Ad: Budúcnosť Matice po druhé

Vážený pán Havran,
ceníme si váš záujem o nápravu nezdravých pomerov v Matici slovenskej. V samotnej Matici,
bohužiaľ, nie je veľa ľudí, ktorí sú ochotní osobne riskovať a otvorene kritizovať pomery
v našej celonárodnej inštitúcii. Týka sa to najmä členov matičného výboru, presnejšie členov
zamestnaneckej rady. Ak by sa totiž ozvali zamestnanci, tak ich vedenie Matice vyhodí na
ulicu a to bez ohľadu na to, či v nej pracovali 20 rokov, alebo len 2 roky. Taká je realita, pán
Havran, ale to určite viete.
Máme však pocit, že v prípade našej webovej stránky vylamujete otvorené dvere. Vaše
mudrovanie nad tým, či návštevnosť našej webovej stránky je, alebo nie je dostačujúca
považujeme za absurdné. Nechápeme, čo tým chcete povedať. Ubezpečujeme vás, že sa vôbec
nemusíte obávať o návštevnosť našej webovej stránky. Keby nebolo našej webovej stránky,
tak vedenie MS v tichosti zametie všetky svoje škandály a kauzy pod koberec. Myslíte si, že
by to bolo pre Maticu slovenskú lepšie? Pre neschopné vedenie, ktoré zlyhalo na plnej čiare,
by bolo určite lepšie, keby nám zapchali ústa, alebo keby naša webová stránka vôbec nebola.
Všetko čo robíme na prospech Matice slovenskej, robíme na úkor svojho voľného času, za
vlastné finančné prostriedky a bez akéhokoľvek nároku na honorár.
Nerozumieme ani vašej naivnej poznámke: či medzi návštevníkmi našej webovej stránky nie
sú „započítaní“ aj „neprajníci Matice“. Môžeme vás uistiť, že naša webová stránka bola od
začiatku určená pre všetkých – pre matičiarov a priaznivcov MS, ako aj pre tých vašich,
zatracovaných „neprajníkov“. My, občanov Slovenskej republiky nerozdeľujeme a ani ich
neškatuľkujeme. Nikdy sme to nerobili a ani to nikdy robiť nebudeme. Takéto rozdeľovanie
národa sa uplatňovalo najmä v predchádzajúcom režime, ale ani vtedy skutoční matičiari
nerozdeľovali národ. Každý bol medzi nami vítaný, kto chcel nezištne prispieť k rozvoju
slovenskej kultúry a slovenského života.
Vážený pán Havran,
vždy sme zastávali a naďalej zastávame názor, že Matica slovenská bola a je pre všetkých
Slovákov. Matica nie je len pre súčasných „vyvolených“, ktorí z nej finančne ťažia. Svojou
činnosťou na prospech slovenskej kultúry musí oslovovať všetkých občanov Slovenskej
republiky, aj tých vašich „neprajníkov“. O dôvodoch vytvorenia našej webovej stránky sme
vás informovali. Nemusíte s nami so všetkým súhlasiť a ani to od vás nežiadame. Ak ste
presvedčený, že v Matici slovenskej sú nezdravé pomery, ktoré treba zmeniť, skúste aj vy
niečo urobiť. Po našich veľmi negatívnych skúsenostiach s vedením Matice vás však vopred
upozorňujeme, že vaše členstvo v Matici slovenskej nebude mať dlhé trvanie.
Ak máte záujem publikovať na našom webe, veľmi radi vás privítame. Ak ste sa však
rozhodli, že si zvolíte inú formu, ako prispieť k ozdraveniu pomerov v Matici slovenskej,
ktorých základnou podmienkou je výmena terajšieho neschopného vedenia MS, ktoré úplne
zlyhalo, tak vás radi podporíme. My sme si „zákopovú vojnu“ nevybrali, pán Havran. Do

„zákopov“ nás zahnalo súčasné vedenie Matice, ktoré nielenže arogantne odmietlo akýkoľvek
dialóg, ale sa nám ešte aj otvorene vyhrážalo či už vylúčením z členstva v Matici slovenskej,
alebo rozviazaním pracovného pomeru. Niektorým našim priaznivcom aj v súčasnosti hrozí
vyhodenie z práce. Skúste sa opýtať členov výboru MS, aké „demokratické“ pomery vládnu
v tomto najvyššom orgáne Matice slovenskej. Ale, to predsa musíte vedieť, pán Havran,
nežijete na Marse!
Nevieme, na základe akých výsledkov prieskumu sa škodoradostne utešujete, že naše
pôsobenie má vraj „klesajúcu účinnosť“. Ak chcete byť za každú cenu zaujímavý a strieľate,
len tak od brucha čo vám momentálne napadne, tak je to z vašej strany nielen nekorektné, ale
aj veľmi nezodpovedné. Vôbec to nectí matičiara. Najmä nie ďalšie vaše ničím nepodložené
tvrdenie, ktoré sa nám usilujete tendenčne podsúvať, o akejsi cenzúre na našej webovej
stránke. Skutočne máte takéto skúsenosti? Veď doposiaľ ste nám v podstate nič neposlali na
uverejnenie! Z čoho potom pramení táto vaša negatívna „skúsenosť“? Nechápeme vás. Ak sa
však skutočne chcete presvedčiť, čo je to cenzúra, tak napíšte kritický článok o pomeroch vo
vedení Matice slovenskej a pošlite ho na uverejnenie do Slovenských národných novín, alebo
na webovú stránku Matice slovenskej.
Vážený pán Havran,
s potešením sme vzali na vedomie vaše rozhodnutie vytvoriť v Matici slovenskej „legálnu
platformu pre konštruktívnu opozíciu“. Držíme vám prsty a želáme vám veľa úspechov v
„konštruktívnej opozícii“. Ak sa však budete domnievať, že vám v niečom môžeme byť
nápomocní, veľmi radi vám pomôžeme.
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