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Mier nie je samozrejmosťou

6. mája prezident SR vymenoval do hodnosti brigádny generál dvoch účastníkov odboja: plukovníka Jána Iľanovského (východný odboj – 1. čs.
armádny zbor v ZSSR) a plukovníka Milana Píku (západný odboj – doplňovacie stredisko v Cosforde).

„Všetci oceňujeme, že ste sa priamo zúčastnili pri
potláčaní nacizmu. Vieme to oceniť aj v dobe mieru,“
povedal I. Gašparovič a dodal, že vo svete stále existujú intolerancia, nenávisť a skupiny ľudí, ktoré majú
záujem si škodiť.
(Viac v budúcich číslach)

Naša anketa
Potrebuje sa svet nanovo zaoberať otázkou,
čo je to fašizmus? Kto sú a ako sa správajú
dnešní fašisti?
Božena Repková, členka SZPB, Martin: Svet sa
tým naozaj potrebuje zaoberať, pretože novodobí
fašisti už nevedia, čo od dobroty robiť. Manipulujú
s ľuďmi, pričom zahmlievajú svoju pravú tvár.
Štefan Kapec, obec Kalinovo, člen ZO SZPB Čierny Potok: Áno, potrebujeme sa tým zaoberať. Mladým ľuďom predsa musíme vysvetľovať všetko, čo
sme zažili, čo sa na nás napáchalo. A ako sa budú
novodobí fašisti prejavovať? Predsa tak, aký im na to
poskytneme priestor. Žiaľ, dnes ho už majú.
Ľubomír Vajčovec, tajomník OblV SZPB, Prešov:
Nielen nanovo, svet by sa mal touto otázkou stále zaoberať. Mladým ľuďom je za posledných 20 rokov do
hláv vtláčané, že socializmus bol zlý, a aj to je voda na
mlyn extrémistom a podobným živlom.
Všetci fašisti, a nielen tí dnešní, využívajú nedostatky v sociálnej sfére (nízka životná úroveň, nezamestnanosť, chudoba a pod.). Vzor v nacistoch vidia hlavne radikálni nacionalisti z radov nespokojnej mládeže.
No sú to aj výtržníci, snažiaci sa o svoje zviditeľnenie
pri športových, ale aj iných podujatiach.
A na čom stavajú? Využívajú len sociálne a iné nedostatky súčasnej spoločnosti!!!
Gabriel Mihályi, starosta obce Jesenské: Svet sa
musí prioritne zaoberať ľudskosťou. Tá je totiž aj základom práva. Bolo by teda dobré, keby sme sa navzájom vážili. Je mi ľúto, medziľudské vzťahy sú akoby
odsúvané na bok, čo fašizmu vyhovuje, pretože jeho
podstatou je nadradenosť a povyšovanie sa nad ostat(Pokračovanie v ďalšom čísle)
ných.

Perlička
Angela „nenápadne“
pripomenula Číne...
Koncom marca bol na oﬁciálnej návšteve Nemecka prezident ČĽR Si Ťin-pching. Počas návštevy mu kancelárka
Angela Merkelová venovala veľavravný symbolický dar
– starobylú mapu Číny, ktorú nemeckí kartograﬁ vytvorili v roku 1735.
Zaujímavosťou tejto mapy je, že ako súčasť Číny sú na nej
zakreslené aj rozsiahle územia, ktoré sú dnes súčasťou Ruska –
Ďaleký východ, Tyva a Sibír (jej značná časť).
Darček vyvolal obrovské nadšenie medzi čínskymi blogermi.
Ďakujú Angele Merkelovej a tvrdia, že táto mapa je viac „ako
stotisíc krásnych slov“. Internetová verejnosť sa domnieva, že
Nemecko týmto darčekom vyjadrilo podporu Číny pri jej hypotetickom budúcom spore o ruské územia.

Na zamyslenie:

Po celom Slovensku prebiehali koncom minulého týždňa oslavy 69. výročia ukončenia 2. sv. vojny v Európe.
Na Námestí SNP pri žulovom obelisku, postavenom na pamiatku vojakov Červenej armády a rumunskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní
mesta, sa stretli všetky generácie Banskobystričanov.

Položením vencov si pamiatku osloboditeľov uctila podpredsedníčka NR
SR Jana Laššáková, poslanec EP Vladimír Maňka, vedúci kancelárie prezidenta SR v B. Bystrici S. Líška, prednostka

OÚ v B. Bystrici Ľubica Laššáková, primátor Peter Gogoľa a ďalší. Najpočetnejšia bola delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, vedená
jeho predsedom Pavlom Sečkárom.

Ľ. Laššáková v spomienkovom príhovore pripomenula tragédie a obete 2. sv.
vojny a rezolúciu OSN o nevyhnutnosti
pripomínania si týchto udalostí. Poukázala na to, ako aj dnešok dokazuje, že
mier nie je samozrejmosťou a že v jeho
mene je nutné eliminovať všetky agresívne snahy.
Anton HOFFMAN
(Reportáž z ústredných osláv na str. 6–7)

Hovoríme s... Giulietto Chiesa: 3. svetová
...Borisom Zalom, poslancom

Európskeho parlamentu za stranu SMER-SD
Čím môže byť ľavicový poslanec EP prospešný pre
SZPB?
– Aj v rámci EP začíname mať problém s rôznymi neofašistickými a neonacistickými skupinami. Napríklad, hneď
ako som tam nastúpil, tak tam napochodovali v starých
horthyovských fašistických uniformách prívrženci maďarského Jobbiku. Bol som jeden z najaktívnejších, ktorí sa
proti tomu rázne postavili. Osobne som žiadal predsedu
parlamentu, aby ich vykázal z miestnosti. Čo sa aj stalo.
Tento pocit, že v Európe sa obnovujú – hoci stále marginalizované fašizoidné skupiny, vyvoláva v EP potrebu
podporiť rozšírenie boja s fašizmom aj na národnej úrovni. No a tradícia, ktorú reprezentuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, je na to dobrou základňou.
Čiže toto by bola jedna z vecí, kde by sme našli nejaké
spôsoby a formy, ako podporiť akcie SZPB, hlavne také,
ktoré budú mať pozitívny vplyv aj na mladú generáciu.
Naše projekty by teda mali na jednej strane ukázať, akou
hrozbou je fašizmus, čo je jeho živnou pôdou, a na druhej,
aj ako sa dá proti nemu bojovať.
(Pokračovanie na str. 3)

vojna sa už začala

O tom, ako virtualizácia sveta zmenila náš život, hovoril
v Jekaterinburgu známy taliansky novinár, autor mnohých kníh, bývalý člen Parlamentného zhromaždenia
Rady Európy Giulietto Chiesa. Verejný činiteľ prednášal
prítomným o tom, ako sa dnes manipuluje s vedomím,
o náraste rusofóbie v európskom parlamente a o začiatku tretej svetovej vojny.

Štátne prevraty vďaka
manipulácii s vedomím občanov
Teraz, na začiatku 21. storočia, sme vystavení veľkému
vplyvu toku informácií a tento
prúd je taký silný, že ho môžeme len ťažko kontrolovať.
Nastúpila epocha, kedy je väčšina ľudí negramotných. O 50
rokov vaše deti už nebudú
vedieť čítať. Máme pocit, že
všetko dianie vidíme. No to,
čo očami vidíme, kontrolovať

Chudobný nie je ten, kto má málo, ale ten,
kto chce viac.
SENECA

nemôžeme. Hovoríme: „Videl
som to na vlastné oči.“ No čo
som videl? Informácia sa podáva pomocou nového jazyka
– jazyka pohyblivých záberov.
V tomto jazyku niet bežného
spájania slov do viet. Ak ľudia nechcú byť negramotnými,
musia sa naučiť tento jazyk
čítať. Existuje toľko ilúzii, že
všetko vieš, ale v skutočnosti –
nevieš nič. V tom je problém.
(Pokračovanie na str. 4)
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Čo píšu iní ?

Západ stáročiami
plánoval odčesnúť Ukrajinu

 Americký analytik priznáva omyl

Hovorí riaditeľ Centra ruských výskumov Moskovskej humanitnej
univerzity, historik Andrej Fursov, ktorý ešte v roku 2012 písal, že
„bijú Sýriu, no namierené majú na Rusko!“.

Prečo si Západ vybral ako smer
hlavného úderu práve Ukrajinu?
Realizuje sa tým téza Z. Brzezinského, že Rusko sa bez Ukrajiny
nestane veľkou mocnosťou?
Brzezinski sa mýli! Rusko sa
i bez Ukrajiny môže stať veľkou
mocnosťou. To, že si to vyžiada
viac času, to je už iná otázka. No
stále je tu problém. Čo považovať
za Ukrajinu? Veď východná – priemyselná – jej nikdy nepatrila! To
boľševici jej ju vedome venovali,
aby zvýšili percento proletariátu
v roľníckej republike.
Ale iné je dôležité. Známy rusofób a sovietofób Brzezinski nie je

originálny. On len opakuje odkaz
nemeckého generála Druhej ríše
Paula Rohrbacha, ktorý začiatkom
20. storočia vyhlasoval: na odstránenie nebezpečenstva zo strany
Ruska pre Európu, a predovšetkým
pre Nemecko, je treba úplne odtrhnúť ukrajinské Rusko od Ruska
moskovského. To je jediná cesta.
Všimnime si, že Ukrajina i Moskovija sú pre neho len a len Ruskom, ruskou krajinou. Jednoznačne
a jasne poukazoval na geopolitický
význam okrajového Ruska pre centrálne, jadrové Rusko. A hovoril
o nevyhnutnosti vyvolať vnútroruský rozkol.

Exkurzia do histórie je veľmi
dôležitá. Súčasný štátny prevrat
v Kyjeve, to je úder proti Rusku,
a ten nebol nijako neočakávaný a už
vôbec nie náhodný. Západ ho pripravoval veľmi dlho. Yankees dnes
využívajú len dávne práce Nemcov.
Veď ani generál Rohrbach tu nebol
originálny. Takisto iba rozvinul idey
nemeckých politikov 19. storočia,
vrátane Bismarcka, ktorí navrhovali
znepriatelenie oboch národov.
Podľa kp.ru, 29. apríl 2014
Celý článok:
http://www.kp.ru/daily/26225/3108380/

Priznajú sa už Japonci k svojim vlastným zločinom?

Číňania o nich zverejnili nové fakty
Čína predstavila desiatky vojenských dokumentov,
ktoré obsahujú podrobnosti zverstiev spáchaných
japonskými vojakmi v Číne počas 2. sv. vojny, uviedla agentúra Nová Čína.

Experti sa nazdávajú, že nájdené dokumenty sú kľúčovým faktorom, ktorý prinúti pravičiarskych japonských politikov konečne priznať vojnové zločiny Japonska v Číne.
Takmer všetky dokumenty sú napísané v japončine
a ide iba o neveľkú časť vojenského archívu nájdeného v 50-tych rokoch pri stavbárskej činnosti. Hovorí sa
v nich o prípadoch znásilňovania čínskych žien japonskými vojakmi počas ich vpádu do severovýchodnej
Číny, vrátane prípadov unášania žien a o ich predaji do
sexuálneho otroctva.

Medzi dokumentmi sa nachádzajú aj japonské noviny z roku 1937, ktoré uverejnili fotografie krutých vrážd
spáchaných počas bitky o Nanking (bývalé hlavné mesto
Číny). Ďalej sú tam osobné listy japonských vojakov,
a tie takisto opisujú krutosti – mnohopočetné vraždy
a znásilnenia.
Vo zverejnených dokumentoch sa opisujú aj fakty
z testovania biologických a chemických zbraní na ľuďoch, čím sa zaoberalo špeciálne oddelenie japonských
ozbrojených síl č. 731.
Dokumenty tiež obsahujú fakty o mučení čínskych
robotníkov, medzi ktorými bolo aj mnoho neplnoletých
detí. Sú tu aj fakty o krutom zaobchádzaní s americkými
Podľa ria.ru, 26. apríl 2014
a britskými zajatcami.

Ron Paul: Boj USA za slobodu médií je „neuveriteľne falošný“
Tretej správe Štátneho departmentu USA o slobode médií vo svete
chýba kritický pohľad na americké reálie. Nespomínajú sa v nej útoky na tlač, uskutočňované vládou USA, pripomína prostredníctvom
videa člen Kongresu a bývalý prezidentský kandidát Ron Paul.

Štátny department uskutočňuje
kampaň za slobodu tlače po celom
svete, no v rovnakom čase sa vláda
USA obrátila na Najvyšší súd USA
s požiadavku odmietnuť požiadavku redaktora The New York Times
Jamesa Risena, aby nemusel odhaľovať zdroje svojich informácií.
Ak súd Risena odmietne, novinárovi bude hroziť väzenie za odmietnutie prezradiť zdroj svojich infor-

mácií, pomocou ktorých napísal
články o pokusoch CIA podkopať
iránsky atómový program. V hre
je totiž to podstatné, že americkým
novinárom hrozí väzba za to, že si
poriadne robia svoju robotu, myslí
si kongresman.
Menej falošný nie je ani boj za
„slobodu tlače“, keď sa zároveň
útočí na zahraničné médiá, ktoré
sa nepridržiavajú línie štátneho de-

partmentu USA. Napríklad na ruské
alebo na ukrajinské, poznamenal
Ron Paul.
Nedávno minister zahraničia John
Kerry na konferencii k Ukrajine
obvinil televíziu RT z propagandy
„putinovských fantázií“. Šéfredaktorka Margarita Simoňjanová mu na
to odpovedala, že televízia sa plánuje obrátiť na americké ministerstvo
zahraničia s oficiálnou žiadosťou
o uvedenie konkrétnych príkladov
falšovania faktov a bude žiadať
ospravedlnenie za toto nepodložené
obvinenie.
Podľa vz.ru, 2. máj 2014

Mi-6 varuje premiéra. V Ukrajine by sa mohla začať 3. sv. vojna
Britská rozviedka varovala premiéra Davida
Camerona, že sa neoplatí zaviesť vojská na
Ukrajinu, nakoľko sa tým môže vyprovokovať
plnohodnotná vojna s Ruskom.

„Základná myšlienka (oznámenia špeciálnych

služieb) hovorí, že kvôli Ukrajine sa neoplatí začínať tretiu svetovú vojnu,“ uvádza Daily Mirror.
Britskí agenti navyše upozornili, že kríza pri jej eskalácii môže prerásť do občianskej vojny, uvádza
Podľa vz.ru, 21. apríl 2014
Interfax.

Rusi odhalili ďalšieho falošného hrdinu
Po roku ruskí veteráni opäť odhalili medzi sebou ďalšieho prisluhovača hitlerovcov. Ide o Boglu Ubušijeva, bývalého príslušníka Kalmyckého jazdeckého trestného zboru SS. Dnes sa vie, že
tento zbor patril medzi najkrutejšie. Jazdci dorážali svoje obete,
vrátane detí a žien, aj bičom. (Minulý rok sme informovali o odhalenom prípade veliteľa čaty trestného práporu SS.)

Napriek tomu, že Ubušijev bol po
vojne za vlastizradu odsúdený na 14
rokov do trestného tábora, napriek
tomu, že nikdy nebol rehabilitovaný,
nedávno sa mu predsa len podarilo
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získať doklady vojnového veterána.
Na ich podklade mu bol priznaný
zvýšený dôchodok a príspevok na byt.
Ukázalo sa, že v Červenej armáde
Ubušijev bojoval niečo vyše mesia-

ca. Potom, po zajatí, bojoval tri a pol
roka pod zástavami SS. No a pred
koncom vojny bol zase zajatý, lenže
tentoraz už svojimi.
Na základe zatiaľ nedokončeného
vyšetrovania sa zistilo, že Ubušijevovi k preukazu veterána pomohol
jeho zať, pomocník prokurátora republiky, i keď ten zatiaľ svoju vinu
z machinácií priznať odmieta.
Podľa vz.ru, 29. apríl 2014

Daniel Patrick Walsh zverejnil na www.consortiumnews.com článok, v ktorom sa zaoberá vplyvom USA na udalosti na Ukrajine
a v spojitosti s ukrajinskou krízou zároveň predpovedá skorý rozpad mnohých medzinárodných organizácií.
Takzvanú protiteroristickú operáciu ukrajinských silových rezortov
nazýva vojnovým zločinom, ktorý režíruje Washington.
„Bez akýchkoľvek pochybností ide o vojnový zločin. Nikto by teraz
nemal pochybovať o tom, kto ťahá za nitky. Nelegitímna junta robí
to, čo jej prikazujú páni z Medzinárodného menového fondu, ktorý,
ako je známe, je ochrancom západného kapitálu. Z Washingtonu, kde
je sídlo MMF, dali jasne najavo, že dohody, ktoré boli dosiahnuté
s Ukrajinou, sú ortieľom smrti pre mnohých Ukrajincov, pokiaľ Kyjev nenastolí kontrolu nad bohatým východom krajiny,“ píše Walsh.
Vojenská operácia na juhovýchode Ukrajiny, na ktorú junta využíva
zvyšky armády a úderné prápory, sa do dejín zapíše ako jedna z najhanebnejších, odpudzujúcich vojenských kampaní.
„Spočiatku som si myslel, že domobrana na juhovýchode Ukrajiny
nebude mať počas aktívnej fázy operácie na svojej strane hlavný
tromf – ľud,“ zdôraznil Walsh a poukázal na to, ako sa bezbranní
občania juhovýchodu usilujú zastaviť tanky holými rukami. „V tejto
veci som sa pomýlil a priznávam to,“ konštatoval. Podľa vz.ru, 3. apríl 2014

 Marshallove ostrovy žalujú
Republika Marshallových ostrovov zažalovala v Haagu 9 atómových štátov, vyhlásil 24. apríla minister zahraničia Tony de Brum.
„Tieto zbrane poškodili náš národ katastrofálne a nenávratne a my
prisaháme, že budeme bojovať, aby už nikto viac na Zemi nepocítil
ich hrôzy,“ povedal.
Marshallove ostrovy sa chcú súdiť s členmi „jadrového klubu“ (USA,
RF, V. Británia, Francúzsko, Čína, India, Pakistan, KĽDR) a aj s mimoklubovým Izraelom, napriek tomu, že ten vlastníctvo atómovej
zbrane oficiálne nepriznáva.
Atómové skúšky sa na Marshallových ostrovoch začali v roku 1946.
V priebehu 12 rokov tu USA uskutočnili 67 testov rôznej sily. Len na
atole Bikini sa uskutočnilo 23 výbuchov s celkovou silou 42 Megaton.
V roku 1954 tu testovali aj prvú americkú vodíkovú bombu „Bravo“,
ktorá mala silu tisíca bômb zhodených na Hirošimu a Nagasaki.
Podľa lenta.ru, 24. apríl 2014

 Amnézia na historickú pravdu
MZV Chorvátska povolalo „na koberec“ veľvyslanca Austrálie.
Otázka bola jediná: Čo vyvolalo sympatie premiéra Tonyho Abbotta k fašistom? A z akého dôvodu sa rozhodol zablahoželať austrálskym Chorvátom k výročiu vzniku nacistického štátu v roku
1941 v Chorvátsku?
V Záhrebe boli prekvapení, keď sa dozvedeli, že zhromaždených
v chorvátskom klube v Sydney navštívil 16. apríla poslanec za vládnu
Liberálnu stranu Craig Kelly a prečítal im posolstvo premiéra Abbotta: „V mene austrálskeho premiéra Tony Abbotta, ktorý je teraz v Japonsku, srdečne blahoželám všetkým zhromaždeným, všetkým Chorvátom v Austrálii a celému Chorvátsku k oslavám dňa 10. apríla.“
Záhreb by tento prípad možno ani nezaregistroval, ak by o ňom neinformovalo austrálsko-chorvátske internetové vydanie Boka Cropress.
Riaditeľ medzinárodného inštitútu najnovších štátov Alexej Martynov hovorí, že nešťastie nie je v tom, že niečo také sa stalo, ale v tom,
že v poslednej dobe sa to stáva často a mení sa to na systém. „Nejde
tu ani tak o úmysel, ako skôr o primitívnu nekompetentnosť. Dnes,
osobitne v období internetu, už málokto študuje dejiny. Čo sa týka
Anglosasov a ich znalosti dejín, vždy na to nazerali s opovrhnutím.
Samozrejme, ak nešlo o ich vlastné.“
Podľa Hlas Ruska, 23. apríl 2014

 Historicky prvá turecká sústrasť za genocídu
Premiér Turecka Tayyip Erdogan v parlamente po prvýkrát vyjadril sústrasť vnukom Arménov, padlých „v udalostiach začiatkom 20. storočia“.
„S nádejou a vierou v to, že starobylé národy, majúce zhodné
zvyklosti a tradície, si spolu dokážu dôstojne pripomenúť spoločnú
minulosť i straty, želáme si, aby duše Arménov, padlých v udalostiach
začiatkom 20. storočia, odpočívali v pokoji, a ich vnukom vyjadrujeme svoju sústrasť,“ povedal a pripomenul, že 24. apríl je osobitným
dňom pre Arménov. Je to „deň, ktorý má osobitý význam pre Arménov nášho štátu i pre všetkých Arménov sveta. Je vzácnou príležitosťou na slobodnú výmenu názorov o historických udalostiach.“
„Nedá sa odmietať, že posledné roky existovania Osmanskej ríše boli
pre milióny jej tureckých, kurdských, arabských, arménskych a ďalších občanov, bez ohľadu na ich náboženské vyznanie a etnický pôvod, zložitým obdobím, naplneným trpkými udalosťami,“ zdôraznil
Podľa vz.ru, 23. apríl 2014
Erdogan.
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Hovoríme s...

to musíme vysvetľovať.
Že našich komunistov
nemožno všetkých hádzať do jedného vreca.
Zdôrazňujeme opak.
Že sú tu veľmi silné
prúdy a hlavne časové
(napr. silný stalinizmus
u nás fungoval len relatívne krátko, iba v rokoch 1950-56), a práve
z ich uhla pohľadu musíme naše záležitosti
veľmi často vysvetľovať. Aj u nás, v európskych ľavicových kruhoch.

...Borisom Zalom, poslancom Európskeho parlamentu za stranu SMER-SD
(Dokončenie zo str. 1)

Môžeme si myslieť, že protifašisticky je orientovaná celá skupina socialistov?
– V jej rámci máme aj pracovnú
skupinu, ktorá je výslovne zameraná na boj proti pravicovým extrémistom. Týždeň čo týždeň sa
operatívne zaoberáme konkrétnymi otázkami hľadania foriem boja
nás ľavičiarov s touto šíriacou sa
nákazou. Čiže pre nás, sociálnych
demokratov, je to stály program.
No a otvorene treba povedať, že
pravicové strany takýto program
vôbec nemajú!
Asi sa vám ťažšie protifašisticky pôsobí, keďže Európsky parlament nemá legislatívu, ktorá
by sa bezprostredne dotýkala
tejto záležitosti.
– To však neznamená, že protifašisticky nepôsobíme! Podstatné
je, že v EP udržiavame silnú protifašistickú atmosféru. A musím povedať, že tá je väčšinová. Na sto
percent je u socialistov, ale udržujeme ju aj u liberálov, zelených
a čiastočne aj u konzervatívcov.
Protifašistické pôsobenie sa prejavuje v rôznych formách. Cez boj
proti etnickej nenávisti, proti rasizmu, proti antisemitizmu... Pretože súčasné neonacistické skupiny majú práve takúto podobu.
Dnes sa už nikde otvorene neprihlásia, že „my sme neonacisti!“.

Dnes sa prejavujú ako rasisti,
ako bojovníci proti imigrantom,
pričom v takmer všetkých neofašistických zoskupeniach býva
prítomný aj antisemitizmus... No
a z tohto je vidieť, že náš zápas
na pôde EP býva naozaj aj veľmi
konkrétny.
V súčasnosti tieto skupiny navyše nadobúdajú aj podobu nacionalizmu. Bojujú proti projektu Európskej únie a za tento boj
skrývajú aj svoj fašistický a nacistický postoj.
Nemáte niekedy pocit, že by
sme si mali nanovo deﬁnovať
základné pojmy? Čo je to fašizmus, neofašizmus, nacizmus,
neonacizmus, extrémizmus...
– Ja si to myslím už dlho! Práve
som vydal knihu, ktorá sa nazýva
„Europeanizmus“ a v nej sa pokúšam o túto analýzu.
Podstatné je, že dnes treba poukázať na nové formy, v akých
sa nacizmus prejavuje. Spomenul
som už napr. jeho boj aj s normálnou, obyčajnou imigráciou...
Ako Európsky parlament vníma náš fenomén „Kotleba“?
– S obavami! Mojím osobným
názorom je, že ide aj o dôsledok
Nižňanského (Viktora) reformy,
ktorá bola prijatá za Dzurindovej
vlády, pretože v tejto reforme si
štát odstránil akúkoľvek možnosť

zasahovať do regionálnych záležitostí.
???
– Je nemysliteľné, ak sa v regióne, ktorý je súčasťou SR, niečo
stane a štát nemá v rukách nástroj,
aby na to mohol reagovať! U Rakúšanov je taký istý samosprávny
systém ako u nás, ale ak sa stane
čokoľvek, čo odporuje rakúskej
ústave, alebo čo odporuje zákonu,
vláda má právo vymenovať svojho splnomocnenca, ktorý preberie
správu daného regiónu, kým sa
vec nevyrieši.
My sme si nenechali v rukách
nič!
Čím sa odlišujú protifašisti zo
západnej a z našej časti Európy?
– Vyplýva to z histórie. Napríklad zápas protifašistov zo Španielska a Portugalska je oveľa živší. Oni totiž fašizmus porazili až
v 70-tych rokoch minulého storočia. Pre nich je to stále živá realita.
Zaujímavým momentom, ktorý
my už nepoznáme, žije Španielsko. Záverom Francovej diktatúry
bol tzv. zmierovací proces, hrubá čiara. Lenže čoraz silnejšie sa
ukazuje, že množstvo obetí Francovho režimu bolo také obrovské,
že sa to jednoducho nedá premlčať. V sedemdesiatych rokoch
síce vznikla politická dohoda, že
dozadu sa nič nebude rekrimi-

Chcete prijať aj
nejaký celoeurópsky
protifašistický dokument?
– Zatiaľ takáto tenBoris Zala s pamätnou medailou, udeledencia
nebola takto
nou mu Ministerstvom obrany SR a SZPB
sformulovaná.
Z prosešte pri príležitosti 50. výročia SNP.
tého dôvodu. My, socianovať, no isté zločiny sú nepre- listi, sme nemali v EP väčšinu. No
mlčateľné. Napríklad, Francov a iniciatíva, ktorá by nielen z ľarežim pomocou sestier z rôznych vicového, ale aj ľavicovo-humacirkevných rádov odoberal z re- nistického pohľadu odsudzovala
publikánskych rodín deti pri ich všetky nové formy fašizmu, nanarodení (asi 100 tisíc) a posielal cizmu..., by si nezískala väčšinu.
ich do Južnej Ameriky. Tie si dnes Napriek tomu, že pokusov o to
bolo stále dosť.
hľadajú rodičov.
Teraz máme veľkú šancu, že by
My máme inú špecifiku. U nás
je protifašistický odboj silno spä- sme tieto voľby mohli vyhrať, čo
tý s komunizmom. Čiže veľké by výrazne zmenilo princípy pramnožstvo ľudí so silným protifa- vidiel nielen v tejto otázke. Ale
šistickým cítením tvorili komu- aj v hospodárskej, kde bolo uťanisti. Lenže osud komunistov za hovanie opaskov presadené proti
Stalina, potom v 60-tych rokoch našej vôli!
Ak teda vyhráme, tak pôjdeme
a ešte v neskorších, tak to sú stále
s politikou rastu a investícií.
iné a odlišné osudy.
Vladimír MIKUNDA
Toto je naša odlišnosť, ktorú čas-

Historické súvislosti, o ktorých takto nikto nehovorí!
Dňa 24. apríla 2014 sa americký prezident
Barack Obama nechal počuť, že Japonsko
a Čína sa musia snažiť o mierové vyriešenie všetkých sporných otázok. No zároveň na tlačovej konferencii po rokovaní
s japonským premiérom Šinzóom Abem
potvrdil, že americké záväzky o ochrane
Japonska sa vzťahujú aj na sporné ostrovy Senkaku (po čínsky Tiao-jü-tao).

Medzi protifašistami, ktorí si ctia výsledky
2. svetovej vojny, však takýto postoj vyvoláva
prinajmenšom nepochopenie. Akým právom
a na základe akého právneho aktu americký
prezident mení závery Káhirskej deklarácie
z roku 1943 medzi USA, V. Britániou a Čínou?
* * *
V dňoch 22.–26. novembra 1943 sa za
účasti USA (Roosevelt), Spojeného krá 27. APRÍL
Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili
na pochode proti antisemitizmu
v centre Budapešti. Výnimočne vysoká účasť kontrastuje
s nárastom podpory pre ultrapravicové hnutie Jobbik, ktoré
v nedávnych voľbách získalo
vyše 20 percent hlasov. Akcia
s názvom Pochod živých pripomenula okolo pol milióna maďarských Židov, ktorí neprežili
holokaust počas 2. svetovej vojny. Cesta účastníkov podujatia
viedla od brehu Dunaja, kde Židov nacisti popravovali, na starú
železničnú stanicu, odkiaľ ich
pred 70 rokmi deportovali do
koncentračných táborov.

3

ľovstva Veľkej Británie (Churchill) a Číny
konala v egyptskej Káhire konferencia, na
ktorej zúčastnené strany prijali tzv. Káhirskú deklaráciu. Tá riešila otázky vedenia
vojny na Ďalekom východe a v Tichomorí
a zúčastnené štáty sa ňou mali riadiť až do
bezpodmienečnej kapitulácie Japonska.
Na túto deklaráciu upriamil 24. júna 2013
pozornosť už aj bývalý japonský premiér Jukio Hatojama, ktorý sa v rozhovore pre jednu
hongkonskú televíziu nechal počuť, že politika Pekingu je v spore s Japonskom o ostrovy Senkaku (Tiao-jü-tao) založená práve
na výsledkoch Káhirskej deklarácie z roku
1943, v súlade s ktorou sa mali Japonci vzdať
všetkých vybojovaných území.
„Skôr či neskôr Čína nevyhnutne vyhlási,
že Japonsko ukradlo ostrovy,“ zdôrazňoval

 28. APRÍL
Tisíce mladých Židov z celého
sveta sa zúčastnilo na pochode
medzi dvoma časťami koncentračného tábora AuschwitzBirkenau pri poľskom meste
Osvienčim, aby si pripomenuli
obete zavraždených Židov. Každoročný tichý pochod sa začal po
zaznení baranieho rohu pri bráne s nápisom Arbeit macht frei
(Práca oslobodzuje). V Izraeli
zvukmi sirén vzdali hold šiestim
miliónom Židov, ktorí zomreli počas nacistického besnenia.
Každoročný rituál je súčasťou
Pamätného dňa holokaustu, ktorý je jedným z najvýznamnejších
dní v izraelskom kalendári.

Hatojama a vyzval japonskú vládu uznať náležitosť sporného územia Číne.
* * *
Japonsko tvrdí, že predmetné ostrovy
vlastní od roku 1895 a že dovtedy nikomu
nepatrili. Ibaže Čína to vyvracia nie svojimi, ale japonskými mapami z rokov 1783
a 1785. Na nich sú predmetné ostrovy vyznačené ako čínske územie. Čína tvrdí, že
k jej ríši boli ostrovy Tiao-jü-tao pripojené
už v roku 1371.
V rokoch 1900–1940 tu Japonci mali prevádzku na spracovanie rýb. Potom sa ostrovy
opäť stali neobývanými. Majiteľom bol Koga
Tacusiro. Ten v 70-tych rokoch minulého storočia predal 4 ostrovy rodine Kurihara, piaty
ostal pod kontrolou japonskej vlády.
Po 2. sv. vojne sa ostrovy Senkaku/Tiao-jü-

 29. APRÍL
Plzeň sa dočká pamätníka
amerického generála Georgea
Pattona, veliteľa 16. obrnenej
divízie, ktorá oslobodila toto

stalo sa

VO SVETE
27. 4.–5. 5. 2014

západočeské mesto 6. mája
1945. V sedemčlennej porote,
ktorá vybrala víťazný návrh,
bol aj generálov vnuk George
Patton Waters. Pomník bude súčasťou zrekonštruovaných terás
pri Veľkom divadle a bude ho-

tao (ide o 5 ostrovov a 3 skaly – čo je sumárne
6,3 km²) nachádzali pod správou USA, ktoré ich odovzdali Japonsku v roku 1972 spolu
s ostrovom Okinava. Konflikt okolo nich sa
vyostril v polovici 2012 keď japonská vláda
vyhlásila ich znárodnenie (3 zo štyroch ostrovov).
Japonsko sa domnieva, že ČĽR a Taiwan
sa o ostrovy začali uchádzať od roku 1970,
keď sa ukázalo, že v ich blízkosti sa nachádza
množstvo nerastných surovín vrátane ropy
a plynu. OSN to naznačila už v roku 1969.
V roku 1999 sa tento predpoklad potvrdil,
vedľa ostrovov sa našli zásoby prírodného
plynu – cca 200 mld. kubíkov.
ČĽR vyhlásila ostrovy Tiao-jü-tao za „pôvodné čínske územie“ v roku 1992.

tový v máji 2015. Náklady na
deväťmetrový oceľový pylón sa
pohybujú vo výške 1,9 milióna
českých korún, približne 82
percent z nich zaplatí Európska
únia. O Pattonovom pomníku
sa hovorí v meste už jedenásť
rokov.
 5. MÁJ
Ruský prezident Vladimir
Putin podpísal zákon „O zapracovaní zmien do jednotlivých
zákonných aktov Ruskej federácie“ (voľný preklad), na základe ktorého bude popieranie
nacistických zločinov a skresľovanie úlohy Sovietskeho zväzu v 2. svetovej vojne trestným

Vladimír MIKUNDA

činom, ktorý sa bude trestať až
piatimi rokmi väzenia.
Zákon tiež kriminalizuje verejné zneuctenie pamätníkov
vojny. Kremeľ tak chce zjednotiť spoločnosť, ktorá podľa Putina stratila po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 svoje
morálne hodnoty. Nový zákon,
ktorý bude platiť od 1. júla
2014, zakazuje „úmyselné šírenie falošných informácií o aktivitách ZSSR počas rokov druhej
svetovej vojny“.
„Šírenie evidentne klamných
svedectiev o konaní ZSSR v rokoch 2. svetovej vojny“ sa odteraz bude považovať za „rehabilitáciu nacizmu“.
(ao)
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Giulietto Chiesa: 3. svetová vojna sa už začala
(Dokončenie zo str. 1)

Zoberme si napríklad 11. september 2001. Vtedy to 3,5 miliardy ľudí
po celom svete videlo v režime live.
Na všetkých pôsobili tie isté emócie,
ktoré si zapamätajú navždy. Bola to
bezprecedentná operácia v histórii
ľudstva. Všetkých 3,5 miliardy ľudí
si myslelo, že „oni videli“. No naozaj videli tie lietadlá? Ukazovali to,
no kto to videl naozaj? Existujú len
zábery. Aj to, ako sa zrútili veže, „videli“ svojimi očami všetci vedomí
obyvatelia planéty, pretože ostatné 3
miliardy ľudí nemajú elektrinu, nemajú ani televízor, preto to nevideli.
Takýmto spôsobom sme na vlastné oči videli najväčšiu manipuláciu
v histórii ľudstva, ktoré odvtedy do
dnešných dní, už 13 rokov, verí tomu,
čo videlo. No čo sa odohrávalo v skutočnosti? Štátny prevrat zosnovaný
malou skupinou ľudí, ktorí chceli
zmeniť kurz svetovej histórie. Presne
toto sa odohráva aj dnes. Myslíte si,
že udalosti na Ukrajine s tým nesúvisia? Súvisia s tým bezprostredne – je
to pokračovanie procesu.
11. september bol začiatkom vojny v Afganistane, potom sa začala
vojna v Iraku, nato líbyjská vojna,
teraz vojna v Sýrii. A nakoniec –
Ukrajina. Všetko toto je jedno a to
isté. Je to operácia vedená s cieľom zmeniť kurz histórie. Akým
smerom sa tento kurz zmení, to je
už otázka politická, resp. geopolitická.
Tretia svetová sa začne
z nedostatku zdrojov
Podstata diania je v tomto: alebo
spoločne pochopíme veľkosť nebezpečenstva vlastnej manipulácie,
alebo sa proste nebudeme schopní
brániť. Niekto niekde bude pripravovať podmienky na vypuknutie vojny.
A prečo vojny? Nemôžeme sa zaobísť aj bez vojny?
Tu je potrebné vyjasniť si: vojna je nevyhnutná, pretože zdrojov
nebude dosť pre všetkých už v polovici tohto storočia. Organizátori
11. septembra vedeli, čo bude teraz,
pretože oni mali informácie a my
nie. Na konci 20. storočia nebol taký
nárast populácie, teraz je nás vyše 7
miliárd.
V priebehu 20. storočia sa mnohé štáty začali vyvíjať tak, že chceli
žiť rovnako ako tí na Západe. Západ
vtedy ovládal všetky zdroje, diktoval
podmienky celému svetu. Zoberme
si napríklad Čínu, v ktorej žije 1,3
miliardy ľudí. Im sa páči západný
spôsob života, tiež chcú takto žiť. No
ak Číňania začnú jesť toľko mäsa ako
my, nebude na tejto planéte dostatok
mäsa pre nich ani pre nás. Preto sa
Číňania pozerajú dopredu – začínajú
skupovať Afriku.
Rast Číny, Brazílie, Mexika, Indonézie dospeje k tomu, že sa nám
behom 5–6 rokov vyrovnajú: budú
vyrábať 50 miliónov áut, stavať cesty, rozvíjať infraštruktúru. Na to by
sme potrebovali 3–4 planéty a máme
len jednu, na ktorej nás žije 7 miliárd.
To nie je vtip. Behom 50 rokov nás
bude najmenej 8 miliárd.
Za týchto podmienok je vojna nevyhnutná. Pokiaľ zdroje nebudú
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stačiť pre všetkých, výsledok bude dza k prerodu. Formovanie mozgu o Ukrajine, ani o Kryme. Dokonautomaticky taký, že najsilnejší dnešného človeka sa deje prostred- ca ani nevedia, kde sa nachádzajú
použijú zbrane na ovládnutie zdro- níctvom pôsobenia zábavy a reklamy na mape. Všetci sa pozerajú na tie
jov potrebných na prežitie. Nachá- – sú to základné dva elementy funda- isté tv kanály, preto všetci jednotne
dzame sa práve v tejto fáze vývoja. mentálnej manipulácie s človekom. hovoria, že Rusko okupuje UkraNebezpečenstvo je obrovské. Môžeme sa my zapojiť do tohto pro- jinu. Za takýchto podmienok oni
Existuje možnosť vzdorovať tomu? cesu a zmeniť jeho smer a obsah? Je môžu vyrobiť hocijakú provokáMáme aj iné riešenie? Ja si myslím, to otvorená otázka. Mám nádej, že sa ciu a čo môžete urobiť vy? Brániť
že jediným východiskom je vedome nám podarí urobiť niekoľko krokov sa. Hovorím obrazne, Putin zabral
znížiť náš kvantitatívny i kvalitatív- vpred, aby sme sa oslobodili od tejto Krym, ale Amerika zabrala Ukrany rozvoj. Nemôžeme sa ďalej roz- tyranie, v ktorej teraz žijeme.
jinu. No nikto o tom nič nehovorí.
víjať tak, ako sme sa rozvíjali počas
Predseda vlády Ukrajiny teraz ho20. storočia, pretože nie je dosť zdro- O reakcii PZRE
vorí, že oni budú privatizovať všetky
jov. Ak hovorím o zdrojoch, mám na v súvislosti s Ukrajinou
plynovody, prvý návrh bol od Chemysli vodu, energiu, ropu, plyn, uhEurópou, Amerikou a Západom vron Corporation, ktorá navrhovala
lie. Myslel niekto na to, že dnes ne- sa teraz valí vlna rusofóbie. Vy ste kúpiť všetko. Po tejto operácii ventil
vyhnutné zdroje fosílnych energií sa Rusi. Hovorím vám otvorene, ja nie od všetkého ruského a ukrajinského
vyčerpávajú? Budú autá, no nebudú som Rus. Som však priateľ Ruska, plynu bude v Amerike. Medzitým
môcť jazdiť. Jediným východiskom čo Európania nikdy nepoznali. Vlna prišiel Obama do Európy a vyhlásil:
bude využívať napríklad slnečnú rusofóbie je znakom toho, že sa „A teraz vám my poskytneme plyn,
energiu. No na to je potrebný
ktorý máme.“ Majú, to áno,
prechodný čas, počítam asi
ale za oceánom. Bude zložité
120 rokov.
transportovať ho do Európy.
Nebezpečenstvo vojny je
Takáto operácia by stála odveľmi vysoké. Ako s manipuhadom niekoľko sto miliónov
láciou začali, tak manipuládolárov a sedem rokov času.
ciou aj končia. Žijeme vo sveV týchto rokoch sa budú riete, v ktorom by sme v princípe
šiť veľké strategické problémohli mať všetky informácie,
my, pretože Američania rátajú
všetky potrebné komunikačné
s tým, že takýmto postupom
toky, aby sme mohli žiť spomôžu v každom prípade spôkojne v dlhodobej perspeksobiť škodu Rusku vo výške
tíve. Ale v skutočnosti je to
100 miliárd dolárov ročne, čo
naopak – sme ľuďmi celkom
prestavuje zisk z ropy.
negramotnými: nevieme čítať,
Vtedy som svojim udivenič nechápeme, všetky proceným spolubesedníkom povesy našich životov sa zvrhli na Giulietto Chiesa
dal: Začala sa tretia svetová
Ilustr. fofo: internet
konzumovanie. Každú minútu
vojna, priatelia. Toto je prvá
nám hovoria, že musíme spotrebovať pripravuje vojna. Vojna proti vám. epizóda tretej svetovej vojny. No
viac, než nám poskytujú naše zdroje. To sa nedá skryť.
Rusko má veľkú pravdepodobnosť
Rozvíja sa skutočná rusofóbia ubrániť sa. V tejto hre je ešte jeden
Kto určuje náš osud?
v masovom meradle. PZRE dočas- veľký hráč – Čína. 1,3 miliardy ľudí
Nachádzame sa vo virtuálnej spo- ne vylúčilo Rusko zo svojej organi- potrebuje energiu, ktorú bude s určiločnosti, ktorú vytvorili nejakí ľudia. zácie. Európska komisia a európ- tými ťažkosťami Rusko pravdepoKde sa títo ľudia nachádzajú? Kto sú ske štruktúry organizovali prevrat dobne prečerpávať z Európy do Číny.
to? V tejto spoločnosti niet žiadnej v Kyjeve, oni sami ho organizovali Rusko bude spolupracovať s Čínou.
demokracie: týchto ľudí nikto nevo- a sami sa ho zúčastňovali spolu No problém je znova v tom, že je polil.
so Spojenými štátmi americkými. trebných 7–8 rokov, aby sa postavil
Všeobecne sa predpokladá, že na Útok bol úspešný, ovládli Ukra- plynovod medzi Ruskom a Čínou.
Západe je ukážková demokracia. jinu. Hovorím rozhodne – všetky No táto možnosť existuje. Na jednej
Tam ľudia hlasujú – ale kto určuje, štruktúry plynovodu na Ukrajine strane sa vytvorí spojenectvo medzi
ako bude prebiehať toto hlasovanie? sa teraz nachádzajú v rukách USA. Ruskom a Čínou. Na druhej strane
Títo ľudia sa schádzajú raz za mesiac Začína sa vojna o plyn, o energiu. západní giganti – Amerika a Európa
– budú bohužiaľ určovať smer nášho
na Manhattane a v priebehu pol ho- Prebieha proste naozajstný útok.
diny rozhodnú, kam nasmerovať 3–5
Pretože hovoríme o médiách, po- budúceho života.
biliónov dolárov. Mená týchto ľudí viem vám jeden príbeh, ktorý som
prakticky nepoznáme, vieme však, zažil doma v Taliansku. Bol som Odkiaľ majú USA
kto ich riadi – je to Merrill Lynch, v bare, v Ríme, a pil svoje kapucíno na sponzorovanie fašizmu?
Je očividné, že organizácie Pravý
J. P. Morgan, Bill Gates. Títo giganti v čase, keď dva dni chýbali do dňa,
ovládajú celé štáty. Oni sú skutoční kedy padol Janukovyč, asi 20 febru- sektor a Sloboda, ktoré bojovali na
vládcovia. To sú „Masters of Juni- ára. V bare boli piati ľudia, ktorí ma Majdane, sú fašisti. No sami o sebe
verse“ – Páni vesmíru. Oni majú poznali, plus barman. Vediac, že sa by nič neznamenali, ak by nebovšetky informácie, no systematicky zaoberám medzinárodnou politi- lo osôb, ktoré ich podporujú. Pani
ich skrývajú. Všetky médiá, ktoré kou, opýtali sa ma na môj názor na Victoria Nulandová, zástupkyňa minás informujú, vrátane ruských, sa udalosti v Kyjeve. Začal som roz- nistra zahraničných vecí USA Johna
nachádzajú v rukách týchto ľudí. právať a pochopil som, že sa veľmi Kerryho, v polovici decembra 2013
V čase, keď prebieha štátny prevrat, čudujú tomu, čo hovorím. Zastavili povedala: „Investovali sme 5 miliárd
oni okupujú všetky médiá.
ma a hovoria: „Prepáčte, pán Chie- dolárov, aby sme ponúkli ukrajinskéInternet – je najvhodnejšie miesto sa, vy hovoríte veci, ktoré protirečia mu národu budúcnosť, akú si zaslúčinnosti tajných služieb. Iba veľmi všetkému, čo sme videli v televízore! ži.“ A na čo použili tých 5 miliárd?
vzdelaný človek je schopný rozlíšiť My vieme, že Vladimir Putin okupuje Kúpili objekty tajnej služby Ukrajipravdu a nepravdu na internete, ak Ukrajinu“. A všetci piati si do tohto ny, v ktorých platili zriadenie výcvimnožstvo nepravdy absolútne oči- momentu mysleli, že samotný Putin, kových táborov. Tie neskôr zriadili aj
vidne prevažuje. A 98 percent in- nie Rusko, ale osobne Putin okupuje v Poľsku a Lotyšsku.
ternetu – to je youtube, to znamená Ukrajinu. V tom momente ma osvieMôj posledný objav: Odkiaľ sú
televízor. Najhoršie je, že mnohé vi- tilo – toto je mienka všetkých 60 mi- všetky tie peniaze? Viem, že mesačdeoklipy majú degeneračný charak- liónov Talianov. Je to preto, že všetky ne vytvárajú USA 85 mld. dolárov
ter a pozerajú ich deti! 8–10-ročný noviny a všetky tv stanice zverejnili, z ničoho. Vytvárajú ich počítače.
človiečik nedokáže povedať „mne že Rusko okupuje Ukrajinu. Na zá- Američania splácajú svoj dlh peniazsa to nepáči“, pretože to, čo vidí, je klade toho sa prijímajú rozhodnutia mi, ktoré umelo vytvárajú z ničoho,
pre neho skutočnou realitou. Mili- podobné tým z PZRE, pretože po- z nuly. 100-dolárové bankovky sa
óny detí sa na to pozerajú a dochá- slanci parlamentu nič nevedia ani však vyrábajú... ...v Severnej Kórei!

Existujú tri miesta, kde USA vyrábajú svoje peniaze: dve sú v Amerike
a tretie je v Severnej Kórey neďaleko
Pchjongjangu. Je tam celé mestečko
obkľúčené tajnými službami 69. divízie Severnej Kórey. Je tam celá základňa výroby dolára. Sú to skutočné
americké doláre. Pravda, nie celkom
skutočné, existuje totiž jedna takáto
riekanka: „same-same but different“.
Nie sú falošné, no zároveň sú falošné.
Vyrába sa ich v množstve desiatok
miliárd každý mesiac. Prečo Američania vyrábajú peniaze práve tam?
Pretože Severná Kórea – je najizolovanejším štátom sveta. Takto oni
držia pri moci kórejských diktátorov.
Najvážnejšie je, že oni týmto spôsobom vykonávajú tajné financovanie
všetkých špeciálnych služieb USA –
CIA, NSA a tak ďalej. Preto teraz nie
je potrebné ísť do amerického Senátu
a žiadať zvýšenie výdavkov na tieto
účely. Je možné, že o tomto nič nevie ani sám prezident USA Obama.
Týmto spôsobom, mimo kontrolu
Kongresu, oni financujú CIA.
Odkiaľ sú tie peniaze pre Ukrajinu? A odkiaľ na financovanie
„slobodnej“ sýrskej armády? Nuž,
odtiaľ, zo Severnej Kórey! Týmto
spôsobom si oni môžu kúpiť celú
armádu. A vy si ešte stále myslíte,
že žijete v civilizovanom svete?! Sú
to zločinci, ktorí sú pri moci a vlastnia peniaze. Zločinci, ktorí môžu
zabíjať či kupovať celé vlády.
Je očividné, že je potrebné sa
brániť. Ak nie si schopný sa brániť,
zabijú ťa. Mám obavy o osud 10 miliónov Rusov na Ukrajine. Najhorší
scenár je ten, ak nikto nič neurobí.

Záchrana Ruska je v záchrane
národných hodnôt
Je ťažko povedať, čo musia urobiť prostí ľudia. V prvom rade je
potrebné sa myšlienkovo pripraviť
na zmeny. Je potrebné sa sústrediť
a začať myslieť inak. Veľmi dôležitý je dialóg medzi kultúrami. Je
potrebné znásobiť možnosti zblíženia Ruska s ostatným svetom. Je
dôležité, aby ruská prítomnosť na
svete bola vnímaná ako pozitívny
faktor. Žiaduca je nová vízia medzinárodných vzťahov. Z pohľadu
štátu predpokladám, som presvedčený, že Vladimir Putin si počína
bezchybne. Nič nemohol urobiť
ináč, urobil to, čo bolo potrebné.
Akými strategickými, vojenskými,
vedecko-výskumnými nástrojmi disponuje Rusko dnes? Mám dojem, že
v časoch Jeľcina došlo k obrovskej
strate poznania a samostatnosti. Hovorím otvorene, Jeľcin zradil a zapredal vašu vlasť Američanom.
Napísal som knihu Prepáč Rusko
po tom, ako som videl, čo sa dialo za
desať rokov počas Jeľcina. No teraz
sa dejú iné veci: dochádza k zrodu
myšlienky záchrany vašich hodnôt.
Myslím, že téma záchrany vlastných
hodnôt, dejín, jazyka, je veľmi vážnym elementom obrany. Preto všetko,
čo robíte v tomto smere, je veľmi vážny vklad. Vaše pokolenie sa musí formovať v duchu obrany svojich hodnôt
pred vplyvmi Západu, kde už dávno
nič demokratické neexistuje.
Zdroj: http://www.nakanune.ru/articles/18886/
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Dotyk s históriou
Klub vojenskej histórie Ostrô v Liptovskom múzeu pripravil pre
ružomberskú verejnosť pomerne širokú výchovno-vzdelávaciu
expozíciu výstroja a výzbroje slovenských, sovietskych, rumunských a nemeckých vojakov z čias 2. svetovej vojny. Pod názvom
Dotknite sa histórie ju venoval 69. výročiu oslobodenia mesta.

14. apríla sa delegácia OblV SZPB z Trnavy, vedená jej predsedom Jozefom Petrášom, zúčastnila osláv 69. výročia oslobodenia družobného mesta Břeclav.

Samozrejme, že najväčší záujem o všetky exponáty bol medzi
žiakmi a študentmi. Zaujali nielen
bežné vojenské predmety ako rádiostanica a poľné telefóny, starý československý bicykel ESK,
osobné predmety vojakov – fotky,
knihy, prilby, bodáky a rôzne typy
zbraní, ťažký guľomet vzor 37,
ľahký guľomet MG 34, nemecký
mínomet..., ale aj výklad, ktorý

(tzv. ešus) a malá poľná výstroj.
Medzi návštevníkmi sa neustále pohybovali členovia klubu
v ďalších dobových uniformách.
Napríklad strelec a guľometník,
slovenský dôstojník – nadporučík,
nemecký vojak Wehrmachtu, dvaja červenoarmejci, vojak rumunskej kráľovskej armády a vojak
1. československého armádneho
zboru v ZSSR.

k nim poskytol člen klubu Andrej
Kovácz.
Pozornosť návštevníkov upútalo aj vojenské vozidlo našich
nepriateľov – nemecký automobil
Kubelwagen 82 (1944). Navyše
v ňom sedeli dvaja vojaci v uniformách jednotiek Waffen SS.
Práve o ich zločinoch, osobitne
v pobaltských krajinách, sa v poslednom čase naozaj veľa hovorí.
Dobové oblečenie Waffen SS
pozostávalo z maskáčov vzor
tzv. „hrach“ a zo štandardnej nemeckej rovnošaty vzor 40. V aute
bol osadený aj nemecký guľomet
MG 42, puška MAUSER 98, plynové masky, súprava na jedenie

Organizátori v rámci programu
pripravili aj premietanie filmu
o americkom lietadle Liberator,
čiže Osloboditeľ (Na Consolidated B-24 Liberator lietali od mája
1943 aj letci 311. čs. bombardovacej perute RAF – pozn. red.). Porozprával o ňom Jaroslav Bohuš
z L. Mikuláša.
„Prínosom tejto našej aktivity
bolo, že expozíciu videli okrem
miestnych školákov aj žiaci z Diagnostického centra v Ružomberku a z okolitých obcí. Z Černovej,
Liptovských Sliačov, Oravskej
Polhory,“ konšatovala pracovníčka Liptovského múzea Ľubica
Drusková.
Tibor ŠUĽA, snímka autor

Jeho starosta Oldřich Ryšavý vyjadril priamym účastníkom oslobodzovacích bojov svoju vďaku aj „rukolapne“ – finančnou odmenou (čiže rovnako, ako to dnes robia mestá a obce v takmer všetkých štátoch
celej Európy, okrem SR – pozn. Bojovník). Predseda okresného výboru ČSBS Václav Vaněk k tomu veteránom a zaslúžilým členom bojovníkov za slobodu odovzdal pamätné medaily. Obdarovaný ňou bol aj
predseda trnavskej oblastnej organizácie.
Jozef PETRÁŠ

V obci Pitelová je malý parčík a v ňom socha vojaka s krátkym nápisom na podstavci:
Na pamiatku osloboditeľom.

Pri prechode frontu tu nezahynul len vojak Červenej armády, ktorého meno je zaznamenané v miestnej
kronike, ale aj osem jej obyvateľov. Ďalší dvaja spoluobčania zahynuli v SNP – vojaci povstaleckej armády. Jeden z nich, dôstojník Michal Minka, bol posmrtne povýšený do hodnosti major.
Aby sa na tieto obete nezabúdalo, organizátori na čele so starostom obce a za pomoci sponzorov inštalovali na budove obecného úradu novú pamätnú dosku s ich menami. Počas osláv 750. výročia založenia
obce a zároveň na výročie jej oslobodenia (4. 4. 1945) bola táto doska odhalená v prítomnosti veľvyslanca
RF Pavla M. Kuznecova.
Ľubomír JANČO, tajomník OblV SZPB v Žiari nad Hronom
Ochotnícke divadlo Krasnodeva pripravilo nedávno
pre členov a sympatizantov
SZPB obce Čaňa hru Ženský
zákon.

Výbor ZO SZPB k tomu zorganizoval aj malé občerstvenie,
ktoré starosta Michal Rečka
umocnil sladkým prekvapením
pre naše členky. Monika GERGEĽOVÁ

Rekordná účasť na behu oslobodenia
V apríli sme pri príležitosti 69. výročia oslobodenia mesta Galanta
zorganizovali v spolupráci s mestom 34. ročník súťaže Beh oslobodenia – beh Galantou. Účasť bola rekordná – vyše 670 bežcov.

Tento rok sa pretekalo aj na novej trase, po Hlavnej ulici v centre
Galanty. Za SZPB sa k súťažiacim i divákom prihovoril predseda oblastného výboru Jozef Janský.
V hlavnej kategórii na 10 km sme privítali aj bežcov z Česka, Rumunska, Španielska a Maďarska. Zaujímavosťou súťaže bol čipový systém
merania času pretekárov.
A. PONGRÁCOVÁ

Priamy účastník SNP Rudolf Jung spoločne s Ivanom Pasternákom a Jánom Železníkom položili
veniec SZPB k mohyle M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Na spomienkovom zhromaždení pri
príležitosti 95. výročia tragického úmrtia velikána slovenských dejín sa popri oficiálnych delegácií Kancelárie prezidenta SR, Ministerstva obrany SR, zahraničných diplomatov a spoločenských
organizácií zúčastnili aj tunajší občania vrátane žiakov miestnych škôl, pre ktorých M. R. Štefánik, významný pilot, meteorológ, hvezdár, diplomat a politik, je tým najlepším vzorom.

Patril medzí hlavných zakladateľov Československého štátu, prvého štátu Slovákov a Čechov. Jeho vzácny život vyhasol 4. mája 1919, keď sa plný síl a nadšenia vracal na slobodnú slovenskú zem. Jeho životný
odkaz je tu a zaväzuje nás všetkých.
V. DOBROVIČ
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Na súťaži nechýbali ani členovia ZO SZPB Galanta a ZO SZPB Nový Svet.
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69. výročie víťazstva nad fašizmom, Slavín 2014
Pamiatku obetí 2. svetovej vojny a hrdinstva ľudí, ktorí bojovali
proti nacizmu a fašizmu, si naši najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia vlády, diplomatického zboru, zástupcovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a odbojári uctili pri príležitosti
69. výročia ukončenia vojny na bratislavskom Slavíne. Na tomto
vojenskom cintoríne, kde je pochovaných vyše 6800 sovietskych
vojakov, vzdali úctu všetkým tým, ktorí padli za našu slobodu.
Víťazstvo nad fašizmom, ako výstižne v príhovore poznamenal
ruský veľvyslanec, bolo víťazstvom dobra nad zlom a spravodlivosti nad nespravodlivosťou.

Z vystúpení hostí
Predseda vlády SR Robert Fico

Čas, ktorý žijeme, nie je časom
na lacné gestá, ako urobil primátor L. Mikuláša, keď odmietol na
oslavu oslobodenia mesta pozvať
zástupcov Ruskej federácie. Každý politik si musí dobre zvážiť, či
chce robiť gestá, alebo či sa bude
správať ako štátnik.

Pripomíname si tých, ktorí bojovali a padli, a nerobíme tu nový
výklad dejín podľa momentálnej
politickej situácie.

Účasť Červenej armády a jej
podiel na celkovom víťazstve nad
fašizmom sú nespochybniteľné!

Na zamyslenie nás privádza
nepoučiteľnosť ľudí a ich skúse-

nosť s fašizmom. Sami vidíme
v koľkých podobách sa v Európe
zjavuje a aké príšerné podoby našej súčasnosti ukazuje. Fašizmus
pred demokraciou uprednostňuje
vládu tvrdej ruky a ponúka zdanlivo rýchle riešenia.

Je tu aktuálny moment, ktorý
nás privádza k hlbokému zamysleniu. A to je nepoučiteľnosť ľudí
a ich skúsenosť s fašizmom. Sami
vidíme, v koľkých podobách sa
v Európe zjavuje a aké príšerné
podoby našej súčasnosti ukazuje. Fašizmus uprednostňuje pred
demokraciou vládu tvrdej ruky
a zdanlivo ponúka rýchle riešenia.

Tajomník OblV SZPB Rudolf Václavík z Lučenca a jeho nerozlučná harmonika nechýbajú na žiadnych významných podujatiach SZPB. Okrem
Lučenčanov tu vidíme aj tajomníčku z Rimavskej Soboty Marianu Velochovú, z Humenného Gabrielu Rosičovú...

Veľvyslanec RF Pavel M. Kuznecov

Na Slovensku a v Rusku rovnako hodnotíme náš spoločný boj
proti nacizmu.

Víťazstvo v roku 1945 je spoločným víťazstvom všetkých národov Európy, štátov protihitlerovskej koalície, nad nacizmom.
Bolo to víťazstvo dobra nad zlom
a spravodlivosti nad nezákonnosťou.

Vďaka poučeniu z 2. svetovej
vojny si uvedomujeme, k akej
hrozivej čiare môžu priviesť nároky na svetovú nadvládu. Aké
nebezpečné sú pokusy o silový
nátlak na slobodné národy, na zvrchované štáty.

Pokusy kdekoho uchádzať sa
o úlohu najvyššieho sudcu v kaž-

dej situácii na celom svete môžu
vyústiť a už aj vyúsťujú do nebezpečenstva straty riadenia v medzinárodných vzťahoch.

Víťazstvo nad fašizmom je
hrozivým varovaním všetkým
tým, ktorí odmietajú pamätať si
minulosť. Ktorí sa aj dnes pokúšajú ospravedlniť zločiny nacistov
a ich pomáhačov.

Ešte nebezpečnejšie je zrodenie sa ideológie ultranacionalizmu, neonacizmu, xenofóbie
a antisemitizmu v niektorých krajinách. Vzbudzuje údiv skutočnosť, že niektoré štáty sú ochotné
dokonca aj podnecovať šírenie takýchto nálad v záujme vlastných
geopolitických cieľov.

Delegácia ÚR SZPB.

Predseda SZPB Pavol Sečkár blahoželá vyznamenanej plukovníčke Márii Pelcrovej z Martina.

Účastníci osláv 65. výročia oslobodenia z Humenného.

Predseda SZPB Pavol Sečkár

Málokto vie, že pre Československo sa vojna v máji nielen
skončila, ale ona sa preň fakticky aj začala. Dňa 20. mája 1938
sme totiž operatívne povolali do
zbrane prvý ročník záloh, čo bola
reakcia na začiatok sústredeného
rozmiestňovania nemeckých jednotiek pri našich hraniciach 18.
mája 1938.

3. mája 1945 sa oslobodením
posledných obcí na území Slovenska (Klokočova a Makova)
skončila bojová činnosť na našom
území.

Máj je významný aj posledným
bojom s banderovcami na našom
území, ktorý sa odohral 4. mája
1948 pri Veľkej Lodine. Pripomínam to preto, lebo potomkovia
včerajších banderovcov nedávno
zakrvavili kyjevské ulice a zvrhli
legitímnu ukrajinskú vládu.

Za frontom ustupujúcich Nemcov zostalo 102 vydrancova-

ných a vypálených slovenských
obcí, zničené mosty, železnice,
vodárne, zamínované objekty
a cesty. K tomu masové hroby
a hroby nevinných starých ľudí,
žien a detí.

SZPB bude dôsledne chrániť
pamiatku bojovníkov za slobodu.
Nedopusťme znevažovanie hrdinstva našich vojakov, vojakov Červenej a rumunskej armády, partizánov i obyčajných ľudí, ktorí sa
neváhali postaviť proti fašizmu.

Upozorňujeme, pozor na extrémistov! Postupujú premyslenejšie, zmenili rétoriku, šíria nenávistnú ideológiu. Zamerali sa
na sľubovanie toho, čo nemôžu
nikdy splniť.

Obraciame sa aj na vás. Prejavte svoj odpor k novodobým činom
extrémizmu! Zúčastnime sa v čo
najväčšom počte spomienkových
osláv 70. výročia SNP v Banskej
Bystrici!

V prvom rade sedia naši osloboditelia červenoarmejci Nikolaj A. Melnikov, Vladimír I. Dymkov,
Alexander I. Kozin a vpravo vedúci ruskej delegácie Vladimír L. Bulgakov. V druhom rade sú
slovenskí účastníci bojov za našu slobodu: sprava Juraj Biľo, Anna Bergerová a Ján Chudík.
V treťom rade sa za objektívom fotoaparátu ukrýva účastník SNP Rudol Jung.

Ešte snímok s ministrom vnútra.

Odlišnosťou oproti niekoľkým minulým ročníkom je, že tentoraz v jednom šíku vence kládli ruské,
bieloruské a kazašské veľvyslanectvo. Zástupca ukrajinského veľvyslanectva vzdal hold padlým
hrdinom osobitne.

Štátny tajomník MO SR vyznamenáva ruského veterána.

Slavín opäť žiari aj v noci

Priami účastníci bojov za naše oslobodenie.

Od 8. mája je opäť osvetlený jeden zo symbolov Bratislavy, vojnový pamätník Slavín. Už aj v noci vidieť sochu
sovietskeho vojaka s vlajkou na vrchole pamätníka. Je va-

rovným prstom pre všetkých tých, ktorí by chceli narušiť
súčasné mierové spolunažívanie našich národov.
Nové svetlá pre pamätník zaplatila ruská ambasáda.
(Voľné pokračovanie v budúcom čísle.)
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69. výročie víťazstva nad fašizmom, Slavín 2014
Pamiatku obetí 2. svetovej vojny a hrdinstva ľudí, ktorí bojovali
proti nacizmu a fašizmu, si naši najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia vlády, diplomatického zboru, zástupcovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a odbojári uctili pri príležitosti
69. výročia ukončenia vojny na bratislavskom Slavíne. Na tomto
vojenskom cintoríne, kde je pochovaných vyše 6800 sovietskych
vojakov, vzdali úctu všetkým tým, ktorí padli za našu slobodu.
Víťazstvo nad fašizmom, ako výstižne v príhovore poznamenal
ruský veľvyslanec, bolo víťazstvom dobra nad zlom a spravodlivosti nad nespravodlivosťou.

Z vystúpení hostí
Predseda vlády SR Robert Fico

Čas, ktorý žijeme, nie je časom
na lacné gestá, ako urobil primátor L. Mikuláša, keď odmietol na
oslavu oslobodenia mesta pozvať
zástupcov Ruskej federácie. Každý politik si musí dobre zvážiť, či
chce robiť gestá, alebo či sa bude
správať ako štátnik.

Pripomíname si tých, ktorí bojovali a padli, a nerobíme tu nový
výklad dejín podľa momentálnej
politickej situácie.

Účasť Červenej armády a jej
podiel na celkovom víťazstve nad
fašizmom sú nespochybniteľné!

Na zamyslenie nás privádza
nepoučiteľnosť ľudí a ich skúse-

nosť s fašizmom. Sami vidíme
v koľkých podobách sa v Európe
zjavuje a aké príšerné podoby našej súčasnosti ukazuje. Fašizmus
pred demokraciou uprednostňuje
vládu tvrdej ruky a ponúka zdanlivo rýchle riešenia.

Je tu aktuálny moment, ktorý
nás privádza k hlbokému zamysleniu. A to je nepoučiteľnosť ľudí
a ich skúsenosť s fašizmom. Sami
vidíme, v koľkých podobách sa
v Európe zjavuje a aké príšerné
podoby našej súčasnosti ukazuje. Fašizmus uprednostňuje pred
demokraciou vládu tvrdej ruky
a zdanlivo ponúka rýchle riešenia.

Tajomník OblV SZPB Rudolf Václavík z Lučenca a jeho nerozlučná harmonika nechýbajú na žiadnych významných podujatiach SZPB. Okrem
Lučenčanov tu vidíme aj tajomníčku z Rimavskej Soboty Marianu Velochovú, z Humenného Gabrielu Rosičovú...

Veľvyslanec RF Pavel M. Kuznecov

Na Slovensku a v Rusku rovnako hodnotíme náš spoločný boj
proti nacizmu.

Víťazstvo v roku 1945 je spoločným víťazstvom všetkých národov Európy, štátov protihitlerovskej koalície, nad nacizmom.
Bolo to víťazstvo dobra nad zlom
a spravodlivosti nad nezákonnosťou.

Vďaka poučeniu z 2. svetovej
vojny si uvedomujeme, k akej
hrozivej čiare môžu priviesť nároky na svetovú nadvládu. Aké
nebezpečné sú pokusy o silový
nátlak na slobodné národy, na zvrchované štáty.

Pokusy kdekoho uchádzať sa
o úlohu najvyššieho sudcu v kaž-

dej situácii na celom svete môžu
vyústiť a už aj vyúsťujú do nebezpečenstva straty riadenia v medzinárodných vzťahoch.

Víťazstvo nad fašizmom je
hrozivým varovaním všetkým
tým, ktorí odmietajú pamätať si
minulosť. Ktorí sa aj dnes pokúšajú ospravedlniť zločiny nacistov
a ich pomáhačov.

Ešte nebezpečnejšie je zrodenie sa ideológie ultranacionalizmu, neonacizmu, xenofóbie
a antisemitizmu v niektorých krajinách. Vzbudzuje údiv skutočnosť, že niektoré štáty sú ochotné
dokonca aj podnecovať šírenie takýchto nálad v záujme vlastných
geopolitických cieľov.

Delegácia ÚR SZPB.

Predseda SZPB Pavol Sečkár blahoželá vyznamenanej plukovníčke Márii Pelcrovej z Martina.

Účastníci osláv 65. výročia oslobodenia z Humenného.

Predseda SZPB Pavol Sečkár

Málokto vie, že pre Československo sa vojna v máji nielen
skončila, ale ona sa preň fakticky aj začala. Dňa 20. mája 1938
sme totiž operatívne povolali do
zbrane prvý ročník záloh, čo bola
reakcia na začiatok sústredeného
rozmiestňovania nemeckých jednotiek pri našich hraniciach 18.
mája 1938.

3. mája 1945 sa oslobodením
posledných obcí na území Slovenska (Klokočova a Makova)
skončila bojová činnosť na našom
území.

Máj je významný aj posledným
bojom s banderovcami na našom
území, ktorý sa odohral 4. mája
1948 pri Veľkej Lodine. Pripomínam to preto, lebo potomkovia
včerajších banderovcov nedávno
zakrvavili kyjevské ulice a zvrhli
legitímnu ukrajinskú vládu.

Za frontom ustupujúcich Nemcov zostalo 102 vydrancova-

ných a vypálených slovenských
obcí, zničené mosty, železnice,
vodárne, zamínované objekty
a cesty. K tomu masové hroby
a hroby nevinných starých ľudí,
žien a detí.

SZPB bude dôsledne chrániť
pamiatku bojovníkov za slobodu.
Nedopusťme znevažovanie hrdinstva našich vojakov, vojakov Červenej a rumunskej armády, partizánov i obyčajných ľudí, ktorí sa
neváhali postaviť proti fašizmu.

Upozorňujeme, pozor na extrémistov! Postupujú premyslenejšie, zmenili rétoriku, šíria nenávistnú ideológiu. Zamerali sa
na sľubovanie toho, čo nemôžu
nikdy splniť.

Obraciame sa aj na vás. Prejavte svoj odpor k novodobým činom
extrémizmu! Zúčastnime sa v čo
najväčšom počte spomienkových
osláv 70. výročia SNP v Banskej
Bystrici!

V prvom rade sedia naši osloboditelia červenoarmejci Nikolaj A. Melnikov, Vladimír I. Dymkov,
Alexander I. Kozin a vpravo vedúci ruskej delegácie Vladimír L. Bulgakov. V druhom rade sú
slovenskí účastníci bojov za našu slobodu: sprava Juraj Biľo, Anna Bergerová a Ján Chudík.
V treťom rade sa za objektívom fotoaparátu ukrýva účastník SNP Rudol Jung.

Ešte snímok s ministrom vnútra.

Odlišnosťou oproti niekoľkým minulým ročníkom je, že tentoraz v jednom šíku vence kládli ruské,
bieloruské a kazašské veľvyslanectvo. Zástupca ukrajinského veľvyslanectva vzdal hold padlým
hrdinom osobitne.

Štátny tajomník MO SR vyznamenáva ruského veterána.

Slavín opäť žiari aj v noci

Priami účastníci bojov za naše oslobodenie.

Od 8. mája je opäť osvetlený jeden zo symbolov Bratislavy, vojnový pamätník Slavín. Už aj v noci vidieť sochu
sovietskeho vojaka s vlajkou na vrchole pamätníka. Je va-

rovným prstom pre všetkých tých, ktorí by chceli narušiť
súčasné mierové spolunažívanie našich národov.
Nové svetlá pre pamätník zaplatila ruská ambasáda.
(Voľné pokračovanie v budúcom čísle.)

BOJOVNÍK / 10

6

7

BOJOVNÍK / 10

PROTI KLAMSTVÁM A FALZIFIKÁCIÁM

Súčasný nemecký názor na históriu 2. sv. vojny
V Nemecku má história 2. svetovej vojny a prvých rokov po nej
obrovský význam. Ide totiž o obdobie keď sa štátny systém menil na prisluhovača nacizmu, ktorý iné názory a postoje nekompromisne postihoval.

Po rozpade ZSSR a po zjednotení Nemecka sa intenzita spomínania zločinov hitlerizmu začala
v oficiálnych prejavoch znižovať.
Postupne sa tým oslaboval aj názor na svoju historickú vinu. Vrátane bezpodmienečnej zodpovednosti za holokaust.
No a útok proti ZSSR, ako aj
snaha o totálnu likvidáciu Slovanov a národov ZSSR, tak tie sa už
vôbec nespomínajú.
V súčasnom Nemecku niet na
štátnej úrovni otvorených pokusov revízie alebo falzifikácie histórie. Dnešní falzifikátori svoj názor nikomu nevnucujú. Oni ho iba
ponúkajú. Ako veľmi „kvalitnú“
názorovú alternatívu.

Pohyb v troch kategóriách téz
Prvá: Ide o tézy, ktoré vypracovalo Goebbelsovo ríšske ministerstvo propagandy ešte do
skončenia vojny. Predovšetkým
ide o mýty o „nespočetných zločinoch“ vojakov Červenej armády
na území Nemecka, ktoré spoločne formujú obraz „barbarov z východu“. Tí vraj, riadení túžbou po
pomste, zmietli na svojej ceste
všetko civilizované.
Vyvolával sa tým strach Nemcov, obava, čo im červenoarmejci
vyvedú. A hlavne, že s nimi budú
zaobchádzať rovnako brutálne,
ako to robili nemeckí okupanti
u nich – vraždili, kradli, znásilňovali, unášali do otroctva atď.
Dnes sa to využíva na destabilizáciu a rozkolísanie pocitov slušne si žijúcich občanov Nemecka.
Patrí sem aj vymyslená interpretácia, že nemecká agresia proti
ZSSR bola preventívnou vojnou
na záchranu Európy pred „hrozbou komunizmu a stalinského totalitarizmu“.
Druhá: Patria sem argumenty,
ktoré používali advokáti obvinených pred Norimberským tribu-

nálom. Sú to úvahy o akejsi „nezákonnosti“ a o „protinemeckom
zaujatí“ súdu nad hlavnými nacistickými zločincami ako „odplaty
víťazov nad porazenými.“
Rovnako známe sú aj pokusy prisúdiť plnú vinu a zodpovednosť za zločiny nacistického
režimu úzkemu okruhu osôb,
predovšetkým na tých, ktorí spáchali samovraždu – na A. Hitlera,
H. Himmlera, J. Goebbelsa a nepriamo aj na M. Bormanna. No
a zároveň vyňať z toho väčšinu
nemenej vinných, čiže opodstatniť zločinné konania nemeckých
úradníkov, právnikov, policajtov,
podnikateľov, vedcov a vojakov.
Snahou je zobrazovať ich len ako
vykonávateľov rozkazov, ktorí
nepoznali ani šírku týchto zločinov a ani ich konečný cieľ.
Rozšírená je aj idea „rovnocenného“ utrpenia Nemcov a obetí
nacistickej agresie, zhoda osudov
nacistického Nemecka a ostatnej Európy, rozbitej 2. svetovou
vojnou. Snaha prekryť fašistické
zločiny trápením Nemcov pripomína politickú prax nacistickej
strany, ktorá aktívne využívala na
realizáciu svojich cieľov pojem
„nemecký národ“. Napriek tomu,
že sa mu odvodzovala len úloha
pracovnej sily a potravy pre delá.
Po skončení vojny sa stavalo na
tom, aby žiaľ a trápenie Nemcov
vyvolávali aj v očiach víťazov
zhovievavosť a žiaľ.
Tretia: Preinačovať minulosť
– „historické“ prístupy, ktoré sa
rozšírili a rozvinuli v povojnovom
období – na element ideologického boja v studenej vojne. Patrí
sem zamlčiavanie rozhodujúcej
úlohy ZSSR a Červenej armády vo víťazstve nad fašistickým
Nemeckom. V súčasných nemeckých prameňoch sa len veľmi
zriedka nachádzajú opisy efektívneho plánovania bojových operá-

Ilustračné foto: internet

cií Červenej armády, prevahy radu
druhov sovietskej vojenskej techniky. Prakticky vôbec sa nehovorí
o pevnosti, odhodlaní, odolnosti
a hrdinstve sovietskych vojakov.
Zobrazovaní sú ako tupí, bezcitní a krutí ničitelia ľudskej masy,
ktorých pohýna len pocit pomsty
a zlý génius Stalina, porážajúci
dobre pripravený a zabezpečený
Wehrmacht na východnom fronte
len trápnymi a tragickými nedorozumeniami, vyvolanými aj klimatickými podmienkami ruskej
zimy, atď.
Odmieta alebo zamlčiava sa
teória a prax genocídy mnohonárodnostného sovietskeho ľudu,
konkrétne Plán Ost, blokáda Leningradu, kruté zaobchádzanie so
sovietskymi (a po SNP i so slovenskými) vojnovými zajatcami (ani
jedným sa nepriznával štatút vojnového zajatca, naši povstaleckí
vojaci boli označovaní termínom
bandita – pozn. vmi), zverstvá vo
vzťahu k civilným obyvateľom,
ich násilné odvážanie na nútené
práce, rozkrádanie a likvidácia
kultúrnych pamiatok...
K tézam tejto kategórie patrí aj
neuznávanie, že ZSSR a jeho obyvateľstvo si najviac vytrpelo od
fašistickej agresie. Politický režim
Stalina sa prirovnáva k nacistickej

diktatúre (čo je dnes oficiálnym
trendom v celej strednej a západnej Európe – pozn. vmi) a na základe toho sa tvrdí, že 2. svetová
vojna bola zrážkou v podstate
rovnakých totalitných systémov.
Sovietsky zväz akoby bol nemenej vinný z nešťastí národov Európy ako fašistické Nemecko.
Pomocou tejto logiky sa odmieta aj oslobodzovacia misia Červenej armády. Sovietske vedenie sa
obviňuje z nastolenia komunistickej diktatúry v krajinách strednej
a východnej Európy a z rozpadu
Nemecka.
Falzifikátori vykresľujú historické udalosti tak, aby sa nadobudol dojem, že Európu, vrátane
Nemecka, oslobodili od fašizmu
Američania, Angličania a Francúzi. Rusi, podľa nich, akoby
len páchali zločiny a „prekúvali“
európske národy z „fašistických
ohnív na ohnivá komunistického
otroctva“. ZSSR sa okrem toho
viní aj z Berlínskej krízy, zo stavby Berlínskeho múru, z obetí na
nemecko-nemeckej hranici atď.
Všetky tieto tézy majú goebbelsovské náznaky. Nacistický antiboľševizmus, ktorý bol premyslený do najmenších podrobností,
sa hodil i Západu pri opozičnom
boji ideológií a pokračoval v existencii pod „obchodnou značkou“
antikomunizmu, s ktorým sú spojené pokusy opodstatniť rozpútanie vojny s Nemeckom ako „záchrany Európy pred boľševickým
útlakom.“

Zanovité zamlčiavanie

Ilustračné foto: internet

BOJOVNÍK / 10

Podobné pseudohistorické teórie sa v nemeckej spoločnosti
postupne stále viac zakoreňovali.
Napomáhali tomu aj bývalí vojaci
z východného frontu, ktorí z pochopiteľných dôvodov čoraz zanovitejšie mlčali, alebo dokonca
ako „očití svedkovia“ odmietali
zločiny, ktoré sami na východných sovietskych územiach páchali.
Bývalí
hitlerovskí
vojaci,
počnúc generálmi a končiac radovými vojakmi, ktorí všetci bez
výnimky „nič nevedeli“ o zločinoch fašizmu a „ničoho takého

sa nezúčastnili“, naplnili obchody
memoárovou literatúrou o vysokej profesionalite a sebaobetovaní
nemeckých fašistických vojakov.
Medzi postihnutými „kolektívnou
amnéziou“ grafomanov sa ocitli
aj bývalí nacistickí propagandisti,
ktorým len stačilo vymeniť názov
firmy a zase pracovali v odbore.
Typickým príkladom bol známy
autor Paul Carell – ktorý nebol
nikto iný ako dnes už nebohý
Obersturmbanführer SS a tlačový
tajomník ríšskeho ministra zahraničných vecí Ribbentropa Paul
Karl Schmidt. Takíto autori, aby
ospravedlnili hitlerovských vojakov, zobrazovali ich ako „tragických hrdinov“ vstupujúcich do
nerovnoprávneho boja s „hordami
barbarov“.

Na scéne sú merkantilné motívy
Pravdou však je, že táto „stará
tradícia“ studenej vojny pomaly
opúšťa scénu. Novými falzifikátormi dnes hýbu iné motívy, predovšetkým merkantilné – snaha
zarobiť si realizáciou politickej
objednávky. No a to, že občas
sa chytia aj starých, už prežitých námetov, je iba svedectvom
ich nedostatočného historického
vzdelania. Čo však neznižuje ich
informačný nápor.
Adresáti ich diel majú byť
takouto falzifikáciou zbavovaní vlastnej kultúrno-historickej
identity (kto to na Slovensku ešte
necíti? – otázka vmi), v prípade
Spoločenstva nezávislých štátov
a Ruska má oslabiť aj ideový základ jednoty národov, ktoré ich
tvoria.

Spamätajme sa!
Na Slovensku si musíme uvedomiť, že prekrúcanie našej vlastnej
histórie nám nepridáva úcty ani
doma a ani v zahraničí. Problém
Slovenska je v tom, že náš štát tiež
rozsiahlo financuje oficiálnych
falzifikátorov. Vo veľa prípadoch
je k nim veľkorysejší ako k bojovníkom, ktorí s fašizmom a nacizmom bojovali na západe, na juhu
i na východe, a hlavne, ktorí ho
vskutku aj porazili!
S využitím zahraničných prameňov Vladimír MIKUNDA
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HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Ten, kto nepozná históriu, je odsúdený...
...prežiť si ju znovu. Nikto z nás by však nechcel zažiť zverstvá, ktoré sa diali nielen počas druhej svetovej vojny. Možno aj preto sa britské štúdio Pathé s pomocou videokanálu Youtube rozhodlo pripraviť pre nadšencov histórie nečakanú vec.
Desaťtisíce historických záberov nakrútených od roku 1896 až po rok 1976, a aby
toho nebolo málo, nechýbajú ani najnovšie záznamy z nedávnej minulosti. Navyše, pozrieť si ich môžeme úplne bezplatne.

stalo. Zachytávajú aj to, ako americké vojská
odnášajú z Orlieho hniezda všetky cennosti
a umelecké diela. Príspevok zachytáva aj smrť
Heinricha Himmlera, presnejšie jeho telo, a zadržanie Göringovej ženy Emmy a dcéry Eddy.

Francúzske pľuvance a kopance –
len ako propaganda
Materiál zachytáva reakciu údajne obyčajných ľudí na odporcov nacistov počas nemeckej okupácie krajiny.
Propagandistické video ukazuje dav, ktorý
pľuje na odsúdených a facká ich. Následne boli
zábery použité na šírenie „nacistickej horúčky“,
ktorá zachvacovala jednu krajinu za druhou.

Britské oceľové vtáky
Priaznivcom letectva istotne ulahodí príspevok, v ktorom sa predstaví celá plejáda
strojov využívaných britským letectvom od
roku 1910 až po rok 1949.
Stroje Spitfire, Hurricane, Lancaster Bomber,
Meteor, The Canberra a Fairy Delta predstaví
reportér vo vyše trojminútovom zostrihu. Spolu
s tým, čo dokázali vo vojne.

Svedectvo zverstiev
Ide o záznam o zverstvách, ktoré sa odohrali v koncentračných táboroch po ich oslobodení.
Príspevok z koncentračného tábora Buchenwald, ktorý komentuje poslankyňa britského
parlamentu Mavis Tateová, ukazuje ešte pozostatky tiel v peciach a obrovské kopy mŕtvol.
Sama dodáva, že to, čo je na záberoch vidieť, je
len zlomok hrôzy, ktorú v tábore videla.

Oslobodenie Kyjeva a Stalingradu
Vyše šesť mesiacov trvali kruté boje o Stalingrad, kde sa stretli sovietske vojská a nacistické jednotky.
Jednému z najdôležitejších bojov na východnom fronte sú venované hneď dva zostrihy.
Skazou dýcha aj video z oslobodenia Kyjeva.
Všetky tri záznamy sú desivé najmä preto, že
ukazujú vojnou zbedačený národ, ktorého čakali
roky práce, aby mestá opäť postavil z trosiek.

Poprava Pietra Carusa
Šéf fašistickej polície v Ríme Pietro Caruso sa zapísal do histórie najmä pre masaker
v Ardeatínskych jaskyniach, pri ktorom zahynulo 330 (niektoré iné pramene hovoria
o 335) obyvateľov Ríma.
Dôvodom bol úspešný útok rímskych partizánov, ktorým sa s pomocou výbušnín podarilo
zabiť 32 príslušníkov jednotiek SS. Hitler vtedy
vydal príkaz, že za každého člena SS majú zabiť 50 Talianov. Nakoniec však poľavil a žiadal
smrť 10 za jedného.
Poľný maršal Albert Kesselring zohnal 270
väzňov a Caruso 50. Keďže však napokon ešte
jeden príslušník SS podľahol zraneniam, pripojili ďalších 10 Talianov. Tých na okraji mesta
zviazali a postrieľali. Carusa za účasť na masakre odsúdili na trest smrti, ktorej priebeh zachytilo video.

Kráľ na návšteve u nacistov
Abdikovaného kráľa Eduarda VIII. a jeho
milovanú Wallis Simpsonovú zachytila kamera počas stretnutia s Adolfom Hitlerom na
nacistickom sneme.
Hoci bývalému panovníkovi parlament stretnutie neodporúčal, on sa odradiť nenechal. Na
stretnutí sa údajne pozdravil s Hitlerom známym
nacistickým gestom, to však zaznamenané nie
je. Historici dodnes špekulujú, že či by Británia
bojovala na opačnej strane barikády, ak by Eduard VIII. zostal na tróne.

Staršie ročníky si možno niektoré záznamy
budú pamätať z klasického spravodajstva, mnohé sa však pre cenzúru na obrazovky Československej televízie nikdy nedostali. Videobanka
je zoradená primárne do štrnástich kategórií,
kde nájdete: hviezdy Zlatej éry, hudbu, zvieratá, britskú kráľovskú rodinu, ničivé katastrofy
a nešťastia, videozáznamy spred roku 1910, svetové kuriozity, vynálezy, vtipné videá, šport aj
módu, ale milovníkov histórie potešia najmä
dve konkrétne kategórie: Dni, ktoré otriasli
svetom a Vojnové archívy. Tie ponúkajú skutočné skvosty.
Tancujúci Hitler a tajné rokovanie
vo vagóne
Nemeckého nacistického vodcu pozná každý. Nie každý však mal možnosť vidieť ho aj
v iných úlohách ako besniace monštrum.
Pathé prináša celkovo 7 videí, na ktorých ho
vidieť napríklad ako svedka na svadbe jedného
z jeho pravých rúk – Hermanna Göringa. Zverejnili tiež záznam, keď Hitler pri domácom krbe
s Evou Braunovou predviedol aj svoje tanečné
schopnosti. Zaujímavý je aj príspevok stretnutia dvoch diktátorov – Hitlera a Mussoliniho
– o tom, ako strávili dve a pol hodiny vo vlaku
a dohadovali sa na vojenskej spolupráci. Nechýbajú však ani videá z Ríma, jeho prvý prejav ako
nemeckého kancelára či pohľad na budovu nacistického sídla po atentáte z roku 1944, ktorý Hitler
prežil. Video ukazuje aj zdravotné komplikácie,
ktoré utrpel – po atentáte už nepodával ochromenú pravicu, návštevy vítal podaním ľavej ruky.
Gestapácka inkvizícia
pod Eiffelovkou
Absolútne desivý je záznam z Paríža, kde si
priamo pod ikonickou vežou postavili jednotky SS svoju komnatu smrti.
V nej na drevené koly napichovali svoje obete
a podrobovali ich tak brutálnym výsluchom. Na
zázname vidieť stenu pokrytú desiatkami rúk
obetí, ktoré sa snažili z bolesti vymaniť.
Zbierky smrti z Osvienčimu
Ide o záznamy z koncentračných táborov.
Jedným z mnohých je video z Osvienčimu,
na ktorom vidieť masové hroby plné tiel, kopy
okuliarov, oblečenia, kufrov, topánok a zubov,
ktoré im kliešťami vytrhávali z lebiek pre zlato,
ktorým bol chrup opravený. Dodajme, že mnohé pozostatky a osobné veci po obetiach sa stále
nachádzajú v priestoroch múzea koncentračného tábora Osvienčim ako memento.

Kráľovná Alžbeta II. automechaničkou
To, že súčasná britská panovníčka slúžila
počas druhej svetovej vojny ako pomocníčka,
vie každý.

Orlovi vyplienili hniezdo
Unikátny pohľad na miesto, kde Hitler žil
s Evou Braunovou až do konca vojny.
Historické zábery ukazujú to, čo z neho zo-

Hmyz infikovaný maláriou – pre nacistov skvelá biologická
zbraň pod záštitou toho, kto o najúčinnejšom vraždení a tvorbe
čistej árijskej rasy vedel zrejme najviac.
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Kategória „Deň, ktorý otriasol
svetom“...
...je oveľa bohatšia, ale aj rôznorodejšia. Pozrieť si v nej môžete až 86 videí a celkovo obsahuje 3 hodiny a 32 minút materiálu. Aj tam sa
však dajú nájsť pozoruhodné zábery. Od abdikácií kráľa Eduarda VIII. a cára Mikuláša, cez pohreb kráľovnej Viktórie, podpisovanie írskej nezávislosti až po smrť a pohreb princeznej Diany,
útok na Svetové obchodné centrum, dolapenie
Saddáma Husajna či hurikán Katrina. Nechýbajú
príspevky o útoku na Pearl Harbour, Hitlerovo
napadnutie Rakúska, nemecká invázia v Poľsku,
evakuácia Dunquerku, londýnsky Blitz, oslobodenie Paríža či podpisovanie Jaltskej dohody.
Databáza nevynechala ani udalosti od roku
1960, a teda postavenie Berlínskeho múru, Kubánsku krízu, slávny prejav Martina Luthera
Kinga, zastrelenie Johna Fitzgeralda Kennedyho, beatlemániu, šesťdňovú vojnu, sovietsku inváziu do Československa, útoky IRA, Černobyľ,
Lockerbie, Hillsborough, Tchien-an-men, pád
Berlínskeho múru a operáciu púštna búrka.
Adriana MIKUNDOVÁ, podľa yuotube.com/britishpathe

Výučba agresie a nenávisti
Zaujímavé je video, ktoré zachytáva cvičenie mladých regrútov – budúcich príslušníkov SS.
Dva tábory, často nie viac ako 10-ročných
chlapcov, postavili na ulici proti sebe a štvali ich. Cieľom bolo vzbudiť v deťoch brutalitu a chuť po agresivite a odstrániť akékoľvek
známky súcitu a solidarity.

Taliansky spôsob popravy.

Biologické zbrane z Dachau
Heinrich Himmler podporoval
v koncentračnom tábore Dachau
málo známu kapitolu nacistického výskumu, ktorá sa v archívoch
objavuje ako SS – Ahnenerbe
(pseudo výskumný inštitút). Išlo
o projekt, pri ktorom vedci skúmali rôzne druhy hmyzu na účinné šírenie malárie, ktorá by likvidovala
nielen obrovské masy ľudí, ale aj
spojenecké vojská.
Prvýkrát na tento program

Britským archívom sa podarilo vytiahnuť
zábery z jej autoškoly. Na záverečné skúšky sa
prišli pozrieť aj kráľ, kráľovná a sestra budúcej
panovníčky. Mladá Alžbeta sústredene opravila
zdravotnícke zásobovacie vozidlo a hrdo sa usmievala, kým si ju jej otec doberal. Písal sa rok
1945 a vtedy nikto ani len netušil, že sympatická
dôstojníčka bude o 8 rokov novou kráľovnou.
* * *
Videá, ktoré Pathé zverejnilo, majú rôzne
dĺžky – od pár desiatok sekúnd po vyše sedem minút. Najdlhšie sa týka japonských samovražedných pilotov kamikadze. V zbierke
nechýba pohľad na ničivé bombardovanie Hirošimy a na jeho následky, ale ani nacistický
útok na britské vojnové lode.
Nájdete tu aj nejeden záznam, ktorý sa
datuje k prvej svetovej vojne. Jeden z roku
1916 zachytáva bitku na Somme.

upriamil pozornosť americký historik Michael Kater, ktorý infor-

malária u vojakov naozaj počas
vojny vyskytla.
Plán spustiť tento výskum vnukli
nacistom vši, ktoré prenášali týfus.
V roku 1942 zriadili entomologic-

Nacisti sa dlho tvárili, že vyvíjajú účinné pesticídy a tiež, že
skúmajú maláriu, ale podľa expe-

Biologická zbraň alebo bakteriologická zbraň je zbraň
založená na princípe organizmu alebo ním produkovanej
látky. Cieľom je vyvolávať u človeka chorobný stav či
otravu a následne jeho oslabenie alebo smrť.
mácie zverejnil vo svojej práci
pred 50 rokmi. Výskum má veľmi
slabú dokumentáciu a tak nie je
jasné, či malarické komáre skutočne použili v Taliansku, kde sa

ké pracovisko a tam spustili výskum malarických komárov. Koho
postavia do čela ústavu bolo dlho
predmetom hádok a špekulácií medzi nacistickými pohlavármi.

Biologická zbraň – výstražný
symbol

Ilustr. foto: internet

rimentálnych protokolov z rokov
1944 je jasné, že hľadali taký druh
komára, ktorý by bol natoľko agresívny, žeby spôsobil rýchlejšie
šírenie malárie ako je bežné.
Ako nakoniec komáre použili?
A či vôbec? Na to presné dôkazy nie sú, zostali len domnienky
a špekulácie. Celý výskum podľa niekoľkých záznamov mohol
stroskotať na neprofesionalite
vedenia strediska výskumu v Dachau. Dnes už je zrejmé, že ak by
aj nacistické jednotky malarické
komáre použili, existovala proti
nim už vtedy účinná liečba.
A. MIKUNDOVÁ, podľa Der Standard
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Jubilanti ZO SZPB sa dožívajú
• Bratislava 9: Mária Pokorná 94
a Vlasta Čunderlíková 91 rokov.
• Bratislava 12: Vlasta Kulíšková
82 rokov.
• Bratislava 19: Milan Košikár 88
rokov.
• Bratislava 24: Ing. Anton Lošonský 94 rokov.
• Bratislava 26: Erika Lenárová 70
rokov.
• Bratislava 29: Helena Havranová
82 a Edita Kostroňová 80 rokov.
• Bzince p/Javorinou – Cetuna:
Anna Plašienková 86 a Emília Rojková 85 rokov.
• Badín: Anna Hudobová 87 a Irena
Čierna 75 rokov.
• Bojnice: MUDr. Vladimír Novotný 70 rokov.
• Banská Bystrica – Fončorda: Janina Vaľková 90 a Alica Chladná 70
rokov.
• Banská Bystrica – Tr. SNP: Renáta Hamšíková 70 rokov.
• Banská Bystrica – Stred: JUDr.
Alojz Mikušinec 87 a Ing. Marián
Stieranka 65 rokov.
• Banská Bystrica – Radvaň: Viera
Mláková 70 a Mgr. Mária Horňanová 60 rokov.
• Banská Bystrica – Kostiviarská:
Eva Kanianská 75 rokov.
• Banská Bystrica – Rudlová:
Klaudia Lestyányová 25 rokov.
• Banská Bystrica – M SNP: Carmen Vagnerová 55 a Mgr. Tomáš
Schmidt 35 rokov.
• Bošáca: Ján Janega 87 rokov.
• Bystré: Michal Sukovský 87 rokov.
• Breznička: Emília Plavuchová 87
rokov.
• Brezno 1: Emília Bukovinová 92,
Viliam Škultéty 91, Jozef Kováčik
90, Margita Jurčová 82 a Edita Weisenpacherová 75 rokov.
• Baláže: Edita Kenická 70 rokov.
• Bytča: Zuzana Reháková 80 rokov.
• Cinobaňa: Viera Bračoková 70
rokov.
• Čierny Potok: Ján Sebiň 65 rokov.
• Čadca: Milan Prengel 70 rokov.
• Gemerská Poloma: Zuzana Kalinová a Juraj Brezňan 70 rokov.
• Harmanec: Oľga Schmidtová 75
rokov.
• Hrachovo: Božena Maňúrová 82
rokov.
• Hostie: Júlia Ďuriačová 65 rokov.
• Horná Mičiná: Juraj Baran 75,
Anna Kvasnová 70 a Alena Belajová 55 rokov.

• Košice 16: Ing. Ján Spodniak 80
rokov.
• Kordíky: Mária Bírešová 82 rokov.
• Kuzmice: Ján Sokol 81 rokov.
• Kolarovice: Paulína Židková 84
rokov.
• Liptovská Teplička: Mária Gigacová 84 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Vojtech Rázus 88, Emília Guothová 86, Irena
Borbisová 83, Emília Purgatová
a Božena Hunanová 70, Jana Urbanovičová 60 rokov.
• Lučenec 1: Helena Kissová a Antónia Schneková 91 rokov.
• Lučenec 2: Viliam Križan 86 rokov.
• Myjava: Štefan Belanský 81
a Anna Grečná 65 rokov.
• Očová: MVDr. Juraj Kubiš 70 rokov.
• Pohorelá: Paulína Vojtková 92,
Františka Kuklicová 89, Mária Vírusová 83, Anna Pajerová 65 a Ing.
Anna Pravotiaková 50 rokov.
• Poltár: Gustáv Gavalec 90 rokov.
• Petrovce: Juraj Čurlík 65 rokov.
• Rimavská Sobota 1: Mária Bubelíniová 93 rokov.
• Rimavská Sobota 2: Marta Belková, Pavel Banský a Ladislav Varga 75, Jolana Zubačová 70, Július
Ruszó Bán, Jaroslav Chromek a Ján
Rohár 65 rokov.
• Selce: Alžbeta Králiková 86 rokov.
• Sliač: Paula Babicová 90 a Titus
Satmar 91 rokov.
• Skýcov: Alžbeta Fábryová a Školastika Turčanová 88 rokov.
• Sučany: Zuzana Kuzicová 92 rokov.
• Snina – mesto: Ladislav Tarasenko 88 a Františka Pandulová 86
rokov.
• Sečovce 1: Mária Kľučárová 81
rokov.
• Trebišov 1: Ladislav Barančík 75
a Anna Molnárová 60 rokov.
• Trebišov 2: Mária Mokáňová 98
rokov.
• Trnava 1: Nadežda Predmerská
94, Jozef Kopáčik 92, Mária Glembová 84, Oľga Milová a Ľudovít
Ševčík 83, Anna Vavrová a František Sedláček 70 rokov.
• Trnava 2: Eva Štefániková 87,
Milan Janeček 86 a Matilda Čajkovičová 60 rokov.
• Tisovec: Mária Krejči 94, Mária
Daxnerová 90 a Rudolf Piecuch 88
rokov.

• Trenčín 1: Juraj Hermanovský 93,
Viera Weingartová 85 a Miroslav
Rebro 70 rokov.
• Utekáč: Julka Janečeková 80 rokov.
• Vráble: Mária Štefániková 86, Pavol Černo 82 a Dušan Štefánik 60
rokov.
• Vranov n/Topľou 3: Ján Mačkanin 92 rokov.
• Varín: Anton Mucha 90 rokov.
• Zvolenská Slatina: Anna Hroncová 81 rokov.
• Zvolen – Centrum 1: Ján Kulich
90 rokov.
• Zemianske Kostoľany: Magdaléna Bebejová 70 a Štefan Andrejka
55 rokov.
• Zlaté Moravce: Katarína Zlatňanská 90 rokov.
• Žiar n/Hronom: Anton Kuzma 92
a Ján Vanko 91 rokov.
• Žilina 1: Peter Uko 91 rokov.
• Žilina 12: Pavol Padyšák 91 rokov.
Jubilantom
srdečne blahoželáme!

Ilustr. foto: Bojovník

Juliana Maternyová oslávila životné
Pri tejto príležitosti jej bola
jubileum 90 rokov
udelená medaila M. R. Štefánika III. stupňa za významnú
činnosť v domácom a zahraničnom odboji, za dlhoročnú
mimoriadne záslužnú prácu
v orgánoch a organizáciách
SZPB, za presadzovanie pokrokových demokratických,
humanitných tradícií odkazu
boja za slobodu a proti fašizmu. Medailu jej odovzdal Pavol Sečkár, predseda SZPB.
Pani Maternyová žije v Zariadení pre seniorov Jeseň
v Banskej Bystrici.
Vedenie Zariadenia pre seniorov Jeseň

Navždy sme sa rozlúčili
 Banská Bystrica – Tr. SNP
s 89-ročnou MUDr. Boženou
Stykovou.
 Čadca s 83-ročným Ing. Milanom Kurucárom a 82-ročnou
Ernestínou Mazancovou.
 Čaňa so 69-ročnou Martou
Hitkovou.
 OblV Košice s 91-ročným
Jánom Kijovským a 83-ročnou
Klárou Saxunovou.

Lehota
p/Vtáčnikom
s 89-ročnou Annou Belaňovou.
 Muráň s 88-ročnou Zuzanou
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Grendovou a 85-ročnou Helenou Bábeľovou.
 Snina – mesto s 88-ročným
Ing. Ivanom Cilipom a 73-ročnou Annou Grundzovou.
 Trenčín 2 s 92-ročnou Zitkou
Michalcovou.
 Tlmače so 78-ročným Jozefom Kúdelom.
 Žilina 1 s 93-ročným Pavlom
Vítekom.
Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Odpočívaj v pokoji
Dňa 25. apríla 2014 sme sa na cintoríne v Kameňanoch (okres Revúca) rozlúčili s členom
rozviedneho oddielu SLÁVA, s prívlastkom Jelšavský, s Eugenom Miroškynom (partizánska
brigáda „Rákosi“). Oznam o jeho úmrtí priniesol Bojovník 3/2014.

Za SZPB sa na pohrebe zúčastnili podpredseda
ÚR a predseda OblV SZPB v Rožňave Norbert
LACKO, predseda HDK OblV SZPB v Rimavskej
Sobote JUDr. Jozef Pupala a predseda ZO SZPB
v Tornali Marian Zelina.
Jozef PUPALA
(Pre Bojovník bez nároku na honorár)
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Literárna a výtvarná DÚHA –
XVIII. ročník
2. mája 2014 sa už po osemnásty raz uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby žiakov materských a základných
škôl DÚHA 2013–2014. O rozsiahlosti podujatia svedčí aj to,
že ceny si prevzalo až 90 detí
všetkých vekových kategórií
a zo všetkých kútov Slovenska.

Novovymenovanému brigádnemu generálovi Jánovi Iľanovskému (i keď zatiaľ v rovnošate plukovníka)
gratulovali k novej hodnosti všade, kde sa objavil. Napríklad priamo v L. Mikuláši, ale aj v obci Podtureň,
kde svojimi spomienkami priblížil boje pri oslobodzovaní obce a aj postup osloboditeľov na L. Mikuláš.
Ján MACHOVIČ, tajomník OblV SZPB L. Mikuláš

Oblastná organizácia
SZPB v Starej Ľubovni
je spoluorganizátorom
tejto súťaže, a preto do
poroty nominovala aj
svojho predstaviteľa.
Najlepšie z 1362
výtvarných prác boli
umiestnené v Mestskej
galérii a na Ľubovnianskom hrade. V literárnej časti sa žiaci
o prvenstvo uchádzali
s vyše 400 prácami.
Za povšimnutie stojí
fakt, že ministerstvo
školstva, ako vyhlaso-

vateľ a garant súťaže, s usporiadateľom, ktorým je Ľubovnianske osvetové stredisko, do tohto
ročníka nezaradilo témy späté
s 2. odbojom a 2. svetovou vojnou, čo v minulosti bolo a čo
opäť bude aj v ročníku 2014 –
2015. Konkrétne sa pripravuje
téma „Čo vieš o SNP zo spomienok starých rodičov?“.

Václav HOMIŠAN
(Pre Bojovník bez nároku na honorár)

Na snímke: Predseda OblV SZPB Václav
Homišan, tajomník OblV SZPB Ladislav
Šlachtovský, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice Ivana Šipošová a žiačka Karin Čičáková
z Prievidze, ocenená za výtvarnú tvorbu.

Oslavy 69. výročia v troch etapách

Oblastný výbor SZPB v Rimavskej Sobote sa inšpiroval štvorročnou tradíciou jednej svojej základnej organizácie, a tak už po
druhýkrát zorganizoval vedomostnú súťaž žiakov ZŠ a osemročných gymnázií zo znalostí o príčinách 2. svetovej vojny, z jej priebehu a o vojnových konfliktoch od jej skončenia.

Aj tento rok ZO SZPB zorganizovala v spolupráci so ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove vedomostnú
súťaž pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.
V trojkolovom zápolení vedomosti žiakov hodnotili riaditeľ ZŠ Koloman Migra a náš člen Ján Sihelský. Zvíťazilo
družstvo siedmakov, ktoré sa s deviatakmi zúčastní i okresnej súťaže v Rimavskej Sobote. Aj takto sa chceme
poďakovať učiteľovi Vladimírovi Törköľovi, ktorý žiakov vedomostne pripravil.
ZO SZPB v Hrachove

Na povstalecký cintorín v Martine-Priekope pomohli dôjsť vojnovej veteránke Márii Pelcrovej (vpravo)
predseda SZPB P. Sečkár a (vľavo) predseda OblV SZPB v Martine pplk. Imrich Repka. Úplne napravo je
podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár.

Tohto ročníka sa v štyroch kolách zúčastnili štyri družstvá: Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa, ZŠ s MŠ S. Vozára v Hrachove, ZŠ P. J.
Šafárika z Tornale a ZŠ P. Dobšinského R. Sobota, ktoré ho v zostave
Alexandra Krnáčová, Alexandra Majorová a Bianka Gemesiová aj vyhralo. Jej dievčatá správne odpovedali na všetky otázky.
Organizátori súbežne s kvízom usporiadali okresnú výtvarnú súťaž
Vojna a mier očami detí. V nej sa najlepšou maľbou stala práca Zuzany
Oravcovej z evanjelickej ZŠ v R. Sobote a skupinový plagát žiačky ZŠ
v Jesenskom Kataríny Bodovej s názvom Chráňme život na Zemi.
No a tretím doplnením bol stolnotenisový turnaj k výročiu konca 2.
svetovej vojny medzi žiakmi základných a stredných škôl celého okresu. Čo bola už výsostná záležitosť ZO SZPB Rimavská Sobota I. v spolupráci s Centrom voľného času – Relax v R. Sobote.
Jozef PUPALA
(Pre Bojovník bez nároku na honorár)

25 dní, ktoré otriasli Pitelovou
Tak sa nazýva knižočka spomienok Zuzany Hárezníkovej, už
nežijúcej obyvateľky obce Pitelová (okres Žiar nad Hronom).
Približuje priebeh oslobodenia obce 4. apríla 1945.

Čelo sprievodu pri pietnych spomienkach v Košiciach tvoria od roku 2012 priami účastníci protifašistického odboja. Na základe dohody OblV SZPB s Mestom Košice táto výnimka z protokolu potrvá dovtedy,
kým sa na podujatiach budú zúčastňovať.
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Autentický zápisník, napísaný obyčajnou ceruzkou, pripomína
25 dní vojnových hrôz, ako ich preciťoval obyčajný človek pri
prechode frontu.
V rodine pani Hárezníkovej zápisník dlho opatrovali a vydať ho
sa rozhodli až na podnet viacerých spoluobčanov. A urobili dobre,
zápisník 25 dní, ktoré otriasli Pitelovou sa v sekunde zmenil na
svedectvo o tom, že najväčšie utrpenie cez vojnu znáša civilné
obyvateľstvo.
Ľubomír JANČO, tajomník OblV SZPB v Žiari nad Hronom
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Predpoveď astrológa Pavla Globu k Ukrajine

Všetko sa prudko zmení

Ak bude Kyjev pokračovať vo svojom „bezchrbtovom a prostitútskom“ konaní, nasmerovanom na zapredanie sa za čo najvyššiu cenu, tak Ukrajina sa k roku 2018 neudrží ako spoločný
štát, predvída rektor astrologického inštitútu, historik a analytik
Pavel Globa. A dodáva, že noví ukrajinskí lídri sa vyberú cestou
integrácie s Ruskom.

Globovi je ľúto, že Ukrajina si
za celých 20 rokov samostatnosti nedokázala vytvoriť skutočný
štátny systém. Ukrajina, ktorá je
v znamení Býka a Saturnu, vošla
ako planéta moci a systému riadenia na jeseň 2012 do protikladného znamenia (k Býkovi), t.j. do
Škorpióna. „Od tých čias sa to
tam aj začalo: pohyb k EÚ, nepochopiteľné kroky raz tam, raz
onam, protestné akcie, prezident
to raz podporil, inokedy odvolal...
No a, samozrejme, veľmi veľa nepriateľov a konfrontácií vo vnútri.
Toto všetko spôsobil práve Saturn
v Škorpiónovi,“ tvrdí astrológ.
Opierajúc sa o pohyb hviezd
a planét Globa tvrdí, že „Ukrajina v takomto stave zotrvá do leta
2015, práve tak dlho bude Saturn
v Škorpiónovi. Lenže ani ďalej sa
to príliš nezmení, pretože Saturn
vojde do znamenia Strelca, čo je
pre Ukrajinu tiež nebezpečné.
Vznikne obrovská potreba štátnej
ideológie, ktorej dnes niet.“
Rok 2015 sa tak pre Ukrajinu
stane najzložitejším a najkritickejším, nakoľko rozpad štátu jej
bude hroziť celých 2,5 roka. „Štát
preto potrebuje seriózneho lídra,
ktorý musí byť silnou osobnosťou s jasnou pozíciou vo výstavbe
štátnej vertikály. Na základe novej
štátnej ideológie. Ak sa to nepodarí a zostane len ono počínanie

„prostitútok“, s cieľom niekomu
sa čo najdrahšie predať, obávam
sa, že Ukrajina v roku 2018 nezostane spoločným štátom.“ Globa

Čítaníčko
hovorí o pravdepodobnosti rozpadu, i keď menšej ako 50 percent.
V roku 2018 je vraj možná aj integrácia Ukrajiny s Colnou úniou.
V čase, keď Saturn vojde do znamenia Kozorožca, vtedy bude
veľmi zreteľne vyjadrená potreba
kryštalizácie štátneho projektu
(Kozorožec je príbuzným znakom
Býka), ale dovtedy sa prejavia
veľmi ostré, bolestivé a dokonca
až smrteľné problémy Ukrajiny,“
vyhlásil Globa.

Astrológ si myslí, že po roku
2018 vzniká nádej, že do riadenia ukrajinského štátu vstúpia
pragmatici, ktorí sa začnú riadiť
princípom výhod pre štát. Lebo
„súčasné vedenie prijíma aj nevýhodné rozhodnutia“.
Komentujúc úsilie Ukrajiny
o eurointegráciu, Pavel Globa poznamenal, že „Kyjevu nikto oficiálne neponúkol možnosť vstúpiť
do EÚ, no ak by mu to aj navrhli,
tak iba ako kolónii so stratou národnej identity a s podmienkou
vzdania sa národných záujmov.
Taký variant je výhodný iba tomu,
kto z tohto procesu získava konkrétne dividendy, a tým, ktorí
majú financie uložené v bankách
EÚ alebo USA. Čiže vládnucej
„verchuške“ a miestnym oligarchom.
Výhodné im je to z dôvodu, že
ak by neprijali rozhodnutia protirečiace záujmom Ukrajiny, okamžite im zablokujú účty, zbankrotujú a potom ich ešte poženú aj pred
súd,“ predpovedá astrológ Pavel
Globa.
-vmi- podľa nr2.ru

ZRNKÁ HUMORU
Na cintoríne sú vedľa seba dva
čerstvé hroby. Pri každom stojí
muž v smútočnom obleku. Zrazu
sa jeden tíško opýta:
– Manželka?
– Nie, svokra.
– Ani to nie je zlé...
* * *
Pred svadbou radí matka dcére:
Pamätaj si, nikdy sa s manželom nehádaj! Hneď sa pustí do
plaču.

Nemôžem si vziať vašu dcéru, je
hlúpa!
– Chápem vás, mladý muž, chápem. Vy naozaj potrebujete dievča, ktoré má dosť rozumu za vás
oboch.
* * *
Na prednáške: V Mesačnom
kráľovstve existuje zákon, že muži
si nemôžu zobrať svoju svokru za
ženu.
No a to je, uznajte, krásny príklad úplne zbytočného zákona.

11. mája 1945 zazneli posledné výstrely 2. sv. vojny v Európe... (tajnička)
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16. máj 1935 – E. Beneš podpisuje ako minister zahraničných vecí
zmluvu so ZSSR o vzájomnej pomoci. Podľa nej však Moskva mohla prísť na pomoc ČSR, len ak si spojenecký záväzok splní aj Francúzsko.
17. máj 1945 – V Prahe na Staromestskom námestí sa koná slávnostná vojenská prehliadka víťazov. Na znak uznania bojových zásluh
boli do prehliadkového kombinovaného pluku včlenené aj najlepšie
čaty a roty 4. gardovej divízie osloboditeľov hlavného mesta Slovenska – Bratislavy.
Ku koncu vojny mal 1. čs. armádny zbor v ZSSR 18 087 bojovníkov,
spolu s tylovým zabezpečením 31 725 príslušníkov.
18. máj 1938 – Pri čs. hraniciach sa začali sústreďovať nemecké jednotky. V reakcii na to bol 20. mája 1938 do zbrane povolaný prvý
ročník záloh čs. brannej moci.
18. máj 1944 – Čatloš zriaďuje osobitné Armádne veliteľstvo v Prešove na čele s generálom Malárom, vyňaté z právomoci VPV v B.
Bystrici. Malárovi tak začiatkom augusta 1944 podliehala 25-tisícová armáda.
19. máj 1945 – Prvé zasadnutie SNR rozhodlo, že vybrané mestá
a dediny, vojenské útvrary a inštitúcie budú pomenované podľa hrdinov SNP.
20. máj 1947 – Uznesením vlády ČSR bolo ministerstvu vnútra nariadené posilniť pohraničné útvary na ochranu pred banderovcami.
Počas presunu pohraničného pluku prenikla na Slovensko silná skupina banderovcov („sotňa Chromenkova“), ktorá napadla viacero
obcí.
22. máj 1942 – Začala platiť vyhláška, že Židia z bratislavského okresu sa musia vysťahovaťdo Sv. Jura a z piešťanského okresu do Vrbového.
23. máj 1939 – Hitler zdôvodňuje opodstatnenie operácie Weiss.
Otázka vraj nestojí o zľutovaní sa nad Poľskom, ale len o útoku pri
prvej vhodnej príležitosti.
23. máj 1942 – Slovenský snem odobruje deportácie Židov z územia
Slovenska zákonom č. 68/1942. Tie sa pritom začali už 26. marca
1942 do Osvienčimu a Majdaneku. Vojnový štát platil za každého
500 ríšskych mariek.
26. máj 1942 – Britský minister zahraničných vecí Anthony Eden
podpisuje v Moskve Zmluvu o vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Veľkou Britániou a ZSSR.
Táto i neskoršia zmluva s USA (11. 6. 1942) definitívne zlikvidovali
Hitlerove nádeje na izoláciu ZSSR.
27. máj 1942 – Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš uskutočňujú
atentát na R. Heydricha (na následky zranení zomrel 4. júna). V protektoráte je nastolené stanné právo. 18. júna sú parašutisti z operácie
Antropoid zlikvidovaní.
28. máj 1940 – Nemecko stratilo nórsky Narvik. Prvé víťazstvo spojencov vo vojne.
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29. máj 1944 – Skončil sa presun čs. samostatnej obrnenej brigády
do južného Škótska.
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30. máj 1942 – Tisíc britských bombardérov bombarduje Kolín nad
Rýnom, boj sa tak po prvý raz počas 2. svetovej vojny prenáša na
nemecké územie.
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Správne vylúštenie tajničky z č. 8 znie: Jednotka bola formovaná na Ukrajine...
Knihu posielame Jane Szabóovej do Dunajskej Stredy.
Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.

BOJOVNÍK
Dvojtýždenník antifašistov

30. máj 1938 – V direktíve Fall Grün (Prípad zelená) Hitler vyhlásil:
„Mojím pevným rozhodnutím je zničenie Československa vojenskou akciou v najbližšej budúcnosti.“ Podľa náčelníka štábu hlavného velenia Wehrmachtu W. Keitela malo byť splnenie tejto direktivy
„zrealizované najneskôr 1. októbra 1938.“

30. máj 1942 – V hlavnom stane sovietskeho vrchného velenia bol
vytvorený ústredný štáb partizánskeho hnutia, ktorý priamo velil
partizánskym jednotkám v tyle nepriateľa. Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia bol vytvorený 20. júna 1942.
30. máj 1942 – V Anglicku bolo sformované čs. stíhacie krídlo, zložené z príslušníkov čs. perutí 310. A 312. RAF a britskej stíhacej
perute 154. RAF.
30. máj 1966 – X. zjazd SZPB odmieta všetky útoky na pamiatku
SNP, na povstaleckých vojakov a partizánov.
31. máj 1941 – 11. čs. peší prápor – Východný – sa z Egypta presúva
do tábora v Západnej púšti a do 24. júna chráni poľné letiská.
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