Chce predseda Matice slovenskej Marián Tkáč zrušiť politickú
stranu SMER, tak, ako zlikvidoval vedecké pracoviská Matice
slovenskej v Bratislave?

Podnet na zrušenie strany Smer-SD adresovaný JUDr. Jaromírovi
Čižnárovi, generálnemu prokurátorovi SR.
Blog, Pravda, 16. február 2014 pavolkaplan

Moc, ktorá nezachováva právo a navyše vytvára domnienku, že ide o systémový prvok v
činnosti politiky strany, je hroziacou mocou, ktorej výsledkom je porušovanie ústavy,
zákonov a medzinárodných zmlúv.
Netvrdím to iba ja. Verejne o tom hovorí predseda vlády, verejne to dokladuje prezident
republiky a v týchto intenciách verejne koná predseda parlamentu.
V súlade s čl.24 a 32 Ústavy Slovenskej republiky, ako občan tejto krajiny, podávam verejný
podnet na zrušenie neštandardnej politickej strany Smer-SD. Dôvodom je obava, že činnosťou
strany Smer-SD je založené podozrenie z porušovania článku 1. Ústavy SR, ktorej následkom
je deštrukcia demokratických princípov a základov právneho štátu.
Toto podozrenie vychádza zo slov samotného predsedu vlády :
Dňa 16. Marca 2013 pre mienkotvorný denník na otázku, či je Slovensko po piatich rokoch,
ktoré už odvtedy Fico absolvoval vo funkcii premiéra štandardný právny štát, odpovedal
slovenský premiér jednoznačne: “Nie.”
Po šiestich rokoch na čele výkonnej moci, ktorá má všetky nástroje na nápravu, je stav štátu
na úrovni štátu neprávneho.
V konkrétnostiach je občan konfrontovaný s podozrením z porušovania základných práv
a slobôd občanov Slovenskej republiky. Napríklad trestné stíhanie Zuzany Piusi za slobodu
prejavu zaručenú článkom 26. Ústavy. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci
verejného činiteľa a podozrenia z manipulácií vyšetrovania a nerešpektovaní základných
ľudských práv Hedvigy Malinovej. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci verejným
činiteľom v kontexte zaručenia práva na informácie vyplývajúce z obmedzenia činnosti
novinárov na pôde parlamentu. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci verejného
činiteľa pri presadzovaní iných súkromných záujmov, ktorých terčom sa stal Úrad
ochrankyne verejných práv a v konečnom dôsledku občan. Napríklad podozrenie
z porušovania článku 55. Ústavy a jeho princípov „sociálne a ekologicky orientovanej trhovej
ekonomiky“ v podobe legislatívnych opatrení vlády smerujúcich voči živnostníkom
s následkom porušovania ochrany hospodárskej súťaže (čl. 55/2 ústavy). Napríklad
podozrenie z porušovania článku 40 ústavy o práve občana na ochranu zdravia v kontexte
legislatívnych krokov smerujúcich k jednej zdravotnej poisťovni a vyvolanie reálnej hrozby
škôd založených medzinárodnou arbitrážou. Napríklad podozrenie zo zneužitia právomoci
verejného činiteľa pri práve občana na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v segmente

aj druhého piliera. Napríklad pri predsedom vlády verejne deklarovanom prejave rasizmu,
ktorej výslednicou sú brutálne útoky s následkami smrti a poškodenia zdravia bezbranných
seniorov.
Podľa dikcie § 2 zákona č. 85/2005 Z.z. a nasl., Zákona o politických stranách a politických
hnutiach, politická strana nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou
porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.
Ignorovanie poslancov za stranu Smer-SD troch zasadnutí výborov v tak závažných otázkach,
ako je dôvodné podozrenie z nehospodárnosti pri správe štátneho majetku s pokračovaním do
oblasti pre každý štát citlivej a tou je národná bezpečnosť, či ignorovanie otázok zdravia
a životov občanov v procese úvah o prechode na jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, vytvára
dôvodné podozrenie z porušovania ústavných princípov viazaných na slobodný výkon
mandátu poslanca NR SR. ( článok 73 ústavy Slovenskej republiky).
Politická strana Smer-SD je šesť rokov rozhodujúcim činiteľom výkonnej moci a za ten čas
založila celý rad závažných podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorých
dôsledkom je podozrenie z porušenia ochrany a podpory hospodárskej súťaže. Napríklad PPP
projekt výstavy rýchlostnej cesty R1, napríklad verejné obstarávanie mýtneho systému podnes prešetrované EK, napríklad predaj emisií firme so sídlom v garáži, napríklad
odkúpenie SPP, napríklad utajované memorandum o predaji 49 percent akcií v Slovak
Telekom.
Zmluva o dielo č.201038/PO, na rekonštrukciu železničnej trate Zlatovce – Trenčianska
Teplá, vytvorila také podozrenie z prítomnosti politického lobizmu a korupcie, že Európska
komisia odmietla preplatiť sumu 244,970 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, čo vytvára
nutnosť riešiť situáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
To všetko v čase, ktorému výkonná moc dala prívlastok čas krízy a zaťažuje občanov novými
neodôvodnenými daňami a odvodmi. V čase, kedy iba na strane občana je povinnosť správať
sa zodpovedne. V čase, kedy činnosťou politikov došlo k takému stupňu odcudzenia sa moci
od občanov, že vytvorila živnú pôdu pre činnosť extrémistických zoskupení. Činnosť, ktorá
vytvára živnú pôdu pre prostriedky nedemokratického nátlaku, psychického a fyzického
násilia, ústiaca do bezohľadnosti a na úkor občanov Slovenskej republiky.
Zo zákona č. 85/2005 Z.z. a nasl. Zákona o politických stranách a politických hnutiach, z §
17, vyplýva, že na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny
prokurátor, ak strana koná v rozpore s § 2 citovaného zákona.
O jeho návrhu rozhoduje najvyšší súd.
Podnet v pondelok doporučenou poštou zasielam generálnemu prokurátorovi Slovenskej
republiky.
***

Vážení matičiari a priaznivci Matice slovenskej,
za blogermi v denníku Pravda, „Pavol Varga“ a „Pavol Kaplan“, sa údajne ukrýva predseda
Matice slovenskej Marián Tkáč, respektíve využíva tento blog na prezentáciu svojich

názorov. Krycie meno Varga si Tkáč zvolil pravdepodobne podľa rodného mena svojej
matky, ktorá sa za slobodna volala Vargová. Keďže výplody blogerov Pavla Vargu a Pavla
Kaplana nemajú taký ohlas, ako sa očakávalo, Tkáčová manželka, Dagmar Vanečková, sa
rozhodla upozorniť aj zahraničných Slovákov na tento kontroverzný blog v
snahe ovplyvňovať ich názory a postoje nielen na dianie v Matici slovenskej, ale aj na dianie
na slovenskej politickej scéne.
Vážení matičiari,
odporúčam vám, prečítajte si na blogu denníka Pravda názory takzvaného Pavla Vargu, alebo
takzvaného Pavla Kaplana na Maticu slovenskú, na prezidenta Gašparoviča, predsedu vlády
R. Fica a ďalších. Mnohé, na prvý pohľad nepochopiteľné veci, ktoré sa v súčasnosti dejú
v Matici slovenskej, budú vám oveľa, oveľa jasnejšie a zrozumiteľnejšie.
Dr. Ján Bobák

Odporúčanie Dagmar Vanečkovej, adresované zahraničným Slovákom, aby
na stránkach denníka Pravda sledovali blog Pavla Kaplana (Mariána
Tkáča?).
Predmet: Blog v Pravde
Vážení priatelia,
posielam adresu blogu, ktorý stojí za to si prečítať. S pozdravom Dagmar Vanečková:
k vyšetreniu podvodov v Matici slovenskej, krádeží národného pokladu
Slovo zo sna motýľa Národný poklad rozkradnutý a krádež treba poistiť personálnou zmenou.
http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2013/07/24/ceska-kapela-pca-z-hven-znevazila-slovenskuhymnu-v-stv/
http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2013/07/22/sudruh-ftacnik-nie-ze-podlahnes-a-odstupis/
http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/author/pavolkaplan/

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč využíva najmä Josepha Janeka, Slováka žijúceho
v USA (Detroit), na rozširovanie svojich názorov na dianie v Matici slovenskej, ako aj na
vývoj vnútropolitickej scény v Slovenskej republike. Joseph Janek intenzívne rozširuje názory
blogera Pavla Vargu, Pavla Kaplana, ako aj Mariána Tkáča na Slovensku a v zahraničí
a pokúša sa ich prezentovať aj ako názory a stanoviská amerických, alebo všetkých
zahraničných Slovákov. Za pozornosť stojí najmä tá skutočnosť, že Tkáč, v snahe
mimoriadne odmeniť Janeka za jeho „neoceniteľné služby“, vyznamenal ho pri príležitosti
150. výročia založenia Matice slovenskej takzvanou cenou predsedu MS a za „odmenu“ ho
pozval na minuloročné valné zhromaždenie Matice slovenskej, kde sa predstavoval ako
údajný „reprezentant“ amerických Slovákov.

Požiadavka Pavla Vargu (Mariána Tkáča?), adresovaná Josephovi
Janekovi, aby rozširoval v zahraničí a na Slovensku najnovší materiál
uverejnený na blogu pavolkaplan
Pán Janek,
posielam Vám ďalší blog na tému súsošia vierozvestcov :
Ak diktátor Fico nôti, za doprovodu Fujaristu, prečo aj Peter Osuský.
http://www.blogovisko.sk/ak-diktator-fico-noti-za-doprovodu-fujaristu-preco-aj-peterosusky.html
pekný deň
pavol varga
2013/6/5 joseph janek <bigdodo2003@yahoo.com>
Pekny clanok .

http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2013/06/05/tak-nam-zabili-maticu-slovensku/

Úlohy Josephovi Janekovi ukladá aj Tkáčova manželka Dagmar
Vanečková. E-mail Vanečkovej adresovaný Janekovi:
joseph janek
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Vážení priatelia, posielam adresu blogu, ktorý stojí za to si prečítať. S pozdravom Dagmar
Vanečková :
http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2013/07/24/ceska-kapela-pca-z-hven-znevazila-slovenskuhymnu-v-stv/

Správa Pavla Kaplana (M. Tkáča?) pre Josepha Janeka:
joseph janek
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Pán Janek,
Dnes
som
uverejnil
nový
blog:
http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2013/07/24/ceska-kapela-pca-z-hven-znevazila-slovenskuhymnuDňa 13. júla 2013 20:14, joseph janek <bigdodo2003@yahoo.com> napísal(-a):

Odpoveď Janeka: Tak je uz teraz rozumieme preco ho Rim odvolal. Katolicky knaz na
pohode recnil a ohovaral cirkev a ze vraj za to zozal obrovsky potlesk.

Ďalšia úloha domáca úloha pre Josepha Janeka od Pavla Vargu alias Pavla
Kaplana (Mariána Tkáča?):
joseph janek

24. 9. 2013
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Pán Janek,
dnešný blog na tému MS.
Pavolvarga
http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2013/09/24/pri-neuzitocnych-idiotoch-slovenska-sa-tmoliaaj-vyznavaci-fasizmu-arizacie-a-holokaustu/

Z „tvorby“ Pavla Vargu alias Pavla Kaplana (alias Mariána Tkáča?)
Róbert Fico a jeho “účel svätí prostriedky” ku kreslu prezidenta.
Znásilnil, zneužil a zneuctil, aby svoju ohavnosť vystavil spoločnosti na obdiv. V antickom
svete formou nevídanou. V realite života dneška , kde sú uctievané pravidla džungle v politike
aj v živote spoločnosti, spôsobom, ktorému časť spoločnosti nastavuje uši a aplauduje.
Napísal blog , aby sa vyznal z pocitov zábavy a smiechu, no pozorný čitateľ nevidí nič nové.
Dvadsaťtri rokov nudného ohlúpovania bez vyšších ambícií volajúcich po kvalitatívnom
posune spoločnosti. Stav predstieraného “mravného pobúrenia“ komunikačnou technikou
manipulujúcou ľudí, kde sa očakávania osobného prospechu zaodievajú do hávu daru tupej
nedôstojnosti, aby privodili jediný možný koniec.
Strácame krajinu, kde sme sa narodili.
Svet politiky póz a prázdnoty je svetom neprinášajúcim bolesť , lebo je veľa tých, ktorých
netrápi otázka Piláta :
„Čo je pravda ?
Nikto, za plných 150 rokov, nedokázal zasadiť takú smrteľnú ranu Matici slovenskej, ako
predseda vlády na konferencií pri jej oslavách spomínaného okrúhleho výročia.
Lebo nešlo o vyvolanie spoločenskej rozpravy o budúcnosti ťažko skúšanej Matice
slovenskej.
Lebo motívom boli len osobné ambície s vyvrcholením v roku 2014, kedy aj pomocník autora
Čiernej diery, Ivan Gašparovič, bude vypoklonkovaný do minulosti za hlasného odsúdenia
spoločnosti.
Prirovnanie k Vladimírovi Mečiarovi by bolo falošné. On mal vlastný názor, svoje zámery
a nie on slúžil, ale strelke jeho politického kompasu sa prispôsobovali a slúžili iní.
Róbertovi Ficovi začínajú rednúť rady „veriacich na istoty“ pod krutou realitou všednosti dňa.
A tak, ako vyprázdňujúca sa nádrž núti vodiča natankovať aj Róbert Fico pochopil, že je
potrebné pohroziť osvedčenou rukou zväčšujúcej sa sociálnej katastrofe nezamestnanosti.

Maďarskou kartou, ktorá voľných voličov štátom sponzorovaného „vlastenca“ Jána Slotu,
dvihne z hrobu vždy a za každých okolností.
Róbert Fico napísal svoju predstavu kandidáta na prezidenta. Ak by som ju historický chcel
systémovo zaradiť, potom by bolo treba cestovať v čase až do obdobia filozofa Platóna. Jeho
Ústavy a demokracie a aj súboru cnosti muža vládcu.
V krajinách rešpektujúcich židovsko-kresťanskú kultúru nenájdem jediného aktívneho
politika, ktorý by bol tak vzdialený nárokom na budúceho prezidenta, ktoré vypočítava
samotný predseda vlády.
Nanovo hrozí maďarskou kartou, aby delil občanov princípom rozporu s pravidlami
demokracie. Vyťahuje ju, lebo vie, že jej danosti červeného súkna dvíhajú zlobu býkov
i divákov zo sedadiel. Niektorí ľudia si jednoducho neželajú, aby sa otázka národnostných
menšín stratila, pretože nechcú prísť o dobre platenú funkciu.
Pod tlakom osobných záujmov je potrebné zničiť Artušov okrúhly stôl, kde každý prísediaci
bol rovnoprávny iným.
Roky sú tu prítomné dôvodné podozrenia o podozreniach s machináciou Národného pokladu.
Roky sa hovorí o prapodivných obchodoch Podielového družstva spojeného práve s Maticou
slovenskou.
Roky sa tu „šepká“ o utlmovaní vyšetrovania spomínaných konaní, ktoré zakladajú
domnienku trestnej činnosti.
Roky tu stoja podozrenia s matičnou Neografiou.
Ani raz za niekoľko rokov nezaznel hlas predsedu vlády, ktorému zákony moci ukladajú
nielen zákon ustanovovať, ale aj využívať všetky mocenské nástroje na jeho dodržiavanie.
Hlas predsedu vlády nezaznel ani v čase, kedy sa ju jej bývalý predseda, Jozef Markuš,
pokúšal zrušiť.
V prípadoch vyššie spomínaných však „fungujú“ ľudia spätí s komunistickou minulosťou
a sponzorskou prítomnosťou a tak je príznačné, že „bolesť“ predsedu vlády má vyšší prah
necitlivosti.
Každá spoločnosť vsádza do svojho krvného obehu vlastný mravný kódex svojho času.
Zločiny ideológií iba dvadsiateho storočia hovoria viac, ako zrozumiteľne. Každá z nich má
vlastný katalóg zločinov proti mravnosti spolu so súpisom desiatok miliónov nevinných obetí.
Pred storočím dvadsiatym prvým stoja dva základné kamene, ktoré viac ako dvetisíc rokov
trvajúcej židovsko-kresťanskej tradícií umožnia žiť ďalej, alebo ju dostanú do prachu
zabudnutia iných kultúr.
Mravnosť a kultúra.
Prvky, ktoré boli tŕňom v oku komunistov minulého storočia márne usilujúcim o svetovú
hegemóniu.
Prvky, ktoré dnes popierajú „socialisti“ vo svojej horúčke formovania základného konfliktu
tohto storočia. Konfliktu nového šatu globálnej veľmoci a jej „svetoobčana“.
Napriek poznaniu, že sú to národy skryvajúce v sebe bohatstvo, lebo ony sú pre ľudstvo tým
skvostom, ktorý bol od samého začiatku zámerom Stvoriteľa.
Biskup F.Sheen na konci minulého storočia vyriekol veľkú pravdu, ktorá zrejme bude platiť
ešte nejaký čas :
„Moderní „kazatelia“, aj politickí, stoja jednou nohou na pravde kraviny a druhou na
nevedomosti hlupáka“.
Platnosť tejto myšlienky živia tí politici, ktorým vyhovuje svet zvrátenosti, kde kresťanstvo
zomiera a v ňom sa formuje jednorozmerný človek.
Tu a teraz !
Za misu šošovice.

Únia Slovákov v zahraničí a jej protestný list ústavným činiteľom Slovenska.
24. júl 2013, pavolkaplan
Otvorený list ústavným činiteľom Slovenskej republiky
Dôrazný protest Z
podnetu vedúceho slovenského rozhlasového vysielania v Austrálii, Dr. Andreja Bučka, v
mene členov Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ), mnohých Slovákov žijúcich vo svete,
dôrazne protestujeme proti nedávnemu hanobeniu slovenskej štátnej hymny v RTVS.
Verejnoprávna [...] Pokračovanie článku
Národný poklad rozkradnutý a krádež treba poistiť personálnou zmenou.
24. júl 2013, pavolkaplan
Vrcholom odvahy je sloboda. Mnohých už iba pri pomyslení na jej nádherný rozmer ovláda
neopísateľný strach. „Keď neujdeme pred vlastným strachom, ale sa proti nemu postavíme,
nejestvuje súper, ktorý by nás ním mohol vydierať“. Ponaučenie druhé – „Nikto nemôže
zvíťaziť v hre života, keď sa zrieka zodpovednosti za riešenie svojich problémov“. No, a sme
na [...] Pokračovanie článku
Súdruh Ftáčnik, nie že podľahneš a odstúpiš !
22. júl 2013, pavolkaplan
„Ak sa niekto v tejto krajine osvedčil, tak to boli ľudia z bývalej komunistickej strany. Mali
skúsenosti, vedeli, čo je to riadenie štátu. Veď to neboli hlupáci“. Kto iný, ako klasik
demagógie súdruh Fico, mohol odkryť stratégiu klamstva „socialistov“. Princíp lží, kde nie je
miesto pre súcit. Obchádza ma hrôza, sympatický komunista Ftáčnik, že podľahneš [...]
Pokračovanie článku
Gašparovič : Čižnára nikdy nevymenujem !
12. jún 2013, pavolkaplan,
Kto z politikov, občanov, analytikov v týchto dňoch si položil otázku : Čo sa stane, ak
Gašparovič odmietne rovnako, ako Čentéša vymenovať aj novozvoleného Čižnára ?
Odhadujem, že nikto. Pritom je logické, že k rovnakému kroku opozície musí dôjsť. Pritom je
vopred takmer isté, že k právnemu postupu, akým bola spoločnosť traumatizovaná podaniami
na Ústavný súd [...] Pokračovanie článku
Slovensko dnes, keď komunista Fico, s inými komunistami, si strieľa z občanov.
11. jún 2013, pavolkaplan
„Ak sa niekto v tejto krajine osvedčil, tak to boli ľudia z bývalej komunistickej strany“,
povedal súdruh Fico po Novembri 1989. Do roku 1990 komunista, člen zločineckej a
nemorálnej organizácie, KSČ. Od roku 2006 predseda vlády , ktorý nemá problém vracať
spoločnosť späť do područia diktatúry. Vie si niekto predstaviť situáciu, že by sa Nemci boli
v roku 1945 [...] Pokračovanie článku

Červený zajac v štátnej pokladnici, kde číhajú Mečiarove rysy.
10. jún 2013, pavolkaplan
Zopakujem povedané v týchto dňoch. Povinnosťou protiústavne zvoleného Ficovho kamaráta
na post generálneho prokurátora bude podnet pre Najvyšší súd vo veci konania rozpustenia
strany Smer-SD pre podozrenie z protiprávneho konania v rozsahu danom paragrafom 2
zákona o politických stranách. Aby sme sa mohli venovať tejto povzbudivej , krátkej
budúcnosti, skúsme prejsť [...] Pokračovanie článku
Po zvolení generálneho prokurátora by mal Smer-SD čeliť návrhu na jeho rozpustenie.
10. jún 2013, pavolkaplan
A jedným dychom dodávam, že abdikovať by mal Gašparovič spolu s Macejkovou.
Gašparovič preto, aby vytvoril priestor pre konanie vo veci podozrenia z vlastizrady. Dôvod
je prostý. História strany Smer-SD dáva nepreberné množstvo prípadov, kde je prítomné
podozrenie z porušovania Ústavy a zákonov Slovenskej republiky. Kde nejde o omyl, ale
o dôvodné podozrenie so [...] Pokračovanie článku
Andrej Kiska, tajný tromf Smerákov do volieb prezidenta.
6. jún 2013, pavolkaplan
Vážim si prácu pána Filca pre slovenský hokej. Bolo to obdobie plné skvostných
a pozitívnych emócií. Čas, kedy sa zabúdalo na problémy dňa a Slovensko stálo na nohách.
Dnes a denne sa ho znova pokúšajú postaviť na povestné austrálske dolu hlavou. Andrej
Kiska predstavil pána Filca, ako jednu z ústredných postáv svojho tímu na zber podpisov.
Prečo nie. Tam, kde [...] Pokračovanie článku
Tak nám zabili Maticu Slovenskú !
5. jún 2013, pavolkaplan
Našich pokrvných bratov Čechov vraj vo svete preslávilo pivo, porcelán a Švejk. Čo
preslávilo nás, Slovákov ? Zložitá otázka vzhľadom na množstvo prítomných hodnotení, chutí
i účelových deformácií našej histórie. A tak zostaňme pri schému jednoduchej. Nech si každý
dosadí to svoje „rodinné striebro“, aby nebola prítomna pachuť tridsiatich strieborných. [...]
Pokračovanie článku
Dobrý tip pre komunistu Richtera a jeho neschopnosť riešiť nezamestnanosť.
31. máj 2013, pavolkaplan
Keď som si dnes pozrel karikatúru Shotyho zišla mi na um básnička z knihy Roalda Dahla,
“Charlie a veľký sklenený výťah” : „Zaplakali mama, tato. Čo len my s ním spravíme ? Len
sa chvastá, ako pako ! Kto je tomu na vine ? Zvolala som, ja mám nápad ! Neriešme tú drámu
krikom. Ak nás chlapec nechce chápať, spravíme ho politikom“. Áno, zlodeji sú [...]
Pokračovanie článku

Pokiaľ zlodeji národného pokladu nebudú za mrežami, pokoja nebude.
20. máj 2013, pavolkaplan
Národný poklad je ukradnutý, Podielové družstvo Matice Slovenskej je vytunelované.
Peniaze darcov od zahraničných Slovákov na nákup kníh zmizli. V štáte práva by sa prípady
vyšetrili. Na Slovensku sa posledných 23 rokov spoliehame, že spravodlivosť je nielen slepá,
ale aj hluchá. Zlé znamenie. Na prekrývanie podvodov najposvätnejšími ideálmi vlastenectva
sme si [...] Pokračovanie článku
Ftáčnik, ako východiskový produkt pre Fica a jeho socialistov.
15. máj 2013, pavolkaplan
Dravec, predátor je svojim spôsobom štúrovec. Zabíja a požiera svoju korisť iba preto, aby
žil. Skúsenosti so socialistami a skoro členmi Smer-SD dávajú vo veľa prípadov za pravdu
tvrdeniu, že oni žijú preto, aby kradli. Na rozdiel od parazitov úloha predátora, je v systéme
rovnováhy života prírody nezastupiteľná. Saprofyty – rozkladače – síce nepatria medzi [...]
Pokračovanie článku
Čaplovič a jeho nahlúpli žiaci.
8. máj 2013, pavolkaplan
Dnes som si Hospodárskych novinách prečítal výsledky štúdie o korupcií. Slovensko a jeho
menežéri sa umiestnili medzi najskorumpovanejšími. Medzi štátmi ako Keňa, Nigéria či
Ukrajina a Slovinsko, ktorého ekonomika ide na dno. Peter Stanek bol poradcom Róberta
Fica. Do povedomia sa zapísal výrokom o rozmere korupcie na Slovensku, ktorú odhaduje na
4 miliardy eur ročne. [...] Pokračovanie článku

