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te správu, s k˘m sa stretli,
o ãom s ním hovorili. Táto
správa bola odovzdaná tzv.
zvlá‰tnemu odd. pre potreby
·tB. On v‰etky rozhodnutia
straníckeho v˘boru prená‰al
do radov ãlenov Socialistic-
kého zväzu mládeÏe a za-
bezpeãoval . Robil to uvedo-
mele, iniciatívne a dôsled-
ne. Poznali sme ho ako mla-
dého socialistického revolu-
cionára, ktor˘ osobnou
angaÏovanosÈou organizoval
rôzne podujatia na poãesÈ
Februárového víÈazstva,
osláv VOSR, veºkej úãasti

pracovníkov Slovenskej te-
levízie na prvomájov˘ch
sprievodoch, v ktor˘ch za-
bezpeãoval heslá na podpo-
ru politiky  KSâ, vernosÈ
Var‰avskému paktu, odpor
proti NATO. Aktívny bol pri
organizovaní MDÎ, osláv
v˘roãí SNP – víÈazstva nad
fa‰izmom a slovensk˘m
klerofa‰izmom.

B˘valí pracovníci STV

Prevzaté z novín KSS ÚSVIT,
marec 2002 (krátené)

● BENJAMÍN ·KREKO

Fero vie v‰etko. V na‰ej krãme funguje ako uznávan˘ poli-
tick˘ komentátor, piºní domaj‰í hospodár i manÏelsk˘ po-
radca. Na jednu dôleÏitú otázku v‰ak nie a nie nájsÈ odpo-
veì. Sám to priznal, keì sme vãera pri pive pretriasali pre-
ferencie jednotliv˘ch strán a ich lídrov pred blíÏiacimi sa
parlamentn˘mi voºbami.
- Za toho boha sa nemôÏem rozhodnúÈ, - krútil hlavou. –
Pritom informácií sú plné noviny, rádio aj televízia. Jeden je
vyhlásen˘ psychopat a zlodej, druh˘ e‰te vo vedomí neprek-
roãil hranice stredovekej inkvizície, tretí je megaloman a kla-
már, tamten kryptokomunista, onen národn˘ socialista, in˘
zas iredentista, ìal‰í narcista, máme tu aj skrytého fa‰istu, i-
zolacionistu, rusofila, rumunofila, mongolofila a tu‰ím aj
mongoloida. MoÏno som zmäten˘ práve tou pestrosÈou po-
nuky. AspoÀ v tomto sme na míle pred Ameriãanmi a cel˘m
slávnym Západom. Ajhºa, naozajstná demokracia. IbaÏe ako
daÀ za Àu musíme lúskaÈ aj takéto tvrdé orie‰ky.
- Skúsme ísÈ na to inak, - vloÏil sa do debaty uãiteº Svák. –
Porovnajme, kto nám ão ponúka a ãím to garantuje.
- Preboha, a to máme odkiaº vedieÈ? – zarazil ho Fero. –
Vyprávate ako nejak˘ poja‰en˘ Nemec alebo Angliãan.
Ja vychádzam len z toho, ão systematicky priná‰ajú na‰e slo-
venské médiá. No niã, odloÏme to. Azda sa do jesene dozvi-
eme viac, napríklad, kto je navy‰e aj pedofil, kto v detstve
t˘ral maãku alebo doteraz spáva s ply‰ov˘m medvedíkom
ako ten on˘, pán Fazuºka. Viac informácií, ºah‰ia voºba. Iba
tak sa nám koneãne podarí zostaviÈ modern˘, funkãn˘
a operatívny parlament.

VIAC INFORMÁCIÍ!

Poznámka redakcie:
·koda, Ïe autor t˘chto riadkov sa pod ich obsah nepodpísal. Nerobíme
si ilúzie o zväzáãikoch v STV poãas totality, ale zaráÏa nás nad‰tan-
dardná informovanosÈ autora o tom, kam aÏ putovali hlásenia pre ·tB.

Predseda Konferencie
biskupov Slovenska
je roztrpãen˘,
lebo rafinovan˘ pastiersky
list, ktor˘ mal nebadane
manipulovaÈ voºbami,
prestal byÈ zaujímav˘.
PoboÏné oveãky
zaujal oveºa
jasnej‰í apel.
Jeho autor, arcibiskup
Sokol, sa neskr˘va
za kolektívnu sutanu
a má aj vlastn˘ názor,
aby pomenoval
ãestne iba to,
ão KBS pred kaÏd˘mi
voºbami ne‰ikovne
pretláãa na kazateºnice.

Arcibiskupsk˘ch ,,2000
slov”
jasne hovorí:
,, .... pastieri
nebudeme voliÈ holé ...

(f)

● FRANTI·EK RASLAVSK¯

Keì v novembri 1998 Michal Horváth prikvitol na ministervo financií rovno
z funkcie riaditeºa Asociácie obchodníkov s cenn˘mi papiermi a aj ako predse-
da predstavenstva spoloãnosti Renta, ktorá patrí JaT,  exponent trhu s cenn˘mi
papiermi sa zo dÀa na deÀ stal jeho hlavn˘m dozorcom. Horváth ‰éfoval sekcii,
ktorá vydávala rozhodnutia pre maklérov. Aj Horizont Slovakia bol pod dohºadom
‰tátneho úradníka Horvátha, pretoÏe táto spoloãnosÈ mala svojho vlastného ob-
chodníka s cenn˘mi papiermi. Horizont patrí do skupiny, ktorá oklamala tisícky
ºudí, a títo sa teraz bezúspe‰ne bránia. Za Horváthovej éry bola v Horizonte vy-
konaná iba jedna kontrola, ale uÏ tá zistila veºmi váÏne poru‰enia zákona o cen-
n˘ch papieroch. Vybavilo sa to iba smie‰nou pokutou, aj keì v‰ade vo svete by
taká firma pri‰la okamÏite o licenciu.

Aj keì boli zistené váÏne poru‰enia zákona, nebola vykonaná Ïiadna ìal‰ia
kontrola.  Keì kompetencie aj s Horváthom pre‰li o rok na úrad pre finanãn˘
trh, táto spoloãnosÈ bola pre kontrolórov tabu. Ochrannú ruku nad ãudn˘mi
praktikami spoloãnosti Horizont drÏal Horváth, ktor˘ bol gestorom na trhu ob-
chodníkov s cenn˘mi papiermi. Obãania prichádzali o svoje vklady veselo ìalej.

Nad Horváthom teraz prevzal patronát markizácky Rusko, ktor˘ otáãal milió-
ny z Horizontu prostredníctvom reklamy. Odkiaº berie Rusko toºko drzosti, Ïe
sa pasuje do polohy ochrancu oklaman˘ch klientov. Aj 20 miliónov z vlastn˘ch
na volebnú reklamu musel niekto vyprodukovaÈ, aby ich Rusko mohol poctivo
zarobiÈ. 

Ruskov Horváth sa nezmazateºne zapísal do histórie ministerstva financií, keì
naivku ministerku Schmögnerovú presvedãil, aby ministerstvo financií stiahlo
spory s investiãn˘mi spoloãnosÈami, ktoré vyrabovali majetok nás Dikov z prvej
vlny kupónovej  privatizácie. Schmögnerová ani netu‰ila, Ïe jej  krok  prispel, aby
asi dva milióny ºudí pri‰lo definitívne o znaãnú ãasÈ majetku. Ten, ktor˘ jej navr-
hol stiahnuÈ  súdne dohry, bol jedn˘m zo ‰éfov tak˘ch investiãn˘ch spoloãností.
Niã netu‰iaca ale tu‰iaca financministerka urobila z capa záhradníka a oklama-
la viac ºudí, ako sa to komukoºvek predt˘m podarilo. Podºa ekonomick˘ch
nezmyslov, ktoré  Rusko  v˘datne prezentuje na obrazovke je zrejmé, Ïe ani
netu‰í, na ak˘ tunel ho vyuÏije jeho ekonomick˘ expert.

Naivku vystriedal Rusko


