Tohto programu sa 
národovci držali veľmi dlho, dá sa 
povedať, že na ňom stavali svoje 
požiadavky až do roku 1918, kedy 
vznikol prvý štát Čechov, Moravanov 
a Slovákov - Československo. Slováci 
i v Československu napĺňali tento 
program a v súčasnosti ho musíme 
napĺňať i my, pretože pri súčasnej 
situácii, požiadavky v ňom uvedené, 
nie sú splnené ani teraz. 
   A prečo som použil tak drsné 
slová a prívlastky na adresu našich 
národných hrdinov? Slová boli 
samozrejme myslené ako fikcia. 
Snažil som sa parafrázovať slovník 
súčasných zástancov systému, 
ktorý u nás funguje. Tento slovník 
najčastejšie využívajú médiá, či 
politici. Tento článok nemá za úlohu 
hodnotiť mediálne manipulácie a 
lži, ktorými sú médiá preplnené. 
Tento článok má za úlohu odhaliť to, 
že výsledný obraz, ktorý si o určitom 
jave vytvárame záleží najmä na 
uhle pohľadu a najmä na tom, čo 
chce pisateľ javu docieliť. Ak by som 
to mal zjednodušiť, záleží na tom, 
z akého uhla pohľadu sa pozeráme 
na súčasné národné hnutie a najmä 
aký obraz chce o národnom hnutí 
vytvoriť konkrétny novinár. Pretože 
i štúrovské hnutie bolo vo svojej dobe 
považované za negatívny jav, pretože 
bolo tzv. protisystémové, teda bolo 
v príkrom rozpore so vtedajším 
politickým - národným a sociálnym 
- rozpoložením spoločnosti.
   Dnešnú verejnú mienku formujú 
najmä médiá, preto pri vytváraní 
obrazu o súčasnom národnom 
hnutí hrajú zásadnú úlohu. Médiá 
sú vlastnené ľuďmi, ktorí nie sú 
naklonení národnej myšlienke, či 
slobode slova, preto o národnom 
hnutí vytvárajú svoj obraz. Býva 
to tak vždy, za každého režimu, že 
médiá vytvárajú o protisystémovej 
opozícii „svoj obraz“. Bolo to tak i za 
doby štúrovcov.
   Štúrovci boli obviňovaní 
z komunizmu, boli nazývanými 
štvavými panslávmi, ich 
myšlienky a túžba po slobode boli 
prekrucované a hanené. V prvej 

polovici 19. Storočia na území 
rakúsko – uhorskej monarchie bol 
panslavizmus fenoménom, rovnako 
ako je dnes u nás fenoménom 
„extrémizmus“. Týmto pojmom boli 
nálepkovaní národovci vtedy, dnes 
sú nálepkovaní ako „extrémisti“. 
Boli obviňovaní najmä z toho, že sú 
ruskými agentmi, ktorí pracujú na 
rozbití monarchie. Teda sa takto 
vytváral vnútorný nepriateľ, ktorým 
bolo strašené obyvateľstvo. Teda 
takýto obraz vytvárali vtedajšie 
médiá o štúrovskej generácii.
   V súčasnej dobe prebieha niečo 
podobné, no v oveľa väčšej miere 
ako v minulosti. Naše idey a ciele 
sú prekrucované a médiá sa snažia 
presvedčiť spoločnosť, že nám ide 
o niečo úplne iné, ako o to, čo hlásame. 
Našim jediným cieľom je totiž 
sloboda slovenského národa. Nič 
viac a nič menej. Sme obviňovaní, že 
chceme zničiť demokraciu, že chceme 
potláčať práva iných národov, či 
etnických skupín, sme označovaní 
za extrémistov, fašistov, nacistov, 
sme špinení rovnako, ako boli 
špinení štúrovci. Sme obviňovaní, 
že páchame násilie i keď sme nikdy 
nikoho nenapadli, jediné násilie 
je páchané na nás, národovcoch. 
Rovnako je dnes presadzovaný 
termín, ktorý určí univerzálne zlo, 
teda „extrémizmus“. Rovnako ako 
rakúskej monarchii panslavizmus.
   Nesieme vlastne ten istý kríž, 
aký niesli štúrovci. Paradoxné však 
je, že štúrovcov v dnešnej dobe 
nik nepovažuje za extrémistov, či 
fašistov, nás však áno. Úlohou tohto 
článku je ukázať, prečo národovecké 
štúrovské hnutie za extrémistov 
považované nie je, no súčasné 
národovecké hnutie za extrémistické 
považované je. 
   Štúrovci vlastne robili v minulosti 
presne to, čo teraz robíme my. 
Združovali sa do spolkov, vydávali 
samizdatové letáky a publikácie, 
ktoré obsahovali myšlienky, 
ktoré boli v rozpore s vtedajším 
systémom. Organizovali verejné 
zhromažďovania, ktoré im boli 
mnohokrát zakázané, či boli 
rozohnané represívnymi zložkami 
vtedajšieho režimu. Viacerí 
predstavitelia štúrovskej generácie 
sedeli vo väzení, či organizovali 
ozbrojené skupiny. Ján Rotarides 
a Janko Kráľ boli uväznení po 
tom, čo vyvolali ozbrojenú vzburu 
v Príbelciach. Na Štúra, Hurbana 

a Hodžu bol vydaný zatykač a museli 
sa ukrývať pred vtedajším zákonom. 
Ján Francisci bol tiež vo väzení. 
Viliam Šulek a Karol Holuby boli 
„legitímne“ popravení. A to je iba 
pár mien našich martýrov, ktorí boli 
prenasledovaní pre svoju činnosť. 
Nikto však týchto ľudí v súčasnej 
dobe neoznačuje za zločincov, či 
extrémistov. Prečo? Pre to, že konali 
v záujme slovenského národa a jeho 
budúcnosti. Pretože títo muži 
zachránili náš národ, bez nich by 
sme už ako národ neexistovali.
   My tak isto kritizujeme systém 
v súčasnosti, rovnako chceme 
zabezpečiť prežitie nášho národa. 
Zakladáme združenia, vydávame 
tlačoviny, či tvoríme internetové 
stránky, ktoré nie sú po vôli tomuto 
skazenému systému. Rovnako sme 
obviňovaní z trestných činov, sme 
prenasledovaní, naše zhromaždenia 
sú rozpúšťané, či policajnou 
brutalitou rozprášené. Tak isto sme 
označovaní za extrémistov, fašistov, 
aby v spoločnosti evokovali pocit, že 
sme absolútne zlo a nebezpečenstvo 
pre spoločnosť. Tak ako štúrovci 
sme neustále pod kontrolou polície, 
sme zatýkaní, fyzicky napádaní, 
je nám ničený náš majetok, sme 
vyhadzovaní z práce.
  No tak isto, ako štúrovci, musíme 
niesť tento kríž, aby sme konečne 
dokončili ich boj a dotiahli tak 
tisícročný boj slovenského národa 
o slobodu do konca. Nikdy sme 
sa nesťažovali, ani sa sťažovať 
nebudeme na naše ťažké 
podmienky, na represie, na údery, 
na to, že prelievame mnohokrát 
svoju krv. Pretože máme pravdu! 
Máme pravdu rovnako, ako ju 
mali štúrovci, neskôr hlinkovci 
a ďalšie generácie národovcov. Sme 
hrdí na to, že sme špinení, bití, 
perzekvovaní, pretože všetko nám 
to robia nepriatelia slobody, slobody, 
ktorú my predstavujeme. A tak 
budeme niesť ten kríž až dokonca. 
A možno o storočie neskôr budeme 
hodnotení rovnako, ako sú teraz 
hodnotení štúrovci.
    

Jakub Hromoslav Škrabák
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POSPOLITÝ POHĽAD NA SVET
Správy z domova i zo sveta - Marec 2013

Svetové udalosti

- 5.3.2013 Zomrel Hugo Rafael 
Chávez Frías. Venezuelský prezi-
dent, bojovník za práva chudob-
ných ľudí, revolucionár, antiimpe-
rialista, ale v prvom rade čestný 
a oddaný človek. Jeho smrť nastala 
po vážnej chorobe. Hugo Chávez sa 
dlhé roky odmietal podvoliť impe-
rialistom, podroboval ich neustálej 
tvrdej kritike a bránil venezuelský 
ľud, zem i majetok zo všetkých síl. 
Niet sa preto čomu čudovať, že po 
jeho smrti vyhlásili vo Venezuele 
vyšetrovanie pre podozrenie, že ra-
kovinou bol nakazený účelovo svo-
jimi odporcami. Zdá sa to byť síce 
pritiahnuté za vlasy, no pri dnešnej 
chamtivosti, túžbe po moci a hlavne 
neobmedzených možnostiach 
určitých záujmových skupín sa niet 
čomu čudovať, keď smrť svojho prezi-
denta Venezuelčania považujú za 
umelo spôsobenú. Ako sa dalo čakať, 
bežné média pohreb Huga Cháveza 
odignorovali a vedeli prečo. Nemohli 
po dlhých rokoch ohovárania jeho 
osoby zverejniť pohreb, na ktorom sa 
zúčastnili milióny (!) Venezuelčanov, 
ktorí sa prišli s láskou a vďakou 
v srdciach rozlúčiť so svojím mi-
lovaným prezidentom a ochrancom. 
Krátko po pohrebe prezidenta sa už 
rozlietali svetom informácie o tom, 
že majú zahraniční obchodníci záu-

jem o ropné ložiská a iné bohatstvá 
Venezuely. Preto dúfajme že nástup-
com tohto veľkého človeka nebude 
len bábka v rukách imperialistov, 
ale naopak bude to človek pevný, 
ochotný brániť svoj ľud a bude verný 
odkazu Huga Cháveza.,

- Začal sa rúcať ďalší z členov eu- Začal sa rúcať ďalší z členov eu-Začal sa rúcať ďalší z členov eu-
rozóny, Cyprus. Cyprus potrebuje 
veľkú pomoc EÚ. Vznikol tu zatiaľ 
vzácny precedens, že cyperská 
vláda siahla na súkromné úspory 
ľudí v bankách, kde hrozí že prídu 
dokonca až o 80% svojich peňazí. 
Rozhorčení z toho boli najmä Rusi, 
ktorí majú v Cyperských bankách 
uložené obrovské imanie, preto 
veľmi rýchlo presúvali svoj kapitál 
z týchto bánk preč. Situácia bola 
natoľko vážna, že banky na Cypre 
boli dlhú dobu zatvorené a dokonca 
hrozil hlad, nakoľko bez financií 
sa vyprázdnili i obchody s potravi-
nami. Našťastie sa tejto situácii 
vyhli, a postupne banky otvorili 
s obmedzeniami na množstvo vy-
braných peňazí. Následné úsporné 
opatrenia tiež vyhnali do ulíc ľudí, 
ktorí ostro protestovali proti politike 
vlády. 

- USA sa svojou politickou podporou 
teroristov (Terorista = “rebel”), ktorí 
operujú v Sýrii a pokúšajú sa zničiť 
túto krajinu, netaja, pretože prí-
padné víťazstvo týchto teroristov 

v krajine by znamenalo, že USA zís-
ka pod kontrolu ďalší satelitný štát, 
z ktorého môže kradnúť zdroje. Vlá-
da B. Asada však tvrdo týmto živlom 
odoláva, preto USA zintenzívnili 
pomoc teroristom. Na začiatku to 
boli zahraniční žoldnieri ktorí spolu 
s týmito teroristami rozdúchali boje 
a naďalej im v bojoch pomáhajú, 
teraz oficiálne USA priznali, že 
teroristom pošlú  finančnú pomoc 
60 mil. USD. Oficiálne však popreli, 
že by týmto teroristom posielali 
i zbrane, avšak tomu sa dá len 
ťažko uveriť pri politike USA, plus 
i finančná podpora určite bude 
v konečnom dôsledku použitá 
na nákup zbraní. Títo teroristi 
ničia mestá, vraždia civilistov, 
za tento mesiac zarezonoval 
útok na univerzitu v Damasku 
mínometnými granátmi, ktoré 
sa čoraz intenzívnejšie dostávajú 
do ich výzbroje. Taktiež vznikol 
rozruch okolo údajného použitia 
chemických zbraní. Je zjavné, že 
domáci potenciál proti vláde teroristi 
vyčerpali, preto potrebujú oficiálne 
podmieniť útok svetových mocností 
v Sýrii. Práve chemické zbrane im 
k tomu majú napomôcť, keďže USA 
práve o hrozbe chemických zbraní 
v Sýrii dosť často rozpráva a týmto 
útokom má byť potvrdená ich teória 
a odôvodnenie na  vpád. 
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- Odborníci sa zhodli že vpád vo- Odborníci sa zhodli že vpád vo-Odborníci sa zhodli že vpád vo-
jsk do Iraku bol veľkým omylom 
a účelovým krokom záujmových 
skupín. My sme na túto situáciu 
upozorňovali už pri začiatku vo-
jny v Iraku, keď sme vraveli 
o vykonštruovaných tvrdeniach, že 
Saddám Husajn vlastní zbrane hro-
madného ničenia, čo sa v konečnom 
dôsledku aj potvrdilo po tom, čo 
sa i po rokoch okupácie a inten-
zívneho hľadania takéto zbrane 
nepodarilo nájsť. Saddáma Husa-
jna v bleskovom procese odsúdili 
na smrť a nedôstojným spôsobom 
popravili, aby ho rýchlo umlčali.  
I keď sa však odborníci zhodujú 
na omyle v prípade vojny, vojská 
USA stále ostávajú a okupujú Irak, 
odkiaľ odčerpávajú zdroje. 

- Mladý vodca KĽDR Kim Čong-
un sa celý mesiac stará o rozruch. 
Nešetrí ostrými vyjadreniami na 
USA, ba dokonca vyhrážkami jadro-
vou vojnou. USA samozrejme neos-
távajú nič dlžné svojej provokačnej 
povesti a spolu s Južnou Kóreou 
usporiadali vojenské cvičenia na 
kórejskom polostrove. Dokonca bolo 
ukončené i prímerie medzi Kóreami 
a KĽDR dala pokyn na mobilizáciu 
vojsk. 

- 24. marca ubehlo 14 rokov od 
zákerného útoku vojsk NATO na 
Srbsko. I Slovensko má vďaka 
vtedajšej vláde na rukách krv ti-
sícok obetí „humanitárneho bom-
bardovania“. Tento útok bol o to 
hanebnejší, že sa vyhol vojenským 
cieľom a bol účelovo zameraný na 
civilné obyvateľstvo a budovy. Bola 
pri ňom použitá svetovými kon-
venciami zakázaná munícia. Preto 
tento útok považujeme za teroris-
tický akt vojsk NATO voči Srbsku. 
Taktiež ubehlo 9 rokov odvtedy, čo 
sa Slovensko stalo súčasťou NATO, 
a tak i naďalej sa podieľame na ter-
oristickej a okupačnej činnosti tejto 
organizácie a vynakladáme na túto 
činnosť nemalé finančné prostried-
ky z nášho rozpočtu.  Preto budeme 
tiež vždy žiadať vystúpenie z ter-
oristickej organizácie NATO a tvrdé 
potrestanie zodpovedných za útoky 
tejto zločineckej organizácie, či už 
v Srbsku, alebo inde vo svete.

- Veľká Británia prišla s nápadom, 
ktorý má obmedziť prisťahovalectvo 
do krajiny. Chcú obmedziť sociálne 
dávky pre imigrantov, čo ich má 

odradiť od príchodu do krajiny. 
Podobný názor hlásame už roky, 
pretože nie je predsa možné, aby 
človeku ktorý príde využívať 
sociálne zabezpečenie krajiny, boli 
priznané rovnaké dávky a práva ako 
domácim ľuďom, ktorí tento systém 
vybudovali a prevádzkujú.  Môže to 
priniesť i rozvoj v štátoch, z ktorých 
títo cudzinci utekajú parazitovať 
na cudzom systéme, keďže ich to 
do zahraničia nebude tak lákať 
využívať systém a budú radšej vo 
svojom štáte pracovať a budovať 
jeho úroveň.  

Slovenské udalosti

- 16. marca Slovenská pospolitosť 
v Bratislave organizovala Pochod za 
samostatné Slovensko 2013, ktorý 
sa tento rok niesol hlavne v duchu 
odmietnutia diktátu EÚ a tvrdého 
žiadania vystúpenia z tohto žalára 
národov. Na akcii sa tiež zúčastnili 
delegácie z Poľska a Českej re-
publiky. Túto akciu sa pokúšalo 
narušiť  pár hlupákov. Nemohol 
chýbať exhibicionista Hlina, ktorí sa 
snáď aj ukája na jeho primitívnych 
vystúpeniach, na ktorých ho sní-
majú kamery. Pokúsil sa zablokovať 
pochod, no usporiadatelia ho rýchlo 
spacifikovali a následne ho prevza-
la polícia. Ďalších narušených 
narušiteľov sprievod stretol pri 
svojom cieli, ktorým bol Martinský 
cintorín, kde banda primitívnych 
hlupákov nezmyselne vykrikovala 
spoza kordónu policajtov. Zjavne 
im chýba čo i len štipka úcty 
a nedokážu sa ani len pri cintoríne 
správať adekvátne tomuto pietne-
mu miestu. Akcia samozrejme bez 
akýchkoľvek komplikácií prebehla 
úspešne a o rok a stretneme znova. 

- V Chminianskych Jakubovanoch 
zaútočili cigáni na policajnú hliad-
ku. Zasahovalo tu až 100 policajtov 
a padlo 18 varovných výstrelov, kým 
sa dav podarilo dostať pod kontrolu. 
To že cigáni zaútočili na policajnú 
hliadku nie je novinka, ani že po 
nich hádzali rôzne predmety či sa 
im vyhrážali, zarážajúce na tom 
však je že padlo 18(!) varovných 
výstrelov. Varovný výstrel má byť 
predsa jeden. Tu polícia ukáza-
la cigánom to, že sa dokonca bojí 
použiť služobné zbrane pri zásahu, 
a ak by sa dav neupokojil, zrejme by 
strieľali do vzduchu dovtedy, kým 
by neminuli náboje. Je nehorázne 
že polícia používa tak rozdielny 

dvojitý meter podľa farby pleti či 
príslušnosti k etniku, kde Slovák 
by i za banálnu hrozbu policajtovi 
šiel do väzenia za útok na verejného 
činiteľa, no cigán si môže na vere-
jného činiteľa dovoliť i zaútočiť, či 
sa mu vyhrážať fyzickou likvidáciou 
a trest ho nestihne. O to hrozivejší je 
fakt, že polícia síce služobné zbrane 
má, no proti besniacim cigánskym 
živlom ich dokonca v krajnej situácii 
odmieta použiť. 

- Splnomocnenec vlády pre cigánske 
komunity Pollák očakáva, že v ob-
dobí 2014 – 2020 dostane na riešenie 
cigánskej problematiky nie LEN 200 
mil. eur ako tomu bolo v predchádza-
júcom období, ale podstatne viac. Je 
zjavné, že ani Pollák nemá recept na 
cigánsku otázku, i keď je sám cigán, 
keď robí presne to isté, čo robili 
vlády doteraz, a to je nezmyselné 
topenie peňazí v bezodnej jame. Na 
vyriešenie cigánskeho problému 
je treba v prvom rade pochopiť, že 
tam netreba žiadne peniaze, ale 
naopak tvrdý prístup. Pretože kým 
cigáni budú dostávať peniaze, ne-
dostanú impulz na zmenu. Keď 
však o svoj bezstarostný život prídu, 
budú nútení svojou situáciou začať 
pracovať a tým sa živiť, prispôsobiť 
sa bežnému správaniu a začleniť sa 
do spoločnosti. Ak by už po tomto 
daktorý cigán odmietol začlenenie 
do bežnej spoločnosti, je jasné že 
mu nie je pomoci a má sa nechať 
napospas osudu. Taktiež toto môže 
byť účelové, keďže je Pollák cigán, 
a chce naďalej zabezpečovať bezsta-
rostný život svojim súkmeňovcom, 
namiesto riešenia ich situácie. 

-  Minister školstva Čaplovič plánu-  Minister školstva Čaplovič plánu- plánu-
je finančné zdroje z ministerstva 
nasmerovať na učenie o židovskom 
holokauste. Predsa židovský 
holokaust nebol ani najväčší, ani 
najbrutálnejší či najdlhší, preto 
nechápem, ako práve k tomuto 
rozhodnutiu dospel a akým kľúčom 
určil, že práve táto udalosť má byť 
tou „svätou“, keďže na svete za 
rôznych krutých okolností zomier-
ali ľudia i podstatne masovejšie ako 
židia počas druhej svetovej vojny. 
Preto túto propagandu považujeme 
za účelové naočkovanie ake-
jsi previnilosti do mladých sloven-
ských myslí voči židovskému etniku 
a zároveň za hanebné znevažovanie 
a urážanie obetí rôznych svetových 
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genocíd či vyhladzovacích aktov.  

- Strana Smer odmietla podporiť 
návrh zníženia či zrušenia financo-
vania politických strán zo štátneho 
rozpočtu. Tu je jasné ako Smer so-
ciálne cíti, keď i napriek tomu, že je 
držiteľom veľkého imania, naďalej 
chce pre seba ulievať zo štátneho 
rozpočtu i peniaze pracujúcich 
ľudí, ktoré odovzdali na fungovanie 
štátu. Taktiež sa zas blysol Fico, keď 
s úsmevom na perách oznámil, ako 
vynikajúco jednal so zástupcami 
USS Košice o tom, aby zostali na 
Slovensku a nasľuboval im rôzne 
úľavy a výhody, ktoré zas len zapla-
tia daňoví poplatníci. Táto politika 
nekonečných ústupkov a výhod pre 
zahraničných investorov devastuje 
za prvé štát, ktorý prichádza o dane či 
iné platby týchto investorov a v rade 
druhom tieto výhody likvidujú slov-
enské firmy, ktoré nemajú podobné 
výhody a preto nedokážu dostatočne 
konkurovať zahraničnému otrokáro-
vi. Čo na Slovensku ostane, keď 
nám týmto spôsobom zničia vlády 
podnikateľské prostredie a dospe-
jeme do štádia, keď už nebude taká 
výhoda, ktorá by tu „investora“ 
udržala? Na to by asi Fico odpoveď 
nemal. 

- Padol rozsudok s Milanom 
Juházsom, ktorý v Hurbanove zas-
trelil niekoľko neprispôsobivých 
cigánov. Podľa svedkov udalosti 
sa p. Juházs streľbou bránil pred 
útočiacimi cigánskymi agresormi, 
po čine sa bol sám prihlásiť, no i tak 
dostal 9 rokov väzby a psychiatrické 
liečenie. Samozrejme toto sa hneď 
znepáčilo cigánskym aktivistom, 
ktorí už iba pre efekt a zviditeľnenie 
sa začali búchať do pŕs, že nie je 
možné aby dostal tak málo, že 
nemôže cigánov strieľať ako psov, 
a že mu zariadia vyšší trest. Pre 
efekt boli tieto reči preto, pretože 
voči rozsudku sa ani jedna zo strán 
neodvolala čiže je právoplatný a títo 
aktivisti i keby ako chceli, nedokážu 
s tým nič spraviť. Osobne by som 
týmto ľuďom odporučil život vedľa 
asociálne cigánskej rodiny, či by 
i potom nezmenili svoj názor, ako 
jeden nemenovaný procigánsky ak-
tivista z Čiech, ktorí po nasťahovaní 
asociálov do jeho bytovky sám o sebe 
skonštatoval že ho v priebehu veľmi 
krátkeho času zmenili na rasistu.

- V Sociálnej poisťovni sa záhadne 
strácajú peniaze. Vyskytli sa prí-
pady, keď si exekútor vymáhajúci 
peniaze pre sociálnu poisťovňu pe-

niaze nechal, a samotná poisťovňa 
priznáva, že tento problém je veľmi 
rozsiahly a nevie koľko peňazí jej 
chýba. Dosť brutálny je prípad, keď 
sa zo sociálnej poisťovne stratilo 
POL MILIÓNA EUR, ktoré jej poslal 
Brusel v roku 2003. Na toto pochy-
benie sa prišlo až po tom, ako so-
ciálna poisťovňa poslala do Bruselu 
upomienku, ktorú Brusel odmietol 
zaplatiť. Poisťovňa nevie vysvetliť, 
ako je možné že jej peniaze roky 
nechýbali. Tu je jasný obraz o tom, 
ako fungujú úrady na Slovensku. 
Pochybenia na každom kroku ktoré 
majú na svedomí ľudia, ktorí túto 
prácu majú ovládať, no dôsledky 
žiadne. Avšak ak bežný občan, laik 
v problematike, urobí v akejkoľvek 
platby či výpočte chybu, bez váha-
nia mu poisťovňa vyrúbi obrovské 
penále, ba dokonca neváha siahnuť 
mu ani na iný majetok. Ako môže 
teda štát žiadať od občana, ktorý 
sa povrchne vyzná v problematike 
a nemá čas sledovať  tie kvantá 
zmien, ktoré každoročne nastávajú, 
detailnú presnosť, keď túto presnosť 
nedokážu zvládnuť ani školení 
úradníci. 

Michal Víťazoslav Likavčan

Z TVORBY ČLENOV SP
Hej, Slovák, Tvoja drahá vlasť Ťa v slzách prosí,
strhni z rúk okovy, povstaň a konečne otvor oči,
postavme sa spoločne na odpor voči tejto moci,
ak nie teraz, tak už nikdy a nebude nám pomoci,
preto povstaň a dokáž, že nie sme národ holubičí!

Sme národom, ktorý sa síce nechá dlho klamať,
no mocní zabúdajú že netreba ten pohár preliať,
v časoch, kedy povestný pohár trpezlivosti preteká,
je najvyšší čas, zmeniť sa z ovce-otroka na človeka,
zlo, neprávosť vždy stihne trest, to je pravda odveká!

Jedine až držíme spolu, sťa tie slávne prúty dávne,
sme dostatočne silní a podradiť sa nikomu nedáme!
A preto počuj hlas Tvojho srdca, načúvaj čo Ti vraví,
už je tu ten čas pravý, volá Ťa vlasť-schyť sa zbraní!
Ľahostajnosť, slepota, prikyvovanie, už nič nenapraví.

Uchráňme si budúcnosť naších detí to spoločnými silami,
vyrazme svorne vpred, vtedy niet sily čo zvítazi nad nami!
Veď stačí málo a to nazrieť do našej pradávnej minulosti,
sme národ silný, voči otrokárom sme od nepamäti plný zlosti!
Kto siaha Ti na slobodu, zaslúži trest, zlámať mu všetky 
kosti!

Hej, Slovák!

Vladivoj
Simona Kocurková
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HISTORICKÝ KALENDÁR
Apríl

3. apríla 1823 sa narodil 
Samo Vozár, básnik, publicis-
ta a prekladateľ.  Rovnako, ako 
Ľudovít Štúr, aj on získaval vzdela-
nie na lýceu v Bratislave a stal sa 
tiež členom a funkcionárom Ústavu 
reči a literatúry českoslovanskej. 
Počas revolúcie bol väznený spolu 
s Jánom Franciscim-Rimavským, 
Štefanom Daxnerom a inými. Jeho 
básne boli poznačené melanchóliou 
a pesimiznom. Zomrel za nejasných 
okolností násilnou smrťou, pred-
pokladá sa, že ho ako pansláva pre-
padli maďarskí nacionalisti.

6. apríla 1863 sa narodil maliar 
Jozef Hanula. Bol významným 
slovenským kultúrnym dejateľom, 
zakladajúcim členom Spolku výt-
varných umelcov v Martine a dlhé 
roky predsedom výtvarného od-
boru Matice Slovenskej. Hanula 
bol neobyčajne talentovaným výt-
varníkom, dokonale vo svojich 
dielach vyjadril svoju úprimnú 
lásku a úctu k slovenskému národu 
a krajine. Jeho dielo sme si bližšie 
priblížili v Prútoch č. 33 v článku 
Národne orientovaná maľba.

11. apríla 1891zomrel Štefan 
Marko Daxner, národný buditeľ, 
ktorý patril k štúrovskej gener-
ácii. Bol iniciátorom celonárodného 
zhromaždenia v Liptovskom Svä-
tom Mikuláši v roku 1848, spo-
lutvorcom Žiadostí slovenského 

národa a aj hlavným osnovateľom 
Memoranda národa slovenského. 
Bol odsúdený na smrť, no poprave 
unikol. Rozsudok bol nakoniec 
zmenený na trojmesačné väzenie. 
Hneď po tom nastúpil do sloven-
ského dobrovoľníckeho oddielu. 
Na námety slovenského ľudového 
folklóru písal básne i prózu, zbieral 
povesti a zakladal spolky miernosti, 
nedeľné školy a pod.

14. apríla 1849 zomrel Ján Hollý, 
básnik, národný buditeľ, význam-
ný poet píšúci bernolákovčinou. 
Slovenský národ pokladal za jadro 
Svätoplukovej ríše a Slovákov za 
priamych dedičov Veľkej Moravy. 
Ako básnik písal najmä o hrdin-
skosti Slovákov, o ich minulosti. 
Zdôrazňoval dôležitosť slovenčiny 
ako spisovného jazyka. Jeho dielo 
bolo hlboko obdivované štúrovcami, 
často jeho básne prednášali na svo-
jich stretnutiach a takisto Jána 
Hollého navštevovali, aby čerpali 
oduševnenie k svojej ďalšej práci. 

17. apríla 1718 sa narodil Adam 
František Kollár, knihovník, his-
torik, pedagóg, filozof a dvorný rad-
ca Márie Terézie. Bol uvedomelým 
Slovanom a Slovákom, súčasníci 
ho nazývali slovenským Sokratom. 
Žiadal zrušenie nevoľníctva, 
zdanenie šľachty a zavedenie 
náboženskej slobody a rovnosť 
občanov. Tieto jeho reformy boli 

prudko odmietané, až to napokon 
vyvrcholilo do verejného pálenia 
jeho diel na bratislavskom námestí 
maďarskými zástupcami parlamen-
tu. Ako prvý Slovák založil rozsiahlu 
knižnicu a rozvinul štúdium slovan-
ských dejín. 

18. apríla 1947 bol hanebne 
zavraždený obesenímDr. Jozef 
Tiso, prvý a jediný skutočný slov-
enský prezident, kňaz a verný náro- verný náro-náro-
dovec. Hoci sa narodil ako obyčajný 
chlapec v rodine mäsiara, počas 
svojho života sa stal výnimočným. 
Statočne kráčal v šľapajách svo-šľapajách svo- svo-
jho učiteľa a otca národa Andreja 
Hlinku. Svoje silné presvedčenie 
a vieru šíril celý svoj život, až do 
jeho tragického konca. Dr. Jozef 
Tiso je velikánom slovenského náro-
da, ktorý za svoju nezlomnú lásku 
k Bohu a národu bohužiaľ zaplatil 
životom. Jeho pamiatka nám bude 
vždy drahá a ostaneme verní jeho 
odkazu a dielu. 

20. apríla zomrel Andrej 
Sládkovič, najvýznamnejší bás-
nik štúrovskej generácie. Patril 
k vedúcim osobnostiam družiny 
Ľudovíta Štúra. Venoval sa hlavne 
poézii reflexívnej a ľúbostnej, ale 
tvoril aj lyricko-epické skladby. Vr-
cholmi jeho tvorby sú známe sklad-
by Marína a Detvan. V jeho básňach 
môžeme badať národnobuditeľské 
prvky. Bol aj zakladajúcim členom 
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Matice slovenskej.  

24. apríla sa narodil Janko 
Kráľ, jeden z najvýznamnejších 
a najradikálnejších básnikov 
štúrovskej generácie.  So štúrovcami 
sa zoznámil na bratislavskom lý-
ceu. Vtedy sa aktívne zapájal do lit-
erárnej a zberateľskej činnosti Kate-
dry reči a literatúry českoslovanskej. 
Zúčastnil sa takisto príprav pre 
založenie Tatrína. Počas revolúcie 
burcoval poddaný ľud proti feudá-
lom a aktívne sa  zúčastňoval bojov 
s dobrovoľníkmi. Janko Kráľ bol 
síce samotár, ale zato veľký burič 
a revolucionár. Jeho poézia je plná 
emócií a právom ho Štúr označil za 

najtalentovanejšieho básnika. 

27. apríla sa narodil Ján Pa-
lárik, dramatik a publicista. Jeho 
činnosť bola spočiatku publicistická, 
vydával časopis Cyril a Method 
a neskôr redigoval Katolícke noviny 
pre dom a cirkev. Je priekopníkom 
divadla na Slovensku, jeho dielo 
sa skladá najmä z drám, no písal 
aj učebnice pre slovenské školy. 
Dôležité pre neho bolo ozajstné 
vlastenectvo, rozmach slovenskej 
kultúry a jazyky a uvedomenie si 
dôležitosti postavenia slovenského 
národa. V roku 1852 sa postavil za 
Štúrovu spisovnú slovenčinu. 

28. apríla zomrel Ján Botto, 
najvýznamnejší predstaviteľ sloven-
ského literárneho romantizmu. Bol 
aktívnym členom Jednoty mládeže 
slovenskej, prispieval do časopisov 
Sokol a Orol a takisto sa zapájal do 
národno-kultúrnych podujatí. Bol 
zakladajúcim členom Matice sloven-
skej. Vo svojej tvorbe čerpal hlavne 
z ľudovej slovesnosti . Je známy 
hlavne básňou Smrť Jánošíkova. 
Zo štúrovcov mal na neho najväčší 
vplyv Ján Francisci. 

Simona Kocurková

SPOLKY MIERNOSTI
Ľudovít Štúr o alkohole. 4. časť

   Po iných krajinách európských 
a aj v samej Amerike bola sa tiež 
táto nákaza pálenková náramne 
rozšírila. Do Ameriky ju doniesli 
Európania. Tamojšie divé národ-
ky, Indiáni, s veľkou chtivosťou sa 
dali do nej, lebo im v ich surovosti 
a hnilobe tento nápoj dobre padal 
a zmyselnému, celkom len tele-
snému ich životu lahodil. Ale sa im 
baživosť po nákaznom tomto nápo-
ji zle odslúžila; slabšej povahy a 
nenaučené na mozoľnú prácu národ-
ky tieto hynuli a padali od pálenky 
a dosiaľ ich už mnoho stotisícov 
vyhynulo i každý deň sa ich počet 
umenšuje. V anglicko-francúzskych 
vojnách sa nápoj tento aj medzi 

národy európske v Amerike zapratal 
a rozprasil tak, že skoro každý 
pálenku sa popíjať naučil. Pila sa 
skoro od každého, všade, skoro celý 
deň: na ráno, pred obedom, na obed, 
po obede, na havranky(olovrant), 
večer, na noc pred spaním. Násle-
dok bol ten istý čo u nás: pokole-
nie sa hubilo a slabilo, rozličmé 
nemoci sa rozmohli, nesčíselné 
rodiny o všetko prišli a do úplnej 
nemoci sa rozmohli, nesčíselné rod-
iny o všetko prišli a do úplnej biedy 
upadli, ba práve bezpečnosť obce do 
nebezpečenstva sa padnúť zdala. 
Kde ale kríž najväčší, tam Božia po-
moc najbližšia. Silný duch národov 
európskych nestrpel dlho túto náka-

zu na sebe a keď sa už väčšmi do 
ducha i tela týchto národov zajedať 
začala, vystal proti nej, užijúc k 
tomu cieľu spolky miernosti, ktoré 
sa teda najprv v Amerike od zna-
menitého Worcestera r. 1811 založili. 
Predsedník tohoto prvého spolku 
bol Samuel Dexter, bývalý poklad-
ník spojených obcí. Po založení jeho 
začalo sa vyšetrovať, koľko sa asi do 
roka pálenky v spojených obciach 
vypilo a tu sa našlo, že ho bolo nad 
všetko pomyslenie mnoho a k nepo-
vereniu. Z tohoto vyšetrovania pošlo 
aj druhé, a síce to, koľko ľudí pálen-
kou o život prišlo, a zhľadalo sa, že r. 
1814 6000 ľudí od pálenky zhynulo, 
z ktorých 1/3 zomrela z pohnutia na 
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rozume, 3/4 z hrozného schudobne-
nia, 1/5 pre spáchané zločinstvá. 
Tieto spolky miernosti sa nato po 
všetkých spojených obciach rozšírili 
a dnes to už tak ďaleko prišlo, že sa 
dávanie a meranie pálenky za nepo-
ctivý výrobok pokladá.

   V Európe sa v Írsku (v druhom 
ostrove, z ktorých sa Anglické 
kráľovstvo skladá) pitie pálenky 
medzi ubiedeným tamojším írskym 
národom nanajväčšmi bolo rozprasi-
lo, a to tak, že podľa zpráv nebolo 
možné dvoch ľudí natrafiť, z ktorých 
jeden by nebol opilý býval a med-
zi ktorými by nebola zvada alebo 
pranica bývala. Pijanstvo toto bolo 
írsky národ, už krem toho utlačený, 
tak veľmi zbiedilo a skľúčilo, že sa 
ten ľud už viacej rovnal mŕtvolám 
jako živým ľuďom a že celé kopy 
len v handrách odené po zemi sa 
tĺkli a žobrali. Nad ľudom týmto vy-
biedeným a opusteným zmiloval sa 
naposledok páter Theobald Mathew, 
nábožná a šľachetná duša, a hnutý 
k nemu týmto milosrdenstvom 
začal zakladať medzi ním spolky 
miernosti, proti nákaze pálenko-
vej nastrojené, ktoré po dneská tak 
sa široko rozmohli, že z 9 miliónov 
národa írskeho už 6 miliónov do 
spolku miernosti vstúpilo. Mathew 
stal sa z ohľadu tohoto opravdivým 
apoštolom v zemi svojej, lebo on z ded-
iny na dedinu, z mesta do mesta ide, 
kážúc proti opilstvu a napomínajúc 
k pokániu, a ľud hŕči sa všade okolo 
neho, počúva zápalné jeho slová s 
nábožnosťou a nasleduje i poslúcha 
ho. Následky z týchto spolkov mier-
nosti v Írsku už teraz sú veľké: chu-
doba a bieda, nahota a hlad medzi 
ľudom prestáva, rôznice a vraždy 
(Čím viac sa šíria spolky miernosti, 
tým väčšmi sa vraždy menšia. R. 
1837 z opilstva spáchaných vrážd 
bolo ešte 230, v nasledujúcom roku 
247, v 1839 roku ale už len bolo 189 
a v r. 1840 už len 125. Podľa zpráv, 
zjavných z predošlého roku, v dak-
torých okoliach v Írsku raz za rok 
sa držiace súdy, nemajúc žiadnej 
v nedostatku zločinstva roboty, 
rozišli sa.), zbojníctvo a zločinstvo 
navidomoči hynú, domáci pokoj sa 
vracia a šťastie rodín sa zmáha. 
Predtým všetky utŕžené peniaze na 
pálenku išli, teraz už od založenia 
spolkov miernosti národ írsky z 
uhospodárených peňazí do vere-
jnej opatrovne 28 miliónov toliarov 

si uložil. Po národe írskom pitie 
pálenky nanajväčšmi medzi náro-
dom slovanským sa rozprasilo a ľud 
obecný na strašlivý spôsob zaujalo. 
Tie isté následky, ktoré sa u národa 
írskeho z pitia pálenky ukázali, uka-
zujú sa aj u nás v celej ich ošklivosti. 
Ale kde nastáva kríž najväčší, tam i 
Božia pomoc najblišia. Veríme v du-
cha dobrého nášho ľudu, že sa nedá 
úplavicou touto celkom zachvátiť 
a do biedy nevýslovnej zamoriť, 
veríme v jeho silu, že sa bude môcť 
z tej biedy, do ktorej už pre pijan-
stvo upadol, vyslobodiť, veríme v 
správcov a vodcov jeho, že majú i 
vôľu i odhodlanosť i silu i schopnosť 
pomôcť skľúčenému ľudu svojmu. 
Proti nákaze pálenkovej ukázali sa 
spolky miernosti posiaľ jako pros-
triedok najlepší a najužitočnejší, ch-
tiac teda pijanstvu tomuto i medzi 
nami koniec urobiť, takéto s dobrým 
úžitkom všade pozakladané spolky 
i my pozakladať a medzi nami 
rozširovať musíme. Hlavný zákon 
týchto spolkov je: odrieknutie sa pitia 
pálenky pod jakýmkoľvek spôsobom 
a jakýmkoľvek menom nazvanej, k 
čomu potom aj iné, na vyhubenie to-
hoto pijanstva nastrojené prostried-
ky sa pripojujú. Dobre vieme, že sa 
rozširovaniu miernosti medzi naším 
ľudom mnohé prekážky do cesty 
položia, jako sme to už aj hore vyššie 
povedali, medzitým istotne pevnej a 
šľachetnej vôli ani v tomto ohľade 
nič nebude nemožného. Odpor 
najväčší bude robiť ľud sám, na 
pitie pálenky naučený, čo za bieda 
stadiaľ preňho nasleduje, neznajúci, 
ba práve ošklivými predsudkami 
o jeho úžitku nakazený, medzitým 
čo aj jako a jakokoľvek dlho sa ľud 
odrieknutiu sa pálenky protiviť 
bude, vážnymi dôvodmi, predstier-
aním mu ustavičným toho zlého, čo 
z pálenky naň vyteká a príkladmi 
dobrými iste sa prv-neskôr od neho 
odvrátiť dá a sa spamätuje. Je ľud 
náš, trebársjako i zlým zavedený, 
napomáhaniu a dobrým radám, 
šľachetnej vôli vždy prístupný, a 
preto o dobrom výpadku spolkov mi-
ernosti medzi ľudom naším nepochy-
bujeme a pevne veríme, že málo bude 
takých zanovitých surovcov, takých 
zastaralých hriešnikov, ktorí pri 
všetkom horlení pri starých svojich 
hriechoch ostanú a starému diablovi 
len i ďalej slúžiť budú. Na takýchto 
ale, keď sa pomaly spolky miernosti 
rozšíria, padne aj všeobecná potupa 

a táto potupa naposledy hlavatosť 
a zanovitosť ich prelomí. Odpor, 
ktorý by zo strany tých, čo z pálen-
ky osoh a zisk berú, pochádzal, by 
bol veľmi ošklivý a všetkej potupy 
hodný; zisk svoj pre blaho blížnych 
svojich, pre blaho ľudstva obetovať 
vyžaduje kresťanská povinnosť a 
myseľ šľachetná ponúka, zisk ale 
brať z nákazy a záhuby druhých, 
je nepriateľský proti spoločnosti 
ľudskej a dobrým mravom páchaný 
skutok. A tento odpor ziskochtivým 
ľuďom len nakrátko by pomohol, 
alebo práve im k ničomu, len k ich 
potupe neposlúžil, lebo darmo sa 
tam opierať, čo čas skutočne do-
brého a užitočného donáša a čo už 
toľko dobrého a uznaného med-
zi národmi spôsobilo. Medzitým 
veríme, že v krajine našej, kde v 
novších časoch na všeobecnom do-
brom s toľkou horlivosťou pracovať 
sa začalo, alebo docela nie alebo 
málo bude takých protivníkov, a 
ktorí by aj boli, veríme, že dosť skoro 
o užitočnej a šľachetnej námere 
spolkov miernosti a o nevyhnut-
nosti ich sa presvedčia a od svojho 
odporu odstanú. Škoda, ktorú niek-
torí z prestávania pitia pálenky 
pocítia, s časom sa im istotne nah-
radí, lebo majetnosť v krajine sa 
rozšíri a keď táto sa zmôže, všetci 
v nej účasť na ten alebo iný spósob 
mať budú; zemské panstvá nebudú 
dostávať, pravda, od krčmárov toľké 
árendy, zato ale ich poddaní budú 
majetnejší a statočnejší, ktorí i povi-
novatosti svoje lepšie splácať i ro-
boty poriadnejšie vykonávať budú; 
priemyselníci iní, ktorí na svoju 
ruku pálenku pália a dávajú, budú 
musieť niečo inšieho pred seba vziať 
a obchod ich pri rastúcej majetnosti 
ľudu a krajiny lepšie sa im bude 
dariť, potrieb životných budú si 
tiež lacnejšie nakúpiť môcť, keď sa 
tá veľká sila dreva a zbožia páleni-
ciam ujme, nádenníkov tiež dostanú 
poriadnejších a svedomitejších atď. 
Preto nielen mravná povinnosť, ale 
aj úžitok každého vyhľadáva námery 
spolkov miernosti najochotnejšie 
napomáhať.

(Slovenskje národňje novini, 
10. číslo, 2. september 1845) 

Ľudovít Velislav Štúr



Prúty/37 Duben/Apríl 2013

www.pospolitost.org
11

v

KOMU ZVONIA DO HROBU?
Ukradnú nám našu zem?

Slovenskému národu! Už sa stalo 
realitou, že vo vlastnej zemi a takz-
vanom Slovenskom štáte sa Slováci 
stali sluhami Európskej únie, USA 
a iných mocností. Ak som súčasťou 
nejakého zoskupenia, tak si pred-
stavujem, že budem rovnocenným 
partnerom. Zatiaľ nás presviedčajú, 
akí sme chudobní a neschopní, 
no najsmutnejšie je, že všetky 
doterajšie vlády a strany im v tomto 
nezmysle výdatne pomáhali. Lenže 
najväčší nepriateľ Slovenska je sám 
občan. A to hlavne pre svoj alibi-
stický postoj. „Mňa sa to netýka, ja 
mám iné starosti“ a podobné kecy. 
Čo je najpodstatnejšie, chýba nám 
hrdosť na svoj národ a to, že sme 
Slováci. Ale to si musíme vybojovať, 
nikto túto vec za nás nespraví. 
Spolupatričnosť je pre každý národ 
dôležitá. Aj malé štáty a národy, 
ktoré sú horšie na tom ako my, 
dokážu držať hlavu hore a sú hrdí na 
svojich predstaviteľov. Na čo máme 
byť hrdí my? Na klamstvo, zlodejinu, 
neprávosť, nezákonnosť, podvody, 
ponižovanie národa a štátu? U nás 
sa všetko odhaľuje ale nič sa nepo-
trestá. Potrestaní sú len malí nezau-
jímaví podvodníci, milióny však uni-
kajú. Severania nemajú ani zďaleka 
také možnosti ako my. Ale svojou 
disciplínou, príkladnou prácou vy-
budovali slušné a bez žobrákov fun-
gujúce spoločenstvá. Je známe, že 

ryba smrdí od hlavy. Všetci to ve-
dia, tvoria sa zákony, ktoré vyho-
vujú zlodejom a darebákom. Lenže 
zákon má podporovať slušného 
občana a chrániť aj chudobu, pokiaľ 
má pravdu. Pravda nemôže byť 
deklarovaná ako si zmyslia zbohatlí-
ci bez chrbtovej kosti. Nad našimi 
hlavami visí veľká hrozba. Továrne 
a výrobné haly už dnes vlastnia 
cudzinci, ktorí sa k nám správajú 
ako k dobytku, hoci mnohí naši 
občania majú vyššie vzdelanie alebo 
sú pracovitejší ako oni. Stáva sa, 
že naši ľudia sa správajú ako otro-
ci a už sa nie je ani čomu čudovať, 
lebo žijú z ruky do úst. Ešte väčšou 
hrozbou je to, že nám chcú rozpredať 
zem pod nohami. Preto vyzývam 
všetkých, východ, západ, sever, juh, 
myslite na to, čo sa tu deje a zahoďte 
všetky predsudky, ktoré doteraz 
využívali politici, aby sa hádali 
Maďari so Slovákmi, východniari so 
západniarmi a mnoho iných žabo-
myších vojen. Konečne sa spojme 
v jeden celok a nedovoľme politick-
ým zlodejom predať ani meter našej 
zeme. Slovensko za komunistov bolo 
sebestačné v poľnohospodárstve 
a potravinárstve. Rozbitie družstiev 
bol politický krok a mastenie si 
vlastných vrecák politikov, ktoré 
stálo tento štát milióny. Štát sme 
my, okradli nás! A to zopár jednot-
livcov, ktorí na nás kašlú. Teraz nás 

kŕmia svinstvom, ktorého sa zbavu-
je EÚ. Mali sme kvalitné potraviny, 
miesto toho máme pomyje, ktoré 
nechce žrať ani môj pes. Na tomto 
všetkom sa nabalilo zopár ľudí, 
ktorí sa nehanbia chváliť v médiách, 
ako chodia nakupovať potraviny do 
Viedne. Môžu, veď zarobili dosť! Ak 
v nás zostala štipka rozumu, spojme 
svoje sily a zastavme predaj zeme! 
Tento zákon je len špička ľadovca. 
Aj ty, čo sa tváriš, že to máš v paži, 
zamysli sa! Inak sa nám to všetko 
veľmi tvrdo vráti. A to bude tak 
neskoro, že s tým nebudeme môcť 
už nič urobiť. Chráňme zem svo-
jich predkov. Táto zem je určená 
našim deťom a vnukom. Dovolím si 
poznamenať, že je tu ešte jedna vážna 
vec. V parlamente a všade okolo po-
litici majú plné ústa ako sa nedá 
znížiť nezamestnanosť. Je potrebné 
obnoviť poľnohospodárstvo, tie nez-
myselne vyhadzované peniaze von 
oknom použiť na oživenie družstiev, 
tie fungujú aj na Západe. Nie je to 
žiaden socialistický výmysel. A do-
volím si tvrdiť, že nezamestnanosť 
by určite rapídne klesla.  Hlavne by 
odpadli prázdne reči naši ekonómov. 

Jozef  Šimunek



Tlačte,   kopírujte,   rozširujte!   V prípade záujmu nás možete 
finančne podporiť. 
Číslo účtu:  2 6 2 5 8 4 5 5 7 1 / 1 1 0 0 Tatrabanka. 
Kontakt na redakciu: pruty@pospolitost.org


