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Karol Glamoš, predseda ZO SZPB, Trenčianske 
Teplice: – Ak by tieto vraždy boli vykonané z poli-
tických dôvodov na rozpútanie protivládnych pro-
testov, bol by to neopísateľne ohavný čin. Aj keď 
opozícia vraždy evidentne zneužíva na protesty, ne-
môžem uveriť, že by niekto dal zavraždiť mladých 
ľudí na dosiahnutie zmeny vlády na Slovensku. Ne-
páči sa mi však, že opozícii je už jasný motív vrážd 
a nalieha na rýchle vyšetrenie, pričom vrahovia ne-
musia byť nikdy vypátraní, ani pri najlepšej snahe. 
Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Trnava: – Kaž-
dá vražda je veľmi nepríjemná a tragická udalosť. 
Kde boli organizátori zhromaždení Za slušné Slo-
vensko a herci, keď v minulom roku bolo zavraž-
dených 47 ľudí (bezdomovci v SR)? Kde boli, keď 
vďaka rozkradnutiu štátneho majetku a vďaka rôz-
nym anjelom zamrzlo niekoľko desiatok ľudí?
Judášsky groš vyhnal ľudí do ulíc. Aby som bol 
úprimný, vládnuci urobili veľa prešľapov. Ochraňuj 
nás boh pred vládou Matoviča, Sulíka, Galka, Kolá-
ra a ďalších, ktorí len deštruujú a chceli by vládnuť 
– lepšie povedať, kra.núť.
Vrah dvoch mladých ľudí je dávno za horami. Iba 
naivní si myslia, že sa nájde! Nie je záujem organi-
zátorov zhromaždení, aby sa našiel. 
Ján Páleš, člen ZO SZPB, Banská Bystrica – Rud-
lová: – Udalosti, ktoré sa odohrali po vražde mla-
dého novinára a jeho partnerky nasvedčujú tomu, 
že išlo o vopred zrežírovanú udalosť. Tá sa stala 
spúšťačom „morálnej paniky“, ktorú rozpútali opo-
zičné SaS, OĽANO a Sme rodina a posúžil im aj 
náš pán prezident.
Použili na to mladých ľudí, ktorí organizujú pro-
testné zhromaždenia s cieľom vyvolať spoločenské 
zmeny podľa ich scenára. Teda klasický „spindok-
toring“ (technika jednostranného a zaujatého pred-
kladania informácií). 
Ten otáznik za poslednou vetou anketovej otázky 
je plne opodstatnený a myslím si, že aj otáznikom 
ostane. 

„Zámerne v tejto súvislosti hovo-
rím o ukončení vojny a nie o porážke 
fašizmu, pretože ten nebol porazený 
a vykynožený ani doteraz. S jeho 
prejavmi sa stretávame v celej Eu-

rópe.“ Ďalej J. Pacek poukázal aj na 
to, že „živnou pôdou a podhubím 
šírenia fašizmu sú sociálne rozdie-
ly, rozdielnosť náboženských kultúr 
a narastajúci extrémizmus“. 

V tichej pietnej spomienke sme 
si pripomenuli, že pred 73 rokmi, 
25. marca 1945 vojská Červenej ar-
mády a rumunskej armády vytlačili 
vojská Wehrmachtu z mesta Banská 
Bystr ica. Ustupujúce jednotky za-
ujali nové obranné pozície na čiare 
Tajov, Harmanec a Suchý vrch. Od-
tiaľ ostreľovali mesto a vzdorova-
li oslobodzovacím vojskám až do 
4. apríla 1945, kedy sa front pohol 
ďalej na západ.  – JP –
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Perlička
Poznáte jašteričiu špionáž? 
Bývalý náčelník generálneho štábu OS Iránu Hassan 
Firuzabadi vyhlásil, že Západ používal na špionáž irán-
skych atómových objektov jašterice. 
Západ vraj často využíval turistov, vedcov a ekológov na špionáž 
Iránu. Konkrétne spomenul cestu istých ľudí na akoby zbieranie 
pomoci pre Palestínu. Podozrenie však vyvolala nielen ich nezvy-
čajná trasa, ale aj to, že so sebou mali niekoľko druhov púštnych 
jašteríc a chameleónov, uviedla France 24. Ukázalo sa totiž, že 
koža týchto tvorov „loví“ jadrové žiarenie a teda sa s ich pomocou 
malo dať zistiť, kde sa v Iráne nachádzajú uránové bane a atómo-
vé objekty.  Podľa France 24 a vz.ru

November 1989 sa začal zo „zabitia“ istého 
por. ŠtB Ludvíka Zifčáka (alias Martina Ružič-
ku), ktorý však po prevrate záhadne ožil. 
Na tohtoročné jarné nahnanie ľudí na ná-
mestia už bola potrebná reálna vražda dvoch 
mladých ľudí. Nezdá sa vám, že sa tu udial fa-
šisticko-teroristický zločin najhrubšieho zrna? 
A keďže do jeho vyšetrovania sa pustila aj 
Európa, získali sme tým istotu, že táto vražda 
nikdy nebude vyšetrená?

(Pokračovanie na str. 3)

Ak médiá prestanú podporovať národný záujem, ostane z nich len ministerstvo 
propagandy. A ľudia vedia akej…
Ak médiá prestanú podporovať národný záujem, ostane z nich len ministerstvo 
propagandy. A ľudia vedia akej… Jozef Mižák, nedávno zosnulý člen Združenia slovenskej inteligencie KoreneJozef Mižák, nedávno zosnulý člen Združenia slovenskej inteligencie Korene

Pripomenuli sme si 73. výročie 
oslobodenia srdca SNP
Banskobystričania sa pri 73. výročí svojho oslobodenia aj za účasti pred-
sedu SZPB Pavla Sečkára zhromaždili „pri obelisku, ktorý nám a verím, 
že aj ďalším generáciám, bude pripomínať, že sloboda nie je niečo, čo 
nám nebolo dané len tak, ale že bola vykúpená krvou a ľudskými obeťa-
mi,“ povedal oblastný predseda SZPB Ján Pacek a zdôraznil: 

Najpozitívnejšie je vnímané  SNP
Najpozitívnejšie vnímanou historickou udalosťou je 
Slovenské národné povstanie. Vyplýva to z priesku-
mu agentúry FOCUS, ktorý robila v dňoch 7. až 
13. marca 2018. V rámci prieskumu sa responden-
tov pýtali „Ako hodnotíte nasledujúce udalosti ale-
bo obdobia našej histórie?“

Podľa prieskumu hodnotí SNP jednoznačne a skôr 
kladne 63 % opýtaných. Ďalších 20 % hodnotí povsta-

nie rovnako kladne ako záporne, jednoznačne a skôr 
záporne ho hodnotí 8 % opýtaných. Na druhom mieste 
sa umiestnil vznik samostatnej SR, na treťom mieste 
sa umiestnila nežná revolúcia z roku 1989. V kategó-
rii jednoznačné a skôr kladné hodnotenie dosahuje 
rovnaké číslo ako nežná revolúcia aj vstup SR do EÚ 
z roku 2004.

 Pravda.sk. 23. 3. 2018 (výňatok) 

Poslanec za labouristov Ian Austin v stredu (21. 3.) 
vyhlásil, že prezident Ruska V. Putin sa chystá „vy-
užiť“ majstrovstvá sveta vo futbale 2018 rovnako, 
„ako Adolf Hitler využil šampionát v roku 1936“. 

Národný mančaft podľa neho nemá hrať na majstrov-
stvách sveta v Rusku, píše Sky News. Poslanec je pre-
svedčený, že šampionát je Putinovým PR-nástrojom. 

Britský minister zahraničia Boris Johnson nazval 
Austinove slová „absolútne správnymi“.  

Rusi na to vystavili na youtube.com video, na ktorom 
národný mančaft Anglicka v zápase Nemecko – Anglic-
ko (vraj v roku 1938) hajluje ako o dušu. 

Bojov ník si však myslí, že išlo o olympijský turnaj 
v roku 1936 v Nemecku. Jednoducho sa nám nezdá, že 
by sa hajlovalo na MS vo futbale v roku 1938 aj vo 
Francúzsku.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=g3uiOGpRpLM 

Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) má nové 
logo. Predstavili ho na sobotnom (24. 3. 2018) 
sneme strany v Ružomberku.

Ako informoval podpredseda strany Milan Uhrík, 
v novom logu pôvodný dvojramenný kríž nahradil 
cyrilo-metodský kríž, ktorý je aj v štátnom znaku SR.

„Urobili sme to pre to, aby sme sa jednoznačne 
dištancovali od všetkých spojení s fašizmom, naciz-
mom a kadejakými podobnými‘ izmami’, pretože 
často táto nálepka jednoducho prekričí všetky mož-
né dobré nápady, ktoré máme,“ doplnil Uhrík. 

HSP, 24. 3. 2018 (výňatok)

Kotlebovci
si zmenili
logo

Rusi dali Angličanom facku
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Chameneí: Irán prekazil plány USA
Irán neutralizoval plány Spojených štátov na Blízkom výcho-
de, vyhlásil v stredu 21. 3. iránsky najvyšší duchovný vodca 
Alí Chameneí na zhromaždení v posvätnom meste Mašhad, 
informuje agentúra IRNA.

„Tí, ktorí zasahujú do všetkých 
záležitostí sveta, protestujú a pý-
tajú sa: ‘Prečo Irán zasahuje do 
záležitostí Iraku a Sýrie?’ Iránska 
islamská republika bola úspešná 
pri neutralizácii amerických plá-
nov v tomto regióne. USA tu nikdy 

nenaplnia svoje ciele, ale my svoje 
určite áno,“ uviedol Chameneí.

Ajatolláh v príhovore vysielanom 
televíziou obvinil Washington z plá-
nov na „vytvorenie krutých povsta-
leckých skupín ako Dáiš (Islamský 
štát – IS) so zámerom odviesť po-

zorno sť ľudí žijúcich v tomto regió-
ne od sionistického režimu (Izraela) 
a zamestnať ich vnútornými kon-
fl iktami“. HSP, 22. 3. 2017 (krátené)

Dve možné príčiny útoku na Skripaľa

Slovensko by malo postupovať obozretne
Slovensko by malo v otázke kauzy Skripaľ postupovať na-
najvýš obozretne a riadiť sa starou rímskou zásadou Audiatur 
et Altera Pars, teda nech je vypočutá aj druhá strana. Vyhlásil 
to podpredseda SNS Anton Hrnko s tým, že by Slovensko ne-
malo vo vzťahu k Rusku prijímať unáhlené rozhodnutia.

„Našu lojalitu k spojencom 
a euroatlantickej spolupráci pred-
sa nemôžu narušiť naše požia-
davky, aby sa odvetné opatrenia 
prijímali až na základe nezvrat-
ných dôkazov, nie na základe 
indícií, ktoré vôbec nemusia zod-
povedať pravde,“ povedal Hrnko. 

„SR by najskôr mala vypočuť 
argumenty druhej strany a až 
následne konať. Nie je našou 
úlohou súdiť v súde bez ne-
zvratných dôkazov,“ podotkol.

Spojené kráľovstvo, ktoré sa 
rozhodlo opustiť Európsku úniu, 
sa podľa Hrnka vehementne do-

žaduje európskej solidarity vo 
veci, v ktorej sa rozhodlo neko-
nať v zmysle zaužívaných praktík 
a platných konvencií. „Stačí, keď 
obviní a my máme uveriť. Aj vo 
veľkom Londýne by si mali uve-
domiť, že viera je záležitosť ná-
boženstva a nemala by sa uplatňo-
vať v medzinárodných vzťahoch,“ 
skonštatoval. Dôkazom nemôže 
byť podľa jeho slov tvrdenie „s 
najväčšou pravdepodobnosťou“.

Podľa vz.ru, 26. 3. 2018 (výňatok)

Britské úrady sú alebo neschopné ochrániť svoje územie pred teroristickým útokom alebo 
sami zrežírovali útok na bývalého plukovníka GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, vyhlásil ria-
diteľ departmentu pre otázky nešírenia a kontroly nad výzbrojou MZV RF Vladimír Jermakov.  

Jermakov tiež vyhlásil, že ani jedna z verzií, vyhlásených vo Veľkej Británii o otrávení bývalého 
plukovníka GRU neudrží žiadnu kritiku.  youtube.com, 21. 3. 2018 (výňatok)

Sýria: Na oslobodenom území našli chemické zbrane
Vyše 40 ton toxických látok sa našlo v oblastiach oslobodených 
od „umiernených“ povstalcov v S ýrii. Na brífingu ruského rezor-
tu diplomacie to v stredu 21. 3. vyhlásil veliteľ ruskej jednotky 
na boj proti zbraniam hromadného ničenia generál Igor Kirillov.

„Damask ofi ciálne potvrdil 
svoju pripravenosť pomáhať pri 
akomkoľvek vyšetrovaní chemic-
kých útokov v Sýrii. Medzinárod-
né organizácie však spoluprácu 
so sýrskou vládou odmietli, čím 
vlastne schválili ilegálnu činnosť 

teroristických skupín. Sýrske 
ministerstvo zahraničných vecí 
upozornilo, že v oblastiach oslo-
bodených od teroristov sa našlo 
vyše 40 ton chemických zbraní,“ 
povedal Kirillov v súvislosti s prí-
padom otravy Skripaľovcov.

Kirillov zopakoval, že obvine-
nia vznesené voči Damasku ohľa-
dom použitia chemických zbraní, 
sú v Sýrii skloňované čoraz čas-
tejšie. „Medzinárodné spoločen-
stvo však pritom zatvára oči pred 
skutočnými faktami, ktoré hovo-
ria o tom, že chemické zbrane sú 
v Sýrii používané proti vládnym 
vojakom a civilistom,“ dodal.

Youtube.com, 21. 3. 2018 (výňatok)

„Najnebezpečnejší moment“ v dejinách USA
Bývalý americký diplomat Richard Haas, kto-
rého považujú za jedného z teoretikov zahra-
ničnej politiky USA, si myslí, že Washington sa 
nachádza „v najnebezpečnejšom momente“ 
vo svojich dejinách. 

Americký prezident Donald Trump sa chystá 
„viesť vojny“ naraz na troch frontoch. Prvý front 
je politický a je to boj proti špeciálnemu prokurá-

torovi Robertovi Muellerovi; druhý front je eko-
nomický proti Číne a iným obchodným partne-
rom; tretia vojna je skutočná, pretože sa chystá na 
boj „proti Iránu a/alebo severnej Kórei“. 

„Je to najnebezpečnejší moment v súčasných 
amerických dejinách a do značnej miery sme si ho 
sami stvorili a nie nejaké udalosti,“ napísal Haas 
na svojom účte v Twitter.  Podľa vz.ru, 25. 3. 2018

Pentagon priznal bezmocnosť pred hyperzvukovou
výzbrojou Ruska
Spojené štáty nemajú čo posta-
viť proti ruským hyperzvukovým 
zbraniam, vyhlásil predseda 

strategického velenia Ozbroje-
ných síl USA John Hayden. Jeho 
slová uvádza Business Insider. 

V senátnom výbore pre ozbrojené 
sily sa nechal počuť, že USA nema-

jú prostriedky na obranu pred hy-
perzvukovými zbraňami. Jediným 
spôsobom sú vraj zadržiavajúce 
sily, ktoré obsahujú triádu a atómo-
vé možnosti.  Podľa ria.ru, 21. 3. 2018

  Rusi p ripomenuli B. Johnsonovi
ako anglickí futbalisti hajlovali

Kontroverzný britský minister zahraničných vecí Boris John-
son nedomyslel možné dôsledky svojich verbálnych útokov na 
ruského prezidenta Vladimíra Putina keď ho obvinil, že orga-
nizuje tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v Moskve v po-
dobnom veľkolepom štýle ako Adolf Hitler organizoval letné 
olympijské hry v Berlíne v roku 1936.
Veľvyslanectvo RF vo Washingtone pripomenulo zábudlivému šéfo-
vi britskej diplomacie, že to bol práve anglický futbalový tím, ktorý 
v máji 1938 v plnej zostave hajloval vztýčenou pravicou pred 110-ti-
sícovým obecenstvom. Anglickí futbaloví reprezentanti vtedy nacis-
tickým pozdravom vzdali hold Hermannovi Goeringovi, Rudolfovi 
Hessovi, Josephovi Goebbelsovi a ďalším pohlavárom nacistického 
režimu prítomným na tribúne berlínskeho štadiónu. 
Ruská ambasáda B. Johnsonovi tiež pripomenula, že na rozdiel od Ang-
ličanov bol nacistický pozdrav pre Rusov nemysliteľný tak v roku 1938, 
ako aj v súčasnosti, kedy je tento pozdrav v Rusku dokonca trestný.
Predmetné video je na: https://twitter.com/RusEmbUSA. 

HSP, 26. 3. 2018 (výňatok)

  V Severnej Karolíne odmietli pamätník
sovietskym letcom

Úrady mesta Elisabeth City sa rozhodli nepostaviť pamätník 
sovietskym letcom, ktorí padli v 2. sv. vojne počas spoločnej ope-
rácie s Air Force USA. 
Postavenie pamätníka bolo odsúhlasené už dávno. Ministerstvo obra-
ny Ruska na to objednalo bronzový 25-tonový monument a Rusko 
nieslo aj všetky predmetné výdaje. Mestská administrácia sa zaviazala 
skultúrniť park, kde sa mal daný monument nachádzať, uvádza Inter-
fax s odvolávkou sa na Associated Press.  Podľa vz.ru, 25. 3. 2018 

  Rusko hrozí Litve odvetnými opatreniami
Moskva nevylučuje nasadenie odvetných opatrení ak Viľnius 
bude pokračovať v odstraňovaní sovietskych pamätníkov. 
Viľniuská mestská samospráva poslala list litovskej asociácii „Za-
budnutí vojaci“ s požiadavkou, aby do 31. 3. 2018 demontovali dva 
náhrobky sovietskych vojakov a vojakov cárskeho Ruska na Antakaľ-
niskom cintoríne. Už predtým však s touto požiadavkou vyšiel de-
partment pre kultúrne dedičstvo Litvy, poukazujúc na to, že otázka 
demontáže je založená na pochybnostiach v identifi kácii pozostatkov. 
Litovská asociácia vojenskej histórie „Zabudnutí vojaci“ nechce do-
pustiť odstránenie týchto pamätníkov.  Ria.ru, 23. 3. 2018 (výňatok) 

  Zabili Hitlerovho obľúbenca, nasledoval
masaker v Chatyni

Hans Woellke rozžiaril tvár Adolfa Hitlera. Nemecký športovec 
na letnej olympiáde v Berlíne v roku 1936 získal zlatú medailu 
vo vrhu guľou. Nacistického vodcu nadchol tak, že ho osobne 
povýšil do dôstojníckej hodnosti. 
Počas vojny tento Hitlerov obľúbenec, ktorý sa stal prvým nemec-
kým olympijským víťazom v ľahkej atletike, bojoval na východnom 
fronte. Zomrel na bieloruskom území, keď sovietski partizáni spus-
tili paľbu na nemecký konvoj. Udialo sa to 22. marca 1943 a už v ten 
istý deň sa nacisti pomstili tak, že spáchali masaker (149 civilistov, 
z toho 75 detí), ktorý je v Bielorusku symbolom ich hrôz podobne, 
ako sa stali vypálené Lidice v Československu. Od vyvraždenia obce 
Chatyň, ktorá mala vtedy len 157 obyvateľov, uplynulo 75 rokov. 
Veliteľom vraždiaceho oddielu bol Grigorij Vasjura. Niekoľko desať-
ročí sa nevedelo, že práve on je chatynským katom. Vasjura padol do 
nemeckého zajatia už v júni 1941, čiže v čase, keď Hitlerove vojská na-
padli Sovietsky zväz. Zmenil sa na zradcu, ktorý sa pridal k Nemcom. 
Osem rokov od skončenia vojny ho odsúdili na 25 rokov väzenia, 
lebo zamlčal, že sa ocitol v nemeckých rukách, ale o jeho krvavej 
úlohe v Chatyni sa nič nevedelo. Už o tri roky sa dostal na slobodu 
v rámci amnestie. Vyzeral ako vzorný občan, začal šéfovať roľníc-
kemu družstvu. V roku 1984 pred blížiacimi sa sedemdesiatymi na-
rodeninami mu udelili medailu Veterán práce. „Dokonca mládeži za-
čal prednášať, ako na fronte pôsobil ako spojár,“ poznamenal ruský 
denník Pravda. Klamstvo to nebolo, lebo ním bol pred padnutím do 
zajatia. Rok od získania spomínanej medaily sa dožadoval, aby ho 
vyznamenali Radom Vlasteneckej vojny. Doplatil na túto bezoči-
vosť. Pri overovaní jeho minulosti sa objavili šokujúce poznatky, 
až nakoniec proti Vasjurovi stálo 26 svedkov. V novembri 1986 ho 
zatkli a už o mesiac nad ním bieloruský vojenský súd vyniesol naj-
tvrdší rozsudok. Poslal ho na popravisko, kde dostal guľku do hlavy. 

Pravda.sk, 23. 3. 2018 (krátené) 

(Pokračovanie na str. 5)

Lajčák ku kritike postoja Slovenska
Slovensko povolá svojho veľvyslanca v Rusku 
domov na konzultácie. Po stredajšom (28. 3.) 
rokovaní vlády to oznámil minister zahranič-
ných vecí Miroslav Lajčák. 

Lajčák to vysvetlil s tým, že takéto opatrenie 
sa neprijíma na úrovni ministerstva zahranič-
ných vecí, ale na politickej úrovni. Nie je vraj 
rozhodnuté, na aký čas opustí veľvyslanec Peter 

Priputen Moskvu. „To si vyhodnotíme. V tejto 
chvíli je to na neobmedzenú dobu,“ vysvetlil.

Lajčáka niektorí obviňujú z toho, že koná pod 
vplyvom osobnej kariéry šéfa Valného zhro-
maždenia OSN a že nemá dostatočnú odvahu, 
keď nás britská premiérka Teresa Mayová po-
žiadala o pomoc ako svojich spojencov. 

HSP, 28. 3. 2018 (výňatok) 
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

Igor Sojka, predseda ZO SZPB Diviacka Nová Ves: 
– Podľa mňa ide o získanie politickej moci opozičných 
strán. Táto vražda, ako aj iné zločiny kapitalizmu ne-
budú nikdy vyšetrené. Pravdepodobne ide o politické 
odstránenie nepohodlného novinára – politická vražda. 
Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: – Vražda 
dvoch nevinných ľudí vyhnala obyvateľov Slovenska do 
ulíc. No, pýtam sa, bola to vražda vrahom, ktorý bol na-
hnevaný článkami zavraždeného redaktora, alebo cynicky 
pripravená akcia na spustenie vášní? 
Ak zoberieme do úvahy druhý scenár, tak, ktoré sily stáli za 
touto vraždou? Predpokladám, že až po dlhom čase sa nájde 
vrah týchto dvoch nevinných mladých ľudí. 
Podstatné na tejto vražde je, že sa stala spúšťačom de-
monštrácií, ktoré môžu skončiť podobne, ako na Ukra-
jine. Preto treba postupovať v rámci platných zákonov 
pri jej objasnení a nie, aby to diktovala ulica. Máme tu 

predsa fungujúci štátny aparát a demokraticky zvolený 
parlament. 
Michal Kuchár, tajomník OblV SZPB, Spišská Nová 
Ves: – Oponujem práve preto, že je v tom zaangažovaná 
aj Európa. O to je väčšia nádej, že táto úkladná vražda 
bude skôr a dôkladne vyšetrená a nebude zametená pod 
koberec, ako si prajú určité živly, ktoré mali záujem na 
ich zavraždení. 
Václav Homišan, predseda OblV SZPB, Stará Ľubov-
ňa: – K tomu sa nevyjadrujem, lebo taktiež by ma mohli 
dať zavraždiť za svoj názor. Na Slovensku je sloboda 
slova a vyjadrenie svojho názoru čoraz nebezpečnejšie. 
To, čo chceli tí, čo prevrat v roku 1989 robili, dosiahli 
svoj cieľ v plnej miere. 
Pavol Čuma, tajomník OblV SZPB, Vranov nad Top-
ľou: – Rukopis tohto pokusu o prevrat je veľmi podob-
ný. Tento krát už nestačilo vraždu len fi ngovať, tá sa už 
musela stať. Podľa informácii, ktoré sa objavujú, ako 
napríklad, „Smrť sa volá Nicholson“, niet pochyb, že to 
skonči pod kobercom. 
Ján Drobňák, predseda a Július Ragáň, tajomník ZO 
SZPB, Kráľovský Chlmec: – Názor niektorých občanov 

SR je podľa nás taký, že nemajú dôveru v naše organy 
činné v trestnom konaní, ktoré sa zaoberajú vraždou 
dvoch mladých ľudí. Preto navrhujú do vyšetrovania za-
interesovať aj iné zložky z iných štátov.
Cudzí vyšetrovatelia budú mať, či majú vedomostí o tom, 
kto spáchal tento beštiálny čin? 
Ján Kochan, predseda ZO SZPB gen. Viesta, Revúca: 
– Presne tak. Opozícii už nestačil pôvodný scenár a mu-
seli pritvrdiť. Žiaľ, doplatili na to dvaja mladí ľudia. Ak 
do vyšetrovania nenasadí naša polícia svojich najlepších 
vyšetrovateľov, európski či svetoví experti nám nepo-
môžu. Iba objasnením vraždy budeme môcť zavrieť ústa 
krikľúňom v parlamente a na uliciach. 
Jozef Pupala, predseda ZO SZPB arm. gen. L. Svobo-
du, Čierny Potok: – Koľko ohavných vrážd sa u nás udia-
lo a stále nie sú vyšetrené?! Koľko ich bolo v EÚ a aj tam 
ich páchatelia chodia po slobode?! Koľkí naši politici tvr-
dili, že poznajú vinníka? A koľkí z nich to boli oznámiť 
na polícii? Nikto!
Predčasné voľby, slovenský majdan – to je ich cieľ! Chcú 
len vyvolať nepokoje a ukojiť si svoje ambície. Odhalenie 
páchateľa vraždy popravenej mladej dvojice im je ukradnuté. 

Predseda SZPB napísal list Robertovi Ficovi

Poďakovanie

Vážený pán predseda strany SMER-SD, Robert Fico,

chceme Vám vysloviť obdiv a úctu, s akou ste zvládali funkciu predsedu 
vlády v rozvoji našej spoločnosti.

Úprimne Vám ďakujeme za vzácnu morálno-politickú aj spoločenskú 
podporu a spoluprácu, čím sa nám podarilo vo významnej miere oživiť 
hodnoty protifašistických tradícií v živote našich ľudí a v značnej miere 
prekonať pôsobenie rozvratných politických síl, ktoré sa pokúšali oživiť 
psychológiu násilia, ľudáctva a neofašizmu na Slovensku.

Tešíme sa na naše ďalšie spoločné aktivity, ktoré napomôžu pokrokové-
mu vývoju našej krajiny.

S pozdravom  Pavol Sečkár, predseda SZPB

Predseda SZPB napísal list Petrovi Pellegrinimu

Vážený pán predseda vlády,

dovoľte, aby som Vám ako predseda SZPB v mene nášho Zväzu zablaho-
želal k vymenovaniu za predsedu vlády Slovenskej republiky, ako aj vyme-
novaniu novej vlády SR.

Vyjadrujem obdiv a vysokú profesionalitu, s akou ste v zložitej situácii 
zvládli Vaše poslanie, zostaviť novú vládu SR.

Zároveň Vás chcem ubezpečiť, že Slovenský zväz protifašistických bo-
jovníkov bude i naďalej v duchu odkazu Slovenského národného povsta-
nia stáť na strane presadzovania demokracie, humanizmu a vytvárať 
spolu s demokratickými silami na Slovensku hrádzu boja proti fašizmu 
a extrémizmu.

Vo Vašej náročnej práci Vám prajem veľa úspechov.

S pozdravom  Pavol Sečkár, predseda SZPB

...Ruská federácia pod medzinárodnou kontrolou v súlade s článkom III Do-
hovoru o zákaze chemických zbraní (CWC) v plnom rozsahu prihlásila všetky 
zásoby chemických zbraní, ktoré mala na svojom území? A že ich úplné zniče-
nie bolo dokončené 27. septembra 2017? 

Toto všetko potvrdila aj kompetentná medzinárodná ustanovizeň – Organizácia 
pre zákaz chemických zbraní, ktorej členom je 192 štátov, vrátane Veľkej Británie.

V Ruskej federácii sa nervovoparalytický plyn, používaný na Západe pod názvom 
„Novičok“, nikdy nevyrábal, neskladoval a nikdy nepatril do výzbroje ruskej armády. 

...v súvislosti s teroristickým chemickým útokom na otca a dcéru Skr ipaľov-
cov sa opätovne začalo hovoriť o ceste Rudolfa Hessa do Veľkej Británie, 
najmä o jej dôvode? 

V relácii (od cca 18. minúty): https://www.youtube.com/watch?v=rMV4lFTx0Kc 
spisovateľ Vladimír M. Košeľov poukázal na to, že Briti mali v roku 2017 odtajniť 
dokumenty s cestou Hitlerovho zástupcu (Stellvertreter des Führes) Rudolfa Hessa 
10. 5. 1941 do V. Británie. 

Briti však odtajnenie spisov okolo tohto prípadu opäť odložili. 
„Držiac sa logiky britského vedenia, môže byť veľmi pravdepodobné, že... pred-

pokladám, že pán Hess získal od britskej vlády súhlas na vedenie vojny na východ-
nom fronte. A poslal na to adekvátny signál Hitlerovi. Tak sa aj 22. 6. 1941 začala 
Veľká vlastenecká vojna! Ak budeme o tom hovoriť podľa logiky a ak budeme 
hovoriť z pohľadu argumentácie Spojeného kráľovstva... Inak to ani nejde.“

Dá sa tu spomenúť zadusenie samotného Hessa 17. 8. 1987, teda v čase, keď väz-
nicu ochraňovala britská stráž. 

Viete, že...?

Vyjadreni e podpory 
Členská schôdza ZO SZPB  Dobrá Niva na svojom rokovaní 8. 3. 2018 prijala jedno-
myseľne podporné stanovisko ku Tlačovému vyhláseniu SZPB zo dňa 5. 3. 2018.
Pre krátkosť času zaslané na ÚR SZPB a na OblV SZPB Zvolen.

Za ZO SZPB, podpredseda Zdeno Zajac

Do roku 2030 budú mať USA, Rusko, 
Francúzsko, India a Čína najmohutnejšie 
pozemné armády na svete. Píše o tom 
vojenský expert Robert Farley v článku 
pre časopis The National Interest.

Americká armáda vraj bude o 12 rokov i na-
ďalej svetovým „zlatým štandardom, ruská 
armáda zostane smrtonosnou silou i v roku 
2030, no vraj bude mať vážne problémy v prí-
stupe k technológiám,“ súdi Farley.

Z európskych kr ajín si zachová mohutné 
ozbrojené sily len Francúzsko.

India zaostáva za svojimi konkurentmi vo 
vojenských technológiách, nešetrí však pe-
niaze na ich nákup od USA, Ruska a Európy, 
preto má prístup k takmer všetkým moder-
ným druhom zbraní.
Čínskej pozemnej armáde chýbajú skú-

senosti z reálnych bojových akcií a okrem 
toho, na rozdiel od letectva a námorníctva, 
má nedostatočné fi nancovanie, píše Farley. 
Podotýka pritom, že Peking má „prakticky 
neobmedzenú živú silu”.

Podľa HSP, 27. 3. 2018, Sputnik

Kto bude mať najsilnejšie armády?

Banáš: Ak vláda dokáže odolať
tlaku vlastného prezidenta...
„Po dlhom čase som zažil maličký 
okamih nášho štátneho sebavedo-
mia. Bolo to vo chvíli, keď poslanec 
Fico a predseda NR Danko v mene 
koaličnej rady oznámili, že sa k od-
volávaniu ruských diplomatov nepri-
dáme. 

Páni, tlieskam vám,“ vyjadril uznanie 
bývalý politik, diplomat a spisovateľ 
Jozef Banáš, mysliac si, „že rozhodnu-
tie odmietnuť pridať sa ku konšpiráto-
rom vojde do histórie. Ak vláda doká-
že odolať tlaku vlastného prezidenta, 
bude to okamih, kedy si nás slušný 
svet a najmä slušní Američania ko-
nečne začnú vážiť,“ doplnil. 

Má však určité výhrady: „Len ste 
to, páni, zle odôvodnili – vraj potrebu-
jeme Rusko. Politicky to sedí, ale mo-
rálne nie. To, čo potrebujeme predo-
všetkým, a nielen my, je pravda. Aby 
teda bolo jasné – neobhajujem Rusko, 
ale pravdu,“ zdôraznil. 

V prípade začatých pretekov vo vy-
hosťovaní ruských diplomatov sa pod-
ľa neho obnažil šokujúci fakt. „Všetci 
pretekajúci na čele so štartérom súťaže 
– Veľkou Britániou, otvorene hovoria, 
že na zavraždenie bývalého ruského 
špióna Ruskom nie sú dôkazy, a na-
priek tomu vyhosťujú.“ Rovnako, ako 

nie sú dôkazy na zastrelenie stovky ľudí 
na Majdane, a bez mihnutia oka tieto 
vraždy prisúdili promoskovskému Ja-
nukovičovi. A rovnako nie sú dôkazy, 
že malajzijské lietadlo zostrelilo v júli 
2014 Rusko, „a predsa pretekári v ruso-
fóbii okamžite ukázali prst na Moskvu“. 

„Príznačné je, že do prvých radov bo-
jovníkov za konšpiráciu, pretože ozna-
čenie Ruska ako vraha Skripaľa bez 
dôkazov, je konšpirácia ako vyšitá, sa 
stavajú naši úžasní „antikonšpirátori“. 
Konšpirácia je totiž tvrdenie bez dôka-
zov. Je to niečo čo slušný človek označí 
za podvod.“

„Sú to práve Američania, ktorí majú 
od čias Washingtona, Jeffersona, Ma-
disona či neskôr Lincolna, averziu voči 
lži a voči tým, ktorí ju šíria. A naopak, 
vážia si tých, ktorí proti lži bojujú. Majú 
v úcte tých , ktorí si trúfnu povedať svoj 
názor. V Amerike si so sarkazmom roz-
právajú vtip ako prezident Trump vra-
ví svojim európskym partnerom: „Ak 
budem chcieť vedieť vašu mienku, tak 
vám ju poviem!“ 

HSP, 28. 3. 2018 (výňatok)

Celý článok: https://www.hlavnespravy.sk/banas-ku-kauze-
skripal-ak-vlada-dokaze-odolat-tlaku-vlastneho-prezidenta-
bude-okamih-kedy-si-nas-slusny-svet-najma-slusni-america-
nia-konecne-zacnu-vazit/1355652
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LETOM, SVETOM

Pri ktorých prezidentoch USA viac bojovali?
Aj keď je v USA okolo päťdesiat celoštátnych politických strán, 
politiku odjakživa ovplyvňujú dve – Republikánska strana a De-
mokratická strana. Kým Republikáni sa asociujú s agresívnou 
krutosťou, militarizmom a nekompromisnosťou, tak Demokrati 
s „mäkkou silou“ a diplomaciou. Lenže údaje hovoria, že „mie-
rumilovnosť“ Demokratov je len historický a politický mýtus.

V 20. a 21. storočí USA bojo-
vali vyše päťdesiatkrát a mnohé 
vojny aj samé rozpútali. Dnes, 
napríklad, bojujú v siedmych 
štátoch – v Afganistane, Iraku, 
Sýrii, Jemene, Somálsku, Lí-
byi a v Nigeri. 

Za ostatných 118 rokov bolo 
v USA zvolených 20 preziden-
tov (12 republikánov a 8 de-
mokratov). Z 55 vojen, ozbro-
jených konfl iktov a vojenských 
operácií, ktoré rozpútali USA, 
alebo, do ktorých sa zapojili, 33 
sa začalo pri republikánskych 
prezidentoch a 23 pri preziden-
toch-demokratoch. Znamená to 
teda, že na jedného republikán-
skeho prezidenta pripadá 2,75 
vojny a na prezidenta-demokra-
ta až 2,88 vojny. 

Z 12-tich republikánskych pre-
zidentov traja nerozpútali žiadnu 
vojnu, nezačali žiadny ozbrojený 
konfl ikt a neuskutočnili žiadnu 
vojenskú operáciu. Boli to Warren 

Harding (1921–1923), Herbert 
Hoover (1929–1933) a Gerald 
Ford (1974–1977). Všetci ôsmi 
prezidenti-demokrati tak, či onak, 
nasadili silu do medzinárodných 
vzťahov proti iným štátom. 

Republikán Theodore Roose-
velt (1901–1909) inicioval päť 
vojenských operácií: zásah do 
občianskej vojny v Hondurase, 
ozbrojenú intervenciu do Domi-
nikánskej republiky a na Kubu, 
zásah do vojny medzi Hondu-
rasom a Nikaraguou a nakoniec 
okupáciu Nikaraguy, ktorá po-
kračovala do roku 1925. 

Na svedomí Woodrowa Wil-
sona (1913–1921) je osem vo-
 jen. Ozbrojený zásah do vnútor-
nej politiky Mexika, následná 
trestná výprava do Mexika, oku-
pácia Haity a Dominikánskej re-
publiky, vojenská intervencia na 
Kubu. Nehovoriac o 1. sv. vojne 
a o intervencii do Ruska počas 
občianskej vojny. 

Svedomie za najkrvavejšie 
vojny

Do najdlhších a najkrvavej-
ších vojen sa Washington za-
pájal pri demokratoch. V roku 
1970 sa v Kambodži udial pre-
vrat a nová vláda prvého celo-
národného prezidenta Lon Nola 
sa pokúsila vytlačiť zo štátu 
komunistov. Na pomoc im pri-
šiel Severný Vietnam. Lon No-
lovi zase pomáhali USA a Juž-
ný Vietnam, ktoré zasadili do 
Kambodže vojská. USA však 
v tom čase prežívali „vietnam-
ský syndróm“ a tak sa krajinou 
prevalila mohutná vlna protivoj-
nových demonštrácií, čo spô-
sobilo, že Američania opustili 
Kambodžu už o dva mesiace. 
Prezidentom bol vtedy Richard 
Nixon (1969–1974), ktorý, mi-
mochodom, položil aj základ 
konca vojny vo Vietname.    

Do Vietnamskej vojny vstúpil 
v roku 1964 demokrat Lindon 
Johnson (1963–1969). Ameri-
čania pri ňom vpadli aj do Lao-
su, kde zostali do roku 1973, 
bombardovaním pohraničných 
oblastí vtiahli do Vietnamskej 
vojny Kambodžu a opäť okupo-

vali aj Dominikánsku republiku. 
Predohrou vojny vo Vietname 

bola Kórejská vojna, ktorú začal 
demokrat Harry Truman v roku 
1950. Pravdou je, že Američania 
vtedy vstúpili na polostrov na 
základe rozhodnutia BR OSN, 
ktoré aj sami iniciovali. 

Jednou z najvážnejších kríz po 
2. sv. vojne bola Karibská kríza, 
ktorej predchádzala neúspešná 
intervencia v Zálive sviní v roku 
1961, keď sa na Kubu vysadili 
Američania spolu s kubánskymi 
contras, aby zvrhli režim Fidela 
Castra. 

Príkaz na začiatok operácie 
vydal demokrat John Kenne-
dy (1961–1963). O rok, v roku 
1962, USA zaviedli totálnu 
blokádu Kuby, čo vyvolalo Ka-
ribskú krízu, reálne hroziacu 
prerásť do atómovej vojny. 

Pri demokratovi Billovi Clin-
tonovi USA bombardovali Ju-
hosláviu. Vojna v Líbyi, ktorú 
odštartoval Barack Obama, po-
kračuje doposiaľ. 

Republikáni George Bush 
starší a George Bush mladší sú 
zodpovední za dlhotrvajúce voj-
ny s Irakom a Somálskom. 

Koho prenasledujú
neúspechy? 

Prezidenti demokrati lídrujú 
nielen podľa počtu krvavých 
ozbrojených konfl iktov, ale aj 
podľa počtu vojenských neúspe-
chov, vyvolávajúcich bolestivú 
reakciu a seriózne následky. Ne-
jde tu len o porážku v Zálive svi-
ní, pretože s rachotom krachla aj 
operácia „Orlí pazúr“, čo bol 
pokus oslobodiť 53 Američanov 
z veľvyslanectva USA v Teherá-
ne, ktorí boli zajatí radikálnymi 
študentskými zoskupeniami pri 
podpore úradov búriaceho sa 
Iránu. 

Vtedy, v apríli 1980, americký 
specnaz na ôsmich helikopté-
rach nedokázal dôjsť do iránske-
ho hlavného mesta. Jeden vrtuľ-
ník sa okamžite zrútil do mora, 
ďalší zablúdil, tretí narazil do 
cisternového lietadla a obe po-
sádky zahynuli. Nakoniec sa 
specnazovci z Iránu evakuovali, 
zanechajúc tam techniku i mŕt-
ve telá bojových druhov. Krach 
operácie spôsobil politickú krízu 
v USA. Prezidentom bol vtedy 
Jimmy Carter (1977–1981). 

Podľa ria.ru, 22. 3. 2018

 Všetko, čo dnes na území Sý-
rie robí Turecko, deje sa s vedomím 
Ruska. Vzťahy medzi ruskými a turec-
kými politikmi, ruskými a tureckými 
vojakmi sú čisté a pred našimi očami 
sa rozohráva aj konfl ikt Turecka a jeho 
strategického partnera Spojených štá-
tov. A to preto, lebo Američania po 
rozbití IŠ stavili na Kurdov.
 Predstaviteľ zboru náčelníkov ge-

nerálnych štábov gene rál Joseph Vo-
tel sa v Kongrese USA nechal počuť, 
že Spojené štáty prehrali občiansku 
vojnu v Sýrii! Čiže netreba si všímať 
prekáračky tureckých a amerických 
politikov, ale to, čo povedal americký 
vojak. 

Keď sa ho pýtali na osud Bašara Asa-
da, tak riekol, že pre neho, ako vojaka, 
zvrhnutie Asada nikdy nebolo cieľom. 
Jemu vraj takú úlohu nikdy nenariaďo-
vali. 
Ďalej povedal, že USA sú dnes pri-

pravené ísť na nejaké ústupky Turecku. 
Jakov Kedmi to vysvetľuje, že Turec-
ko má len jeden problém a to Kurdov. 
Turci teda od Američanov požadujú len 
jedno – dajte preč svoje paprče od Kur-
dov, prestaňte ich zásobovať zbraňami. 
 Jakov Kedmi dal toto aj do sú-

vislosti s vyhláseniami Recepa T. Er-
dogana: Po prvé, my podporujeme 
územnú celistvosť a hranice Sýrie a, 
po druhé, že turecká armáda sa ne-
chystá zotrvať na území Sýrie. 

Povedané inak, len čo Američania 
zastavia vojenskú podporu Kurdov, 
tým nezostane nič iné, len sa podriadiť 

moci Asada. „Rusi im to navrhovali už 
predtým, no Kurdi, ako vždy, vybrali 
si nesprávny variant... Postavte sa na 
stranu Asada a Asad vás ochráni od 
Turecka,“ vysvetlil Kedmi a dodal, že 
Kurdi oponovali tým, že Američania 
ich ochránia. Lenže „Američania od-
kopli Kurdov raz, dva i tri a teraz ich 
odkopnú ďalší krát.“ Čiže začína sa 
prirodzený proces amerického oslabo-
vania podpory Kurdov. 

Pre Turkov je akceptovateľné len to, 
že pod Asadovou mocou a so zárukou 
Ruska sa nezačne infi ltrácia kurdského 
národného hnutia na územie Turecka. 
A naopak, bezpečnosť Kurdov pred tu-
reckým útlakom na území Sýrie zabez-
pečí taktiež len moc Asada so zárukou 
Ruska. 
 Na hrozbu, ktorá zaznela od ame-

rickej predstaviteľky v OSN Nikky 
Haleyovej „dalo Rusko veľmi, veľmi, 
veľmi tvrdú odpoveď. Pričom odpo-
veď dal náčelník generálneho štábu. 
Američanom jednoznačne oznámil: 
budeme sa biť! Len si skúste a zničíme 
vám lode a lietadlá. Čiže ide tu o zjavnú 
hrozbu nezasahovať, ak si Američania 
nechcú začať vojnu,“ povedal Jakov 
Kedmi a dodal: „Teraz je už absolútne 
jasné, že situácia v Sýrii sa dostáva 
do fi nálnej rovinky. Bez možnosti pre 
USA vstupovať kvôli tomu do vojny 
s Ruskom a aj bez možnosti niečo na 
situácii zmeniť. 
 USA v Sýrii občiansku vojnu 

prehrali. S kým ju prehrali? S Rus-
kom! Zaznamenal V. Mikunda

Toto sa na Slovensku
o Sýrii nehovorí!

Existuje o vás dokumentárny 
fi lm Až príde vojna, ďalej existu-
jú vaše rozhovory pre slovenské 
médiá, články a rozhovory o vás, 
ktoré boli vytvorené rôznymi 
slovenským i českými médiami. 
Darí sa im ukázať vás tak, akým 
skutočne ste? Alebo sa snažia 
vyhovieť spoločenskej či politic-
kej objednávke, ktorá požaduje 
ukázať Slovenských brancov ako 
militaristov?

– Odpovedali ste si sám. Áno, ja 
to vnímam ako akúsi spoločenskú 
objednávku. Väčšina médií nejaví 
absolútne žiadny záujem s nami ko-
munikovať, vďaka tomu dochádza 
k bežnému javu na Slovensku – ho-
vorí sa o niekom, ale bez neho. 
Články, ktoré som čítal v sloven-

ských médiách, sú plné fabulácií, 
o ktorých si myslím, že sú zámerné. 
Sú plné podsúvania akýchsi vlast-
ných pohľadov na vec a nevystihu-
jú skutočnú podstatu našej činnosti, 
mnohokrát sa tam nachádzajú vylo-
žené lži, ktoré sú úplne zavádzajúce.

Mohli by ste uviesť príklad, aby 
sme sa bavili konkrétne?

– Aktuálny príklad. Zhruba pred 
niekoľkými dňami sa hovorilo, že 
na východe Ukrajiny sa nachádza 
mnoho bývalých členov Sloven-
ských brancov. To, samozrejme, 
nie je pravda. Nikto z médií nikdy 
nepovedal ich konkrétne mená. My 

vieme o jednom bývalom členovi, 
ale viac ich tam niet!
Ďalšia lož je tá, že Slovenských 

brancov údajne trénujú inštruktori 
z Ruska. Mňa ako predsedu to veľ-
mi zaujalo, pretože o tom neviem. 
Keď som sa pýtal členov, či ich 
trénujú Rusi, tak  nikto žiadneho ne-
videl.

Z akého dôvodu si myslíte, že 
príchod vašej organizácie vyvo-
láva u médií také reakcie? 

Veľa novinárov osobne nepo-
znám. Ale poznám pána Geberta, 
ktorý vytvoril dokument Až príde 
vojna, ktorý odštartoval tú vlnu 
kritiky, ktorá sa na nás teraz valí. 
K nemu sa, myslím, môžem rele-
vantne vyjadriť. Ja si myslím, že 
pán Gebert to nemyslí zle. Avšak 
dôvod, že nás ukázal v takom svet-
le, je ten, že tomu nerozumie. Títo 
ľudia tomu nerozumejú preto, že 
nie sú vlastenci a tým pádom ne-
chápu podstatu nášho konania. 
Pre nich je to niečo úplne cudzie. 

Rovnaké to bolo aj vtedy, keď 
som s ním hovoril. On sa cíti, a aj 
to verejne vyhlásil, hlavne ako Eu-
rópan. My sa ale cítime ako Slo-
váci, z toho dôvodu je tá podstata 
našich činov úplne o niečom inom. 
On nerozumie tomu, prečo by mal 
niekto dobrovoľne ísť brániť ci-
vilné obyvateľstvo.

HSP, 16. 3. 2018, Sputnik (výňatok)

Novinári plnia voči Slovenským brancom
politickú objednávku, tvrdí ich zakladateľ
22-ročný Peter Švrček je predseda a zakladateľ Slovenských bran-
cov – domobrany, ktorá si kladie za cieľ rozvíjať lásku k vlasti, prí-
rode a slovenskému kultúrnemu dedičstvu. Pre Sputnik hovoril 
o sebe, novinároch, Slovenských brancoch, výcviku aj o mužskej cti.

Dňa 25. 3. 2018 izraelský politológ Jakov Kedmi poukázal na ďalšie fakty, 
ktoré charakterizujú stav občianskej vojny v Sýrii na koniec marca 2018. 
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  Židia išli počas holokaustu do get dobrovoľne,
tvrdí otec poľského premiéra

Poľská vláda sa dištancuje od výroku otca premiéra Mateusza Morawiecke-
ho, ktorý povedal, že Židia sa v časoch okupácie Poľska nacistickým Nemec-
kom sťahovali do get dobrovoľne, aby nemuseli žiť vedľa svojich nežidov-
ských susedov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP. 
„Viete kto vyhnal Židov do Varšavského geta? Myslíte si, že Nemci? Nie. Židia 
tam išli sami, pretože im povedali, že tam bude enkláva a že nebudú musieť pri-
chádzať do styku s tými odpornými Poliakmi,“ povedal Kornel Morawiecki v roz-
hovore pre internetový časopis Kultura Liberalna. Pravda.sk, 22. 3. 2018 (krátené) 

  V Poľsku spálili portréty Banderu a Šucheviča
Poľskí nacionalisti počas podujatia pri ukrajinskom veľvyslanectve spálili 
portréty Stepana Banderu a Romana Šucheviča, informoval cez facebook no-
vinár Jevgenij Prichoďko a dodal, že poslanec poľského Sejmu Robert Win-
nicki pri tom rozšliapal červeno-čiernu zástavu Organizácie ukrajinských 
nacionalistov. 
Podľa portálu Fakty.interia, protestujúci vykrikovali heslá „Banderovci – vraho-
via“, „Kyjev, slobodný od fašizmu“ a držali v rukách plagáty „Banderovec nie je 
môj brat“, „Stop antipolonizmu, bráň pravdu“. Winnicki tiež vyhlásil, že Ukrajina 
„si ctí pomáhačov Hitlera, ctí si vrahov a prenasledovateľov nielen Poliakov“. 

Podľa ria.ru, 20. 3. 2018 (výňatok) 

  Veteráni z Lotyšskej légie síl SS opäť v uliciach Rigy
Približne 1 500 vojnových veteránov, príslušníkov „Lotyšskej légie“ síl SS, 
bojujúcich v druhej svetovej vojne na strane nacistického Nemecka, a ich 
sympatizantov si 16. 3. 2018 pochodom ulicami Rigy pripomenuli padlých 
spolubojovníkov.
Účastníci pochodu, ktorý sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia, polo-
žili kvetiny k miestnemu pamätníku slobody, informovala tlačová agentúra APA.
Proti neofi ciálnemu Dňu légií, ktorý je v zahraničí vnímaný ako velebenie na-
cizmu, protestovali aj tentoraz viacerí občania. Pozdĺž trasy pochodu lemovanej 
bariérami prišlo ojedinelo ku konfl iktom, väčšie zrážky však nezaznamenali.
Neofi ciálny Deň légií má pripomínať pamiatku 50 000 až vyše 100 000 padlých 
z radov príslušníkov „Lotyšskej légie“ síl SS, bojujúcich v druhej svetovej vojne 
na strane nacistického Nemecka proti Červenej armáde.
Podľa historikov sa príslušníci légie spolupodieľali na vojnových zločinoch nacis-
tov, vrátane masakier na bieloruskom a ruskom civilnom obyvateľstve.
 Pravda, 16. 3. 2018 (výňatok) 

  Oslobodenie Dachau: Popravili Američania dozorcov?
Dachau bol vôbec prvým koncentračným táborom, ktoré založil nacistický 
režim v Nemecku. 29. apríla 1945 ho oslobodila 45. pešia divízia 7. armády 
USA. Jej vojakov vtedy posadla túžba po pomste. Vzhľadom na to, čo videli, 
ich z dnešného pohľadu ťažko odsudzovať. 
Tábor objavili náhodou vďaka odbočke železnice od hlavnej trate. Na nej našli 
približne 40 vagónov. Všetky boli plné ľudských tiel. Zrátali ich. Počet mŕtvol 
zastal na čísle 2 310. Zacítili aj štipľavý dym, v ktorom sa miešal pach čmudu 
a horiaceho mäsa.
Čo presne sa v tábore dialo po jeho oslobodení je otázne a zahalené rúškom ta-
jomstva. Americkí vojaci jednotlivé udalosti opisovali rozdielne. Keď sa však 
rozchýrilo, že povraždili stráže v tábore, podplukovník Joseph Whitaker nariadil 
vyšetrovanie. Dokumenty, ktoré z neho vzišli, boli označené ako tajné.
Podplukovník Felix Sparks, ktorý sa zúčastnil oslobodzovania Dachau, uviedol, že 
v ten deň zomrelo maximálne 50 strážcov, skôr ich ale podľa neho bolo „len“ 30. 
Desaťročia po tejto udalosti však plukovník Howard Buechner, ktorý v tom čase 
slúžil ako zdravotný dôstojník v 45. pešej divízii, si na vraždenie dozorcov spomí-
nal inak. V roku 1986 napísal knihu The Hour of the Avenger (Hodina pomstiteľa), 
v ktorej opísal, čo sa v Dachau 29. apríla 1945 dialo.
V ten deň bolo podľa neho zabitých 520 vojnových zajatcov. Malo ísť o masovú 
popravu a priame porušenie Ženevských konvencií. Priamymi svedkami zabíjania 
pritom bolo len 19 amerických vojakov, pričom v čase vydania knihy boli nažive 
už len traja. V roku 1991 však boli odtajnené dokumenty z vyšetrovania, ktoré 
Buechnerovi nedávali za pravdu.
Jedným z oslobodených väzňov bol Jack Goldman, pôvodom Poliak, ktorý neskôr 
emigroval do USA a zúčastnil sa Kórejskej vojny. Jeho rodičia a štyria súrodenci 
zomreli v Osvienčime. On sám sa neskôr na tému zabíjania dozorcov v Dachau 
a tému pomsty a nenávisti vyjadril slovami: „Nemyslel som vtedy na pomstu, ale 
chápal som spoluväzňov, ktorí sa pomstiť chceli. Poznal som mužov, ktorí prisa-
hali na všetko, čo im bolo sväté, že ak by niekedy mohli zabiť Nemca, neváhali by. 
Nečudoval som sa im. Mnohí museli sledovať, ako im zneucťujú manželky. Pár 
z nich zažilo strelecké závody, pri ktorých členovia SS vyhadzovalo do vzduchu 
malé deti a iní do nich strieľali. Nepomstil som svoju rodinu, ale chápal som tých, 
ktorí tak spravili.“
Generál George Patton napokon obvinenia, ktoré mali vzísť z vyšetrovania, zmie-
tol zo stola. Podozriví vojaci sa tak nikdy nedostali pred súd a dodnes nie je jasné, 
koľkí dozorcovia padli rukou amerických vojakov. Na otázku, či bola ich pomsta 
oprávnená, si musí každý odpovedať sám.  Magazin.centrum.sk, 15. 3. 2018 (výňatok) 

Čo píšu iníČo píšu iní
(Dokončenie zo str. 2)

HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Odkaz ženy, ktorá prežila Auschwitz:
Nemáme dôvod nenávidieť sa
Pozreli sa na zasnežené tatranské končiare a nastúpili do vlaku smrti. Väčšina z nich 
videla svoj domov naposledy. V nedeľu (25. 3. 2018) uplynulo 76 rokov odo dňa, keď 
sa uskutočnil prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora.

Tisíc mladých dievčat z východného Slo-
venska nastúpilo v Poprade do vlaku smeru-
júceho do nacistického koncentračného tábora 
Auschwitz. Prežila iba dvadsiatka z nich.

Trojdňový kalendár podujatí, ktoré organi-
zuje Slovenské národné múzeum – Múzeum 
židovskej kultúry a mesto Poprad, odštartoval 
v piatok kladením kvetov pri pamätnej tabu-
li na budove Gymnázia na Kukučínovej ulici 
v Poprade. 

„Asi týždeň pred transportom boli zhromaž-
ďované a umiestňované práve v tejto budove, 
vtedy to však nebolo gymnázium. Potom do-
stali v Poprade jednosmerný lístok na cestu 
do pekla a vlak ich odviezol do Auschwitzu. 
Žiaľ, domov sa väčšina z nich nevrátila,“ ho-
vorí riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol 
Mešťan.

Medzi tými, ktoré prežili, bola aj Edita Gros-
manová. Manželka Ladislava Grosmana, auto-
ra novely Obchod na korze. Je jednou zo šty-
roch posledných žijúcich dievčat z vlaku smrti. 

Vlani sa odhalenia tabule na popradskom 
gymnáziu zúčastnila osobne. Tento rok by 
pre zdravotné problémy cestovanie z Izraela 
na Slovensko nezvládla. No i tak účastníkom 
pietnej spomienky napísala dojímavý odkaz.

„Aj keď som vlani sľúbila, že prídem, aj 
keby ma museli priniesť na nosidlách, zdra-
votný stav mi to už nedovolil. Ako som už po-
vedala neraz, mojím posolstvom ako tej, ktorá 
prežila, je to, aby sa ľudia milovali, nie nená-
videli. A zapamätajte si jednu vec. Všetci sme 
stvorení jedným spôsobom a na svet sme pri-
šli rovnakým spôsobom. Preto nemáme mať 
žiadny dôvod nenávidieť sa,“ odkázala Edita 
Grosmanová. 

Edita Grosmanová má súčasnej generácii čo 
povedať. Ako sama hovorí, vyhladzovací tá-
bor Auschwitz otvárala a zažínala v ňom svet-
lo a neskôr aj zatvárala a svetlo zhasínala. Tá-

bor opustila medzi poslednými 27. mája 1945.
Mešťan poznamenáva, že je dôležité pripo-

mínať si udalosti z marca 1942 aj po 76 ro-
koch. „Holokaust je jednou z genocíd a zna-
mená vyvražďovanie. Keďže ľudstvo sa 
z týchto strašných udalostí nepoučilo, treba si 
ich pripomínať. V súčasnosti je už genocída 
nielen skúsenosťou Židov, ale všetkých ľudí. 
Môže sa týkať hocikoho a hocikde na svete. 
Preto treba zvlášť mladým ľuďom hovoriť 
o tom, čo sa počas druhej svetovej vojny udia-
lo a čo všetko boli schopní ľudia ľuďom ro-
biť,“ zdôraznil.

V Poprade si tragickú udalosť pripomínajú 
od roku 2001 pravidelne kladením vencov na 
železničnej stanici. Od vlaňajška tak budú robiť 
aj pri budove gymnázia. Jeho riaditeľ Vladimír 
Lajčák zdôrazňuje, že v žiakoch, ktorí k nim 
prichádzajú a potom odchádzajú, chcú pesto-
vať cit pre úctu človeka k človeku. „Aby sami 
vo svojom živote nedopustili niečo také, čo sa 
stalo predchádzajúcej generácii,“ podčiarkol. 
Dodal, že v piatok si žiaci zo školského rozhla-
su vypočuli reláciu venovanú prvému transpor-
tu Židov zo Slovenska. Zazneli aj informácie, 
aký presah má táto udalosť do dneška.

Pripomienka prvého transportu s tisíckou 
dievčat do vyhladzovacieho tábora Auschwitz 
má pokračovanie v sobotu a vyvrcholí v nede-
ľu. V sobotu (24. 3.) bola v Tatranskej galérii 
v Poprade predstavená kniha Ladislava Gros-
mana Nevesta a premietnutý dokumentárny 
fi lm Oľgy Pohankovej „Posolstvo pre život“ 
z cyklu „Nezabudli sme“. V Dome kultúry 
zaznie večer koncert speváckeho zboru Eben 
Ezer a Klezmer bandu Mi Martef s názvom Al 
Kanfej Hašalom / Na krídlach pokoja.

V nedeľu 25. 3. položili účastníci stretnutia 
vence pri Pamätnej tabuli holokaustu na že-
lezničnej stanici v Poprade. 

S využitím pravda.sk z 23. 3. 2018

DORUČENÉ PO UZÁVIERKE

4. ročník ,,Medzníkov...“ sa už začal

Oblastný výbor SZPB v Starej Ľubovni v spo-
lupráci s mestským úradom a CVČ zorga-
nizovali 26. marca 2018 v Centre voľného 
času pre ZŠ a 8-ročné Gymnázium okresné 
kolo súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“.

Súťaž otvoril predseda OblV SZPB v Sta-
rej Ľubovni Václav Homišan. Privítal ria-
diteľku CVČ Martu Hanečakovú, učiteľov, 
súťažiacich žiakov, oblastnú tajomníčku 
a predsedníčku KUŽaM Annu Majchrovi-
čovú a oblastného podpredsedu a predsedu 
HDoKo  Ladislava Šlachtovského.

Súťažilo medzi sebou 8 družstiev ZŠ 
z okresu Stará Ľubovňa a 1 družstvo 8-roč-
ného Gymnázia v Starej Ľubovni.

Víťazom sa stala ZŠ s MŠ Jarabina, na 
2. mieste ZŠ Komenského Stará Ľubovňa 
a na 3. mieste ZŠ s MŠ Ľubotín.

V kategórii jednotlivcov 1. miesto vy-
bojoval Michal Derevjaník (ZŠ Jarabina 
s plným počtom bodov), 2. miesto Šimon 
Lešiga (ZŠ Komenského v S. Ľubovni) 
a 3. miesto Marek Šulík (ZŠ Ľubotín).

Víťazné družstvá i jednotlivci boli od-
menení diplomom, pohármi a knihou. Aj 
ostatní súťažiaci dostali vecné ceny a slad-
kosť. Na záver bola pedagogickým vedúcim 
venovaná kniha „Vojna o Spiš“, podpísaná 
autorkou Milicou Majerikovou.

Anna Majchrovičová
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Mnohí nepriatelia sú, rovnako ako mikróby, neporaziteľní vďaka svojej malosti. Valeriu Butulescu

V Dobrej Nive je záujem 
o vojnové dejiny
V ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive bol 
21. marec výnimočným dňom. Nie preto, že sa písal „Mo-
nitor“, ten sa písal na každej základnej škole, kde majú de-
viatakov, ale preto, že do školy zavítali významní hostia. 

Na besedu so žiakmi prišla 
delegácia SZPB, ktorú viedol 
jeho predseda Pavol Sečkár. Už 
v zborovni sa prihovoril učiteľ-

kám a dodatočne im zablahože-
lal k Medzinárodnému dňu žien, 
a keďže sa blížil aj Deň učiteľov, 
tak poprial celému učiteľskému 

kolektívu, v ktorom sú aj dvaja 
muži, úspechy v ich náročnej peda-
gogickej práci. 

Potom už v sprievode vyučujúcej 
dejepis Soni Slávičkovej išli všetci 
hostia do telocvične, kde ich čakali 
žiaci 2. stupňa. S P. Sečkárom me-
dzi nich zavítali aj priamy účastník 
bojov v SNP 91-ročný Vladimír Str-
meň, predseda ZO SZPB Jána Rýsa 
Trieda SNP z B. Bystrice Štefan 
Bartoš a člen tejto organizácie Mi-
lan Peško. 

V. Strmeň najskôr žiakom vy-
svetlil ako sa vlastne naša krajina 
dostala do vojnového konfl iktu, 
ako vypuklo SNP a priblížil im 
aj viaceré situácie z týchto bojov 
a okupácie Slovenska nemeckými 
fašistami. Hovoril tiež o pôsobení 
Pohotovostných oddielov Hlinko-
vej gar dy, o masakroch v Kremnič-
ke, v Nemeckej a na Kováčovej. 
Ďalej o vypálených obciach, o po-
tlačení Povstania, o zajatí generálov 
R. Viesta a J. Goliana. 

Žiaci sa zaujímali o výzbroj po-
vstaleckej armády, ale aj o to, ako sa 
V. Strmeň dostal do partizánskej jed-
notky, kde a ako v Povstaní bojoval. 

Otázok bolo neúrekom. Ale keď-
že V. Strmeň si so sebou priniesol 
aj harmoniku, tak na záver besedy 
zahral piesne, ktorými tiež pripo-
menul tie časy. Keď potom od parti-
zánskych prešiel na ľudové pesnič-
ky, telocvičňou sa rozliehal aj spev 
žiakov. Toto vystúpenie vojnovému 
veteránovi pomohli spestriť aj spe-

váčky tunajšej žiackej folklórnej 
skupiny Dobronka.

Na záver sa slova ujala riaditeľ-
ka školy Mária Slosiariková, ktorá 
sa vzácnym hosťom poďakovala za 
návštevu a vyslovila presvedčenie, 
že takéto stretnutia so žiakmi napo-
máhajú pochopeniu života v tých 
časoch. Bolo vidieť, ako ju teší záu-
jem, ktorý žiaci o toto podujatie pre-
javili a hlavne ako pozorne počúvali 
rozprávanie Vladimíra Strmeňa.

Ján Slosiarik

Opäť tu máme Medzníky...
Dňa 14. 3. 2018 pripravila Historicko-doku-
mentačná komisia pri Oblastnom výbore SZPB 
v Brezne okresné kolo vedomostnej súťaže 
Medzníky 2. svetovej vojny pre žiakov základ-
ných škôl a 8-ročných gymnázií. 

Okresného kola sa zúčastnilo 10 škôl z okresu 
Brezno (Brezno – Pionierska 2, Brezno – Karo-
la Rapoša, Brezno – 8-ročné gymnázium, Čierny 
Balog, Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Po-
lomka, Predajná a Valaská). Súťaž pozostávala 
z 25 otázok o najdôležitejších udalostiach 2. sve-
tovej vojny, SNP a národnooslobodzovacieho boja. 

Pre každé družstvo, zložené z troch žiakov 
9. ročníka, boli pripravené účastnícke diplomy 
a občerstvenie. Prvé tri  družstvá dostali okrem dip-

lomov za umiestnenie aj pekné vecné ceny. Prvé 
miesto získala ZŠ s MŠ Predajná, druhé miesto 
po rozbroji ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno, 
Pio nierska 4 a tretie miesto ZŠ s MŠ Pohorelá. 

Pri záverečnom hodnotení súťaže tajomník Ob-
lastného výboru SZPB v Brezne Ján Šulej oboz-
námil zúčastnených žiakov a ich pedagógov s pri-
pravovaným zájazdom pre všetkých účastníkov 
okresného kola do Múzea SNP v B. Bystrici, do 
národnej kultúrnej pamiatky Kalište a k pamätníku 
obetiam fašizmu v Nemeckej. 

Spomínanými akciami chcú v Brezne pripome-
núť mladej generácii, ako ťažko sa rodil slobodný 
život na Horehroní. 

– JŠ –, snímka Ľubomír Fabuš

Víťazné družstvá v Brezne s J. Šulejom.

Zvolen si pripomenul svoje oslobodenie od fašistov

Dňa 4. marca 2018 si ZO SZPB genmjr. A. Kordu, 
spoluobčania a mládež pripomenuli 73. výročie 
oslobodenia Pliešoviec. Starosta obce Š. Sýkora 
v príhovore pripomenul udalosti, ktoré oslobo-
deniu predchádzali. 

Že to boli ťažké, dvojmesačné boje, že o oslobo-
denie sa najviac zaslúžila 1. rumunská armáda, že 
útok osloboditeľov sa začal delostreleckou prípravou 
a útokom lietadiel ráno 25. februára a že posledná 
ustupujúca nemecká jednotka spôsobila obci veľkú 
škodu, lebo na ústupe vyhodila všetky mosty, vyra-

bovala inventáre škôl, kancelárske zariadenie obec-
ného úradu a obchody. Podmínovala aj vežu evanje-
lického kostola a zničila organ. Obec bola slobodná 
ráno 4. marca 1945. 

Na miestnom cintoríne máme pomník dvoch zná-
mych a 20 neznámych rumunských vojakov.

O program tohtoročných osláv sa postarali aj žiač-
ka ZŠ J. Pálková básňou a piesňami spevácka skupi-
na KD pod vedením A. Ostroluckej. Pamiatku obetí 
si prišli uctiť aj vojaci z VVP Lešť. 

M. Rausová, predsedníčka ZO SZPB genmjr. A. Kordu

Ako prišla sloboda do Pliešoviec?

Slávnostné rokovanie oblastného výboru
V deň osláv 73. výročia oslobodenia Banskej 
Bystrice sa pred pietnym zhromaždením ko-
nalo v zasadačke mestského úradu slávnostné 
zasadnutie oblastného výboru SZPB. Za hostí sa 
ho zúčastnili predseda SZPB Pavol Sečká r a prvý 
viceprimátor B. Bystrice a člen ZO SZPB Rudlová 
Jakub Gajdošík. 

Okrem pracovnej časti – správa o činnosti pred-
sedníctva OblV SZPB a o hospodárení za rok 2017... 
bola prítomným poskytnutá informácia o príprave 

13. ročníka Stretnutia generácií na Kališti a udele-
nie rôznych vyznamenaní aktívnym členom oblast-
nej organizácie. Osobne si ich prevzali oblastný 
predseda SZPB Ján Pacek a podpredseda ZO SZPB 
B. Bystrica Stred Peter Bartoš. Ďalšie budú doručené 
predsedovi ZO SZPB Slovenská Ľupča Miroslavovi 
Macákovi, predsedovi ZO SZPB Priechod Imricho-
vi Kováčovi a predsedovi ZO SZPB Fončorda „B“ 
Ivanovi Kusému, ktorí sa tohto rokovania nemohli 
zúčastniť.  Janka Žilová

Zvolenčania si aj toho roku 14. marca pripome-
nuli nie vznik Slovenského štátu, ale oslobode-
nie svojho mesta od nemeckých fašistov Červe-
nou a Rumunskou kráľovskou armádou.

Boje o mesto boli dlhé a kruté, nakoľko Zvolen má 
strategickú polohu, je cestnou i železničnou križo-
vatkou. Navyše päť kilometrov od neho sa nachádza-
lo dôležité vojenské letisko Tri Duby. 

Nie je tiež náhoda, že vo Zvolene sú aj dva vý-
znamné cintoríny. Na jednom sú pochovaní padlí 
osloboditelia červenoarmejci a na druhom rumun-
skí osloboditelia. Aj preto k nám pravidelne chodia 
predstavitelia RF, Rumunska, ČR a Bieloruska. 

V tomto roku o slovo požiadali veľvyslanci RF 
a Bieloruska. Mottom vystú penia oboch bolo, že 

nesmieme zabúdať na našu spoločnú históriu a mu-
síme to vštepovať aj našim mladým spoluobčanom. 
Nesmieme dovoliť jej prekrúcanie a musíme brániť 
objektívnu pravdu o druhej svetovej vojne. 

Po kladení vencov na námestí sa účastníci pietneho 
aktu presunuli na vojenské cintoríny Červenej armá-
dy a Rumunskej kráľovskej armády, kde položením 
vencov vzdali úctu padlým hrdinom, ktorí sú tu po-
chovaní. 

Oblastná organizácia SZPB odovzdala pri tejto prí-
ležitosti medailu riaditeľovi ZŠ Ondrejovi Kankovi 
za jeho aktívny prístup pri výchove mladej generá-
cie k našim objektívnym dejinám. Táto škola sa pra-
videlne zúčastňuje jednotlivých pietnych aktov na 
týchto cintorínoch.  Ján Kašica, tajomník OblV SZPB

O čo požiadal predseda v Medzibrode svojich spoluobčanov?
Dňa 18. marca 2018 sme si pri pomníku obetí 2. sv. vojny 
v obci pripomenuli, že naša sloboda bola vykúpená krvou 
a ľudskými obeťami. 

„Tak, ako naši otcovia a de-
dovia v SNP, minulý rok sme 
sa rovnako dokázali zjednotiť 
a vo voľbách do VÚC vystaviť 
stopku strane, ktorej predsta-
vitelia sú nositeľmi 
rasových a extré-
mistických názorov, 
postojov a velebenia 
ľudáckeho režimu 
a jeho predstavite-
ľov,“ povedal predse-
da miestnej ZO SZPB 
Ján Pacek a dodal: 
„Keby sme si však 
mysleli, že sme tieto 
prejavy zo spoloč-
nosti vykorenili raz 
a navždy, mýlili by 
sme sa, lebo na časť 
mladej generácie sa 
podpísal 29-ročný 
nezáujem spoločnos-
ti o ňu, ovplyvnený 
západnou kultúrou 
a drogami, čo na bu-
dovanie národného 
povedomia určite ne-
stačilo. Stratený čas 
sa nám môže vypom-
stiť!“ 

Nemecké okupač-

né vojská boli z Medzibrodu 
vytlačené pred 73 rokmi vojak-
mi Červenej a rumunskej ar-
mády. „Na ich večnú pamiatku 
bol slávnostne odhalený tento 

pomník, pamätná tabuľa na kul-
túrnom dome a základnej škole, 
aby ďalším generáciám pripo-
mínali vojnové udalosti a hrôzy, 
ktoré sa v našej obci udiali,“ do-
dal J. Pacek. Na záver sa obrátil 
na spoluobčanov, osobitne na 
tých, ktorí okupáciu Slovenska 

prežili, aby sa so ZO SZPB po-
delili o spomienky a prípadne 
poskytli aj predmety v iažuce sa 
na toto obdobie. Základná orga-
nizácia ich chce použiť na spra-
covanie uceleného materiálu na 
oživovanie pamäte dnešnej i bu-
dúcich generácií.  – JP – 

MDŽ s červeným karafiátom
V príjemnom reštauračnom prostredí sa v nedeľu 18. marca konalo spoločenské stretnutie 
členov ZO SZPB v Starej Ľubovni pri príležitosti MDŽ.

Okrem hojnej účasti členov 
sa ho zúčastnili zástupcovia ob-
lastného výboru SZPB a pred-

nosta OÚ Peter Sokol. Ženy 
a všetkých prítomných prišli pod 
vedením učiteľky Márie Budzá-

kovej pozdraviť žiaci ZUŠ Jána 
Melkoviča Sára Sokolová, Mi-
chaela Lichvárová a Samko Bar-

novský. K MDŽ im uvili pestrý 
hudobno-literárny darček plný 
lásky, nehy a umeleckého maj-
strovstva.

Odbojári sa následne venovali 
historickému odkazu MDŽ pre 
dnešok, ktorý je aktuálny do-
dnes. „Naše ženy sú vzdelané, 
podávajú maximálne pracovné 
výkony a okrem toho vytvá-
rajú pevné rodinné zázemie. 
No napriek tomu, v porovna-
ní s mužmi, naďalej zaostá-
vame v mzdovom ohodnotení 
o 22 %,“ podotkla predsedníčka 
ZO SZPB Edita Oláhová. 

V slávnostnom duchu sa nieslo 
posolstvo predsedu OblV SZPB 
Václava Homišana. „Prívlastky 
pracovitá, kamarátska, trpezlivá, 
starostlivá, obetavá, láskavá, mi-
lujúca a odpúšťajúca, patria vám 
všetkým. Také ste v očiach va-
šich detí a verím, že aj v očiach 
všetkých mužov či manželov.“ 

Ku gratulantom sa pridal aj 
Peter Sokol a prítomným ženám 
odovzdal červené karafi áty.  – EO –

V Senohrade a Lešti vzdali hold rumunským vojakom
Minister obrany SR Peter Gajdoš, veľvyslanky-
ňa Rumunska v SR Steluţa Arhire, predseda 
výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť An-
ton Hrnko a tajomník ÚR SZPB Viliam Longau-
er vzdali hold rumunským vojakom, ktorých 
v tomto kraji padlo 556 za našu slobodu. 

Tohto roku (23. 2. 2018) sa pietna spomienka 
konala už druhýkrát  pri obnovenom pamätníku. 

Rumunská veľvyslankyňa sa v príhovore poďako-
vala za starostlivosť o pamiatku na jej zosnulých 
krajanov. „Pre nás, Rumunov, má pripomínanie si 
našich rumunských hrdinov veľký význam, preto 
chcem vo svojom mene, ale aj v mene rumunskej 
vlády a národa hlboko oceniť starostlivosť o túto 
živú spomienku na nich,“ povedala.

M. Rausová, predsedíčka ZO SZPB genmjr. A. Kordu Pliešovce

Tak, ako každoročne, i tento 
rok ZO SZPB v Hriňovej pripra-
vila pre svoje členky posede-
nie pri príležitosti sviatku MDŽ. 

Staršie členky navštívili čle-
novia výboru a odovzdali im 
malý darček a kytičku kvetov.

  ZO SZPB

Veselo v Hriňo vej
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY

Spomienky priamej účastníčky
Vážení súdruhovia! Dolupodpísaná Mária 

Aujeská, členka závodnej stráže Mäsopriemys-
lu v Bratislave, ľudová sudkyňa, nar. 15. apríla 
1906 v Miezgovciach, okr. Bánovce nad Bebra-
vou, t.č. bytom v Bratislave, Stalinovo nám. č. 2, 
číslo obč. preukazu 810833 ser. RM-57, vydalo 
MS VB v Bratislave, obraciam sa na Vás s na-
sledovnou prosbou:

V októbri 1944 Nemci spolu s gardistami vypá-
lili obec Miezgovce, v ktorej som bývala spolu so 
svojou rodinou. Vtedy pobrali viacerých mužov 
z obce, medzi nimi aj môjho manžela Františka 
Aujeského. Väznili ho viac ako mesiac v Nitre, kde 
s ním surovo nakladali, trýznili ho a bili. Po veľkej 
intervencii pustili Nemci všetkých ľudí z Miezgo-
viec domov.

Žili sme vo vypálenej obci, skrývali sa po bun-
kroch, zatiaľ čo väčšina mužov z obce odišla k par-
tizánom.

27. januára 1945 prišli Nemci s gardistami opäť 
do našej obce, a čo našli živé, všetko brali. Ľudí 
i dobytok. Zobrali veľa chlapcov, mládež aj star-
ších mužov, medzi nimi bol aj môj manžel F. Au-
jeský. Odvliekli ho do Bánoviec nad Bebravou na 
gestapo aj s ostatnými, kde ho týrali. 

2. februára 1945 prišli fašisti znovu do Miezgo-
viec, že idú partizánov do hôr chytať. Medzi nimi 
bol aj Bajzík (krstné meno presne neviem, no mys-
lím, že sa volal Ján) gardista oblečený v nemeckej 
uniforme a tento sa pýtal Jozefa Podobu (miezgov-
čana) kade je cesta do Ladkoviec. Mária Elšíková 
(miezgovčanka) ho dobre poznala a prišla mi aj 
povedať, že fašisti idú robiť výpady, a že medzi 
nimi je Bajzík v nemeckej uniforme. Ako sme sa 
potom dozvedeli fašisti sa rozdelili do dvoch sku-
pín, jedna išla do Ladkoviec cez Miezgovce druhá 
cez Uhrovec. Medzi tými čo šli do Ladkoviec cez 
Uhrovec spoznali ľudia aj môjho manžela. Uhrov-
čania videli ako ho fašisti vedú so sebou, aby im 
ukázal kde sa skrývajú partizáni. Čo všetko hroz-
ného sa v Ladkovciach porobilo vtedy neviem, len 
3. februára 1945 prišli za mnou dve neznáme ženy, 
ladkovčianky, spýtali sa ma či som žena Františka 
Aujeského a keď som povedala, že áno, povedali 
mi, že môj manžel leží zabitý na Ladkovskom poli 
v jednej priekope. Zapriahla som sane a vybrala sa 

s dcérou a švagrinou Emíliou Aujeskou, a šli sme, 
samotné ženy pre mŕtvolu. Chlapa nebolo vidieť 
v obci ani jednoho. Keď sme sa už pohýňali vysko-
čil na sane Michal Fraňo (miezgovčan) a povedal 
nám „samých vás nepustím, idem aj ja.!

Mŕtvolu sme našli ohromne zohavenú. Ležal hore 
naznak na snehu, sneh bol okolo neho doválaný 
a nasiaknutý krvou, na tvári mal položený klobúk. 
Keď sme ho poutierali od krve, zbadali sme mu do 
čela dva razy strelené, oči vystrelené, zuby vybité 
a pod krkom mal ranu, nie od strely ale od noža čo 
sa dalo zistiť aj na košeli. Muža som zobrala, po-
chovala a čakala na ďalší osud. 

Keď ale z tejto beštiálnej akcie sa fašisti vraca-
li domov cez Uhrovec, stavili sa v Horných Na-
šticiach v krčme, u krčmárky Zajacovej, kde pili. 
Medzi nimi bol aj menovaný Bajzík a tento sa vy-
statoval a chvastal ako zabíjal Františka Aujeského 
v Ladkovciach. Povedal asi toto: „Aj keď som ho 
dva razy do hlavy strelil ešte sa metal a nepomýšlal 
zdochnúť. Tak som mu musel vybiť zuby kolbou 
a krk podrezať.“ Tieto hrozné reči počúvali Na-
štičania a zhrození mi ich prišli povedať. Ja som 
napriek tomu nemohla nič robiť, lebo fašisti mali 
veľké právo a boli všade považovaní za nadľudí.

Potom si ma pozvali na gestapo s tým, že mi dajú 
zlaté hodinky po mojom mužovi. Nič mi nedali ale 
mi povedali, že ho preto museli zabiť lebo bol par-
tizán a nechcel prezradiť svojich druhov. Aj vtedy 
som videla Bajzíka oblečeného do nemeckej uni-
formy. Viackrát som počula v meste hovoriť čo mi 
sem tam pošepla niektorá žena z mesta. „Pozrite na 
Bajzíka, zasa je v nemeckej uniforme, kam sa asi 
chystá na výpady, koho ide zabiť. Zasa domov žene 
nadovláča kráľovské výbavy...“

Ja som sa netrúfala pozrieť mu do tváre.
Krátko po fronte Bajzíka súdil Ľudový súd v Bá-

novciach nad Bebravou. Keďže to bolo ešte pred 
februárovými udalosťami mali gardisti dosť veľ-
kú smelosť zatajovať svoje zločiny. Aj v prípade 
môjho muža tak bolo. Bajzík mal kopu svedkov 
(prívržencov nacizmu a fašizmu, ktorí dosvedčili, 
že Bajzík nikdy nikam na žiadne výpady necho-
dil a že teda nemohol ani môjho muža zavraždiť 
pretože v tom čase nebol preč z Bánoviec ale hral 
s nimi karty. Bajzík si dokonca našiel obhájcu, kto-

rý ma zahriakol (meno mu už neviem, no iste bude 
v súdnych spisoch) že ako sa opovažujem Bajzíka 
obviňovať z vraždy. Aby som čušala, lebo pravdu 
nemám a môže to ešte pre mňa zle dopadnúť.

S ťažkým srdcom až doteraz na túto vec myslím. 
No pravda je len jedna na svete, skôr či neskôr musí 
výjsť na povrch.

To čo som tu napísala je všetko, doslova prav-
da. Ľudia ktorí počuli Bajzíka chvastať sa tým, ako 
vraždil môjho muža ešte žijú a bývajú v obciach 
o ktorých som hovorila. Žije aj krčmárka Zajaco-
vá, ktorá dokázala Bajzíkovi, že sa u nej v Horných 
Našticiach chvastal, žije aj mlynár z Naštíc, ktorý 
bol tiež svedčiť.

Napriek tomu Bajzík ušiel trestu, pretože falošní 
svedkovia dosvedčili, že je nevinný.

Bajzík žije v Bánovciach nad Bebravou a done-
dávna bol vychovávateľom v učnovskom stredisku.

*   *   *
Pretože viem, že k podobným zverstvám u nás už 

nikdy nedôjde a pretože vidím, že podobné beštie 
dostávajú sa tam kam patria, obraciam sa na Vás 
s prosbou, aby ste sa prípadom zaoberali, zistili 
okolnosti, ktoré v liste uvádzam (Bajzík ma toho na 
svedomí veľmi veľa) a ktoré sú pravdivé a aby ste 
Bajzíka zaistili a naložili s ním tak ako si zaslúži.

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, prosím 
Vás napíšte mi, že som ochotná kedykoľvek sa 
osobne dostaviť sa na Vaše veliteľstvo.
Ďakujem Vám vopred a som so súdružským po-

zdravom.
Práci česť!
                                Mária Aujeská
                                členka záv. stráže Mäsopriemyslu
                                Blava, Stalinovo nám. č. 2

Na vedomie:
1/ náčelníkovi krajskej správy Min. vnútra
2/ Ústrednému výboru KSS v Bratislave

Text listu z 19. apríla 1958 je presnou kópiou originálu, okrem titul-
ku nie je redakčne upravovaný. 

V internete sa nachádza spomienka na vypálenie 
Miezgoviec. Hovorí vtedy 11-ročná Marta Ilavská, 
rodená Kozinková:
https://www.youtube.com/watch?v=yshxGNNSXto 

Nacistická politika voči slovanským národom
Medzinárodnej konferencie na túto tému som sa 
zúčastnil v dňoch 21. a 22. februára. 

Na druhý deň v prednáške prof. PhDr. Karola Fre-
mala, CSc. na tému: Slovanská myšlienka v odboji 
a SNP zaznela informácia, že slovenskí vojaci od-
mietali bojovať po boku fašistického Nemecka nielen 

proti Sovietskemu zväzu, ale aj proti Poľsku po jeho 
napadnutí v septembri 1939. Medzi iným spomenul 
vojenskú posádku v Kremnici. 

Zhodou okolností sa mi dostalo do rúk hlásenie 
Okresného četníckeho veliteľstva v Kremnici o tej-
to vzbure. Kópia hlásenia je, žiaľ, písaná na priekle-

povom papieri a preto je ťažšie čitateľná. Vyplýva 
z neho, že vojaci nielen odmietli bojovať proti Poľ-
sku, ale dali najavo aj nesúhlas s vytvorením samo-
statného Slovenska. Škoda, že v závere vzbury pod-
ľahli pod vplyvom alkoholu protižidovskej rétorike.

Ľubomír Jančo, podpredseda OblV SZPB v Žiari nad Hronom

Odpis.

Okresné četnické veliteľstvo v Kremnici.
Č. j. 531 dôv. 39 Kremnica, dňa 16. IX. 1939

Vec: Vzbura a odboj voj. posádky v Kremnici.
Vojenský úrad

Hlásim, že vojenská jednotka ubytovaná vo Zvolenskej doline v Kremnici sa 
dňa 15. septembra 1939 asi o 7. hodine vzburila, samovolne uzbrojena A hro-
madne opustila kasárňu a tisla do mesta s veľkým revom a krikom. Sborove sa 
kričalo: My nechceme a nebudeme bojovať. Treba postrielať tých čo nás sem 
poslali. Chceme domov. Nebojujeme proti bratom Poliakom. Do boja chcú 
nahnať chudobu. Páni a gardisti sú doma, nech si idú bojovať gardisti.

Po rozchodu týchto vzbúrencov spievali niektorí hymnu: Kde domov můj 
a revali: „Na zdar.“

Toho dňa dopoludnia keď mali niektoré jednotky nastúpiť na ihrisku HG 
mali niektorí z jednotky ubytovanej v pokračovacej škole kričať: Dolu s Ti-
som, dolu so slovenskou vládou. Mnohí rozkazu k nástupu na ihrisko vôbec 
neuposlúchli.

Pre výčiny vojska nechal okresný úrad v Kremnici dňa 15. IX. 1939 odpo-
ludnia zatvoriť všetky hostince a to až do odvolania.

Dňa 16. septembra 1939 hneď rána chodili po uliciach Kremnice opilí vo-
jaci. Vojaci po skupinkách navštevovali židovské obchody s miešaným tova-
rom a v 4 rôznych židovských obchodoch donútili židovských obchodníkov, 
aby im vydali liehové nápoje v uzavretých fl ašách. Za nápoje však nezaplatili 
a zmizli. Ďalej sa vojaci vyhrážali že sa uvidí čo urobia so židovskými ob-
chodmi a tiež kričali heslá: So Sidorom proti Židom. Pre tieto výčiny vojska 
nechal okresný úrad v Kremnici dňa 16. IX. 1939 odpoludnia všetky židovské 
obchody zatvoriť.

Rádio prijímače boly už Židom a nespoľahlivým osobám v Kremnici zaba-
vené.

Dňa 16. IX. 1939 o 17. hodine panuje v Kremnici poriadok, ale nálada medzi 
vojskom k opakovaniu vzbury poťažme odboju trvá.

Vzbura a odboj boly utlmené okamžitým zákrokom vojenských predstave-
ných, neskorej zákrokom privolanej motorizovanej jednotky a prispely k tomu 
prudké dažde, ktoré sa dňa 15. IX. 1939 odpoludnia dňa 16. IX. 1939 spustiliy.

ŠSUA. fond MV. Krab,22.fasc. 12304 

(Opis neupravovaný gramaticky, ani štylisticky)
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Viete, že...?
...Andrej Dmitrijevič Sacharov skonštruoval 100 megato-
novú atómovú bombu? 

Sovieti ju síce odskúšali „len“ v 50 megatonovom varian-
te, no Chruščov ju i tak nazval Kuzkinou materou, pretože 
jej tlaková vlna trikrát obletela Zem, na severnej pologuli sa 
na 40 minút stratilo všetko rádiové spojenie a výbuch bolo 
vidieť zo vzdialenosti 1000 km.

Výbuch bol natoľko strašný, že Američania vraj v momen-
te podpísali dohodu o zastavení atómových testov v kozme, 
na zemi i pod vodou. 

Otázkou otázok sa stalo hľadanie odpovede, či sa takáto 
bomba vôbec dá použiť? Andrej D. Sacharov navrhol zistiť 
to tak, že sa vyrobí ponorka, naloží sa na ňu táto superbom-
ba a ponorka zostane niekde v polovici Atlantického oceá-
nu. V prípade vojny sa detonuje a tlaková vlna z toho môže 
zničiť obrovskú časť amerického i európskeho kontinentu. 

Nedávno sa Sacharovova idea po 50-tich rokoch premeni-
la na tzv. Status-6 (svet sa o tomto torpéde dozvedel z „unik-
nutého“ televízneho záberu) a s konečnou platnosťou jeho 
existenciu potvrdil ruský prezident V. Putin 1. 3. 2018. 


...najväčšia socha na svete sa viaže k Stalingradu? A že sa 
nazýva „Matka Vlasť volá“? 

Aby sme však boli presní, nie je to najvyššia socha na sve-
te v prípade, ak rátame aj náboženské sochy, teda všetkých 
tých obrovských Budhov, ktorí sa týčia v krajinách, ako sú 
Čína, Mjanmarsko, Japonsko, či Thajsko. „Matka Vlasť 
volá“ je najvyššia voľne stojaca nenáboženská socha sveta. 

Týči sa na Mamajlevovej mohyle a je najväčším pamät-
níkom bitky o Stalingrad (dnes Volgograd). Zobrazuje ženu 
držiacu meč, akoby volajúcu do boja, predlohou a inšpirá-
ciou bola vraj známa grécka bohyňa Niké. Meria neskutoč-
ných 85 metrov, čo je takmer dvojnásobok známej americ-
kej Sochy slobody. 

Autor, ktorý celý pamätník navrhol, bol Jevgenij Vikto-
rovič Vučetič, jeho dielo dokončili v roku 1967. Najväčšia 
socha ženy na svete je súčasne aj architektonickým skvos-
tom, pretože nie je na podstavec nijako pripevnená, len voľ-
ne stojí. Vietor by ju ale ťažko sfúkol. Na jej stavbu použi-
li 5 500 ton betónu a 2 400 ton kovu na konštrukciu. Meč, 
ktorý Matka Vlasť v rukách zviera, má hmotnosť ďalších 
14 ton. 



...smrtiaci Cyklón B bol pôvodne vyvinutý v Kalifornii?
Jedna z najväčších ohavností druhej svetovej vojny boli 

ľudia, ktorí umierali na následky otravy jedovatého plynu 
Cyklón B v komorách. 

Dnes je už tento plyn známy, no nevynašli ho nemeckí 
vedci, ale jeho vznik podnietili pestovatelia v Kalifornii na 
hubenie škodcov ovocných stromov už okolo roku 1880. 
Kyanovodík sa následne rozšíril aj do iných krajín, ale vý-
hradne ako pesticíd, ničili sa ním škodce a dezinfi kovali sa 
ním vagóny, ale aj maštale, či lode. 

Pre svoj široký rozptyl bol veľmi obľúbený, čo neuniklo 
pozornosti výskumníka Fritza Habera z Inštitútu fyzikálnej 
chémie a chemickej fyziky cisára Wilhelma. V roku 1919 
zriadili špeciálne konzorcium, ktoré malo zistiť jeho vojen-
ské využitie. Tam pesticíd vylepšili a nazvali ho Cyklónom. 

Podobne zložený produkt, ako pôvodný pesticíd, ale vy-
užívali ako chemickú zbraň už počas prvej svetovej vojny. 
Po nej bol zakázaný. Lenže neprešli ani 3 roky a Nemci si 
dali v júni 1922 patentovať vylepšený, nový Cyklón B. Na 
schválenie patentu čakali 4 roky. Prípravok sa používal opäť 
na dezinfekciu. Až do roku 1942, kedy nacisti po sérii testov 
na ruských zajatcoch neodhalili jeho efektivitu pri masív-
nom vraždení.  

Ospravedlnenie
V minulom čísle sme v tejto rubrike omylom uviedli, 

akoby titul Hrdinu ZSSR za boj o Kyjev získali z našich 
vojakov len veliteľ roty samopalníkov tankového práporu 
Antonín Sochor a veliteľ roty ľahkých tankov Richard Te-
sařík. Opomenuli sme však tretieho, ktorým bol aj veliteľ 
roty stredných tankov Josef Buršík. 

Niekto by mohol namietať, že sme tým podľahli cenzorovi 
bývalého režimu, ktorý zmienku o jeho osobe považoval za 
„závadnú“, no nie je to tak. Bojovník už hrdinstvo Josefa 
Buršíka neraz spomínal, no tentoraz...? Prepáčte nám to! 

Adriana Mikundová 

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Veteráni ruskej rozviedky: Po Banderovi
už Rusi nikoho nezabíjali
V prípade bývalého dôstojníka rozviedky GRU Sergeja Skri-
paľa sa toho málo vyjasňuje. Britskí politici unáhlene obviňu-
jú Rusko, Scotland Yard mlčí. A kým západné médiá hovoria 
o „rukopise Moskvy“, veteráni sovietskej a ruskej rozviedky 
a kontrarozviedky prezradili RIA Novosti čím je táto „likvidá-
cia“ netypická a kto mohol mať na nej záujem.

„Pre sovietske špeciálne služby 
sa všetko skončilo po tom, ako Sta-
šinskij, ktorý zabil Banderu, utiekol 
do Nemecka. Oddelenie bolo vtedy 
na pokyn Nikitu S. Chruščova fak-
ticky rozohnané,“ hovorí veterán 
služby vonkajšej rozviedky Lev 
Koroľkov. „A v rokoch studenej 
vojny panovala neverejná dohoda 
neuchyľovať sa k takým metódam. 
Okrem izraelského „Mossadu“ sa 
k nim ani nikto neuchýlil. Oni bojo-
vali proti nacistickým zločincom.“ 

Bývalý rozviedčík neobišiel ani 
historku oslobodenia sovietskych 
diplomatov, ktorí boli v roku 1985 
zajatí v Libanone. Specnaz KGB 
vtedy zlikvidoval jedného z bo-
jovníkov „Hizballáhu“. Koroľkov 
neprezradil detaily, no nepovažuje 
to za „likvidáciu“, ale za operáciu 
v bojových podmienkach. „...v Li-
banone prebiehali boje. Iný spôsob 
záchrany našich diplomatov nee-
xistoval,“ zdôraznil. 
Člen Sovietu pre zahraničnú 

a obrannú politiku Ruska genmjr. 
FSB v zálohe Alexander Michajlov 
poznamenáva, že pri Skripaľov-
coch je verzia s „ruskou stopou“ 
absurdná. To, čo nám podsúvajú – 
to je nonsens.

Načo by štát takto riskoval svoju 
reputáciu? Možno mali na dokona-
nie svojej hlúposti ešte na mieste 
zanechať krabičku cigariet „Belo-
morkanal“ a pištoľ TT. V porovna-
ní s tým, čo sa svetu dnes podsú-
va, by to s takýmito podhodenými 
„dôkazmi“ vyzeralo pravdepodob-
nejšie. 

Samovar s „Novičkom“
Podľa riaditeľa analytického ústre-

dia veteránov štátnej bezpečnosti 
„Vympel“ Sergeja Krivošejeva, k ob-
vineniam Moskvy sa treba stavať len 
s humorom. „Predstaviteľ špeciál-
nych služieb pricestoval s tulským 
samovarom, na ktorom bol nápis 
„Rossija“ a vo vnútri mal plyn „No-
vičok“. Agent osoby otrávil a ešte si 
na mieste zločinu zabudol samovar.“

Bývalí rozviedčíci upriamujú 
pozornosť aj na iné neprimeranos-
ti v záležitosti Skripaľa. „Človek, 
ktorý „zakladal“ túto látku, – do 
kufra, do domu, do polievky alebo 
kamkoľvek, musel mať ochranný 
chemický odev. Pretože ide o veľ-
mi toxickú látku, ktorá by otrávi-
la aj samotného páchateľa. Veľká 
Británia sa teda ocitla v pevnej 
slepej uličke, keď nastolila verzie 
s obvinením Moskvy. Nemali sa 
ponáhľať,“ hovorí Michajlov. 

„Rovnako, ako v prípade s Litvi-
nenkom (bývalý agent FSB, ktorý 
zomrel v roku 2006 na otravu poló-
niom), použili úplne exotickú lát-
ku. Polónium bolo treba prepraviť 
cez dve alebo tri hranice, zanechá-
vajúc všade stopy. 

Lenže všade je systém radiačnej 
kontroly. A tu ho bojová látka, ktorá 
sa v Rusku ani nevyrábala. Ak vyplá-
va na povrch obyčajná verzia, všetko 
sa zrúti. Dôstojníci zo Scotland Yar-
du a Ministerstva obrany V. Británie 
sú múdri ľudia, tí zatiaľ mlčia. Sú 
v slepej uličke, čo aj priznali.“ 

Momentálne sa, podľa Koroľko-
va, „pripája k potrebnej verzii všet-

ko, čo sa k nej dá pripojiť“. „Hovo-
ria, že dcéra Skripaľa previezla jed 
v kufri. Lenže Angličania majú toľ-
ko detekčných zariadení, ktoré ur-
čite zareagujú na takéto látky. Ako 
sa jej to teda podarilo preniesť?“ 
Zadáva si rečnícku otázku veterán 
ruskej rozviedky. 

  
Vláda Mayovej bude odvolaná

Experti predpovedajú, že škan-
dál okolo Skripaľa bude mať ne-
gatívne následky nielen na rusko-
britské vzťahy, ale aj na Londýn. 
Michajlov predpokladá, že v ro-
zohratej diplomatickej hre je teraz 
lopta na strane Moskvy. „Ak ju 
odohráme, tak celé vedenie Veľ-
kej Británie na čele s Mayovou 
bude odvolané. Ona sa zosobnila 
s Margareth Thatcherovou, ktorej 
sa podarilo vyriešiť Falklandskú 
krízu. Myslím, že opustí svoj post 
v priebehu polroka. 

Mayová zatiahla do svojho spo-
ru západných partnerov – tí sa 
s podporou falošnej verzie skom-
promitovali. 

Experti sa nazdávajú, že vražda 
Skripaľa by mohla byť dielom rúk 
zahraničných rozviedok. Podľa 
Krivošejeva, okolnosti poukazujú 
na možnú účasť špeciálnych slu-
žieb USA. Lev Koroľkov hovorí, 
že „rozuzlenie treba hľadať v osob-
ných stykoch Skripaľa“. „Treba si 
zhodnotiť, čo vedel o MI-6. Oni ho 
mohli odstrániť, ona, britská roz-
viedka, nemá žiadne morálne limi-
ty a nikdy ich ani nemala. Ja som 
sa s jej dejinami oboznamoval pri 
štúdiu operačných záležitostí a nie 
z kníh. Ak sa človek stal nebezpeč-
ným v zmysle úniku informácií, tak 
ho odstránia. Skripaľ možno nielen 
radil. Vedomosti o metódach práce 
si zachoval. Mohol niekoho aj pri-
pravovať,“ uzatvára veterán ruskej 
rozviedky.  Podľa ria.ru, 22. 3. 2018

Ako bojoval elitný stíhací letecký pluk ZSSR?

Na začiatku Veľkej vlasteneckej vojny vraj So-
vietsky zväz nemal pilotov, ktorí by mohli kon-
kurovať Luftwaffe. No nie je to pravda. Niekto-
ré jednotky sovietskeho letectva mali v júni 
1941 obrovské bojové skúsenosti. Jedna z nich, 
19. stíhací letecký pluk vyznamenaný Červenou 
zástavou, bol sformovaný v Leningrade už tri 
roky predtým 22. marca 1938. Esá tohto pluku 
prešli vojnou v Španielsku, bojovali na siedmych 
frontoch a zostrelili celkom 445 lietadiel.

Prvé víťazstvo
Nemecké a fínske prieskumné lietadlá vytrva-

lo testovali obranu Leningradu a snažili sa odhaliť 
pozície protilietadlových kanónov a letísk. Slepo 
bombardovať dobre bránené mesto by bolo šialen-
stvo. Nebo severného hlavného mesta vtedy chránil 
7. stíhací letecký zbor protivzdušnej obrany, v rámci 
ktorého pôsobil i 19. stíhací pluk, ktorý tu svoje prvé 
vzdušné víťazstvo vybojoval 6. júla 1941.

Poručík Dmitrij Titorenko na Polikarpov I-16 zo-
strelil nemecké prieskumné lietadlo Ju-88D blízko 
dediny Bezzabotnoje. Na nájdenej nemeckej mape 
boli modrou ceruzkou vyznačené trojuholníky oko-
lo letísk Kerstovo, Kotly, Komendantskij, Gorskaja, 
Kasimovo a ďalších. Bolo jasné, že sa nepriateľ pri-

pravoval zaútočiť na sieť letísk okolo Leningradu. Ti-
torenkovo letecké víťazstvo pomohlo zachrániť pred 
nemeckým úderom väčšinu lietadiel. Za tento boj bol 
poručík vyznamenaný Radom Červenej zástavy. 

 
Prví lovci

Dôstojníci 19. leteckého pluku od januára 1944 boli 
prví vo vzdušných silách, kto si osvojil taktiku „voľ-
ného lovu“. K tomuto obdobiu si sovietski letci už 
obhájili dominanciu vo vzduchu a aby ju udržali, tak 
prevzali taktiku, ktorú dovtedy používali iba Nemci. 

Na „voľný lov“ šli len najskúsenejší letci. Nemali 
žiadnu konkrétnu úlohu. Veliteľstvo im len vyznačilo 
okruh, kde mali pôsobiť. „Lovca“ často navádzali na 
cieľ skupiny pôsobiace na zemi, ktoré odhaľovali stí-
hače alebo bombardéry, letiace v malej výške. 

Napríklad 19. apríla 1945 „dvojka“ letcov Alexan-
dr Kumaničkin a Sergej Kramarenko (obaja boli Hr-
dinovia Sovietskeho zväzu) pri Kostrzyne nad Odrou 
zaútočili na dva štvorčlenné roje nemeckých stíhačov 
FW-190. Vzdušný súboj bol rozhodnutý behom nie-
koľkých okamihov: Kumaničkin zostrelil vedúceho 
jedného roja a Kramarenko vedúceho druhého roja. 
Nemci pochopili, že na nich zaútočili voľní lovci, až 
keď dva Focke-Wulfy vybuchli vo vzduchu. Piloti 
zostávajúcich šiestich nepriateľských lietadiel spani-
kárili a stiahli sa.  HSP, Sputnik, RIA Novosti

Lovci „messerov“
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Bačkov so 79-ročnou Máriou 
Antalíkovou.
 Brezno 1 s 88-ročným Ondre-
jom Ištvánom a 80-ročným Vla-
dimírom Strmeňom.
 Dolná Niva s 92-ročnou Zuza-
nou Kyseľovou.
 Dobšiná s 89-ročnou Margi-
tou Lehotskou a 76-ročným Pav-
lom Šoltésom.
 Kolačno so 76-ročným Ladi-
slavom Hradiským.
 Ľubietová s 89-ročnou Ade-
lou Furdovou.

 Mariková s 97-ročným Štefa-
nom Mihálikom.
 Tlmače so 71-ročnou Anas-
táziou Havranovou a 69-ročnou 
Annou Sklenárovou.
 Turany so 76-ročným Mila-
nom Brxom a 72-ročnou Zdenou 
Ujčekovou.
 Trenčín 1 s 83-ročným JUDr. 
Ivanom Kudlom.
 Zvolenská Slatina s 88-roč-
ným Martinom Boguľom a 69-
ročným Pavlom Slosiarikom.

Česť ich nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

• Bratislava 3: Elena Hrčková 87 
rokov.
• Bratislava 12: Valéria Krížová 
98 a Zdenka Lapáková 87 rokov-
• Bratislava 15: Katarína Boro-
vanová 99 rokov.
• Bratislava 19: Mária Macou-
nová 70 a Ivan Kvačkaj 65 rokov.
• Bratislava 20: Karola Ševčíko-
vá 65 rokov.
• Bojnice: Mgr. Oskar Bielik 91 
rokov.
• Banská Bystrica – Radvaň: 
Mgr. Mária Gažúrová 75, Gabrie-
la Uhrínová 70 a Eva Spišiaková 
55 rokov.
• Banská Bystrica – Tr. SNP: 
Jaroslav Kováč 65 a Dana Lichá 
50 rokov.
• Banská Bystrica – Fončorda, 
gen. I. Gibalu: Priska Reptová 86 
rokov.
• Banská Bystrica – Rudlová: 
Mária Styková 93 rokov.
• Brezno 1: Anna Belková 80 
a Viera Mondlová 60 rokov.
• Bátorove Kosihy: Alžbeta Be-
nisková 92, Júlia Múčková a Má-
ria Carasová 91 rokov.
• Breznička: Ján Klimák 75 ro-
kov.
• Cigeľ: Mária Mikušová 84 ro-
kov.
• Čaňa: Anna Majorošová 70, 
Eva Miľová 55 a Gabriel Marcin 
30 rokov.
• Dobšiná: Zdena Rudná 70 ro-
kov.
• Dolný Kubín: Paulína Kupčo-
vá 91 rokov.
• Giraltovce: Vladimír Osif 80 
a Milan Sabolčík 70 rokov.
• Galanta: Eva Kubovičová 70 
a Alena Fáhnová 60 rokov.
• Hrušov: Katarína Fašangová 
88, Ivan Kravárik 70 a Vladimír 
Bednár 65 rokov.
• Hrachovo: Mária Vrábľová 65 
rokov.
• Humenné 1: Ing. Oľga Kušní-
rová 60 rokov.
• Hostie: Mária Krajčová 70 ro-
kov.
• Horná Mičiná: Blanka Pecní-
ková 70 rokov.
• Hnúšťa: Ján Štefánik 96, Má-
ria Nevečeralová 95, Júlia Sel-
čanská 87, Mgr. Vladimír Čák 
83, Barbora Boráková 75, Mária 
Morongová, Ján Berceli a Šte-

fan Ridzoň 70, Anna Baranová 
65, Ľubomíra Poliaková 60 ro-
kov.
• Jasenie: Pavlína Núterová 92, 
Viera Kubacká 50 a Mária Belu-
šová 88 rokov.
• Kremnica: Magdaléna Polaš-
ková 83 rokov.
• Kalinovo: Oľga Maďarová 88 
a Miroslav Hronec 45 rokov.
• Kokava n/Rimavicou: Jolana 
Jacová 70 a Ján Kalamán 65 ro-
kov.
• Kordíky: Mária Žabková 92 
rokov.
• Lučenec 2: Irena Zambová 92, 
Milan Zubo 81 a Elena Berkyová 
65 rokov.
• Lučenec 3: Anna Ballová 70 
rokov.
• Lehôtka: Mária Jančová 88 ro-
kov.
• Lovinobaňa: Marián Fortiš 55 
rokov.
• Liptovská Teplička: Barbora 
Sopková a Mária Kupčová 90 ro-
kov.
• Lipany: Štefan Blichár 65 ro-
kov.
• Lehota p/Vtáčnikom: Mária 
Belaňová 85 rokov.
• Lomné: Michal Liga 82 rokov.
• Mestisko: Peter Červeňák 60 
rokov.
• Nová Baňa: Jolana Vozárová 
70 rokov.
• Nitra – Horné mesto: MvDr. 
Ján Černek 88 rokov.
• Nové Mesto n/Váhom: Oto 
Bača 91, Božena Štukovská a Bo-
žena Ošťádalová 88, Irena Koší-
ková 87, Ing. Jozef Dvorštiak 86, 
Mária Lovásová 83, Vratislav 
Mísař 82, Eduard Gábor 81, J án 
Kobelovský a Ján Ješko 80, Anna 
Fajnorová 75 rokov. 
• Nižný Žipov: Júlia Ďugošová 
87 a JUDr. Jana Berešová 55 ro-
kov.
• Pohorelá: Františka Tešlárová 
92, Ján Pompura 88, Júlia Tlučá-
ková 86, Štefan Matula 83, Jozef 
Putnok 70, Mária Syčová 65 a Jo-
zef Malecký 60 rokov.
• Poltár: Helena Paprnáková 70 
a Anna Pachotová 65 rokov.
• Sereď: Jozef Mitrík 85 a Kve-
toslava Hubinová 75 rokov.
• Stará Turá: Mgr. Ján Tomeš 70 
rokov.

• Stará Ľubovňa: Ing. Václav 
Homišan 65 rokov.
• Snina: Juraj Hačkulič 88 rokov.
• Sečovce 1: Štefan Póša 35 ro-
kov.
• Sečovce 2: Irena Macková 89 
a Mária Gašpárová 88 rokov.
• Trebišov 2: Mária Haviarová 
84 rokov.
• Trebišov – časť Milhostov: 
Magdaléna Malíková 65 rokov. 
• Trenčín 1: Anna Blažková 82, 
Pavol Mikušať 75 a RSDr. Milan 
Černěnko 65 rokov.

• Uderiná: Ing. Dušan Mánik 75 
a Ján Husár 35 rokov.
• Utekáč: Emil Vrábeľ 75 rokov.
• Veľaty: Stanislav Gonos 65 ro-
kov.
• Veľké Kapušany: Anna Hudá-
ková 70 rokov.
• Veľký Krtíš: Mária Tarnošová 
82 rokov.
• Vyšná Olšava – mjr. Kukorel-
liho: Ján Maruščák 60 rokov.
• Zemplínske Hradište: Ing. 
arch. Ján Jakubčík 65 rokov.
• Zvolenská Slatina: Oľga Pav-

líková 80 a Zuzana Golianová 45 
rokov.
• Zemianske Kostoľany: Mária 
Komorová 55 a Miroslav Sema-
ník 45 rokov.
• Žiar n/Hronom: Alica Jasená-
ková 60 rokov.
• OblV Žilina: Matúš Behúň 91, 
František Janec 81, Mária Gmit-
terová 80, Emil Pekara 75 a Jozef 
Salazanik 65 rokov.

Jubilantom
srdečne blahoželáme.

Zomrel bývalý člen RAF Zbyšek Nečas-Pemberton

Rodák z Moravy pôsobil počas 
druhej svetovej vojny ako palub-
ný radarový operátor na lietadlách 
Beaufi ghter a Mosquito a jeho po-
sádka zostrelila niekoľko nepria-
teľských strojov.

Plukovník Nečas odišiel do Bri-
tánie ako osemnásťročný v roku 
1939. „Po anglicky som nevedel, 
naučil som sa to však veľmi rýchlo 
a prihlásil som sa k britskému le-
tectvu,“ zaspomínal si pred rokmi. 

Nakoniec sa stal palubným ra-
darovým operátorom nočných 
stíhačov RAF. „Zostrelil som dva 

Dorniery, jedného Heinkela 177, 
čo bolo prvé nemecké štvormo-
torové lietadlo, a jedného Junker-
sa. Nie je to veľa, ale je to lepšie 
ako nič,“  povedal v roku 2010 na 
spomienkovej akcii pri príležitosti 
70. výročia bitky o Britániu. 

Vlani v lete dostal spoločne 
s ďalšími štyrmi vojnovými vete-
ránmi od českého prezidenta Mi-
loša Zemana Medailu za hrdinstvo.

Po vojne sa Nečas vrátil do vlas-
ti. Nikto z blízkej rodiny však už 
nebol nažive a tak zakrátko opäť 
nastúpil do britského letectva. 

Aby ho Briti ochránili pred ko-
munistickým Československom, 
pre ktoré mal ako znalec britskej 
vojenskej techniky veľkú cenu, 
fi ngovali Nečasovu smrť. Na to 
využili úmrtie pilota Johna Pem-
bertona, ktorého meno český letec 
prevzal. Nečas alias Pemberton 
už potom v Anglicku zostal.

Odteraz je posledným Čechom, 
ktorý počas druhej svetovej vojny 
slúžil u RAF, Emil Boček. Ten vo 
februári oslávil 95. narodeniny. 
Na začiatku roka zomrel niekdajší 
strelec posádky bombardéra Ivan 
Otto Schwarz a vo februári býva-
lý stíhací pilot Miroslav Liškutín.

Podľa pravda.sk, 21. 3. 2018

Krátko po svojich 97. narodeninách zomrel bývalý českoslo-
venský príslušník 68. nočnej stíhacej perute britského Kráľov-
ského letectva RAF Zbyšek Nečas-Pemberton.

„Slavošovský Nestor“ oslávil 85 rokov

V obci založil „Izbu revolučných 
tradícií“, kde zhromaždil najmä 
písomnosti z obdobia protifašis-
tického obdobia. Žiaľ, po novem-
brovom prevrate 1989 bola výstava 
demontovaná a odvezená do Rož-
ňavy, kde „zapadla prachom“.

Náš jubilant má tiež osobnú 
zásluhu na zriadení múzea P. E. 
Dobšinského v Slavošovciach, 
v ktorom zhromaždil jeho publi-
kácie a veci a artefakty z obdobia, 
kedy pôsobil v Slavošovciach. 
M. Sajenko je dodnes v múzeu 

sprievodcom. Jeho zásluhou bol 
sprístupnený aj Slavošovský tunel 
pod Homôľkou, ktorý bol stavaný 
v rokoch 1941–1945 medzi Sla-
vošovciami a Magnezitovciami, 
ale po skončený 2. svetovej voj-
ny stratil na aktuálnosti a nebol 
dokončený. Dnes je turistickou 
atrakciou a každoročne na jeseň 
sa v ňom usporadúvajú aj hudob-
né koncerty.

M. Sajenko dodnes aktívne 
pracuje ako poslanec obecného 
zastupiteľstva v Slavošovciach. 

Aj touto cestou jubilantovi 
blahoželáme a prajeme mu pev-
né zdravie a mnoho elánu v jeho 
záslužnej práci. Jozef Pupala

Prívlastok „Slavošovský Nestor“ si člen ZO SZPB v Slavošovciach 
Milan Sajenko vyslúžil oprávnene. Od začiatku svojej pedago-
gickej činnosti totiž intenzívne získaval a zhromažďoval ma-
teriály o protifašistickom odboji v okolí Slavošoviec, o histórii 
obce a Slavošovských papierní. Neskôr o tom aj publikoval.

V Bojovníkovi č. 5/2018 sme na strane 10 uve-
rejnili spomienkový článok na pplk. v. v. Emila 
Praskača, v závere ktorého sme nepochopili 
slová autora predsedu ZO SZPB č. 16 Bratislava 
– Prievoz Ondreja Sváka a uverejnili sme toto: 

Záver života E. Praskača nabral bizarný a tragic-
ký spád. Koncom januára t. r. si zlomil nohu, po 
necelom týždni ho z nemocnice prepustili domov. 
Lenže nenašiel v ňom už svoju manželku, s ktorou 
prežil šťastných temer sedemdesiat rokov. Spolu 
vychovali dve dcéry, jedna však deň pred jeho ná-
vratom domov zomrela v nemocnici v Dunajskej 
Strede. No a o týždeň ju aj sám nasledoval. 

Rodina manželov pochovala súčasne. Naplnili 
si tak sľub, ktorý si dali pred oltárom: žiť v úcte 
a láske až do smrti...

Obsahovo správne to však malo byť uverej-
nené takto: 

Záver života Emila Praskača nabral rýchly spád. 
Koncom januára t. r. utrpel úraz, po necelom týžd-
ni ho z nemocnice prepustili domov. Ale v ňom už 
nenašiel svoju manželku, s ktorou prežil šťastných 
takmer sedemdesiat rokov a vychovali spolu dve 
dcéry. Jeho milovaná manželka deň pred jeho ná-
vratom z nemocnice domov nečakane zomrela. No 
a o týždeň ju aj sám nasledoval... Naplnili si tak 
sľub, ktorý si dali pred oltárom: žiť v úcte a láske 
až do smrti...

Rodina manželov pochovala súčasne. V týchto 
dňoch by sa Emil Praskač dožil 91 rokov. 

*   *   *
Autorovi príspevku, rodine pána Emila Praska-

ča a osobitne jeho dcére sa ospravedlňujeme za 
to, že sme ju predčasne „pochovali“. Dúfame, že 
v tomto prípade sa naozaj naplní, že sme jej tým 
zabezpečili dlhý a predlhý život. 

Zo srdca jej ho prajeme nielen dlhý, ale aj 
šťastný. – r –

Ospravedlnenie
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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 2018.


SZPB bol na tento účel zaregistrovaný dňa 30. 11. 2017 

v zozname prijímateľov 2 % dane v Notárskom centrálnom 
registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls49889/2017.
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. 2018.

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

Dňa 6. marca 2018 oslávil 90-te narodeniny vojak Červenej armá-
dy plk. v. v. Ladi slav Sládek. Osobný pozdrav a dar mu k jubileu 
poslal aj veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov. ÚR SZPB mu udelila 
Medailu M. R. Štefánika, ktorú mu odovzdali predseda SZPB Pa-
vol Sečkár a oblastný predseda SZPB v R. Sobote Pavol Brndiar. 
Osobne mu prišiel gratulovať aj primátor R. Soboty Jozef Šimko. 

Nezvyčajný darček jubilantovi venoval veliteľ Gemersko-malo-
hontského práporu v Rožňave plk. O. Toderiška v podobe vystúpenia 
vojenskej kapely zo Zvolena, folklórnej kapely a ľudového tanečného 
súboru z Rožňavy. Okrem toho mu pred nastúpenou čestnou jednotkou 
vyhlásil svoj rozkaz o čestnom zápise jeho osoby do kroniky útvaru. 
Ďalším nezvyčajným darčekom jubilanta uctila rodina J. Pupalu 

a za ZO SZPB armádneho generála L. Svobodu v Čiernom Potoku, 
v podobe vystúpenia tria fujaristov zo Zvolena. Oslávenec si pred 
nimi s tanečníkmi dokonca aj zatancoval.

Medzi blahoprajnými listami bol aj pozdravný list prezidenta SR 
A. Kisku, plk. Sergeja Nikitina z Moskvy, s ktorého starým otcom 
„Saša Saldik“ bojoval pri oslobodzovaní Budapešti. Žiaľ, Nikitinov 
starý otec v tomto boji padol. Blahoprajný telegram jubilantovi poslal 
aj Klub generálov SR.

Jubilantovi aj touto cestou do ďalších rokov prajeme pevné sibírske 
zdravie, kaukazskú dlhovekosť a cigánsku vitalitu. – JP –

Červenoarmejec v kronike útvaru

Kr ásne jubileum priamej
účastníčky SNP
Dňa 8. marca 2018 sa dožila naša 
členka v Prašníku pani Alžbeta Zolle-
rová krásneho jubilea 90 rokov.

Je priamou účastníčkou SNP. Pomáhala 
partizánom 2. Stalinovej brigády v osade 
Pustá Ves. Aj v pokročilom veku sa sta-
rá o hrob ruských partizánov a sprevádza 
návštevníkov v pamätnej izbe.

Do SZPB vstúpila v roku 1983. Je členkou výboru.
Pri príležitosti jubilea ju 6. marca 2018 navštívili tajomník ÚR 

SZPB Viliam Longauer a vedúci organizačného oddelenia Zdenko 
Marton, ktorí jej odovzdali vyznamenanie M. R. Štefánika III. stupňa 
a zablahoželali ku krásnemu jubileu. Za ZO SZPB jej odovzdala dar-
ček predsedníčka Božena Mocková.

Aj touto cestou želáme našej oslávenkyni ešte veľa rokov života 
a prajeme jej hlavne pevné zdravie. ZO SZPB Prašník

Diamantová Zdenka
Krv patrí medzi najvzácnejšie tekutiny. 
Práve preto si vážime takých ľudí, akou je 
Zdenka Rudná z Dobšinej. Popri výchove 
piatich detí, zamestnaní a starostlivosť 
o domácnosť stihla sa stať darkyňou krvi 
s tým najvyšším ocenením. 

Krv darovala prvýkrát v apríli roku 1978 
(narodila sa 10. 4. 1948 v Pezinku), odvtedy 
sa tejto ušľachtilej činnosti venovala sústav-
ne a pravidelne. V roku 1982 jej bola udelená 
bronzová Janského plaketa, v roku 1987 strie-

borná a 27. 10. 1994 zlatá. Diamantová Janského plaketa jej bola sláv-
nostne udelená v roku 2003. 

Pani Zdenka Rudná vzácnu tekutinu dovedna darovala 84-krát. Pre-
to jej právom patrí naša hlboká úcta a vďaka. Pavol Burger

V minulom čísle (6/2018) 
sme na str. 7 uverejnili sprá-
vu, v ktorej sme uviedli ne-
správny údaj, že „Z a účasti 
starostu MČ Ružinov Dušana 
Pekára konala sa pod vede-
ním predsedníčky ZO SZPB 
č. 9 Kamily Bacigalovej člen-
ská schôdza...“. Pomýlili sme 
si meno predsedníčky ZO 
SZPB č. 9, ktorou nie je pani 
Bacigalová, ale Margita Ko-
váčová. Obom dámam sa hl-
boko ospravedlňujeme. 

Na dôvažok si dovoľuje-
me uviesť informáciu, že dňa 
27. 2. 2018 navštívili starostu 
Ružinova D. Pekára ohľadne 
rokovania o pridaní informač-
nej tabule k pamätníku Ľ. Ku-
korelliho v mestskej časti Ru-
žinov za bratislavský oblastný 
výbor SZPB jeho podpredseda 
Dušan Vilím, za ZO SZPB č. 9 
Tomáš Gőro a za ZO SZPB 
č. 7 Anna Bergerová, bývalá 
spolubojovníčka Ľ. Kukorelli-
ho v partizánskej brigáde Ča-
pajev.  – r –

Oprava
a ospravedlnenie

Opäť bol marec mesiacom knihy
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj 
s knihou. Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v býva-
lom Československu v roku 1955.

ZO SZPB Uderiná usporiadala 
v nedeľu 18. marca 2018 v kultúr-
nom dome besedu o knihách s te-
matikou 2. svetovej vojny a SNP, 
kde každý mohol priniesť knihu, 
ktorú prečítal a porozprávať o nej 
alebo si aspoň vypočuť príbehy od 
ostatných.

Na besedu nás prišli podporiť 
predseda OblV SZPB v Lučenci 
Jozef Cerovský a metodička no-
vohradskej knižnice pre okresy 
Lučenec a Poltár Monika Alber-
tiová, ktorá porozprávala prítom-
ným o Matejovi Hrebendovi Ha-
čavskom a prečo sa práve marec 
stal mesiacom knihy.

Svojou účasťou nás poctil 
a svojim rozprávaním značne be-
sedu obohatil aj spisovateľ – his-
torik Pavel Mičianik, ktorý napí-
sal štyri knihy „Slovenská armáda 
v ťažení proti Sovietskemu zväzu 
(1941–1944).“ Pútavo v nich opí-
sal postavenie slovenskej armády 
v daných rokoch. 

Vojna Sovietskemu zväzu ne-
bola ofi ciálne vyhlásená, iba bolo 
verejne oznámené „pripojenie 
sa“ k ťaženiu nemeckej armády. 
Uskutočnila sa „skrytá mobili-
zácia“. Slovenskí vojaci nemali 
žiadne skúsenosti, ani neboli žiad-
nym výcvikom na takéto ťaženie 
pripravení. Všetko sa museli učiť 
za pochodu. Zakúsili v Rusku 
skoro všetky formy boja v rozlič-
ných klimatických podmienkach. 
A boli ohromení biednymi život-
nými podmienkami a terorom, 
v ktorých obyvateľstvo Sovietske-

ho zväzu žilo. 
K štúdiu pôsobenia Slovenskej 

armády v Sovietskom zväze sa 
autor dostal vďaka svojmu staré-
mu otcovi, ktorý v jej radoch na 
východnom fronte bojoval. Poroz-
prával nám o osudoch a spomien-
kach niekoľkých jednotlivcov, aj 
o tom, ako sa prejavil charakter 
našich vojakov a ako veľmi si ich 
vážilo civilné obyvateľstvo.

Monika Albertiová upozornila 
počas besedy na ďalšie dve knihy 
„Predĺžené prázdniny“ od Milana 
Podluckého a „Ostrov slobodného 
slova“ od Aleny Grešovej a Fe-
dora Mikoviča, v ktorých opisujú 
život študenta a jeho pôsobenie 
počas SNP v Slobodnom sloven-
skom vysielači v Banskej Bystrici 

– nášho spoluobčana a bývalého 
predsedu ZO SZPB Uderiná Ras-
tislava Špaňhela.

Záverom sme si v krátkosti zhr-
nuli obsah v roku 2017 u nás asi 
najčítanejšej knihy „Mengeleho 
dievča“, nakoľko mesto Lučenec, 
kde sa hlavná hrdinka narodila 
a vyrastala, všetci dôverne pozná-
me. Dokonca Pavel Rimaj (blízky 
priateľ rodiny) nám o Viole Stern 
Fischerovej porozprával, aká bola 
pracovitá, precízna a dôsledná, 
pretože po vojne 30 rokov s ňou 
pracoval v jednom podniku a den-
no-denne prichádzali do osobného 
kontaktu. 

No vojnu a čo všetko počas 
nej prežila, nikdy pred nikým 
nespomínala. Navonok prívetivá 
a usmiata pani vo svojom vnútri 
nosila tajomstvo, ktoré ju pozna-
čilo na celý život.  Mária Špaňhelová

FAŠIZMUS A NACIZMUS OČAMI KNÍH, FILMOV...



Správne vylúštenie tajničky z č. 5 znie: Pokrok je realizácia utópii.
Knihu posielame Dane Martinskej do Banskej Bystrice,
a za vylúštenie tajničky č. 4 Jaroslave Maierovej do Komárna.
Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72 Bratislava, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.
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BOJOVNÍK
Dvojtýždenník antifašistov

HISTORICKÝ KALENDÁR
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DESSCARTES: NESMIEME PREDPOKLADAŤ,...  (dokončenie v tajničke)

Výroky detí sú lepšie ako vtipy!
1. Hrozne som sa zľakol, keď maminka ocho-

rela, pretože som si myslel, že nám bude variť 
ocko.

2. Na maminky sa nemá kričať, pretože sú 
prospešné.

3. Keď sa dvaja ľudia do seba zamilujú a po 
prvýkrát sa pobozkajú, hneď sa sklátia a nevsta-
nú aspoň hodinu. Niekedy aj 
dlhšie.

4. Sestra zase mala na vysved-
čení samé jednotky. Stavím sa, 
že mi to robí naschvál.

5. Babička je tlstá, pretože je plná lásky.
6. Veľmi by som si želala bračeka, ale mama 

stále používa tampón.
7. Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drah-

šie.
8. Dievčatá nevedia cikať postojačky, pretože 

nevedia, čo si majú držať.
9. Keď babičku bolia zuby, dá si ich do po-

hára.
10. Ja už nemám babičku: zasadili sme ju na 

cintoríne.
11. Maminky sa musia pásť, aby im z pŕs tiek-

lo mlieko.

12. Lekári hovoria, že najhoršie sú smrteľné 
choroby.

13. Keď sa mi narodil braček, dali ho do aku-
mulátora.

14. Najužitočnejšie zviera je prasa. Každú 
jeho časť môžeme zužitkovať: prednú a zadnú 
časť ako mäso, kožu na topánky, zo srsti kefky 

a jeho menom môžeme dokon-
ca aj nadávať.

15. Nie som pokrstený, ale 
zaočkovaný som.

16. Neviem koľko mám rokov, pretože sa to 
stále mení.

17. V maminkinom brušku je miminko, ne-
viem len, ako ho zhltla.

18. Výživné je plat detí, keď sa otec odsťahu-
je z domu.

19. Každá ryba vyrába ikry, ruské aj kaviár.
20. Muži u nás sa mô žu oženiť len s jednou 

ženou. Tomu sa hovorí monotónne.
21. Nechápem, prečo sa mamka hnevá, že 

som rozbil vázu. Aj tak bola stará a dokonca 
čínska. Keby bola aspoň naša.

22. Babička sa odsťahovala na druhý svet. 
Takže už aj ja budem mať niekoho v cudzine. 

Na súde
– Je pravda, že ma prichytil pri 

nevere.
Je to však jeho vina, pretože ma 

špehoval.
*   *   *

– Veľmi rada by som vyhrala 
Loto.

Hlavne preto, aby som vedela 
koľko mám príbuzných a zná-
mych, ktorí ma majú radi.

*   *   *
Všetkým dievčatám, ktoré pla-

čú pre svoje postavy:
– Drahé, nezabúdajte na to, že 

skutoční chlapi idú po krivkách, 
len psy idú po kostiach...

*   *   *
Šetril si na staré kolená.
Keď však na staré kolená uvidel 

mladé kolená, všetky úspory roz-
kotúľal.

*   *   *
– Som na zázračnej diéte.
Zjem všetko a čakám na zázrak.

*   *   *
Niektoré výskumy dokazujú, že 

žena, ktorá má niekoľko kilogra-
mov navyše, žije dlhšie ako muž, 
ktorý sa o tom zmieni... 

Prečo v noci vstávame z po-
stele?

Z jedného prieskumu vyšlo, že: 
 5 percent z opýtaných má smäd, 
12 percent potrebuje ísť na toa-
letu a 83 percent musí ísť domov.

*   *   *
– Dobrý deň, to je rádio Ex-

pres? Ja som dnes našla peňa-
ženku a bolo v nej tridsať tisíc 
eur a 108 dolárov. A bol tam aj 
lístoček s adresou: Miloš Novot-
ník, Palakova 8, Bratislava.

Zahrajte mu prosím peknú 
pesničku!!!

10. apríl 1939 – Nemecko so súhlasom britskej vlády zhabalo čs. 
zlato v hodnote 6 miliónov libier šterlingov. 
10. apríl 1944 – 1. čs. samostatná brigáda v ZSSR sa v priestore Čer-
novci reorganizuje na 1. čs. armádny zbor v ZSSR. Zbor mal 3 pešie, 
1 tankovú a 2 paradesantné brigády a zborové jednotky. Asi 16 tisíc 
ľudí, z toho 800 okolo žien. 
10. apríl 1945 – Sovietski a rumunskí vojaci oslobodzujú Trenčín. 
Vo vtedajšom okrese si boje vyžiadali 1 380 padlých Rumunov, 
1 255 Sovietov, ale zahynulo v nich aj 171 civilistov. 
Nemci vyhodili do povetria oba mosty cez Váh. Miestne boje 
a ostreľovanie mesta z druhej strany Váhu 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.
14. apríl 1945 – Letci 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR boli 
po prvý raz nasadení do boja.
15. apríl 1939 – Göring na porade s Mussolinim a Cianom: „Silné 
vyzbrojenie Československa ukazuje, aké nebezpečné mohlo byť 
za všetkých okolností aj po Mníchove. V dôsledku nemeckých ak-
cií sa postavenie oboch krajín Osi zlepšilo, najmä vzhľadom na 
hospodárske možnosti, ktoré boli získané tým, že Nemecku bola 
odovzdaná všetka výrobná kapacita (vojenský potenciál) Česko-
slovenska.“ 
15. apríl 1945 – Ustupujúce nemecké vojská zničili strečnianske tu-
nely a mosty.
15. apríl 1945 – Čs. tankisti sa ako prví naši vojaci prebojovali pri 
Sudiciach na územie Česka. Čs armáda tento deň neoslavuje, hoci 
tento fakt pripomína tamojší pamätník z roku 1980. V júni 2013 
sa do uznesenia 9. zjazdu ČSBS dostala požiadavka „v súčinnosti 
s MO ČR zaradiť medzi Pamätné dni rezortu MO ČR 15. apríl 1945. 
V tento deň došlo na začiatku 3. etapy Ostravsko-opavskej operácie 
k prvému prielomu čs. tankistov na území českých krajov pri Sudi-
ciach, najťažšom boji na českom území v závere 2. sv. vojny.“ 
15. apríl 1945 – V Tornali je odhalený prvý „povojnový“ pamätník 
v ČSR, venovaný svojim osoboditeľom.
15. apríl 1947 – Senát národného súdu vyniesol v Bratislave rozsu-
dok smrti nad prezidentom J. Tisom a ministrom F. Ďurčanským. 
16. apríl 1944 – 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR sa 
stal súčasťou 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Do januára 1945 bol 
reorganizovaný na 1. čs. zmiešanú leteckú divíziu v ZSSR.
17. apríl 1943 – Britská vláda dáva súhlas na vytvorenie čs. tankovej 
brigády na území Anglicka.
17. apríl 1944 – Rozkazom veliteľa čs. vojsk dostáva jednotka 
v Jefremove názov 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR. 
17. apríl 1945 – 1. čs. armádny zbor začína bojovať o Malú Fatru. 
Boje trvali do 26. 4. 1945. 22. apríla dosiahol vrchol Polomu veliteľ 
čaty Ján Vilím. Jednotlivci 7. úderného a 9. poľného práporu dosiah-
li vrchol Polomu dvakrát už 21. apríla, no Nemci ich odtiaľ dvakrát 
vytlačili.  
17 . apríl 1947 – Rozsudok nad Jozefom Tisom bol vykonaný. 
17. apríl 2016 – V bývalom koncentračnom tábore vo Flosenburgu 
bola inštalovaná pamätná doska štyrom zavraždeným slovenským 
generálom v marci 1945. 
Delegácia Klubu generálov SR tábor navštívila 9. 11. 2015 a s ria-
diteľom múzea dohodla nielen inštaláciu pamätnej dosky, ale aj pri-
nesenie odtiaľ symbolickej prste zeme na jej uloženie v ich rodisku, 
resp. pôsobisku. 
18. apríl 1945 – 3. americká armáda G. S. Pattona oslobodila prvú 
českú obec Aš. 25. apríla oslobodzujú Cheb.
18. apríl 1948 – Vyšlo prvé číslo Bojovníka, ako orgánu ústredia 
odbojových zväzov. 
19. apríl 1945 – Prestavitelia 2. slovenskej technickej divízie v Ta-
liansku rokovali o prechode k partizánom. Prešlo 270 vojakov a dôs-
tojníkov.
20. apríl 1944 – Londýnska čs. vláda sa uzniesla: „Stav brannej po-
hotovosti štátu, vyhlásený... 23. septembra 1938... trvá bez preruše-
nia.“ Týmto relatívne nenápadným rozhodnutím získala generálska 
klika právny podklad pre vojenské ovládanie budúceho oslobodené-
ho územia.
22. apríl 1944 – Záverečné cvičenie 2. čs. paradesantnej brigády 
v ZSSR. Do tohto dňa jej príslušníci vykonali 13 559 zoskokov z ba-
lónov a lietadiel. 
22. apríl 1946 – V Bratislave sa koná mohutná demonštrácia parti-
zánov proti klérofašistickej reakcii v slovenskom verejnom živote.
23. apríl 1944 – 2. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR, vytvo-
rená hlavne zo Slovákov, ktorí prebehli na stranu Červenej armády 
pri Melitopole, dostáva po dôkladnej bojovej príprave bojovú zásta-
vu a jej príslušníci skladajú vojenskú prísahu.


