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Aké ‰Èastie, Fico má uÏ 40 potenciálnych Gaulíderov
a e‰te neokúsil ani vládnutie. Záväzok, ktor˘ podpísali
40-ti kandidáti na poslancov má takú podobu: v prípade,
Ïe ako poslanec Národnej rady, zvolen˘ v septembrov˘ch
voºbách 2002 zo strany Smer /tretia cesta/ z akéhokoº-
vek dôvodu vystúpim z Klubu poslancov strany Smer,
vzdávam sa svojho mandátu poslanca Národnej rady. 
Expredseda parlamentu Ga‰paroviã za ‰esÈ rokov predse-
dovania horko-ÈaÏko vyrobil jedného Gauliedera. Fico
s Federiãom vyrobili e‰te pred vstupom do parlamentu
uÏ 40 potencionálnych Gauliederov. 
âo je to za kvalita kádrov, ktorú nakúpil Fico na kandi-
dátku, ão sú to za osobnosti, ktoré nám chcú vládnuÈ,
keì sa im opováÏi stranícky manaÏér Federiã podhodiÈ
na podpis protiústavn˘ zmätoãn˘ záväzok. Ficove budúce
poslanecké kádre sa podpísali pod zru‰enie platného
ústavného ãlánku 74 odsek 2, ktor˘ znie: „Poslanci sú zá-
stupcovia obãanov. Mandát vykonávajú osobne, podºa
svojho vedomia a svedomia“. Jedin˘m ospravedlnením
by bolo, Ïe keì „nov˘m tváram“ dával Federiã podpisovaÈ
potupn˘ záväzok, boli v‰etci ‰tyridsiati v bezvedomí,
a preto u nich nemohlo fungovaÈ ani svedomie,
o ktorom tak jednoznaãne hovorí ústavn˘ text. 
Hor‰ie je, Ïe 40 adeptov na politické posty asi podpísalo
protiústavn˘ záväzok pri plnom vedomí. âo v‰etko e‰te
podpísali svojim sponzorom, by si mal Fico okamÏite
skontrolovaÈ. Nápad, ktor˘ nemá podºa Fica autora, niã

dobré neve‰tí. Îiadny symfonick˘ orchester nevymyslel kantátu. Uznajme, Ïe vÏdy
vznikla v jednej hlave, preto aj tu veºmi kríva Ficovo kognitívne zlyhanie pamäti. 
E‰te varovnej‰ie vyznieva Ficova reakcia na doposiaº vnútrostranícku udalosÈ, lebo
ju prezentoval, zdá sa, pri plnom vedomí. Fico ocenil postup svojich kolegov slova-
mi: „Som veºmi rád, Ïe kandidáti na poslanca do Národnej rady chcú prispieÈ moÏ-
no tak˘m drobn˘m príspevkom k istote, Ïe po parlamentn˘ch voºbách poslanecké
kluby ostanú mimoriadne stabilné“.  Fico posledné ‰tyri roky sedel na ústavno-práv-
nom v˘bore v parlamente poblíÏ Ga‰paroviãa, a preto mohol s ním celú vec
právne, ba aÏ ústavno-právne konzultovaÈ. Prípad Gaulieder predsa obletel ·trass-
burgsk˘ súd pre ºudské práva, kde nás Fico, nebyÈ neãistého zásahu âarnogurské-
ho, celkom dobre zastupoval. Aj keì Fica zo zastupovania SR v ·trassburgu parla-
ment odvolal, prípad Gauliedera mu nemôÏe byÈ cudzí. Náhradník Gaulieder, keì
nastupoval do parlamentu, podpísal podobn˘ – drobn˘ „bianco ‰ek“.              -FOR-

K napísaniu tejto pravdy
o Pavlovi R. ma viedlo drzé
správanie v televíznej relá-
cií RING voºn˘, odvysiela-
nej Slovenskou televíziou.
V tejto relácii na otázku
mladého ãloveka z pléna,
aby povedal, ako je moÏné,
Ïe sa z popredného silno
ºavicového mla-dého funkci-
onára vo funkcii predsedu
SZM v televízii zveãera do
rána stane krajne pravicov˘
politik. P˘tajúcemu Pavol R.

znaãne znervóznen˘ a po-
dráÏden˘ povedal, Ïe kla-
me, Ïe je klamár, lebo on
nebol Ïiaden ºavicov˘
zväzácky funcionár. My
v mene vy‰e 2 500 zamest-
nancov slovenskej televízie
musíme povedaÈ, Ïe p˘tajú-
ci sa nebol klamár, ale ve-
rejn˘m klamárom bol Pavol
R., ktor˘ státisíce televíz-
nych divákov zavádzal. Tu
uÏ môÏeme mlãaÈ! Musíme
verejnosti povedaÈ pravdu.

A tá je takáto. Pavol R. bol
najmenej 4 roky platen˘m
predsedom Celozávodného
v˘boru Socialistického zvä-
zu mládeÏe aÏ do konca no-
vembra 1999. Plat mu bol
vyplácan˘ zo mzdového

fondu Slovenskej telvízie.
Pravidelne sa zúãastÀoval
zasadnutiach Celozávod-
ného v˘boru komunistickej
strany, kde sa rozhodovalo
o najdôleÏitej‰ich otázkach
Slovenskej televízie.

Predov‰etk˘m, aby sa dodr-
Ïiavali a presadzovali ideo-
logické zásady marxisticko-
leninskej politiky KSâ, aby
sa ‰iroko propagovali hlasy
tzv. Anticharty (znamej pro-
tiváhy Charty 77), rozhodo-
valo sa u v‰etk˘ch kárdro-
v˘ch otázkach od v˘beru,
prípravy, rozmiestÀovania
a hodnotena kaÏdého pra-
covníka televízie. V tomto
orgáne sa rozhodovalo
o súhlase na vycestovanie
kaÏdého pracovníka, ktor˘
chcel sluÏobne alebo sú-
kromne vycestovaÈ do kapi-
talistického zahraniãia.
V‰etci, ktorí vycestovali,
boli povinní napísaÈ o poby-

ALIBABA
A 40 GAULÍDEROV

Uãarovali mu
PRVÉ MÁJE

Aj na Vaclaváku zväzáci bili zväzákov a spustili rozbu‰ku neÏnej revolúcie

ONDREJ ZIMAPRAKTICKÉ UKÁÎKY POLITICKÉHO BOJA

Na billboarde, ktor˘ propagoval v ohromnom predstihu pred zaãiatkom
volebnej kampane âuvaãa Roberta, Buldoga Vlada  a Fúzaãa Mikiho, sú
psíãkovia v nev‰ímav˘ch pózach bez kúska priatelstva.
KaÏd˘ je osobnosÈou sám pre seba.

Realita oproti
billboardovej ‰tylizá-
cii aj v tomto prípade
je úplne odli‰ná. 
Na straníckom
sekretariáte  Fúzaã
Miki aj Buldog Vlado
veºmi dobre vychá-
dzajú. âuvaã ...


