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Ak chce zabrániť Veľkému upratovaniu, musí to urobiť ináč. Ale 
ako. Možno, keby mal 4 stratené správy, niečo by sa dozvedel. Aspoň 
odrazový mostík. Kto ich môže mať? Nad touto otázkou rozmýšľal už 
mnohokrát. Má dokonca aj niekoľko tipov, ktoré nikdy nepreveroval. 
Ale musí začať. Na správach bolo zaujímavé, že všetky tri boli 
zachytené v jeden deň. Bola to náhoda? To nevedel, ale predpokladá, že 
nie.  
 
 
Banány, VSŽ a zlaté guľôčky 

 
 

"Get off this estate."  
"What for?"  

"Because it's mine."  
"Where did you get it?"  

"From my father."  
"Where did he get it?" 

"From his father."  
"And where did he get it?"  

"He fought for it."  
"Well, I'll fight you for it."  

                     Carl Sandburg  

http://members.aol.com/bblum6/aer56.htm 
 
 
Jano dnes ráno vstal a celý deň sa tešil zo života. Našiel v počítači 

len pár správ kategórie B a C, ktoré mal zaradiť. Zvlášť ho zaujala 
správa C, ktorá okrem iného obsahovala heslo „...VSŽ Košice je ďalší 
zločin imperializmu!...“. Pretože VSŽ Košice neboli ďaleko od 
Zabudnutej Lehoty, zaujalo ho to a vyžiadal si celú správu a všetky 
údaje o správe. Odpoveď dostal do 20 minút.   

Číta informáciu hneď pod hlavičkou: “Celá správa je prepis a 
zvukový záznam dvoch správ. Prvá je zo zasadnutí UV KSS v blízkosti 
Zabudnutej Lehoty a druhá je rozhovor troch členov z kolonizačnej 
divízie P-777 na predsunutej kolonizačnej základni mentálneho typu 
„TV Narkíza“, ktorá patrila pod „Oddelenie ATO pre nastolenie 
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demokracie bez použitia zbraní hromadného ničenia“. Jana napadlo, či 
aj on nepracuje na nejakej kolonizačnej základni mentálneho typu. 

Prvá správa bola prepisom zasadania UV KSS v roku 1958. Jano 
prebehol rýchlo očami hlavičku správy a číta text správy:60 

Do diskusie sa prihlási súdruh R.A. „Ekonomika funguje tak dobre, 
že okrem bežných investícii na zdravotníctvo, školstvo, 
poľnohospodárstvo, výstavbu bytov, atď...., stále nám zvyšuje niekoľko 
desiatok miliárd korún. Čo s nimi?“ 

Do diskusie sa prihlási súdruh R.B. „Na Slobodnej Európe stále 
o nás vykrikujú, že nemáme v obchodoch banány. Som za to, aby sa za 
ušetrené peniaze nakúpili banány a rozdali ľuďom zadarmo, aby ľudia 
nepodliehali propagande zo Slobodnej Európy a Hlasu Ameriky.“   

Do diskusie sa prihlásil ekonóm – matematik, súdruh E.M. „Je to 
dobrý nápad, ale má to jeden háčik. Keby sme za ušetrené peniaze 
nakúpili banány a rozdali ich občanom, tak každý bude mať v kúpeľni 
po krk banánov, takže sa nebudú môcť ani umyť. Budú špinaví, budú 
smrdieť a môžu dostať tuberkulózu alebo iné infekčné choroby, ako 
majú v mnohých imperialistických krajinách. Rádio Slobodná Európa 
a Hlas Ameriky by denne hlásili do celého sveta, že komunizmus na 
Slovensku tak krachuje, že bežní ľudia nemajú ani na vodu, neumývajú 
sa, samozrejme okrem prominentných komunistov, a všetci smrdia.“ 

Na diskusný príspevok odpovedá súdruh R.B. „Nie je dôvod, aby si 
ľudia banány skladovali v kúpeľni, môžu si ich skladovať v obývačke, 
v spálni alebo v kôlni.“ 

Na diskusný príspevok odpovedá opäť súdruh E.M. „Je v tom ten 
istý problém ako s kúpeľňou. Keby si banány dali do obývačky, tak 
v každej obývačke ich majú po kolená, v spálni po pás. Viete si 
predstaviť, spávať pod pol metrovou vrstvou banánov? Viete, ako by to 
narušilo reprodukčnú schopnosť slovenských otcov a matiek? Je možné, 
že niektorí by sa pod tými banánmi ani nenašli, a to už nehovorím 
o tom, že ako by sa hrali a strácali naše bábätká v obývačke. Veď matky 
by zmeškávali pravidelné kojenie a mali by sme opäť na krku Slobodnú 
Európu. Dať banány do kôlne, aby socialistický majetok požrali potkany 
alebo plchy, alebo aby ich rozkradli protisocialistické živly! To, si 

                                                 
60

 Texty nasledovných správ budú zbytočne čítať ľudia s DS >382, 
nemajú možnosť ich pochopiť. 
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súdruhovia, nemôžeme dovoliť! Súdruhovia, uvedomte si, že ľudia žijú 
v panelákoch, kôlne sme nechali pre imperialistov.“  

Do diskusie sa prihlási V.B. “Súdruhovia, banánov sa prejeme a čo 
budeme robiť potom? Pozrite sa na mňa, ja som banán ešte v živote 
nejedol a tu som. A ako ďaleko som to dotiahol. Nechajme banány pre 
Rádio Slobodná Európa a postavme si na Slovensku Východoslovenské 
železiarne Košice. Dajú prácu 23000 ľudom, dobré zárobky a niekoľko 
desiatok miliárd korún ročne do rozpočtu. To je investícia do budúcnosti 
na 100 rokov. Keď postavíme VSŽ, potom možno prídu na rad aj 
banány. Nanútiť nám banány namiesto vybudovania VSŽ Košice je 
ďalší zločin imperializmu! My, ako komunisti sa musíme proti tomu 
rozhodne postaviť!“ 

Pretože mnohí členovia UV KSS a ich predkovia vyžili bez banánov 
posledných 10000 rokov, ale bez práce a mzdy ani mesiac, schválili 
návrh V.B.61  

 
Správa pokračovala zasadaním UV KSS v roku 1959. Jano prebehol 

rýchlo očami hlavičku správy a číta text správy: 
Do diskusie sa prihlási súdruh R.A. „Ekonomika funguje tak dobre, 

že okrem bežných investícii na zdravotníctvo, školstvo, 
poľnohospodárstvo, výstavbu bytov, atď...., stále nám zvyšuje niekoľko 
stoviek miliárd korún. Čo s nimi?“ 

Do diskusie sa prihlási súdruh R.B. „Na Slobodnej Európe stále 
o nás vykrikujú, že nemáme v obchodoch mandarínky. Som za to, aby 
sa za ušetrené peniaze nakúpili mandarínky a rozdali ľuďom zadarmo, 
aby ľudia nepodliehali propagande zo Slobodnej Európy a Hlasu 
Ameriky.“   

                                                 
61 Major007 poznámka: Výstavba Východoslovenských železiarní 

Košice začala počas komunistického zázraku v roku 1960.  Prvý 
valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec 
začala prevádzku v roku 1965. Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku  
1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov. V rámci kolonizačného 
štandardu a smernice ATO 7373/1988: „vytunelovaní a morálne 
úchylní dopredu“, VSŽ Košice boli predané motrokárom (pozri aj 
smernicu ATO 3737/1988).   
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Do diskusie sa prihlásil ekonóm matematik súdruh E.M. „Je to 
dobrý nápad, ale má to jeden háčik. Keby sme za ušetrené peniaze 
nakúpili mandarínky a rozdali ich občanom, tak každý bude mať 
v kúpeľni po krk mandariniek, takže sa nebudú môcť ani umyť. Budú 
špinaví, budú smrdieť a môžu dostať tuberkulózu alebo iné infekčné 
choroby, ako majú v mnohých imperialistických krajinách. Rádio 
Slobodná Európa a Hlas Ameriky by denne hlásili do celého sveta, že 
komunizmus na Slovensku tak krachuje, že ľudia nemajú ani na vodu, 
ľudia sa neumývajú, len prominentní komunisti, a všetci smrdia.“ 

Na diskusný príspevok odpovedá súdruh R.B. „Nie je dôvod, aby si 
ľudia mandarínky skladovali v kúpeľni, môžu si ich skladovať 
v obývačke, v spálni alebo v kôlni.“ 

Na diskusný príspevok odpovedá súdruh E.M. „Je v tom ten istý 
problém ako s kúpeľňou. Keby si mandarínky dali do obývačky, tak 
v každej obývačke ich majú po kolená, v spálni po pás. Viete si 
predstaviť, spávať pod pol metrovou vrstvou mandariniek? Viete, ako 
by to narušilo reprodukčnú schopnosť slovenských otcov a matiek? Je 
možné, že niektorí by sa v tých mandarínkach ani nenašli, a to už 
nehovorím o tom, že ako by sa hrali a strácali naše bábätká v obývačke. 
Veď matky by zmeškávali pravidelné kojenie a mali by sme opäť na 
krku Slobodnú Európu. Dať mandarínky do kôlne, aby socialistický 
majetok požrali potkany alebo plchy, alebo aby ich rozkradli 
protisocialistické živly! To, si súdruhovia nemôžeme dovoliť! 
Súdruhovia, uvedomte si, že ľudia žijú v panelákoch, kôlne sme nechali 
pre imperialistov.“ 

Do diskusie sa prihlási V.B. “Súdruhovia, mandarínok sa prejeme 
a čo budeme robiť potom? Pozrite sa na mňa, ja som mandarínku ešte 
v živote nejedol a tu som. A ako ďaleko som to dotiahol. Nechajme 
mandarínky pre Rádio Slobodná Európa a postavme si na Slovensku 
plynovod a ropovod  zo Sovietskeho zväzu pre nás a na západ. Budeme 
len pri ňom sedieť a vyberať clo. Bude to niekoľko desiatok miliárd 
korún ročne a postupne možno aj viac. Za tie peniaze si budeme 
kupovať všeličo a ak bude treba, aj mandarínky. Nanútiť nám 
mandarínky namiesto vybudovania SPP je ďalší zločin imperializmu! 
My, ako komunisti sa musíme proti tomu rozhodne postaviť!“ 
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Pretože mnohí členovia UV KSS a ich predkovia vyžili bez 
mandariniek posledných 10000 rokov, ale bez práce a mzdy ani mesiac, 
schválili návrh V.B.62   

Správa pokračovala zasadaním UV KSS v roku 1960. Jano prebehol 
rýchlo očami hlavičku správy a číta text správy: 

Do diskusie sa prihlási súdruh R.A. „Ekonomika funguje tak dobre, 
že okrem bežných investícii na zdravotníctvo, školstvo, 
poľnohospodárstvo, atď...., stále nám zvyšuje niekoľko stoviek miliárd 
korún. Čo s nimi?“ 

Pretože Jano zistil, že táto časť správy zasadania UV KSS je 
podobná ako predchádzajúce, prebehol rýchlo správu a zastavil sa až na 
posledných vetách súdruha R.R.: „Vybudovanie Závodov ťažkého 
priemyslu na Slovensku na zelenej lúke dá prácu 70000 ľuďom 
a vyprodukuje ročne hodnotu niekoľko stoviek miliárd korún.63  A čo si 
najviac cením, že ako sme vybudovali VSŽ Košice, SPP, ...., 
vybudujeme aj ZŤS Martin vlastnými rukami bez pomoci Rádia 
Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky, a chvalabohu bez zahraničných 
investorov a poradcov. To by sme museli byť čistokrvní slovenskí MÚ, 
keby sme sa riadili tak, ako nám to naši dobroprajníci sľubujú na 
Slobodnej Európe, Hlasu Ameriky a viedenskej televízii.“ Pokiaľ 
budeme pri moci, to sa nikdy nestane.64 Jano zistil, že ďalších 99 

                                                 
62 Major007 poznámka: Ropovod Družba a plynovod boli vybudované 

počas komunistického zázraku 1959-1964. Po roku 1990 boli 
postupne v rámci kolonizačného štandardu, ako súčasť 5.Križiackého 
ťaženia na Východ, predané. Pozri aj záväznú smernicu 
ATO 7373/1988, čl. 33-53 „Retardáti dopredu“, s krycím názvom 
„Štát je zlý vlastník majetku“. 

63 Major007 -poznámka: Závody ťažkého strojárstva Martin (ZŤS 
Martin) boli založené v roku 1965 a budované počas komunistického 
zázraku až do roku 1990. Pracovalo v nich okolo 70000 ľudí. Po 
prevrate v roku 1990, ZŤS Martin boli v rámci kolonizačného 
štandardu, ako súčasť 5. Križiackeho ťaženia na Východ,  rozkradnuté 
a zničené, o čo sa zaslúžili humanisti, demokrati, vytunelovaní a 
MÚ“. Pozri aj záväznú smernicu ATO 7374/1988, strany 686-12896 
s krycím názvom „MÚ dopredu“.  

64 Major007 - poznámka: Mal pravdu, ani sa nestalo, niektorí MÚ 
nastúpili až po prevrate roku 1989. Pozri dennú tlač z toho obdobia. 
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pokračovaní správy sú vlastne zasadania UV KSS, a pretože všetky boli 
na jedno kopyto ako predchádzajúce, už nič z nich nečítal a prešiel na 
druhú časť správy - rozhovor troch členov z kolonizačnej divízie P-777, 
Piatej križiackej výpravy na Východ, na predsunutej kolonizačnej 
základni Narkíza. V zátvorke si opäť prečítal poznámku, že súkromná 
kolonizačná základňa patrí pod „Ministerstvo pre nastolenie demokracie 
bez použitia zbraní hromadného ničenia, ATO“. Dátum 17.12.1989. 
Jana napadlo, či existuje aj ministerstvo pre nastolenie demokracie s 
použitím zbraní hromadného ničenia. Asi áno, ale to sa väčšinou zistí až 
na vlastnej koži. Číta: 

„Tento zvukový záznam a jeho prepis sa zaznamenáva za účelom 
stávky J.K. a M.K. Dátum 17.12.1989. 10 hod 12 min. Svedok K.K.“65  

J.K. „Ty tvrdíš, že dostaneme VSŽ Košice na Slovensku za 10 
rokov prakticky zadarmo. A dokonca tvrdíš, že občania Slovenska, 
politici, herci, celebrity, novinári, katolícka cirkev, protestantská cirkev, 
mormóni, PEN, FEN, GEN, 7-Ret na M, Klasické a Demo prostitútky 
víťazov nad komunistickou totalitou a Spolok na obranu zvierat, Spolok 
na ochranu disidentov a Spolok Pamäti národa sa proti tomu nepostavia. 
Neverím, to nie je možné.“ 

M.K. Stavím svoj ročný výnos z dividend v roku 2004 zo 
slovenských podnikov, že väčšina bude za to, a že sa to podarí veľmi 
hladko. 

J.K. „Predsa Slováci nie sú tak tupí.“ 
M.K. „Uvidíš, že sú. Uvidíš, že ich ľahko presvedčíme, že nemali 

banány, a my im ich dáme, samozrejme do obchodov za peniaze. 
Uvidíš, že im zoberieme VSŽ Košice, ktoré si sami vybudovali, vlastnia 
ich a živia, a namiesto toho im dáme do obchodov banány, ktoré nám 
blízko záručnej doby začínajú hniť na skladoch. Uvidíš, že veľká 
väčšina občanov Slovenska, všetky médiá, politici, herci, celebrity, 
novinári, katolícka cirkev, protestantská cirkev, mormóni, veriaci boha 
amona a mamona, to s radosťou prijme  a nikto sa proti tomu nepostaví. 
Budú z takéhoto obchodu šťastní, pravidelne to budú dokazovať 
v médiách, dokonca budú oslavovať každého, kto to podporí. Možno, až 
na komunistov a pár bezvýznamných výnimiek, z ktorých si budú robiť 
posmech.“ M.K. pokračuje. „Stavím sa, že mienkotvorní ľudia 

                                                 
65 Major007 - poznámka: Všetci traja úspešne vystupovali pod krycím 

menom „disident“. 
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a slovenské celebrity si na tom vybudujú kariéru, budú stále ospevovať 
tento náš ľudomilný podvod. To, že im zoberieme VSŽ, ktoré ich živili, 
na to neprídu, ani na to nemajú. Budú náš podvod ospevovať podobne 
ako domorodci v Karibiku, keď sme im v minulosti vymieňali 
zrkadielka a sklíčka za zlato a perly.“  

J.K. „Ale predsa občania Slovenska sú vzdelaní, majú dobre 
vybudované školstvo, vedu. To nie sú negramotní, nahí domorodci. 

M.K. „Práve to ma láka, vieš, dokázať okradnúť negramotného 
nahého domorodca, aby ťa za to ešte chválil, to nie je umenie, ale 
dokázať okradnúť vzdelaného, inteligentného, sčítaného človeka, ktorý 
ťa za to bude ešte oslavovať, to ma láka. Je to výzva pre našu profesiu.“ 

 J.K. „Ja neverím, že občania Slovenska sú tak naivní a hlúpi.“ 
M.K. „Ale sú. Sám sa presvedčíš za 10-20 rokov. Ešte dlho sa budú 

čudovať, čo si všetko vyštrngali na námestiach v novembri 1989.66 
Všetko im  zoberieme a budú nám pri tom tlieskať. Ihneď po prevrate na 
nich nasadíme tak účinný, mentálno degeneračný systém, že za päť 
rokov väčšina mentálne šťastne zdegeneruje. Nečítal si posledné 
inštrukcie? Mentálne sa majú zaoberať len zvieracími inštinktmi: jesť, 
piť, kakať, cikať a súložiť.67 Uvedom si, že prístup do mazmédií68 budú 
mať väčšinou len ľudia s morálnym degeneračným stupňom ~400. 
A títo budú aj vzormi pre mladých. Uvidíš, že za pár rokov už nebudú 
vedieť natáčať kvalitné filmy, písať kvalitné knihy, piesne, vytvárať 
umelecky hodnotné televízne inscenácie, postaviť niečo hodnotné pre 
seba vlastnými rukami. Zariadime, že zo všetkého musí sršať kultúrny 
hnoj. Podľa inštrukcií z našej kolonizačnej základne, aby sa to dosiahlo, 
tak aspoň každý tretí vysokoškolák, ktorý im neujde slúžiť ku nám 
a každé štvrté 16 ročné dieťa, musí mať skúsenosti s drogami, požívanie 
alkoholu sa musí rozšíriť medzi 14-15 ročnými. Musí sa zvýšiť počet 
žien alkoholičiek aspoň trojnásobne. Bude potrebné zvýšiť počet 
rozvodov a detí, ktoré vyrastajú v neúplnej rodine. Zvýšime im tak 
náklady na život, že 30-40% občanov bude musieť mať viac ako jedno 

                                                 
66 Major007 – poznámka: Už rok, dva tri... po prevrate mala väčšina 

v tvári výraz ako keby boli pocitrónovaní. Preto aj Juraj Janošovský 
nazval novembrový prevrat v roku 1989 – Citrónovým prevratom. 

67 Major007- poznámka: Pozri záväznú smernicu ATO 3737/1988, čl. 7-
12. 

68 Major007 - poznámka: mazmédia - od slova mazať. 
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zamestnanie, alebo pracovať viac ako 8,5 hodín denne. Tým nebudú 
mať čas na výchovu detí a budeme ich vychovávať my. Budem tlačiť 
stále MÚ dopredu. Vlajkovou loďou bude TV Cikáňa, TV JUJ-PRD, 
Smätie, bulvárne časopisy predávajúci navoňaný hnoj. Čím kvalitnejší 
hnoj, tým ho viac navoniame. Vytvoríme z nich stádo, ktoré bude hrdé, 
že sme im doniesli slobodu, čo bude prakticky znamenať, že si budeme 
s nimi slobodne robiť to, čo sa nám bude chcieť. Budú tak tupí, že si ani 
neuvedomia, že z nich vytvoríme opäť slúžky, ktoré budú opatrovať 
našich starých rodičov, opäť drotárov,69 ktorí budú hrdí, že budú môcť 
drôtovať v našich továrňach výrobky, z ktorých im niektoré potom aj 
draho predáme. Dostaneme nový, ešte neopotrebovaný tovar do sex-
priemyslu, predpokladá sa, že to bude až milión dievčat z bývalého 
socialistického bloku. To bude paráda.70 Stavím môj mesačný služobný 
pobyt na Kanárskych ostrovoch, že v súťaži vychovať najkvalitnejšie 
šťastne vytunelované stádo, dostaneme prvú cenu.71  

J.K. „Neverím. Mesačný služobný pobyt na Kanárskych ostrovoch 
je dobrý, ale zvýš stávku. Predsa sa jedná o veľmi dôležité životné 
funkcie spoločnosti. Predsa zabezpečiť úpadok spoločnosti trvá vždy 
niekoľko desiatok rokov. Neverím, že to dokážeme za menej ako 10 
rokov. Zvýš stávku a idem do toho.“ 

M.K. „Ak to tak nebude, ako som povedal, tak ešte aj môj ročný 
výnos z dividend v roku 2004 zo slovenských podnikov pripadne tebe. 
Ak bude, tak tvoj výnos mne. Platí?“ 

„Platí!“ 
Zamieša sa konečne K.K. „Takže ste dohodnutí. Som svedok.“ 
Po chvíli predsa M.K-ovi to nedá, možno je notorický gambler. 

Začal opäť, „stavím svoj ročný výnos z dividend v roku 2005 zo 
slovenských podnikov, že za 10 rokov dostaneme veľkú časť SPP na 

                                                 
69  Major007-poznámak: počet slovenských drotárov doma a v zahraničí 

štatistiky Eurostatu z neznámych dôvodov neuvádzajú. 
70 Major007-poznámka: Predpoklad sa potvrdil - podľa správy OSN vo 

svete pracuje v sex-priemysle 0,5-1 milión dievčat z bývalého 
socialistického bloku. 

71 Major007-poznámka: Predpoklad sa nepotvrdil. Z krajín bývalého 
východného socialistického bloku, Slovensko v roku 2000, v kvalite 
vytunelovaného stáda, obsadilo až 5. miesto. 
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Slovensku prakticky zadarmo, vymeníme SPP za mandarínky 
v obchodoch a budeme im určovať cenu plynu.“ 

J.K. „Nepreháňaj. Veď to je zlatá sliepka, ktorá znáša pravidelne 
zlaté vajcia. Stačí len vyberať clo z plynu, ktorý prúdi cez Slovensko. 
Keď predpokladám, že ceny za pár rokov stúpnu 3-5 krát a zvýši sa aj 
objem, tak tie zlaté vajcia budú stále väčšie a väčšie. Neverím, že si to 
na Slovensku neuvedomia, aspoň tá väčšina, ktorá ma IQ vyššie ako 52 
a nie sú mentálne poškodení. Ak si to neuvedomia, tak to bude prejav 
genetickej tuposti. Ozaj sú len menejcenná rasa. Potom ozaj majú právo 
len otročiť na iných, ako za posledných tisíc rokov. Potom budú ozaj len 
hrdo drôtovať a držať sa pevne lopaty.72“ („Je možné, že toto ich 
zachráni pred Veľkým upratovaním“, pomyslel si Jano pri čítaní správy, 
„možno predsa nie sú takí hlúpi, ako to zatiaľ vyzerá.“) 

M.K.: „Neuvedomia, stačí si pozrieť čo lapotinkoši, mediálne 
a politické celebrity blúznia v médiách a v novinách za posledný 
mesiac. A to máme len december 1989. Vieš, čo dokážu za 10 rokov, 
keď ich vybavíme absolútnou mocou nám poklonkovať? Už teraz 
blábolajú stále len frázy, ktoré sme ich naučili, a ešte k tomu im aj veria. 
Zaplnili im celý mozog a na iné tam už nemajú miesta. Je to zážitok sa 
na nich dívať a počúvať ich. Tých okradneme ľahšie ako nahého 
negramotného domorodca a budú nám pri tom tlieskať. Uvidíš, ako sa 
budú hrdiť, že zariadili, že sme im dali do obchodov mandarínky 
a zobrali veľkú časť SPP, pričom o výnosoch z SPP nemali a ani nebudú 
mať ani potuchy. Áno, budú nám tlieskať, vlastne nám už teraz 
tlieskajú. Pôjde to až tak ďaleko, že kolonizačná dávka Slovenska za 15 
rokov bude vyššia ako jeho štátny rozpočet.“ 

J.K. „Ja neverím, že si neuvedomia význam ropy a plynu pre 21. 
storočie. Veď plynovod, ropovod, rozvod elektrickej energie je pre 
hospodársky rozvoj Slovenska to isté ako krv pre telo človeka. Jeho 
reguláciou sa regulujete rozvoj hospodárstva.“73 

                                                 
72 Major007-poznámka: Podľa Františka Kristeka, Slováci majú pocit 

istoty, keď držia v ruke lopatu. Pre nich je to istejší pocit ako keď 
držia moc. 

73 Major007- poznámka: V januári 2009, keď bola zastavená dodávka 
plynu z Ruska na Slovensku a Slovensko malo preto hospodárske 
ťažkosti, 49% majiteľ SPP, Ruhrgas a Gaz de France (i napriek tomu 
rozhoduje), dodával plyn zo zásobníkov na Slovensku do zahraničia, 
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M.K. „Neuvedomia. Ale som presvedčený, že keby tam tiekla 
slivovica tak SPP nepredajú.“ 74 

Jano čítal ďalej, že ďalšia stávka bola uzavretá. Dumá: „koľko 
ďalších stávok počas Piateho križiackeho ťaženia na Východ bolo 
uzavretých na rôznych predsunutých kolonizačných základniach 
roztrúsených v bývalom socialistickom bloku a po celom svete na konci 
80-tych a v 90-tych rokoch minulého storočia a koľko ich je dnes? 
Možno sa to raz dozviem pri čítaní celých správ. To bude zábava.“  Číta 
ďalej. 

Zamieša sa svedok K.K. „Odkiaľ to majú?“  
J.K. „Čo odkiaľ majú?“ 
K.K. „Odkiaľ majú tradíciu, že si dajú všetko zobrať a ešte aj tomu, 

kto im to zoberie, bozkávajú ruky a hlboko sa pred ním klaňajú. Kto ich 
naučil takéto móresy?“ 

J.K. „Je to ich cyrilometodejská tradícia. Bože, v teba veríme, tebe 
sa klaniame. Európska únia, v teba veríme, tebe sa klaniame. NATO, 
v teba veríme, tebe sa klaniame. Privatizácia strategických podnikov, 
v teba veríme, tebe sa klaniame. Zahraničný investor, vám veríme, vám 
sa klaniame. Kľačím tu pred oltárom, bože, buď mojím pánom. Kľačím 
tu pred európskou úniou, buď mojim pánom. 

Zamieša sa aj M.K. „Je to cyrilometodejská tradícia fundamentálne 
veriacich, abstraktne veriaci ju nemajú.“  

J.K. „Ihneď po prevrate začali fundamentálne veriaci využívať 
cyrilometodejskú tradíciu, boli v nej vychovávané mnohé generácie, 

                                                                                                            
lebo mal tak podpísané zmluvy. Zrejme, keď podpisoval takéto zmluvy, 
riadil sa rasistickým princípom, najskôr vyspelejšia naša rasa a potom 
barbari. Major007-doplňujúca poznámka: Aké zmluvy majú podpísané 
zahraniční  majitelia našich bánk, poisťovní, podnikov, hotelov, kasín, 
námestí, lúk a strání? Tiež v nich rozlišujú vyspelejšiu rasu 
a barbarov? Pravdepodobne áno, veď to bol tiež jeden z cieľov 5. 
Križiackeho ťaženia na Východ. 

74 Major007-poznámka: Všetky predpoklady sa potvrdili. Podľa 
publikácií OSN  (HDR) o kvalite života občanov, v jednotlivých 
krajinách, Československo bolo za socializmu, počas komunistického 
zázraku, na 28. mieste. V roku 2005 Slovensko aj v dôsledku platenia 
permanentnej kolonizačnej dávky, kleslo na 42. miesto. 
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tradícia nepustí: Bože, odpusť nám naše viny a neuveď nás do 
pokušenia. Európska únia, odpusť nám našu komunistickú vinu 
a neuveď nás do pokušenia, aby nás ani nenapadlo zobrať si náš majetok 
opäť späť. Odpustite nám, že sme vám neplatili 40 rokov kolonizačnú 
dávku, neposielali mladé vysokoškoláčky vám posluhovať, upratovať, 
umývať vaše deti a starých rodičov, ale teraz sa to budeme snažiť 
vynahradiť. Motrokári sprava, zľava, zhora, zdola, klaniame sa vám, 
slúžime vám, odpustite nám naše komunistické viny, už sa to nikdy viac 
nestane, už nikdy viac neupadneme do pokušenia. Už nikdy viac 
nebudeme mať komunistické zmýšľanie, už nikdy nebudeme chcieť 
naše majetky späť. Už nikdy nechceme stáť na vlastných nohách. Už 
nikdy nás ani nenapadne, aby sme si rozhodovali sami. Už nikdy sa 
nebudeme klaňať iným bohom, len vám. Už nikdy nebudeme slúžiť inej 
filozofii ako vašej. Bože, utiekame sa k tebe. Utiekajú sa ku každému 
a rozhodnú sa slúžiť prvému, kto sa im pripletie do cesty.“ 

K.K. „Veď každý má svoje tradície.“ 
J.K. „Anglosaská tradícia hovorí niečo iné. Židovská tradícia hovorí 

niečo iné. Komunistická tradícia hovorí niečo iné.“  
M.K. „Problém je, že v zabudnutých lehotách poznajú len vlastnú 

tradíciu a neuvedomujú si, že existujú aj iné tradície, ktoré by mali 
poznať. A to ich stálo a bude ešte stáť veľa peňazí a veľa driny.“ 

 
Jano dnes 15.7.1007 zistil, že všetky stávky vyhral M.K. Dokonca, 

keď prepočítal reálne zvýšenie HDP Slovenska ku reálnym mzdám 
a dôchodkom v roku 2005, vyšlo mu, že kolonizačná dávka Slovenska 
v roku 2005 bola dvakrát vyššia ako štátny rozpočet. „Takto odvážny vo 
svojich predpovediach nebol ani M.K., a možno ani nikto z pracovníkov 
v nevládnych organizáciách na predsunutých kolonizačných 
základniach. Čoho sa ešte demokraticky a slobodne v zabudnutých 
lehotách dožijú? Koľko prekvapení, ktoré si vyštrngali na námestiach 
v novembri 1989, ich ešte čaká?“ Spýtal sa Jano sám seba a napadlo ho 
zistiť, aké zlaté vajce zniesol SPP len s prepravy plynu v roku 2005. 
Vedel, že sa to vypočíta veľmi jednoducho, stačí zistiť za koľko sa plyn 
nakupuje na východe na hranici s Ukrajinou a za akú cenu sa predáva na 
západe a na juhu, keď opúšťa územie Slovenska a koľko plynu sa 
prepravilo za rok. Na webovej stránke SPP zistil, že v roku 2005 sa 
prepravilo 81 mld. metrov kubických plynu. Bohužiaľ, webová stránka 
obsahovala stovky podrobných údajov, okrem podstatného, za koľko sa 
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plyn nakupuje na východe a predáva na západe. Nepomohol ani 
Major007, zrejme informáciu o cene nakupovaného plynu ľudské práva 
nevyžadujú. Uvedomil si, že aj táto informácia patrí do totalitnej 
slobody trhovej demokracie, kde všetky informácie, ktoré sú sterilné sú 
povolené, a všetky dôležité informácie, ktoré sú dôležité, t.j. za hranicou 
sterility, sú zakázané. Tajne dúfal, že raz dostane v kategórii A aj 
zoznam povolených a zakázaných informácii. Predpokladá, že takýto 
zoznam musia mať aj normalizátori v médiách. „Alebo, že by sami 
normalizátori intuitívne vedeli, čo je v zoznamoch? Asi áno, dnes sú už 
všade humanisti a demokrati.“ Bol ohúrený, keď si uvedomil, že 
demokracia zabezpečuje nielenže slobodu slova, ale aj slobodné 
realizovanie intuitívnych poznatkov. 

Jano vypočítal, že keby rozdiel bol len 6 halierov na každý kubický 
meter plynu, tak zlaté vajce v roku 2005, len z prepravy plynu, by malo 
hodnotu 5 mld korún a vážilo by 10 ton. Keby rozdiel bol 30 halierov na 
každý kubický meter, tak zlaté vajce v roku 2005 by vážilo 50 ton. 
„Bohvie, ako sa delí takéto veľké zlaté vajce? Možno ho rozpília. Či sú 
na to vôbec píly?“ Dumal Jano. „A čo keď rozdiel medzi nákupom 
a predajom plynu pri preprave nebol 30, ale 60 halierov a zlaté vajce 
malo 100 ton? Ako ho vôbec delili a potom odgúľali?“ Nevedel si 
predstaviť, že takáto každoročná udalosť, keď humanisti, ktorí nás prišli 
oslobodiť od komunistickej totality, gúľajú každoročne niekoľko tonové 
zlaté vajce po moste SNP do Rakúska a ďalej na západ, unikla médiám. 
„Kde boli Šuka-muka-fuka-news? Možno práve vtedy objavili ďalší 
zločin komunizmu a nemohli byť na dvoch miestach súčasne. Alebo, že 
by si guľkali, porovnávali a opäť guľkali ich vlastné zlaté vajíčičká?“ 

Keď sa Jano takto rozdumal, dumal ďalej. „Koľko stojí výroba 
ocele vo VSŽ a za koľko sa predáva?“ Napadlo Jana. Aj keď vedel, že 
táto informácia nepatrí medzi povolené sterilné informácie zabezpečené 
slobodou slova a ľudskými právami, aj tak sa pokúsil informáciu získať. 
Po úpornom boji s informačnými internými a externými katalógmi sa 
mu to nepodarilo. Jeho Major007 mu dokonca úprimne oznámil, že 
k mnohým informáciám z kolonizačných základní nemá prístup ani 
Generál007.  

Jano nevedel ani odhadnúť, aké veľké sú zlaté vajcia, ktoré 
každoročne znáša VSŽ, ale vedel si predstaviť ako každoročne gúľajú 
mnohotonové zlaté vajcia naši osloboditelia popod Vysoké Tatry, hore 
a dolu Machovom, až za veľkú vodu. Prekvapilo ho len, že aj to uniklo 
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médiám. „A čo zlaté vajcia z ďalších podnikov, hotelov a barov?“ Až 
teraz si uvedomil, že keby médiá mali informovať o každom zlatom 
vajci, ktoré gúľajú naši osloboditelia, tak sa môžu aj potrhať, aj tak by to 
všetko nestihli.  

Jano poslal správu kategórie C vyššie, nech sa aj tam potrápia 
s gúľaním zlatých vajec v bývalých socialistických krajinách. Dúfal, že 
sa nájde aspoň jeden vysokopostavený z ATO, NATO, HATO, MATO, 
KATO ktorého to bude zaujímať. „Alebo, že by o tom už všetci dávno 
vedeli a mali to už dávno do centíka spočítané? Asi áno. Škoda len, že 
v Zabudnutej Lehote o tom nechyrujú ešte ani teraz, až na jedného.“ 
Dodatočne si spomenul. 

Jana mátala cyrilometodejská tradícia. Spýtal sa Majora007: „Prečo 
katolíci stále zdôrazňujú, že komunisti sú najväčší zločinci, akých svet 
ešte nevidel?“ Major007 odpovedá jasne: „To nehovoria katolíci, ktorí 
dodržiavajú desať božích prikázaní, ale väčšia časť kresťanskej 
verchušky na Slovensku a vo svete. Pozrite si údaje o spolupráci 
kresťanov a marxistov v latinskoamerickáých krajinách. Zločiny 
komunistov na Slovensku zdôrazňuje katolícka verchuška z dvoch 
dôvodov: Po prvé, pretože zločiny katolíkov na území Slovenska, za ich 
vlády počas Slovenského štátu, sú najväčšie od čias Džingischána, aby 
ich zakryli, potrebujú vyrábať zločiny iných. Je to klasický prípad. Po 
druhé, komunisti dokázali zabezpečiť lepšie dodržiavanie Desať božích 
prikázaní, ako keď vládli katolíci-kresťanskí demokrati: A tento hriech 
komunistov im kresťanská vrchnosť nikdy neodpustí.“75 Je potrebné si 
uvedomiť, že zákony viery sú jasné len pre veriacich. Ateisti ich nikdy 
nepochopia. Napríklad, v stredoveku boh využíval čarodejnice, ktoré 

                                                 
75 Major007 – poznámka: Výpis z knihy vstupov, Severovýchodná 

brána“  7.11.2017, 23.55 hod: Do recepcie vstúpil A.P.V.7., vysoký 
predstaviteľ  kresťanskej cirkvi. Svätý Peter, otázka: „Ako je možné, že 
komunisti dokázali lepšie dodržiavať desať božích prikázaní ako keď 
ste vládli vy?“ A.P.V.7.  mlčí a kajá sa. Potom odpovedá: „Museli sme 
najskôr naše ukradnuté majetky získať späť a potom ich zveľadiť.“ S. 
Peter: „Takéto výhovorky na nás neplatia, my vieme všetko. Keby ste 
aspoň tajne volili komunistov, tak to môžem zobrať ako poľahčujúcu 
okolnosť. Čo s vami? Mám Vám dať opäť ďalšiu šancu?“ A.P.V.7.: 
„Čo iné Vám ostáva, keď ste nám už sľúbili nebo.“   
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podľa jeho vôle škodili a trestali ľudí za ich hriechy a často škodili aj 
nevinným ľuďom, ktorí mali trpieť za hriechy iných. Ateisti nevedia 
pochopiť, prečo stredoveká inkvizícia upaľovala bosorky, a tým 
postupovala proti vôli boha. Je možné, že boh ich za to potrestal ďalšími 
bosorkami. Podobne dnes ateisti nevedia pochopiť, prečo veriaci bojujú 
proti komunistom, ktorí dokázali lepšie zabezpečiť dodržiavanie desať 
božích prikázaní, ako keď vládnu veriaci. 

 
 

Priemyselné podniky a komunistický zázrak  
 
 
Jano mal dnes len jednu správu kategórie A, kde Major007 zachytil 

nebezpečnú správu „takéto zločiny komunistov sa už nesmú zverejňovať 
a nikdy opakovať“. Pretože bola zo Slovenska, rozhodol sa, že si ju 
pozrie. Major007 mu ju pripravil v priateľskom prevedení. Jano číta: 
„Podľa záväznej smernice ATO 3636/1989, všetky informácie 
o komunistickom zázraku počas socializmu na Slovensku sú tajné a 
musia byť zničené. Takéto zločiny komunistov sa už nesmú opakovať. 
Týka sa to aj správ o budovaní socialistického priemyslu na Slovensku, 
ktorý si občania Slovenska vybudovali vlastnými rukami. Preto 
predkladám len neúplný zoznam o priemyselných podnikoch 
vybudovaných, alebo obnovených počas komunistického zázraku za 
socializmu na Slovensku v rokoch 1948-1989. Podľa záväznej smernice 
ATO 3636/1989, čl. 16 až 48, žiadna informácia o nasledovných 
podnikoch nesmie byť zverejnená. Všetky informácie musia byť 
zničené. 

 
Zoznam: 

 
1. TATRASKLO - Trast sklárskych podnikov v Trnave. 
 - Spojené sklárne v Lednických Rovniach 
 - Stredoslovenské sklárne v Poltári 
 - Slovenské závody technického skla v Bratislave 
 - Skloplast v Trnave 
 - Skloobal v Nemšovej 
 


