OČAMI MATICE
Zo studnice múdrosti Mariána Tkáča

Na webovej stránke Matice slovenskej je odkaz na OČI MATICE, ktorého schránku zapĺňa
svojimi originálnymi intelektuálnymi výplodmi výlučne predseda Matice slovenskej Marián
Tkáč. Keďže podľa Mariána Tkáča: Matica slovenská to je Tkáč a Tkáč to je Matica
slovenská (všeobecne známy plagiátor M. Tkáč si v tomto prípade vypožičal slogan z
arzenálu ideológov boľševizmu: Lénin éto pártija – pártija éto Lénin), tak je len samozrejmé,
že oči Mariána Tkáča sú aj očami Matice slovenskej (http://matica.sk/ocami-matice/) Ak má
čitateľ čas, môže si otvoriť uvedený link a pobaviť sa. Zrnká múdrosti, ktoré sme zo schránky
OČI MATICE vybrali sme trocha spestrili vystúpeniami Tkáča v televízii TA3, pri Vatre
zvrchovanosti na Kremnických Baniach, ako aj na volebnom stretnutí kandidátov na vedúce
posty v Matice slovenskej v Trenčíne.
Dr. J. Polakovič

1. Ako a kedy si predseda Matice slovenskej, Marián Tkáč, uvedomil, že už môže
vylamovať trezory a zmocňovať sa cudzieho majetku.
Na otázku redaktora televízie TA3, prečo sa rozhodol násilným spôsobom vylomiť trezor
v Matici slovenskej v Martine, v ktorom bola uložená kovová časť tzv. Národného pokladu,
spravovaného Nadáciou Matice slovenskej Tkáč sebavedome odpovedal:
„Už som dospel. Už som chlap!“

2. Reakcia Tkáča na nahrávku, ktorá zachytila prezentáciu jeho „programu“

Matice slovenskej, prednesenú na verejnom zhromaždení s kandidátmi na vedúce
posty v Matici slovenskej. Volebné zhromaždenie organizovala Krajská rada MS
v Trenčíne 26. 7. 2017.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_184.mp3
Neznámy nahrávač
21. júla 2017 in Očami Matice
„Neznámy nahrávač,
bol si 27. júna na zasadaní Krajskej rady Matice v Trenčíne a bez upozornenia a dovolenia si
nahrával priebeh rokovania. Nahral si zákerne aj môj príhovor, ktorý bol venovaný tým, ktorí
sedeli v sále. Ty si však podlo uverejnil moje slová (ktovie, či nie zostrihané?) na preslávenej
stránke Obrodená Matica, a tak si umožnil vstúpiť na matičné rokovanie množstvu ľudí, aj
takým, ktorí by najradšej Maticu zmietli zo zemského povrchu. ... O chvíľu bude sedem

rokov, čo ma zvolili do funkcie predsedu a mojím cieľom nebolo nič iné, len postaviť na nohy
organizáciu, ktorej siahali na život“.

3. „Amatérsky historik“ , ako sám seba tituluje „záchranca národa“, s obľubou
prezentuje svoje vedecké výskumy a samozrejme ako vždy perlí ... (Do pozornosti
čitateľa: august aj v slovenskom kalendári nie je jesenný, ale letný mesiac).
August 1967 v Matici
7. júla 2017 in Očami Matice
„Pražská jar“ sa nezačala v januári 1968 v Prahe, ale už v auguste 1967 v Matici a po
správnosti by sa mala volať „slovenská jeseň“.“
4. Marián Tkáč je naslovovzatý odborník nielen v oblasti histórie a jazykovedy, ale
kvalifikovane sa dokáže vyjadriť aj k futbalu. V nasledujúcom „poučení“
sumarizuje výsledok zápasu futbalistov do 21 rokov Nemecko – Taliansko.
Sprisahanie proti Slovensku
29. júna 2017 in Očami Matice
„Dovoľte teda dve poučenia. Po prvé: musíme sa spoliehať len na seba a na nikoho iného. (K
tomuto záveru dospel Tkáč po dvojtýždňovom pobyte v Číne, pozn. J. P.). Keby sme boli dali
Angličanom ešte jeden gól, resp. ten druhý nedostali, nedali by sme veľkým, ale dušou malým
Nemcom a Talianom žiadnu šancu na sprisahanie proti nám.
Po druhé: Na kongrese slovenskej inteligencie presadil v roku 1992 Roman Kaliský do výzvy
k rozdeleniu Česko-Slovenska spojenie „vierolomný partner“ mysliac na Čechov. Dnes jeden
z architektov rozdelenia ČaSFR Václav Klaus vyzýva Čechov opustiť EÚ. Už len otázka: sú
naši „starší“ spojenci v EÚ menej či viac vierolomní ako náš bývalý federálny brat?“
5. Marián Tkáč sa dôverne podelil s čitateľmi o svoje dovolenkové zážitky. Na život
siahali neprajníci, rôzni zapredanci a zradcovia nielen Matici, ako to vyhlásil
v Trenčíne, ale, ako sa zdá, na život siahali sprisahanci aj Mariánovi Tkáčovi.
Tajuplne naznačil, že potenciálne aj on – „záchranca národa“ – sa mohol stať
obeťou streľby príslušníkov policajného zboru. Čo by bolo potom so slovenským
národom a s Maticou slovenskou? Slováci, ako národ, by bez „záchrancu
národa“ so všetkou pravdepodobnosťou zanikli a z Matice by sa stal „spolok
záhradkárov“, ako to Tkáč neustále tvrdí.
Najcennejšie, čo máme
26. júna 2017 in Očami Matice
„Prichádza čas dovoleniek, častých ciest po našej vlasti i po svete. Rozdiel medzi nami a
svetom je napríklad aj v počte reklám popri cestách. ... Nestíham obdivovať „krásne prsia“ a

premýšľať, prečo sa reklamné plochy vyskytujú aj za mestom – lebo pokiaľ viem, mali by byť
len v meste, nie za jeho hranicami.
A potom policajti.... Raz ma zastavovali od Trenčína po Dubnicu. Ponáhľal som sa do
Martina. Matica mala akciu, nestíhal som, tlačil som plyn a bolo z toho prekročenie rýchlosti.
Zastavovali ma dosť dlho, lebo som v húštine áut akosi nechápal, že zastavujú práve mňa.
Dokonca som nemal pri sebe ani papiere, ani peňaženku a peniaze na pokutu. Všetko však
dopadlo tak, ako malo. Lebo boli slušní.
A tak sa pýtam: o streľbe do rýchlo idúceho auta v Hronskom Beňadiku a o smrti 17-ročného
Tomáša možno povedať to isté? Že to dopadlo tak, ako malo? Že na vine nie sú ani dotyční
policajti, ktorí údajne vedeli, kto civilné auto šoféruje? A ani naša legislatíva?
Ľudský život je predsa najcennejšie, čo máme“.

6. Rozprávanie o tom, ako Marián Tkáč dostal Slovákov do Biblie. Všeobecne
uznávaný biblista, Marián Tkáč, vysvetľuje, ako sa Slovania a Slováci ocitli, či
neocitli v Biblii. „Keď všetci, tak všetci ...“ dupľuje rozvášnený biblista Tkáč.
Škoda len, že tým menej chápavým nevysvetlil, prečo sa v Biblii neocitli národy
(a tých je drvivá väčšina), ktoré sa utvorili až po vznikli kresťanstva. Nášho
biblistu však veľmi trápi problém, ako dostať Slovákov do Biblie? Začínam mať
tušenie, že „záchranca národa“ pracuje na novej verzii Biblie.
Blízka i ďaleká slovanská jednota
12. júna 2017 in Očami Matice
„S Turícami, ktoré sme nedávno oslávili, súvisí začiatok šírenia Kristovho učenia vo
„všetkých“ jazykoch sveta. V Knihe kníh sa vymenúvajú národy, ktorých zástupcovia počuli
z úst učeníkov svoju reč. Slovania sa vyslovene neuvádzajú, ale keď všetci, tak všetci. ...
Keďže dnes máme na svete okolo dvoch tisícov jazykov, zrejme pod slovom „všetci“ treba
rozumieť „všetky skupiny jazykov“, teda aj skupinu slovanských jazykov, kam patrí
slovenčina, často označovaná za „stred“ slovančiny, či za jazyk, ktorému ostatní Slovania
porozumejú najľahšie“.

7. Tkáč sa pre peniaze zo štátneho rozpočtu otvorene vyhráža ministrovi kultúry
Marekovi Maďaričovi nielen na volebných zhromaždeniach, ale aj na webovej
stránke Matice slovenskej
Stav sveta a Matica
17. mája 2017 in Očami Matice
„...počúvame z úst niektorých politikov „tradičných strán“ (minister kultúry M. Maďarič,
nominant strany SMER, pozn. J. P.) so zdvihnutým prstom, že Matica sa nedokáže
prispôsobiť tretiemu tisícročiu, že nevyužíva príležitosť na zmenu. Na akú zmenu? Nemá byť
vlastenecká a tradicionalistická? Myslíte si, žeby nás kritizovali, keby Matica nebola
vlastenecká a zároveň tradicionalistická? Iste nie, zapadla by do kontextu. A aj peňazí by

mala dostatok – toľko ak „neškodné“ mimovládky. Treba ešte polopatickejšie objasniť stav,
keď Maticu častujú ako „hnilobu“, „fašizujúcu sa“? Však to poznáte, ak čítate či pozeráte to,
čo nám vnucujú.“

8. Podľa predsedu Matice slovenskej, Mariána Tkáča, komunistická Čína, by
mala byť v súčasnosti žiarivým vzorom nielen pre Maticu slovenskú, ale pre celý
slovenský národ.
Budúcnosť?
13. mája 2017 in Očami Matice
„Číňanom sa nikto nestarie do ich výkladu histórie, nikto ich nemá šancu trestať za
dodržiavanie tradícií. Mohutnosť dovoľuje Číne spoliehať sa samej na seba. Tam sa na
všemocnom internete neprepracujete k svojmu gmailovému účtu, neotvoríte google, tam sa
nedostane známy informačný šum a odpad západnej proveniencie. ... Čínske banky nemajú
záujem zamieňať euro za ich juany, na naše „západniarske“ platobné karty nereagujú čínske
bankomaty a nedá sa nimi platiť ani v obchodoch. Čínsky svet je napriek viditeľnému
pokroku až taký tradičný, že naši „znalci“, podľa ktorých fašizmus začína uctievaním tradícií,
by si trhali vlasy. Európa, ktorá už opustila tradície, vymiera.... Napriek tomu, že lýbijský
(pravopis! pozn. J.P.) vodca Káddafí tvrdil a turecký Erdogan dodnes tvrdí, že islam zvíťazí v
Európe prostredníctvom delohy a imamovia naliehajú na moslimov, aby mali aspoň po päť
detí, a tak dobyli Európu, Európa ľahostajne prijíma „utečencov“. Nový francúzsky prezident
je za otváranie hraníc. Podľa neho dokonca nejestvuje nič také ako „francúzska kultúra“! Ten
veru zapadá medzi našich mudrlantov, ktorým je vlastenectvo trápne a tradície „plodia“
fašizmus. A ktorí majú v zuboch Maticu“.

8. Keď to nejde po dobrom so slovenskými dejinami, nastupuje podľa Tkáča
výchova Slovákov prostredníctvom čínskych dejín. Komunistická Čína nedáva
spávať „záchrancovi národa“, ktorý po dvojtýždňovom pobyte v Číne objavil
„historickú paralelu“ medzi čínskymi a slovenskými dejinami.
Čankajšek a Tiso
7. mája 2017 in Očami Matice
„...postavme vedľa seba dvoch mužov, ktorí sa narodili v jednom roku a v jednom mesiaci –
Čankajšek 31. októbra 1887, Jozef Tiso 13. októbra 1887. A obaja aj umreli v tom istom
mesiaci, v apríli. Ibaže Čankajšek 5. apríla 1975 vo veku 87 rokov na zápal pľúc a Jozef Tiso
18. apríla 1947 vo veku 60 rokov bol popravený. ... Dnes má Čankajšek v ľudovej Číne, v
ktorej vládnu jeho odporcovia, komunisti, ktorých zabíjal, svoje múzeum v škole, ktorú
zakladal a podporoval. ... V demokratickej Slovenskej republike nemá Jozef Tiso žiadne
múzeum ... vo veľkej a „nedemokratickej“ Číne netaja, že žil a bol prezidentom „akýsi“
Čankajšek. Na malom a demokratickom Slovensku povedať, že žil a bol prezidentom „akýsi“
Tiso, je prinajmenšom podozrivé a možno aj nebezpečné. Je to naozaj len o veľkosti štátov?“

9. Veľmi vďačná téma – ohrozená Matica slovenská, ohrozený slovenský národ,
ohrozené Slovensko! „Záchranca slovenského národa“ a Matice slovenskej sa už
sám, verejne Slovákom ponúka. Nie je ním nik iný než Marián Tkáč! Nuž, kto
iný by dokázal zachrániť národ? A to aj napriek tomu, že Tkáč trikrát fatálne
zlyhal: ako viceguvernér Národnej banky Slovenska, ako vysokoškolský pedagóg
na Ekonomickej univerzite v Bratislave a aj ako predseda Matice slovenskej.
Matica?
20. marca 2017 in Očami Matice
„Keď sa hýbu ľady, príde na pretras Matica. ... Aj dnes je ohrozovaná slovenčina i
Slovensko, po slovenských uliciach chodia hrdinovia, ktorí nebudú za národ „ani za Boha“!
Oni by boli bývali nepripustili druhú svetovú vojnu, boli by bývali tasili meče, neboli by
ponížení zbabelci. Boli by bývali ukázali Francúzom, Angličanom i Američanom, čo je
sloboda a demokracia! Kone nemali. Behali by peši“.

10. „Záchranca slovenského národa“ vždy a všade neúnavne burcuje ubitý slovenský
národ pod heslom: „Za tú našu slovenčinu!“

Za tú našu slovenčinu!
19. februára 2017 in Očami Matice
„Štúr zaviazal svojich nasledovníkov – teda aj nás – horliť, pracovať, bojovať, žiť i umrieť za
národ. A za slovenčinu. Za tú našu slovenčinu bojovali neskôr aj Hlinka a Rázus. Za
slovenčinu ako štátny jazyk hladovali matičiari pred dvadsiatimi siedmimi rokmi. A my sme
dnes voči nej takí ľahostajní! ... Aj keď za ňu mreli naši predkovia, aj keď je cennejšia ako
zlato a drahé kamene...“

11. „Záchranca slovenského národa“ a neúnavný bojovník „Za tú našu slovenčinu!“
však veľmi rýchlo precitol pred tvrdou realitou a začal prehodnocovať odkaz
predkov. Rozhodol sa navrhnúť zásadnú reformu spisovného jazyka, ktorá
spočíva v zrušení ypsilonu. Hlavný dôvod – jeho synovia neovládajú pravopis!?
Nakoniec, aké len majú Slováci šťastie, že Tkáčovi synovia sa naučili čítať, písať
a násobiť, lebo mohli sme prísť aj o abecedu a násobilku. Bez ypsilonu to však už
nejako vydržíme. Prežili sme aj horšie časy.

„Na Slovensku niektorí ešte nevedia ypsilon. Ja mám takú chuť zrušiť ypsilon. Dať návrh na
zrušenie, lebo naozaj mladá generácia, ktorá dozrieva, aj môj syn, aj jeden aj druhý, nevedia
ypsilon dať. A potom si to tak przníme, tú slovenčinu“.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_184.mp3
(Predvolebné stretnutie s kandidátmi na vedúce posty v Matici slovenskej, Trenčín 26. 7. 2017)

12. Návrh „záchrancu národa“ na zvýšenie natality Slovákov – využiť na zvýšenie
pôrodnosti plesy a zábavy mladých. Je to skutočne pozoruhodný, originálny
nápad „záchrancu slovenského národa“, ako pritiahnuť mladých do práce
v Matici a najmä, ako zvýšiť účasť na matičných plesoch a podobných
„kultúrno-spoločenských podujatí“, organizovaných Maticou slovenskou.
Zase je plesová sezóna
6. februára 2017 in Očami Matice
„Plesáme a zabávame sa, ale nič si nenavyberáme, štatistici varujú, že počet Slovákov už bude
iba extrémne klesať a možno sa o niekoľko desaťročí zastaví – ak vôbec – pri počte dva a pol
milióna. Dnes je nás päť a pol milióna. ... Akoby niekto za každú cenu chcel, aby sme sa
sústavne ako šiitskí pútnici v irackej Samare (Samara, predtým Kujbyšev, nie je mesto
v Iraku, ale v Ruskej federácii, pozn. J. P.) bičovali svojimi dejinami, akoby sme nemali
dospieť a pravdivo uzavrieť svoju minulosť. Nebolo už dosť jednostrannosti? Nemali by sme
už konečne začať hľadať cestu k sebe, a nie od seba? ... A ak už plesy, zábava mladých,
bodaj by nám aj tie dopomohli, aby sme ako národ nevyhynuli“.

13. Rozprávanie o tom, ako „záchranca národa“ pochopil odporúčanie predsedu
vlády SR R. Fica, že Matica slovenská má právo vyslovovať kritické súdy na
adresu rôznych počinov.
NATO je tu!
2. februára 2017 in Očami Matice
„Rečnil som na dvoch mítingoch na Hviezdoslavovom námestí proti prítomnosti cudzích
vojsk u nás (jednotkám NATO, pozn. J. P.), lebo dobré časy pre národ a pre Maticu neboli
v časoch, keď u nás cudzí vojaci boli. Keď najprv v lete 1919 a potom v marci 1939 prišli
k nám Maďari, v auguste 1944 Nemci, keď v roku 1968 navštívili nás na dvadsaťdva rokov
Sovieti (pri ich odchode bol som splnomocnencom slovenskej vlády pre usporiadanie
nemalých nákladov spojených s likvidáciou ich pobytu). Uplynulo dvadsaťšesť rokov
a potichučky, bez fanfár a bez ohľadu na našu mienku, vznikla vo Vajnoroch vojenská
základňa, „malé veliteľstvo“ NATO. Stalo sa to vo vysokom stupni utajenia, akoby k nám
prichádzali zlodeji. ... Ak Matica slovenská má právo vyslovovať kritické súdy na adresu
rôznych počinov (toto je odporučenie, ktoré Tkáčovi dal údajne premiér Fico, pozn. J. P.),
ktoré sa na Slovensku dejú, ak sa to od nás očakáva, potom ako jej predseda s plnou
vážnosťou vyhlasujem, že utajená vajnorská operácia z 24. januára 2017 nemôže nevojsť do
dejín ako fatálna chyba našich politikov. Či už vo Vajnoroch pásku strihali alebo nestrihali“.

14. „Záchrancovi národa“ neprekážajú len zradcovia a odrodilci, ktorí proti Matici,
Slovensku a Slovákom neustále organizujú rôzne sprisahania, ale aj národnostné

menšiny. Predstavte si tú bezhraničnú „tolerantnosť“ – Slováci umožnili
Rusínom, aby si kodifikovali svoj spisovný jazyk!

Netolerantní Slováci?
2. februára 2017 in Očami Matice
„Čo už! My máme, ba musíme byť netolerantní! My vojnoví štváči, vynálezcovia atómovej
bomby, druhej svetovej vojny i holokaustu, neonacizmu i extrémizmu! ... slovenská tolerancia
je predsa až taká veľká, že jedna z našich menšín sa už nevie dohovoriť v štátnom jazyku
a iná si pokojne kodifikovala svoju spisovnú reč (rusínštinu) práve u nás! A okrem toho
a navyše: tento slovenský štát podporuje kultúru menšín väčšmi ako kultúru vlastného národa,
ktorý aj preto ostáva na zmiešanom území v menšine“.

15. Marián Tkáč, vo svojej volebnej kampani na funkciu predsedu Matice
slovenskej, často zneužíva nebohého Drahoslava Machalu. Usiluje sa pritom
zahmlievať, že pán Machala nielenže ostro kritizoval Tkáča ako totálne
neschopného viesť Maticu slovenskú, ale otvorene sa od neho aj dištancoval.
Všetky významné osobnosti, ktoré predtým podporovali Tkáča, a to či už vo
výbore, alebo mimo výboru MS, ho v súčasnosti otvorene kritizujú a dištancujú
sa od neho.
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vas_056.pdf
http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_ai_153.pdf
„Chcel by som na tomto mieste spomenúť aj Drahoslava Machalu, ktorý odišiel vlani do
večnosti a som veľmi rád, že tú viazanku, ktorú mám pod krkom , nosil on. A cez tú viazanku
ostane prítomný aj on. Spomínajme na neho...“

