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V Nemecku sa už otvorene hovorí, že novú koro-
nu priniesli novoprišlí azylanti. V Taliansku začína-
jú spievať komunisticko-partizánsku hymnu Bella 
ciao, ktorá je symbolom odporu. A o Číne sa začína 
hovoriť, že nový korona vírus zvládla preto, lebo 
má komunistický spoločenský poriadok...
Korunu všetkému nasadil náš politický analytik 
Ján Baránek, ktorý dospel k poznaniu, že v tejto si-
tuácii sa úplne stratila Európska únia. Vraj pôsobí 
ako keby prestala existovať. Iní analytici tvrdia, že 
národné štáty porážajú EÚ. A preto začína vyvstá-
vať otázka – načo nám je EÚ? 
Ako tento stav vnímate vy?

Satan v podobe Hitlera a hitlerizmu, 
tento nepriateľ ľudstva, bol soviet-
skym vojakom zahnaný späť do pek-
la. Za cenu svojich obrovských obetí. 

Lenže dnes z pekla Satan opäť vy-
lieza. Lebo ako inak si máme vysvet-
liť, že už aj Európsky parlament sa 
nám dnes snaží vnútiť satanskú prav-
du, že Hitler a Stalin, hitlerizmus 
a stalinizmus jedno sú?! Hoci tí, kto-

rí v tých časoch žili, a s hitlerovským 
Satanom tiež bojovali, tí naozaj ve-
deli, kde sa nachádza peklo. 

Neveríte? Tu je zopár faktov o ich 
názoroch a podpore Stalina! 

„Sme tu veľmi radi, že ruské armá-
dy kladú taký tuhý, smelý a statočný 
odpor vonkoncom nevyprovokova-
nému a krutému vpádu nacistov... 
Urobíme všetko, aby sme Vám po-

mohli, ako to dovolí čas... Čím dlhšie 
bude vojna trvať, tým väčšiu pomoc 
budeme môcť poskytnúť...“ 

Osobné posolstvo pána Churchilla
 pánovi Stalinovi, doručené 8. 7. 1941 

„Plne si uvedomujeme, aký vý znam 
pre porážku hitlerizmu má statočný 
a húževnatý odpor Sovietskeho zväzu...“ 

Franklin D. Roosevelt a Winston S. Churchill, 
došlo 15. 8. 1941 

„Pán Harriman je si dobre vedo-
mý strategického významu Vášho 
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Perlička
Vojak áno, vojačka nie
Juhokórejská armáda sa rozhodla prepustiť z aktívnej 
služby vojaka, ktorý podstúpil operáciu na zmenu pohla-
via. Išlo o prvý prípad v južnej Kórei, keď musela vojen-
ská komisia rozhodnúť, či príslušník ozbrojených síl ukon-
čí služobný pomer. 
V Kórei majú transrodové osoby zákaz vstúpiť do armády. Zákony 
však nešpecifi kujú, aký postup zvoliť v prípade, ak sa zmenu po-
hlavia rozhodne podstúpiť vojak v aktívnej službe. Armáda v cito-
vanom vyhlásení uviedla, že dospela k záveru, že vojakova ope-
rácia, ktorou došlo k zmene pohlavia, je dostatočným dôvodom 
na prepustenie zo služby. Štábny seržant absolvoval operáciu na 
zmenu pohlavia z mužského na ženské koncom vlaňajška. Hospi-
talizovali ho vo vojenskom zariadení, pričom vyjadril túžbu naďa-
lej slúžiť ako vojačka.  Obrana 3/2020 

Ján Eštok, tajomník OblV SZPB, Prešov: – Takú 
peknú povesť máme o troch Svätoplukových prú-
toch. Ale to nevadí, že ju niektorí nepochopili, stane 
sa iba to, čo hovoril iný mudrc. Národ, ktorý si ne-
pamätá vlastnú históriu, bude si ju musieť zopako-
vať. Ale čo už, každá generácia sa považuje za in-
teligentnejšiu, ako bola predchádzajúca a za múd-
rejšiu, ako bude tá, čo príde po nej. Pokiaľ chce me, 
aby hodiny ukazovali čas, musíme počkať!
(1. veta: národná povesť; 2. veta: môj vý-
rok; 3. veta: výrok G. Santayanu; 4. veta: výrok 
G. Orwella; 5. veta: Dedičstvo môjho staré otca.) 
Štefan Horváth, člen predsedníctva OblV SZPB, 
B. Bystrica: – Jeden múdry človek, ani nie tak dáv-
no povedal, že EÚ je úžasný projekt realizovaný 
neschopnými vodcami. Dokonale sa to potvrdzuje 
teraz, keď ju ohrozuje koronavírus. 
Nie je to prvýkrát, keď tzv. „staré“ členské štáty 
občanov tých „nových“ považujú za ľudí druhej 
kategórie. Spomeňme si na prechodné obdobie, 
keď voľný pohyb pracovných síl, ako jeden zo zá-
kladných princípov Schumannovho projektu, bol 
niektorými „starými“ členskými štátmi odďaľova-
ný často primitívnymi zdôvodneniami. 
A teraz je to tu opäť, kedy nám Nemci, údajne iba 
dočasne, zadržiavajú objednaný zdravotnícky ma-
teriál, alebo chrapúnsky preplácajú už sľúbenú do-
dávku zo zahraničia, len aby to išlo im a nie k nám. 
Zato však majú plné ústa požiadaviek solidarity, 
keď si už nevedia rady s masou migrantov, ktorých 
si sami pozvali. Kde je teraz ich solidarita?! 
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad 
Hronom: – K prvej časti otázky sa ťažko mô-
žem vyjadrovať, pretože nemám dostatok vedo-

(Pokračovanie na str. 3)

Skúsenosti zo západnej Európy nám jednoznačne ukázali, že ak nebudeme
určovať pravidlá imigrantom my, budú ich časom oni určovať nám.
Skúsenosti zo západnej Európy nám jednoznačne ukázali, že ak nebudeme
určovať pravidlá imigrantom my, budú ich časom oni určovať nám.

Politológ, ekonóm a publicista Petr RobejšekPolitológ, ekonóm a publicista Petr Robejšek

Rozumieme slovám „nepriateľ ľudstva“?

Uvedomujú si naši poslanci EP, že idú aj proti slovenským protifašistickým bojovníkom, ktorí za porážku hitlerizmu 
a aj jeho nasledovníkov prelievali vlastnú krv? (Snímka je z osláv 75. výročia SNP v B. Bystrici)

Normálne sa za slovami „nepriateľ ľudstva“ dá vidieť Satan. Nositeľ Nobelo-
vej ceny Thomas Mann povedal, že nemecký nacizmus je „nepriateľom ľud-
stva“ a že práve preto sa na tomto základe treba spájať s komunizmom! 

(Pokračovanie na str. 4)

Keď som si všimol, že súčasťou Správ na RTVS 1 
o 19.00 hod. sú aj klipy „75. sviečok za obete 2. sve-
tovej vojny“ začal som ich sledovať. Prvý šok som 
zažil, keď 25. 2. 2020 som počul, že Košice a Pre-
šov oslobodili vojská 4. UF generála Petrova, ale zá-
roveň mi RTVS tieto slová prekryli dokumentárnymi 
obrázkami nie sovietskych, ale amerických vojakov. 

Kto neverí, nech si pozrie https://www.rtvs.sk/televizia/
archiv/13982/214799, konkrétne od 24. minúty a 44. se-
kundy. 

Myslel som si, že ide o omyl neskúseného redakto-
ra a strihača. Keď som videl klip v pondelok 16. 3. 2020 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/217304 (od 47. 
minúty a 36. sekundy), tak okrem toho, že slovenskí voja-
ci bojovali v Rusku proti Červenej armáde, dozvedel som 
sa, že asi 50 tisíc vojakov so slovenským pôvodom bojova-
lo (podľa krajanských zdrojov) aj v US Army. 

Koľko Slovákov však bojovalo v roku 1940 za Fran-

cúzsko, koľko ich bolo v britských kráľovských silách, 
koľko ich bojovalo v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR..., 
teda koľko ich bojovalo v protihitlerovských silách vô-
bec, to príspevok RTVS neuviedol. A to už nespomínam 
Slovákov – partizánov bojujúcich na Ukrajine, v Bielo-
rusku, v Juhoslávii, vo Francúzsku... 

Skrátka, RTVS vyrobila tieto príspevky len podľa úrov-
ne svojich (ne)vedomostí a preto aj tak vyzerajú. 

Miroslav Ondráš, predseda ZO SZPB gen. Goliana Trenčín -1
a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

*   *   *
RTVS sa zaskvela aj 20. marca keď si spomínala na 
Varšavské povstanie. 

Predviedla sa opäť so „skvelými“ vedomosťami. Ten-
toraz poľskú Armiju Krajowu prehatlaninovala (pod-
ľa google.com) za „Krajinskú armádu,“ pričom sa stači-
lo pozrieť do učebníc a tam by sa bola dozvedela, že po 
slovensky ide o „Zemskú armádu“.  – r – 

75 sviečok: RTVS toho naozaj veľa nevie!

V rokoch druhej svetovej vojny sa predstavitelia 
68 národností stali hrdinami Sovietskeho zväzu.“ 
Nie sú to desiatky, ani nie jednotlivci, sú to stov-
ky tisíc, milióny, je to takmer poldruha milióna ľudí 
z Uzbekistanu, 600 tisíc z Azerbajdžanu, 600 tisíc 
z Arménska, samozrejme, z Bieloruska,” uviedol 
ruský minister obrany RF Sergej Šojgu. 

Ďalej spomenul Poliakov, Čechov (asi však mys-
lel Čechoslovákov) a že na jeho prekvapenie Hrdina-

mi ZSSR sú aj dvaja Fíni. Sú to letci stíhacieho letec-
tva, ktorí sprevádzali sovietsku delegáciu na Teherán-
sku konferenciu. Ich mená sa vraj zisťujú. 

Jediným Slovákom, ktorý sa tiež stal Hrdinom ZSSR, 
bol stotník a neskôr partizán Ján Nálepka.

Čas od času sa hovorí, že ďalším naším Hrdinom ZSSR 
by mal byť náš rodák, ktorý bojoval ako odeský partizán. 
Zatiaľ sa nám to však, žiaľ, nepodarilo potvrdiť. 

Vladimír Mikunda s využitím tv Zvezda

Hrdinu ZSSR má 68 národov
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Čo je prekvapením pre US Navy?
Sú to nové ruské torpéda pre ponorkové krížniky typu „Ja-
seň“ a „Borej“. Prečo? Lebo v podhladinovom boji je najefek-
tívnejšou zbraňou tá, ktorá nie je zistiteľná akustickými sys-
témami protivníkových ponoriek. 

Rusi doposiaľ používali vyso-
korýchlostné torpédo „Škval“, 
ktoré sa rútilo rýchlosťou až 375 
km/hod. Má atómovú 150 kt hla-
vicu a dosah nie viac ako 13 km, 
pričom nie vo veľkých hĺbkach.  

V odokrytých zdrojoch sa 
však hovorí o torpédach „Fyzik“ 
a „Futľar“, predurčených pre po-

norky 4. generácie „Borej“ a „Ja-
seň“, ktoré sú už vhodné aj na boj 
vo veľkých hĺbkach. 

„Fyzik“ má dosah do 50 km 
a rýchlosť vyše 50 uzlov (pod 
100 km/hod.). Výrazne sa však 
znížila jeho hlučnosť. 

Nástupcom „Fyzika“ je „Fut-
ľar“, ktorý má ešte presvedčivejšie 

charakteristiky. Ešte nižšiu hluč-
nosť, dosah 60 km a rýchlosť do 
65 uzlov, čiže takmer 120 km/hod. 
Toto torpédo sa podobá na 7 met-
rovú zelenú rúru s pricapnutým no-
som, s „plutvami“ na konci na ma-
névrovanie.   Podľa nvo.ng.ru, 19. 3. 2020 

Číňania a Rusi už hovoria o Ukrajine bez Odesy
Portál Rusvesna reaguje na vyhlásenia čínskych analytikov, 
ktorí sú presvedčení, že Ukrajina kvôli prichádzajúcej kríze 
okrem Krymu stratí aj Odesu a prístup k Čiernemu moru.

Kríza otrasie aj ekonomicky 
silnými krajinami. Lenže to, čo 
sa udeje na Ukrajine, bude pod-
ľa čínskych analytikov katastro-
fa. Rozkradnutá krajina, ktorú 
priviedli politici po Majdane do 
štádia totálneho rozkladu (rodin-
ný klan Bidenovcov netranspa-
rentne raboval ukrajinské zdro-
je vo vlastný prospech), nemá 
šancu procesu rozpadu vlastné-
ho štátu zabrániť.

Odesa má vďaka svojmu prísta-

vu veľký ekonomický potenciál. 
Obyvatelia regiónu však nebu-
dú chcieť živiť nenásytný Ky-
jev s jeho skorumpovanými po-
litikmi a neonacistami, najmä 
keď v prípade odtrhnutia bude 
môcť Odesa ekonomicky ťažiť 
z obchodu s Ruskom a Čínou. 

Rusi Sevastopoľ modernizo-
vali, Kyjev modernizovať Odesu 
nedokázal a Odesa ani dnes, keď 
sú ešte stále v hre politicky moti-
vované protiruské sankcie, nedo-

káže konkurovať Sevastopoľu. 
Keď sa sankcie skončia, Odesa 
dostane z ruskej a čínskej stra-
ny výhodnú ponuku, ktorú ne-
odmietne a Kyjev nebude mať 
ani politické a ani ekonomické 
možnosti Odese v jej odchode 
z Ukrajiny zabrániť. 

Na to, aby sa čínsky tovar do-
stal do Európy, dokážu Číňa-
nia plne vyťažiť oba čiernomor-
ské prístavy Sevastopoľ a aj Ode-
su, Kyjev s jeho neonacistami 
a proamerickými skorumpova-
nými politikmi však na nič ne-
potrebujú.  HSP, 15. 3. 2020 (krátené) 

Čo je podľa Chmelára zo strany NATO „šialené a nepríčetné“?
Vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa 
Stoltenberga, že aliancia pod vedením USA žia-
da od členov „plnenie záväzku“ zvyšovať vojen-
ské výdavky na 2 percentá HDP aj v čase pan-
démie koronavírusu, treba zaradiť do kategórie 
šialených až nepríčetných, povedal E. Chmelár. 

Dodal, že „v situácii, kedy sa rúca svetová eko-
nomika a všetky zložky spoločnosti od podnikate-
ľov a zamestnancov cez nemocnice a školy až po 
divadlá či športové kluby zápasia o prežitie, neja-
ký fanatik vykrikuje, že to najdôležitejšie je v tej-
to chvíli zbrojenie aj za cenu ľudských životov“. 

Chmelár v komentári na Facebooku skonšta-

toval, že by chcel veriť, že nový premiér bude 
mať dosť rozumu na to, aby tieto militaristické 
chúťky niektorých svojich ministrov stopol hneď 
v zárodku. „Pretože „obyčajní ľudia“ nepotrebujú 
vojny a zbrojenie. V opačnom prípade bude po-
trebné postaviť silné mierové hnutie voči týmto 
šialeným plánom. Lebo ak som počas predvoleb-
nej kampane zdôrazňoval, že zvyšovať zbrojenie 
je vzhľadom na naše problémy v iných rezortoch 
priveľký luxus, tak v podmienkach ekonomic-
kých a sociálnych dopadov pandémie je to doslo-
va samovražda hraničiaca s vlastizradou.“ 

HSP, 20. 3. 2020 (výňatok) 

USA chcú kontrolovať Ukrajinu za peniaze Ruska
Podľa Vladimíra Putina práve týmto sú moti-
vované kroky USA proti Severnému prúdu-2. 

„Oni (USA) Ukrajinu obskakujú, nasadili na ňu 
diaľkové riadenie, lenže chcú, aby žila aj z našich 
peňazí. Sami jej peniaze nechcú dávať,“ povedal 
agentúre TASS a ďalej vysvetlil, že tu ide o pe-
niaze, ktoré by Moskva mala platiť za tranzit ply-

nu cez Ukrajinu. Preto Washington, pod zámien-
kou tohto tranzitu zaviedol sankcie na projekt Se-
verný prúd-2. 

Putin k tomu dodal, že Rusko má stále záujem 
na pokračovaní tranzitu cez Ukrajinu. „V men-
šom síce objeme, no budeme to robiť,“ pozna-
menal.  – r – 

USA sú bezbranné
Spojené štáty nemajú prostriedky protira-
ketovej obrany, ktoré by ich dokázali ochrá-
niť pred atómovou výzbrojou Ruska, vyhlásil 
riaditeľ agentúry PRO Pentagonu viceadmi-
rál Jon A. Hill. 

„Môžem potvrdiť, že vytvorenie obranných 
prostriedkov od Ruska a Číny nespadá medzi 
naše plány. Existuje iná stratégia voči Rusku 

a Číne,“ povedal podľa TASS počas rokovania 
v jednom zo senátnych podvýborov pre obranu. 
O čom je táto stratégia, to nespresnil. 

Keď sa ho opýtali či je pravda, že USA majú na 
Aljaške 40 a v Kalifornii 4 prepadové rakety, kto-
ré nedokážu odraziť útok 1 550 hlavíc, ktoré má 
Moskva k dispozícii v súlade so zmluvou Start-3, 
uviedol. „Z pohľadu našich možností a ich množ-
stva – nie,“ potvrdil nepríjemnú skutočnosť vice-
admirál.  – r – 

Rusko sa vzdalo cvičení pri hraniciach NATO
Rusko sa iniciatívne vzdalo organizácie vojenských manévrov 
blízko hraníc členských štátov NATO, vyhlásil pre noviny Izves-
tia námestník ministra obrany RF genplk. Alexandr Fomin.

„Naše bojové letectvo lieta 
nad Baltom so zapnutými trans-
pondérmi. Prejavujeme tým 

neobmedzenú otvorenosť pri 
uskutočnení vojenských podu-
jatí,“ dodal námestník. 

Lenže, podľa neho, NATO nie 
je pripravené uskutočniť reálne 
kroky na zníženie napätia v Eu-
rópe a kalkulovať aj s ruskými 
záujmami.

Podľa ria.ru, 23. 3. 2020 

  Požiadavky Poľska na reparácie od Ruska
sú absurdné

Vyhlásil to bývalý poľský prezident Lech Walesa, ktorý tým 
reagoval na vyjadrenie predsedu strany Právo a spravodli-
vosť Jaroslawa Kaczynskeho, že Moskva, ako aj Berlín sú 
povinní vyplatiť Varšave kompenzácie za škody spôsobené 
2. sv. vojnou. 
V tomto Kaczynského podporil aj námestník ministra zahra-
ničia Pawel Jablonski, vyhlásiac o „bezpodmienečnom“ práve 
Varšavy na reparácie od Ruska. 
„Problém spočíva v tom, že ak si sadneme a začneme rátať, 
vyjde nám, že nikto nie je nikomu nič dlžný. A keďže sa neroz-
právame, tak sa rodia absurdné želania,“ povedal Walesa. Pod-
ľa neho v takom prípade treba zarátať aj počty sovietskych ob-
čanov, ktorí padli za slobodu Poľska.  Podľa ria.ru, 18. 3. 2020 

  Zelenú propagande nacizmu
a prepisovaniu dejín?

Udalosti ostatných týždňov, hlavne podivný zákon Naj-
vyššieho súdu ČR, umožňujúci propagáciu kníh a symbo-
lov nacistického typu, vyvolávajú nutnosť znovu sa vracať 
k nebezpečným pozostatkom minulosti. 
Zdá sa, že počas ostatných 30 rokov, povedané námorníckym 
slovníkom, sa verejnosti v dôsledku trvalého otáčania plachiet 
vštepovala predstava, že nacistický režim nebol taký nebezpeč-
ný, ako komunistický. Ak český publicista povie, že členovia 
ŠTB konali horšie ako gestapáci, je to svedectvo straty elemen-
tárnej historickej objektivity.
Podarila sa aj ďalšia vec – ríšskym Nemcom bola vštepená po-
litická koncepcia, podľa ktorej sudetská otázka nie je podruž-
ným aspektom povojnovej situácie, ale naopak – ústredným zá-
ujmom celého nemeckého spoločenstva. Znamená to, že osud 
odsunutých súkmeňovcov sa má stať neustálou pripomienkou 
toho, ako západné demokracie porušili vlastný princíp sebaur-
čenia národov. A že je to tak, dosvedčuje nedávny výrok kance-
lárky Merkelovej, ktorá nevidela jediný rozumný dôvod na po-
vojnový odsun Nemcov. Pravdive.eu, 18. 3. 2020 (výňatok) 

 
  Vyhláste 15. marec za najčernejší pamätný

deň novodobých národných dejín
O čo tu naozaj ide? Predsa o majetky, peniaze a moc. To sa 
dá ľahko vydedukovať zo správania niektorých nemeckých 
politikov, predstaviteľov Sudetonemeckého landsmanschaf-
tu a zo správania piatej kolóny u nás, napísal Stanislav No-
votný, predseda českej Asociácie nezávislých médií. 
Prečo sa mlčí o 15. marci 1939? Od začiatku tejto nemeckej hrô-
zovlády uplynulo v Čechách, na Morave a v Sliezsku 81 rokov, 
ktorá sa stala predohrou k satanistickým orgiám vo všetkých 
kútoch Európy. 
V médiách je o tom prakticky ticho. A v kalendári? Rovnako, je 
to bežný dátum bez výkričníkov. Naopak, stále čoraz hlasnejšie 
počujeme, že za 2. sv. vojnu môžu Rusi a naznačuje sa, že na-
cisti vlastne bojovali záslužne proti boľševikom. 
Zrejme nie sú ďaleko časy, kedy niektorý z mudrcov označí Hit-
lera za gentlemana. Zľahčuje sa tak nielen vojnová vina nacis-
tického Nemecka, ale na podstavce pre hrdinov už lezú aj oso-
by, ktoré sú zodpovedné za hromadné vojnové zločiny. 
O čo tu naozaj ide? Predsa o majetky, peniaze a moc. Dá sa to 
pomerne ľahko vydedukovať zo správania niektorých nemeckých 
politikov, predstaviteľov Sudetonemeckého landsmanschaftu a zo 
správania piatej kolóny u nás. Nemecký minister vnútra Horst See-
hofer tlačí na zrušenie Benešových dekrétov a súhlasne s tým bučí 
tunajšie stádo Nemcami podporovaných fi gúr a fi gúrok. 
My sa na jednej strane neusilujeme o vyplatenie náhrad za ne-
smierne škody spôsobené našej krajine Treťou ríšou, ale na ne-
meckej strane rastie chuť na navrátenie právom zabraného ma-
jetku. Rastie chuť po zväčšení nemeckého priestoru. 

Ceskenovinky1.eu z 15. 3. 2020 (výňatok) 

  Už je známych 96 lotyšských legionárov SS
V pondelok 16. 3. 2020 v Moskve zverejnili mená 96 veteránov Lo-
tyšskej légie SS, ktorí ešte žijú v rôznych štátoch sveta, ako napr. 
v USA, vo V. Británii, Kanade, Austrálii, Argentíne a Lotyšsku. 
Riaditeľ fondu „Historická pamäť“ Alexander Djukov uviedol, 
že je zistený celý rad trestných činov, ktoré títo ľudia spáchali 
počas Veľkej vlasteneckej vojny.  Podľa vz.ru, 14. 3. 2020 

(Pokračovanie na str. 4)
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mostí, ktoré by ma oprávňovali, aby som zaujal k tomu stanovisko. 
Faktom ale je, že v súčasnom období v Číne vírus má klesajúcu ten-
denciu a je predpoklad, že ho majú pod kontrolou. Pokiaľ sa jedná 
o EÚ, domnievam sa, že pán Baránek má určitým spôsobom pravdu. 
Novoustanovení funkcionári EÚ aj s parlamentom buď majú nedosta-
tok skúseností, ale je faktom, že žiadnu spoločnú obranu nevymysleli 
ani nezaviedli. Preto bolo potrebné, aby jednotlivé národné štáty sami 
zabezpečovali ochranu svojich občanov pred týmto vírusom. Dokon-
ca si pamätám, že zo strany EÚ bola kritika, prečo niektoré národ-
né štáty chránia svoje hranice a zakázali vstup cudzích príslušníkov. 
Juraj Mišák, člen ZO SZPB, Nitra – Dolné mesto: – Otázka na zvá-
ženie, ale skôr by som odpovedal slovami Sibyly, kráľovnej zo Sáby, 
ktoré vyslovila kráľovi Šalamúnovi vyše 500 rokov pred Kristom: 
,,Spoločenské zriadenie, aké je t. č. v Číne, je budúcnosťou ľudstva!“ 
V tom čase vládol v Číne Konfucius, veľmi múdry vladár. 
Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Trnava: – Korona je biolo-
gická zbraň. Názory na jej vznik sa líšia. Je zaujímavé, že postih-
la najviac krajiny, ktoré rebelujú. V krajinách, kde je disciplína, tie 
ju prekonávajú.
Je hrozné, že EÚ rieši migrantov a nerieši vlastných obyvateľov. 
Nemecko a Francúzsko vrazilo dýku národným štátom. Nevolení 
eurobyrokrati sa snažia udržať svoje korytá.
V podobe, ako ju presadzujú, nemôže EÚ prežiť?! 
Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: – EÚ podcenila túto 
pandémiu. Začala konať neskoro. Mám obavy, že elity EÚ sa za-
hľadeli samé do seba. Sú odtrhnuté od reality. Hlavne, že riešia, 
aké veľké sa majú predávať uhorky, banány a podobné nezmysly. 
V Európe prebieha boj dvoch prúdov a to zástancov európskej fe-
derácie a zástancov modelu, aký tu bol v deväťdesiatych rokoch. 
Európa národných štátov. Preto mi pripadá, že elita EÚ robí tak, 
ako keby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá ruka. 
Za aký čas sa Európa vyrovná s týmto problémom? Tým sa odhalí 
aj schopnosť zriadenia, ktoré je pre ľudí perspektívnejšie. 
Václav Homišan, predseda OblV SZPB, Stará Ľubovňa: – Európ-
ska únia v prípade korona vírusu akoby hrala mŕtveho chrobáka. Zo 
strany EÚ nevidíme zatiaľ žiadne metodické pokyny, žiadne kvóty 
na zdravotnícky materiál, nemocnice, žiadny krízový štáb, žiadnu 
koordináciu na centrálnej úrovni. Máme šťastie, že sa to zvláda na 
republikových úrovniach. 
Peter Kober, podpredseda OblV SZPB, Stará Ľubovňa: – Podľa 
mňa, euroúnijný kolos nadštandardne platených úradníkov nerobí 
nič na prospech jednotlivých národných štátov, ba ešte aj tí zástup-
covia, ktorí sú volení v jednotlivých štátoch, sa správajú proti ná-
rodným záujmom. 
Zarážajúce je to, že o niektorých hlavných a podstatných veciach 
rozhodujú nevolené štruktúry. Ba v niektorých z nich sa zámerne 
vytvára živná pôda pre podhubie liberálneho fašizmu. 
V boji proti koronavírusu nechali euroúradníci v tom národné štá-
ty samé, čo je prejavom arogancie a neschopnosti EÚ riešiť dôleži-
té veci na prospech obyčajných ľudí. 
Ján Pacek, predseda OblV SZPB, B. Bystrica: – Myslím si, že aj tu 
sa prejavuje porekadlo mojich starých rodičov: Človeče pomôž si, 
aj pán Boh ti pomôže“. 
Znamená to, že netreba lamentovať, ale treba makať. Skutočnosť 
zavlečenia vírusu azylantmi je podľa môjho názoru málo pravde-
podobná, skôr je umelo vyvolaná ako prostriedok ekonomického 
boja. To, že sa Číne podarilo zastaviť jeho šírenie, je zásluhou dis-
ciplíny jej obyvateľov. Pokiaľ by Taliansko, Španielsko, Nemec-
ko a Francúzsko prijali včas také opatrenia ako my, nemusela by 
si tuá cia v ich krajinách dospieť do súčasného stavu. EÚ by som ne-
vinil, je to dobrý projekt, skôr by sa mali zamyslieť jeho hlavní pro-
tagonisti, či urobili všetko preto, aby ochránili svojich obyvateľov. 
Štefan Novák, tajomník ZO SZPB, Dolný Kubín: – Európska únia, 
jej lídri, robia veľkú chybu. Nechránia Európu pred často cielený-
mi hrozbami, či už v prílive imigrantov do Európy, zvyšovaním 
konfrontácie vojenského potenciálu NATO versus Rusko, hrozbe 
corona vírusu, ako možnej biologickej zbrane a v nemalej miere 
v oblasti negatívneho vplyvu na vývoj ekonomiky v Európe. Tu je 
na mieste otázka: „Komu je to prospešné a za akým účelom?“
Európa sa musí zomknúť a sama sa musí postarať o svoju bezpeč-
nosť. Len kolektívna spolupráca, ochrana a vzájomný rešpekt, nás 
môže posúvať ďalej. 
Alexander Gergely, člen predsedníctva OblV SZPB, Trebišov: 
– Únia úplne zlyhala, ukazuje sa, že projekt EÚ stojí na hlinených 
nohách. Štáty a občania EÚ potrebujú pomoc a oni mlčia. Hanba!

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa.

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

Vážený pán predseda vlády SR Peter Pellegrini,
v mene 18-tisícovej členskej základne SZPB Vám ďakujem za podporu, ktorej sa nám do-
stávalo od Vás osobne i od mnohých ministeriek a ministrov. Aj vďaka nej sme si dokázali 
udržať vedúce postavenie medzi protifašistickými subjektmi našej vlasti, za čo Vám úprim-
ne ďakujeme. 

Spoločne s Vami sme dokázali hrdo niesť pochodeň, ktorú protifašistickým vzopätím 
a osobitne Slovenským národným povstaním zapálili naši hrdinskí predkovia. Je symbo-
lom historickej pravdy a chrabrosti pri obrane našej vlasti. Pre náš zväz je to najvyššia hod-
nota a tej sme boli spoločne verní. 

Vážený pán predseda vlády, jedným z posledných vyznaní, ktoré ste v predvečer demi-
sie vyslovili, bolo vyjadrenie cti, že ste mohli zodpovedne a svedomito slúžiť Slovenskej re-
publike a nám občanom. Náš zväz Vám chce tieto slová opätovať a vyjadriť, že aj členom 
SZPB bolo cťou pracovať na poli boja s neofašizmom a neonacizmom pri takej podpore, 
akej sa nám od Vás dostávalo. 

Úprimne Vám za to ďakujeme. Za SZPB predseda Pavol Sečkár, v. r.

V Bratislave, 19. marca 2020  

75. výročie oslobodenia B. Bystrice
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a niek-
torí mestskí poslanci už od stredy rána na sociálnej 
sieti pripomínali Banskobystričanom, že 25. marec 
je dňom, kedy uplynulo 75 rokov od oslobodenia 

mesta vojskami sovietskej a rumunskej armády. 
K Čiernemu obelisku na banskobystrickom Námes-

tí SNP položil bez prítomnosti verejnosti pietny veniec 
primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.  – r – 

Nacizmus porodila Európa, ona ho vychovala, ona ho aj podporuje! Vždy budem hovoriť, 
že nacizmus je plodom európskej civilizácie. Nacizmus nikam nezmizol, len sa trochu stíšil.

Jakov Kedmi, 29. 2. 2020 na Rossija 1

Toto chce Lajčák pre naše, či len pre svoje deti?
„...súčasne s tým sa našinec dozvedá o ak-

tivite ministra zahraničných vecí v demisii Mi-
roslava Lajčáka, ktorý sa podporným gran-
tom (z našich daní – pozn. Bojovník) potichu 
postaral o rozšírenie knižky „Dve/Dvaja“ (dve 
ženy, dvaja muži), propagujúcej homosexu-
álne zväzky a dúhové partnerstvá na sloven-
ských školách,“ píše v článku „Koalícia pokrs-
tená Amerikou“ na extraplus.sk zo 16. 3. 2020 
Štefan Nižňanský. (https://www.extraplus.
sk/clanok/koalicia-pokrstena-amerikou)

Zároveň sa v internete šíri video, v ktorom sa 
o tejto knihe vyjadruje kňaz Marian Kuff a: 

https://www.google.com/
search?source=hp&ei=vHBwXu7mCMvjkgWi7o-
iwBw&q=k%C5 %88az+kuff a&oq=k%C5 %88az+-
K u & g s _ l = p s y - a b . 1 . 0 . 0 l 2 j 0 i 2 2 i 1 0 i 3 0 j 0 i 2 2 i 3
0l7.2540.6265..9702...0.0..0.95.624.7......0....1..gws-wi-
z.......0i131.cVOhjMZrSns 

Hovorí, že „túto knižku Dve/Dvaja... aby ste si 
nemysleli, že gender je to, čo je ďaleko v zahra-
ničí, na Západe. Túto knižku chytil statočný uči-
teľ základnej školy v Brezne. ...čestný učiteľ pri-
šiel za riaditeľom školy, ukážte mi, kde to máme 
v štandardoch, že to máme učiť!“

Extraplus.sk zo 16. 3. 2020 a redakcia Bojovník 

Na vyššiu moc sú krátki aj neofašisti!
V pondelok 16. 3. 2020 sa udialo niečo, čo za ostat-
né roky nedosiahli antifašisti, diplomati, skrátka 
nikto. Dosiahol to však koronavírus: v hlavnom 
meste Lotyšska v Rige sa po prvýkrát za desaťro-
čia nekonal tradičný „pochod esesákov“. 

A pritom ide o pochod, ktorý sa za ostatné roky 
stal súčasťou miestnej identity! Lebo pokiaľ v 90-

tych rokoch minulého storočia Rigou mašírova-
li len samotní členovia Lotyšskej légie Waff en SS, 
v ostatných rokoch s nimi pochodujú aj aktivisti na-
cionálne-vlasteneckých strán. 

Všetci by sme si mali uvedomiť, že nekonanie sa 
neofašistického maršu v Rige nespôsobila politická 
vôľa jeho organizátorov, ale len vyššia moc.  – r – 

Putin podporil nápad rozšíriť dotlač Pravdy z 10. 5. 1945...
...a rozšíriť ho medzi žiakov, vojnových veterá-
nov, členov ich rodín a ďalších občanov Ruska 
na počesť osláv 75. výročia Dňa víťazstva.

Nápad, ktorý sa zrodil na Kryme, má za cieľ roz-
šíriť vydanie, v ktorom bolo zaznamenané víťazstvo 

Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom.
„Je to správna vec, vynasnažíme sa ju realizovať 

čo najširšie,“ povedal Putin pri stretnutí s verejnos-
ťou Krymu a Sevastopoľu. 

Podľa ria.ru, 18. 3. 2020  

Koniec nadvlády petrodolára
Piatok 6. marca 2020 sa do dejín zapíše ako 
deň krachu systému petrodolára, ktorý exis-
toval od roku 1960. 

Stiahnu sa Američania z Poľska?
Prítomnosť amerických vojsk v Poľsku je z vojenského pohľa-
du nezmyselná, myslí si bývalý prezident Lech Walesa.

„Veľmi dobre viete, že dnes mô-
žeme jedenásťkrát kompletne zlik-
vidovať život na Zemi už tým, čo 
máme. Treba sa sporiť o 12-tom? 
12-teho nebude, čiže z vojenského 

pohľadu ide o absurdnosť, vyhlásil 
Walesa pre RIA Novosti.

Jediným plusom vyplývajúcim 
z prítomnosti amerických voja-
kov vo svojej krajine Walesa po-

važuje to, že minú v Poľsku neja-
ké množstvo peňazí. 

Walesa je presvedčený, že Poľsko 
dokáže v nevyhnutnom prípade pre-
svedčiť USA, aby stiahli svoje voj-
ská domov. „Samozrejme, že to uro-
bíme. Je to nevyhnutné. My ich mô-
žeme vyhnať. Poliaci ich dokážu 
vyhnať,“ povedal.  Podľa ria.ru, 18. 3. 2020

Odštartovalo to odmietnutie Ruskom programu 
OPEC+ na zníženie ťažby ropy kvôli stabilizácii 
ceny na čierne zlato. Dohody OPEC+ teda pad-
li a po 31. marci 2020 sa každý producent ropy 
bude starať sám o seba.  Podľa www.politik.su, 12. 3. 2020 
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Čo píšu iníČo píšu iní
  Taliani spievajú komunisticko-partizánsku

hymnu Bella ciao
Koronavírus vstúpil do života miliónov ľudí a dostal ich do 
izolácie. Kolektivizmus a túžba po druhých ožíva najviac 
v izolácii. A tak Taliani otvorili okná, vyšli na balkóny a za-
čali spolu spievať Bella ciao. 
Skladba Bella ciao (v preklade Zbohom moja prekrásna) je 
taliansky ľudovo-proletársky protest-song, ktorý vznikol už 
v 19. storočí. Vznikol na protest proti tvrdým podmienkam žien 
v rámci prác na ryžových poliach severného Talianska. Taktiež 
bola skladba prijatá partizánmi ako symbol antifašistického od-
poru v rokoch 1943 až 1945. Talianski komunisti tento song po-
važujú spolu so skladbami ako Bandiera rossa (Avanti popolo) 
za hymnu odporu.  Davdva.sk, 14. 3. 2020 (výňatok) 

  Poľský minister uznal rozhodujúcu 
úlohu ZSSR

Sovietsky zväz zohral rozhodujúcu rolu vo víťazstve nad fa-
šizmom, uviedol poľský minister zahraničia Jacek Czapu-
towicz v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru RBK. 
Diplomat zdôraznil, že Varšava je solidárna s postojom Moskvy 
ohľadne vkladu ZSSR na ukončenie vojny. 
„Uznávame obrovskú, dokonca hlavnú rolu Sovietskeho zvä-
zu vo víťazstve nad fašistickým Nemeckom, rovnako ako obete 
jeho národov,“ povedal. 
Czaputowicz pritom nesúhlasil s názorom poľských politikov, 
ktorí obviňujú Moskvu zo začatia vojny na rovnakej úrovni 
s Hitlerom, ale vyhlásil, že za útok Nemecka na Poľsko nesie 
do určitej miery zodpovednosť ZSSR. 
„Jednoducho povedané, išlo o Hitlerovu dohodu so Stalinom, 
na ktorej základe ZSSR zaútočil 17. 9. na územie Poľska. Pre 
nás sú tieto veci očividné, ale ruská spoločnosť si ich tak úplne 
neuvedomuje,“ cituje ho RBK.  Podľa cz.sputniknews.com, 12. 3. 2020 

 
  Putin vysvetlil Zelenského slová
Vyjadrenie ukrajinského lídra Vladimíra Zelenského (pri 
výročí oslobodenia Osvienčimu) o tom, že koncentračný tá-
bor oslobodili Ukrajinci, je podmienené aktuálnou politic-
kou konjunktúrou, vyhlásil ruský prezident V. Putin. 
„My predsa vieme, že je to nezmysel. My vieme, že je to kon-
junktúra dneška,“ povedal v rozhovore pre TASS a dodal, že pre 
ľudí, ktorí bojovali proti nacizmu sú pokusy prekrúcania dejín 
„pľuvancom do tváre“. 
Ľudia na Ukrajine sa podľa Putina „boja otvoriť ústa,“ aby odveti-
li na také slová, „pretože okamžite sa začne ich prenasledovanie“. 
„Súčasnému prezidentovi Ukrajiny sa žiada byť blahodarným voči 
súčasnému vedeniu Poľska, ktoré sa, podľa mňa, dopúšťa veľkej 
chyby,“ povedal a uviedol, že na nepozvanie ho na výročie oslobo-
denia Osvienčimu reagoval pokojne.  Podľa vz.ru, 10. 3. 2020 

  Putin o hrozbe prepadnutia Ruska: 
My odvetíme!

Rusko je pripravené na odvetu akémukoľvek agresorovi, 
ktorý sa osmelí zopakovať prepadnutie Sovietskeho zväzu 
Nemeckom, vyhlásil prezident Vladimír Putin. 
Prezident, komentujúc populárny slogan „My odvetíme“ pripo-
menul ďalšiu známu frázu: „Kto k nám s mečom príde, od meča 
aj zahynie“. 
„Sovietsky zväz bol vystavený mimoriadne hroznému a neod-
pustiteľnému útoku zo strany nacistického Nemecka, prišli sme 
o 27 miliónov ľudí. Vo svete neexistuje štát, ktorý by mal takú-
to stratu. Ak sa niekto osmelí urobiť niečo podobné, my mu od-
vetíme,“ podtrhol ruský líder. 
Pokračujúc v diskusii o nápisoch na autách, ktoré sú spojené 
s Dňom víťazstva, prezident pochválil veľmi populárny variant 
– „Vďaka dedovi za Víťazstvo“. 
Výraz „Môžeme zopakovať“ je známy od čias, ako ho jeden zo 
sovietskych vojakov zanechal v máji 1945 na stĺpe Reichstagu. 
Veľakrát sa tento nápis objavil na fotografi ách i v dokumentár-
nych fi lmoch. Text bol napísaný asi kriedou, preto sa nezacho-
val. Jeho autor zostal neznámy. Kompletný text znie: „Za nále-
ty na Moskvu, za obstreľovanie Leningradu, za Tichvin a Stalin-
grad. Pamätajte a nezabúdajte. Pretože to môžeme aj zopakovať.“ 
(V originálnom nápise je slovo „podovtoriť,“ ktoré sa používa 
v nárečiach pri Pskove a znamená zároveň „potvrdiť“ i „zopa-
kovať“.)  Podľa vz.ru, 10. 3. 2020 

(Pokračovanie zo str. 2)

LETOM SVETOM

frontu... Harry Hopkins ma podrobne informo-
val o svojich sľubných a uspokojivých stretnu-
tiach s Vami. Neviem Vám ani vypovedať, ako 
všetci obdivujeme udatnú obranu sovietskych 
armád. 

Osobitne chcem využiť túto príležitosť, aby 
som vyslovil pevné presvedčenie, že Vaše armá-
dy napokon zvíťazia nad Hitlerom, a aby som 
Vás ubezpečil, že sme pevne odhodlaní posky-
tovať Vám všetku možnú materiálnu pomoc.“ 

F. Roosevelt J. V. Stalinovi, došlo 30. 9. 1941

„V mojom posolstve zo 6. septembra (1941) 
sme Vás informovali, že sme ochotní vypove-
dať vojnu Fínsku. Uvážte však, prosím, či je na-
ozaj účelné, aby Veľká Británia vypovedala v tej-
to chvíli vojnu Fínsku, Maďarsku a Rumunsku...“ 

Osobné posolstvo ministerského predseduChurchilla
 premiérovi Stalinovi, došlo 7. 11. 1941

„K otázke Fínska: Keď som Vám posielal te-
legram z 5. septembra, bol som celkom ochot-
ný odporúčať kabinetu, aby uvažoval o vypove-
daní vojny Fínsku. Na základe informácií, ktoré 
som dostal neskôr, som prišiel k názoru, že Rusku 
a spoločnej veci viac pomôže, ak bude možné do-
siahnuť, aby Fíni prestali bojovať a zastavili sa 

tam, kde sú alebo išli domov, ako keď ich for-
málnym vypovedaním vojny posadíme na la-
vicu obžalovaných spolu s vinníkmi – mocnos-
ťami osi – a prinútime ich bojovať až do konca. 
Keby však v najbližších pätnástich dňoch nepre-
stali bojovať a Vy si stále budete želať, aby sme 
im vypovedali vojnu, určite to urobíme!“

W. Churchill J. V. Stalinovi, došlo 22. 11. 1941 

„Nenachádzam slová, aby som vyjadril obdiv, 
ktorý všetci pociťujeme pri neprestajných skve-
lých úspechoch Vašich armád v boji proti ne-
meckým uchvatiteľom. Nemôžem však odolať, 
aby som Vám opäť nevyjadril vďaku a blahože-
lanie ku všetkému, čo robí Rusko pre spoločnú 
vec.“ W. Churchill J. V. Stalinovi, došlo 11. 2. 1942

Ak teda EP, vrátane poslancov za SR, chce vo 
svojom zvrátenom uvažovaní a konaní zotrvať, po-
tom musí za Satana označiť nielen Stalina, ale aj 
všetkých tých, ktorí mu v jeho diele pomáhali. A ako 
vidieť, najviac mu podľa historických dokumentov 
pomáhali Winston Churchill a Franklin Roosevelt. 

To, že Európsky parlament nemá v tejto otázke 
jasno, nie je až také podstatné. Dôležité je, že ab-
solútne jasno v tom mali tí, ktorí hitlerovského na-
cistického Satana porazili.  Vladimír Mikunda 

Rozumieme slovám „nepriateľ ľudstva“?
(Dokončenie zo str. 1)

Zo zakázaného rozhovoru s Bašarom Asadom
Európa bola hlavným hráčom pri vytváraní chaosu v Sýrii. 
Európske zbrane pre teroristov, to je pravá príčina imigrant-
skej vlny a teroristických útokov v Európe.

Prezident Sýrie Bašar al-Asad 
v rozhovore pre taliansku televí-
ziu TV Rai hovoril veľmi otvo-
rene, lenže tá sa rozhodla ten-
to rozhovor nevysielať (mal byť 
v programe 2. 12. 2019). 

V Česku ho priniesli „Argu-
menty & Fakta“ a dnes časť 
z neho aj náš Bojovník. 
Ako to myslíte, že imigráciu 
a terorizmus si Európa zavini-
la sama? 

– Terorizmus v Sýrii je pod-
porovaný Európou a, samozrej-
me, aj USA a Tureckom. Európa 
bola hlavným hráčom pri vytvá-
raní chaosu v Sýrii. S čím kto 
zachádza, s tým aj schádza. 
Aká je situácia v Sýrii dnes? 

– Situácia je omnoho lepšia, 
pretože sme sa z tejto vojny po-
učili. Budúcnosť Sýrie je sľub-
ná. Z tejto vojny vyjdeme silnej-
ší. Už dnes sa v mnohých oblas-
tiach život vracia do normálu. 

V Sýrii nebola žiadna sektár-
ska vojna, žiadna etnická vojna, 
nebola ani politická vojna; boli 
to teroristi podporovaní vonkaj-
šími mocnosťami. 
Aká je v Sýrii úloha Ruska? 

– Aby sme pochopili ruskú rolu, 
musíme pochopiť ruské zásady. 
Podpora Sýrie bola preň podpo-
rou medzinárodného práva.

Po druhé, byť proti teroriz-
mu je v záujme ruského ľudu 
a zvyšku sveta. Takže byť s Tu-
reckom, ísť na tento kompromis 
neznamená, že Rusi podporujú 
tureckú inváziu; skôr chceli hrať 
rolu, aby presvedčili Turkov, že 
musia opustiť Sýriu. Nepodpo-
rujú Turkov, nehovoria, že „je 
to dobrá realita, že ju prijímajú 
a Sýria to musí akceptovať“. 

Pre budúcnosť je postavenie 
Ruska veľmi jasné: sýrska in-
tegrita a sýrska suverenita. Sýr-
ska integrita a zvrchovanosť sú 
v rozpore s tureckou inváziou, 
čo je veľmi zrejmé a jasné. 
V tejto chvíli, kedy sa Európa 
pozerá na Sýriu, existujú dva 
hlavné problémy: jeden sú ute-
čenci a druhý džihádisti, zahra-
niční bojovníci, ktorí prichá-
dzajú do Európy. Ako vidíte tie-
to európske starosti? 

– Musíme začať s jednodu-
chou otázkou: Kto vytvoril tento 
problém? Prečo máte v Európe 
utečencov? Na to je jednoduchá 
odpoveď: Kvôli terorizmu, kto-
rý je podporovaný Európou a, 
samozrejme, Spojenými štátmi, 
Tureckom a ďalšími, ale Európa 
bola hlavným hráčom pri vytvá-
raní chaosu v Sýrii. S čím kto 
zachádza, s tým aj schádza. 
Prečo hovoríte, že hlavným 
hráčom bola Európa? 

– Pretože Európa verejne pod-
porovala teroristov EÚ v Sý-
rii. Od prvého dňa, od prvé-
ho týždňa, od samotného po-
čiatku. Obviňovala sýrsku vlá-
du a niektoré režimy, ako fran-
cúzsky režim, posielali teroris-
tom zbrane.  
V júni vám pápež František na-
písal list, v ktorom vás žiada, 
aby ste venovali pozornosť oby-
vateľstvu a rešpektovali ho. Od-
povedali ste mu a čo? 

– Pápežov list sa týkal jeho 
obáv o civilov v Sýrii. Nadobu-
dol som dojem, že Vatikán nemá 
úplný obraz. Čo sa dalo čakať, 
pretože hlavný príbeh na Západe 
je o tejto „špatnej vláde“, o zabí-
janí „dobrých ľudí“, ako vidíte 

a počujete v rovnakých mé diách 
– každá guľka sýrskej armády 
a každá bomba zabíja len civilov 
a iba nemocnice! 

A tak som pápežovi listom vy-
svetlil realitu v Sýrii, pretože 
najviac a možno ako prví sa zau-
jímame o civilné životy, pretože 
nemôžeme oslobodiť oblasť, ak 
by ľudia išli proti nám. 

Najdôležitejšou súčasťou vo-
jenského oslobodenia akejkoľ-
vek oblasti je podpora tamojšej 
verejnosti. 
Niekoľkokrát ste boli obvinený 
z používania chemických zbra-
ní, čo bol nástroj na mnohé roz-
hodnutia a kľúčový bod, červe-
ná čiara, pre mnohé vaše roz-
hodnutia. 

– Od začiatku sme o chemic-
kých zbraniach tvrdili, že my 
sme ich nepoužívali; nemôžeme 
ich použiť, lebo je nemožné, aby 
sme ich v našej situácii použili. 
Z veľa dôvodov, povedzme, že 
aj z logistických dôvodov. 
Uveďte príklad! 

– Jeden dôvod je veľmi jedno-
duchý. Načo by sme mali použí-
vať chemické zbrane keď postu-
pujeme? Po druhé, ak používa-
te chemické zbrane, čo sú zbra-
ne hromadného ničenia, hovorí-
te o tisícoch alebo aspoň o stov-
kách mŕtvych. To sa však nikdy 
nestalo. Existujú len videá o zin-
scenovaných chemických úto-
koch! 

OPCW správu sfalšovala. My 
sme mali pravdu! Opäť platí, že 
OPCW je spolitizovaná a nemo-
rálna organizácia.

Celý rozhovor: https://www.arfa.
cz/exkluzivni-rozhovor-ktery-zakaza-
li-syrsky-prezident-assad-evropa-by-
la-hlavnim-hracem-pri-vytvareni-chao-
su-v-syrii-evropske-dodavky-zbrani-te-
roristum-to-je-prava-pricina-imigrant-
ske-vlny-a-teroris/#.XnB5 MGA1XIX 

(Pokračovanie na str. 11)
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ČO (NE)VIEME O NOVOM KORONA VÍRUSE?

„Koronavírus
a medzinárodné 
antifašistické hnutia“
FIR (medzinárodná antifašistická orga-
nizácia) a jej členské národné organi-
zácie s veľkým znepokojením sledujú 
súčasné šírenie vírusu Covid-19 (respi-
račné ochorenie, spôsobujúce vírusovú 
pneumóniu) v Európe. Nezaujímajú nás 
len zdravotné aspekty, ktoré zasiah-
li celú spoločnosť, ale aj antifašistická 
práca FIR a všetkých členských federá-
cií, pretože táto pandémia ju rôznymi 
spôsobmi ovplyvňuje

Od 11. týždňa boli na všetkých pamät-
ných miestach v nemeckých koncentrač-
ných táboroch zrušené medzinárodné sláv-
nosti pri príležitosti 75. výročia ich oslobo-
denia. Podľa našich informácií to bolo koor-
dinované manažmentom pamätného mies-
ta s medzinárodnými táborovými výbormi. 

Zatiaľ neboli zrušené iba oslavy oslo-
bodenia v Mauthausene v máji 2020. Pa-
mätník Mauthausenu je však kvôli vlád-
nemu nariadeniu zatvorený do začiat-
ku apríla. To isté platí pre pamätník Aus-
chwitz-Birkenau, ktorý bol dočasne uzav-
retý do konca marca. Dôvodom zrušenia 
bolo, že najmä starší ľudia patria k vyso-
ko rizikovým skupinám, ktorých životy sú 
vážne ohrozené vírusom Covid-19. Víta-
me takéto preventívne zdravotné opatre-
nia, aj keď podľa nášho názoru je obrov-
ská aj z toho vyplývajúca politická škoda.

Preventívnymi opatreniami na zabráne-
nie pandémii sa navyše zakazujú spoločné 
zhromaždenia organizované FIR a jej člen-
ských federácií. V Maďarsku sa ročné 
udeľovanie ceny Radnóti muselo odlo-
žiť o niekoľko mesiacov. V Taliansku sú 
tradičné oslavy do 25. apríla, v deň oslo-
bodenia, skutočne ohrozené. Plánovaná 
antifašistická konferencia Ruského zvä-
zu veteránov sa odkladá na druhú polo-
vicu roka. Okrem toho sa ruší mládež-
nícky projekt „Vlak tisíc“, pamätný vlak 
z Bruselu do Osvienčimu z dôvodu celoeu-
rópskych obmedzení cestovných možností 
a zdravotných rizík účastníkov.

Takéto obmedzenia sú politicky bo-
lestivé, ale v tejto situácii je dôležité, 
aby všetci naši členovia a najmä veterá-
ni protifašistického odboja zostali zdraví 
a mohli naďalej prispievať k našim spo-
ločným úlohám.

FIR a jeho členské federácie zastávajú 
názor, že po skončení pandémie sa bude 
oslobodenie koncentračných a zajateckých 
táborov naďalej pripomínať na všetkých 
pamätných miestach v patričnej podobe. 

Zrušenia tohtoročných spomienko-
vých stretnutí sa nesmie použiť ako 
ospravedlnenie na ignorovanie týchto 
udalosti v budúcnosti. 

Spoločne s pozostalými a ich príbuzný-
mi, ako aj s antifašistickými združeniami, 
sú pamätné miesta v budúcnosti povinné 
organizovať dôstojné spomienkové stretnu-
tia zodpovedajúce dedičstvu pozostalých.

Dni oslobodenia a víťazstva 9. mája 
1945 zostávajú v kolektívnej pamäti náro-
dov a budú sa aj naďalej pripomínať – bez 
ohľadu na Covid-19 a ďalšie obmedzenia.

Generálny sekretár FIR Dr. Ulrich Schneider 

Preložil: Juraj Drotár 

Stanovisko FIR:

Na https://www.youtube.com/watch?v=9KzqmR5mXyU 
sú poznatky o čínskych opatreniach, ako ich zažila Ruska, 
žijúca v Číne. Čitateľ by si však mal uvedomiť, že číta 
text, ktorý má už 5 týždňov! Každý si teda môže porov-
nať to čo číta, s tým, čo on na Slovensku práve prežíva.

Základné rady 
1. Keď prídete domov, hneď si umyte ruky!
2. Po tom, ako si zoblečiete vrchný odev, opäť si umy-

te ruky!
3. Potom si ich postriekajte nejakým antiseptickým prí-

pravkom! Pri tomto sa zdôrazňuje, že poloha umývajúcich 
rúk má byť tak, aby pri umývaní z nich voda stekala. Oso-
bitne sa sústreďte na umytie plochy medzi prstami.

4. Čo sa týka vrchného oblečenia, treba ho dať na balkón. 
Ak je slnečný deň, stačí ho tam ponechať hodinu až 12 hodín. 
Ak nie je slnečno, odporúča sa nechať tam odev do troch dní.

5. Vírus vraj cez kožu nepreniká, no ak máme ranu, tak tá 
je nebezpečná. Preto ju treba zakryť lekárskym glejom. Pri 
tomto si majú dávať pozor muži pri holení, dievčatá si majú 
dať pozor pri manikúre, pri vytrhávaní chĺpkov obočia...

6. Vlasy si vraj netreba umývať denne, iba ak ste prišli 
z nejakého potenciálne nakazeného prostredia.

7. Číňania si striekajú po návrate domov aj obuv. A to 
75-percentným liehom. Niektorí aj odev, čo je však nebez-
pečné, lebo odev môže vzbĺknuť. Niektorí odporúčajú mať 
pri vchode koberčeky, tie pravidelne dezinfi kovať (dezin-
fekcia s obsahom chlóru) a obuv nechávať na nich.

8. Keď ideme von, obliekame si rukavice, masky...
9. Keď prichádzame domov odporúča sa používať scho-

disko a nie výťah, ktorý je uzavretým priestorom. V Číne 
sa vraj schodiská i výťahy neustále dezinfi kujú špeciálny-
mi postrekmi. V čínskych výťahoch sú špeciálne servítky, 
pomocou ktorých sa tlačia tlačidlá. (Ruská Číňanka však 
upozorňuje, že aj tie servítky už mohol ktosi pred nami na-
kaziť.) Len čo vyjdete z výťahu, hneď si treba ruky umyť 
alebo aspoň postriekať antiseptickým prípravkom. Číňania 
majú pri každom výťahu odpadkový kôš, kam hádžu pou-
žité servítky a hneď si očistia ruky antiseptickým sprayom. 

10. Autá treba pred jazdou prevetrať cez všetky otvore-
né dvere, či okná.

11. Rovnako treba prevetrávať byt. Najmenej 2 – 3 krát 
za deň po dobu 30 minút.

12. Keď si nasadzujete masku, netreba sa rukami dotýkať 
tváre. A potom už prstami nezachádzať pod ňu.  

 
O zásielkach

1. Najlepšie je brať si ich z P. O. boxov. Čo u nás ešte nie 
je príliš zavedené.

Viete, že...?
...podľa novín The New York Times mi-
nisterstvo zdravotníctva a sociálnych 
služieb USA uskutočnilo v roku 2019 
vo Washingtone a na území 12 štátov 
antiepidemiologické cvičenie Crim-
son Contagion, scenárom ktorého bol 
boj s chorobou, ktorá vznikla v Číne?

Podľa scenára sa vírusová náka-
za rýchlo rozšírila z Číny po celom 
svete, identifi kovaná bola v Chicagu 
a o 47 dní Svetová zdravotnícka or-
ganizácia vyhlásila pandémiu. Lenže 

v tom čase sa mohlo nakaziť už 110 
miliónov Američanov, z čoho 7,7 mi-
lióna sa dostalo do nemocníc a 586 ti-
síc zomrelo, uvádza TASS. 

Výsledky tohto cvičenia boli uvede-
né v správe v októbri 2019, a ako po-
znamenali noviny, ukázali priprave-
nosť federálnych orgánov na boj so 
šírením vírusu. „Projekt správy pod 
značkou „pre služobné potreby“ ob-
sahoval prekvapujúce detaily niekto-
rých prípadov chaosu počas cvičenia,“ 
uviedol list. „Federálne agentúry sú-
perili medzi sebou za sféry zodpoved-

nosti, predstavitelia moci jednotlivých 
štátov a miestne nemocnice sa pokú-
šali zistiť, aké zariadenie je v skladoch 
a je dostupné na využitie, samospráva 
a štátne úrady po svojom riešili otázky 
pozastavenia vyučovania v školách.“ 

*   *   *
V prvej polovici marca čínske 

MZV vystúpilo s predpokladom, že 
nový koronavírus priviezli do mesta 
Wu-chan americkí vojaci. Prezident 
D. Trump v rámci odvety za to obvi-
nil Čínu z neskorej reakcie na nový 
koronavírus. Podľa vz.ru, 19. 3. 2020 

2. Balík si vraj odbalíme hneď za dvermi a celý obal 
okamžite odhadzujeme. A všetko, čo nám prišlo najskôr 
opracúvame antiseptikom.

3. Umývame vraj aj všetko, čo si prinesieme z obchodu, 
napr. aj krabicové mlieko, balený chlieb, všetko ovocie... Oso-
bitne sa zdôrazňuje, že v tomto období nejeme nič s kožou. 

Vraj sa máme dať na zeleninu, ktorá sa dá tepelne spra-
cúvať.

Priamo sa upozorňuje, aby sme nejedli listový šalát a za-
menili ho niečím, čo sa dá podusiť atď.

Číňania hovoria, že možno je takáto opatrnosť nadmieru, 
ale... treba to robiť.

Novinka, o ktorej sa u nás nehovorí
1. Častice koronavírusu sú vraj nadmieru veľké a ťažké. 

Preto vraj rýchlo sadajú na zem. Preto napr. človek, kto-
rý vstúpi do vagónu s maskou a kýchne sa mu, môže naka-
ziť len ľudí okolo seba. Ak kýchne človek bez masky, do-
sah koronavírusu sa zväčší. Odporúča sa preto byť jeden od 
druhého 1,5 – 2 metre.

2. Vírus vzhľadom na jeho veľkosť sa dobre drží na drs-
ných odevoch. Keď sa rukami dotkneme takéhoto povrchu, 
tak sa vôbec nemusíme nakaziť. Ak sa však vírus zachytí na 
hladkom povrchu (telefón, okuliare, hladné predmety) a my 
sa toho dotkneme rukou, okamžite to máme aj na rukách. 
Preto si treba tak často umývať ruky. 

K dezinfekčným prostriedkom
Ak nemáme nič dostupné, tak sa dajú nahradiť tekutinou 

na umývanie okien aut. A vôbec všetko to, čo obsahuje izo-
propylový alkohol. Vraj je to dobré na opracovanie vcho-
dov, východov...  

K teplote a vlažnosti
Tieto poznatky sa opierajú len na výskum vírusu SARS, 

kde sa hovorí, že na povrchoch pri teplote +20 °C vírus žije 
2 dni a pri –1 °C žije týždne.

Pri 50 % vlažnosti vírus žije najmenej, dlhšie žije pri vlaž-
nosti nad 80 % a pod 20 %.

Upozorňuje, že o novom víruse zatiaľ nie sú údaje. 
 

Nebezpečenstvo domácich zvierat
Nesmieme sa ich dotýkať, pretože už sú prípady, že aj tie 

boli nakazené a zomreli. 

Masky
Tomu sa Ruska venovala špeciálne, ale opierala sa o US 

štandardy, čiže aj u nás by sa v tom mali ľudia vyznať. Táto 
časť začína po 12-minéte a 45-sekunde.  Preklad redakcia

Ako Číňania bojujú s koronavírusom?
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Väčšina veľkých výziev sa dá zvládnuť, keď si ich rozdelíme na viacero menších cieľov.
Po hodnotení prišlo aj ocenenie
Členovia ZO SZPB Košice-Juh sa vo februári 2020 stretli na 
výročnej členskej schôdzi a hodnotili svoju prácu za rok 
2019. Medzi sebou privítali delegátov za OblV SZPB Košice 
a to podpredsedu Jána Dianišku, členku predsedníctva Mag-
du Harčarikovú a predsedu HOSk 1. čs. armády na Sloven-
sku Mirka Libu. Taktiež privítali riaditeľa družobnej Obchod-
nej akadémie na Polárnej Michala Potomu a starostu MČ Ko-
šice-Juh Jaroslava Hlinku.

Na začiatku správy o činnosti 
predseda ZO SZPB Dušan Ry-
banský so zármutkom uviedol, 
že nás opustili traja dlhoroční 
členovia. 

V ZO SZPB máme už len 10 
členov, ktorí zažili hrôzy vojny 
na vlastnej koži. Najstaršia je 
96-ročná Edita Šalamonová. 

Od VČS vo februári 2019 
sme prijali 10 nových členov 
a ku koncu roka sme mali 106 
členov. Je to aj zásluhou výbo-

ru, ktorého členovia sa aj k tejto 
téme zišli v roku 2019 12-krát. 

Na členskú chôdzu výbor 
opäť pripravil prezentáciu na-
šej doterajšej práce na vystave-
ných paneloch. V dvojtýžden-
níku Bojovník sme mali uve-
rejnených 13 článkov a fotogra-
fi í. Naša činnosť je propagova-
ná aj v spravodaji MČ Jazero 
JAZERČAN a v informačnom 
spravodaji MČ Juh JUŽAN. Za-
slúžili sa o to naši dopisovate-

lia, nebohý Jozef Lipták, Mária 
Tomášová a Dušan Rybanský. 

Aj v roku 2019 sme pokra-
čovali v besedách na stredných 
školách, konkrétne sme ich 
usporiadali 19. 

Pre najaktívnejších študentov 
stredných škôl sme zorganizo-
vali autobusový zájazd na Duk-
lu 6. októbra 2019. Boli sme aj 
pri soche armádneho generála 
L. Svobodu vo Svidníku, pri Pa-
mätníku sovietskej armády a po-
zreli sme si aj v expozíciu vojen-
ského historického múzea. Za-
stavili sme sa aj v Údolí smrti. 

V máji sme zorganizova-
li 2. ročník športových hier, kto-
rých sa zúčastnilo do 50 našich 
členov a ich rodinných príslušní-
kov. 

Vlastné aktivity sme rozšírili 
o spoznávanie a návštevu pamätní-
kov protifašistického odboja. Prvý 
zájazd sme zorganizovali k pamät-
níku padlých príslušníkov odbo-
ja v obci Čerhov. V septembri sme 
zase usporiadali 3. ročník volejbalo-
vého turnaja.

Na VČS prítomní doplnili výbor 
o dvoch členov, a to o Zdenku Kole-
sovú a Dušana Jurkaša.

Na návrh výboru boli na VČS oce-
není jubilanti a aktívni členovia: Jo-
zef Plachý, Peter Koštial, Ján Galdun, 
Ján Kurimský, Pavol Burák, Ružena 
Farkašová a Margita Zajacová.

Členská schôdza si aj na rok 2020 
naplánovala bohatú činnosť. Pozor-
nosť zameriavame hlavne na mla-
dých ľudí. Osobitne sa sústreďu-
jeme na tých, ktorí sú v priamom 
príbuzenskom vzťahu s priamymi 
účastníkmi protifašistického odboja. 

Dušan Rybanský, predseda ZO SZPB Košice-Juh

Jedným z dôležitých medzníkov pre mesto Senec sú 
udalosti spojené s jeho oslobodením spod jarma 2. sv. 
vojny. Slobodu nám 1. apríla 1945 pred 75 rokmi pri-
niesli útvary 2. UF maršala Rodiona J. Malinovského. 

Významné výročie sme si chceli pripomenúť s mestom, so 
ZO SZPB, žiakmi základných a stredných škôl, poslancov 
samosprávy na čele s primátorom Dušanom Badinským, zá-
stupcami štátnej správy, občianskych združení a verejnosti. 
Žiaľ, spoločná iniciatíva primátora a našej ZO SZPB sa z dô-
vodu pandémie koronavírusu nemôže uskutočniť. 

Preto sa občanom prihováram písomnou formou. Každému 
chcem pripomenúť, že poznať históriu svojho mesta zname-
ná, poznať jeho víťazstvá, ale aj prehry. Poučiť sa z jedných 
i druhých a určiť si ďalšie smerovanie. 

Najmä v dnešnom období je preto dôležité hovoriť o našich 
dejinách najmä s mladými ľuďmi, ktorí sa tak stanú nositeľ-
mi objektívnej pravdy. 

Pre mňa je pripomínanie si našej odbojovej histórie auto-
matické. Pretože národ, ktorý nepozná svoju minulosť, ne-
bude mať ani budúcnosť. Druhá svetová vojna, účasť našich 
občanov v nej, ich osudy a príbehy by mali byť živou súčas-
ťou našej prítomnosti hlavne preto, aby sa jej tragické strán-
ky už nezopakovali. 

Každoročne si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. 
Podieľali sa na ňom aj občania Slovenska. Bojovali v armá-
dach spojencov, ako vojaci a partizáni v SNP a odbojári v za-
hraničí. Preto sa môžeme s hrdosťou hlásiť a zaradiť medzi 
národy, ktoré sa zaslúžili o porážku nacistického Nemecka 
a fašizmu v Európe. 

Žiaľ, u nás táto skutočnosť niekedy nerezonuje tak, ako 
inde. Na Slovensku sa uverejňujú aj názory spochybňujúce 
účasť našich občanov v odboji, znižujúce význam SNP, ale aj 
bagatelizujúce zodpovednosť vlády vojnovej SR za represá-
lie na našom obyvateľstve. 

Dnes máme dokonca v parlamente NR SR pohrobkov pora-
zenej ideológie. Aj pre toto musíme najmä mládeži pripomí-
nať význam víťazstva antihitlerovskej koalície v 2. sv. vojne. 

Naša ZO SZPB s podporou Mesta Senec pre základ-
né a stredné školy formou predmetovej súťaže „Medzníky 
2. svetovej vojny“ už niekoľko rokov oboznamuje mladé ge-
nerácie s národnooslobodzovacím, protifašistickým a proti-
ľudáckym odbojom na Slovensku. S tohtoročným výročím 
budú spojené aj ďalšie aktivity ZO SZPB a mesta pre základ-
né a stredné školy, medzi ktoré bude zaradené okresné kolo 
predmetovej súťaže, športovo-brané podujatie, konferencia 
na tému „Život p. Lichnera“ v spolupráci s Mestským mú-
zeom v Senci, ako i pripomenutie si 76. výročia SNP.

Zdenko Marton, predseda ZO SZPB Senec

Blíži sa 75. výročie
oslobodenia Senca

V Pezinku sa dejiny šíria aj elektronicky

Aj oblastný výbor SZPB v Žiari nad Hronom 
zorganizoval stretnutie pre 38 svojich dlho-
ročných aktívnych členiek a funkcionárok 
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. 

Po básni Júlie Popracovej z B. Štiavnice a prí-

hovore podpredsedu zodpovedného za komisiu 
pre učiteľov, ženy a mládež sa rozprúdila dis-
kusia o aktuálnom dianí. O parlamentných voľ-
bách, o blížiacom sa výročí Dňa víťazstva nad 
fašizmom a najmä téma koronavírusu.

Práve tým bolo stretnutie najviac poznačené. 
Zaujímavé bolo aj tým, že sa pri ňom nepodávali 
ruky, neboli objatia a chlapi, najmä predseda, ne-
rozdávali bozky.

Ľubomír Jančo, podpredseda OblV SZPB v Žiari nad Hronom

Skúsenosti nám hovoria, že naším 
najdôležitejším tromfom sú osobné 
kontakty so školami, ktoré je potreb-
né nielen nadviazať, ale aj udržovať. 
S podpredsedom ZO SZPB brigádne-
ho generála Karola Pekníka v Pezin-
ku Miroslavom Kráľovičom sme 
navštívili všetky pezinské ZŠ, osem-
ročné gymnázium, ale aj ZŠ v Mod-
re, Šenkviciach, Svätom Jure a v Slo-
venskom Grobe. Oboznámili sme ich 
s našimi plánmi pri pomoci školám 
vo výučbe dejepisu prostredníctvom 

prednášok, besied a vedomostnej sú-
ťaže, ktorej účelom nie je skúšanie, 
ale rozširovanie vedomostí žiakov, 
potrebných na ich správnu orientáciu. 
Takmer všetky školy nám prisľúbili 
aktívnu spoluprácu a účasť. Otázky 
na základné (školské) kolo sme po-
slali všetkým ZŠ v okrese Pezinok. 

Už dnes máme kompletne pripra-
vené okresného kolo, ktoré sa, žiaľ, 
pravdepodobne pre mimoriadnu si-
tuá ciu neuskutoční, aj keď sa nám už 
prihlásili štyri družstvá.

Koncom mesiaca február 2020 sme 
zorganizovali v kinosále DK v Pezin-
ku odbornú prednášku Doc. PhDr. Jo-
zefa Bystrického, CSc. z VHÚ o SNP 
a 2. svetovej vojne sprevádzanej vi-
deoprojekciou. Hodnotnú besedu so 
žiakmi mal aj bývalý partizán a ne-
skôr červenoarmejec Doc. JUDr. Ján 
Chudík, CSc. Akcie sa zúčastnili žia-
ci deviatych ročníkov škôl z Pezinka 
a Modry. O jej vysokej úrovni sved-
čia aj poďakovania zo ZŠ Kupecké-
ho a Fándlyho.

Blíži sa 75. výročie víťazstva nad 
nemeckými okupantmi a ich slo-

venskými fašistickými prisluho-
vačmi. Žiaľ, pre mimoriadnu situá-
ciu sa oslavy konať nebudú a polo-
ženie vencov, či kvetov k pomníku 
v Pezinku, sa bude konať len indivi-
duálne. Aby sme si pripomenuli toto 
významné výročie, pripravil náš ak-
tívny člen, bývalý pracovník Mest-
ského múzea v Pezinku Peter Witt-
grúber článok k oslobodeniu mesta, 
ktorý po doplnení a spresnení člen-
mi výboru ZO SZPB a Zväzu voja-
kov SR klubu Pezinok, bol postúpe-
ný na uverejnenie do redakcie Pezin-
čan a elektronicky aj všetkým ško-
lám v okrese Pezinok, ako pomôcka 
na výučbu.  Ondrej Kuňak

O dôležitosti spolupráce so školami a pôsobenia ZO SZPB na mládež 
nepochybuje žiadny náš člen. Prechádzame zložitou dobou, ktorá je 
v súčasnosti ešte skomplikovaná šírením koronavírusu, preto tomu 
musíme prispôsobiť formy a metódy svojej práce.

Zľava sedia: J. Bystrický, O. Kuňak a J. Chudík.

Prednášky J. Bystrického zaujmú všetky generácie.

MDŽ v Starej Ľubovni
Dňa 9. marca 2020 pri príležitosti MDŽ 
sa konala v Starej Ľubovni slávnosť, 
ktorej sa na pozvanie oblastného pred-
sedu Václava Homišana a mužov, čle-
nov oblastného predsedníctva, zúčast-
nili naše funkcionárky. 

Príjemnú atmosféru umocnilo vystúpenie 
hostí z Jakubian, ktorí sa prítomným priho-
vorili vynikajúcim hudobným programom. 
Títo mladí ľudia sú členmi Klubu mla-
dých priateľov SZPB, ktorý vznikol pod 
vedením svojho vedúceho Jozefa Orechov-
ského. Jeho členmi sú ďalší mladí ľudia, tiež 
skvelí folkloristi – Veronika Dufalová a Ra-
doslav Štucka, ktorí tiež za svoje významné 
životné hodnoty považujú život v mieri.

S ďakovnými slovami sa k ženám priho-
voril predseda V. Homišan. Za vysoké oce-
nenie žien sa mu poďakovala v mene zú-
častnených žien členka predsedníctva Lý-
dia Hricíková.

Po malom pohostení a neformálnych roz-
hovoroch sa prítomní rozišli s dobrým po-
citom, že vďaka, úcta, ocenenie práce a sa-
mozrejme mier sú stále trvalými hodnotami 
a súčasťou nášho života. – LH – 

23. marca 2020 sme si pripomenuli 75. výročie oslobode-
nia obce Brusno vojakmi sovietskej a rumunskej armády. 

V predvečer tohto významného výročia sa pri miestnom pa-
mätníku konala pietna spomienka. Kytice kvetov položili sta-
rosta obce Jozef Šimeček a predseda ZO SZPB v Brusne Karol 
Uhrík. V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia korona-
vírusu sa, žiaľ, tento slávnostný akt konal bez verejnosti. Prího-
vor starostu odznel v miestnom rozhlase. – KU – 

Na pamiatku padlých
rumunských osloboditeľov
V Senohrade v okrese Krupina si v piatok 21. 2. pripomenuli 
75. výročie oslobodenia obce. 

Pietnej spomienky na pamiatku padlých rumunských vojakov, 
ktorí oslobodili toto územie, sa za MO SR zúčastnil generálny ta-
jomník služobného úradu Ján Hoľko. Pamiatku padlých vojakov 
si prišli uctiť aj predstavitelia rumunského diplomatického zboru. 

Chcem oceniť, že obyvatelia Senohradu nezabúdajú na to, aká kru-
tá bola vojna, a každoročne si pripomínajú oslobodenie svojej obce 
spod fašistického útlaku. Dnes sme spoločne vzdali hold všetkým 
vojakom, ktorí bojovali za našu slobodu, uviedol pri tejto príležitosti 
Hoľko a zdôraznil, že silnejúce hlasy netolerancie a pravicového ex-
trémizmu nemôžu mať v dnešnej spoločnosti miesto.

Starostka Senohradu Oľga Bartková uviedla, že žijúcich pria-
mych účastníkov týchto čias je málo. Je preto na nás, aby sme si 
tieto udalosti pripomínali a uchovávali.  Podľa pravda.sk 

Prezident RF ocenil
hrdinu od Dukly

Dňa 4. 3. 2020 navštívila delegácia veľvyslanectva RF v SR, 
v sprievode predsedu ZO SZPB armádneho generála L. Svo-
bodu z Čierneho Potoka Jozefa Pupalu, účastníka boja s fa-
šizmom 98-ročného des. v. v. Jozefa Špitáľa v obci Veľké Te-
riakovce, aby mu odovzdala pamätnú medailu z príležitos-
ti 75. výročia víťazstva nad nemeckým nacizmom, ktorú mu 
udelil prezident RF V. Putin. 

Slávnostného odovzdania medaily boli prítomní aj dcéra Yve-
ta, synovia Jozef a Ján.

Jozef Špitáľ sa snažil vykresliť svoju bojovú cestu, no takmer po 
každej vete neustále ďakoval „gosudarovi“ Putinovi, že na nich ne-
zabudol. A pri rozlúčke zdôrazňoval: „Pozdravte Putina!!!“ 

Na druhý deň mi telefonoval jeho syn Jozef, že mu ocko ožil 
a že takmer do polnoci spieval ruské vojnové pesničky, ktoré ho 
sprevádzali od Azovského mora, cez Jefremov, Duklu, Žiar nad 
Hronom... – JP – 

Koronavírus nám limituje
aj darcovstvo krvi
Napriek striktným opatreniam vyšlo mesto Tornaľa – miest-
na časť Šafárikovo v ústrety organizátorom a umožnilo 
9. marca bezplatný odber krvi miestnymi nadšencami.

Do mestského KD v Tornali ich prišlo viac ako dve desiatky. 
Niektorí záujemcovia do miestnosti odberu ani nevstúpili, pre-
tože si prečítali pravidlo, že tentoraz sa im krv nesmie odobrať. 
Napríklad stačilo, že darca bol nedávno na nákupe v Maďarsku.

Celkovo bolo zaregistrovaných 11 darcov, no krv bola odobra-
tá ôsmim. 

Za zorganizovanie a ocenenie darcov ďakujeme vedeniu MsKS 
v Tornali, Jozefovi Legátovi a Štefanovi Juhászovi.

Jozef Pupala, snímka autor
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY

Ako sa hľadalo dôstojné miesto pre pamätník SNP?
Slovenské národné povstanie bolo jedným z najvýznamnejších 
národných prejavov Slovákov v celej ich histórii. Nebálo sa roz-
biť fašistickú výkladnú skriňu a prihlásiť sa k demokratickému 
svetu aj napriek tomu, že národ to stálo nemálo obetí.

Nájsť dôstojné miesto pre pa-
mätník alebo múzeum nebo-
lo jednoduché. Úvahy o vybu-
dovaní ústredného pamätníka 
– múzea, ktoré by bolo situova-
né v centre SNP v Banskej Bys-
trici vznikli už krátko po vojne. 
Už niekedy počas prvých osláv 
SNP v B.  Bystrici v roku 1945 
sa zrodila myšlienka vybudovať 
dôstojný pamätník vojnovým 
udalostiam, ktorý by bol veno-
vaný predovšetkým padlým. 

Myšlienka sa ujala a o nie-
koľko rokov sa na nej zača-
lo intenzívne pracovať. V tom-
to čase sa ešte o múzeu neuva-
žovalo, ale v jednotlivých archi-
tektonických návrhoch už sa-
motní architekti rátali s vybu-
dovaním aspoň jednoduchej ex-
pozície. 

Cesta k múzeu nebola jed-
noduchá a priamočiara, ale ani 
s pamätníkom to nebolo iné. Do 

úvahy pripadalo niekoľko loka-
lít, niektoré boli situované blíz-
ko centra, iné zas do jeho okolia. 

Veľmi horúcim kandidátom 
bol neďaleký vrch Bánoš, kde 
by sa majestátny pomník dob-
re vynímal. Miesto disponova-
lo dostatočným priestorom, pa-
mätník by sa tu mohol rozvi-
núť, ale išlo by určite aj o piet-
ne a dôstojné prostredie, ne-
výhodou však bolo, že v tom 
čase bol, tak povediac, trochu 
od ruky. (Dnes je už situácia 
iná a pamätník by sa nachádzal 
v tesnej blízkosti mesta). 

Vzniklo niekoľko zaujíma-
vých návrhov, ktoré refl ektova-
li raz jedno umiestnenie inoke-
dy iné. Napríklad, Ján Svetlík 
navrhol vybudovanie majestát-
neho pamätníka aj na Bánoši, aj 
priamo v meste. Projekt na Bá-
noši bol poňatý skutočne veľko-
lepo a v hrubých rysoch sa tro-

chu ponášal na bra-
tislavský Slavín. Vy-
pracoval však nie-
koľko rôznych va-
riantov. 

Aj on uvažoval 
s vytvorením expo-
zície. Projekt v mes-
te bol umiestený do 
priestoru, ktorý dnes 
tvorí park pod sú-
časným pamätníkom 
SNP a bol koncipova-
ný do niekoľkých ob-
jektov. Mestský pro-
jekt už nebol poňatý 
tak majestátne, viac sa 
podriaďoval priestoru 
a existujúcej zástavbe. 

Zaujímavý návrh, 
ktorý sa zachoval 
v podobe skíc a roz-

kresieb, naprojektoval ďalší vý-
znamný architekt Ladislav Bei-
setzer. Aj on si vybral na výstav-
bu pamätníka Bánoš. Ústred-
ným prvkom jeho projektu sú 
mohutné, pravdepodobne betó-
nové piliere dolu a hore prepo-
jené tak, aby medzi nimi vznik-
lo okno. Podľa návrhu piliere 
mali byť hladké, plastiky a re-
liéfy mali byť vkomponované 
len do spojových častí a pod-
stavca. Z návrhu nie je jasné, 
či autor plánoval v podstavci aj 
priestory pre múzeum alebo ex-
pozíciu, ale pravdepodobné to 
je. Ani jeden z týchto návrhov 
sa nerealizoval. 

V roku 1953 SAV organizova-
la vedeckú konferenciu, na kto-
rej po prvý raz zaznela myšlien-
ka vybudovania múzea, ale svo-

ju váhu získala až 22. decembra 
1954 v Uznesení 49. schôdzky 
Sekretariátu ÚV KSS, ktoré o. i. 
skonštatovalo, že múzeum má 
sídliť v B. Bystrici. K zlúčeniu 
idey pamätníka s múzeom do-
šlo po roku 1957, zrejme až po 
vyhodnotení urbanistickej sú-
ťaže. Múzeum ofi ciálne vznik-
lo k 8. máju 1955. Jeho prvým 
sídlom sa stala budova historic-
kej radnice, kde bola už o rok 
skôr, pri príležitosti 10. výročia 
SNP nainštalovaná stála múzej-
ná expozícia. Niekoľko exponá-
tov bolo aj pred budovou, ako-
by mali naznačiť vznik budúce-
ho skanzenu. 

V roku 1957 SAV priznala 
Múzeu SNP vedecký charak-
ter, čím sa stalo celonárodným 
múzejným a vedeckým ústa-
vom. Po urbanistickom riešení 
priestoru prišiel čas na architek-
tonické stvárnenie budovy mú-
zea. Od roku 1959 na jej reali-
zácii pracoval architekt Dušan 
Kuzma v spolupráci s umelcom 
Jozefom Jankovičom, ktorý vy-
tvoril ústredné súsošie „Obete 
varujú“. 

Pri výstavbe budovy bola od-
stránená časť Kapitulskej a celá 
Nová a Mäsiarska ulica. Výstav-
ba začala v roku 1966 a ukonče-
ná bola v roku 1969, keď sem 
defi nitívne presídlilo Múzeum 
SNP a kde sídli dodnes. 

Súčasný pamätník SNP je sku-
točne impozantným riešením, aj 
z architektonického hľadiska je 
veľmi hodnotným a dôstojným 
miestom na pamiatku všetkých 
obetí za našu slobodu. 

(Fotografi e a informácie sú použité 
zo zbierok SNG, Webu umenia, z we-
bovej stránky múzea SNP a ďalších 
zdrojov.) 

Richard R. Senček

Výstavba súčasného pamätníka a múzea SNP v Banskej Bystrici.

Ján Svetlík, Perspektíva pamätníka na Bánoši.

Ján Svetlík, Perspektíva pamätníka na Bánoši.
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Viete, že...?
...počet dôstojníkov a rotmajstrov slovenskej národnosti bol 
v predvojnovej čs. armáde nesmierne nízky? 

Podľa údajov z augusta 1938 bolo v čs. armáde len 435 dôs-
tojníkov slovenskej národnosti, teda 3,4 % z celkového stavu. 

Až nelogický nepomer bol medzi generálmi. V čs. armáde bol 
v období 1918 – 1939 do čs. vojenskej generálskej hodnosti me-
novaný len jediný Slovák. 


...historici sa dodnes sporia, či Maďari, ak by pri svojom vpá-
de na východné Slovensko 23. 3. 1939, nenarazili na odpor, 
nezamýšľali obsadiť celé východné Slovensko? 

Historik Igor Baka v knihe „Slovenská armáda vo vojne proti 
Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945“ 
píše, že „relevantné dôkazy však nemáme napriek určitým indí-
ciám. Na druhej strane v žiadosti zo 17. marca maďarská stra-
na naznačila, že svoj postup poníma len ako provizórium, keď-
že ‛o niekoľko dní, aj tak nadviaže spojenie so slovenskou vlá-
dou o určení defi nitívnej hraničnej čiary’, a to na princípe Vie-
denskej arbitráže.

Maďarsko sa pritom nevzdalo svojich revizionistických pred-
stáv. Najmä, keď Hitler pred Poliakmi otvorene hovoril o možnos-
ti rozdelenia záujmových sfér na Slovensku, v prípade ich ústup-
kov v otázke odstúpenia Gdanska a koridoru Východného Pruska“. 

„Čo sa týka maďarského útoku, ten prvý deň nenarazil na 
takmer žiadny odpor (s výnimkou letectva), keďže slovenská 
armáda sa len formovala. Po dosiahnutí vymedzenej demarkač-
nej línie sa maďarská armáda zastavila,“ píše Igor Baka a do-
dáva, že „nemecká strana sa vložila do konfl iktu hneď 23. mar-
ca. Proti maďarskému postupu sa ohradil minister zahraničných 
vecí Joachim von Ribbentrop“. 

Slovensku to však vôbec nepomohlo, nemecké „protesty“ to-
tiž nič neriešili. Protislovanské „Drancovanie východu“ malo aj 
túto podobu. O tzv. ochrannej zmluve s Nemeckom ani nehovo-
riac. „Protokolom zo 4. apríla (1939) Slovensko stratilo územie 
s vyše 40 tisíc obyvateľmi výlučne slovenskej, rusínskej, resp. 
ukrajinskej národnosti,“ dodáva historik Baka. 


...v Argentíne zakázali oslavy pádu Berlína v máji 1945? 

Správu priniesol 5. 5. 1945 ústredný denník 1. čs. armádne-
ho zboru v ZSSR podľa Associated Press. Oznamuje sa v nej, 
že oslavy pádu Berlína sa nekonali a že argentínsky rozhlas pád 
Berlína vôbec neoznámil. 

Neskôr bolo z Buenos Aires oznámené, že ulice hlavného 
mesta Argentíny boli obsadené vojskom, aby sa zabránilo de-
monštráciám na oslavu pádu fašistickej bašty. Policajné hliadky 
jazdili po meste a polícia kontrolovala redakcie a rôzne úrady. 


...napalm bol vynájdený na konci 2. sv. vojny? A že jeho použi-
tie vyvolalo počas Vietnamskej vojny zásadnú debatu, vyvola-
nú neznesiteľnými fotografi ami detí, ktorého behajú nahé po 
cestách a ktorým odpadáva koža? 

Ešte väčšie množstvo napalmu však bolo použité v Kórei. 
Tam to bolo dokonca ničivejšie, pretože KĽDR mala omnoho 
viac zaľudnené mestá, ako severný Vietnam. 


...americký bombardér B-52 a (sovietsko)ruský Tu-95 sa zača-
li vyrábať už pred vyše šesťdesiatimi rokmi a aj ako „deduško-
via“ diaľkového letectva sú stále bojovo zaujímaví? 

V marci 2020 sa však objavil názor historika vojenského le-
tectva Nikolaja Bordichina, že ruský Tu-95 MS má jednu vý-
znamnú prednosť, ktorá vraj potvrdzuje genialitu konštrukté-
ra Tupoleva. Spočíva v motore ruského bombardéra, v tom „že 
Tu-95 je skonštruovaný s turbovrtuľovými motormi, ktoré spot-
rebúvajú trikrát menej paliva na kilometer letu, ako prúdové 
motory, ktorými je vybavený B-52“. 


...keď 64. armáda generálplukovníka Michaila Šumilova za-
jala 31. 1. 1943 poľného maršala Friedricha von Paulusa, ten 
po výsluchu požiadal o pohár vodky? 

Aby si vraj mohol pripiť „na tých, čo nás porazili, na ruskú ar-
mádu a jej veliteľov“. 

Na našom území táto armáda, už s novým názvom 7. gardová, 
zvádzala ťažké boje o rieku Hron, držala pevnú obranu od Levíc 
po Dunaj a nakoniec oslobodila Bratislavu a Viedeň. 

Kto si ešte neuvedomil nesmierny Stalinov symbol? Že 62. sta-
lingradská armáda už pod názvom 8. gardová, dobyla Berlín 
a prijala bezpodmienečnú kapituláciu a 64. armáda už s názvom 
7. gardová oslobodila druhé „hlavné“ mesto ríše Viedeň? 

A. Mikundová a – r –

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Ako štartoval holokaust
Dňa 24. marca 1933 nadobudol v Nemecku účinnosť Zákon 
o obrane národa a štátu, ktorý de facto ukončil existenciu 
Weimarskej republiky.

Okamžite po nástupe nacistov 
k moci v roku 1933 boli všetci 
Židia, s výnimkou účastníkov 
1. sv. vojny, prepustení zo štát-
nej služby a v cirkvách. Aby 
sa zistil pôvod každého obyva-

teľa, začalo sa masové kopíro-
vanie matričných kníh, počnúc 
tými, ktoré boli napísané v 18.–
19. storočí. 

V roku 1934 Rudolf Hess vy-
tvoril pri NSDAP špeciálny 

útvar na štúdium pôvodu. Ne-
skôr získal štatút ríšskeho a bol 
podriadený SS a ministerstvu 
spravodlivosti 3. ríše. O rok na 
to boli prijaté tzv. Norimberské 
rasové zákony, spravujúce otáz-
ky občianstva, osobných práv 
a rodinného života v hitlerov-
skom Nemecku – Zákon o ob-
čanovi ríše a Zákon o nemeckej 
krvi a nemeckej cti.  – r –

Vyhláška MV SR č. 163

K odsunu Nemcov zo Slovenska
Dňa 21. marca 1946 bola vydaná smernica k or-
ganizovanému odsunu Nemcov zo Slovenska. 

Prvý transport z Bratislavy bol vypravený 
30. apríla 1946. Do konca októbra 1946 odišlo 
zo Slovenska 32 450 osôb. Potom boli odsuny na 
čas prerušené. 

Posledný všeobecný súpis Nemcov na Sloven-
sku bol z 20. februára 1946. K tomuto dňu žilo 
na našom území 62 643 osôb nemeckej národ-
nosti. Boli v ňom však zahrnuté aj osoby, ktoré 
žili v manželstve s osobou nemeckej národnosti 
a slovenskí rodinní príslušníci. 

Prvé zaisťovacie, respektíve sústreďovacie tá-
bory vznikli 3. apríla 1945 v Bratislave-Petr-

žalke, 15. apríla v Grinave (dnes súčasť Pezin-
ka), 20. apríla v Kremnici, 22. apríla v Želiezov-
ciach a Košiciach. V máji k nim pribudli ďalšie: 
na bratislavskej Patrónke, v Trebišove, Kežmar-
ku, o mesiac neskôr pribudli v Handlovej, Hun-
covciach, Gbeloch, Gelnici, Košiciach, Krom-
pachoch, Krupine, Matejovciach, Moldave nad 
Bodvou, Nižnom Medzeve, Smolníku, Starej Ľu-
bovni, Švedlári a vznikali ďalšie. 

Podľa hlásenia hlavného veliteľstva Národnej 
bezpečnosti (HV NB) z 15. júla 1945 bolo na Slo-
vensku zriadených 25 zaisťovacích a 20 pracov-
ných táborov. Postupne ich vzniklo stosedem. 

– r –

V apríli 1941 ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyda-
lo vyhlášku č. 163 „o úprave niektorých pomerov Cigánov“.

Táto sa dotkla nielen počet-
ne menšej skupiny olašských 
Rómov, ktorým bolo zakázané 
kočovanie, pričom im odobra-
li kone a vozy, ale aj všetkých 
usadlých Rómov. Kočovní Ró-
movia sa museli natrvalo usa-
diť v obciach, kde mali domov-
skú príslušnosť, ich sídla museli 
stáť mimo verejných ciest, odde-
lené od ostatného obyvateľstva. 
Boli vyčlenení zo spoločnos-
ti, nesmeli navštevovať verejné 
miestnosti. Nakupovať mohli len 
v presne vymedzené dni (napr. 
dvakrát do týždňa v dopoludňaj-
ších hodinách). Nesmeli vlastniť 
psov, v obchodoch a pohostin-
stvách im nesmeli predávať al-

koholické nápoje, boli opakova-
ne vystavovaní ponižujúcim te-
lesným prehliadkam.

Prvé pracovné útvary pre 
asociálne osoby začali vznikať 
v roku 1942 a boli určené pre 
„Cigánov a iných asociálov“. 

Vznikali kvôli potrebe pracov-
nej sily, potrebnej na ťažkú ma-
nuálnu prácu. Pracovné útvary 
boli formálne určené pre asociál-
ne osoby, no organizačný poria-
dok prikazoval viesť dvojitú evi-
denciu (Úradné noviny, 23. sep-
tembra 1942). Kartotéky mod-
rej farby boli určené pre Rómov, 
šedé pre ostatných. Aj zaraden-
ci sa delili podobne, na Cigánov 
(Rómov) a ostatných.

Najznámejšie pracovné útvary 
vznikli na stavbe vodných elek-
trární na rieke Váh v Dubnici 
nad Váhom (1942 – 1944) a Ila-
ve (1943). Okrem vážskej kaská-
dy stavali Rómovia aj železnicu 
Prešov – Strážske a cestu z Mýta 
pod Ďumbierom na Čertovi-
cu (1942 – 1943). Pre tieto pra-
covné útvary sa zaužíval spoloč-
ný názov „Východoslovenské 
pracovné útvary“. Okrem nich 
vznikli menšie útvary v Revúcej, 
ich zaradenci tu budovali železni-
cu Revúca – Tisovec, v Krupine 
a v Ústí na Orave sa podieľali na 
výstavbe Oravskej priehrady. 

Rómovia v táboroch pracova-
li v ťažkých podmienkach až 11 
hodín denne, často bez akých-
koľvek pracovných nástrojov. 
Rómovia sa stali lacnou pracov-
nou silou.  – r –

Rómovia z pracovného útvaru so sídlom v Hanušovciach nad Topľou.

Prečo Vatutin rozkázal nebrať Maďarov do zajatia?
Maďarská armáda sa podľa očitých svedkov 
správala a konala horšie ako samotní Nemci. 
Dochovali sa správy ako jej vojaci vypichova-
li ľuďom oči, upaľovali miestnych obyvateľov 
na hraniciach, či zaživa zavretých v dreve-
ných budovách, štvrtili obete pílami, vyrezá-
vali im hviezdy na rukách, zakopávali ich po-
lomŕtvych do zeme, znásilňovali ženy a deti… 

Generála Nikolaja Fjodoroviča Vatutina o tom 
informovala delegácia obyvateľov Ostrogožské-
ho okresu. Rodáci mu rozpovedali svoje svedec-
tvá o tom, čo všetko si od Maďarov vytrpeli. Keď 
si to Vatutin vypočul, len precedil cez zuby: „Ma-
ďarov nebrať do zajatia!” Tento neofi ciál ny 
rozkaz sa medzi červenoarmejcami okamžite roz-
šíril.  Russian7.ru (výňatok) 
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Banská Bystrica – Rad-
vaň: s 81-ročným PaedDr. 
Vladimírom Halajom.
 Sučany: s 92-ročnou Vero-
nikou Babčovou a 82-ročnou 
Máriou Milanovou.
 Trenčín 1: s 96-ročnou Ka-

tarínou Breznickou a 90-roč-
nou Vierou Weingartovou.
 Trenčín 2: s 86-ročným 
PhDr. Rudolfom Samuelom.

Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

• Andrejová: Jozef Mačej 50 ro-
kov.
• Banská Bystrica – Fončorda, 
gen. I. Gibalu: Viera Sikeľová 80 
a Janka Štritzová 55 rokov.
• Banská Bystrica – Radvaň: 
Emília Plajová 81 a Mgr. Zora Čer-
nická 65 rokov.
• Banská Bystrica – Rudlová: 
Marta Dírerová 70 a Iveta Weisso-
vá 60 rokov.
• Banská Bystrica – Stred: Mag-
daléna Žišková a Božena Silberová 
70 rokov. 
• Banská Bystrica, Tr. SNP: Viera 
Chalmovská 81, Margita Trnková 
70, Soňa Čunderlíková a Jana Kr-
náčová 55 a Milan Krupa 45 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP, Jána 
Rýsa: Katarína Vajsová 65 rokov.
• Bánovce nad Bebravou: Pavel 
Koreň 75 a Ing. Richard Makýš 60 
rokov.
• Bardejov 1: Anna Keselicová 70 
a Mgr. Ján Huďa 60 rokov.
• Bardejov 2: Peter Korba 75 rokov.
• Bardejov 3: Mária Stašková 96, 
Božena Lovingerová 86 a Peter 
Draganovský 55 rokov.
• Bardejov 4: František Šafránko 
75 a Ing. Viliam Choleva 70 rokov.
• Bernolákovo: Ľudmila Tokošová 
70 rokov.
• Bojnice: Mgr. Oskar Bielik 93 
a Anna Grolmusová 70 rokov.
• Bratislava 3: Pavla Čambalová 
95, Elena Hrčková 89, Ing. Lýdia 
Piovarcsyová 87 a František Maroš 
60 rokov.

• Bratislava 7: Drahomíra Vozáro-
vá 87 a Eva Redlichová 82 rokov.
• Bratislava 12: Zdenka Lapáková 
89, Anton Maroš 80, Eduard Polák 
70 a František Maroš 60 rokov.
• Bratislava 20: Ema Martvoňová 
80 rokov.
• Bratislava 24: MVDr. Pavel 
Dobrocký 88 rokov.
• Bratislava 37: Igor Dominik 70 
rokov.
• Budiná: Milan Gábor 80 rokov.
• Cetuna: Božena Valachová 80 ro-
kov.
• Čadca: Margita Ďurišová a Tatia-
na Kapustová 70 rokov. 
• Čičmany: Božena Kubincová 90 
rokov.
• Gerlachov: Ing. Marián Harčarik 
60 rokov.
• Hnúšťa: Ján Vetrák 75 a Ivan Va-
lent 65 rokov.
• Hrachovo: Erika Lindušková 65 
rokov.
• Jasenie: Pavlína Núterová 94, 
Mária Belušková 90, Jozef Jakubec 
80 a Ján Weisembacher 70 rokov.
• Jovsa: Júlia Demková 87 rokov.
• Kalinovo: Oľga Maďarová 90 ro-
kov.
• Kežmarok: Erik Maniak 40 ro-
kov.
• Kordíky: Mária Žabková 94 ro-
kov.
• Kráľovský Chlmec: Juraj An-
drejko 70 rokov.
• Kremnica: Božena Kreihanzlová 
97 a Magdaléna Polášková 85 ro-
kov.

• Lehota pod Vtáčnikom: Mária 
Belaňová 87 a Michal Beniska 75 
rokov. 
• Lehôtka: Mária Jančová 90 ro-
kov.
• Lipovec: Drahuša Štúriková 70 
rokov. 
• Liptovská Teplička: Barbora 
Sopková 92 rokov.
• Lučenec II.: Irena Zambová 94 
rokov.
• Lučenec III.: Anna Juhaniaková 
80 rokov.
• Ľubietová: Juraj Majer 70 rokov.
• Martin, gen. V. Žingora: Alena 
Jarkovská 75 rokov.
• Martin – Stred: Jela Balková 
a Jozef Švarc 70 rokov.
• Málinec: Štefan Dibala 65 rokov.
• Medzilaborce: Juraj Madej 83, 
Andrej Ufnár 80 a Miloš Dutkov-
ský 40 rokov.
• Miezgovce: Peter Mikuš 65 rokov.
• Michalovce: Ján Pozník 94, He-
lena Čopáková, Alžbeta Havrošo-
vá, Helena Hriňová a Kvetoslava 
Niklasová 81, Ján Soták a Anna Fe-
dorková 70, Mikuláš Pavlov a Jo-
zef Vaško 65 rokov.
• Myjava: Zuzana Smetanová 93, 
Emília Bielčíková 90, Oľga Plesní-
ková 80 a Miroslava Talová 45 ro-
kov.
• Nacina Ves: Marián Haluška 70 
rokov.
• Novosad: Ing. Agnesa Jastrabová 
70 a Michal Kišš 25 rokov.

• Očová: Anna Gajdošová 75 ro-
kov.
• Pavlovce nad Uhom: Andrej 
Laškody 70 rokov.
• Piešťany: Kornel Kubáni 93, He-
lena Selešová 89, Monika Lietavo-
vá 84, Milan Bača a Pavol Steine-
ker 70 rokov.
• Podolínec: Anna Laučíková 65 
rokov.
• Považská Bystrica: Rozália 
Kaczmárová 81 rokov.
• Prašník: Štefan Boor 85 rokov.
• Prešov, klub pri ZV SR: Vladi-
mír Balucha 75 rokov.
• Prievidza pri HPB: Mária Mare-
šová 80 rokov.
• Revúca, gen. Viesta: Emília Šá-
gová a Zuzana Herczegová 75 
a Lukáš Kriak 20 rokov.
• Rimavská Sobota 2: Ivan Hof-
man 91 rokov.
• Sečovce 1: Ing. Svetlana Hricis-
ková 40 rokov. 
• Selce: Pavol Peťko 75 a Stanislav 
Mikloš 70 rokov.
• Sobrance: Vincent Bajužík 60 ro-
kov.
• Stará Ľubovňa: Ján Hnatko 80 
rokov.
• Staré Hory: JUDr. Silvia Tauchy-
nová 55 rokov.
• Svätúš: Mária Pallaiová 87 ro-
kov.
• Sučany: Viera Srncová 83 rokov.
• Šarišské Čierne: Vasiľ Koreň 82 
rokov.

• Šarišské Jastrabie: Anna Balu-
šinská 70 rokov. 
• Tlmače: Štefan Kotora 60 rokov. 
• Trenčín 1: Karol Steklý 99, Anna 
Blažková 84, Elena Rezníčková 
a Karol Smržík 80, Kvetoslava Ko-
váčová 55 a Jaroslav Baška 45 ro-
kov.
• Trenčín 2: Marta Hudecová 81 
a Ing. Ivan Brlej 70 rokov.
• Veľaty: Ján Kolesár 75 a Regina 
Fortuňáková 60 rokov.
• Veľký Lipník: Helena Čarnoto-
vá 55 rokov.
• Vyšné Nemecké: Mária Palajová 
90 rokov.
• Vyšný Tvarožec: Viera Babejová 
55 rokov.
• Zálužice: Matilda Ferková 91, 
Vladimír Stanko 75 a Mgr. Gabri-
el Viňanský 60 rokov.
• Zemplínska Teplica: Peter Fedor 
30 rokov.
• Zemplínske Hradište: Terézia 
Kaččová 60 rokov.
• Zvolen – Centrum 1: Ing. Július 
Prošovský 80 rokov.
• Želiezovce: Helena Szalayová 
a Rudolf Galata 70 a Helena Bóno-
vá 60 rokov.
• Žiar nad Hronom: Valéria Barcí-
ková 80, Mária Glogovská, Terézia 
Tesáková a Milan Kalman 65 ro-
kov.

Jubilantom 
srdečne blahoželáme.

Jubileum každoročnej účastníčky osláv 
SNP v B. Bystrici
Ernestina Švorcová, rodená Pätoprstá, ktorá 
prišla na svet 25. februára 1934 vo Viničnom 
pri Pezinku, sa dožila 86 rokov. Narodeniny 
oslávila s veľkým množstvom gratulantov. Boli 
medzi nimi aj primátor mesta Bechyne Pavel 
Houdek, predseda jednoty ČSOL Č. Budejovice 
plk. Milan Čajdík a riaditeľ KVV Č. Budejovice 
Alois Urban. Jubilantku osobitne potešili gratu-
lácie legionárov z Kladna cestou sociálnej siete. 

S nástupom nacistov rodina jej otca Michala 
Pätoprstého najskôr pomáhala ľuďom na úteku 
prekračovať hranice do Maďarska. Neskôr otec 
spolu s riaditeľom banky v Bratislave (?) Nos-
kovičom a riaditeľom trnavskej likérky Rudom 
Vyskočilom podporoval partizánov 2. čs. parti-
zánskej brigády J. V. Stalina pod velením kpt. 
Jozefa Brunovského. 

Ernestina Švorcová pôsobila ako spojka a po-
máhala s ukrývaním ľudí v bunkri na záhrade. 
Parašutistovi a radistovi Jozefovi Macovi, ktorý 
sa skrýval u otcovho švagra, pašovala spoločne 
s dedkom zbrane. Otca kvôli zrade zatklo gesta-
po tri dni pred koncom vojny, domov sa už ne-
vrátil a jeho ďalší osud je nejasný. 

Rozlúčka s dlhoročným členom
Dňa 28. februára 2020 dotĺklo srdce dlhoročného člena 
ZO SZPB Košice-Juh, 91-ročného Ondreja Pindrocha.

Bol členom ZO SZPB č. 15, ktorej predsedníčkou bola Viera 
Zahorčáková. Keď došlo k zlúčeniu troch základných organizá-
cií do súčasnej ZO SZPB Košice-Juh, zostal jej členom. Pre pre-
trvávajúce zdravotné problémy sa však už nemohol plnohodnot-
ne podieľať na jej činnosti.

Počas aktívneho života zastával rôzne funkcie a v dôchodko-
vom veku sa aktívne zapájal aj v Združení vojnových poškoden-
cov a invalidov v Košiciach. Príkladom mu bol jeho otec, ktorý 
bojoval počas SNP proti fašistom ako partizán.

Posledná rozlúčka s našim zosnulým členom bola 2. marca 
2020 v krematóriu v Košiciach. 
Česť jeho pamiatke. Mária Tomášová 

Lúčime sa!
Dňa 10. marca 2020 naše rady navždy 
opustila dlhoročná členka UR SZPB 
a predsedníctva OblV SZPB v Rimav-
skej Sobote pani Ing. Eva Repášová. 

Posledná rozlúčka so zosnulou bola 
v sobotu 14. 3. 2020 v dome smútku v Ri-
mavskej Sobote.  Česť jej pamiatke.

Rozlúčka s Emíliou Juhásovou

Vo svojom živote dlhé roky pôsobila v bývalých Východoslovenských 
pekárňach a cukrárňach, závod Košice. Od vstupu do našej organizácie sa 
ochotne aktívne zapájala do rôznych akcií. Vo výbore základnej organizácie 
SZPB zastávala funkciu tajomníčky a neskôr členky výboru.

V posledných mesiacoch svojho života sa už nemohla podieľať na čin-
nosti organizácie pre zhoršený zdravotný stav. Stále však bola veľmi obľú-

bená pre svoju veselú a optimistickú povahu a taká nám zostane v našej pamäti.
S našou zosnulou Milkou Juhásovou sme sa rozlúčili 10. marca 2020 na Verejnom cintoríne 

v Košiciach. Česť jej pamiatke. Mária Tomášová, členka výboru pre sociálnu činnosť

Dňa 2. marca 2020 nás opustila členka ZO SZPB Košice-Juh Emília 
Juhásová vo veku 67 rokov.

Po vojne E. Pätoprstá vyštudovala večer-
nú hospodársku školu a pracovala v ČSAD. 
V roku 1954 sa vydala, dva roky bývali s man-
želom v Štúrove, potom sa presťahovali do 
Hrušovan u Brna, kde obaja pracovali v poboč-
ke fi rmy Baťa. 

Tu navštevovala divadelný aj tanečný krúžok, 
bola členkou zväzu mládeže a až do roku 1978 
hrala súťažne volejbal. V roku 1986 sa s rodi-
nou presťahovala do mesta Bechyně, kde v ke-
ramičke Jika pracovala až do odchodu do dô-
chodku. 

Má dve deti a dnes sa aktívne zúčastňuje be-
sied o 2. sv. vojne na školách. 

O. Michal, foto E. Velechovská
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BOJ S FAŠIZMOM A NACIZMOM OČAMI KNÍH, FILMOV, VÝSTAV... Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
So sídlom Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00177431

Vyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov, 
aby využili možnosť poukázania 2-percentného podielu 

zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu
pre našu činnosť v roku 2020.



SZPB bol na tento účel zaregistrovaný dňa 4. 12. 2019
v zozname prijímateľov 2 % dane v Notárskom centrálnom 

registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls49695/2019.
Aktuálne tlačivo už s údajmi SZPB je možné stiahnuť

zo stránky www.szpb.sk



Tlačivo po vyplnení je potrebné podať na daňovom úrade podľa
miesta trvalého bydliska spolu s potvrdením o príjme, ktoré vysta-
ví zamestnávateľ v prípade, ak ste zamestnancom do 30. 4. 2020.

Ak ste podnikateľom, podávate vyhlásenie k 2 % dani priamo 
v daňovom priznaní do termínu podania daňového priznania

na daňový úrad podľa miesta sídla fi rmy.

Za Váš príspevok a prejavenú dôveru vopred ďakujeme.
Ústredná rada SZPB 


Kontakt: e-mail: ekonomka@szpb.sk

telefón: 02/38104942, 0911 151512   www.szpb.sk

Výstava v Nových Zámkoch
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch si pripomína koniec 
2. sv. vojny výstavou Babylon armád, boje na juhozápadnom 
Slovensku, ktorá sa koná do 28. mája 2020.

Jej návštevníci sa dozvedia 
o vojnových udalostiach na ju-
hozápadnom Slovensku od de-
cembra 1944 do apríla 1945. 
Nielen politické, ale hlavne 
geo grafi cké podmienky juhozá-
padného Slovenska predurčili, 
že ciele i dynamika bojov boli 
úzko prepojené s oslobodzova-
ním územia Maďarska, osobit-
ne s dobývaním takzvanej pev-
nosti Budapešť, uviedol autor 
výstavy Pavol Rusnák.

Význam bojových operácií 
medzi Ipľom a Váhom bol pod-
ľa Rusnáka často opomínaný. 
V posledných rokoch sa tou-
to témou zaoberá Pavol Šteiner 
v publikácii s názvom Babylon 
armád. Odtiaľ bol už iba krok 
k myšlienke skĺbiť najnovšie 
poznatky s bohatým zbierko-
vým fondom Múzea Jána Thai-
na v Nových Zámkoch a vy-
tvoriť výstavu pri príležitos-
ti 75. výročia Dňa víťazstva 

nad fašizmom, povedal Rusnák.
Doplnil, že expozícia je za-

meraná predovšetkým na mili-
tárie. Návštevníkom predstaví 
širokú škálu najpoužívanejších 
pechotných i protitankových 
zbraní, munície i výstroja bo-
jujúcich strán. Popri tom sa ve-
nuje aj problematike propagan-
dy a prostredníctvom dobových 
nariadení a vyhlášok približu-
je vplyv vojny na obyvateľstvo 
Nových Zámkov, ktoré boli ako 
dôležitý železničný uzol v po-
sledných mesiacoch pred oslo-
bodením postihnuté tromi niči-
vými bombardovaniami, dodal 
Rusnák. Podľa pravda.sk 

Kniha

Jakub Drábik: Fašizmus
Za fašistov už boli označení takmer všetci. Termíny „fašiz-
mus“ a „fašista“ patria k najpoužívanejším termínom druhej 
polovice 20. storočia a okrem iného v našom slovníku aj dnes 
plnia funkciu univerzálnej nadávky.

Historik Jakub Drábik vo 
svojej knihe objasňuje, čo fa-
šizmus v skutočnosti je, ako 
ho defi novať, koho možno za 
fašistu označiť, ako sa fašiz-
mus navonok prejavuje i čo 
z toho všetkého vyplýva.

Rôzne národné mutácie fa-
šizmu sa objavili v každej eu-
rópskej krajine, milióny ľudí 
fašistov volili v slobodných 
a demokratických voľbách. 
Mnohým sa zdali fašistic-
ká vízia a sľubovaný nový 
poriadok lákavé. Nedoká-
zali rozkódovať nevyhnut-
ne genocídnu podstatu fa-

šizmu. Prvá veľká kniha svoj-
ho druhu v slovenskom jazy-
ku vysvetľuje dôležité pojmy 
aj konkrétne prejavy fašizmu.

Objasňuje motivácie a ideo-
lógiu fašistov a vysvetľu-
je, ako je možné, že milióny 
ľudí vábeniu fašizmu podľah-
li a žili, poslúchali, pracovali, 
obetovali sa, bojovali a umie-
rali v službách jednej z naj-
zhubnejších ideológií ľud-
ských dejín. Na príklade šty-
roch európskych krajín (Ta-
liansko, Nemecko, Spojené 
kráľovstvo a Československo) 
ukazuje, ako fungovali histo-

rické fašistické hnutia a reži-
my a v rozsiahlej samostatnej 
kapitole vysvetľuje i peripe-
tie a transformáciu fašizmu po 
2. sv. vojne až po dnešok. 

Prevzaté z martinus.sk 

Dôležité pre historikov

Rusi zverejnia všetky vojnové vydania Krasnoj zvezdy
Ministerstvo obrany RF spustilo na svojej 
stránke novú časť: Красная звезда: oт 
Бреста до Берлина, v ktorej uverejňuje 
všetky čísla vydania Ozbrojených síl ob-
dobia VVV. 

Celkovo bude zverejnených vyše 1 400 čísel 
Krasnoj zvezdy. Návštevníci sa tak môžu zozná-
miť s materiálmi každého čísla novín od 22. 6. 
1941 po 9. máj 1945. 

Ruské ministerstvo obrany pripomína, že vo 
vojnových časoch vo vydavateľstve pracovali 
známi spisovatelia, napr. Michail Šolochov, Iľja 
Erenburg, Konstantin Simonov, Andrej Plato-
nov... 17 frontových dopisovateľov padlo pri pl-
není svojich redakčných povinností. 

Radmi a medailami bolo ocenených 71 pracov-
níkov Krasnoj zvezdy, celá redakcia Radom Čer-
venej hviezdy. Podľa ria.ru z 19. 2. 2020 

Ukrajinský podvod. Ostreľovač z Majdanu:

„Plnili sme americké rozkazy!“ 
Rozhodol sa prehovoriť zo strachu o ži-
vot. Jeho kolegovia sú už mŕtvi. 31 zo 45. 
Šokujúci dokument o udalostiach na Maj-
dane, ako súčasť boja o prezidenta USA. 

Americká televízia One America News od-
vysielala šokujúci fi lm „Ukrajinský podvod. 
Impeachment. Bidenove peniaze. Masové 
vraždy“ (The Ukraine Hoax: Impeachment, 
Biden Cash, Mass Murder).

Film prináša dôkazy, že hybnou silou „re-
volúcie“ na Ukrajine boli Spojené štáty, kon-
krétne sily napojené na vtedajšieho preziden-
ta Obamu a Demokratickú stranu USA. Že 
nešlo ani tak o „túžbu po slobode ukrajinské-
ho ľudu“, ako skôr o hrabivosť amerických 
jednotlivcov, fi riem a korporácií.

Okrem iných tu vypovedá elitný gruzín-
sky ostreľovač Alexander Revazišvili, kto-
rý strieľal do davu na Majdane. „Chcem roz-
právať, pretože mám strach. Väčšina mojich 
kolegov, ktorí sa zúčastnili zločinov na Maj-
dane, začala miznúť, alebo umierať za po-
divných okolností,“ vysvetlil Revazišvili.

Zo 45 Gruzíncov, ktorí prišli v priebehu 
Majdanu do Kyjeva, aby tam „urobili revolú-
ciu“, ich dnes žije len 14. 

Podľa novarepublika.cz, 28. 2. 2020 

Celý článok s príbehom Revazišviliho 
i s videami tu: http://www.novarepublika.
cz/2020/02/ukrajinsky-podvod-odstrelovac-
z-majdanu.html 

  Historická príčina nenávisti Poliakov
voči Rusom

Súčasní poľskí politici znižujú alebo odmietajú oslobode-
nie Varšavy Červenou armádou. 
Historik a právnik, šéf centra politických analýz Pavel Dani-
lin napr. podtrhuje aj to, že povstanie vo Varšave organizova-
la Zemská armáda, ktorá si ho neodsúhlasovala s Moskvou 
a Červenou armádou. „Bol to výstrelok poľských naciona-
listov, ktorí chceli získať kontrolu nad Varšavou v prospech 
Londýna. Konkrétne bolo toto povstanie sponzorované 
a podporované vládou vo vyhnanstve v Londýne,“ dodáva 
Danilin a vysvetľuje, že Varšavské povstanie nebolo zamýš-
ľané ako pomoc Červenej armáde pri oslobodení poľského 
hlavného mesta, ale na to, aby sovietske vojská vošli do Var-
šavy, ktorú by už kontrolovala poľská vláda v Londýne. 
„Práve táto nezladenosť spôsobila, že povstanie bolo potla-
čené. Dnes Poliaci zo svojej porážky vinia Rusko,“ dodal po-
litológ.  Podľa ria.ru, 17. 1. 2020 (výňatok)

  Ukrajina: Správy o zločinoch OUN-UPA
sú len sovietska propaganda

Ukrajinské ministerstvo zahraničia odmieta obvinenie 
izraelského ministerstva zahraničných vecí, ktoré odsu-
dzuje oslavovanie nacionalistov zodpovedných za zloči-
ny proti Židom. 
Ukrajinské ministerstvo vyhlásilo, že „obnovenie historic-
kej spravodlivosti“ voči tým, ktorí „bojovali za nezávis-
losť Ukrajiny,“ bude pre ukrajinské orgány stále prioritou. 
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Ukrajina dôrazne odsudzuje 
všetky formy neznášanlivosti a antisemitizmu a že úrady na 
všetkých úrovniach vyvíjajú úsilie na boj proti týmto javom. 
„Zachovanie historickej pamäte holokaustu na Ukrajine, ob-
novenie historickej spravodlivosti pre tých, ktorí bojovali 
za nezávislosť našej krajiny a ktorých historická úloha bola 
zneuctená propagandistickým strojom ZSSR, bude aj naďa-
lej dôležitým smerom ukrajinskej štátnej politiky,“ uviedlo 
ukrajinské ministerstvo zahraničia. 
Ukrajinská diplomacia zdôraznila, že „civilizované národy 
by mali byť založené na princípe cti všetkých padlých a dis-
kusie v tejto oblasti by mali byť vedené na úrovni historikov 
a odborníkov, nie politikov“.  Prvnizpravy.cz, 15. 1. 2020 (výňatok) 

Čo píšu iníČo píšu iní
(Dokončenie zo str. 4)



Správne vylúštenie tajničky z č. 5 znie: Čo ti priatelia nikdy neodpustia.
Knihu posielame Bohumile Šunikovej do Prievidze.
Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72 Bratislava, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.
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E. ROOSEVELT: ŽIVOT PATRÍ TÝM...  (dokončenie v tajničke)

Ktoré znamenia sú „chameleónmi“?
Astrologička Lesley Hailey prezradila, ktoré zo znamení zve-
rokruhu sa dajú považovať za chameleónov, uvádza Women’s 
Health.

Dvanásť znamení sa vraj delí 
na tri základné skupiny, z kto-
rých každá znamená istú etapu 
plynutia času (začiatok, stred 
a koniec sezóny). 

Barany, Váhy, Raky a Kozo-
rožce sa považujú za „kardi-
nálne“ alebo otvárajúce zname-
nia (pionieri). Býkov, Levov, 
Škorpiónov a Vodnárov pova-
žujeme za „fi xujúce“ zname-
nia, keďže sa nachádzajú v stre-
de. No a Pannu, Strelca, Ryby 
a Blížencov treba považovať 
za „pružné“ znamenia, čiže za 

„chameleóny“, nakoľko nastu-
pujú v čase zmien jedného roč-
ného obdobia za druhé. 

„Blíženci sa ľahko prispôso-
bujú na nové podmienky a ľah-
ko prijímajú zmeny. Panny sa 
rodia v jednom z najžalostnej-
ších období roka, keď sa leto 
mení na jeseň. Sústreďujú sa na 
obľúbené činnosti, ale využí-
vajú aj návyky a idey, aby boli 

prospešní. Strelci uprednostňu-
jú stav, že sú desať krokov pred 
ostatnými a fungujú podľa pra-
vidla „život – je dobrodruž-
stvom“. Ryby sú najemocionál-
nejšie a v tomto zozname aj naj-
zraniteľnejšie. Majú však dobrú 
intuíciu, ktorá ich často zachra-
ňuje,“ povedala Lesley Hailey. 

Astrologička podtrhla, že tie-
to znamenia sa nazývajú „cha-
meleónmi“ aj preto, že sa ne-
ustále menia. „Dnes sa môžu 
správať tak a zajtra úplne inak. 
Preto sa musia najskôr sústrediť 
na vlastný život a až potom sa 
pokúšať pomáhať iným,“ do-
dala.    – r –

Prečo je najlepším manželom 
Archeológ?

Pretože, čím je jeho žena 
staršia, tým je preňho zaujíma-
vejšia.

*   *   *
Matka sa vyhráža 10-ročnému 
neposlušnému synovi:

– Pokiaľ ma budeš rozču-
ľovať, zoberiem ťa do Nórska 
a verejne ti dám po zadku!

*   *   *
Rozprávajú sa traja chlapi:

Prvý: – S manželkou sme si 
kúpili nový nábytok do obývač-
ky. Nádhera! Na zákazku. Ori-
ginál kanadský javor.

Druhý na to: – My sme starú 
kuchyňu nahradili novou. Z fín-
skej brezy.

Tretí smutne dodá: – Keď 
som prišiel zo služobnej ces-

ty, v spálni som našiel chlapa 
z Českej Lipy.

*   *   *
O sexe:

So sexom je to ako s futbalom 
– každý chlap si myslí, že tomu 
rozumie.

*   *   *
Človek si v živote ten sex ne-

stačí ani užiť. Najprv sa bojí, 
že ho prekvapia rodičia, potom 
deti a nakoniec infarkt.

HÁDANKY: 
Viete, čo chce žena?

Vedci konečne zistili, čo 
vlastne žena chce. Lenže ona si 
to medzitým rozmyslela.

*   *   *
Viete, dokedy sa ženám hovorí 
mladá pani?

Dokedy počujú.

Čo je podprsenka?
Je to demokratické oblečenie. 

Podporuje malých, posilňuje 
veľkých a masy drží spolu. 

*   *   *
Ako pomocou vody vyrobíte 
doma svetlo?

Umytím okien.
*   *   *

Nemusia jesť ani piť a pred-
sa rastú. 

Ceny v obchodoch a služ-
bách. 

*   *   *
Ktorá štvornohá priateľka je 

žene najmilšia?
Posteľ.

*   *   *
Na čo zomiera dobrá myšlien-
ka?

Na osamelosť.

29. marec 1945 – Nemci vydávajú rozkaz na evakuáciu provizórneho 
koncentračného tábora z Petržalky do Mauthausenu.
29. marec 1945 – 13. gardová jazdecká divízia genmjr. G. A. Belouso-
va oslobodzuje Nové Zámky.
30. marec 1945 – Oslobodená je Nitra, Komárno, Skýcov. Nitru oslo-
bodil 49. strelecký zbor genmjr. G. N. Terentieva z 53. armády. No úpl-
ne čistá je až 31. marca. 
31. marec 1939 – Skončila sa „malá vojna“.
31. marca 1945 – Oslobodená je Galanta. 
1. apríl 1942 – Na Slovensku sú zriadené židovské pracovné tábory: 
Sereď, Oremov Laz a Nováky. 
1. apríl 1942 – Zmena pomenovania čs. vojska na Strednom východe. Od 
tohto dňa platí názov Skupina československej armády na Strednom vý-
chode. Okrem 200. ľahkého protilietadlového pluku a výcvikového stre-
diska patrili do nej aj Československá vojenská misia, poľný súd, pro-
kuratúra, účtovné likvidačné stredisko, poľná nemocnica a ozdravovňa.
1. apríl 1945 – Oslobodenie Trnavy, Dunajskej Stredy a  Žiaru nad 
Hronom.
2. apríl 1945 – Červená armáda oslobodila Piešťany a koncentračný tá-
bor v Seredi. 
3. apríla 1945 – Veliteľom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa stáva bri-
gádny generál Karel Klapálek.
3. apríl 1960 – V Bratislave sú na šiestich miestach osadené tzv. „míľ-
niky oslobodenia“. Sú to trojboké pylóny, zalomené do tvaru šípky, 
označujúce vstupné alebo výstupné miesta, prípadne smery, ktorými 
Červená armáda postupovala v Bratislave. 
3. apríl 2019 – Vláda SR uznesením č. 46/2019 schválila spoločný 
materiál ministra obrany a ministra fi nancií SR „Ideový zámer zriadiť 
Hrob neznámeho vojaka ako protokolárne miesto SR v hlavnom mes-
te SR Bratislava“. 
4. apríl 1945 – Oslobodené sú mestá Liptovský Mikuláš, Prievidza 
a Bratislava.
4. apríl 1945 – V Košiciach je zostavená prvá vláda Národného frontu 
Čechov a Slovákov. Dňa 5. apríla vyhlásila svoj program, známy ako 
Košický vládny program. 
5. apríl 1944 – Nemecký vyslanec v Bratislave Ludin hlási do Ber-
lína: „Slovenská armáda disponuje výborným ľudským materiálom. 
Slovenský vojak je sám osebe odvážny a húževnatý... Dnes je vojsko 
zamorené antinemeckými a komunistickými tézami a už dávno nie je 
tým spoľahlivým nástrojom, akým bolo ešte pred rokom. Na tomto vý-
vine má nemalú vinu dôstojnícky zbor, ktorý bol vychovaný ešte v cel-
kom českom duchu... Radikálny obrat však sotva možno očakávať.“
5. apríl 1945 – Ráno vnikol 4. poľný prápor do Ružomberka a oslobo-
dil ho. Ďalším postupom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Lubochňu, 
t. j. vstupom do masívu Veľkej Fatry sa končí záverečná etapa bojov 
o Liptovský Mikuláš.
6. apríl 1946 – Ďalší veľký vpád banderovcov na územie ČSR. Dobre vy-
zbrojeným sotňam MIROŇ, KARMELUK a BIR v celkovom počte 300 
až 500 mužov sa podarilo preniknúť až do hĺbky 50 km na naše územie. 
Tento vpád, pripravený v súčinnosti s čs. emigráciou na Západe a do-
mácim reakčným podzemím, bol zameraný na ovplyvňovanie pred-
volebnej kampane v protikomunistickom duchu. V 33 prepadnutých 
obciach si banderovci zbraňami vynucovali konanie verejných zhro-
maždení, na ktorých napadali spojenectvo zo ZSSR, štvali slovenské 
a ukrajinské obyvateľstvo proti Čechom a podobne. 
6. až 7. apríl 1957 – Prvý celoslovenský zjazd SZPB. Zväz sa začal 
postupne ustanovovať keď vznikali tzv. miestne združenia (pobočky).
7. apríl 1942 – Na východnom Slovensku žandári obkľúčili a zatkli 
partizánsku skupinu Pavla Boroša.
7. apríl 1942 – Čs. peší prápor – východný sa presunul z Tobruku do 
Palestíny.
7. apríl 1944 – Z Osvienčimu II. – Birkenau ušli slovenskí väzni 
W. Rosenberg (Rudolf Vrba) a A. Wetzler (Jozef Lánik), ktorí ako prví 
podali očité svedectvo o priemyselnom vyvražďovaní Židov.
7. apríl 1945 – Oslobodené je Nové Mesto nad Váhom. 
9. apríl 1944 – Skupina slovenských partizánov v Odese vyšla z kata-
komb a pripája sa k boju o mesto. 
10. apríl 1939 – Nemecko so súhlasom britskej vlády zhabalo čs. zlato 
v hodnote 6 miliónov libier šterlingov. 
10. apríl 1945 – Sovietski a rumunskí vojaci oslobodzujú Trenčín. Vo 
vtedajšom okrese si boje vyžiadali 1 380 padlých Rumunov, 1 255 So-
vietov, ale zahynulo v nich aj 171 civilistov. 
Nemci vyhodili do povetria oba mosty cez Váh. Miestne boje a ostre-
ľovanie mesta z druhej strany Váhu ale utíchlo až 30. apríla 1945.
11. apríl 1945 – Jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR oslobodili 
v súčinnosti s rumunskou 18. divíziou Martin a Vrútky.


