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Briti ovládli summit a téma utečeneckej krízy sa 

dostala do úzadia. Aké jednoduché, však? 

Británia má opäť výnimku...

Čo sa deje v Európskej únii?

reálneho sveta, ktorému sa snažím 
porozumieť“. Podľa mňa metóda 
analýzy je rovnaká a treba ju pou-
žiť pri konštrukcii hospodárskeho 
ideálu EÚ aj dnes! Vedecky sme 
neriešili fungovanie ekonomík a tak 
riešime Britániu, riešime Grécko 
a hlavne riešime utečencov a vy-
mýšľame nezmyselné kritéria ako 
ich rozdeliť do krajín EÚ. V tejto 
spojitosti musím ešte spomenúť iný 
zásadný problém fungovania kapi-
talizmu, jeho zlyhania. Opäť vyu-
žijem citát zo spomenutého diela: 
„Aj u amerického podnikového 
riadenia so všetkými jeho príkrasa-
mi, ktoré sa ukázalo počas desaťro-
čí dobré, odhalilo prispôsobovanie 
neustále sa meniacemu globálne-
mu prostrediu medzery, ktoré vy-
žadujú pozornosť. Presné účtov-
níctvo je zásadné pre fungovanie 
kapitalizmu voľného trhu“. Neraz 
som písal o zlodejstvách gigantov 
Enron a WorldCom. A Greenspan 
píše: „Debakel Enronu a škandál 
obklopujúci zrútenie WorldComu 
v nasledujúcom lete mi spôsobili 
mimoriadne starosti“. A u nás sa 
prednášajú mýtické praktiky ako 

v USA efektívne riadia podniky. 
A účtovníctvo sa tak stalo syno-
nymom „nechajte zlodejov chytať 
iných zlodejov“. A preto máme da-
ňové raje, ktoré rozhádzali ekono-
miky krajín EÚ a tvorcami rajov sú 
ľudia z EÚ. Ministrovi fi nancií som 
napísal, že hlavným problémom 
ekonomiky SR a EÚ je deborde-
lizovať fi nančné toky. A kde je 
blahobyt národa, o ktorom sa píše 
v knihách ba aj v ústavách viace-
rých európskych krajín a samo-
zrejme v ústave USA? A tak máme 
paradoxný stav. Počujeme tikať ho-
diny, ale nepočujeme ekonomickú 
víchricu v EÚ a vo svete. Nemáme 
reformátorov, ale máme deformá-
torov. Nemáme podnikový plán, 
ale máme biznis plán (hospodár-
stvo nepotrebuje plán! Tam stačí 
rozkrádať.), nemáme platobnú ne-
schopnosť ale máme difólt, nemá-
me krčmu, ale máme pub, nemáme 
rekreačné stredisko ale máme re-
zort, nemáme jednakú proporci-
onálnu daňovú sadzbu ale máme 
rovnú daň; a podobný kaleidoskop 
nezmyslov. 

(pokračovanie na str. 2)

Dôležité, že platia pravidlá EÚ 
pre zakrivenie uhoriek. A tak sa 
úplne aktuálnou stala kniha bý-
valého guvernéra FEDu A. Gre-
enspana Vek turbulencií. V nej sa 
vyspovedal aj zo svojich hriechov. 
Ale nás aj poučil, a na to by som 
chcel upozorniť. Priznal sa, že v ro-
ku 1952 mal ročný plat niečo vyše 
6 000 USD. Oveľa závažnejšie z hľa-
diska riadenia ekonomiky, a teda 
predovšetkým kolobehu peňazí 
sú tie tvrdenia, ktoré budem cito-
vať a týkajú sa ekonometrie, naj-
závažnejšieho nástroja logického 
ekonomického uvažovania. Píše: 
„Profesor Wolfowitz písal rovnice 
kriedou na tabuľu a dával nám ich 

na štúdium na cyklostilovaných 
kópiách. Okamžite som videl silu 
týchto nových nástrojov“. Za mimo-
riadne závažný poznatok pokladám 
toto: „Zároveň však je pochopiteľne 
štruktúra modelu úplne podstatná 
pre jeho úspech. Nemôžete vymys-
lieť abstraktné modely len tak zo 
vzduchu. Mali by byť odvodené 
z faktov. V mojej mysli neplávajú 
kolom dokola abstrakcie. Ktoré 
by neboli zviazané s pozorovaním 
skutočného sveta. Potrebujú kotvu. 
Preto sa snažím získať každé mysli-
teľné pozorovanie alebo fakt o tom, 
čo sa stalo. Čím väčšia je podrob-
nosť, tým reprezentatívnejší prav-
depodobne bude abstraktný model 

Inzerujte v našich novinách
VYUŽIŤ NAŠE STRÁNKY MÔŽETE AJ NA OSLOVENIE

SVOJICH POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV! 

Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete si priamo 
cez internetovú adresu: humorista@milankupecky.eu, 

alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, Nové Zámky, 
objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu 

reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž). 
-tvorcovia novín-

Želanie

úprimne a zo srdca želajú: tvorcovia novín

Keďže je to v našej moci, 
tak Vám prajeme k Veľkej noci 
lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko, vajíčko. 
Veselú Veľkú noc plnú slniečka, radosti, 
milých priateľov a pekných chvíľ

K sviat ku všet kých žien,

prajeme im šťasti e len,

prajeme im krásu k tomu ,

nech sú ozdobou každého domu .
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(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty

Rozhovor s Jánom Maršálkom

Namiesto falošnej kortešačky

(dokončenie z 1. str.)

Do Európy nám prichádzajú ľu-
dia bolestne narážajúci na hranice 
chudoby, krvavo sa zraňujúcich 
o rôzne bariéry a múry v ich kra-
jinách a u nás sa im teraz triešti 
ich úsilie mať sa lepšie. Hoc ich 
krajiny sú bohaté, žiaľ su vo vojne. 
Priznajme si, aj na báze posledné-
ho summitu, že prežívame pocit 
bezvýchodiskovosti a bezmnocnej 
stratenosti a v nás sa rodí zážitok 
a vízia sveta ako nepochopiteľné-
ho a nepreniknuteľného labyrintu. 
To fakticky spôsobuje dezorien-
táciu miliónov ľudí v EÚ, tých čo, 
obrazne povedané, robia lopatou. 
Nezapríčiňuje to dezaktivizáciu ich 
síl, nielen fyzických? Nepoznajú 
svoj hospodársky ideál, ktorý je 
cieľom každého človeka, každý 
človek sa chce mať lepšie ako sa 
mal včera. To je prirodzený pud. 

Lepšie ako včera sa má 31 ročný 
Mark Zuckerberg, ktorý 99 % ma-
jetku dal na charitu!!! Nemajú mať 
ľudia pocit samoty, opustenosti 
a odcudzenosti? Pozrite si priam ne-
komunikovateľnosť všetkých ľud-
ských vzťahov, pozrite si rozpad 
manželstiev, či rozpad priateľstiev. 
Musíme to vedieť - pozrieť sa prav-
de do očí! Pozrite si neprehľadnú 
hierarchiu úradných inštitúcií u nás
a samozrejme aj v iných krajinách 
EÚ a v samotnom Bruseli. Prevoz 
kancelárskeho papiera z Bruselu do 
Štrasburgu, inej centrály EÚ. To je 
náš odkaz pre budúce generácie. 
Naši predkovia nám zanechali Ba-
ziliku Sv. Petra či Akvadukt do Kar-
tága. Prečo nie sme schopní nájsť 
východisko? Na čo nám ekonómo-
via vymýšľajú modely riadenia eko-
nomiky? A prvým bol J. Tinbergen, 
nositeľ Nobelovej ceny, profesor 
ekonómie, predseda Centráleno 

plánovacieho úradu Holandska 
a tvorca teórie hospodárskej po-
litiky na báze ekonometrie (môj 
učiteľ). Pri vstupe do EÚ sme čaka-
li perspektívu, respektíve že sa nám 
otvorí. Odhalila sa nám dráma. Kto 
dá riešenie? Máme revolucionárov 
z roku 1989, ale nemáme zodpo-
vednosť za očakávaný blahobyt 
ľudí. Kto je zodpovedný? Nemáme 
Tinbergenov, ktorí by používali 
ekonomický mikroskop ekonomet-
riu, aby videli detaily a chyby eko-
nomického stroja EÚ. Dovolím si 
preložiť anglickú báseň. Náš svet 
bol odetý do mystérie čiernej jak 
noc/ Buď svetlo!, povedal Newton, 
sťa by mal moc/ Ale Satan sa iba 
krátko mračil za rohom/ zrazu Ein-
stein svet prevrátil hore nohami. Kto 
a kde je Satan? Čo sa deje v Európ-
skej únii?

Prof. Jozef Husár

Ľudia, voliči i ostatné etnické 
skupiny, ktoré spolu žijú (či lepšie 
povedané živoria) na Slovensku, 
dovoľte najskôr túto krátku pred-
volebnú úvahu. Hovorí sa, že keby 
voľby niečo riešili, tak sa nekonajú. 
Je to pravda, ibaže je to aj tým, že 
nie je koho voliť a preto je "takmer 
nulová" volebná účasť a napokon 
nevieme sa správne rozhodnúť. 

O programoch politických strán 
do parlamentu vieme toho málo, 
snáď iba toľko, že aká bude ich výš-
ka platu a koľko peňazí získajú za 
naše hlasy. Nič viac. Teda ako po-
môcť bežným ľuďom - občanom
v ich neľahkej situácii, aby nepod-
ľahli falošným sľubom, heslám, 
proklamáciám a tomu, čo si prečí-
tajú na drahých bilbordoch? Je to 
verejným tajomstvom, že na po-
litickú dráhu sa ide viacmenej iba 
kvôli získaniu moci a tým i k pe-
niazom. To sa vždy opakuje a nie-
len u nás...Zrekapitulujme si voľby 
ostatných rokov a ich výsledky? 
Postupne to s našou republikou, 
najmä ekonomicky ide dolu vo-
dou, až na zopár výnimiek, väčši-
na občanov žije v biede a chudobe! 
V parlamentných voľbách, ktoré sú 
predo dvermi kandidujú politické 
strany a najmä ich lídri, ktorí zme-
nili iba ak názov, prípadnne pre-
vrátili kabát. Pritom sa vo vládach 
a rôznych zoskupeniach vystriedali 
takmer všetky a výsledok? Liberáli 
sa hlásia ku kresťanstvu, k sociánej 
spravodlvosti, no väčšine ide iba 

o vlastný prospech v intenciách Zá-
padu, uvedomujúc si, že USA i tzv. 
zjednotené spoločenstvo EÚ im 
(nám) to takto naordinovali. Väčši-
na strán má vykorisťovateľský cha-
rakter, hoci sú ľavé či pravé, ľudovo 
pvedané, všetko na jedno kopyto. 
Ostáva nám teda voliť strany, ktoré 
podľa možností, popri súkromnom 
podnikaní by vedeli zabezpečiť do-
mácu stratégiu, čiže obmedziť cu-
dzie monopoly, byť sebestačnými 
najmä vo výrobe potravín, pretože 

laicky povedané, najprv treba na-
sýtiť ľudí chlebom, až potom na-
sledujú ďalšie osobné potreby. Ide 
o to, pousilovaťsa byť pánmi, nie 
panákmi vo svojej krajine, ktorá de 
facto smeruje ku dnu. V rámci EÚ 
sme stále na rázcestí, najmä preto, 
že jej zjednotenie je vo hviezdach, 
a reálnou alternatívou je zánik EÚ, 
so všetkými jej atribútami, navyše 
pribúdajú euroskeptici...

K voľbám však treba ísť za každú 
cenu, pretože v tzv. demokracii je 
to jediná možnosť ako sa zúčastniť 
na ovplyvenie vecí verejných.

Patrím medzi tých, ktorí sú za 
samostatné, národné riadenie štá-
tu. A hoci to aj nepôje, hlasy za so-
ciálne spravodlivý štát budú silnou 
protiváhou mnohých havkáčov, 
pritakávačov, lebo i tak vysnívanej 
Európy sa nikto z nás nedožije, tá 
nikdy nebude. Osobne pochybu-
jem, je to môjn názor, že ekono-
micky silné štáty neznížia svoju 
životnú úroveň kvôli tým slabším, 
zaostávajúcim a chudobným prav-
depodobnejšie je, že budú brzdiť 

našu rozvýjajúcu sa prípadnú kon-
kurencie schopnosť. 

Ak budeme voliť SMER, uvedom-
me si (odhladnúc od prešľapov- 
kedy v našej politike neboli?), že 
za ich doterajšieho volebného vlád-
nutia bol relatívny pokoj, žiadne 
hašterenie. Ďalší prípadný koalič-
ný partner vhodny k SMER-u je 
SNS. Odkedy je predsedom nový 
líder Danko, nie sú žiadne potyčky 
s národnosťami, menšinami, ako za 
čias Slotu....

Prípadný opozičný zlepenec nič 
nerieši, pretože keď nemá Fico viac 

peňazí na sociálne dávky a zvyšo-
vanie minimálnej mzdy a platov 
vôbec, nemá ich teda ani štát, ani 
žiadna politická strana a na oligar-
chiu sa nemožno spoliehať...Dzu-
rindová vláda, ktorá všetko rozpre-
dala zahraničiu položila tento štát 
na kolelná. "Obyčajní ľudia - kovbo-
ji" sa stali zrazu neobyčajnými. Na-
vyše, mali by sme sa zamyslieť nad 
tým, ako od polovice tohto roka, 
keď budeme predsedajúci štát EÚ 
chceme ukázať zahraničiu, že vie-
me o vážnych veciach rozhodovať 
s profesionalitou, vrátane riešenia 
otázok a problémov, ktoré nás ne-
obídu v rámci súčasnej, spoločnej 
EÚ. Ako chceme dokázať, že sme 
rovnocennými, schopnými ľudmi 
a vieme zaujať k tej-ktorej veci ro-
zumné a fundované stanovisko? 
Na to treba rozumných a už osved-
čených ľudí, politikov čo vedia
o čom hovoria. Preto rozhodnime 
sa nevoliť takých kvázi politikov, 
ako sú Maťovič, Hlina, Kiska a im 
podobní. Veď ako predsedajúca kra-
jina budeme hostiteľmi množstva 
zahraničných predstaviteľov, chystá 
sa u nás (v Bratislave) nespočetné 
množstvo podujatí, odborných 
stretnutí, seminárov, zasadnutí EÚ, 
rôznych komisií a nebolo by dobré 
to nezvládnúť a zažiť hanbu, kto 
nás to to zastupuje?! Ak už inak 
to nejde, držme sa aspoň zdravého 
rozumu! 

Vojtech Drábik , nerozhodný 
no potenciány volič SMER-u, 

SNS, alebo Ľudovej strany Naše 
Slovensko
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

S blížiacimi sa jarnými mesiacmi, pribúdajú očakávania i príprava

Rybník Mederčina postupne ožíva
Rybník Mederčina v Nitrian-

skom Hrádku existuje od roku 2005
ako súkromný rybník. Nachádza 
sa v malebnom prostredí v strede 
prírody. Majtelia od jeho vzniku 
pripravili pre návštevníkov, nie-
len rybárov, miesto pre obľúbené 
športové aktivity a zároveň miesto 
na trávenie aktívneho voľného 
času s rodinou, alebo s priateľmi. 
A to pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po tých skôr 
narodených. Pre deti je tu vytvo-
rený priestor v podobe krásneho 
detského ihriska, pre nadšencov 
športu sú k dispozícii dve volej-
balové ihriská, jedno futbalové 
a multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania si vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si 
tak západ slnka z hladiny rybní-
ka, prípadne s chladeným pivom 

v ruke. Rybník slúži samozrejme 
prioritne ako lovný rybník, kde po 
zakúpení povolenky môžete chytať 
ryby. Je to prevažne kaprovitý revír, 
ale po použití vhodnej návnady vás 
môže prekvapiť aj úlovok v podo-
be krásnej šťuky. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 
rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je v ponuke, 
respektíve k zapožičaniu základná 
rybárska výbava. Pri rybníku je 
bezplatné parkovisko. Po vzájom-
nej dohode je možnosť nočného 
rybolovu, s priestorom na rozlože-
nie stanov, a zároveň s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Ulovenú rybu si mož-
no odkúpiť. Chytať po zakúpení 

povolenky môže každý, netreba 
rybársky preukaz. Hĺbka vody sa 
pohybuje do 1,7 metrov. Nachá-
dzajú sa tu okren kaprov a šťúk aj 
karasy, zubáče, pleskéče a sumci. 
V rámci občerstvenia je tu pre náv-
števníkov bufet s reštauráciou, kde 
si prípadne môžete dať pripraviť 
úlovok, ktorý ste si práve ulovili. 
Pre tých menej úspešných rybárov 
i ostatných návštevníkov je v ponu-
ke množstvo jedál vátane rybacích 
pochúťok. Hostitelia nezabudli ani 
na fanúšikov dobrého piva, originál 
kofoly, palaciniek, či nanukov. Kaž-
dý rok sa tu konajú rybárske prete-
ky, ako i rôzne športové a kultúrne 
podujatia, vrátane súťaže vo varení 
guláša. Tieto akcie bývajú spojené 
s bohatým koltúrnym a športovým 
o programom, niekedy až do rána 
bieleho...Priestory rybníka využí-
vajú na relax v priebehu roka, naj-

mä počas víkendových dní rôzne 
organizácie a konajú sa tu aj súk-
romné oslavy, kedy je plne k dis-
pozícii obslužný personál reštau-
rácie. Keže ide aj o mimo sezónnu 
prevádzku v zimnom období sú 
k dispozícii na podobné akcie dve 
vykurované miestnosti a v lete je 
k dispozícii veľká terasa s výhľa-
dom na rybník.Tel:

Kontakt:
+421 35 650 7080
+421 905 453 750
(Pre volania zo Slovenska môžete 
nahradiť "+421" číslom "0".)
035 650 7080, 0905 453 750
E-mail: mail@medercina.sk

ska, alebo aby holandský robotník 
platil vyššiu cenu za jeho bicykel, 
aby pomohol mechanikovi z Co-
ventry, alebo aby sedliak z Fran-
cúzska platil vyššie dane, aby po-
mohol indistrializácii Talianska?“ 
No kto? Naši revolucionári v roku 
1989 nevideli (mohli?) v jeho po-
znatkoch priestor na rozširovanie 
ľudského ekonomického vedomia? 
Asi a hlavne ani konštruktéri eko-
nomického systému EÚ. A tak 
majú Francúzi a Angličania nové 
problémy. Nutné? A my tiež. Prečo 
som sa rozhodol napísať túto úva-
hu? Pretože počas mojich štúdií 
mi prednášal guvernér Národnej 
banky Juhoslávie prof. Jelačič a ten 
na jednej prednáške, keď rozobe-
ral problémy výmenných kurzov 
ekonomík povedal, že by dal F. A. 
Hayekovi postavť na nábreži Du-
naja v Bratilsave pomník tak, aby sa 
pozeral na Viedeň. Ten pomník by 
mal pripomínať to, že ten velikán 
upozornil na chyby (hlavne socia-
lizmu), ktoré by mali byť zdrojom 
poučenia pre konštrukciu takého 
ekonomického systému, v kto-
rom sa jednotlivci a národy usiľujú 
o udržanie a zlepšenie svojho života. 
Po prednáške som sa mu išiel pred-
staviť a povedal som mu, že som 
z Bratislavy. Na budúcej prednáške 
analyzoval problémy socializmu 
v Česko-Slovensku a robotníckej 
samosprávy v Juhoslávii.

Prof. Jozef Husár

Naša besednica

Čo by na to povedal F. A. Hayek?
On je totiž obľúbencom našich li-

berálov, hoci pochybujem, že mno-
hí nepoznajú jeho dielo. Vo svojej 
úvahe sa musím vrátiť k jeho myš-
lienkam, ktoré nám zanechal. Ale 
zároveň musím spomenúť aj veľké-
ho D. Ricarda a to preto, že aj dnes 
prežívajú problémy medzi Anglic-
kom a Francúzkom, a to v dôsled-
ku veľkej utečeneckej vlny. Totiž 
po roku 1815 anglicko-francúz-
ske problémy mali iný charakter, 
zásadný pre zahraničný obchod. 
D. Ricardo bol členom parlamentu. 
Jeden neodbytný poslanec požia-
dal slávneho ekonóma D. Ricarda, 
aby mu povedal jedno ekonomické 
pravidlo, ktoré nie je ihneď zrejmé 
a je dôležité. Okamžitou odpove-
ďou bol Ricardov „zákon relatívnej 
výhody“. Boužiaľ len málo politi-
kov sa aj dnes dovolí riadiť týmto 
pravidlom. V dôsledku toho sú de-
jiny svetových ekonomík zamorené 
uvoľňovaním kvót, colných taríf, 
či obchodnými vojnami. Podni-
katelia presne podľa predpovedi 
A. Smitha, otca ekonómie, radi 
vykrikujú o voľnej konkurencii na 
schôdzach rotariánov, ale dokážu 
zároveň šepkať svoje prosby o ude-
lenie privilégií do uší politikov na 

Kapitole. V Ricardovej dobe ma-
jitelia pôdy šepkali svoje priania 
a uplatňovali moc svojho bohatstva 
v britskom parlamente, usilujúc 
o ochranu pred dovozom obilia 
z Francúzska po napoleónskych 
vojnách. Počas vojen sa cena obi-
lovín vyšplhala a bohatí majitelia 
pôdy sa obávali pádu cien. A tak 
v roku 1815 britský parlament 
schválil zákon zakazujúci dovoz 
obilovín. Prijaté zákony dostali ná-
zov „obilninárske zákony“. Ricardo 
s tým nesúhlasil, ale ho prehlasova-
li, lebo poslanci nechápali logickú 
ťažkosť, ktorú on vykladal. Dnes 
majú Angličania a Francúzi iné 
problémy, a to problémy s utečen-
cami. Začnem týmto tvrdením, že 
dnešné, súčasné dianie sa líši od 
diania historického v tom, že ne-
vieme dôsledky (výsledky), ktoré 
dnešné dianie prinesie. Pozerajúc 
sa do minulosti, dokážeme posúdiť 
význam minulých dejov a postupne 
zisťovať dôsledky, ktoré spôsobili 
a zanechali na ceste histórie. Dne-
šok nám však z hľadiska budúcnos-
ti iba ukazuje neznámu „krajinu“ 
a iba hmlisto vidíme budúcnosť. 
Na to nás upozornil F. A. Hayek 
v jeho diele Cesta do otroctva. V ka-

pitole Výhliadky medzinárodného 
poriadku nám zanechal nesmierne 
bohatsvo poučení. Odporúčam, 
aby si naši politici a aj politici EÚ 
túto kapitolu prečítali. Najradšej 
by som ju do tejto úvahy preložil 
celú. Ale aspoň útržkovite niečo. 
Citujem: „Ľudí hociktorej krajiny 
možno ľahko presvedčiť, aby sa 
obetovali (to make sacrifi ce!), aby 
pomohli a to s tým, čo oni poklada-
jú za „ich priemysel železa“, alebo 
za „ich poľnohospodárstvo“, ale-
bo aby pomohli zato, aby sa v ich 
krajine nikto nedostal pod určitú 
životnú úroveň. Potiaľ, pokiaľ je to 
otázka pomoci ľuďom, ktorých ži-
votné zvyky a spôsoby myslenia sa 
podobajú našim, pokiaľ je to otáz-
ka korekcie distribúcie príjmu (ale-
bo podmienok práce) medzi ľudí, 
ktorých si dobre vieme predstaviť 
a ktorých vnímanie ich príslušného 
statusu je fundamentálne podobné 
nášmu, sme spravidla pripravení 
obetovat sa. Atď, atď. A ďalej píše. 
Kto si predstavuje, že existuje ne-
jaký spoločný ideál distributívnej 
spravodlivosti taký, ktorý spôsobí, 
že nórsky rybár si nechá újsť jeho 
ekonomickú prosperitu, aby po-
mohol jeho priateľovi z Portugal-
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí

Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Rybník Meďerčina...

Majster Viktor Kubal sa narodil 
20. marca 1923 v Jure pri Brati-
slave. V roku 1943 ukončil Vyššiu 
školu staviteľskú, potom študo-
val na Škole umeleckých remesiel
v Bratislave. Venoval sa najmä ka-
rikatúrnej tvorbe a animovanému 
fi lmu. Zomrel 24. apríla 1997 vo ve-
ku 74 rokov. 

Viktor Kubal bol velikánom slo-
venského humoru a satiry a tiež 
priekopníkom slovenského animo-
vaného fi lmu. Patril medzi pravi-
delných autorov, tvorcov i spoluza-
kladateľov bývalého satiricko-hu-
moristického časopisu Roháč a dl-
hé roky, počas svojho aktívneho 
života bol jednym z najaktívnejších 
a najznámejších umelcov svojho 
druhu, bol tvorivou a žiarivou au-
torskou hviezdou slovenskej satiry 
a humoru.

Presne 24. apríla 1997, v deň 
sviatku Juraja, čiže presne pred de-
vätnástimi rokmi, navždy dotĺklo 
srdce pána majstra Viktora Kuba-
la, bývalého známeho humoristu, 
satirika a priekopníka slovenské-

ho animovaného fi lmu. Umelca 
s veľkým U, po ktorom žiaľ zostala 
hlboká, takpovediac doteraz ne-
dosažiteľná autorská stopa, stopa 
tvorcu. Aj ako satirika, karikaturis-
tu i človeka, ktorého navyše zdobili 
morálne i ľudské atribúty. Dovolím 
si to povedať aj preto, že som (i keď 
nie dlhý čas) majstra pána Viktora 
Kubala poznal osobne. 

Tento známy slovenský umelec 
bol tiež priekopníkom animované-
ho fi lmu a jeho prínos, ako klenot 
do slovenskej umeleckej tvorby, je 
prinajmenšom hodný zápisu do 
Guinessovej knihy rekordov. Veď 
v časopise jeho doby, v známom 
Roháči bežal nepretržite týždeň čo 
týždeň - 36 rokov (!) pamätníkom 
ešte aj dnes dobre známy, stále re-
zonujúci kreslený seriál Vaša Dita. 
Nehovoriac o bohatej tvorbe - ne-
spočetnom množstve humorných 
i satirických obrázkov, ale i textu, 
ktoré týždeň čo týždeň prinášal na 
stránky tohto obľúbeného sloven-
ského satiricko-humoristického 
časopisu.

„Bol som vyznávačom i obdivo-
vateľom obrázkov a vôbec tvorby 
pána majstra Viktora Kubala, kto-
rého si stále veľmi vážim a spo-
mienky na neho mi budú rezonovať 
v pamäti do konca života. Najmä 
v súčasnosti, keď si spomeniem, že 
na Slovensku v tomto porevoluč-
nom období sa tento žáner, teda 
humor a najmä satira akoby vytra-
tili z nášho každodenného života. 
Veď napokon humoristi sú všetci 
takmer rovnakej krvnej skupiny, 
keďže inklinujú k tomuto žánru, 
fandia slovenkému humoru a satire 
a zároveň právom prežívajú trp-
kosť a klamanie v čase, keď sa život 
u nás skomercionalizoval. 

Som rád, že patrím doslova me-
dzi tých šťastlivcov, čo mali mož-
nosť aspoň občas sa stretnúť s maj-
strom Viktorom Kubalom, týmto 
veľkým, myšlienkovo a intelektu-

álne bohatým. hlboko veriacom 
človekom. Stretnutia s ním boli 
pre mňa nielen obohatením a bez 
okrídlených slov, i nevšedným zá-
žitkom. Okrem toho, že som sa ako 
pravidelný čitateľ niekdajšieho Ro-
háča, ale aj ako jeho občasný pri-
spievateľ stretával s tvorbou tohto 
nezabudnuteľného majstra "pera 
a ceruzky", na stránkach tohto re-
nomovaného satiricko-humotistic-
kého časopisu s bohatou tradíciou 
a mal som možnosť niekoľkokrát 
sa stretnúť s majstrom Viktorom 
Kubalom osobne. Najmä v Novom 
Roháči, na Teslovej ulici v Bra-
tislave, kde som bol zamestnaný 
a kde v tom čase Viktor Kubal star-
ší, pravidelne nosil do redakcie svo-
je obrázky - karikatúry, ako malé 
umelecké dielka. V živej pamäti mi 
utkvelo ako často, s jeho typickým, 
príslovečným úsmevom na perách, 

už pri vstupe do dverí redakcie sa 
takmer vždy spýtal: – Ešte vychá-
dzame? Aj on, podobne ako my 
v redakcii, intenzívne prežíval 
problémy, ktoré vydávanie tohto 
periodika, až do jeho defi nitívneho 
zániku, sprevádzali. Majster Ku-
bal, tak ako sa vždy zračilo z jeho 
humorne ladených obrázkov, mal 
takmer vždy dobrú náladu. Dote-
raz mám pred očami jeho šibalský 
úsmev. Bol aj dobrým rozprávačom 
pre vďačných poslucháčov. Zau-
jímavé boli jeho osobné zážitky. 
Pamätám si na jednu z jeho príhod, 
ktorú mi (okrem iných, v rámci 
priateľských rozhovorov a debát) 
povedal. Vraj, keď raz išiel po ulici, 
zrazu zazrel v zrkadle skleného vý-
kladu predajne človeka, ktorý mu 
bol veľmi nesympatický. No, keď sa 
lepšie prizrel, zistil, že je to vlastne 
on sám osobne. Nasledoval srdečný 
smiech. Aj taký bol majster Viktor 
Kubal. I táto príhoda svedčí o jeho 
schopnosti sebairónie, nadhľadu 

a duchaplnosti. Inokedy ma veľmi 
potešil poznámkou na moju adresu 
-a teraz si trochu polichotím -, keď 
mi povedal, že vidieť, že som re-
daktor. Bolo to v čase, keď ma uvi-
del na kúsku (zdrape) papiera robiť 

si poznámky, zaznamenávať myš-
lienky, nápady. Zdôveril sa mi, že aj 
on to robí, dokonca vždy aj počas 
jazdy električkou, aby myšlienku 
nezabudol, aby sa mu jednoducho 
"nevyparila" z hlavy. Aj pri deba-
te na spomínanú tému robenia si 
poznámok nazaprel v sebe člove-
ka s veľkým zmyslom pre humor 
keď povedal, že ho počas zápiskov 
niektorí spolucestujúci nenápadne 
pozorovali a možno pokladali za 
revízora, prípadne člena ŠtB. Reč 
sa občas skĺzla aj do debaty na poli-
tiku, ekonomiku, a život okolo nás. 
Nečudo, veď každý publicista, hu-
moristu nevynímajúc, ak chce byť 
úspešným musí sa o tieto veci nie-
len občiansky, ale najmä profesne 
a profesionálne zaujímať.

Uviedol som iba zopár pozná-
mok zo stretnutí, s žiaľ už nežijú-
cim majstrom Viktorom Kubalom. 
Človekom, ktorý bol skutočnou 
osobnosťou (dnes celebritou), hoci 
sa vďaka svojej vrodenej skromnos-
ti za ňu nikdy nepokladal. Majster 
Viktor Kubal bol navyše človekom 
s národným a vlastneckým cítením. 
Napokon, tak sa aj na sklonku svo-
jej neutíchajúcej tvorby a života au-
torsky i osobne prejavoval. Po tom-
to velikánovi, umelcovi svojej doby 
a času v ktorom žil a tvoril, zostalo 
doteraz veľké vákuum, ktoré stá-
le v satiricko-umeleckom prejave 
a tvorbe na Slovensku výrazne cítiť. 
Je to najmä absencia ducha a vtip-
nej myšlienky jeho formátu. O ab-
sencii trefnej satiry ani nehovoriac. 
Ako redaktor, za dlhé roky pôsobe-
nia v rámci svojho povolania som 
sa stretával i stretávam s mnohými 

významnými a zaujímavými ľuďmi, 
no s dávkou nostalgie musím pove-
dať, že majster Kubal, najmä čo sa 
týka druhu umenia ktoré prezen-
toval vždy aspoň o ten symbolický 
kúsok vyčnieval nad ostatnými.“

Pripomíname, že velikán slovenského humoru majster 
Viktor Kubal by sa v apríli tohto roku dožil 83 rokov a zá-
roveň si tak uctievame jeho neskonalú pamiatku 

Viktor Kubal 

Spomienky humoristu Milana Kupeckého na skutočnú celibritu slovenskej satiry a humoru

� Majster Viktor Kubal

Spomienka humoristu Milana Kupeckého 

na majstra Viktora Kubala
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Kreslený humor a satiru na Slo-
vensku po roku 1945 je možné 
si iba veľmi ťažko predstaviť bez 
karikaturistu Viktora Kubala. Už 
v 50. rokoch sa jeho výtvarný pre-
jav vyhranil do pôsobivej kresbovej 
skratky, ktorá bola pre autora pro-
striedkom bezprostrednej realizá-
cie vtipného nápadu. Pre Viktora 
Kubala bolo typické, že už v prvej 
predstave nachádzal obrazné rie-
šenia v ľahkej náčrtkovitej kresbe 
ceruzkou. Defi nitívnu podobu do-
stávala karikatúra prekresleným 
perom, tušom. Za predpokladu, 
že obrazné riešenie autora uspo-
kojilo. Kubalova zámerne nešty-
lizovaná kresbová linka priamo 
ozrejmovala satirickú myšlienku, 
niekedy vyjadrenú aj sprievodným 
textom a svojou skratkovitosťou 
a zrozumiteľným jazykom vytvá-
rala podmienky na nadviazanie 
okamžitého kontaktu, dialógu, me-
dzi obrazom a divákom - v rohá-
čovskom prípade, čitateľom. Vik-
torovi Kubalovi išlo vždy o obsah, 
o humornú či satiricky vyhrotenú 
myšlienku vypovedanú najjedno-
duchšími prostriedkami kresby. 
Za jej formovou jednoduchosťou, 
akoby "remeselnou nenáročnos-
ťou" a kompozičnou prehladnos-
ťou sa skrývalo hlboké pochopenie 
udalostí a ich interpretácia cez hu-
morné obrazové nápady, smerujúce 
často ku kriticko-satirickému obsa-
hu. Jeho humorné fi gúrky a výjavy, 
komponované v cyklickom deji 
svojsky depatetizovali a zľudšťovali 
zlo, hlúposť a základné spoločen-
ské nešváry. Kresba umelecky úzko 
korešpondovala s myšlienkou. Sám 
Viktor Kubal svoje práce pokladal 
za publicistické, novinárske - a tak 
ich aj robil. Vždy nakreslil aktuálny 
obrázok, ako napríklad iný novinár 
napíše článok a zanesie či odošle 
ho do redakcie, čím učiní zadosť 
svojmu novinárskemu remeselu, 
či povolaniu. To platilo za totality 
a malo by platiť aj dnes. Majster 
Viktor Kubal svojou každodennou 
tvorbou vyše štyri desaťročia do-
kazoval, že humor a satira sú pre-
potrebné veci. Podobne ako chlieb 
i smiech boli podľa neho najkrat-
šou vzdialenosťou medzi ľuďmi.

Ak zalistujeme v archívnych do-
kumentoch, dozvieme sa okrem 
iného to, že Viktor Kubal svoje prvé 
pokusy kreslil tušom na fi lmový 
pás už ako dvanásťročný. Neskôr 
navštevoval celoročný denný kurz 
pre kinetickú fotografi u a kinema-

tografi u v Škole umeleckých reme-
siel v Bratislave. Svoje prvé animo-
vané fi lmy, ako Studňa lásky, Únos, 
Tajomný dedo, nakrútil vo vtedaj-
šej spoločnosti Školfi lm, predtým 
ako začal pracovať v bratislavskom 
štúdiu animovaného fi lmu. Tu vy-
robil niekoľko zaujímavých seriá-
lov, napríklad O Jankovi Hraškovi, 
a paralelne v časopise, v už spomí-
nanom Roháči bežal nepretržite 
36 rokov seriál s názvom Vaša Dita. 
Nehovoriac o ďalšej bohatej tvorbe 
- nespočetnom množstve humor-
ných i satirických obrázkov, ale 
i textu, ktoré týždeň čo týždeň ob-
veseľovali čitateľov.

Treba podčiarknuť aj cyklus roz-
právkových večerníčkov ako sú Pa-
nák z križovatky alebo Puf a Muf, 
až pokým sa nedopracoval k tvorbe 
pamätníkom ešte dnes dobre zná-
mych celovečerných animovaných 
fi lmov Zbojník Jurko a Krvavá 
pani. Ako režisér a animátor vytvo-
ril bezmála 400 krátkometrážnych 
animovaných fi lmov, z ktorých 
mnohé získali významné domáce 
i zahraničné ocenenia.

V „roháčovskom“ archíve sme 
našli aj jeden z jeho posledných 
autentických rozhovorov, ktorý 
prinášame:

� Čím vlastne kreslíte, majster 
Kubal? 

– Hocičím. Perom, ceruzkou, 
čo príde. Raz sa ma deti opýta-
li, ako to vlastne kreslím. A prečo 
akurát takú fi gúrku. Tak som im 
dal návod a podľa neho môže kres-
liť každý. Predstavte si biely papier, 
zatvorte oči, predstavte si tam to, 
čo chcete nakresliť. A kým to máte 
ešte v pamäti, rýchlo to obtiahnite. 
A je to!

� Prečo ste v Roháči vo vašej pra-
videlnej rubrike dali meno svojej 
postavičke práve Dita?

– Viete, kedysi dávno som čítal 
román Veselá pieseň o Bernadet-
te, o francúzskom dieťati. Vtedy 
sa nám práve v rodine narodila 
dcérka a chceli sme jej dať meno 
Bernadetta. Ale prišiel na návštevu 
švagor a ten chcel Ditu.

� Ako sa vám žije v týchto ťaž-
kých časoch?

– Ťažké časy boli vždy. Nikdy 
nebol život ľahký. Tak to človek tra-
gicky a pesimisticky nesmie brať. 
Kto si ako povie, tak sa vlastne má, 
podľa príslovia „Kto sa pochvá-
li má pochválené, kto pohaní má 
pohanené“. Pritom nechcem nič 
zľahčovať. Skúste sa vždy na život 
pozerať z tej príjemnejšej stránky. 
Napríklad...ako som rád, že ne-
mám auto, pretože tým mám me-
nej starostí i zodpovednosti. A tak 
je to aj s ostatnými materiálnymi 
statkami. Skúste napríklad všade, 
kam prídete rozosievať optimiz-
mus a dobrú náladu. Uvidíte, že sa 
to vyplatí. Viem, vždy to nejde, no 
treba sa vždy aspoň pokúsiť naladiť 
pozitívne. 

� Viete po kom ste zdedili talent?
– Ja mám všetky tetky z otco-

vej strany maliarky. Boli učiteľky 
a v tom čase učiteľ musel vedieť 
takmer všetko. Aj z mamičkinej 
strany, ktorá sa narodila v Budapeš-
ti boli jej bratia výtvarníci, aranžéri 
všetkých obchodov. Otcova mama 
bola sestra Hansa Faladu, známeho 
spisovateľa. Tieto gény, ktoré som 
zdedil, mi akosi zostali. No a čo sa 
týka humoru, mal som napríklad 
brata advokáta, ktorý tiež bral život 
s humorom. Rozviedol s nadhľa-
dom každého, kto si o to požiadal. 
Bral to svojim spôsobom zábavne, 
hoci je to vážny vec. Záleží z ktorej 
strany, z akého uhľa pohľadu na to 
hľadíte.

� A čo pribúdajúce násilie, sebec-
kosť, brutalita...ako to vnímate?

– Aj to záleží od pohľadu na vec. 
Ja som tiež prežil vojnu a nevedeli 
sme čo a ako bude. Vždy som sa 
však snažil veci brať tak, ako idú. 
Zdražel chlieb, maslo, nuž zdražel, 
nejako to prežijeme. Viete, keď člo-
vek prejde o kúsok cesty ďalej, na-
príklad od miesta kde sú problémy, 
už sa mu veci zdajú inakšie, ľahšie 
jednoduchejšie a možno je už aj po 
probléme. Prípadne časom sa zdajú 
až malicherné a človek sa nad nimi 
neraz povznesie, ba i pousmeje. 
Čas je najlepší lekár. Nad ničím 
sa netrápim, najmä nad tým nie, 
čo neviem ovplyvniť. A ako sa ho-
vorí, ak nejde o život, nejde vlastne 
o nič. 

Pripravil: 
Milan Kupecký, 

karikátúry archív autora

Krátke priblíženie a prierez jeho 

umeleckej tvorby

Jeden z posledných rozhovorov

s Viktorom Kubalom
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce

Vsadili na súdržnosť kolektívu

Do majoritnej spoločnosti sa ich však včleniť doteraz nepodarilo 

V Nových Zámkoch i v Šuranoch kedysi žilo a v súčasnosti aj žije viacero rómskych rodín

V Šuranoch žije v súčasnosti 
viacero rómskych rodín. Najpočet-
nejšie sídlia v časti Šurian - v Ar-
gentíne a v Kostolnom Seku. Líšia 
sa nielen tmavšou farbou pleti, očí 
a vlasov, ale i kultúrou a jazykom. 
Niekde ich volajú aj Roma, Zion-
gari, Gitanos, alebo aj Gypsies. 
V Európe ich žije približne šesť mi-
liónov, aanemajú svoj vlastný štát, 
sú roztratení medzi ostatným oby-
vateľstvom. 

Dlho sa tvrdilo, že pochádzajú 
z Egypta, ale dnes už vieme že pô-
vod a pravlasť Rómov treba hľadať 
v Indii. Tento svetadiel opúšťali ich 
predkovia v skupinách, v priebehu 
deviateho a desiateho storočia, a to 
cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu 
až na európsky kontinent. Dôvody 
tohto ich excesu boli najmä hos-
podárske. Na dlhší čas sa usídlili 
v Grécku, kde takmer našli svoju 
domovinu. O ich relatívnom dlh-
šom pobyte vo vtedajšej Byzant-
skej ríši svedčí, okrem písomných 
záznamov najmä jazyk, ktorý ob-
sahuje slová gréckeho pôvodu. 
Do strednej Európy prišli za feu-
dalizmu v 13- tom storočí. Keďže 
sa živili predovšetkým žobraním 
a krádežami boli prenasledovaní 
a obmedzovaní. V priebehu šest-
násteho a sedemnásteho storočia 
prišli k nám po skupinkách zo zá-
padnej Európy.

O ich trvalé usídlenie sa však 
márne pokúšali aj vtedajší panov-
níci Mária Terézia a Jozef II., kto-
rí ich chceli ako roľníkov splynúť 
s ostatným obyvateľstvom. Avšak 
neúspešne. Napokon to prišlo až 
tak ďaleko, že nesmeli používať 
vlastnú odev, vlastný jazyk, bývať 
v chyžiach ani pod stanmi, ob-
chodovať s koňmi, nemohli mať 
vlastného vajdu a medzi sebou 
uzatvárať sobáše. Deti im mali byť 
odobraté a pridelené na výchovu 
sedliakom. Mária Terézia nariadi-
la, aby boli verbovaní k vojsku. Išlo 
o násilnú a okamžitú asimiláciu.

V tejto súvislosti treba podčiark-
nuť, že márne bolo aj predvojnové 
snaženie o trvalé usídlenie kočujú-
cich osôb, teda Cigánov v terajšej 
šurianskej osade Kostolný Sek, kto-
rú ostatní spoluobčania následne 

likvidovali v roku 1958, pod hroz-
bou trestu palicovaním, podľa zá-
kona č. 74/1958 o trvalom usídlení 
kočujúcich osôb. 

Najväčšou tragédiou pre európ-
skych Rómov bola druhá svetová 
vojna, kedy boli podľa nacistickej 
rasovej teórie považovaní za me-
nejcennú rasu. Všetci Rómovia
a rómsky miešanci sa museli pod-
riadiť rasovo - biologickému vyšet-
reniu, na základe ktorého boli roz-
delení do piatich skupín, podielu 
cigánskej a nemeckej krvi a záro-
veň boli internovaní do koncen-
tračných táborov. V roku 1943 zria-
dili v Osvienčime v Brezinke špeci-
álny koncentračný tábor, do ktoré-
ho sústredili okolo 20-tisic Rómov, 
ktorí skončili v plynových komo-
rách. Na mnohých z nich vykoná-
vali „vedecké pokusy". 

Napriek tomu, že zo Slovenska 
neboli spočiatku Rómovia trans-
portovaní do koncentračných tá-
borov, boli v mnohých ohľadoch 
obmedzovaní. Okrem iného strá-
cali pracovné príležitosti a s tým 
spojené akékoľvek životné záruky. 
Mali zakázané cestovať dopravný-
mi prostriedkami, vstupovať do 
verejných priestorov a parkov, a do 
miest iba vo vyhradených dňoch 
a hodinách. Svoje obydlia muse-
li odstrániť z blízkosti verejných 
ciest až do vzdialenosti dvoch ki-
lometrov. Po obsadení Slovenska 
okupačnou armádou, v septembri 
1944, došlo na viacerých miestach 
k masovým popravám rómskeho 
obyvateľstva. Z oblasti južného 
a juhovýchodného Slovenska, ktoré 
boli počas vojny pričlenené k Ma-
ďarsku, transportovali Rómov do 
koncentračného tábora v Dachau.

Ani vývoj rómskej problematiky 
v povojnovom období nebol jed-
noduchý, ale determinovaný a brz-
dený politickými a ideologickými 
nánosmi, hospodárskymi a spo-
ločenskými podmienkami i dobo-
vými názormi a prístupmi. Právna 
neujasnenosť postavenia Rómov 
v spoločnosti ich postrkovala do 
domovskej obce a u bezdomovcov 
z obce do obce. Boli zavedené ko-
čovnícke legitimácie pre potulných 
Cigánov. K zrušeniu likvidácie ich 

kočovného spôsobu života a násil-
nej asimilácie prišlo v roku 1950. 
A keďže po skončení vojny bolo 
viac pracovných príležitosti, Ró-
movia sa zamestnali a boli im do-
konca, napríklad v Šuranoch pri-
delené domy. Rómska komunita sa 
začala rozrastať, nakoľko do Šurian 
sa sťahovali za prácou a za príbuz-
nými aj Rómovia z okolitých dedín, 
predovšetkým z Veľkých Loviec.

V Šuranoch sa Rómovia v mi-
nulosti zdržiavali viac – menej iba 
v časti Kostolný Sek. Delili sa na tri 
základné skupiny: Olašski kočovní 
Cigáni, ktorí sa živili kováčstvom, 
krádežami a žobraním (Kotlárovci, 
Lakatošovci a Stojkovci), ďalej Mu-
zikanti (Mikovci, - napríklad starý 
Miko bol výborným cimbalistom. 
Často hrával pánom z miestneho 
Šurianskeho cukrovaru. Medzi nich 
patrili aj Tataiovci, - jeden z nich
bol známy basista, a tiež Koňárovci, 
Bobkovci, Spevákovci a Toráčovci. 
Treťou skupinou boli Korytári tzv. 
Patkolovci, ktorí sa neskôr z mesta 
odťahovali. Rodinu Perskich tvo-
rili pastieri, Baťášovci, Kudriovci 
a Krajčovičovci chodili vypomá-
hať do domácností. Hudobníci sa 
okrem hudby živili aj sezónnymi 
prácami. Chodili v jarných mesia-
coch až do Sládkovičova jedno-
tiť repu a počas leta pomáhali pri 
žatevných prácach, na jeseň zasa 
vykopávali repu. Príležitostne po-
máhali gazdom. Ich deti chodili 
pásť kravy, husi, kozy. Dokonca 
vo svojich dvoroch vyrábali tehlu, 
ktoré sa volala KOCÚROVINA. 
Z nej si niektorí postavili aj rodinné 
domy. Najznámejším tehlárom bol 
Jano Cohák.

Deti chytali sysľov, ktorých ci-
gánky vedeli vynikajúco pripra-
viť ako jedlo. Raz do roka býval v 
Šuranoch vychýrený cigánsky bál, 
na ktorom sa schádzali Cigáni 
zo širokého okolia. K najznámej-
ším šurianskym Rómom, ktorí sa 
vysťahovali do Čiech za prácou, 
patril Ján Lakatoš z Kostolného 
Seku. Nevedel písať ani čítať, ale 
svojou chytrosťou sa vyučil za 
zlievača v Plzni u odborníka. Ako 
dobrý a príkladný pracovník do-
stal aj vysoké vyznamenanie Rád 

Práce od prezidenta republiky. 
V 50-tich a 60-tich rokoch sa vrátil 
späť do Šurian, kde sa zamestnal 
v bývalých Technických službách 
mesta. Tu založil zlievareň, základ 
výroby holičských kresiel, čo bolo 
neskôr podnetom aj na výstavbu 
významnej šurianskej fabriky SVA 
(neskôr pod značkou Elitex). Jeho 
manželka Alžbeta bola poslanky-
ňou MNV, usmerňovala a riešila 
problémy všetkých Rómov v meste. 
Spolu s manželom Jánom si posta-
vili rodinný dom a ako prví vlast-
nili osobné auto v Kostolnom Seku. 
Boli bezdetní, po smrti manželky 
sa Ján druhý raz oženil. Zomrel 
vo väznici.

Dôležitou osobnosťou Šurian-
skych Rómov bol aj Michal La-
katoš, prezývaný Dulo. Patril ku 
kočovným cigánom - kováčom. Pri-
ženil sa na Veľkú Maňu. Po vojen-
čine začal pracovať na OSP v Šu-
ranoch, kde mu po troch rokoch 
podnik postavil nový rodinný dom. 
V roku 1959 bol inštruktorom pre 
riešenie cigánskej otázky, bol tiež 
poslancom MNV, kupoval kone pre 
Olomouc a tiež starožitnosti pre et-
nografi cký ústav. Bol českosloven-
ským vajdom, a neskôr slovenským 
vajdom. Bol tiež členom Zmierova-
cej rady v Leviciach (centrum pre 
riešenie rómskych problémov).

Rómovia v Šuranoch sa zabýva-
ním v meste postupne kultivovali, 
skultúrnili, no ich tradície a zvyky 
žiaľ postupne zanikali. Ich vzťah, 
na rozdiel od práce, však k hudbe 
zostal nezmenený. Deti absolvo-
vali povinnú školskú dochádzku. 
Vo svojej komunite používali a stále 
používajú svoj rodný rómsky jazyk. 
Žiaľ, postupne to všetko upadlo do 
starých koľají a zvykov. Nepodarilo 
sa ani komunistickému režimu rôz-
nymi uzneseniami prevychovať ich, 
eliminovať kriminalitu, dosiahnuť 
zvýšenú úroveň ich bývania, vzde-
lanosti a podobne. Boli i sú však 
aj výnimky. Ich plné začlenenie do 
spoločnosti sa však doteraz a to 
nielen na Slovensku, nepodarilo.

 Pripravil: Dr. Jozef Sláviček

Mnohú z nich žijú príkladne 

a usporiadaným životom 
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)

Pra-mienky

Citius, altius, fortius
Skutočne bojovať začíname vtedy,

keď sme presvedčení,
že už ďalej nevládzeme.

Prístup k informáciám
A čo ak jedna myšlienka

preváži megabajty hlúpostí ?!

Reforma
(podľa Murphyho)

Aj úspora administratívy
sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (fi lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená

tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

Svetlo
Nestačí byť svetlom,

treba byť jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti

je smrť .

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou sklerózy.

Pôrod
Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.

Workoholik
U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.

Informácie o Mikroregióne Termál

Vsadili na súdržnosť kolektívu

Združenie obcí

Všetci žiaci navštevujú 

náboženskú výchovu

v duchu tradícií obce

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú spo-
jené - prvý a štvrtý ročník a druhý 
s tretím ročníkom. Učenie v spo-
jených ročníkoch žiakom nerobí 
starosti. Rýchlo si zvyknú na seba 
i systém práce. Niekedy si starší 
žiak zopakuje vedomosti z nižších 
ročníkov a opačne. Stáva sa i to, 
že prvák sa zaujíma o vedomosti 
z vlastivedy či prírodovedy. Počas 
výchovy je to pestré. Na Hudobnej 
výchove starší pomáhajú mladším, 

počas telesnej výchovy mladší chcú 
dokázať to, čo vedia starší a na ho-
dine vVtvarnej výchovy chce každý 
vytvoriť niečo zaujímavé. Učiteľky 
sa starajú nielen o kvalitné vzdelá-
vanie, ale aj o záujmy, zábavu a ak-
tívny oddych žiakov. Vedomosti si 
žiaci rozširujú najmä zapájaním sa 
do rôznych súťaží. Pravidelne riešia 
matematickú olympiádu, tzv. pyta-
goriádu a to na školskej i okresnej 
úrovni. Práce z výtvarnej výchovy 
učiteľky zasielajú do rôznych súťa-
ží, ako sú - Európa v škole, Vesmír 
očami detí, Slovensko moje. Dote-
raz sa zapojili do každého ročníka 

súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko“. Súťažili 
aj na podujatich ako Šaliansky Mať-
ko, Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

 Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoročne 
na jeseň vytvoria obraz z plodov 
zeme na výstavku do kostola, na 
Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-

levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i na
verejnosti. Pre občanov a najmä ro-
dičov pripravujú program na deň 
Mikuláša a ku Dňu matiek. Dva-
krát v roku vystavujú svoje práce, 
vždy v októbri pripravujú darčeky 
pre starých rodičov a v máji ve-
nujú kvety matkám. Každý rok sa 
tešia na fašiangový karneval, kde 
po dobrej zábave sa občerstvia šiš-

kami a čajom. V popoludňajšom 
čase sa v škole vyučuje cudzí ja-
zyk. Vytvorili si dva krúžky – práca 
s počítačom a šikovné ruky. V rám-
ci Zdravej pohybovej výchovy
chodia do plavárne v Nových Zám-
koch. Organizujú i podujatia mimo 
obce. Návštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľovníc-
ke dni v Leviciach, kúpalisko v Pod-
hájskej. Pravidelne ku koncu škol-
ského roka idú na výlet, v podtitule 
Za krásami Slovenska. Viac razy 
v škole zorganizovali Európsky 
deň rodičov a detí, vždy s iným 
námetom, podľa ročného obdobia. 
Prvky environmentálnej výchovy 
sa premietajú i do separovaného 
zberu druhotných surovín, kto-
rý prebieha v obci a na ktorom sa 
podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme si 
skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 

mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode.Hoci 
sú málotriedkou, získali rôzne oce-
nenia na súťažiach. Napríklad na 
11. ročníku celoslovenskej súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“ získali Čest-
né uznanie a za prácu z výtvarnej 
výchovy „Naša obec očami detí“ 
získali v rámci okresu 1. miesto. 
V rámci okresu získali aj ocenenia 
v literárnej tvorbe, v prednese i v sú-
ťaži hliadok mladých zdravotníkov. 
Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníčka, 
ktorá pomáha i pri rôznych akciách 
organizovaných školou. Na výcho-
vu a vzdelávanie žiakov dohliadajú 
učiteľky. Škola nie je právny sub-
jekt, patrí pod obec Radava, ktorá 
pomáha škole po stránke materiál-
nej i fi nančnej.  

  –sz–

Mikroregión Termal sa rozpre-
stiera na území Podunajskej pahor-
katiny, v rámci ktorej do neho za-
sahuje na severozápade Žitavská 
niva, na juhozápade Nitrianska 
niva a na východe Hronská pahor-
katina. Územnosprávne sa nachá-
dza v severnej časti okresu Nové 
Zámky a združuje 11 obcí Nitrian-
skeho samosprávneho kraja. Sú to 
Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Trávnica, 
Podhájska, Radava, Veľké Lov-
ce, Čechy, Dedinka, Bardoňovo
a Pozba. Centrom mikroregiónu je 
obec Podhájska známa svojím ter-
málnym kúpaliskom s liečivou ter-
málnou vodou. Týždenník Trend 
Termálne kúpalisko v Podhájskej 
v roku 2006 vyhodnotil ako 5. naj-
atraktívnejšie miesto Slovenska 
s počtom 480 000 návštevníkov 
za rok. Územie mikroregiónu patrí 
medzi oblasti s pomerne kvalit-
ným stavom životného prostredia, 
bez výraznejších zdrojov znečis-
tenia. Prírodne najhodnotnejšie 
územie mikroregiónu predstavuje 
Prírodná rezervácia Žitavský luh 
(Maňa), ďalej prírodné pamiatky: 
Potok Chrenovka, Meander Chre-
novky (Dolný Ohaj) a Rieka Žitava 
(Maňa), chránené areály: Školský 
park, Rudňanského park, Torišov 
park (Trávnica), Maniansky park 
(Maňa) , Bardoňovský park (Bar-
doňovo) a chránené stromy: Lipy 

pri Radave (Radava), Tankošský 
cer (Pozba), Biela samota - lipy 
(Trávnica), Dub pri kláštore (Veľké 
Lovce- Máriačalád) a Platan (Bar-
doňovo).

Na území mikroregiónu sa na-
chádzajú zaujímavé objekty, ako 
napríklad rôzne sakrálne stavby 
– kostoly, pútnické miesto – Ma-
riánska studnička (Pozba), zrúca-
nina barokového kláštora a kostola 
Paulínov Máriačalád (Veľké Lovce) 
a novopostavená Kaplnka blaho-
slavenej Zdenky (Dolný Ohaj). 
Objektom záujmu návštevníkov sú 
tiež kaštiele a kúrie (Trávnica, Bar-
doňovo, Maňa, Hul), obecné mú-
zeá a pamätné izby (Veľké Lovce, 
Maňa, Dedinka), ako aj rôzne tech-
nické stavby – vodné mlyny (Dolný 
Ohaj, Maňa, Radava), kamenný ba-
rokový oblúkový most (Trávnica) 
a drevená zvonica a ďalšie.

Spracoval (kup)

„Rendvanská“ základná škola je neveľkou prízemnou budovou, na-
chádzajúca sa niekde v strede obce. Stojí na miernom svahu kopca
v strede dediny a bola postavená v roku 1913. Je to malotriedka a navšte-
vujú ju žiaci od 1. po 4. ročník. Žiakov je vždyv v každom školskom roku 
nemej ako 30. Sú ako veľká rodina. Učiteľky dohliadajú na deti akoby 
boli ich matky. Všetci sa navzájom poznajú a pomáhajú si v ťažkostiach 
i počas plnenia školských povinnosdtí i v čase zábavy. 
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Franz List, priateľ pápeža Pia IX. a Napoleona III., 

bol slovenským hudobným skladateľom známym na celom svete 

OBJAVENIE SYNA
 
Maďarská encyklopédia (Kiss-

lexikon A-Z, Budapest 1968, s. 625)
píše o F. Listovi ako vynikajúcom 
hudobnom skladateľovi, klavíris-
tovi a hudobnom géniovi roman-
tizmu. Listovu národnosť neuvá-
dza. Slovenský biografi cký slovník 
(Martin 1989) F. Lista nespomína 
vôbec. Zrejme preto, lebo Lista 
autori nepovažovali za našinca. 
Encyklopédia Slovenska (SAV Bra-
tislava 1979, strana 377) uvádza 
o hesle F. Lista, že ide o „maďar-
ského“ hudobného sladateľa, kla-
víristu, reprezentanta tzv. novone-
meckej školy. Zo Slováka, ktorý po 
maďarsky nikdy nehovoril urobili 
Maďara. V malej slovenskej encyk-
lopédii (Encyklopedický ústav SAV 
Bratislava 1993 str. 398) bez začer-
venania citujú tohto hudoného gé-
nia ako „maďarského“ hudobného 
skladateľa. Samozrejme, bez zna-
losti veci.

Spor nemôže byť sporom, keď 
pravda viditeľne „pláva“ na povr-
chu. Franza (Františka) Lista si pri-
svojujú nielen naši južní susedia, 
Rakúšania, ale i Nemci. Dnes vyšla 
pravda na povrch. Otec i matka, ba 
i prarodičia boli Slováci. Hypotézy 
odhalil slovenský Švajčiar, hudob-
ný teoretik a pedagóg Miroslav 
Demko vo svojej knihe Franz Liszt 
- compositeur slovaque, ktorú vy-
dal vo Švajčiarsku. 

 

 LIST A ŠURANY
V rozsiahlej knihe Šurany (1968, 

reedícia 1998) na strane 159-160 
je uvedené. V Šuranoch žil a mal 
rodinný dom MUDr. Ján Hennig, 
druhý bratranec Franza Lista, kto-
rý podľa autentických prameňov 
navštívil Šurany v rokoch 1881 až 
1885, kde koncertoval a neraz aj 
komponoval. Tieto reálie potvrdili 
aj - J. V. Gajdošovi, Izabela Hen-
nigová-Kučerová (narodná v roku 

1878), pokrvná Bratislavčanka, ro-
dina Franza Lista. Jeho pobyt v Šu-
ranoch zaznamenal aj Z. Nováček 
a Karol Markovič, pôsobiaci ako 

dekan v Šuranoch. 
(Z pozostalosti spisovateľa 

Laca Zrubca)

NOVÉ ZÁMKY
P. Blahu 19 
(na rohu pri reštaurácii Ajax)
tel.: 035/640 8840 • 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk

Oslavujte s nami!
Nakúpte okná alebo dvere 

za najnižšie ceny  
v 25-ročnej histórii 

a ste v hre o viac ako  
280 cien.

www.slovaktual.sk
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Takmer telegraficky o vzniku 
obce Hul. Sídlisko z mladšej doby 
kamennej s kultúrou volútovou a 
lengyelskou. Sídlisko z najmladšej 
doby kamennej a hrobový nález 
kanelovanej keramiky. Pohrebisko 
skrčencov zo staršej doby bronzo-
vej (nitrianska skupina). Sídlisko 
zo staršej doby železnej a z doby 
rímsko-barbarskej. Pohrebisko  
z doby sťahovania národov. Slo-
vanské sídlo a pohrebisko z doby 
veľkomoravskej a z 10. až 12.storo-
čia. V 11. storočí sa obec stala prí-
slušenstvom Tekovského hradu. Až 
do konca 11.storočia osady v Huli 
sú v zoznamoch tekovského archi-
diakonátu uvádzané ako kráľovský 
majetok v správe tekovského župa-
na. V polovici 12.stor. boli tu už dve 
osady – Malý a Veľký Hul. Koncom 
12. storočia jedna z hulských osád 
patrila aj dvoru benediktínskeho 
kláštora v Trávnici. Začiatkom 13. 
storočia krátko patrili osady v Huli 
Hlohoveckému hradu, potom hra-
du Jelenec. Pred vpádom Tatárov 
(v roku 1241) patrili osady v Huli 
hronskobeňadickému opátstvu. 
Tatárskym vpádom zničené osady 
boli obnovené až po roku 1260. 
Obe osady v Huli sa dostali do ma-
jetkovej držby nitrianskej kapituly. 
Táto ich r.1275 dala do doživot-
nej držby vojvodcu – zástavníka 
Salamona. Spomína sa vo viero-
hodnom liste nitrianskej kapituly  
o predaji zeme Aguch (Agač) z roku 
1290 ako kuriálny majetok. V súpi-
se osád z roku 1302 sa uvádza Malý 
a Veľký Hul s kostolom. Kostol bol 
postavený pri kúrii okolo r.1299, 
pravdepodobne neskororománsky, 
tzv. pánskeho typu. Po roku 1301 
bol do roku 1317 pánom Hulu Ma-
túš Čák. V roku 1287 boli v chotári 
umiestnené vojská Ladislava IV. Za 
ťaženie nemeckého cisára Henri-
cha. V rokoch 1362 až 1364 v cho-
tári táborili vojská Karola Luxem-
burského. Na začiatku 15.storočia 
20 rokov trval spor zemepanských 
rodín z Hulu a Úľan o právo rybo-
lovu. V roku 1465 v chotári tábo-
rili husitské vojská. Koncom 15. a 
začiatkom 16.storočia sa okrem 
Malého a Veľkého Hulu spomína 
aj Hully praedium. V rokoch 1506-

1521 je bolo vlastníkom hronsko-
beňadické opátstvo. V rokoch 1531 
až 1640 patrila obec Levickému 
hradu. RV roku 1506 sa spomína na 
Malý a Veľký Hul. V roku 1531 bola 
obec úplne opustená. V roku 1533 
sa obec od vyplienenia Turkami 
vykúpila dobytkom. Po roku 1543 
podliehala cisárskemu a aj turecké-
mu zdaneniu. V roku 1544 mala 21 
poddanských a 7 želiarskych usad-
lostí. V roku 1564 bola podrobená 
Turkom. V daňovom súpise ostri-
homského sandžaku z roku 1570 je 
v obci Hul uvedených 12 domov. 
V roku 1570 sa spomína neobýva-
ný majer pri obci Siko Hul. V roku 
1593 bola obec turkami vypliene-
ná. V roku 1599 Tatári v službách 
Turkov odvliekli z Veľkého Hulu 
17 ľudí a všetky domy vypálili. V 
roku 1600 bolo tu 18 zdanených 
domov. Po mieri pri ústí Žitavy v 
roku 1606 obec násilím obsadili 
Turci. V súpise z roku 1615 je obec 
uvádzaná ako podrobená Turkom. 
V súbornom lénnom deftere ostri-
homského sandžaka z roku 1631 je 
obec Hul uvedená výnosom 8.785 
akče. Podľa súpisu z roku 1634 pla-
tila ostrihomským Turkom okrem 
časti úrody 32 florénov dane a ci-
sárovi 8 florénov. Súpis z roku 1657 
tu uvádza 13 spustnutých usadlostí.  
Po roku 1684 mala obec v úžitku 
rád paulínov z Mariánskej Čeľa-
de ako majetok Levického hradu.  
V roku 1710 bola obec úplne opus-
tená. V roku 1720 bolo v obci zda-
nených 8 poddaných sedliakov. 
V súpisoch z roku 1720 a 1746 je 
chotár obec uvedený ako úrodný, 
dávajúci 7-8 násobok výsevu obilia. 
V roku 1755 bola postavená kúria, 
ku ktorej bola po roku 1758 pri-
stavená kaplnka. Okolo roku 1762 
bola v Malom Huli vybudovaná 
teheľňa. Podľa urbárskej regulácie  
z roku 1768 obec poskytovala 
zemepánovi výnimočne finanč-
nú náhradu za deviatok úrody.  
V roku 1781 obyvatelia obce chodili  
na týždenné trhy do Hronského 
Beňadika, Bratislavy a čiastočne aj  
do Nitry. Okolo roku 1786 bolo  
v obci skoro 5 ha viníc. V roku 1828 
bolo v obci 98 domov so 670 oby-
vateľmi. V roku 1831 na choleru 

zomrelo 39 ľudí. V roku 1837 mala 
obec 720 obyvateľov a bola známa 
chovom oviec. V roku 1848 bola  
v obci posledná lapačka (verbo-
vačka) - bolo zverbovaných 15 ob-
čanov. V roku 1849 v chotári obce 
táborilo vojsko ruského generála 
Paškieviča. V tom istom roku bol 
v obci aj veliteľ cisárskych vojsk 
bán Jelačič. V roku 1866 na chole-
ru zomrelo 34 ľudí. RV roku 1869 
mala obec Hul 745 obyvateľov. 
Okolo roku 1876 bola vybudovaná 
hradská Úľany nad Žitavou – Hul. 
Stará hradská Mojzesovo-Agač-
-Hul-Radava údolím potoka Lysky 
zanikla po roku 1853. V roku 1910 
bolo v obci 126 domov a 823 oby-
vateľmi. Škola bola založená v roku 
1843 a v roku 1891 bola postavená 
nová budova. Kaštieľ – klasicistický 

– bol postavený v roku 1785 – 1795 
a upravený v prvej tretine 19. sto-
ročia, kaplnka v ňom bola zrušená  
v roku 1895. Neobarokový kostol 
bol postavený v roku 1863, v roku 
1863 sa ešte spomína ako v obci 
patriaci majer Malá Rendva, pô-
vodne obec, roku 1531 bola úplne 
vypálená, v roku 1533 - 45 obýva-
ná, v roku 1542 úplne opustená a 
roku 1570 tiež neobývaná. V roku 
1828 a 1837 sa spomína ako ma-
jer. Zájazdný hostinec (čárda) bol 
postavený okolo roku 1795. Bol 
zrušený v roku 1895 a budovy boli 
potom používané na ubytovanie 
zamestnancov veľkostatku. Majer 
za zájazdným hostincom bol posta-
vený okolo roku 1800. 

Podľa informácií autora 
E. Gazdíka spracovala: 

M. Košíková

Telegraficky z histórie obce Hul 
Kedysi tu existovali dve osady

(dokončenie zo str. 8)
je očista organizmu od prekyslenia 
a opätovné doplnenie minerálov. 
Túto požiadavku dokonale vystihu-
jú slová prof. H. Heineho, vedúceho 
Anatomického a klinickomorfolo-
gického ústavu Witten – herdeckej 
univerzity: „Každá chronická cho-
roba sa začína najprv lokálnymi 
a skrytými acidózami určitého 
orgánu s príslušnými zápalovými 
reakciami, až sa napokon utvorí 
circulus vitiosus (bludný kruh), 
spojený s čoraz menšou možnos-
ťou regulovať stav tohto orgánu 
či celého organizmu pri akútnych 
prejavoch acidózy.“ Šancu na vylie-
čenie prináša podľa prof. Heineho 
len „odbúranie chronickej acidózy 
zvýšením rezervy zásad a likvidácia 
voľných radikálov (najmä zeleni-
nou, strukovinami a vitamínom C ).  
Keďže iné terapie acidózy klasická 
medicína nepozná, jeho záver znie: 
To, čo robíme každodenne, určuje, 
ako a koľko budeme žiť. 

MUDr. Jozef Slávik CSc.

Poznámka redakcie

Priam zázračne pri prekysle-
ní organizmu pôsobí Mladý ze-
lený jačmeň v prášku. Výsledky 
sa dostavujú už pri prvom užití!  
Po viac ako ročných skúsenostiach 
s jeho striedavým užívaním mož-
no tomuto prírodnému produktu 
pripísať priam neuveriteľné účin-
ky – organizmus sa zbavuje nielen 
prekyslenia vytvorením zdravého 
zásaditého prostredia, ale zbavuje 
sa i toxínov, tukov, cholesterolu a 
všetkých nežiaducich látok v orga-
nizme. Správne funguje pečeň, vy-
žarovanie krvi, srdce, mozog, člo-
vek nie je cez deň unavený, ľahko 
zaspáva i vstáva, nepotrebuje toľko 
spať /v súčasnosti je dokonca veľmi 
rozšíreným javom, že človeku ne-
prinesie oddych ani spánok trvajú-
ci 8-10 hodín!/. Mladý jačmeň cel-
kovo regeneruje organizmus a jeho 
bunky do takej vitálnej podoby, akú 
snáď človek už od detstva nezažil. 

Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Predám zachovaný, málo používaný 

perličkový kúpeľ do vane, zn. EASTCON, 

komplet, pretože už teraz mám  

sprchovací kút.  Cena dohodou.  

Volajte 0907 905 537 nonstop.

Cieľom je uspokojovanie ľudských potrieb

Kde sú dnešní ekonómovia?
Nemôžem neuviesť tieto his-

torické ekonomické fakty, aby aj 
čitateľ vnímal dnes svoju rodnú 
zem. Aj ekonómovia tak bojovali 
za hospodársky ideál ako Taliani 
za Va, pensiero. A, žiaľ u nás tiež 
aj trestom. Ale na čo myslím. Hos-
podárske zriadenie ako ideál, kto-
rý zabezpečuje, aby si jednotlivci 
a národy udržali a zlepšili život bol 
v dielach ekonómov už od roku 
1890 (hlavne nemeckí ekonómo-
via). Dnes však vidíme oznamy 
na veľkých tabuliach tohto znenia: 
Najvyšší čas vystúpiť z EÚ. Nájde-
me ich aj v novinách. Prečo? Lebo 
ľudia sú unavení zo spoločnosti 
bez hodnôt. Morálka sa stáva prí-
ťažou a chýba mnohým politikom. 
Naši veľkí ekonómovia prof. Briška 
a prof. Karvaš defi novali vo svojich 
dielach hospodársky ideál. Pove-
dali to jednoducho: hospodárskym 
ideálom je uspokojovanie ľudských 
potrieb. Dielo každého má po 600 
strán. Píšu o zákonoch obehu pe-
ňazí, o úrokoch o štátnom rozpočte 
tak, že dnes sú ich poznatky platné 

ale dnešnou každodennou reali-
tou nášho ekonomického života 
pošliapané. Ich vzorom bol prof. 
K. Engliš, ktorý ako podnadpis 
svojho 900 stranového diela má 
toto: veda o poriadku, v ktorom sa 
jednotlivci a národy starajú o udr-
žanie a zlepšenie života. Iba ten, 
čo sa pustí do pochopenia ich diela 
zistí, aké obrovské úsilie vynaložili 
na vyčistenie obsahu pojmov, kto-
ré používajú. Ukážem to aspoň na 
jednom pojme – hospodársky ide-
ál. Píšu: hospodársky ideál potom 
môže byť ponímaný hlavne dvo-
jakým spôsobom – I. objektívne, 
pri čom sa myslí, že uspokojovanie 
potrieb má viesť k istému objek-
tívne zistiteľnému efektu, k vypes-
tovaniu človeka telesne zdravého, 
rozumného a mravného, alebo 
k vytvoreniu ideálneho zlože-
nia a vývoja spoločnosti, národa; 
- II. subjektívny je hospodársky 
ideál, ak máme na mysli ako cieľ 
uspokojovanie potrieb, dosiah-
nutia úplnej osobnej spokojnosti; 
osobná spokojnosť je niečo celkom 

individuálneho, čo nie je ju možné 
nijako objektívne vymedziť. Vidí-
me, že je to náročné. Ale Engliš ho-
vorí: vysvitlo, že musím ako ideál, 
ku ktorému primeriavam hodnote-
ný dej a predmet, tak aj hodnote-
ný predmet predstaviť ako niekým 
chcený, pretože vzťah medzi hod-
noteným predmetom a ideálom 
inak nevznikne a nemá zmysel. 
Jasné vymedzenie. A tie dnes úpl-
ne chýbajú. Preto tápe ekonomi-
ka SR a ekonomika EÚ. Uzavretí 
v radostnej spoločnosti bezhodnôt. 
A tak nám zostala bieda prosperity. 
Aspoň pre velkú väčšinu. Verím, 
že som dosť naznačil hĺbku, ako aj 
dôslednosť, ako ekonomická veda 
v minulosti vymedzila svoju úlohu, 
ale aj potrebnú podstatu fungovania 
ekonomiky. Nechcem viac zaťažo-
vať čitateľa úzkostlivou presnosťou 
vedeckej pojmológie iba nazna-
čujem, že ako ďaleko sú vzdialené 
dnešné povrchné úvahy dnešných 
ekonómov od samotnej podstaty 
vedy, ktorá študuje hospodárske 
deje a stanovuje cieľ fungovania 
ekonomiky. Ale dnes, žiaľ, nám 
prekvitajú „zvláštne skupinové zá-
ujmy“. Bol by som rád, keby si či-
tateľ uvedomil aj to, že už A. Smith 
v roku 1774 hovorí, že prirodzené 

sklony a pohnútky tvoria základňu 
pre analýzu a tiež základ klasických 
ekonomických vied. Hovorí: všetci 
ľudia chcú žiť lepšie, než ako žijú. 
A. Smith v sklonoch a pohnútkach 
nachádza „túžbu vylepšiť svoju si-
tuáciu, túžbu, ktorá, hoc všeobecne 
chladná a nevášnivá, nás predsa 
sprevádza od zrodenia až do hro-
bu“. Nemajú takúto túžbu sestrič-
ky a učitelia? A kto im ju nepraje? 
Kto im nezabezpečuje hospodár-
sky ideál? Nie náhodou aj dnešní 
ekonómovia, ktorí možno nečítali 
diela našich ekonómov. Boli veľmi 
hrubé! A kde sú diela dnešných 
ekonómov, čo sú pri kormidle 
– K. Engliš bol guvernérom cen-
trálenj banky aj I. Karvaš bol gu-
vernérom Slovenskej národnej 
banky. Mohli dobre riadiť, lebo ve-
deli. Hlavná vec, že jedno percento 
bohatých vlastní viac ako polovi-
cu svetového bohatstva. Dosiahli 
úplnú osobnú spokojnosť. Diela 
velikánov sú pre nich zdrapom pa-
piera. Súkromný záujem, ako ho 
vymedzil A. Smith im nič nehovo-
rí, hoc ho tiež presne vymedzuje 
a nie tak ako si ho prikrášlili zbo-
hatlíci. Va, pensiero! 

Profesor Jozef Husár

Dlhé roky som žil cnostným
a bohabojným životom. Tak ako 
Písmo káže. Striedmy v jedle a pití, 
verný zákonitej manželke. No a to 
ostatné tiež. Nebola to síce žiadna 
veľká zábava, ale odmena mala stáť 
za všetko to pozemské odriekanie. 
Po smrti ma čakal raj, kráľovstvo 
nebeské.

V podvedomí mi však hlodal 
červ pohybnosti. Aké je to v pekle? 
Budem sa tam škvariť v ohni spolu 
s ostatnými hriešnikmi? 

Už dávnejšie som mal v pätách 
akéhosi čudného chlapíka. Chodil 
za mnou, občas mi priateľsky za-
mával. Nebyť toho jeho čudného 
výrazu v tvári, povedal by som - 
sympaťák.

 Až raz, načakane sa pristavil pri 
mne. A začal bez veľkých okolkov.

– Som Xaver - povedal, – poď 
so mnou, niečo ti ukážem. 

Bez slova som ho nasledoval. Za-
viedol ma do akejsi miestnosti. Bol 
tam prehrávač s obrazovkou. Vlo-
žil doň CD – čko a zapol ho. Predo 

mnou sa vtom začínal odvíjať obraz 
nekonečných radovánok. Poloode-
té ženy, rozkokošení muži, more 
alkoholu, drogy, rytmická muzika, 
tanec, chlast, striptíz, orgie... 

– Takto to vyzerá v pekle! - uzav-
rel Xaver naše stretnutie a náhle 
zmizol.

Od tej chvíle sa môj život zme-
nil. Nedbal som na božie prikáza-
nia. Veď načo aj, keď je peklo také 
lákavé. 

V pekle som sa ocitol potom, len 
čo som oči naveky zatvoril. Veľmi 
sa tam so mnou nemaznali. Šupli 
ma kotla s horúcou smolou a začali 
podo mnou hajcovať. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, stál pri 
mne môj známy Xaver. Rohy na 
hlave, nechýbal mu chvost a kopýt-
ko. Čert to bol veru. 

– A kde je to peklo, čo si mi na 
Zemi kedysi prehrával? - pýtam sa 
ho plný sklamania a bolesti. 

– Jaj, priateľu, - zarehotal sa čer-
tovsky – to bola iba predvolebná 
agitka!                           Ján Heinrich

Humoreska 

Predvolebná agitka

Čo vŕta Milanovi Kupeckému 

v hlave?

• Šéfovia podporujú kanibaliz-
mus: Uprednostňujú podriade-
ných, ktorí ich žerú.

• Komu to páli, ten má vôkol sebe 
zrazu veľa hasičov.

• Časy sú zlé. Keby aspoň to poča-
sie bolo lepšie.

• Ozajstná viera je, keď sa z ná-
boženskej slobody teší aj človek 
hudobný ako kostolná myš.

• Nosiči, na rozdiel od vydavate-
ľov kníh a periodík, zvyknú mať 
väčšie náklady.

• Dávno predtým, čo vyletel na 
mesiac prvý človek, mnohí z ne-
ho spadli.

• Miesto pre žart sa nájde aj v pre-
plenenom autobuse.

• Správa pre prijímateľov hono-
rárov: Na množstvo nehľaďte...

• Najživšie bývajú politické mŕt-
voly.

• Smrť a exekútor prichádzajú ne-
očakávane.

• Niektoré reformy majú športový 
charakter. Ľudia si ich odskáču.

• Alkoholizmus je choroba. Žiaľ, 
veľmi obľúbená.

• Niekedy už aj v žalúdku cítim 
tlaky lobistických skupín.

• Ak sa žena nevydá, je o jedného 
šťastného muža navyše.

• Najväčšie úlovky chytia tí rybá-
ri, čo majú najdlhšie ruky.

• V panelákoch majú ľudia k sebe 
bližšie. Najmä si vynadať.

• Paradoxné až provokujúce je, 
ak pri hladujúcich pristane lie-
tajúci tanier.

• Keďže škaredých žien niet, múd-
re ženy obdivujeme, krásne mi-
lujeme a hlúpe - poslúchame.

• Kde dnes dvaja vychádzajú z pla-
tu, tretí nevychádza z údivu.

• S vykradnutou hlavou sa ne-
chodí na políciu.

• Mnohí ľudia sú ako tlačenka. 
Samé ucho.

• Papier znesie všetko. Najmä to-
aletný.

• Trením biedy teplo nevznikne.
• Najväčším nedostatkom nie-

ktorých hlupákov je schopnosť 
presadiť sa.

(kup)
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PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 
vyrába už od roku 1990 výrobky z prírodných produktov,

bez prísad a konzervačných látok. 
Ľudia majú ich zdravé a chutné výrobky radi.

Adresa:
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
Pri Skladoch 1 
940 01  Nové Zámky
Telefón: 035 / 642 60 13
Fax: 035 / 642 60 14
E-mail: 
pekarenoremus@oremus.sk
expedicia@oremus.sk
Web: www.oremus.sk
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Pod týmto názvom sa intenzív-
ne vyvíja činnosť ohľadne využitia 
termálneho vrtu, ktorý sa nachádza 
pod Kalváriou v obci Tvrdošovce 
a takmer tri desaťročia nebol vy-
užívaný a žiaľ ani pravidelne udr-
žiavaný. Z toho dôvodu obec dala 
vypracovať technicko-ekonomickú 
štúdiu využívania geotermálnej 
vody z vrtu. Na základe záverov 
tejto štúdie bola vyhlásená verej-
ná súťaž na zabezpečenie revita-
lizácie vrtu, tzn. jednak overenie 
technického stavu vrtu, zistenia 
dôležitých technických paramet-
rov ako podkladov k vypracovaniu 
projektu termálneho kúpaliska a 

jednak vyčistenie vrtu a technické 
zabezpečenie jeho funkčnosti. Zna-
mená to okrem fyzicky náročných 
technických činností aj zložitý a 
časovo náročný administratívno-
-právny proces. Na základe výsled-
kov revitalizácie sa môže pristúpiť 
k procesu projektovania a zabez-
pečenia fi nancovania vybudovania 
samotného termálneho kúpaliska 
pri zohľadnení najmodernejších 
trendov z hľadiska estetiky a efek-
tívnosti využívania k spokojnosti 
nielen obyvateľstva obce, ale i širo-
kej verejnosti z blízkeho aj vzdiale-
ného okolia obce. 

Ján Szabó

Sú v živote chvíle, keď sa treba 
rozhodnúť. Aj pre mňa nastal taký 
okamih, vystala otázka: Akým sme-
rom sa má uberať môj ďalší život? 

Radcov som mal naporúdzi 
hneď troch. Najskôr sa mi rozum 
prihovoril:

- Poď za mojim hlasom a budeš 
slávny! Pre múdrosť ťa budú osla-
vovať!

- Veď uvidím, - hovorím si, -nech 
aj tí dvaja ponúknu, čo majú.

Potom mi srdce takto vraví : 
- Môj hlas, to je samá dobrota. 

Choď za ním a oltáre ti budú za 

živa stavať! 
- Načo sú mi oltáre, -dumám a 

čakám ešte, čo mi svedomie po-
núkne. 

- Riaď sa ty len mojim hlasom, 
-káže mi svedomie -budeš dobre 
spávať, aj umierať sa ti bude ľahko!

Je mi to ale za ponuku, -pomys-
lím si a zahľadím na kopec peňa-
zí, horu bohatstva, ktoré sa predo 
mnou vynímajú... 

Čuším, v duchu nesúhlasím, ale 
aj tak sa poberám tým smerom... 

J. Heinrich

Tá moja manželka je fakt nejaká 
čudná. Možno frigidná alebo čo. 
Veď posúďte sami. Napríklad vče-
ra. Popoludní sme sa obaja vrátili 
z roboty uťahaní ako kone. Keďže 
si uvedomujem význam plnenia 
manželských povinností pre fun-
gujúci vzťah, rozhodol som sa pri-
stúpiť k svojim úlohám maximálne 
koncentrovane a zodpovedne. Kým 
sa moja polovička venovala svojim 
koníčkom v domácnosti (varenie, 
pranie, žehlenie, upratovanie), ja 
som si napustil vaňu a dal si kúpeľ, 
aby som načerpal sily na večerné 
erotické harašenie. Len čo som 
dohladka vyholený, navoňaný a 
oddýchnutý vyšiel z kúpeľne, vy-
striedala ma v nej manželka, ktorá 
sa sem prišla zrelaxovať praním. 
Automatická práča robila všetko 
za ňu, tak schytila metlu, aby vyza-
metala balkón. Ja som ju zatiaľ roz-
veseľoval svojimi humornými po-
známkami o tom, či práve priletela 
alebo niekam odlieta. Keď potom 
moja „striguša“ vysávala, už som 
bol troška suchý, lebo o vysávačoch 
žiadne vtipné hlášky neviem. Zato 
som v tom čase usilovne listoval 

pánskymi magazínmi s neslušnými 
obrázkami sporo odetých mužov a 
žien, aby som nazbieral inšpiráciu 
na naše večerné „ťuťu muťu“. Som 
obetavý a pozorný partner, takže 
som polovičke pri vysávaní pomo-
hol tým, že sediac vo fotelke som 
nadvihol nohy, aby mohla povysá-
vať popod mňa. Navyše som taktný, 
vôbec som nedržkoval, že vysávač 
hlasno vrčí a ja sa nemôžem sústre-
diť na vnímanie pikantných obráz-

kov. Zahryzol som si do jazyka, veď 
manželstvo je aj o tolerancii. Keď 
moja milovaná ženuška utierala 
prach, ležal som ďalej nepohnuto 
na gauči, aby som ten prach náho-
dou svojim pohybom ešte viac ne-
rozvíril. A prosím nerýpte do mňa, 
že som nepohol ani prstom. Po-
hol. Kým moja láska utieral prach, 
z gauča som jej ukazoval ukazová-
kom, kde všade je špina. Medzitým 
práčka doprala a pri vešaní čipko-
vaného prádielka som drahej skla-
dal komplimenty, ako ma dráždia 
jej sexi krivky, ak ho má oblečené 
na sebe. A keď začala v predklone 
zmývať podlahy, hoci iba vo vyťa-
haných teplákoch, kochal som sa 
pohľadom na jej rajcovne vytrčený 
zadoček. Waaaaw. Máme trojiz-
bový byt, kým všetko pozmývala, 
určite si viete predstaviť, ako som 
bol potom z toľkého obdivného ko-
chania unavený. Preto som si troška 
zdriemol a keď som otvoril oči, môj 
pokladík akurát žehlil obrovskú 
kopu posteľnej bielizne. Nechcel 
som jej iniciatívne pomáhať, aby 
nepovedala, že si niečo žehlím. 
Poznáte podozrievavé ženy. Radšej 

som pustil dobrú muzičku, aby jej 
išla práca od ruky a do rytmu. Ná-
sledne som si znova ľahol na gauč 
a odtiaľ na ňu hádzal zamilované 
pohľady, posielal vzdušné božteky, 
aby aj pri skladaní bielizne cítila, 
že som pozorný, galantný a najmä 
milujúci manžel. Ďalšími sladkými 
nezmyslami na jej adresu som už 
perliť nechcel, lebo by som ju iba 
zbytočne zdržiaval a nesústredila 
by sa na robotu. Presnejšie - na pí-

sanie domácich úloh s deťmi. Odi-
šiel som teda do krčmy za kama-
rátmi, aby som nevyrušoval. Keď 
som sa po piatich pivkách vrátil 
domov, uvedomil som si, že aj ona 
si zaslúži ísť medzi ľudí. Tak som ju 
poslal na nákup do hypermarketu. 
Pešo, nebudem jej dávať auto. Ešte 
by niekde tresla, prizabila sa a mala 
výčitky, že ja sa kvôli tomu trápim. 
Myslím, kvôli rozbitému autu. Keď 
sa vrátila s plnými igelitkami, sama 
pochopila, že by bolo dobré navariť 
niečo pod zub. To jaká zlatááááá. 
V kuchyni som sa jej radšej nemo-
tal, ale kým sa zabávala s hrncami 
a varieškou, troška som si začetoval 
na nete a od počítača som jej ob-
čas zakričal, že ona je mojou naj-

sladšou maškrtkou a že by som ju 
najradšej natrel čokoládou alebo 
medom, celú zlízal a zjedol. Som 
nenapraviteľný romantik, že? Keď 
sme sa najedli (medové kura s ko-
kosovou ryžou), odbremenil som 
ju od umývania hrncov, príborov 
a tanierov. Veľkoryso som mávol 
rukou, nech sa vykašle na špinavý 
riad. Zato, že tak fantasticky nava-
rila, stačí, ak ho umyje zajtra. Šok 
prišiel po večeri. Keď som nadrža-
ný vošiel do spálne a logicky oča-
kával, že ma bude v postieľke vítať 
s rozkročenou náručou. A ona 
zvädnutá, že nech prepáčim, dnes 
akosi na sex nemá chuť. No, rozu-
miete tomu?!

Jozef Podmanický

Aquapark pod Kalváriou

Malá exkurzia do „sveta“ manželského...

Ako rozmýšľa chlap?

Fejtón 

Prehlušené svedomie

Fiktívny rozhovor (mimo masážno-erotického salónu) so súkromnou „podnikateľkou“ Etelou Perececkou

Každé remeslo, okrem zlatého dna, 

má aj svoj fortieľ

� Etelka, dušička, kde si (dnes) 
bola...?

– Možno vás sklamem, nebo-
la som ani v hájičku a nežala som 
ani trávičku...ale oddychovala som 
a relaxovala, pretože ma večer, tak 
ako vždy, čaká „šichta“. A čo sa týka 
trávy, tú distribuujem a hulím tiež.

� Etelka, dovoľte ďalšiu otázku: 
Tým, čím dnes v skutočnosti ste, 
ste získali rekvalifi káciou, ktorú 
ponúkaju úrady práce?

– Kdeže. K tejto činnosti inkli-
nujem už od dievčenského veku 
a zintenzívnila som ju po nežnej 
revolúcii v rámci podnikateľských 
aktivít. Potom, čo sme sa otvorili 
svetu, vlastne Európe, som sa roz-
tvorila, či lepšie rozkročila aj ja.
S osobami druhého pohlavia som 
sa stretávala už aj vtedy, keď som 
bola vydatá. Napríklad, za totá-
ča popri zamestnaní, ako členka 
striebornej BSP, sekretárka i vedú-

ca smeny. Boli to však vtedy veľ-
mi stresové situácie. Hovorili sme 
tomu v súkromí - nauzákonená so-
cialistická prostitúcia. Stýkali sme 
sa (aj pohlavne) najmä na rôznych 
školeniach, vrátane politických, na 
brigádach - v rámci plánovaného 
hospodárstva i na kolektívnych 
hrách, ako boli športové hry, spar-
takiády a podobne. Tých príležitos-
tí užiť si a trocha dať zabrať nielen 
duši, ale i telu, bolo neúrekom. 
No, stýkali sme sa, myslím nielen 
osobne ale predovšetkým pohlav-
ne aj vtedy, ak išlo o získanie lep-
šieho pracovného zaradenia, pré-
mií, či iných najmä rodinkárskych 
výhod. Skončením vlády jednej 
strany sa skončilo aj moje ďalšie 
manželstvo rozvodom. Manžel, 
ktorý predtým štrngal klúčami 
na námestí zostal bez roboty 
a peňazí a za tak som mu dala ko-
pačky.

� Neuvažujete svoju činnosť le-
galizovať? Už i kvôli stresu a sve-
domiu...

– Uvažujem, ale čakám na naj-
bližšie voľby a politickými strany-
mi sľubované lepšie podnikateľské 
prostredie. To dnes u nás neexistu-
je, pretože sú vysoké dane a uptred-
nosťované a zvýhodňované kurvy 
spoza hraníc. Všetky vlády iba 
sľubujú a nič pre to konkrétne ne-
robia. Pritom my nepotrebujeme, 
ako jedny z mála „fi riem,“ ani len 
dotácie, zahraničný kapitál, hoci 
zahraničná účasť je vždy vítaná. 
Teda s dávkou netrpezlivosti čaká-
me kedy sa aj pre nás prijmú lepšie 
legislatívne zákony a ich úpravy. 
Budem potom aj ja rada odvádzať 
dane z príjmu, po zaplatení licenč-
nej čiastky, aby som tak prispela 
k oživeniu ekonomiky, ktorá už 
leží nepomerne dlho na kolenách 
(hoci štatisti a prognostici hovoria 
niečo iné) a mala by sa konečne 
a rýchlo postaviť na nohy. 

� Vykonávať takéto remeslo si 
vyžaduje iste aj vysokú zručnosť 
a profesionalitu, ktorá chýba na-
príklad aj mnohým politikom, 
hoci dej sa neraz odohráva v ama-
térskych podmienkach. Predovšet-
kým však treba na to dar od prí-
rody, vlohy a krásu a do značnej 
miery aj ingtelekt, ktorý však nie je 
natoľko podmieňujúci a rozhodu-
júci ako peniaze. V neposlednom 
rade, pri striedaní partnerov, si to 
iste vyžaduje predovšetkým silný 
žalúdok. Alebo sa mýlime?

– Nie, nemýlite sa a vcelku s vami 
súhlasím. Veď napokon aj láska ide 
cez žalúdok. A možno i preto je 
toľko nestráviteľných manželstiev. 
V našej brandži je to tak, že sme 
zaradené do určitých kvalitatív-
nych kategórií, „A-čko“, „B-čko“ 
atď. Čím väčšia „fi rma“, tým vyššia 
cena. Navyše, do určitej miery a za 
určitých podmienok si môžeme 
vyberať partnerov a to podľa krásy, 
sympatií, duchaplnosti a predo-
všetkým solventnosti. 

� Čo uprednostňujete vy? Krásu 
pred solventnosťou, alebo naopak?

– Uprednosťňujem predovšet-
kým lásku - k peniazom! Tie vždy 
zostávajú, na rozdiel od partnera, 
ten sa obyčajne po akte zakrátko 

„vyparí“. Každý prípad je však in-
dividuálny. Niekedy musím okrem 
kompenzácie, aj improvizovať, prí-
padne robiť "prácu nadčas". Naprí-
klad ak treba pridať aj orálnu vlož-
ku, ktorú si zákazník pochopiteľne, 
ako predohru či záver, predplatí.

� My, muži zvykneme vravievať: 
Nie sú škaredé ženy, je iba málo 
vína, či koňaku...

– I v tejto fi lozofi i je kus pravdy. 
Platí to však aj naopak. Preto si aj 
my občas „hrkneme“ nejaký ten 
destilát, aby sme ružovejšie videli 
najmä tú dlho sľubovanú svetlú bu-
dúcnosť a tiež na ten už spomínaný 
žalúdok. Treba sa aj vždy naladiť, 
ako je to napríklad aj v prípade 
hudobných nástrojov, hoci šľapka 
nikdy nespí s klavírom, iba ak s ne-
jakým „drevom“. A...samozrejme, 
veľmi dôležitá je predohra. Horšie 
je to potom v úsilí o dosiahnutie 
súladu, harmónie. A, na rozdiel 
od hudby, záverečné spoločné vy-
vrcholenie v našej činnosti ťažko 
predpokladať. 

� Ako získavate zákazníka, inak 
povedané aj - korisť?

– Niekedy treba čakať dlho, tak 
ako na sociálnu podporu, inokedy 
čakanie pripomína tréning profe-
sionálnych chodcov. Sú však aj prí-
pady, keď sa to začína obligátnym 
pozvaním na ukážku zbierky mo-
týľov, známok, pohľadníc, alebo na 
šálku kávy. Veď káva, to nie je iba 
zlaté zrno administratívy.

� Žijeme v časoch násilia a kri-
minality. Čo ak nemáte pasáka 
a niekto vás prepadne, povedzme 
výkrikom: Ruky hore!?

– Neviem, prečo zachádzate 
do takýchto extrémov?! Znásilniť 
možno iba neskúsenú hlúpu hus. 
Ak majú ísť ruky hore, treba okam-
žite dať aj nohy hore. Ak by takto 
postupovali všetky ženy, nebolo by 
jediného znásilnenia. Nevšimli ste 
si, že aj sliepka spočiatku beží pred 
každým kohútom...to aby sa o nej 
nepovedalo, že je prostitútka. Na-
pokon, v každom takomto „akože“ 
prepadnutí je kus romantiky a pre-
kvapenia. Niekedy je takéto drsnej-
šie počínanie a prekvapenie part-
nera pre náš každodenný stereotyp 
určitým oživením, spestrením, re-
laxáciou, tréningom. Hoci vtedy 
vyjdeme naprázdno a nemáme 
za to ani deravý groš.

� Prostitúcia je podľa mnohých 
ľudí niečo amorálne. Kedysi za to 
ženy pálili, kameňovali...

– V manželstvách takýto hriech, 

Popri veksláctve, korupcii, klientelizme, lobingu, (ktorý následnícky 
vystriedal socialistickú protekciu) a kriminalite sa u nás na Slovensku, 
v súčasnosti (podobne ako súkromnému podnikaniu v pestovaní zeleni-
ny vo fólii, či angažovaniu sa v politike, zahmlenej privatizácii, alebo
v bankovníctve) darí najmä prostitúcii. O alkoholizme, drogách a or-
ganizovanom zločine ako i afgánskom, islamskom, či ukrajinskom tu-
rizme, nehovoriac. Tieto nežiaduce sprievodné javy ospravdlňujúc sa 
krechkou demokraciou ako „podnikateľské“ aktivity nemajú prakticky 
legislatívno-právny podklad (pretože čo nie je zakázané, je dovolené), 
no žiaľ majú veľmi úrodnú a živnú pôdu. Konkrétne prostitúcia, ktorá 
nemá (až na výnimky) svoje stabilné podnikateľské stánky hoci podnika-
teľsky je uzákonená, rastie ako huby po daždi. Darí sa jej najmä na frek-
ventovaných miestach (cestách) i menej priehľadných uličkách a realizuje 
sa v rôznych formách. Súhlas na rozhovor s jednou takouto takpovediac 
radodajkyňou (nie kurvou!) tejto podľa mnohých nekalej, no fi nančne 
veľmi výhodnej činnosti, okrem zainteresovanej Etely P. sme dostali aj 
od jej pasáka a hovorcu, ktorý nechce byť menovaný. Na úvod snáď ešte 
iba toľko, že toto najstaršie remeslo (inak aj predaj bieleho mäsa), ktoré 
má zlaté nielen dno, má aj zopár úskalí i nevýhod a jednu veľmi výraznú 
nevýhodu. Tú, že podobne ako u profesionálnych športovcov, relatívne 
skoro a rýchlo sa odchádza „do predčasného dôchodku“. Avšak za re-
latívne krátky čas takto „aktívnej“ činnosti sa možno dobre „operiť“ 
a zabezpečiť si tak pokojnú starobu. Etela, okrem krásy, profesionality 
a prítulnosti je aj zhovorčivá a tak sme sa o problematike ako i o úska-
liach tejto slastiplnej a pre obe pohlavia veľmi „prospešnej“ aktivite, 
s ňou, ako s osobou najpovolanejšou v rozhovore s ňou dozvedeli toho 
skutočne veľa, veľa zaujímavého. A to o aktivite, ktorú vyvíja bez živ-
nostenského listu, takpovediac načierno, z čoho iste nemá ani náš minis-
ter fi nancií (daňové úniky) veľa radosti, veď takto nezdanené peniažky 
chýbajú do rozpoočtovej kasy, i na rozkrádanie, na čo samozrejme v ko-
nečnom dôsledku doplácame my všetci, daňoví poplatníci, samozrejme 
okrem Etely P. Rozhovor sa nám podarilo uskutočniť iba za súhlasu do-
držania anonymity. Teda sľub zachovania diskrétnosti plníme a tak začí-
name možno trochu netradične, parafrázovanou otázkou známej piesne:
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V dome pod číslom 43 (dnes číslo 
56) bola od 18. storočia umiestnená 
školská miestnosť, kde sa vyučova-
lo a ktorá bola súčastne bytom pre 
pána učitela a organistu. Dom bol 
v cirkevnom majetku. Novú školu, 
prvú slovenskú školu v Mojzesove 
umiestnili v dome pod číslom 45 
( zrúcaný). Túto školu navštevo-
valo 146 žiakov. V školskej budove 
sa vyučovalo do konca školského 
roku 1925-1926. Učiteľmi boli: Jozef 
Miklovič, Jozef Táborský, Mária Za-
jíčková a Aladár Bránsky. Táto jed-
notriedna škola bola iba dočasným 
riešením. Ešte pred pozemkovou 
parceláciou vzišiel v Obecnej rade 
návrh vyzvať veľkostatkára Ľudoví-
ta Károlyiho, aby z hospodárskych 
budov prepustil 2 miestnosti pre 
školské učebne alebo pre učiteľský 
byt. Károlyi prejavil ochotu a pre-
najal hospodársku budovu pod čís-
lom 55 ( dnes číslo 88) na 20 rokov 
za ročné nájomné 600 korún. Boli 
v nej 3 miestnosti a kuchyňa, v ktorej 
bol aj učiteľský byt. Školský inšpek-
tor po obhliadke vyhlásil, že budova 

je vhodná na školské učebne a uči-
teľský byt. Stanovil podmienku, že 
školu treba oplotiť, vybudovať ihris-
ko a školskú záhradu. Táto škola za-
bezpečovala základné školské vzde-
lanie. Povinná školská dochádzka 
sa zmenila zo šesť na osem rokov. 
Pri výbere učiteľov sa prísne dbalo 
na kvalifi káciu. Spočiatku na moj-
zesovskej škole učil len jeden učiteľ, 
v roku 1924 bol schválený druhý 
učiteľ s pôsobnosťou od roku 1925 
a do 1.septembra 1929 aj tretí učiteľ. 
V Mojzesove sa vystriedali učitelia 
s krátkodobým pôsobením, viace-
rí tu zapustili korene na dlhé roky. 
Hlboko do pamäti Mojzesovčanov 
sa zapísali najmä učitelia Ján Cifra, 
Jozef Žatko, Štefan Heiler, Štefan 
Paško a Vincent Lobotka. Na Cif-
ru si dodnes spomínajú s vďakou 
za jeho mimoriadne hodiny , v kto-
rých ich učil k láske k prírode, pesto-
vať včelárstvo, očkovať ovocné stro-
my a vínnu révu. Učiteľ Žatko, vedel 
obdivuhodne zapáliť žiacku myseľ. 
Paško počas 15 ročného pôsobenia 
úspešne formoval školský dorast pre 

život, skladal piesne a založil žiacky 
spevokol. Spolu s Lobotkom prebu-
dili v mládeži záujem o divadelnú 
činnosť. K známym mojzesovským 

občanom, ktorý začínali už v spomí-
nanej ľudovej škole patrili napríklad 
František Hagan a Július Vašek. 

František Podmanický

Prvá slovenská ľudová škola v Mojzesove

Vyhnite sa nebezpečným miestam 
- nechoďte večer alebo v noci 
do mestkých parkov či do neosvet-
lených ulíc, či na miesta, ktoré sú 
známe, že sa tam zdržujú podozrivé 
indivíduá. Nechoďte do reštaurácií 
alebo podnikov so zlou povesťou.

Ľahko sa to povie, to by ste ne-
mohli už nikam chodiť, ale je to len 
Vaše rozhodnutie kam ísť, či si skrátit 
cestu cez park či pobaviť sa s priateľ-
mi v neznámom podniku a samo-
zrejme tým zvýšiť riziko napadnutia. 
Mnoho prepadnutí sa deje doma, 
na parkovisku supermarketu, teda 
na miestach ktoré sa zdajú byť bez-
pečné. Dôležité je byť predvídavý, 
poznať situácie , ktoré môžu nastať a 
vyvarovať sa im vopred. Keď pôjdete 
po ulici a proti Vám pôjde skupina 

rozjašených mladíkov, je lepšie sa 
otočiť a ísť inou ulicou alebo prejsť 
na opačný chodník. Tak sa vyhnete 
možným problémom. V reštaurácii 
si sadnite tak aby ste mali prehľad čo 
sa deje, ak sa začne atmosféra zhor-
šovať, je najlepšie rychle zaplatiť a 
zmenit podnik alebo reštauráciu. 

Večer strávite síce inde ako ste 
spočiatku plánovali, ale bez mož-
ných zranení. Zvoní u Vás neznámy 
človek, neotvárajte mu a dohodnite 
sa cez dvere. Pri nákupoch v super-
markete venujte pozornosť i okoliu 
a nielen svojim taškám.Toto sú rady 
pre tých, ktorí nemajú skúsenosti 
s bitkou, ktorá sa môže strnúť aj z ba-
nálnych pohybov, či rečí, alebo reak-
cií na provokácie. 

Jozef Sýkora

Opatrnosti nikdy nie je nazvyš

Ako sa ubrániť? 

ak sa stane, možno vymodliť. No 
my, čo sme bez záväzkov, už bez 
socialistických i európskych, ne-
máme zábrany, ani výčitky. Ak sa 
na to pozriete z iného uhla, veľa 
mužov by peniaze, ktoré dajú nám, 
i tak utratilo napríklad na cigarety, 
alkohol, či drogy. Preto sme vlastne 
aj bojovníčkami proti týmto ne-
žiaducim neduhom a robíme tak 
pozitívnu prospešno-spoločenskú 
činnosť.

� A čo choroby? Napríklad 
AIDS...

– Pochopiteľne, aj pre nás sú 
varovným mementom, hoci člo-
vek môže relatívne ľahko zomrieť 
aj na chrípku. Lenže, všimnite si,
že oveľa viac ľudí zomiera v dô-
sledku stresu, biedy, ale i obezite 
a ďalších civilizačných neduhov 
a chorôb, ktoré naopak my, pomá-
hame ústretovosťou, nehou a láska-
vosťou preventívne liečiť. Okrem 
zdravotníkov to začali chápať už 
aj niektorí politici. Napríklad istý 
vysoký predstaviteľ KDH kedysi 
zhadzoval z lietadla kondomynako 
prevenciu, čo je nepochybne pek-
ným ústretovým gestom.

� Aký je váš názor na interup-
ciu?

– Pre ženských lekárov, gyneko-
lógov je to biznis. Oveľa horšie sú 
na tom oční lekári. Viete si pred-
staviť, že by si dal niekto vyškriabať 
oči?!

� Čo vravíte na uzákonenie uza-
tvárania manželstiev homosexuá-
lov a leisbičiek? 

– Je to každého osobná vec. 
Ja som mala v živote do činenia 
iba raz s buzerantom. Bol to môj 
bývalý šéf, ktorý ma často pozýval 
na koberec. Lenže na moje prekva-
penie i zlosť, úchylák akýsi nie na 
kefovačku. A čo sa týka sobáša? 
V takomto prípade treba dať pozor 
na múdrosť známeho príslovia, že 
Spolky nemajú rady ani holuby, 
alebo spolky, čertove voľky! 

� Nie ste náhodou členkou neja-
kej politickej strany, prípadne akej 
odovzdáte pri voľbách svoj has? 

– Nie som, pretože by som rad-
šej vstúpila do niečoho iného. Naj-
radšej chodím iba na malú stranu. 
Niektoré moje kolegyne sa istý čas 
usilovali vstúpiť do koalície, keď 
existovali erotická iniciatíva a pivá-
ri, lenže tí sa zasa rozdelili na pivá-
rov, borovičkárov a vinárov, členmi 
v erotickej strane boli aj impotenti, 
čím sa sila tohto všeľudového hnu-
tia rozdrobila a oslabila. Naše člen-
ky však majú sympatizantov v kaž-
dej politickej strane i hnutí, pričom 
veľmi sympatický je nám náš stred.

� Buďte trocha indiskrétna 
a prezraďte nám v krátkosti, tak 
ako je to vo výrobnej technológii, 
aký je váš „pracovný“ postup?

– Prosím vás, nemôžete našu 
činnosť spájať s pracovnou. Ga-
leje, to sú iba v manželstvách. Ak 
by erotika a sex boli prácou, bývalá 
aparátnická garnitúra by na ňu ur-
čite nahnala brigádnikov, krimi-
nálníkov, prípadne vojakov. Ako 
nútené práce. Tento akt spojenia, 
hoci nie je slávnostne otvorený, 
napríklad tak ako akt politický, 
je mnohokrát plodnejší a navyše 
neopakovateľný, prinášajúci množ-
stvo zážitkov ale i prekvapení a vr-
cholov. Avšak, ani pri najlepšej vôli 
ho nemôžeme veľmi verejne, na 
rozdiel od športového či pracovné-
ho vrcholu reprodukovať. 

 Zhováral sa: Milan Kupecký

Frentišek B., Nové Zámky: Prečo netreba plakať za 
rozliatym mliekom?
Odpoveď: Prečo? Preto, že to nie je to borovička, ani 
žiaden destilát.

* * * * * *
Mária L., Bratislava: Ako je možné že ryby dokážu žiť 
aj v našich znečistených riekach?
Odpoveď: Možno ste si všimli, že niektoré plávu na 
znak, čiže hore bruchom. Nuž tak im treba, neprotes-
tujú, iba mlčia a mlčia...

* * * * * *
Mária K., Šurany: Ako by ste zhodnotili uplynulý rok?
Odpoveď: Jednoducho...tristopäťdesiat príležitostí 
k pitiu.

* * * * * *
Jano S., Žilina: Keď sa nad Tatrou blýska a hromy divo 
bijú, znamená to, že už to začalo?
Odpoveď: Nie. Ani nezačne, pokiaľ Boriš umí po ska-
linách...

Jozef N., Bánov: Aký je podľa vás najúčinnejší bilbor-
dový slogan a kozmetický prostriedok?
Odpoveď: Sľuby a pekné reči.

* * * * * *
Jano S., Žilina: Je ťažké stať sa ľahkou ženou?
Odpoveď: Dalo by sa to povedať aj takto, že ľahké ženy 
to nemajú ľahké.

* * * * * *
Karol B., Palárikovo: Je pravda, že ste chceli sprivati-
zovať v Bratislave Kupeckého ulicu?
Odpoveď: Uvažoval som o tom, ale dozvedel som sa, 
že ju chcú premenovať na ulicu Maťovičovú, alebo Kis-
kovú.

* * * * * *

Jano S., Žilina: Podľa Písma vtáctvo nebeské neseje, 
nežne a predsa žije. Nemali by sa rómskej problemati-
ke venovať ornitológovia?
Odpoveď: Žiaľ, tento problém sa nepodarí vyriešiť ani 
všetkým svätým, pretože rómovia sú iní vtáčkovia. 

* * * * * *
Jaroslav F., Nitriansky Hrádok: Platí ešte to staré zná-
me: Ja som baník, kto je viac?
Odpoveď: Neplatí. Dnes je aktuálne: Ja som emigrant, 
kto je viac?

* * * * * *
Jano S., Žilina: Keď v MHD pokutujú čierneho pasa-
žiera, je to rasizmus?
Odpoveď: U nás na Slovensku áno. Preto, možno aj 
vám je známe, že sa zakázalo hovoriť cigánsky rezeň, 
a nahradil ho rómsky rezeň.

Ak chcete aj vy položiť otázku nášmu humoristovi, 
pošlite ju na adresu: redakcia@priestornet.com, 
alebo: humorista@milankupecky.eu, 

Pýtajte sa, odpovieme!

Pýtajte sa, odpovieme! Posielajte otázky, - kontakt: redakcia@priestornet.com, 

alebo: humorista@milankupecky.eu

Vy sa pýtate, humorista Milan Kupecký odpovedá

Humoristická poradňa

– Nemám rád nové vetry, lebo väčšinou
s nimi prichádza aj nový smrad.

Autor: P. Zifčák

Aforizmy „O HUMORE“, ktorý lieči

• Nie je každý humorista, komu sa smejú.
• Alternatívne by sa aj dávky humoru mali brať 

na lekársky predpis.
• Kto sa smeje naposledy, ten asi neskoro pocho-

pil.
• Dobré vtipy sú ako minisukne. Čo najkratšie.
• Najhoršie tam, kde okrem vtipu chýba aj dôvtip.
• Vtip je ako história. Opakuje sa.
• Poznám veľa smiešnych ľudí bez humoru.
• Máte zmysel pre humor? Urobme referendum!
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Pravdu, ktorá bola samozrejme 
iná, ako ich ľudskými predstavami 
popretkávané učenie. 

Čiste poznanie o Zákonoch Bo-
žích však aj napriek odporu vte-
dajšej cirkvi na zemi predsa len 
zažiarilo, avšak behom stáročí ho 
ľudia opäť strhli nadol a zakalili až  
na nepoznanie. Všetkým hľadajúcim 
Pravdu musí byť preto zvlášť zdôraz-
nené: Učenie cirkví a Pravda sú dve 
úplne rozdielne veci! 

No a tomu, že cirkvi už dávno 
správne nestoja v Zákonoch Božích, 
tomu zodpovedá i všetko to nespráv-
ne a zlé, čo vykonali počas svojej dl-
hej histórie a čo mnohokrát doslova 
poburuje ľudí, ktorí si zachovali jas-
nú myseľ, čisté srdce a elementárny 
zmysel pre spravodlivosť. 

Jedným z neblahých dôsledkov 
tohto všetkého je, že mnoho súčas-
níkov sa práve z vyššie spomínaných 
dôvodov stalo ateistami, ktorí zane-
vreli takmer na všetko, čo i len trochu 
zaváňa duchovnom.

Ich odpor môže byť v nich hlboko 
zakorenený aj na základe osobných, 
negatívnych prežití, ktoré zakúsili 
vo svojich minulých životoch. Práve 
vtedy mohli byť totiž títo samostatne 
uvažujúci ľudia pre nesúhlas s vtedaj-
šími cirkevnými praktikami neraz 
osobne prenasledovaní, mohlo im 
byť spôsobované utrpenie, ba dokon-
ca siahnuté na život. Takéto niečo sa 
zapíše do duše človeka tak hlboko, 
že pri ďalšom pozemskom vtelení si 
so sebou prináša silný vnútorný od-
por voči všetkému, čo nejako súvisí  
s cirkvami a duchovnom. 

Je však smutné a nesprávne, že 
títo ľudia spolu s cirkvou zanevreli aj  
na duchovno ako také, lebo aj na-
priek ich zlej osobnej skúsenosti, či 
už súčasnej, alebo minulej, má život 
na zemi a vo stvorení duchovný roz-
mer. 

Celé stvorenie funguje na zákla-
de určitých Zákonitostí, o ktorých 
poznanie a aplikovanie do každo-
denného života sa snažili všetci veľkí 
duchovní učitelia a nakoniec i Syn 
Boží. Zo Svetla bola vždy v logic-
kej vecnosti prinášaná iba znalosť  
o spomínaných Zákonitostiach, kto-
ré musia ľudia poznať a naučiť sa 
ich rešpektovať, pretože iba tadiaľto 
vedie cesta k plnosti a šťastiu života  
na zemi i mimo nej. 

Avšak po odchode každého  
z týchto veľkých duchovných učite-
ľov bol z ich osoby vytvorený kult a 
z ich učenia náboženstvo, v ktorom 
nakoniec, pod nánosmi ľudských 
názorov celkom zaniklo pôvodné 
vedenie. A počas svojej dlhej histó-
rie sa tieto náboženstvá so svojimi 
nesprávnymi postojmi tak veľmi 
sprofanovali, že ak dnes, v dobe re-
latívnej slobody názorov začneme 
niektorým ľuďom hovoriť o du-
chovnom rozmere bytia, o nutnosti 
určitého duchovného poznania a  
o znalosti Zákonov Božích, ktoré by 
mal pre svoj vlastný osoh poznať a 
rešpektovať každý z nás, za všetkým 
týmto je okamžite videná cirkev a jej 
snaha o získanie moci, vplyvu, či do-
konca snaha o zriadenie cirkevného 
štátu. 

Áno, onen panický strach, ktorý 
sa pri vyslovení pojmu „cirkevný 
štát“ zmocňuje všetkých ateistov je 
do určitej miery plne oprávnený, 
pretože pramení z mnohých nega-
tívnych historických a ako už bolo 
spomenuté, snáď i osobných skú-
seností, kedy sa cirkev k tejto moci 
blížila, alebo ju už aj reálne vlastnila, 
ale žiaľ, nikdy ju správne nevyužila. 
Panovanie cirkví totiž sprevádza-
lo rovnaké množstvo krívd, ne-
právosti, biedy a nespravodlivosti, 
ako vládnutie ktoréhokoľvek iného 
kráľa, monarchu, alebo panovníka.  
Vo všetkých cirkvách to boli vždy 
iba jednotlivci, ktorí sa v bež-
nom živote naozaj úprimne snažili  
o uplatňovanie zásad vlastného vie-
rovyznania. 

Ale každý štát, ktorý chce reálne 
fungovať, sa musí predsa len riadiť 
nejakými pravidlami a zákonmi. 
Zákonodarstvo súčasných štátov 
funguje na racionálno-rozumovom 
a materialisticko-hmotárskom zák-
lade, bez rešpektovania duchovného 
rozmeru bytia. Tento systém je ale  
v zásade nesprávny a s nezvratnou 
určitosťou speje k istému zrúteniu. 

Avšak ako nám história ukazuje, 
rovnako nesprávnymi boli aj všetky 
pokusy o nastolenie takzvaných cir-
kevných štátov, ktoré žiaľ, nijakým 
výrazným spôsobom nevybočovali 
z bežného štandardu vládnutia a  
v ktorých nikdy neprišla k životu 
realizácia základných princípov tej 
ktorej cirkvi v celospoločenskom 

meradle. 
Ideálny štát, ktorý je štátom 

blízkej budúcnosti, nebude stáť  
na slepom, bezduchom a tupom 
materializme, ako je tomu dnes, ani 
na pravidlách nejakej z mnohopo-
četných cirkví, v ktorých to ľudsky 
– cirkevné úplne potlačilo pôvodnú 
znalosť Zákonov božích.

Ideálny štát má byť a musí byť po-
stavený iba na čistej a vecnej znalosti 
na Zákonov Božích! Rozumoví ľudia 
dneška netušia, čo to znamená! 

Ľudia dneška sú totiž pyšní na 
výdobytky súčasnej spoločnosti, 
považujúc ju za vrchol všetkého, čo 
táto civilizácia doteraz dosiahla. To 
všetko však bolo vybudované iba 
za pomoci obmedzeného ľudské-
ho rozumu a Zákonov na ňom po-
stavených. Áno, vskutku, takzvaný 
racionálny materializmus dosahu-
je v dnešnej dobe svojho vrcholu,  
za ktorým však práve pre jeho rozu-
movú obmedzenosť nemôže nasle-
dovať nič iného, ako strmhlavý pád 
nadol. 

Pri pozornejšom pohľade okolo 
seba môže predsa každý celkom jas-
ne vidieť tisíce príznakov poslednej 
agónie tohto mravne skazeného, bez-
ohľadnou chamtivosťou presiaknuté-
ho a ľudsky úplne zvrhlého systému. 

Jedine Zákonmi Božími – doko-
nalými Zákonmi stvorenia sa musí 
riadiť ľudská spoločnosť, ak sa má 
stať spoločnosťou dokonalou a ide-
álnou. 

V prvom rade však je treba po-
znať tieto Zákony v ich logike a 
prísnej vecnosti, presne tak, ako  

vo stvorení fungujú a to všetko bez 
viazanosti na nejakú cirkev, du-
chovný prúd alebo smer. Logická 
jasnosť a vecná znalosť týchto Zá-
konov musí byť potom aplikova-
ná do pozemského zákonodarstva 
toho ktorého štátu. Konkrétne  
do hospodárskej a ekonomickej ob-
lasti, do pracovno právnych a spolo-
čenských vzťahov, do výchovy detí,  
do kultúrnych a oddychových aktivít 
a tak ďalej. 

Dnes ešte máme slobodný výber 
spomedzi dvoch alternatív: Tou pr-
vou je spoznanie a priznanie si trvalej 
neudržateľnosti súčasného systému 
vecí, jeho zavrhnutie a dobrovoľné 
vykročenie na správnu cestu, spo-
čívajúcu v poznaní a podriadení sa 
Zákonom Božím. 

Ak ale zlyhá táto možnosť dobro-
voľnej zmeny, príde na rad tá druhá, 
ktorá nám prinesie globálne zrútenie 
na nesprávnych základoch vybudo-
vanej spoločnosti. Potom pochopia 
mnohí, aj tí, čo sa teraz ešte usmieva-
jú, že touto cestou sa už ďalej ísť nedá. 

No a po bolestnom páde nespráv-
neho, bude aj tak nasledovať nevy-
hnutné podriadenie sa tomu, čo ešte 
dnes môžeme urobiť dobrovoľne - 
bude nasledovať podriadenie sa Zá-
konom Božím! 

V skutočnosti má teda ľudstvo 
iba jednu jedinú možnosť, ku ktorej 
vedú dve cesty: Dobrovoľná, čiže viac 
menej bezbolestná a nedobrovoľná, 
plná zbytočnej bolesti, utrpenia a ne-
vídaného odriekania. Ktorú z nich si 
vyberieme?

M. Šupa

Prekonajme duchovný marazmus!

Dve veselé príhody zo života
Boli sme niekoľkí na chate, na 

večernom posedení pri ohni, kde 
nechýbala opekačka, guláš, ba ani 
hudba skupiny priateľov. 

Do neskorej noci sme sa zabáva-
li, keď tu ktosi z kolektívu sa obrátil 
na muzikantov, - či nevedia zahrať 
nejakú skladbu z cantry skupiny? 
Povedzme od českých bratov Meď-
vedovcov...

Jeden z členov tejto slávnej do-
mácej skupiny nečakane povedal, 
- čoby nie, a s predspevom zanôtil:

- Medveďku, daj labku...
Všetci sme sa razom rozosmiali, 

našťastie aj to patrí k takémuto po-
sedeniu. 

* * *

Za čias, keď som pacoval ak re-
daktor, robil som interview s výher-
com desaťtisícovej lotérie. Náš roz-
hovor bol nasledovný:

- Čo urobíte s peniazmi?
- Pôjdem na zájazd do Sovietske-

ho zväzu.
- A čo by ste urobili s peniazmi, 

ak by ste vyhrali dvadsaťtisíc korún?
- Išiel by som na zájazd do Soviet-

skeho zväzu.
Nedalo mi to, aby so sa ho nespý-

tal:
- A vy iný štát nepoznáte ako So-

vietsky zväz?
Čoby nie, poznám. Ale vás nepo-

znám....
Milan Kupecký

NA POLIACH ČÍHA SMRŤ
Prečo zvieratá geneticky manipulované plo-

diny odmietajú nikto nevie, ale ak ich musia 
žrať laboratórne zvieratá, nedopadá to dobre. 
A čo na to človek? Rdíme, vyhýbajte sa genetic-
ky upraveným potravinám! Farmár sa uškŕňal, 
keď návštevníka vyzval: "Pozrite sa na toto!" 
Zavolal ošípané, ktorá sa prihnala očakávajúc 
žrádlo. Ale potom len pričuchla k predhodené-
mu zrnu a pozerala na farmára s udiveným oča-
kávaním. Keď potom dal ošípaným zrno z iného 
vreca, rýchlo to zožrala. "Zrno, čo som im dal 
predtým, je geneticky upravené. Ani sa ho ne-
dotknú, "vysvetlil farmár.

Vedia to zvieratá aj lekári. Geneticky upra-
vených organizmov (GMO) sa radšej zrieknu 
nielen ošípané. Geneticky upravenú kukuricu 
odmietajú zobať treba kurčatá v Južnej Afrike. 
Väčšina byvolov v indickom Haryana múdro 
odmieta granule so semenami geneticky upra-
veného bavlníka. Husi migrujúci cez Illinois sa 
pásli výhradne v poliach so sójou bez GM. Keď 
majú na výber, vyhýbajú sa geneticky uprave-
ným plodinám aj losy, vysoká, mývaly a krysy. 
Veveričky, ktoré prírodné zrniny pravidelne 
chrupajú, sa GM druhov dokonca aj za naj-
chladnejších dní Iowskej zimy odmietli dotknúť. 
Jeden skeptický farmár sa to o veveričkách do-
čítal a chcel sa presvedčiť na vlastné oči. Kúpil 
teda vrece GM a vrece nemanipulované kukuri-
ce a nechal ich v garáži do zimy. Ale keď pre ne 
prišiel, zistil, že myši uskutočnili už experiment 
samy. Tie prehrýzli vrece a zožrali - prírodnú 
kukuricu. GM zrno nechali nedotknuté.

LEKÁRI RADIA - NEJEDZTE GMO
Prečo zvieratá geneticky manipulované plo-

diny odmietajú nikto nevie, zo správy Americ-
kej akadémie pre environmentálnu medicínu 
(AAEM) z roku 2009 však jasne vyplýva, že ak 
ju musia žrať laboratórne zvieratá, nedopadá to 
dobre. "Niekoľko štúdií na zvieratách v súvislosti 
s GM potravou signalizovalo závažné zdravotné 
riziká," uvádza dokument AAEM. Okrem iné-
ho konkrétne zmieňuje neplodnosť, problémy 
s imunitou, zrýchlené starnutie, zmeny v regu-
lácii inzulínu a deformácie hlavných orgánov 
a gastrointestinálneho traktu. "Je to oveľa viac, 
než len súvislosť medzi GMO potravou a ne-
gatívnemu zdravotnými následkami," píšu, "je 
to priamo kauzalita". Človek nemá prirodzený 
pud, ktorý zvieratá nabáda, aby sa geneticky 
upravenej potrave vyhla. Správa AAEM pria-
mo naznačuje, že by sme sa od nich mali po-
učiť. Táto významná lekárska organizácia, ktorá 
ako prvá rozpoznala nebezpečné potravinové 
alergie, citlivosť na chémiu a "syndróm z vojny 
v Zálive", priamo vyzvala lekárov, aby svojim 
pacientom odporúčali stravu bez GMO. [1] Vy-
zýva k moratóriu GMO, povinnému označova-

nie výrobkov, ktoré ich obsahujú, a prevedenie 
nezávislých dlhodobých štúdií. Dr. Jennifer 
Armstrong, bývalá prezidentka AAEM, hovorí: 
"Lekári pravdepodobne vidia dôsledky u svojich 
pacientov, ale musia vedieť, po čom sa majú dí-
vať." Uznávaný biológ Dr Pushpa M. Bhargaya, 
a ďalšie, verí, že potraviny s GMO patrí k hlav-
ným príčinám všeobecného zhoršenia zdravia 
americkej populácie od ich zavedenia v roku 
1996.

GMO NA TANIERI
Existuje osem geneticky manipulovaných plo-

dín: sója, kukurica, bavlna, kanola, cukrová repa, 
havajská papája, cukety a žltá tekvica. Hlavným 
cieľom genetickej úpravy rastlín je umožniť, aby 
mohli vstrebávať alebo samy vytvárať jedy. Prvá 
skupina je tolerantná voči herbicídom. Ich DNK 
bola doplnená o bakteriálne gény umožňujúce 

prežiť dávky toxických herbicídov, ktoré sú pre 
ostatné rastliny smrtiace. Prvých päť plodín
na zozname sú odrody tolerantné voči herbi-
cídom. Rastliny produkujúce jedy sa označu-
jú ako "Bt plodiny", pretože po vložení génov 
pôdnej baktérie Bacillus thuringiensis vytvárajú 
v každej svojej bunke Bt-toxín, pesticíd hubiace 
hmyz. Ten sa potom nachádza aj v kukuričnom 
zrne a semenách bavlny. Do papáje a tekvíc sú 
vkladané gény vírusu, ktorého prírodnej forme 
majú vzdorovať. Všetky GM plodiny vykazujú 
nebezpečné vedľajšie účinky.

VEĽKÉ RIZIKO NAJMÄ PRE DETI
A GRAVIDNÉ ŽENY

V porovnaní s 10 percentnou úmrtnosťou 
u kontrolnej skupiny kŕmené prírodné sójou, 
väčšina potomstva samíc potkanov kŕmených 
GM sójou uhynula. Mláďatá boli menšie a zrej-

me neplodné. Semenníky potkanov kŕmených 
GM sójou zmenili farbu z ružovej na tmavo-
modrú. U mladých myší kŕmených GM sójou sa 
pozmenili spermie, embryá takto kŕmených ro-
dičovských myšou mali zmenenú DNA a neskôr 
mali menej a menšieho potomstva. Väčšinu by-
volov, ktorí v indickej Haryana dostávali seme-
ná GM bavlny, postihli reprodukčné problémy: 
predčasné vrhy, potratu a neplodnosť. Veľa teliat 
uhynulo. Takmer dvadsiatka amerických farmá-
rov muselo konštatovať, že isté odrody GM ku-
kurice urobili sterilnými tisíce prasníc. Niektoré 
vykazovali falošnú graviditu a iné porodili len 
"vrecúška naplnené vodou". O plodnosť prichá-
dzajú aj kravy a býky. 

JED V KAŽDOM SÚSTE
 
Žalúdok hmyzu parazitujúceho na kukuricu 

a upravené bavlne vytvárajúci Bt toxín sa roz-
štiepi a hmyz uhynie. Pretože rovnaký toxín
v prírodnom bakteriálnym stave užívajú farmári, 
vo forme postreku proti hmyzu, biotechnologic-
ké spoločnosti tvrdia, že vzhľadom na históriu 
bezpečného používania je začleniteľné priamo 
do buniek rastlín. Bt toxín vytváraný GM rastli-
nami však má tisíckrát vyššiu koncentráciu, ako 
doposiaľ používaný postrek - je toxickejší, chová 
sa ako alergén a nie je možné z rastlín odstrániť 
umytím. Štúdia navyše potvrdzujú, že škodlivý 
môže byť aj spomínaný menej toxický postrek. 
Keď bol rozprašovaný lietadlami proti bekyní 
velkohlavé v štáte Washington a okolie Vancou-
veri, oznámilo alergické záchvaty alebo príznaky 
podobné chrípke na 500 ľudí. Rovnaké príznaky 
dnes pociťujú tisíce poľnohospodárov manipu-
luje s Bt bavlnou v Indii.

GMO PROVOKUJÚ IMUNITNÉ 
REAKCIE

Dr. Arpad Pusztai, odborník na bezpečnosť 
GMO, hovorí: "... zmeny v imunitnom štatúte sú 
charakteristicky konzistentné u všetkých štúdií 
(pokusov so zvieratami)." Výrazné imunitné re-
akcie priznala aj fi rma Monsanto v rámci štátom 
fi nancovaných testov na hlodavcoch kŕmených 
Bt kukuricou. Potom, čo v Británii uviedli na trh 
výrobky z GM sóje, alergie na sóju skokovo pri-
budlo o 50 perecent. Ohijský alergológ MUDr. 
John Boyles hovorí: "Testy na alergiu na sóju 
som robil vždy, ale táto geneticky upravená sója 
už je tak nebezpečná, že dnes ľuďom hovorím, 
aby ju nikdy nejedli."

GM sója, kukurica a papája obsahujú nové 
proteíny s vlastnosťami alergénov, pričom GM 
sója už dlho známeho sójového alergénu obsa-
huje až sedemnásobok. Genetické manipulácie 
rastlín sú možno hlavnou príčinou epidemic-
kého výskytu potravinových alergií a astmy 
v Amerike.

Prečo zvieratá geneticky manipulované plodiny odmietajú nikto nevie

Zastavme ten smrteľný kolotoč! 

Zdravotnícke okienko



CHÝRNIK 15

Kde bolo, tam nebolo, a kde ne-
bolo, tam bolo. Nebolo treba ani 
za sedem vrchov a sedem dolín 
chodiť, nuž a ani poriadnej hory 
tam už nebolo. Skrátka tam, kde sa 
z niektorých pot lial a niekoľkým to 
sypalo, bola raz jedna Byrokrajina. 

 Inak by to bol celkom oby-
čajný územný útvar, keby nemal 
nadmernú administratívu. Na ne-
veľkej rozlohe krajiny vykazovalo 
svoju činnosť sedem ústredných, 
sedemdesiatsedem regionálnych, 
sedemstosedemdesiatsedem stolič-
ných a sedemtisícsedemstosedem-
desiatsedem miestnych úradov. 
Napriek tomu, že nikde nebolo ani 
chýru o úradníckej škole, úradní-
kov stále pribúdalo. Problém rastu 
administratívy narástol do takej 
miery, že si s ním už ani regionál-
ne úrady nevedeli dať rady. A tak 
Ústredná rada v hlavnom meste 
New Stampel (vyslovuj „ňjú štem-
pl“) prijala uznesenie na riešenie 
tohto kritického stavu. Regionálne, 
stoličné a miestne úrady rozpraco-

vali uznesenie a prijali opatrenia 
v rozsahu svojich administra-
tívnych právomocí. Na všetkých 
stupňoch boli zriadené komisie 
na posudzovanie možností znižo-
vania administratívnej náročnosti. 
Vedecký prístup v plnení úloh mal 
sledovať nový centrálny Výskumný 
ústav znižovania administratívy. 
Ústav postupne zriadil svoje po-
bočky aj v jednotlivých regiónoch. 
Na návrh ústavu bol vytvorený 
štvrťročný štatistický výkaz o zni-
žovaní administratívy. Výskumný 
ústav tlačív a hlásení doplnil výkaz 
o nové rubriky a zisťované údaje. 

Napriek vylepšovaniu výsledku 
zo strany vykazujúcich jednotiek 
ani po dvoch rokoch sa neprejavilo 
viditeľné zníženie administratívy. 
Krajina zároveň požiadala o fi nan-
covanie úlohy zo štrukturálnych 
fondov. Výskumný ústav tlačív a 
hlásení pozval ku spolupráci ďal-
šie výskumné pracoviská. Niekto-
ré spoluprácu odmietli s dôvodu 
vyťaženosti administratívnymi 

úlohami. Výskumný ústav verej-
nej mienky rozoslal a vyhodnotil 
dotazník s otázkou, či je adminis-
tratíva v krajine neúnosná. Väčšina 
respondentov neodpovedala. Mlča-
nie tak svedčilo o kladnej odpovedi 
na položenú otázku. (Kto mlčí, ten 
svedčí!) Zaujímavé boli aj výsledky 
tematických úloh niektorých ve-
deckých pracovísk. Ústav pracov-
ného a mimopracovného pohybu 
sumarizoval výsledky tézami: „čo 
sa vlečie, neutečie“ a „pomaly ďa-
lej zájdeš“. Ústav verejného osvet-
lenia hodnotil výstup výskumnej 
úlohy záverom, že „pod lampou je 
najväčšia tma“. Zo spleti výsledkov 
nedokázali úlohu úspešne uzavrieť 
ani pracovníci Výskumného ústavu 
rozvoja výskumnej činnosti, potvr-
dil sa však stúpajúci počet úradní-
kov. Na riešenie tohto stavu bola 
preto zadaná nová výskumná úlo-
ha, paralelne viacerým vedeckým 
ústavom.

Do riešenia sa zapojil aj Vý-
skumný ústav vývoja štatistických 
formulárov, čo znamenalo zásad-
ný obrat v odhalení pôvodu ras-
tu byrokracie. Dosiaľ nezistený 
pracovník tohto ústavu upozornil 
na svojho kolegu, ktorého práca a 

iniciatíva bola už dlho tŕňom v oku 
viacerých členov kolektívu. A tak sa 
zistilo, že pôvodcom celého nešťas-
tia v Byrokrajine je drak. Teda pres-
nejšie úradník menom Jack von 
Drack. Niektorí ho však s obľubou 
volali „Von-draček“. Všetko by síce 
bolo v poriadku, keby J. von Drak 
nebol do roboty ako drak. Celé dni 
trávil nad zdokonaľovaním tlačív, 
vymýšľal nové výkazy a hlásenia. 
Inak bol skromný a mnoho ne-
žiadal, iba panensky biely papier. 
Toho „konzumoval“ celé hromady. 
Taká pažravosť sa mu však tolero-
vala, lebo nadriadení sa chválili 
výsledkami jeho práce, čím sa im 
dostávalo uznania aj na Ústrednom 
úrade tlačív. Ten následne tlačivá 
schvaľoval a zavádzal do praxe.

Keďže opatrenia na znižovanie 
administratívy boli čoraz nalieha-
vejšie a uznesenia centrálnej vlá-
dy prísnejšie, došiel príkaz nášho 
„dráčika“ zlikvidovať. V tom sa 
však vynoril vážny problém. Dra-
kov v krajine vyhubili pred mnohý-
mi rokmi a drakobijci buď vymreli, 
alebo sa rekvalifi kovali na iné pro-
fesie. Najslávnejší z nich s titulom 
„zaslúžilý drakobijca“ 

(pokračovanie na str. 16)

FEJTÓN
Bezhlavý boj s mnohohlavým drakom
Takmer rozprávka o hlúpom Janovi

VAROVANIE VEDCOV 
SÚ IGNOROVANÉ A POPIERANÉ

Podľa dokumentov, zverejnených na zákla-
de žalôb z rokov 1991-1992, vedci pracujúci 
pre FDA opakovane varovali, že GM potraviny 
môžu vytvárať alergie, jedy, privodiť nové cho-
roby a tráviace ťažkosti . Biely dom však tejto 
štátnej agentúre priamo nariadil propagáciu 
biotechnológie, pričom nový postup FDA voči 
GMO vytýčil Michael Taylor, predtým právnik 
u fi rmy Monsanto. Jeho dodnes platná politika 
z roku 1992 prehlasuje, že ohľadom bezpečnosti 
GMO nie je potrebné vykonávať žiadne štúdie. 
Ak sú tieto potraviny bezpečné, určuje Mon-
santo a ostatní producenti. Taylor sa neskôr stal 
viceprezidentom u Monsanto a roku 2009 bol 

Obamovou vládou opäť inštalovaný do FDA
- v pozícii americkej najvyššej kapacity vo veci 
nezávadnosti potravín...

SME AKO POKUSNÉ KRÁLIKY
Biológ Dr. David Schubert zo Salk Institu-

te konštatoval: "Ak existujú problémy spojené 
s GMO je pravdepodobné, že sa o tom nikdy 
nedozvieme. Príčina totiž nebude odhaliteľné 
a mnohým ochoreniam trvá veľmi dlho, než 
sa plne rozvinú. "Deväť rokov po zavedení GM 
plodín v USA (od roku 1996) sa vyšvihol počet 
Američanov s tromi alebo viacerými chronický-
mi chorobami zo 7 na 13 percent. Počet výskytu 
alergií sa zdvojnásobil v ešte kratšom období. 
Eskaluje aj prejavy, ako nízka pôrodná váha, ne-
plodnosť a rastúca detská úmrtnosť. Avšak bez 

klinických testov na ľuďoch alebo kontrol po 
predaji sa nikdy nemusíme dozvedieť, či GMO 
vyvolávajú alebo zhoršujú ochorení, ako je na-
príklad autizmus, obezita a cukrovka. Nemu-
síme však čakať na výskum, stačí sa poučiť od 
zvierat a zodpovedných lekárov.

Orientačné "nákupné príručku" (v angličtine), 
Non-GMO Shopping Guide, nájdete na www.
NonGMOShoppingGuide.com. Tu sa dozviete, 
ako sa vyhnúť GMO produktom. Istý počet ľudí, 
ktorí GMO výrobkom povedia "Nie!", Môže 
potravinárov donútiť k opusteniu všetkých GM 
prísad. Tým sa nepostaráte len o vlastné zdravie, 
ale súčasne ochránite životné prostredie a pro-
spejete budúcim generáciám - GMO totiž vyvo-
lávajú v ekosystéme dlhodobú pohromu. 

Jeff rey M. Smith 
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

O politike

Zaujímavé, už aj gorily sa stali u nás chráneným živočíchom.
Ilúzia je pomyslenie, že poslanec príde za voličom aj po voľbách.
Vo filatelii rozhodujú známky. V politike známosti.
Niektoré volebné výsledky sú ako história. Opakujú sa.
Voľby sú pre občana čertovská vec. Pre správne rozhodnutie musia 
mať z pekla šťastie.
Skutočne chorý poslanec je ten, ktorý už nevládze plniť ani  
stranícke pokyny.
Ryby neberú, no vládni úradníci berú ako straky.
Záhradkári a poslanci si vždy presadia svoje.
Odvolávanie zo straníckej funkcie prichádza často ako smrť,  
neočakávane.
Lekárska prax nepozná politika chorého na čisté svedomie.
Zaujímavé, že niektorých obrovitých politikov nemôžeme na tele-
víznej obrazovke ani len vidieť.
Paradox: Hoci populistické sľuby politikov očakávame necháme 
sa nimi zaskočiť.
Často aj na predvolebných politických mítingoch ťažko rozoznať či 
ide o držanie palcov, alebo zvieranie pästí.
Výsledok rokovania koaličnej rady: Tak dlho sa dohadovali, až 
sa začali hádať.
Opozičný poslanec s dobrým návrhom má vždy viac prenasledo-
vateľov, ako nasledovateľov
Najčastejšie sa prechádzame politickým spektrom.
Keď sa v parlamente ozýva HOP! Odskáču si to občania.
Občania vedia dosiahnuť konsenzus iba pri nadávaní na poča-
sie, manželstvo, futbal, televízny program a na politiku. 
Na niektorých poslancov sa dá iba tak spoľahnúť, že očakávate  
od nich opak toho, čo vám sľúbili.
Zaujímavé, že aj tí politici, ktorí sa nepozerajú do zrkadla, vidia 
iba seba.
Aj v politike sa najväčšie bezcitnosti robia s citom.
Poslanci v parlamente by mali byť ako vajíčka. Mali by sa znášať.
Najviac defektov má duša politika.
Iniciatíve sa počas interpelácií medze nekladú. Iba prekážky.
Často počuť, - mysli pozitíve, usmievaj sa....bez príčiny sa však 
smejú iba blázni.
Keď nebudú slovenskí europoslanci proslovenský parlamentovať, 
budú napokon lamentovať.
Životné prostredie ženieme do krajnosti.
Inak orientovaní vraj majú tiež svoj podiel na globálnom otepľo-
vaní.
Morálnemu víťazovi sa málokedy ujde miesto na stupienku  
víťazov.
Najoduševnejšie sa rehabilitujú mŕtvi. Tí nám nemôžu obsadiť 
naše fleky.
Pre toho kto má peniaze nie je získať doktorát žiadna veda.
Budúcnosť vojakov z povolania je vo hviezdach.
Vyšliapané chodníčky neraz vedú na tŕnistú cestu.
Pohľad na zdevastovanú prírodu: Kedysi sme mali smutné iba 
vŕby.

(dokončenie zo str. 15)
odišiel pred rokmi zlikvidovať draka 
do cudziny, kde sa oženil s dcérou 
panovníka. Návrh pozvať ho späť do 
Byrokrajiny bol úradmi zamietnutý 
z obavy pred zdĺhavým vybavova-
ním vízových formalít. Stal sa totiž 
vážny incident, keď nedávno po pre-
hratom hokejbalovom zápase a ná-
slednej šarvátke divákov obe krajiny 
prerušili vzájomné styky. 

Nereálnou sa stala aj možnosť vy-
užiť ďalšieho „vzorného drakobijcu“ 
Old Forehanda (vyslovuj „ould for-
hend“), ktorý sa dostal do nemilosti 
kvôli neprehľadnému sprivatizova-
niu firmy Šarkan s.r.o., v ktorej roz-
vinul výrobu papierových šarkanov, 
exportovaných najmä do zahraničia. 
Nuž poslednou nádejou zlikvidovať 
draka sa stal Big John (vyslov „big 
džon“), nazývaný aj „hlúpy Jano“. 
Nemal síce tituly, no valaškou sa 
oháňal jedna radosť. Aj keď bol naj-
lepší z drakobijcov, udelenie titulu 
mu vždy bolo zamietnuté, lebo cho-
dil za manželkou miestneho staros-
tu a mal sklon k alkoholu. A tak aj  
v čase, keď nebolo na stínanie dra-
čích hláv, dokázal sa Big John po-
riadne „sťať“. Nuž a raz tak vystrájal 
a zastrájal sa, že rozrúbe starostu, až 
mu bola valaška úradne odňatá aj  
s povolením na jej nosenie.

Požiadavka na likvidáciu draka 
bola dostatočným dôvodom na vrá-
tenie valašky, Big John však musel 
o to požiadať stoličné úrady. Keďže 
na ojedinelú žiadosť nemala krajina 
príslušné tlačivo, musel Big John po-
žiadať úrady o výnimku z obvyklé-
ho postupu. Vzhľadom na vzťah 
žiadateľa a starostu bola na úrovni 
miestneho úradu žiadosť zamietnu-
tá. Big John sa odvolal na stoličnom 
úrade, ten však po niekoľkotýž-
dňovom skúmaní „neobvyklú“ žia-
dosť postúpil regionálnemu úradu.  
Po necelom roku bolo z hlavného 
mesta New Stampel inštančným po-
stupom Johnovi oznámené, že žiadosť  
o vrátenie valašky nemusí byť podaná  
na normovom formulári, ale ob-
vyklým úradným listom. Big John 
tak obratom urobil a list na miestny 
úrad podal. Ten zaevidoval a pre-
skúmal žiadosť a po posúdení dra-
kobijcových zásluh ju postúpil ob-
vyklým postupom vyššie na stoličný 
úrad. A Big John čakal týždne a me-
siace kým úrady jeho žiadosť zaevi-
dujú, preskúmajú a postúpia ďalej, 
až kým sa dostane až na ústredný 
orgán. A keďže Big John, ergo „hlú-
py Jano“, bol predsa aj trochu hlúpy, 
čaká dodnes... 

J. Liptay

Bezhlavý boj s mnohohlavým drakom

Takmer rozprávka o hlúpom Janovi

Stvorenie človeka
Na siedmy deň Pán stvoril člo-

veka. Písmo hovorí, že ho z hliny 
vytvaroval. 

Najskôr hruď, potom brucho, 
horné a dolné končatiny a nako-
niec hlavu. Pozerá sa na svoje die-
lo, v dlaniach kúsok hliny šuľká, 
čo mu z tej roboty zvýšil. Škoda 
dobrého materiálu, dumá. Nuž 
mu ten šúľok pekne medzi nohy 
pod brucho prilepil. Až potom 
mu dušu vdýchol. Tak Pán stvoril 
Adama.

Na Evu, ako je známe, mu hlina 
nezvýšila. Tak prišiel Adam o reb-
ro.                              Ján Heinrich

Sexuologická poradňa

Nedávno som len tak, z nudy, 
čiasočne aj z recesie, navštívil 
sexuologickú poradňu. Lebo, ne-
mám žiadne problémy. Všetko 
funguje tak, ako má. Aspoň ja 
som si to myslel.

Ale to len dovtedy, kým ma ne-
vzal do parády sexuológ. Otázka 
striedala otázku, jeden test nasle-
doval za druhým. Obrázky, kaze-
ty... Pot sa zo mňa lial cícerkom. 
Ale výsledok stál za to. Z poradne 
som vychádzal vnútorne oslobo-
dený, akoby znovuzrodený. 

„Óch, šťastná som to ja žena..!“ 
Ján Heinrich
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