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Milí priatelia, v týchto dňoch si 
stačí otvoriť ktorékoľvek informač-
né médium a nemusí to byť ani len 
duchovno náboženského zamerania 
a budeme počuť alebo si prečítame, 
že nastal advent. Keď o tejto záleži-
tosti chcem aj ja pár riadkov napísať, 
vôbec si nemyslím, že treba, už či 
veriacemu alebo neveriacemu vy-
svetľovať, že advent je doba štyroch 
týždňov pred Vianocami; ale si mys-
lím, že je skôr treba vysvetliť pojem 
ako taký, po jeho významovej a tak i 
obsahovej stránke. Latinské sloveso 
advento (-are,- ávi,- átum) znamená  
približovať sa čoraz bližšie a latin-
ské podstatné meno adventus zna-
mená  príchod,  ale aj  postup. „No, 
a...“ – povie si niekto –„však je to 
jasné kalendárne znamenie, že one-
dlho budú Vianoce, veď celú jeseň 
šetríme na darčeky, čo ešte treba k 
tomu dodať?“  V tejto súvislosti by 
som však rád na vec pozrel trochu 
hlbšie. Pokiaľ by sme  vychádzali 
len z cirkevno náboženského hľa-
diska, je pochopiteľné, že advent je 
výzvou k náležitej príprave na prí-
chod Mesiáša, ktorý mal dať svetu 
novú šancu, zmeniť životnú fi lozo-
fi u sveta a otvoriť nové obzory vo 
vzťahu k Stvoriteľovi a stvorenstvu, 
pri tom ale sám zdôrazňoval, že sa 
to stane len: ak zostanete v mojom 
slove, budete skutočne moji  uče-
níci a poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí (Evanjelium podľa Jána 
8, 31-32). Rozumej: upozornenie na 
príchod nie je len apel na prípravu 
na sám príchod ako taký, ale na celý 
program prichádzajúci s Prichádza-
júcim, ktorý  mal byť akousi vystre-
tou rukou Stvoriteľa k zveľadeniu a 
záchrane stvorenstva. A z toho je tiež 
jasné, že ak by sme na vec pozerali  z 
pohľadu len  svetského, poznáme, že 
príchodom novej náuky v Prichád-
zajúcom, prichádza nová morálna a 
etická zodpovednosť za všetko čím 
žijeme a voči tým, s ktorými žijeme. 
Aj tu si môže niekto povedať, že je 
to záležitosť, ktorá potom nemusí 
spadať pod doménu náboženstva a 
práve tu vidím chybu, ktorá sa po-
mstí, cez zanedbávanie vo výchov-
nom procese nových pokolení v 
duchu poznávania „smerníc“ z evan-
jelií, čoho sme čoraz viac svedkami. 

Zvážme: ak sa každá myšlienka rodí 
v hlbokom duchovne človeka a na-
koniec sa stáva činom aj navonok, 
spýtajme sa, či potom práve nábo-
ženstvo, rozumej kresťanské, v náu-
ke Kristovho evanjelia, ktoré bdie 
nad duchovnosťou človeka,  nemá 
za úlohu ustrážiť, aby zárodok ideí, 
ktorá sa má stať skutkom,  bol zdra-
vý? Lebo len vtedy bude skutok vy-
konaný s pocitom zodpovednosti  za 
následky.  A tak advent, ako príprava 
na opakovaný  príchod novej náu-
ky, je v istom zmysle zdvihnutým 
prstom, upozorňujúcim na nutnosť 
voliť si správny postup v prípravách 
na znovuprijatie Prichádzajúceho a 
to nie len v zmysle tradície, ale so 
snahou za hlbším poznaním a po-
chopením Božieho zámeru s týmto 
svetom.

Náš vzácny rodák, Milan Ras-
tislav Štefánik, aj keď vyšiel z pro-
stredia evanjelickej fary, nebol hor-
livým vyznavačom náboženstva, v 
tom ortodoxnom zmysle slova, ale 
sa iste držal rady apoštola Jakuba, 
ktorý povedal „nebuďte len poslu-
cháčmi slova, buďte jeho činiteľmi 
(list Jakuba 1,22).“ Bol praktickým 
kresťanom. Svoju hrivnu (dar du-
cha), aj v zmysle Kristovej rady z 
podobenstva o hrivnách (evanjelium 
podľa Matúša 25,14-30) uplatnil kde 
sa len dalo, ale vždy v snahe napra-
viť ľuďmi pokazené. Ako syn refor-
mácie určite poznal Lutherov výrok  
„dort und hier, damals und heute“  ( 
tam aj tu, vtedy aj teraz), ako neustá-
lu potrebu po hľadaní a objavovaní 
možností po nápravách toho, čo člo-
vek pokazil, pre zveľadenie toho, čo 
bude zajtra. Teda prežíval neustály 
advent v nádeji, že to, čo prichádza 
po každej uskutočnenej snahe, bude 
novým svedectvom o pochopení a 
uskutočnení svojho poslania. 

Prajem preto hlboké precítenie 
odkazu adventu a Vianoc, nie len 
v hodnote štedrovečerného darče-
ka pod stromčekom, ale v hodnote 
Božieho zásahu do histórie spásy v 
Narodenom a následne Jeho náuke, 
ktorá je nadčasová a preto zopaku-
jem Lutherov výrok, „tam aj tu, vte-
dy aj teraz“. 

Mgr. Juraj Šefčík, farár-senior
Myjavského seniorátu 

N A  Ú V O D … Daniel Šovc

Štefánikovi
 
Spod Bradla vylietol hore k hviezdam,
vyletel ponad Mont Blanc, Tahiti.
Tatranský orol požičal  mu krídla
by z kríža  šiel sňať národ pribitý.

Tak strašne túžil hore k hviezdam,
len za hrsť svetla od nich mať
a jednu hviezdu priniesť domov
by v tmách si svietil otec, mať.

Prelietal sveta končinami
a meral cesty z pólu k pólu,
by lámal putá tmy a rabstva,
slobody pieseň spievali sme spolu.

Dnes z Bradla na nás pozerá
a skúma cesty našich detí.
Či ctia si predkov obete
a vedia prečo slnko svieti.

Foto: Fedor Mikulčík
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Pred dvomi rokmi vyzval 
medzinárodný festival súčasnej 
hudby Varšavská jeseň viace-
rých skladateľov, aby napísali 
osobne  ladený text o chápaní 
Chopinovho diela.V jednej z 
časti svojej eseje som sa pokúsil 
priblížiť ku géniu Chopina pod 
zorným uhlom konfl iktu rôznych 
paradigiem poznania.

Keďže v ľudskom svete je 
všetko pri dostatočnom zovše-
obecnení „problém kompozí-
cie“, zišlo mi na um, že riešenie 
problémov, ktoré vyústili do glo-
bálnej krízy-fi nančnej a  ekono-
mickej, ale v podstate morálnej, 
etickej- by bolo mysliteľné, keby 
sa zjavil politik, vyznačujúci sa 
geniálnosťou na mieru tej Cho-
pinovej. Keby sa vynoril „Chopin 
politiky“. Krátko potom som do-
stal od Viliama J. Grusku mate-
riál o M. R. Štefánikovi. Tak ne-
vdojak vznikla ďalšia esej.

Generál-básnik
Ak je reč o generálovi, treba 

načrtnúť patričný kontext. Aby 
sa zdalo zrejmé, že nie je ge-
nerál ako generál. Sú generáli, 
ktorí dnes vyvolávajú des a od-
por, ako napríklad Augusto Pino-
chet-priateľ barónky Thatchero-
vej (zásada De mortuis nihil nisi 
bene - O mŕtvych len dobre - tu 
neplatí). Sú generáli - tragické 
fi guríny, ako napríklad Wojciech 
Jaruzelski (nie je vylúčené, že  v 
situácii, v ktorej nebolo pozitív-
ne riešenie, ho osud donútil voliť 
„menšie zlo“).

Sú generáli – pardon: bol ge-
nerál,-pardon: je generál, ktorý 
vyvoláva autentický obdiv (ľud-
ský, nie militaristický), či dokon-
ca Lásku – Agapé; ktorý napriek 
časovému odstupu od smrti fas-
cinuje ako  ž i v ý. Generál, ktorý 
povedal: „Hviezdy riadia môj ži-
vot, hviezdy mi privolávajú: slúž 
kráse a šír šťastie!“  To tu ešte 
nebolo! Generál - básnik! Až 
keď toto jeho „haiku“ skonfron-
tujeme s diabolským bľabotom 
generála - experta na vraždenie 
plameňometmi a buldozérmi (v 
Iraku), stáva sa zrejmé, koho 
svet - nielen Slovensko či Čes-
koslovensko „in statu nascendi“ 
- stratil. 

Stratil generála – básnika. 
Stratil štátnika – fi lozofa, zau-
jatého duchovným rozmerom 
existencie, teologicky vzdela-

ného mysliteľa, ktorý „vyskočil 
zo systému rozporov“ (Douglas 
Hofstadter) náboženských orga-
nizácií „na úroveň systému vyš-
šieho rádu“ hermetickej tradície, 
nasmerovanej k Svetlu - Slnku 
- Hviezdam; k Životu - dobru - 
Pravde - Spravodlivosti; k tvori-
vému   b u d o v a n i u.

Stratil integrálnu osobnosť, 
ktorá by dnes (tak ako kedysi)
urobila „všetko  možné“  a najmä 
„všetko nemožné“ pre zastave-
nie ľudského „tsunami“, ľudské-
ho „zemetrasenia“, vyvierajúcich 
zo sféry Temna – pýchy, márni-
vosti a egoizmu.

Stratil politika - matematika, 
ktorý vedel, že okrem nula-jed-
notkovej (čiernobielej), abstrakt-
nej (racionalistickej) dialektiky, 
ktorá recykluje Zlo, existuje zá-
sada „Tertium datur“, že je „dané 
Tretie“ riešenie existenciálnych 
problémov, neriešiteľných z po-
zície pýchy, násilia a racionalis-
tického kalkulu. Že to „tretie“ nie 
je racionalistický kompromis“ 
fi fty-fi fty“ , ale  p o k o r a. Zme-
na  pohľadu na veci svetské pod 
zorným uhlom večnosti – „Sub 
specie aeternitatis“: zmena po-
stoja k nim, vyplývajúca z we-
izsäckerovskej „premeny vedo-
mia“; z uvedomenia si „zázraku, 
že svet existuje“ (Lee Smolin: Tri 
cesty kvantovej teórie gravitá-
cie, Kaligram 2002). 

„Pýcha zaslepuje“. Poko-
ra prinavracia zrak - odhaľuje 
obrysy „zázraku“ Bytia-Sku-
točnosti- Života -Veľkej Príro-
dy- Absolútna- Stvorenia- „Holo-
movementu“-Tajomstva...

Milan Rastislav Štefánik pa-
tril k „etnickej menšine“ tých, čo 
ešte videli a počuli. Preto patril 
aj k tým, čo neoddeľovali poj-
my od skutočnosti, myslenie od 
existovania, vedomie od Života- 
Vesmíru – Tajomstva. „...bol pre-
niknutý tušením veľkej jednoty, 
pravdy, krásy, životnej aj vesmír-
nej“ (F. X. Šalda).

Keď sa pokúšame pochopiť 
Štefánikovo myslenie, musíme 
si ho premietnuť do nášho „tu 
a teraz“; bolo to totiž myslenie 
o konkrétnych existenciálnych 
problémoch v čase jeho „tu a 
teraz“ a ten nám nie je vo sfé-
re životných pocitov dostupný. 
Štefánikova myseľ nekĺzala po 
povrchu, vyznačovala sa hlbo-

kým vhľadom si podstaty vecí. 
Štefánik je vzácnym príkladom 
existencie zhodnej s neklasic-
kou paradigmou poznania, s 
Ricouerovým „antidescartesov-
ským“ „Sum, ergo cogito“. Jeho 
„sum“ malo výsostne  duchovný 
rozmer.

Pre Štefánika bola príznač-
ná „....viera v primát myšlienky 
v duchovnom ovládaní sveta“, 
konštatuje Ladislav Hanus. 
Potvrdzuje to konkrétne Claire 
Boas de Juvenel: „Ukázal mi na 
mape, čo sa má stať s Česko-
slovenskom.“

Povedzme to ešte konkrétnej-
šie: Štefánik, mladý „Slováčik“ z 
Košarísk, ukazuje v  parížskom  
salóne na mape Rakúsko-uhor-
skej monarchie neexistujúce 
Československo! Viac: nielen 
neexistujúce, ale ako projekt po-
važované „autoritami“ a „expert-
mi“ za nezmysel! Štefánik ho na 
tej  „antičeskoslovenskej mape“ 
ukázal, pretože - „zo svojej vie-
ry odvodzoval svoje víťazstvo. 
Bude, a preto je. Budeme slo-
bodní, a preto slobodní už sme“ 
(Lev Sychrava). Hľa, Štefánik – 
„Chopin politiky“, protagonista   
k r e a t í v n e j   politiky, politiky 
„umeleckej“, „prorockej“: politiky,  
nadväzujúcej na tradíciu stavi-
teľov chrámov.

Vo sfére Ducha niet hraníc, 
niet konca. Základným aspek-
tom Ducha je Nekonečno – v 
čase, priestore, energii, informá-
cií- komplexnosti organizácie (P.
Teilhard de Chardin), príznačnej 
pre prejavy Života. Život večný 
je nám v rámci našej pozem-
skej cesty dostupný vtedy, keď 
prekonávame hranice nášho 
individuálneho času, determi-
novaného osobnými záujmami; 
keď sa všemožne pokúšame 
pokračovať v tvorivých (nepod-
mienených), biofi lných (negen-
tropných) aktivitách našich pred-
chodcov. V aktivitách, v ktorých 
sa prejavuje „primát myšlienky“: 
myšlienka inspirovaná kontak-
tom so sférou ideí (ktorá podľa 
Rogera Penrosé´ a „reálne exis-
tuje“, to znamená s Dobrom, 
Pravdou, Krásou, Láskou, Spra-
vodlivosťou. V aktivitách, v kto-
rých sa prejavuje Schrödingerov 
„Duch - sila umožňujúca človeku 
– prirodzenej  bytosti prekoná-
vať prirodzený determinizmus.“   

„Štefánik bol krásny, silný 
človek. Akoby z iného sveta . 
Vnucoval myšlienku, že jeho 
slabé, choré telo je nástrojom 
čohosi mocného, vyššieho, 
nadosobného.“ (Lev Sychrava) 
Štefánikovým cieľom bol č lo-
vek – „stále vyšší, lepší, silnejší 
a súčasne  jemnejší.“ (F. X. Šal-
da) Tomuto cieľu malo slúžiť po-
znanie - „veda pre život“. Tomu 
nepochybne  mala slúžiť aj poli-
tika; aj ona mala byť „nástrojom 
čohosi mocného, vyššieho, nad-
osobného.“ Tieto charakteristiky 
nepatria iba do jazyka poézie; 
patria dnes aj do jazyka vedy. 
Tej, čo „slúži životu.“ Naša sú-
časnosť totiž nie je iba érou po-
čítačov a militaristickej technoló-
gie, je aj érou post-gödelovskou 
(Belo Riečan), aj érou  post-jun-
govskej  transpersonálnej (nad-
osobnej) psychológie.

Môžeme si ešte raz predsta-
viť Štefánika nad mapou. Nad 
imaginárnou mapou dnešného 
Slovenska (Česka, Poľska, Ma-
ďarska,...), na ktorej by neboli 
znázornené vrstevnice pohorí (s 
Tatrami na čele), ale „vrstevnice 
vedomia“ – hierarchia úrovní ve-
domia (s úrovňou Ducha – uni-
verzálnej Jednoty na čele), tak 
ako ju vymedzuje transperso-
nálna psychológia (A. Maslow, 
K. Wilber, St. Grof, etc)…

Čo by na takejto mape Štefá-
nik dnes uvidel?

Uvidel by spoločnosť – orga-
nizmus, smerujúci hore, ktorého 
métou je „Gerlachovka Dobra“? 
„Kriváň Pravdy“? „Rysy Spra-
vodlivosti“? „Mont Blanc lásky“? 
(Sľúbili sme si lásku...)?

Alebo  by  uvidel  množinu 
„ego častíc“ (J. Krempaský) v 
močiari chaotického Brownovho 
pohybu, poháňaného živočíš-
nou silou chamtivosti, arogancie, 
bezuzdnosti, nehanebnosti, etc?

Štefánik, človek v „službe 
najvyššej idey“, teda človek  ne-
ideológ, ne-stranník, by zrejme 
uvidel jedno aj druhé – zápas  
síl, „Polemos“ života a smr-
ti, dobra a zla, pravdy a lži, 
spravodlivosti a cynizmu, od-
cudzenia,…Uvidel by tento zá-
pas  nie cez okuliare dnešných 
kádrovníkov, dnešných politru-
kov, falošných prorokov „jedine 
správnej línie – v horizontále, 
vymedzenej heslami „pravice“ 

ŠTEFÁNIK - CHOPIN POLITIKY
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a „ ľavice“, ale ako zápas med-
zi determinizmom, gravitáciou a 
entropiou hmoty a  tela na jednej 
strane a silou Ducha na strane 
druhej.

Zápas vo svete, v ktorom 
duch „ťahá za kratší koniec“. Vo 
svete, z ktorého vertikála – od-
veký symbol smerovania hore, 
k vyššej ľudskosti bol odprata-
ný. Z ktorého kríž, odveký sym-
bol kozmickej osi, stredu sveta, 
archetypálny symbol človeka 
schopného duchovného, inte-
lektuálneho, tvorivého a najmä 
mravného vývinu bol odstrá-
nený. Pred takmer storočím ho 
zlikvidovali boľševici, dnes ho 
likvidujú „vyspelé civilizácie“.

Štefánik by na tej mape uvi-
del „postdemokratický neofeu-
dalizmus“ (diagnóza expertov v 
relácii Club 2 rakúskej televízie 
po zvolení Baracka Obamu). 
Parafrázujúc Rilkeho, uvidel by 
„atrapu demokracie“, nainštalo-
vanú podľa štandardov divoké-
ho západu („Západ“ je eufemiz-
mus.“)

Človek – bytosť transcen-
dencie (homo creativus, homo 
symbolicus), je v tomto režime 
systematicky a perfídne zbavo-
vaný svojej identity (v tom pred-
chádzajúcom to bolo primitívne 
„po lopate“). Je degradovaný 
na živočícha - konzumenta. A 
to vo svete globalizácie hladu a 
núdze, keď miliardy „konzumen-
tov“ nemajú čo konzumovať (o  
ostatných hororoch nehovoriac).

Podľa Štefánika aktivity treba 
„budovať na jasne pojatom ide-
ovom (nie ideologickom!) pro-
grame, nie podľa arbitrálnych 
rozhodnutí ad hoc,“ hovorí La-
dislav Hanus. Tým programom 
bola „vyššia ľudskosť.“ Odtiaľ 
pramenilo Štefánikovo „vášnivé 
nepriateľstvo, nezmieriteľný od-

boj proti znehodnocovaniu ľud-
skosti“ (F. X. Šalda).

Môžeme preto sarkasticky 
povedať, že „dnešný Štefánik“ 
by zrejme urobil v „demokratic-
kom svete“ puč a zaviedol by 
„diktatúru“. Asi by som tam na 
„staré  kolená“  emigroval  a  po-
žiadal o azyl – bola by to totiž 
diktatúra krásy a šťastia. Dikta-
túra Spravodlivosti.

Alebo inakšie: keby bol pri-
letel na Slovensko pred dvad-
siatimi rokmi, teda po novembri 
1989  (a nepadol), zaviedol by tu 
„vojnový stav“ - samozrejme, nie 
taký, ako ten generál nešťast-
ník v čiernych okuliaroch – ale 
„vojnu proti tmárstvu a lži, pod-
vodom a arogancii, proti „men-
ticide“ vykorisťovaniu – slovom 
proti   b a r b a r s t v u. Vojnu 
proti nespravodlivosti.

Žiaľbohu, nepriletel. „Padol“ 
– do zabudnutia. Ako keby ho 
zostrelili „raketou neoliberaliz-
mu“. „Preventívne a spravodli-
vo“ – aby tu nenarobil šarapatu 
„majstrom švindľu (termín z TV 
Spectrum). Môžeme si tak iba 
predstaviť imaginárneho Štefá-
nika nad imaginárnou mapou a 
uveriť, že by na nej uvidel nut-
nosť  (v službe najvyššej idey)! 
vytvoriť demokraciu v pravom  
zmysle slova, demokraciu na 
„jasne pojatom ideovom progra-
me“  (nie na partajno-ideologic-
ko-handliarskom). Takú, ktorá 
by bola proti „znehodnocovaniu 
ľudskosti“. To znamená takú, 
aká tu ešte  nebola.

Môžeme súčasne veriť, že by 
uvidel nielen túto nutnosť, ale 
aj možnosti realizácie, skryté 
pred našimi poloslepými zrakmi. 
(Necháme teraz bokom otázku, 
či demokracia „sensu stricto“ je 
zlučiteľná s imperatívom ma-
ximalizácie zisku a konzumu; 

ponovembrový stredoeurópsky 
experiment sugeruje, že sotva.)

Fakt, že skutočná demokra-
cia na svete ešte nebola, by 
pre Štefánika neznamenal a že 
ani nebude. Naopak! Tak ako 
neexistencia Československa, 
ani neexistencia demokracie by 
preňho nebola zámienkou pre 
rezignáciu na myšlienku. Štefá-
nik by si nepovedal: „Ja nič, ja  
astronóm.“ (Podľa vzoru „ja nič, 
ja muzikant“) Naopak! Tak ako 
Chopin kedysi nepovedal – „ne-
existuje Polonéza As-dur (alebo 
Revolučná etuda alebo Ballada 
F-dur, Scherzo B – mol...), tak 
ani nebude“, ale vytvoril diela, 
ktoré tu ešte neboli, aj Štefánik 
- Chopin politiky - by sa pustil 
do komponovania „politického 
opusu“, aký tu ešte nebol; na 
ktorého vytvorenie neexistuje 
algoritmus či „osvedčená metó-
da“. Vyplýva to z jeho slov z lis-
tu L. Šteklinovej: „Nechcem byť 
stereotypným turistom, ktorý sa 
neopováži odbočiť zo životnej 
vyšliapanej cesty, naznačenej 
´múdrymi´ a ´praktickými´ be-
dekermi. Nechcem žiť na cudzí 
účet, na cudzie svedomie.“

Štefánik by neuvidel na mape 
statický ´status quo´, ale uvidel 
by proces, trajektóriu dvadsaťro-
čnej „transformácie spoločnos-
ti.“ Na jej začiatku bolo heslo „Ži-
vot v pravde!“ - ozvena starého 
„A na začiatku bolo slovo“ (En 
archen en ho Logos). Avšak len 
čo na námestiach stíchlo nad-
šené zvonenie kľúčami, zazneli 
kontraheslá, hrozivé: „Kultúra? 
Potom!“ (To znamená: pravda, 
dobro, spravodlivosť, láska – 
„potom“!) „Princípy? To je volo-
vina!“(sic!). „Hodnoty? Cena na 
trhu.“ A tak „potom“ vzniklo to, čo 
tu máme teraz.

Štefánikov „básnický prejav 

bol čin“ (F. X. Šalda). Čo by uči-
nil? Zrejme by naštartoval trans-
formáciu „transformácie spoloč-
nosti“ – tej spred dvadsiatich 
rokov. Tej, čo slovami Krempas-
kého rozbila spoločnosť - orga-
nizmus na množinu ego-častíc, 
rozožieranú zhubnými nádormi 
(K. Lorenz) mafi í, skupiniek a 
ich koaličných partnerov. Za-
čala by sa teda transformácia  
množiny „ego-častíc „na „spo-
ločnosť-organizmus“. Na celok 
živý, evolučný, to znamená so 
srdcom aj s hlavou, s duchov-
nou kultúrou na čele. Kultúrou 
umožňujúcou zvyšovanie život-
nej úrovne v ľudskom (nie iba 
živočíšnom) zmysle. Kultúrou 
umožňujúcou všetkým (aj zbo-
hatlíkom) smerovať k vyššej ľud-
skosti, rozvíjať „geneticky danú 
gramatiku morálky“ (Steven Pin-
ker); umožňujúcu genézu sve-
domia a zodpovednosti. Umož-
ňujúcu rozvíjanie konkrétneho 
kreatívneho myslenia o konkrét-
nych problémoch spoločnosti v 
konkrétnej situácii „tu a teraz“.

Pripomeňme ešte raz: „Sme 
slobodní!´“ bolo preňho príka-
zom jednať tak, akoby sme slo-
bodní už boli  a tak tvoriť krok 
za krokom žiaducu budúcnosť.“ 
(Lev Sychrava)

       Prof.   Roman Berger
(Prevzaté z denníka Pravda

28. 8. 2011 s láskavým súhlasom 
autora)

––––––––––––––––––––––
Roman Berger (1930) sklada-
teľ, muzikológ a fi lozof. Pôsobil 
ako pedagóg na Konzervatóriu, 
neskôr na VŠMU v Bratislave. 
V rokoch 1997 -1991 pracoval v 
Umenovednom ústave SAV. Au-
tor kníh: Matematika a hudba ( 
1997), Hudba  a pravda(,1997), 
Dráma hudby ( 2000) a  celého 
radu esejí.

II. pokračovanie

LETTRICHOVA INTERPRE-
TÁCIA ŠTEFÁNIKA

Dokument č. 2
1961, 13. mája New York, List 

Ivana Herbena Jozefovi
Lettrichovi

Společnost pro vědy a umění
Czehoslovak Society of Arts 

and Sciencies in Amerika
New York 23.května 1961
41-98 Forley Str.
Sluhurst 73, N.Y.

Vážený pane doktore Lettri-
chu!

Znovu se omlouvám, že Vám 
„Čas“ vracím tak pozdě. Píšu 
po volných chvílích – mám jich 
při práci pro SVU po čertech 

málo- všelijaké rodinné vzpo-
mínky. Milan Štefánik byl jako 
náš rodný bratr. Nás tří kluků 
Herbenových, z nichž jsem byl 
nejmladší. V těch letech, kdy 
byl redaktorem „Slovenské hlíd-
ky“ otcova „Času“ sedával jsem 
mu na klíně. Později hltal jeho 
fantastické historky, částečně 
pravdivé, častečně smýšlené. 
Když zajížděl z Paříže přes 

Prahu do Košarisk jako dospě-
lý jsem v Hostišově na veran-
dě se zatajeným dechem celé 
odpoledne poslouchal TGM, 
jak mému otci i nám (Machar, 
Šámal, Kvapil, Veselý, Fr. Dr-
tina) kreslil Štefánikův nejasný 
profi l - ostatně o tom existuje 
dokument: Peroutkův článek v 
„Přítomnosti“ – diktovaný Ma-
sarykem.

Polemika spred vyše polstoročia – Polemika spred vyše polstoročia Polemika spred vyše polstoročia – Polemika spred vyše polstoročia 
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Doufám, že mi dovolíte po-
známku k Vašemu článku. Do-
mnívam se, že se mýlíte, když 
píšete, že Štefánik před návra-
tem do vlasti jel ještě do Itálie 
dokončit své diplomatické po-
slání. Pamatuji se živě, jak byl 
otec rozčilen, když nám repro-
dukoval obsah toho, co se prá-
vě dovědel od TGM. Štefánik jel 
do Itálie nikoli z důvodů diplo-
matických, ale přes přímou žá-
dost Masarykovu, aby se setkal 
se svou snoubenkou. „Sukně 
ho tam táhnou, ne diplomace“ 
zlobil se TGM. A protože ne-
měl pověření ani od presidenta, 
ani od ministerského předsedy 
(Kramář), ani od ministra za-
hraničních věcí (Beneš), jednal 
tam na vlastní vrub s králem a  
vládou, při čemž neudělal ani 
zdvořilostní návštěvu u řádně 
akreditovaného čs. vyslance  
Dr. Borského. Proto myslím, že 
Borského raport Benešovi, kte-
rý citujete svědčí proti Štefáni-
kovi, nikoli pro něho – bez ohle-
du na to, zda Borský byl nebo 
nebyl člověk významný. To se 
prostě ve slušné společnosti 
nedělá. Patrně i Vy jste jako po-
litik cestoval za hranice a bylo 
Vám jasné, že musíte navštívit 
čs. vyslance a informovat ho o 
účelu své cesty. Ostatně Šte-
fánikova žádost, aby mu bylo 
zachováno francouzské státní 
občanství není v jeho prospěch. 
Vy patrně jako předseda strany 
a Slovenské národní rady jste 
považoval za svou povinnost 
nepřijmout americké občan-
ství. Ale Vy jste teď bez státní 
funkce, kdežto Štefánik byl čs. 
ministrem! To je panečku rozdíl. 
Porovnejte to ještě jinak: TGM 
měl britský cestovní pas na 
jméno Mardens. Je Vám zná-
mo, že po 28. říjnu 1918 Ma-
saryk žádal britskou vládu, aby 
mu tento cestovní pas – což je 
jistě  méně než občanství – po-
nechala.

Ja sám se domnívám, že 
naše národní katastrofy byly 
také zaviněny legendami, které 
si národ nadělal z duševní le-
nosti (jako předtím „Rukopisy“). 
Tři nejnebezpečnější legendy 
nesou jména: Beneš, Štefánik 
a Jan Masaryk.

Promintě mi, že jsem se ro-
zepsal. Zabývám se už několik 
let sbíráním materiálů o našem 
národním charakteru, který se 
horší (nyní vlivem komunis-

tů) den ze dne. Nedivte se, že 
jsem toho plný. A národní cha-
rakter, je nesnadné  ...vat *(na 
neznámém panovi Houžvičko-
vi, ale jistě se jeví markantně 
na představitelích národa, např. 
jak jsem ty tři jmenoval.

Děkuji Vám ještě jednou za 
trpělivost a jsem Váš Ivan Her-
ben.

(Archív literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice, 
fond Jozef Lettrich, kart.20

... */  nečitateľné (VČ.)

Dokument č. 3
1961, 29. júna Washington,
List Jozefa Lettricha Ivanovi 

Herbenovi

1660 Lanier Pl., N.Y.
dňa 29. júna 1961
Washington 9, D.C.

Na Váš list ešte z 13.m.m., 
ktorým komentujete článok v 
ČASe z 1. mája 1959 o Štefá-
nikovi, stačím až teraz odpo-
vedať, lebo i ja som dosť zane-
prázdnený. 

Ak bol nejaký spor o Štefá-
nikovi, história ho už rozhodla, 
alebo ešte rozhodne bez ohľa-
du na to, čo vytvorila legenda 
alebo čo hovorili i takí činitelia, 
ako bol TGM. To platí aj o jeho 
poslednej ceste do Ríma na jar 
1919.

I keď je ľudsky celkom po-
chopiteľnou vecou, že sa Štefá-
nik stretol v Taliansku so svojou 
snúbenicou, nezdá sa mi viery-
hodným, čo Vy tvrdíte, a to na 
podklade informácie pochádza-
júcej údajne od prezidenta Ma-
saryka, že Štefánika do Ríma 
ťahali sukne a nie diplomacia. 
Taliansky kráľ a taliansky minis-
terský predseda by sotva boli 
prijali Štefánika, keby neboli 
mali vážnu príčinu.

Po tom, čo teraz vieme  o 
Štefánikovi z archívu francúz-
skeho ministerstva zahranič-
ných vecí, musíme vyčkať na 
dokumenty talianskeho mi-
nisterstva zahraničia. Len tak 
dostaneme spoľahlivý obraz o 
jeho ceste do Ríma. Francúz-
ske archívy stavajú totiž Štefá-
nika do omnoho priaznivejšieho 
svetla, ako ho za svojho života 
postavili TGM a Dr. Beneš. Pre-
to mi dovoľte, aby som bral s 
výhradou i Vašu informáciu o 
sukniach.

Nesúhlasím s Vami, že Šte-
fánik bol povinný vykonať zdvo-
rilostnú návštevu u čs. vyslanca 
Dr. Borského v Ríme. I ja som 
bol v r.1946 v Spojených štátoch 
a tiež som nebol na čs. veľvy-
slanectve vo Washingtone. Mal 
som pre to svoje dôvody. Zato 
čs. veľvyslanec prišiel za mnou 
do New Yorku. Nepochybuje-
me tom, že i Štefánik mal svoje 
dôvody. Veď Štefánik nechodil 
po svete len ako čs. exulant, 
ale i ako splnomocnenec fran-
cúzskej vlády. Nemyslite si, že 
zahraničný úradník, akým bol 
vyslanec Borský mal ísť za spo-
luzakladateľom republiky Šte-
fánikom a nie opačne: ostatne 
Borského list Dr. Benešovi o 
tom nepotrebuje komentár. Ho-
vorí zreteľnou rečou o ovzduší 
kamarily, ktoré sa zahniezdilo v 
okolí čs. ministra zahraničia už 
na prahu republiky.

Nesúhlasím s Vami ani v 
tom, že proti Štefánikovi svedčí 
i ponechanie si francúzskeho 
štátneho občianstva. Po odha-
lení vzájomných vzťahov medzi 
tromi vedúcimi činiteľmi I. čs. 
zahraničného odboja, najmä po 
zverejnení dokumentov, ktoré 
svedčia o krajne nespravodli-
vom  postoji TGM a Dr. Beneša 
voči Štefánikovi (Benešov ná-
vrh, aby TGM menoval Štefá-
nika za vyslanca do Ríma a 
Masarykova čudná otázka „co s 
ním dále, nevíme,“...) vôbec ma 
neprekvapuje Štefánikovo roz-
hodnutie radšej zostať vo Fran-
cúzsku, ako  sa vrátiť domov. 
Čože ho mohlo doma iné čakať 
ako krivda. Keď dvaja jeho spo-
lupracovníci si pevne sadli – je-
den na prezidentský stolec a 
druhý na kreslo ministra zahra-
ničných vecí, dali sa oslavovať 
ako  osloboditelia a na neho sa  
dívali ako na pastorka, s ktorým 
si nevedeli rady?

Postoj voči Štefánikovi má aj 
širší politický význam. Ako sa 
dá čakať dobroprajnejší postoj 
od menej významných ľudí a 
voči jednoduchým slovenským 
ľuďom, keď sa TGM a Dr. Be-
neš nevedeli gentlemansky za-
chovať voči gen. Štefánikovi? 
Pozrite sa však na II. a III. čs.  
zahraničný odboj. I tam  nájdete 
Štefánikovu obdobu z I. odboja.

Naproti tomu celkom s Vami 
súhlasím, že treba sa vyrovnať 
s legendami. A jednou z takých 
legiend bolo i to, že medzi T. 

G.Masarykom a Dr. Benešom 
na jednej a Štefánikom na dru-
hej strane bola ideálna súhra a 
že sa prví dvaja voči tretiemu 
zachovali veľkodušne, spra-
vodlivo a slušne. Doterajšie do-
kumenty vyvrátili túto legendu. 
Počkajme teda ešte i na rímske 
dokumenty. Iste nám povedia 
pravdu o tom, čo priviedlo Šte-
fánika do Ríma, či sukne alebo 
diplomacia.

     Úprimne Váš Dr. Lettrich

Pán Ivan Herben, New York

(Archív literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice, 
fond Jozef Lettrich. Kart. 20)

Dokument č. 4
1961, 19. júna New York. List 

veľvyslanca Františka Černého 
Jozefovi Lettrichovi

 V New Yorku, 19. června 1961
Dr. František Černý Apr.B
114-16Village Road
Jamaica 35 N.Y.

       
Velevážený pane předsedo,
dodatkem ke svému před-

chozímu dopisu, v němž jsem 
Vám děkoval za zaslání „Času“ 
a za kopii podání politického 
komitétu RSČL (Rada Slobod-
ného Československa), dovolu-
ji si vám v příloze „Čas“ vrátit, 
neboť  by se mohla vyskytnout 
příležitost, že by jste jej potře-
boval.  Dočetl jsem se v něm o 
gen. Štefánikovi mnoho detailů, 
které mi nebyly známy. V květ-
nu 1919 jsem pracoval na fran-
couzském vyslanectví v Praze 
ve své funkci jako secretaire-in-
terprete a dobře si pamatuji, jak 
francouzský vyslanec Clement-
Simon odjížděl na Štefánikův 
pohřeb ve zvláštním vlaku vy-
praveném československou 
vládou. Již tehdy se šeptalo po 
Praze, že Štefánikovo neštěs-
tí přišlo Benešovi vhod; první 
starost Benešova pak byla vy-
zvednout archivy Štefánikovy 
a proto vyslal za tím účelem 
zvláštní posly do Říma. Pátrání 
po archivech tedy byla osobní 
vlastnosti Benešova.

Stávka námorníků asi oddálí 
náš odjezd do Francie a proto 
si dovoluji Vás, vážení pane 
předsedo požádati, aby ste mi 
během příštího Vašeho zájezdu 
do New Yorku laskavě zatele-
fonoval a dal mi příležitost Vás 



strana č. 5                               BRADLO č. 62

KOŠARISKÁ: 21.júla 2001 si v Košaris-
kách, rodnej obci Milana Rastislava Štefáni-
ka pripomenuli 131. výročie jeho narodenia. 
Slávnostný program osláv sa uskutočnil v 
priestoroch SNM – Múzea M. R. Štefánika 
za účasti významných hostí štátnej a verejnej 
správy, spoločenských organizácií, obyva-
teľov blízkeho i  vzdialeného okolia. Na spo-
mienkovej slávnosti sa zúčastnili o.i. aj štátny 
tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák, zástup-
ca NGŠ OS SR generálporučík Jaroslava Vý-
vlek, veliteľ síl výcviku a podpory generálma-
jor Peter Vojtek, členovia Klubu generálov SR 
zastúpení generálmajorom v.v. Svetozárom 
Naďovičom, riaditeľ Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Vladimír Buzalka, sta-
rostka obce Košariská Anna Abramovičová, 
primátorka mesta Brezová pod Bradlom Eva 
Ušiaková, predstavitelia Slovenského letecké-
ho zväzu M. R. Štefánika, Spoločnosti M. R. 
Štefánika,  Spolku rodákov a mnohých  iných 
organizácií zo Slovenska.

K prítomným sa prihovoril štátny tajomník 
Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák, 
ktorý o.i. povedal „Generál Štefánik svojim 
konaním posúval a formoval naše novodobé 
dejiny. Celý život odhodlane pracoval, preto-
že sám veril, že pre ľudí pevného predsavzatia 
a vytrvalosti niet nemožností.“ Pripomenul, 
že „Milan Rastislav Štefánik by si veľmi 
prial, aby jeho práca bola prínosom pre ľudí a 
celý slovenský národ, ku ktorému mal veľmi 
blízko. Napriek tomu, že žil vo Francúzsku, 
osud Slovákov mu nebol ľahostajný. Bol slo-
venskou osobnosťou s rozmerom a myslením 
Európana. Podarilo sa mu skĺbiť národné a 

európske záujmy.“ Na  pamiatku M. R. Šte-
fánika boli postavené mnohé pamätníky a na-
písalo sa o ňom viacej kníh. „Sú to prejavy 
snahy zachytiť výpovednú hodnotu jeho myš-
lienok a uctiť si jeho prácu“ pripomenul R. 
Ondrejcsák, ktorý zároveň zdôraznil, že jeho 
ideály sú univerzálne a platné v každej dobe. 
„Aj vďaka generálovi Štefánikovi dnes žijeme 
v slobodnej krajine“ dodal.

Kytice a vence položili k pamätnej tabu-
li na rodnom dome predstavitelia už vyššie 
spomenutých ustanovizní. Hostia si neskôr 
pozreli Múzeum M. R. Štefánika, ktoré je 
umiestnené v jeho rodnom dome a ktoré je 
memoriálnym múzeom.

Oslavy výročia narodenia M. R. Štefánika 
sa uskutočňujú pravidelne za účasti vrchol-
ných predstaviteľov MO SR, ktoré cestou 
Odboru riadenia štátnej správy MO SR osla-
vy zastrešuje. Oslavy každoročne hudobným 
sprievodom a jednotkou čestnej stráže podpo-
rujú aj príslušníci Veliteľstva posádky Brati-
slava. Tento rok 29 vojenských hudobníkov 
a 26 príslušníkov čestnej stráže OS SR riade-
ných kapitánom Richardom Spišiakom proto-
kolárne zabezpečilo celý priebeh.

Spracované podľa dennej tlače

PRAHA: „Veriť – milovať – pracovať“ 
– tieto tri slová boli životným krédom ast-
ronóma, politika, generála Milana Rastislava 
Štefánika, ktorý bol jedným zo zakladateľov 
Československej republiky a významnou 
osobnosťou slovenského  národa.

Pri príležitosti 131. výročia jeho narodenia 
si uctili jeho pamiatku aj zástupcovia spoloč-

nosti ČSR – CZEHOSLOVAK REAL, a to na 
spomienkových podujatiach v Českej i Slo-
venskej republike. 

20. júla 2011 položila delegácia  fi rmy 
kyticu kvetín k soche  M. R. Štefánika pri 
Hvezdárni na pražskom Petříne. Spomienko-
vú slávnosť zorganizovala Spoločnosť MRŠ 
v ČR a jej predseda dr. Vojtech Čelko pri-
pomenul vo svojom príhovore v priestoroch 
hvezdárne význam Štefánikovej osobnosti pre 
spoločné dejiny Čechov a Slovákov. Slávnos-
ti sa okrem členov spomenutých spoločností 
zúčastnil aj zástupca Úradu vlády ČR dr. Mi-
lan Pospíšil, riaditeľ Slovenského inštitútu v 
Prahe Vladimír Valovič, členovia slovenských 
spolkov  v ČR i Dr. Jana Seifertová, čestná 
predsedníčka Masarykovej spoločnosti spolu 
s členom výboru dr. Milanom Rastislavom 
Černíkom.

Delegácia CZEHOSLOVAK  REAL po-
kračovala vo svojej ceste za Štefánikom do 
jeho rodného kraja. Veniec v národných far-
bách položili za Spoločnosť jej majiteľ Ing. 
Vladislav Stanko, mediálna tvár fi rmy Lu-
cie Smatanová a tlačová hovorkyňa Janka 
Haluková. Delegácia v rámci pietneho aktu 
vystúpila aj na  Bradlo – miesto posledného 
odpočinku generála Štefánika.

V rámci spoločenskej časti podujatia sa zá-
stupcovia fi rmy stretli s predstaviteľmi uspo-
riadajúcich inštitúcií i s predstaviteľmi Spo-
ločnosti M. R. Štefánika v SR. Informovali 
ich o oslavách v Prahe na Petříne a pozvali na 
pripravované októbrové  podujatie k výročiu 
založenia republiky.

Janka Haluková

požádat k obědu.
Pro případ, že bychom se 

však již neviděli před mím od-
jezdem, dovoluji si Vás zdvořile 
požádat, aby jste byl tak velmi 
laskavý, vážený pane předsedo 
a pri vhodné příležitosti se za 
mne přimluvili na FEC*, jak jste 
se o tom zmínil. Věc nespěchá, 
dnes je FEC ve stavu reorgani-
zace a propouští část úřednic-
tva a snad tedy bude vchodné  
měsíc - dva vyčkat.

K objasnění svého případu 
si dovoluji Vám přiložit krátky 
popis. Za Váš laskavý zákrok 
již předem děkuji a budu Vám 
trvale vděčen.

Prosím velevážený pane 
předsedo, aby jste přijal výraz 
mé oddané a přátelské úcty.

 Váš úprimný
Dr. František Černý

*FEC = Free Europe Comit-

tee- Národný výbor pre slobod-
nú Európu, ktorý vznikol 17. 
mája 1949,  kedy zanikol nevie-
me.

(Archiv literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice 
v Martine, fond  Jozef Lettrich, 
kart. 20)

Odkazy na osoby:
* Dr. Jozef Lettrich (17. 6. – 
1905 Diviaky – 29. 11. 1969 
New York): v rokoch 1945-48 
predseda DS a predseda SNR. 
Po februári 1948 emigroval 
do USA. Podpredseda  Rady 
slobodného Československa, 
spoluzakladateľ Výboru pre 
Slobodné Československo, 
predseda Stálej konferencie 
slovenských demokratických 
exulantov. Prednášal na viace-
rých amerických univerzitách

* Ivan Herben (26. 2. 1900 
Praha – 25. 10. 1968 Pacifi c, 
USA): český novinár, v rokoch 
1945-48 šéfredaktor Svobod-
ného slova, po februári odišiel 
do USA. V r. 1950-65 redaktor 
rozhlasovej stanice Slobodná 
Európa
* Dr. František Černý (1899 Li-
berec – 1970 Paríž): vyštudoval 
právo, po roku 1918 v diplomat. 
službách, počas 2. svetovoj 
vojny v Londýne, v r.1945-1948 
veľvyslanec v Budapešti
* Aristide Briand (1862 – 1932): 
francúzsky politik a diplomat, 
minister  zahr. vecí, s prestáv-
kami v rokoch 1909-29 minis-
terský predseda
* Jules Auguste Sauerwein 
(1880 – 1967): francúzsky novi-
nár, stúpenec československo-
francúzskej spolupráce, pomá-
hal 1.čs.odboju

* Pierre Thiebaut Charles Mau-
rice Janin (9. 10. 1862 – 28. 4. 
1946): francúzsky generál, v r. 
1916 vyslaný do Ruska, spolu-
pracoval s M. R. Štefánikom pri 
nábore čs.zajatcov pre francúz-
sky front,
* Ludvík Strimpl (18. 11. 1880 
– 20. 12. 1937): český maliar, 
grafi k, diplomat. V Paríži sa 
zbližil s M. R. Štefánikom,  za-
pojil sa do 1.čs.odboja, stal sa 
najbližším spolupracovníkom 
Edvarda Beneša. Vyslanec v  
Belgicku, šéf diplomat. protoko-
lu MZV a prezidenta republiky v 
Prahe
* Lev Borský vl. menom Leo 
Bondy  (2.  9.  1883  –  1944 
Osvienčim): – český novinár, 
publicista a politik. V r. 1918-20 
prvý čs. diplomatický zástupca 
v Taliansku.

Júlové spomienky 2011 na Milana Rastislava Štefánika doma i v zahranicíˇ
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P R V Ý  –  J E D I N Ý  –  J E D I N EČN Ý …
Prvý – pomník postavený generálovi 

Milanovi Rastislavovi  Štefánikovi v roku 
1921.

Jediný pomník,  ktorý prežil všetky 
režimy...  Jedinečný – svojim architekto-
nickým stvárnením v kubistickom slohu. 
Skrátka: vzácna nehnuteľnosť v centre 
Myjavy, ktorá určite patrí medzi rodinné 
striebro  mesta Myjava.

Priami   pamätníci   budovania   tohto 
pomníka už nie sú medzi nami. Staršia 
generácia mala možnosť získať infor-
mácie od  svojich rodičov, ktorí zažili  to 
obdobie nadšenia a úprimného vzťahu k 
Štefánikovi. 

Mladá generácia nevie o význame a 
histórii vzácneho diela takmer nič. Viem, 
že dnes sa nenosia dlhé informácie idúce 
k podstate veci, skôr sa pláva  po povrchu  
a vyberajú sa iba pre bulvár  atraktívne  
zrniečka.

Avšak skutočnosť, že na celom Slo-
vensku sa pomníky Štefánika búrali a iba  
na Myjave vydržal, dáva Myjave punc vý-
nimočnosti, osobitosti – je to výpoveď  o 
tomto kraji...

Preto sa rozhodli v Myjave pripraviť vý-
stavu a priblížiť atmosféru spred 90 rokov 
prostredníctvom dobových dokumentov. 
Výstava, ktorú pripravilo mesto Myjava v 
spolupráci s SNM – Múzeom SNR na My-
jave bola prístupná verejnosti na námestí 
M. R. Štefánika v dňoch 21. až 31. júla 
2011.

Dokumenty, tvoriace výstavu poslúži-
li nielen pre získanie informácii o tomto 
vzácnom  pomníku, ale bolo v nich  mož-
no hľadať i odpoveď, prečo  na  Myjave 

pomník zostal a bol podľa aktuálnych 
možností i udržiavaný. 

Z dobových materiálov, ktoré boli zve-
rejnené na výstave sa ukázal hlboký, 
úprimný vzťah k Štefánikovi  i  k celému 
dielu pamätníka, ktoré vybudovali z množ-
stva drobných osobných  príspevkov ľudí 
z Myjavy i širokého okolia. 

Je treba tiež pripomenúť otca celej 
myšlienky postavenia tohto pomníka Dr. 
Jaroslava Dvořáka a hneď za ním i  sta-
rostu Sokola na Myjave Dr. Jána Slabeja. 
Pre lepšiu predstavu o aké náročné dielo 
išlo, uvediem i sumu, ktorú bolo potreb-
né získať. Pôvodný odhad bol 60 tisíc a 

konečná suma bola nakoniec 130 000 
korún.

Významnú pomoc znamenala zbier-
ka rodákov spoza veľkej mláky – druhej 
Myjavy – Little Falls,  na čom mal znač-
nú zásluhu Ján Bradáč: Do Myjavy prišla 
úctyhodná suma – 31 700 korún.

Od samého počiatku je  vidieť  silu 
vtedajšej telocvičnej jednoty Sokol, ktorá 
bola štartérom i motorom budovania tohto 
pamätníka. Z materiálov, ktoré boli  zve-
rejnené na výstave bolo cítiť, že Štefánik  
nebol pre týchto ľudí  iba krátky sezónny 
módny  trend. Myjavské  rodiny  boli „na-
siaknuté“ Štefánikom, čo zrejme vytvorilo 
na dlhú dobu akúsi ochrannú atmosféru, 
ktorá udržala túto pamiatku do dnešných 
čias.

Určitou výpoveďou o špecifi čnosti My-
javy je i skutočnosť, že v roku 1985 – teda 
v dobe, keď Štefánik nebol v móde - bolo 
povolené urobiť i keď s „určitými dobový-
mi  limitmi“  aspoň  základné  očistenie  

pomníka.  Na  tomto mieste je vhodné  
pripomenúť i sľub prednesený pri sláv-
nostnom odhalení pamätníka 10. júla 
1921 vtedajším starostom Myjavy M. Ko-
varčíkom:

„Ako starostovi Veľkej Myjavy ušla sa 
mi tá úloha, že mám prevziať pod opateru 
toto veľkolepé dielo, prvý pomník nášho 
nezapomenuteľného osloboditeľa gen. 
M. R. Štefánika. Sľubujem tu slávnostne 
i v mene svojich nástupcov a širokého 
obecenstva, že toto dielo, tento pomník 
pre večnú pamäť do môjho  a do našich 
sŕdc prijímame a pod svedomitú a vernú 
opateru  berieme, aby nemohla žiadna  
zločinná duša poškodiť a zneuctiť. Tak 
nám  Pán Boh pomáhaj!“ Dnes možno 
teda konštatovať, že tento sľub nebol po-
rušený.

Tiež „Noviny spod Bradla“ uverejnili v 
čísle 20 v r. 1921  nasledovnú výzvu: 

„Nech nikdy, čo tento pamätník stáť 
bude, nenájde sa medzi nami zlá a zlo-
myselná ruka, ktorá by kedy pamätník 
tento poškodiť chcela ! Kliatba nás všet-
kých by škodcu  takéhoto sprevádzala, 
trestu božieho by neušiel a výzvy neboli 
porušené....!“ 

K dotvoreniu atmosféry,  v akej sa po-
mník budoval určite prispeje i prezentá-
cia celková myšlienka pomníka ako bola  
prezentovaná  v dobovej tlači.

Myšlienka pomníka je pojatá ako ho-
riaca hviezda spadlá na zem. Tento pád 
je znázornený vo vrcholnej časti pomní-
ka hviezdou zasahujúcou do plastického 
znaku Slovenska a je zjavný aj  v celko-
vom tvare  pomníka – hviezdou v pôdory-
se. Jadro pomníka je podobizeň generála 
M. R. Štefánika ako mysliteľa a učenca, 
ako jasného a cieľa povedomého vodcu.

Z tohto jadra  vychádzajú bočné steny 
s nápismi, kde sa revolučný  náš odboj 
uskutočňoval: Francia, Taliansko, Srbsko, 
Sibír  a  dvoma   reliéfmi, v  ktorých  sa 
zrkadlí vzťah odbojnej činnosti k matke 
vlasti.

Zmysel a význam reliéfov je tento:
Reliéf na ľavej strane: „Po porobe,  po 

mukách prežitých tisícročným ujarmením 
vstáva uponížené Slovensko, voľné, oslo-
bodené, omladnuté k novej práci k nové-
mu životu – životom Štefánikovým.“

Reliéf na pravej strane: Po vzplanutí 
prvého rozkvetu, po rozmachu  k vytknu-
tým cieľom nastáva zlomenie, tragický 
pád sily, jedinečnej prvej a najsilnejšej 
hviezdy Slovenska. Matka Zem, matka 
Slovenska sa skláňa a žehná syna naj-
väčšieho, ktorý smrťou dal národu svojmu 
nový život   a smer.

Pohľadnica vydaná Sokolom 1921
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Teda: „Tvoj život – oslobodenie a Tvoja 
smrť – život národ“.

Výsledok odboja  je vyjadrený v znaku  
Slovenska  nápisom 28. október a holubi-
cou s  ratolesťou nového života.

Na pôdorysnej ploche pred pomníkom 
je vyvýšený  trojuholníkový  štít s veno-
vaním:

„Za všetky čisté obete“ a miesto pre 
položenie venca.

V konečnom riešení pomníka sú drob-
né zmeny  oproti pôvodným nákresom na  
pohľadniciach vydaných Sokolom.

Na prednej strane,  pred pomníkom je 
nápis -  R.P.1921 postavil Sokol na My-
jave a nad pravým reliéfom nie je nápis 
Amerika, ale Italia.

Na zadnej strane pomníka  je v strede 
kalich a nápis Oslobodené Slovensko.

Priatelia, ak prídete na Myjavu skúste 
venovať kúsok zo svojho vzácneho času, 
postojte  aspoň chvíľu pred pomníkom a 
spomeňte si na uvedenú myšlienku tvor-
cov pomníka. Možno zistíte, že  neuvidíte 
v centre Myjavy iba „mŕtvy kameň“ ale  i 
čosi viac… 

P.S. Myslím, že  najkrajším darom k 
tej 90-ke bude, ak sa pamätník dosta-
ne medzi Národné kultúrne pamiatky – 
„oprobujeme “…

Michal Maliarik

Na margo: základný kameň položený 
5. mája 1921, slávnostné odhalenie pa-
mätníka s bustou 10. júla 1921.

Autori pamätníka: arch. Čeněk Vořech 
a sochár Rudolf Březa.

Fotografi a pamätníka M. R. Štefánika v Myjave

MOJA  CESTA  K  ŠTEFÁNIKOVI
Moja široká cesta ,po ktorej 

dnes kráčam ku Štefániko-
vým odkazom je posplietaná z 
troch uzučkých chodníkov.

Na prvý chodník ma pri-
viedol neznámy muž, zrejme 
vedecký pracovník na obser-
vatóriu Vallot pod Mont Blan-
com. Schádzali sme z vrcholu 
a chvíľu sme si hodlali odpo-
činúť. Po ťažkom výstupe od 
severozápadu cez Mont Blanc 
du Tacul sme dosiahli najvyš-
ší vrchol pomerne v dobrej 
kondícii. Aj preto som bol na 
Vallotke „neposedný“ a so zá-
ujmom som sa ponevieral oko-
lo observatória. Na „priedomí“ 
sedel muž, ktorý si všimol na 
mojej vetrovke štátny znak 
Československej republiky. (V 
Savojských Alpách som bol 
ako štátny reprezentant.) To 
ho zaujalo a spýtal sa ma, či 
viem, kto bol Štefánik. So za-
hanbením som sa musel pri-
znať, že veru o ňom neviem 

takmer nič… V škole (chodil 
som ešte na strednú školu, 
bolo to rok pred  maturitou) 
sme sa v tom čase o našom 
velikánovi nemohli dozvedieť, 
moji rodičia mali cez vojnu iné 
starosti a vo víre povojnových 
udalostí  akosi na niektoré 
výchovné aspekty pozabudli. 
Otec bol živnostník a pri zná-
rodňovaní prišiel v Bratislave 
o obchod so športovými potre-
bami. Mne neznámy Francúz 
bol prvý, kto mi o Štefánikovi, 
asi 400 výškových metrov pod 
Mont Blancom v objatí skál, 
ľadovcov a hlbokej oblohy 
rozprával… Vzbudil vo mne 
enormný záujem o tohto muža 
a všetko, čo som zameškal,  
snažil som sa dobehnúť.

Na druhý chodník ma up-
riamil Peter Uhlík. Bolo to 
niekoľko mesiacov po úspeš-
nej expedícii na Sagarmathu 
(Mount Everest), keď ma za-
volal na besedu, ktorú orga-

nizoval pre mládež v kinosále 
„Národného domu Štefánika“ 
na Brezovej. Pán učiteľ Uhlík 
cielene zaviedol reč aj na Šte-
fánika a ja som pochopil, že 
duch Milana Rastislava Štefá-
nika pretrváva nielen v rozpa-
dajúcej sa Mohyle na Bradle, 
ale najmä v dušiach pospoli-
tosti, žijúcej v mestečku a na 
kopaniciach. Časom som si 
všimol, že azda na kopanici-
ach nie je chalupy, kde by ne-
bola fotografi a Milana R. Šte-
fánika. Zväčša  išlo o vzácne 
exempláre, ktoré sa zachovali 
vďaka staršej generácii. Peter 
Uhlík ma zoznámil aj s Lacom 
Valáškom, farárom na Koša-
riskách. Toto priateľstvo ma  
len  utvrdilo,  že  Štefánikov-
mu vedeckému, politickému, 
etickému a mravnému odkazu 
je potrebné a pre náš národ 
osožné sa venovať.

Keď som viac načrel do his-
tórie a fi lozofi e cestovateľstva, 

natrafi l som aj na Štefánika. A  
tretí chodník som našiel prá-
ve pri štúdiu veľkých Štefáni-
kových výprav a ciest. Jeho 
veľkolepé projekty sa viazali 
k najexotickejším miestam 
našej planéty. Na cestách po 
Štefánikových stopách vo sve-
te som bol často inšpirovaný 
jeho odvahou, jeho organizá-
torskou schopnosťou, silou 
jeho vôle, ktorá prekonáva-
la fyzickú nedostatočnosť a 
časté choroby. Úžasné na 
Štefánikovi – cestovateľovi je 
aj jeho fi nálna bilancia: dve 
cesty okolo sveta, šesť výstu-
pov na Mont Blanc, návšteva 
všetkých  svetadielov  okrem 
Antarktídy…

Aj dnes, s odstupom storo-
čia, sa nie každý cestovateľ 
môže pochváliť takou cesto-
vateľskou „trofejou“!       

                                                    
František Kele

Naša sloboda bude
a preto je už dnes.

M. R. Štefánik
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V sobotu 4. júna 2011 sa v 
dôstojnom prostredí Národného pa-
mätníka v Prahe na Vítkove usku-
točnil V. manifestačný snem Česko-
slovenskej obce legionárskej. Snem 
sa konal v období, kedy si pripo-
míname 90. výročie vzniku ČsOL,  
vrcholnej organizácie príslušníkov 
československého zahraničného 
vojska – legionárov, ktorí sa vý-
znamným podielom zaslúžili o vznik 
Československa. Jedným z hlavných 
organizátorov légií bol Slovák Mi-
lan Rastislav Štefánik.

Slávnostnú náladu u účastníkov 
snemu (predchádzajúci manifestač-
ný snem bol pred 64 rokmi – v roku 
1947) navodil už nástup čestnej jed-
notky v dobových uniformách rus-
kých, talianskych a francúzskych le-
gionárov. Na sneme sa zúčastnilo aj 
viac ako 30 členov ČsOL – vojno-
vých veteránov, účastníkov druhého 
odboja, pre ktorých slová „Verní 
zostaneme!“ neboli len prázdnym 
heslom, ale svoju vernosť a odvahu 
prejavili účasťou v bojoch na fron-
toch druhej svetovej vojny.

V slávnostnej časti snemu od-
zneli príhovory čestného predsedu 
ČsOL, 92-ročného armádneho ge-
nerála Ing. Tomáša Sedláčka, pred-
sedu Senátu Parlamentu ČR Milana 
Štěcha, primátora hl. mesta Prahy 
Bohuslava Svobodu, ministra obra-
ny ČR Alexandra Vondru a ďalších 

hostí. Rečníci vo svojich prejavoch 
zdôraznili to najdôležitejšie: ČsOL 
ako nositeľka legionárskych tra-
dícií je svorníkom medzi minulos-
ťou, prítomnosťou a  budúcnosťou. 
Zdôrazňovaním a pripomínaním 
tradícií čs. zahraničného vojska z 
1. a  2. svetovej vojny prispieva k  
vlasteneckej výchove mladej gene-
rácie a uvedomovaniu si toho, že 
slobodu nemožno dostať ako dar, 
ale treba si ju vybojovať za cenu 
utrpenia, strádania a ťažkých obetí 
a tiež, že je potrebné opakovane ju 
brániť v prípade potreby aj so zbra-
ňou v ruke.

V pracovnej časti snemu bola 
všestranne zhodnotená činnosť 
ČsOL za roky od posledného sne-
mu (2007 – 2011) a boli vytýčené 
programové ciele ČsOL na ďalšie 
obdobie. V závere snemu sa usku-
točnili voľby nových orgánov a 
funkcionárov ČsOL. Staronovým 
predsedom ČsOL sa stal Pavel 
Budínský a prvým podpredsedom 
Jindřich Sitta. Do ďalších rokov, v 
ktorých si budeme pripomínať 100 
rokov od vzniku légií a jednotlivé 
etapy boja za vznik Českosloven-
ska, želáme ČsOL veľa úspechov a  
zdaru. S legionárskym pozdravom

„Vernosť za vernosť!“

V dňoch 28. júna – 4. júla 2011 
uskutočnilo ústredie Českosloven-
skej obce legionárskej v rámci pro-
jektu „LEGIE 100“ pri príležitosti 
94. výročia založenia 1. čs. strelec-
kého pluku a 95. výročia Brusilovo-
vej ofenzívy spomienkovú púť na 
Ukrajinu. Počas púte sa uskutočnilo 
viacero pietnych aktov pri hroboch 
našich vojakov, pri tabuliach pripo-
mínajúcich významné udalosti, s 
ktorými sa budovy spájajú, ako aj 
pri buste prvého prezidenta Česko-
slovenskej republiky, T. G. Masary-
ka v Užhorode.

Trasa prvej časti púte z Prahy 
cez Brno viedla ďalej severným 
Slovenskom cez Dukelský prie-
smyk do Ľvova. Cestou sme sa 
zastavili pri pozostatkoch pevnosti 
Przemyśl v poľskej Haliči, mieste 
tvrdých bojov v prvých rokoch I. 
svetovej vojny.

Najvýznamnejším dňom púte 
bola streda 29. júna, kedy sme na-
vštívili miesta viažuce sa k Zbo-
rovskej bitke 2. júla 1917. Veľmi 
emotívne na všetkých účastníkov 
pietneho aktu vrátane prítomných 
obyvateľov Kalinivky (bývalá Ce-
cová), zapôsobila pieseň „Náš ta-
tíčku Masaryku“ a hymien Českej 
republiky, Slovenskej republiky a 
Ukrajiny v skvelom podaní Mgr. 
Táni Jánošovej. Následne sme si 
prezreli miesta bojov na pahorku 
Mogila a presvedčili sa o tom, že 
slovné spojenie „Zborovské pláne“ 

nie je ani najmenej žiadnym zveli-
čovaním.

Ako prejav gesta zmierenia sme 
v obci Koršilove položili veniec 
aj k masovému hrobu rakúsko-u-
horských vojakov padlých v bitke 
pri Zborove. Ďalšie pietne akty sa 
uskutočnili v obci Ozerná, v Rov-
ne, v Lucku, v Českom   Malíne, v 
meste Černovice (je  tam pochova-
ný Hrdina Sovietskeho zväzu, kpt. 
Ján Nálepka), v Užhorode.

Oboznámili sme sa Volyňskou 
oblasťou Ukrajiny, v Jasini sme si 
pozreli bývalú poslednú rýchlikovú 
stanicu prvorepublikového Čes-
koslovenska. V Mukačeve sme si 
prezreli expozíciu na hrade v roku 
1922, vo Svaljave  pietne miesto – 
park venovaný pamiatke padlých 
vojakov v I. svetovej vojne rôznych 
národností.

Napriek tomu, že tentoraz poča-
sie našej púti neprialo, každodenný 
výdatný dážď a chlad nám nepoka-
zili náladu. Všetci zhruba štyridsiati 
účastníci spomienkovej púte si od-
nášajú z akcie množstvo poznatkov 
a nové podnety pre svoju prácu v te-
réne, či už pri obnovovaní pamiatok, 
alebo pri propagácii myšlienok vlas-
tenectva a odkazu zakladateľov čs. 
légií a Československej republiky. 

text: Ferdinand Vrábel,
člen Jednoty ČsOL Český Brod

– Československá obec legionárska – Československá obec legionárska – – Československá obec legionárska – Československá obec legionárska – 
Z V. manifestačného snemu ČsOL, Praha

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ŠTEFÁNIKOVCI NA CESTÁCH ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
„ Štefánikovci v Tirolsku a Štajersku

V dvoch turnusoch a termínoch (1. – 6. 9. / 
15. – 20. 9. 2011) sme si naplánovali šesťdňové 
pobyty v Rakúskych Alpách. Najprv však krátke 
poučenie zo zemepisu: tieto horstvá, z pohľadu 
európskeho Východné Alpy sa delia na  Severné 
Vápencové Alpy (Parseierspitze, 3038), Centrál-
ne Alpy (Grossglockner, 3797) z kryštalických 
i metamorfovaných hornín a Južné Vápencové 
Alpy (Sandspitze 2863). Geomorfologicky sú od-
delené tzv. severnou pozdĺžnou depresiou, horný-
mi tokmi riek Inn, Salzach (Salica), Enns (Enža), 
Mur (Mura) a južnou pozdĺžnou preliačinou s rie-
kami Pustel, Gail, Drau (Dráva).

Náš programový záujem sa sústredil na: 1. 
Ötzalské údolie s riekou Ötztaler Ache, ktoré je 
zovreté vrchmi Štubajerských (Zuckerhutt, 3507) 
a Ötzalských (Wildspitze, 3774) Álp, ktoré patria 
do Centrálnych Álp a majú najvyšší  počet štítov 
nad tritisíc metrov,

2. Salzburské Alpy s Dachsteinom (2996) nad 
Ramsau, patriace k Severným Vápencovým Al-
pám s najvýchodnejším ľadovcom,
3. Schladminské Taury (Hochgolling, 2863), pa-
triace k Nízkym Taurám v Centrálnych Alpách a
4. štúdium architektúry a histórie miest, ktoré sme 
navštívili.

Ako východisko do 60 km dlhého Ötztalu 
nám poslúžilo stredisko Ötz, ležiace v dolnej čas-
ti údolia v nadmorskej výške 820 m. Ubytovaní 
sme boli v dvoch susediacich  penziónoch (Ma-
rita, Olympia), neďaleko dravej rieky Ötztaler 
Ache. V oboch turnusoch nám prialo priam letné 
slnečné počasie a tak sme plánovaný program v 
niečom i prekročili.

Najprv sme sa rozdelili na tri výkonnostné 
skupiny. V prvej boli tí, ktorí väčšinu programu 
chceli absolvovať pešo vo vibramách, v druhej tí, 
ktorí kombinovali pešiu i „lanovkovú“ turistiku 
a v tretej tí, ktorí využívali len verejnú dopravu. 
Všetci  sme  boli  vlastníkmi  tzv. Ötztaler  Card, 

trojdňovej kartičky za 45 €, ktorou sa dalo dostať 
miestnymi spojmi všade.

Naše aktivity možno rozdeliť podľa ďalších 
turistických stredísk, ktoré sme navštívili.

Začali sme osadou Obergurgl (1930), kto-
rá je najvyššie položenou obcou s kostolom v 
Rakúsku, v  ktorom je nástenná maľba sv. Jána 
Nepomuckého a pražských Hradčian. V kruho-
vej križovatke centra stojí pomník švajčiarskeho 
fyzika  Augusta  Piccarda, ktorý tu v roku 1931 
núdzovo pristál v balóne.

Podľa zaradenia do skupín, absolvovali sme  
pešiu túru z Hohe Mut (2670) na chartu Schon-
wies Hütte (2270) a odtiaľ do Obergurglu. Ďalší 
sa previezli autobusom po panoramatickej ces-
te do priesmyku Timmelsjoch (2509) a potom 
sme sa  všetci lanovkou vyviezli z Hochgurglu 
(2154) na Wurmkogl (3082). Zo Söldenu (1377) 
– najväčšieho turistického a lyžiarskeho strediska 
údolia – sme všetci absolvovali cestu autobusom 
po 13 km dlhej ceste Gletscherstrasse na ľado-

Cesta na Zborov
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vec Rottenbachglettscher (2675), odtiaľ takmer 
dvojkilometrovým tunelom Rosi Mittermaier na 
Tiefenbachgletscher (2700). Nakoniec sme  sa 
lanovkou  dostali na Schwarze Schneidt (3367). 
Odtiaľ sa naskytol nádherný pohľad na Ötzalské 
Alpy s ľadovcami a najvyšším štítom Wildspitze 
(3768). Po návrate späť do Söldenu sme sa pre-
sunuli k nedávno modernizovanej stanici lanovky 
a vyviezli sa na Gaislachkogel (3056), od ktoré-
ho vrcholového kríža sme mali  dobrý výhľad do 
údolia s osadou Vent. Z Ventu sa dá dôjsť do Tie-
senjochu (3200) na hranici s Južným Tirolskom 
(Taliansko), kde manželia Simonovci našli v roku 
1991 Ötziho (muža z ľadu). Videli sme aj cestu, 
vinúcu sa do Timmelsjoch a kochali sme sa aj vý-
hľadom na slnkom osvetlené štíty Štubajerských 
Álp…

V Umhausene (1036) – najstaršej dedine do-
liny – vyšla jedna skupina k 160 m vysokému vo-
dopádu Stuibenfall, druhá sa autobusom dostala 
okľukou k jeho najvyššej časti. Všetci spoločne 
sme navštívili archeologický park Ötzidorf s 
predhistorickými stavbami pravekých ľudí nesko-
rej doby kamennej (eneolit), marketingovo šikov-
ne spojený s menom Ötziho, ako „jeho“ dedina… 
Aj v Ötzi sme využili ponúkajúce sa možnosti. 
Väčšina sa prešla k pamätníku Miroslava Tyrša 
vo viláne Habichenu, odtiaľ k najteplejšiemu ja-
zeru v Tirolsku – Piburger See (970). V čase prvé-
ho turnusu sa tam konal triatlonový pretek. Ďalší 
z nás využili kabínkovú lanovku Acherkogelbahn 
a vyviezli sa na Bergstation (2020) s  reštauráciou 
Panoráma. Odkiaľ sa ponúkal  výhľad nielen do 
Ötz, ale aj na protiľahlé končiare s Pitztalským  
údolím za nimi. Tí, ktorí sa rozhodli k zostupu 
do penziónu pešo, strávili na strmom svahu tri 
hodiny. 

Ötz, kde sme pobudli plné  tri dni sa spomína 
už v roku 1163. Má vzácnu architektúru v his-
torickom jadre, nad ktorým  na skale vyčnieva 
neskorogoticko-barokový katolícky kostol sv. 
Juraja a Mikuláša so vzácnym oltárom. V rieke 
sme mali možnosť  sledovať rafting vodákov a 
v neďalekom stredisku Area 47 „kúsky“ adrena-
línových športovcov. V obci sme zažili aj veľký 
krojovaný sprievod na ukončenie leta, doplnený 
prehliadkou poľnohospodárskych strojov. Počas 

koncertu veľkého dychového orchestra, počúva-
nia tirolských skladieb a spevu mali sme možnosť 
ochutnať aj z domácich plodov končiaceho leta…

Druhé mesto prechodného ubytovania sme 
našli v penzióne Peterbauerhof Ramsau am Da-
chstein – Leiten. V prvom  turnuse a za ideálnych 
podmienok v nám už známom prostredí, sme 
jeden celý deň venovali masívu Dachstein (prvá 
skupina) a rázsoche Planai nad Schladmingom 
(druhá a tretia skupina). Prvá skupina vystúpila 
pešo roklinou Silberkarklamm na chatu Silber-
karhütte (1223), odtiaľ pokračovali do sedla v 
nadmorskej výške 1923 m s výhľadom na pleso 
Silberkarsee a hrebeňom ďalej do sedla Feisters-
charte (2198). Odtiaľ údolím Obermoos zostúpili 
do Ramsau-Kulmu. Druhí  po vyvezení lanovkou 
na Planai vystúpili na vrchol (1906) a po trojho-
dinovom traverze hory zostúpili do údolia v Un-
tertale. Tretia skupina po vystúpení z lanovky sa 
prešla vyhliadkovým chodníkom okolo vrcholu, 
so zastavením sa a meditáciou pri jazierku na 

„Mieste rozvahy“ s ležatým krížom, postaveným 
s vďakou Bohu za ochranu lanoviek. Obe skupi-
ny sa potom  spojili v Schladmingu a linkovým  
autobusom sa doviezli do Ramsau… Celé dopo-
ludnie ďalšieho dňa sme si spoločne vyhradili pre 
vápencový masív so 174 jaskyňami - Dachstein. 
Využili sme tzv. Sommercard- kartičku, ktorú 
nám ubytovateľ poskytol na bezplatnú cestu po 
Dachsteinstrasse vlastným autobusom na parko-
visko Turlwand (1692) a odtiaľ bezplatné vyve-
zenie lanovkou Dachstein Sellbahnen do výšky 
2687 metrov. Bolo neuveriteľne teplo, množstvo 
turistov sa vyhrievalo v lúčoch slnka na terase 
reštaurácie Panoráma. Vrchol pohoria s krížom 
(2996) sme mali akoby na dosah. Väčšina z nás 
dala prednosť prechádzke po ľadovci, niektorí 
navštívili aj „ľadový palác“, v ktorom  videli z ľa-
dovca vytvorený „trónny sál“, „krištáľový dóm“, 
„modrý salón“, „Akropolu“, ale aj automobilový 
model fi rmy Red Bull so „Sebastianom Vettelom 
a Nikim Laudom“. Mali sme čas aj na kávu či 
čaj, hlavne však možnosť nádherného výhľadu na 
Vysoké Taury s 80 km vzdialeným Grossglock-
nerom (3797). V čase ramsauského pobytu účast-
níkov druhého turnusu prišlo v Alpách k náhlej 
zmene počasia. Terén, v ktorom sme sa mali po-
hybovať bol zasypaný 10 -50 cm vrstvou snehu. 
Náš plánovaný program sme sčasti pozmenili. 
Oblečená do zimnej výstroje, prvá skupina vyšla 
vo vibramách roklinou Silberkarklamm na chatu 
do výšky 1223 metrov, odkiaľ sa bezpečne vrátili 
do Ramsau a presunuli sa autobusom a lanovkou 
na Planai, kde už bola druhá a tretia skupina. Dru-
há skupina sa vydala – v 50 cm vysokom snehu 
– na hodinový pochod okolo vrcholu (1906), tre-
tia skupina sa uspokojila prechádzkou v okolí sta-
nice lanovky. Odtiaľ sa všetci „výletníci“ vrátili 
sedačkou do Schladmingu.  Autobus nás zaviezol 
do Rohrmoos a odtiaľ lanovka na Hochwurzen 
(1848), kde  nás čakalo množstvo snehu, biela 
tma  so  zložitou orientáciou… V príjemne vy-
hriatej chate s pestrou ponukou občerstvenia sme 
prežili takmer vianočnú atmosféru, hoci dátum 
ukazoval 19. september! Do Ramsau sme sa vrá-
tili v podvečer…

V Öetzi – 2. turnus

V Öetzi – 1. turnus
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Štajerský Ramsau  leží pod južnou stranou 
Dachsteinu. Mestečko nemá ani tritisíc obyva-
teľov, ale má takmer sedemtisíc postelí pre hostí. 
Je známym strediskom bežeckého (severského) 
lyžovania, usporiadateľom svetových pohárov a 
majstrovstiev sveta. V znaku má tri končiare, orla 
a Lutherovu ružu, lebo 78% tunajších kresťanov 
tvoria evanjelici augsburského vyznania. V ich 
chráme sme sa  stretli s domácim farárom Wolf-
gangom Rehnerom, ktorý mám porozprával o 
histórii zboru a požehnal na cestu. Administratív-
ne sa Ramsau skladá z viacerých častí, najvýzna-
mnejšími sú Ort, Kulm a Leiten, kde sme bývali. 
Aj Schladming je turistickým centrom a miestom  
zjazdového (alpského) lyžovania. V priestore 
dolnej časti slalomovej trate na úpätí Planai sme 
si mohli pred nástupom do lanovky prečítať ob-
rovskú reklamu majstrovstiev sveta mužov i žien 
2013. Mesto má ešte zachovanú časť hradieb zo 
17. storočia, známe bolo ako banské stredisko s 
ťažbou farebných kovov. V roku 1408 tu prija-
li demokratický banský poriadok Schladminger 
Bergbrief, ktorý bol vzorom pre celú Európu. 
Obyvatelia zohrali významnú úlohu v začiatkoch 
reformácie… Na ďalší deň nás čakal Dachstein. 
Hore, k dolnej stanici lanovky sme sa priviezli bez 
problémov, sneh bol z cesty odhrnutý, aj veľká 
kabína pre 60 osôb na jednom lane premávala.  
Nastúpili sme spolu s českými reprezentantmi v 
klasickom lyžovaní, ktorí sa ponáhľali na tréning 
– bol medzi nimi aj majster sveta Lukáš Bauer. Po 
výstupe z lanovky nás čakala  teplota -3°C, silný 
vietor, nepriesvitná hmla. Nedalo sa nič robiť –  
len sa uchýliť do Panorámy a v reštaurácii čakať, 
či sa situácia vonku zlepší. Nestalo sa, a  tak sme 
tesne predpoludním už sedeli v autobuse. Napriek 
všetkému – zážitok to bol na konci kalendárneho 
leta naozaj nevšedný!

Počas pobytu sme sa už tradične zastavili pri 
jazere Mondsee v Soľnej komore pred Salzbur-
gom… Navštívili sme aj druhé najväčšie mesto 
Tirolska Kufstein, ležiace v údolí rieky Inn. Jeho 
symbolom je okrúhla cisárska veža v pevnosti, na 
ktorú bol v 16. storočí premenený pôvodný hrad 
nad mestom. Pevnosť zohrala v dramatickej his-

tórii tohto tirolsko-bavorského pohraničia v 18. 
storočí významnú úlohu, kým  mesto pripadlo de-
fi nitívne Tirolsku. V ďalšom storočí už slúžila ako 
väzenie rakúsko- uhorských politických väzňov. 
Dnes je tam hodnotné vlastivedné múzeum…

V Innsbrucku, meste na zelenom Inne pod 
horou Serles sme sa venovali prehliadke najstar-
šej časti v okolí slávneho domu Goldenes Dachl, 
ktorého arkier, ako aj lóža pre monarchu bol po-
stavený na príkaz cisára Maximiliána I. Ten mesto 
miloval a považoval ho za svoju rezidenciu pred 
Viedňou. Rada sem prichádzala aj Mária Terézia, 
za vlády ktorej bol rozšírený zámok Hofburg… 
Zastavili sme sa aj v Kitzbüheli, známom lyžiar-
skom stredisku medzi vrcholmi Hahnenkamm  a 
Kitzbühler Horn. Pozreli sme si „Kohútí hrebeň“, 
najťažšiu zjazdovku sveta, na ktorej sa súťaží od 
roku 1931… Okresné mesto Zell am See bolo za-
ložené v 8. storočí ako sídlo kláštora. V súčasnos-
ti je to ideálne miesto pre letnú a zimnú turistiku. 
Pre ťažkosti s parkovaním sme ho len prešli, obi-
šli severnú časť jazera Zeler See a  zastavili sme 
v protiľahlom Thumersbachu. Zo zátoky s prísta-
vom sa nám naskytol krásny výhľad na okolie, 
hlavne na Kitzbüheler Alpen a na Glocknerskú 
skupinu Vysokých Taur. Prechádzka pobrežím, 
ba i kúpanie jedného nášho odvážlivca vo vlnách 
bolo vhodnou odpočinkovou fázou našej cesty…

V Dolnom Rakúsku, v blízkosti Viedne sme 
sa cestou do Tirolska s prvým turnusom zastavili 
v Heiligenkreuz, nádhernom mestečku so vzác-
nym cisteriánskym kláštorom. Pritiahla nás sem 
túžba vidieť cintorín, v ktorom  je od roku 1889 
pochovaná Maria Vetserová. Nešťastná láska 
syna Františka Jozefa I. a Alžbety (Sisi) - Rudol-
fa, s ktorým dobrovoľne odišla zo sveta v neďa-
lekom Mayerlingu. Účastníci druhého turnusu si 
cestou domov pozreli horský priesmyk Semme-
ring (955) aj s svetoznámou železničnou traťou 
a „ohnutým“ viaduktom (1854), po ktorom  naši 
dedovia rukovali na taliansky front.

Eisenstadt neďaleko Neziderského jazera 
bol našou poslednou zastávkou pred príchodom 
do vlasti. Nevenovali sme sa však jeho chýrnym 
barokovým pamiatkam, ale posledným nákupom 

darčekov pre najbližších.
Čo dodať na záver? Účastníci oboch nároč-

ných ciest vyjadrili neformálnu radosť a spokoj-
nosť priamo po ich skončení. Nebola to však len 
zásluha organizátorov, ale aj samotných účastní-
kov, ktorí svojou disciplinovanosťou a záujmom 
o nové poznatky sa na úspechu tiež podieľali. 
Patrí im preto moje uznanie. Zvlášť však chcem 
poďakovať môjmu alter egu Ing. Eve Groh, ktorej 
prínos pri príprave a realizácii programu bol ob-
rovský. Podobne si cením „neviditeľnú“ pomoc 
Ing. Jany Krajčírovej hlavne v období príprav zá-
jazdov a jej kontakt s účastníkmi. Ďakujem Mgr. 
Ivanovi Capekovi za cenné informácie o prírod-
ných pomeroch oblastí, ktorými sme prechádza-
li, Mgr. Márii Gallovej za komentáre z histórie, 
vedy a kultúry Rakúska, Mgr. Nade Klonz za roz-
právanie o tom, ako sa rodil fi lm Mateja Mináča 
Nickyho rodina a Ing. Branislavovi Zruttovi za 
vynikajúce audiovizuálne spracovanie DVD zá-
jazdovej trasy. Nie, nezabudol som ani dve nedeľ-
né stíšenia, ktoré sme akoby v rodinnom kruhu 
zažili vďaka duchovným príhovorom Ing. Zuzany 
Hybenovej, Ľubice Jánovej a Ing. Oľgy Hrabov-
skej. No a posledné slová uznania patria vodičovi 
Pavlovi Dekánkovi, ktorý v symbióze s vedúcim 
zvládol svoju úlohu profesionálne.

Peter Uhlík

Dva pohľady jedným smerom, alebo…
ČAS JE CENNEJŠÍ AKO ZLATO

Zájazdy SMRŠ organizované pánom Petrom 
Uhlíkom sú spojené vždy s pripomenutím si ži-
vota a účinkovania Milana Rastislava Štefánika 
a pritom  nám dávajú možnosť oboznámiť sa s 
atraktívnymi historickými miestami a prírodný-
mi krásami. Svoje čaro majú ale aj v spoločnosti 
účastníkov, ktorí tvoria zájazdy. Vždy sa vytvára-
jú nové známosti a zažívajú pekné chvíle.

Mnohé impulzy prichádzajú od pána Uhlíka, 
ktorý dokáže vytvoriť nielen družnú atmosféru, 
ale aj vedomostne bohatú autobusovú univerzitu. 
Aj medzi účastníkmi sa počas výletov vždy vy-
tvorí príležitosť na lepšie spoznávanie a možnosť 
zažívať aj prekvapenia. Zájazdy ponúkajú tiež 
možnosti všetkým – mladým i seniorom. Kým 
mladší (a zdatnejší) využívajú možnosti turistiky, 
tí starší sa držia skúsenej Evky Groh. 

V každom zo zájazdov sú aj jubilanti, ktorí 
si v priateľskom kruhu hrdo pripomínajú „svoj 
vek“ – tentokrát sme oslávili zlatú svadbu man-
želov Hrabovských i šesťdesiatku Bohuša Reptu 
pri moravských buchtičkách a kvalitnom alkoho-
le vo vynikajúcom  prostredí  a  medzi skvelými 
priateľmi.

Obergurl, Sölden, Umhausen, Gaislachko-
gel… Fotografi e zachytávajú a dokumentujú  
náš pobyt a pritom si spomenieme aj na atmo-
sféru  daného okamihu. Hansi Hinterseer, rodák 
z Kitzbühelu, ktorý ospevuje Tirolsko, spieva v 
jednej piesni  „Čas je cennejší než zlato, využi ho 
preto s radosťou“.

V oboch septembrových zájazdoch sme za-
žili krásne chvíle, keď na hranici Severného a 
Južného Tirolska nás privítala tabuľa s nápisom, 
ktorá vyjadruje múdrosť – „čo priateľstvo spojí, 
to nemôže politika zničiť“. Tirolsko a Ötztalské 
údolie nás očarilo už v predchádzajúcich zájaz-
doch. V modernom objekte priesmyku je zdo-
kumentovaná výstavba spojujúcej cesty, ktorá 

pán farár Rehner s pani Evou Groh – Ramsau
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zachytáva víziu – doobeda sa lyžovať v Ötztali 
a poobede sedieť pod palmami v Merane. Veľký 
športový výkon urobil Paľko Dekánek, keď za-
menil autobus za svoj bicykel a dokázal 13 km 
cestu s 10° stúpaním zvládať tak, že predbehol 
linkový autobus a my sme mu z neho aplaudo-
vali. Druhý úsmevný zážitok tejto je 13 km dlhej 
cesty: čakali sme na miestny autobus, ktorý nás 
mal vyviesť k chate v Timmelsjoch (2509). Pred 
autobusom stála útla dievčina s piercingom na 
tvári a fajčila. Dofajčila, milo sa usmiala, sadala 
za volant a s neuveriteľnou istotou sa s nami bez-
pečne „šplhala“ po kľukatých cestách k tirolským 
končiarom. V útulnej chatke nám výborne chutili 
ich štrúdle i germknödle.

Mimoriadne milé bolo stretnutie na Gaislach-
kogli, kde rodáčka z Söldenu, teraz vydatá v juž-
nom Francúzsku, každý rok prichádza sem znovu, 
nás upozornila na jej obľúbené srdiečkové jazier-
ko pod vrcholom a nedala sa ani obísť zmienka, 
že v roku 2013 Marseille a Košice budú  hlavný-
mi kultúrnymi mestami Európy. 

Nezabudnuteľnú radosť sme mali pri nádher-
nom rozhľade z výšky nad 3080 m z Wurmkoglu, 
keď zo všetkých  svetových strán nás obklopo-
vali  vrcholy Álp sčasti pokryté ľadovcami a my 
sme boli ich súčasťou. A poobede nás čakal veľký 
zážitok, po namáhavej ceste plnej zákrut,  pohľa-
dom na mohutný Stuibenský  vodopád, v čarov-
nej slnkom zaliatej krajine a tieto chvíle sme vy-
chutnávali aj pri rozvoniavajúcej káve. Tradične 
zažijeme v Ötzi nejakú slávnosť (1. turnus), tento 
krát to bola slávnosť Gazdovské leto, a tak aspoň 
večer sme zažili túto atmosféru a obdivovali ni-
elen rodiny na traktoroch, ale aj ochutnali dobré 
vínko a tradičná tirolská muzika zlákala aj Martu 
Š. a Milana M. do tanca. 

Nezabudnuteľné bolo romantické „lúčenie“ 
domácich pastierov a chovateľov dobytka s let-
nou sezónou na Hohe Mut Alm (2670) (Alm-sa-
laš). Miestni nám hovorili, že očakávajú sneženie. 
A skutočne – z hôr už schádzal dobytok a pastieri 
s trubkami posielali pôsobivé tirolské melódie  na 
všetky svetové strany a tak sa lúčili a ďakovali 
prírode za štedrosť a obživu.  Cestou autobusom 
sme už po dedinách  stretávali celé stáda so svo-
jimi pastiermi. Bol to neobvykle krásny pohľad 
na ovenčené stádo, vyobliekaných mužov, žien 
i detí, ktorí sa hrdo hlásia k svojim tradíciám. 
Nedalo sa prehliadnuť, aký majú vzťah a úctu k 
roľníckemu stavu, k svojmu okoliu, domu, hospo-
dárskemu dvoru... Neuveriteľný poriadok,  čisto-
ta, kde všetko má svoje miesto - je samozrejmé. 
Popri tvrdej každodennej práci si vedia nájsť čas  
aj na oživenie tradícií. A tak ozdobia svoj dobytok 
vencami kvetov, stuhami a takto hrdo pri zvukoch 
zvoncov, vďační dobytku za svoju obživu ukon-
čia jednu letnú pastiersku sezónu.

Naša Marta zvládala jednu lanovku za druhou, 
pôvodne s veľkými obavami, ale počas celej cesty 
pohľad do mapy a nie po okolí ju upokojil a strach 
sa postupne  strácal. Aj v najmodernejšej kabínko-
vej lanovke sa venovala len svojej mape. Ďalšou 
lanovkou sme sa vyviezli na Giggijoch  a strávili 
nádherné popoludnie. V útulnom prostredí, kde 
sa križujú turistické chodníky je aj reštaurácia s 
tirolskými špecialitami. Príjemné horúce slnko 
a zvonce ovečiek a býčkov, ktoré prichádzali do 
našej blízkosti vytvorili idylu, v ktorej nám nielen 
chutili objednané jedlá, ale čaro okolitej prírody 
umocňovalo dojem pokoja a radosti z prekrásne-

ho prostredia okolitých hôr a pritom sme cítili, že 
nás spája nielen  priateľstvo, ale aj porozumenie – 
pohoda z uponáhľaného sveta a uvedomovali sme 
si dôležitosť vychutnávať takéto chvíle.

Po povzbudivých slovách ranného nedeľného 
rozjímania sme došli do Innsbrucku. Peši máme 
centrum už párkrát prejdené, tak sme si dovoli-
li sadnúť fi akrov a nechali sa previesť ďalšími 
ulicami mesta a počúvali zaujímavé rozprávanie  
kočišov.

Rodina Wieser v Peterbauerhofe v Ramsau nás 
privítala ako vždy svojou pohostinnosťou. Krás-
ny penzión a sedliacka usadlosť, už aj s wellne-
ss centrom, spoločenskými priestormi, príjemne 
teplúčko… čo viac si môže unavený a uzimený 
turista želať… Tento krát sme na kozube našli 
ponuku domácich likérov a alkoholov a neodolali 
sme, aby sme ich aj ochutnali. Lákal likér krásnej 
ružovej farby s označením  „Zirbe“ t.j. limba a 
vôňa bola skutočne svieža horská a chuť lahodná. 
Vylákali sme od domácich aj recept na výrobu, 
ale zistili sme, že len v Ramsau by sme mohli na-
zbierať limbové šišky (vo výške  1500 m.n.m) na 
prípravu tohto zaujímavého nápoja (je to rodinná 
receptúra!). Limbovica bola naozaj vynikajúca – 
a bol to aj veľmi originálne balený suvenír z cesty. 

Dachstein – jednu skupinu odmenil nádher-
ným počasím na vrchole, modré nebo a malé ob-
láčiky pod nami na nižších pohoriach, len sneh 
bol čierny, lebo dávno nesnežilo a pri prechádzke 
na ľadovci boli aj mláky; k druhej skupine bol 
macošský – zasypaný snehom a tak nás prichýlila 
vykúrená reštaurácia s vynikajúcimi štrúdlami a 
teplými nápojmi… Hoci bolo vidieť z nej na všet-
ky svetové strany, pre vietor a sneženie sme „nič“ 
nevideli. Podobne tomu bolo (v druhom turnuse) 
aj na Planai.  Rýchle fotozábery v snehu a hľadali 
sme teplo v chate. Na Hochwurzene nás prichýlila 
vykúrená chata s kávou.

„Zažili sme šťastné dni a ostáva nám spomi-
enka na krásne dni naplneného života, kedy čas je 
cennejší ako zlato…“ píše v závere svojho príspe-
vku Eva Groh. Oľga Hrabovská dodáva: „Bohatý 
a dobre organizovaný program, skvelý kolektív a 
veľa zážitkov akosi rýchle trhal listy z kalendára a 
ani my sme sa nenazdali, už sme boli na ceste do-
mov – plní dojmov, krásnych zážitkov. Spokojní 
a vďační sme poďakovali našim organizátorom a 
sprievodcom, Mgr. Petrovi Uhlíkovi a Ing. Evke 
Groh. Lebo vďaka ich rozhľadu a obetavosti už 
roky cestujeme po Európe – po stopách histórie, 
bojov a viery našich predkov, i na krásne turistic-
ké miesta. Tie poznatky a zážitky obohacujú náš 
vnútorný svet a to je naše trvalé bohatstvo, o ktoré 
nás nikto a nič nepripraví.“

Eva Groh, Oľga Hrabovská

Z RAMSAU DO SABINOVA?

Pri výletoch SMRŠ do oblasti Dachsteinu sa v  
Ramsau pravidelne zastavujeme v evanjelickom 
kostole, aby sme poďakovali za ochranu na ceste, 
nabrali nových síl, pomodlili sa a zaspievali si.

Ale aj informovali sa o živote cirkevného zbo-
ru v Ramsau, kde 80% obyvateľov patrí k evan-
jelickej cirkvi. V roku 2009 sme dostali od pána 
farára Wolfganga Rehnera informáciu, že jeho 
predkovia pôsobili v Sabinove.

V tomto roku sa na internetovej stránke cir-
kevného zboru objavil návrh cesty v dobe 31. 8. 

– 9. 9. 2011
Die alte Ostgrenze „Bukovina – Galizien – 

Zips“ 
Stará východná hranica „Bukovina – Halič – 

Spiš“
Cesta členov cirkevného zboru viedla cez Ma-

ďarsko do Rumunska (Sedmohradska), cez Ľvov 
na Ukrajine do Krakova a  Zakopaného v Poľsku 
a vo štvrtok 8. 9. prišli do Sabinova a Prešova.

Na Slovensku v Sabinove a v Modre stoja 
vedľa seba dva tolerančné evanjelické kostoly, 
slovenský a nemecký. Záujem pána farára Reh-
nera bol ale v prvom rade navštíviť terajší rím-
skokatolícky kostol v Sabinove. V ústrety tejto 
návšteve vyšiel kaplán sabinovskej farnosti  (Pe-
ter Kuriško). V kostole s oltármi z dielne majstra 
Pavla z Levoče nás pán farár Rehner uviedol do  
histórie svojho rodu, spätne 13 – 14 generácií, 
kedy v kráľovskom meste Sabinov (nemecky Ze-
ben) pôsobili farári z rodu Regius. 

Sabinov bol baštou protestantizmu na vý-
chodnom Slovensku a patril k mestám, ktoré 
prijali Confessio Pentapolitana. Ako je uvedené 
v knihe Petra Kónyu – Prešov, Bardejov počas 
protireformácie a protihabsburských povstaní  
(1670 – 1711): „V 17. storočí boli v Sabinove dva 
evanjelické zbory nemecký a slovenský. V júni 
1670 mesto obsadilo habsburské vojsko a došlo k 
pokusu o likvidáciu evanjelickej cirkvi a s pomo-
cou vojska odobrali evanjelikom obidva kostoly. 
Počiatky protireformácie tu však mali pomerne 
dramatický priebeh. Vedením novej katolíckej 
farnosti bol poverený mních Cyprián. Na začiat-
ku nasledujúceho roku sa však mešťania postavili 
na odpor násilnej katolizácii. Podnet k tomuto 
vystúpeniu dal zrejme nemecký evanjelický fa-
rár Pavol Regius, ktorý napadol počas omše vo 
farskom (nemeckom) kostole katolíckeho kňaza 
Cypriána, vyvliekol ho z chrámu a pritom (nech-
tiac) pošliapal hostiu. Pobúrení mešťania potom 
na námestí katolíckeho farára ubili. Následne ob-
sadili  obidva  kostoly,  faru i školy.“ Za pošlia-
panie hostie mohol očakávať trest smrti, ale bol 
oslobodený, pretože pri vyšetrovaní sa zistilo, že 
Cyprián z neopatrnosti pohodil hostie, ale sloven-
ský farár Andrej Galli všetky pozbieral a uchoval. 
Regiusa oslobodili síce, ale keď sa nikde necítil v 
bezpečnosti, odišiel roku 1679 do Sedmohradska, 
kde rod pokračoval v službách cirkvi až sa navrá-
til do Ramsau. Pán farár Rehner navštívil preto 
rímskokatolícky kostol, aby stál na autentickom 
mieste, kde sa odohral boj o kostol. Účastníci zá-
jazdu zaspievali pieseň Chvála Tebe Bože náš… 
pozreli si krídlové oltáre v kostole. Ďalej sa za-
stavili v  nemeckom evanjelickom kostole, ktorý 
slúži len na uskladnenie hudobných nástrojov. V 
slovenskom evanjelickom kostole si urobili malú 
pobožnosť prečítaním denných hesiel a výkladom 
Slova Božieho, zaspievaním piesní a prispeli aj 
milodarom na prácu zboru. Pani farárka PhDr. 
Marta Ferjová poinformovala o živote cirkev-
ného zboru. Ďalšou zastávkou bol Prešov, kde 
si pozreli mesto, dvoranu Kolégia, evanjelický 
kostol a boli prijatí vedením biskupského úradu 
Východného dištriktu, riaditeľom Dušanom Ci-
nom a biskupom Slavomírom Sabolom. Cestou 
domov stihli vidieť Spišský hrad a z Popradu, kde 
prenocovali pozrieť Vysoké Tatry. A takto nielen 
prírodné krásy Dachsteinu, ale aj história nás zno-
vu viac zblížila.

Eva Groh
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Prebdené čakanie
na svetlo mesiaca
silu čo stratil
a stále sa navracia 
do času,                                    
ktorý sa tu krúti,                    
ako hlas zrána,                             
keď kričia kohúti.
                                                     
Prebdené čakanie
s poludním na stole
čo prehýňa sa
od ľudskej nevôle
až k zemi
plnej vody z neba,
ktorá ničí túžbu
a vôňu chleba. 
                                                     
Prebdené čakanie
vysmiatych očí
čo farbou  dúhy
vo vetre sa lúči
a bráni zabudnutiu
na pád zhora
zlomených krídiel pár
už bez domova.
 
Prebdené čakanie
a život končí doma
po dlhom hľadaní,
keď cesta nová
začala svietiť do neznáma
a znova 
zostala,
ako nevydatá vdova.

Prebdené čakanie 
na Košariskách
už nedočká sa rána,
lebo sa znova
krivda krívd rozdáva 
do hlasu ľudí, 
ktorými máva. 

Prebdené čakanie
na nový sen žitia
čo chveje sa,
ako morské vlnobitia
v odraze hviezd na Tahiti
a vôňou Ďumbiera                          
v rodnom kraji. 

Také je brieždenie,
čo prebúdza sa v hlave
spomienkou prikryté 
na tvojom stole prikryté
čo zdolá závisť                  
i ľudskú slávu,
nevzdajúc sa nikdy, 
pokiaľ srdce  bije 
v tomto kraji                          
čo prebúdza sa znova.
                 
Prebdené čakanie
a obraz hôr nás volá                            
za tebou kráčať                             
a prebúdzať slová                            
o poznaní,                                      
o láske i žitia sile,                           
aby pamiatkou neboli,  
len činy starobylé.
                  

JOZEF DANÍK                   

(príležitostná báseň člena 
Klubu SMRŠ v Liptovskom 
Mikuláši prednesená auto-
rom na Štefánikovej chate     
na Ďumbieri 7. 8. 2011)                 

Stretnutie na Ďumbieri
                                                                                                             

Pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši 
začal pracovať od konca mája 2011 nový klub Spoloč-
nosti Milana Rastislava Štefánika. Vznikol z iniciatívy 
viacerých členov MO MS. Na jeho čele stojí predseda 
Ing. Jaroslav Bartánus, podpredseda PhDr.Jozef Daník 
a tajomníčka Zdenka Matejková.

Dňa 7. augusta 2011 sa členovia vybrali z troch smerov 
z Jánskej doliny, Demänovskej doliny a z južnej strany 
Ďumbiera od Srdiečka na chatu M. R. Štefánika. Chata 
leží v nadmorskej výške 1740 m n.m. Nakoniec sa asi 
20 členov šťastlivo dostalo na chatu, aj keď v sťažených 
podmienkach – miestami mrholilo a bola hustá hmla. 
Chata bola plná ľudí, turistov, členov klubu. Program 
moderoval výtvarník a básnik Štefan Packa.  Na úvod 
na fujare zahral a zaspieval ľudový umelec Ivan Bros-
ka, rodák zo Závažnej Poruby, po ňom predseda MO 
MS v Liptovskom Mikuláši predniesol báseň Valentína 
Beniaka „Štefánik“. Život a dielo významného vedca,  
diplomata a vojaka priblížil predseda Klubu  SMRŠ Ing.
Jaroslav Bartánus. Po ňom vystúpil Mgr. Karol Špánik, 
významný fotograf liptovských hôr, publicista a turis-
ta, aby priblížil históriu chaty pod Ďumbierom. Milým 
prekvapením bolo vystúpenie folkového speváka Jan-
ka Svetlana Majerčíka, ktorý zožal zaslúžený potlesk. 
Bodkou za  kultúrnym programom  bolo zarecitovanie 
vlastnej príležitostnej básne „Spomienka na Štefánika“ 
dr. Jozefom Daníkom. Všetci účastníci tejto milej spo-
mienky na veľkého Slováka, ale predovšetkým človeka 
- Milana Rastislava Štefánika – dostali pamätné listy.
Program zaujal desiatky turistov rôznych národností.

- ŠP -

Za M. R. Štefánikom

Štefánikova chata pod Ďumbierom

Právo prichádza 
plnením povinností.

M. R. Štefánik

Miluj, ale zachovaj 
si svoju silu, voľ-

nosť, individualitu.
M. R. Štefánik
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NA BICYKLOCH Z TAHITI NA BREZOVSKÉ KOPANICE

V jeden júlový podvečer sme  na chalupe 
čakali návštevu. Návštevu na chalupe v jeden 
júlový podvečer sme čakali. Napriek tomu, že 
sme ich očakávali, boli sme šokovaní, keď sa na 
dvore objavilo asi tridsať cyklistov. Chvíľkové 
prekvapenie sa však zmenilo na radosť. Hovorí 
sa: “...dobrých ľudí sa všade veľa zmestí“ a aj 
u nás sa to potvrdilo. Sedelo sa kade-tade, čaj 
sa pil na etapy, ale hlavne bola výborná nálada   
Takže nakoniec všetko dobre dopadlo.  

Našich návštevníkov spája astronómia  spo-
jená s radosťou z pohybu na bicykloch. Zastre-
šujú sa názvom „Ebicykl“ (Expedícia bicykl). 
Na ich čele stojí významný propagátor ast-
ronómie, český vedec  Jiří Grygar. Ebicykl má 
bohatú tradíciu. Podujatia sa nepretržite kona-
jú od roku 1984. Striedajú sa len regióny, kade 
vedú trasy – Slovensko, Česko, Morava. Puto-
vanie je plánované tak, aby umožnilo návštevu 
hvezdární a planetárií. 

Skupina cykloturistov okolo Jiřího Grygara 
navštívila v marci tohto roka Tahiti. Výprava 
pôsobila v Polynézii  pod názvom „Tahicykl 
2011“. Hlavným cieľom cesty bola návšteva 
pamätníka Milana Rastislava Štefánika na vŕš-

ku Faiere nad Papeete.
Motívom návštevy u nás na kopaniciach 

bolo stretnutie so mnou, ako jedným z iniciá-
torov, ktorí sa v roku 1994 zaslúžili o stavbu 
pamätníka (do povedomia Tahiťanov vošiel 
pod názvom Pamätník Observatória). 

Vzácna návšteva ma ubezpečila, že ener-
gia, ktorú sme vynaložili na stavbu pamätníka 
nebola zbytočná. Pamätník sa stáva objektom 
záujmu návštevníkov Tahiti a to nielen zo Slo-
venska a  Čiech. Po výprave Spolku rodákov 
Milana Rastislava Štefánika z Košarísk v roku 
2009 a expedícii  „Tupai Nové Slovensko“ v 
tom istom roku, bola exkurzia „Tahicykl 2011“ 
ďalšou väčšou skupinou, ktorá vzdala Štefáni-
kovi hold pri pamätníku na Faiere. 

Pána Grygara a jeho priateľov prijal vice-
primátor mesta Papeete. Vyslovil myšlienku 
nadviazať družbu s mestom v Čechách aj na 
Slovensku. Dominantou družobných  kontak-
tov by mali byť témy týkajúce sa Milana Ras-
tislava Štefánika.

František Kele
a Ľudmila Keleová

Doplnené na margo: Ebicykel  píše svoje 
stránky od roku 1984,  hlavnou postavou pe-
letónu je jeho hejtman Jiří Grygar. Pôvodne 
to malo byť jednorazové podujatie, vytvorila 
sa však  tradícia, trvajúca  28 rokov. Kartoté-
ka ebicyklistov obsahuje 227 osôb ( 59 žien), 
celková dĺžka „ ujazdenej“ trate je 768 800 km 
( rekord drží J.Grygar, účastník 26 ročníkov).

Tohtoročným štartovacím miestom  bola 
KysuckÁ hvezdáreň v Kysuckom Novom 
Meste ( 55 účastníkov), jazda bola zasvätená  
udalosti pod názvom „Pocta M. R. Štefániko-
vi“ a ofi ciálne skončila na AÚ SAV v Modre. 
Ebicyklisti  v rámci tohtočnej jazdy navštívili 
aj Predmier, 2 hvezdárne, 2 súkromné astro-
nomické pozorovateľne,  AÚ SAV,AP MRŠ v 
Martine , zastavili sa v Parku MRŠ v Trenčí-
ne,  v Múzeu na Košariskách ( pani riaditeľke 
odovzdali predmety z expedície na Tahiti), vy-
stúpili k Mohyle na Bradle, postáli i pri  pamät-
níku v Ivanke pri Dunaji.

Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E

Báčsky Petrovec, Srbsko: Dnes som do-
stal od Vás Bradlo. Ďakujem, že ste si na mňa 
spomenuli, že ste nezabudli.

Pozdravujem  Branislav Slivka

Brezno: Miestny odbor Matice slovenskej 
v Brezne organizuje každoročne spomienko-
vé stretnutie na gen. M. R. Štefánika. Nebolo 
tomu ani tohto roku inak. V pondelok 2. mája 
2011 zorganizoval v Horehronskom múzeu 
stretnutie svojich členov pri príležitosti 92.vý-
ročia  jeho tragickej smrti . Tentokrát trošku 
inak- s odborníčkou, s členkou Predsedníc-
tva Spoločnosti M. R. Štefánika Mgr. Máriou 
Gallovou. Starší i mladší matičiari spoločne s 
ňou putovali po stopách jednej z najväčších 
postáv novodobých slovenských dejín. A bolo 
to vskutku pútavé rozprávanie. Vypočuli si to, 
čo vždy literatúra neuvádza, resp. to, čo nie 
je vždy verejnosti známe. Perličkami zo živo-
ta tohto velikána prispel aj dlhoročný člen MO 
MS, ktorý sa jeho životom  a históriou zaoberá, 
p.Štefan Giertl. Pozvanie prijali aj čestní čle-
novia Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Vladi-
mír Faško a Ing. Jaroslav Demian, bývalý a 
súčasný primátor mesta Brezno. Mgr. Gallo-
vá vyzdvihla prítomnosť mladých matičiarov, 
ktorých zaujímali podrobnosti zo života M. R. 
Štefánika a vyslovila želanie, aby sa tieto stret-
nutia stali tradíciou. Zaujímavé informácie na 
záver poskytol dokument o Štefánikovi z fran-
cúzskeho archívu.

Ivana Kružliaková,
predsedníčka MO MS

Pár poznámok od  účastníčok zájazdu v jar-
nom období:

1. Pani Eva Tomisová  píše.
Aj t.r. som sa zúčastnila šesťdňového po-

znávacieho zájazdu  Spoločnosti M. R. Štefá-
nika po Európe. Zo staroturianskeho klubu sa 
ho zúčastnilo 9 členov.

V Regau nás upútal o.i. tolerančný kostol, 
ktorý si evanjelici postavili jeden rok po vydaní 
tolerančného patentu v r. 1782. Aj staroturian-
sky evanjelický kostol je tolerančný, postavený 
v r. 1784.

Navštívila som aj Fuggerei, kde okrem mú-
zea, s artefaktmi, listinami, fotografi ami som 
našla i kompletne zariadený stredoveký byt 
Fuggerovho sídliska.

Okrem veľkej sochy M. Luthera vo Worm-
se za zmienku stoja aj sochy jeho prívržencov, 
myšlienkovo s ním spojených: F. Melanchtona, 
Jána Husa, Hieronymusa…

Heidelberg - mesto, na ktoré som sa ob-
zvlášť veľmi tešila. V ňom študovala a neskôr 
i 40 rokov pôsobila spolužiačka zo základnej 
školy, Darina Durcová, rodáčka zo Starej Tu-
rej. Jej „Heimweh“ - túžba po domove bola taká 
veľká, že sa pred rokmi presťahovala späť na 
Slovensko. Žije pod milovanou Javorinou…

Zážitky z poznávacieho zájazdu nespočí-
vajú iba v tom, aké sme videli kostoly, hrady, 
zámky, múzeá, ale i z pozorovania života ľudí, 
ich správania a kultúry. V mnohých smeroch 
Nemecko je ukážkový štát – majú svoj výraz 
„Vaterland“ na vyjadrenie lásky a úcty k otcov-
skej zemi. Aj my Slováci máme krásny výraz 

„otčina“, ale zrejme pre mnohých nič nezna-
mená… Škoda, veľmi by som si priala, aby 
sa to zmenilo, aby sme svoju vlasť, dedičstvo 
po predkoch zveľaďovali a nie ničili. Vy mnohí 
tiež, však?

2. Pani Mária Ptáčková z Nitry napísala:  
V dňoch 16. – 21. mája 2011  som sa ako člen-
ka SMRŠ zúčastnila poznávacieho zájazdu do 
Rakúska, Nemecka, Belgicka a Luxemburska. 
Počas návštevy Bruselu sme boli prijatí v Eu-
rópskom parlamente. Už pred budovou nás 
očakávali dvaja mladí Slováci. Bolo pre mňa 
milé, že jeden z nich bol môj bývalý žiak, ktorý 
tu bol na stáži… Potom, po prejdení bezpeč-
nostnou kontrolou ako na letisku, dostali sme 
zasvätený výklad o činnosti EÚ a prehliadli 
sme si rokovaciu sálu, ktorú často vídavame 
doma v  televízii.

3. Úžasní ľudia i fantastické veci – po-
hľad Pavla Fajnora zo Senice

Už dávno znela vo mne nutnosť zverejniť 
pocity a myšlienky, ktoré zostali po zájazdoch 
s členmi Spoločnosti Milana Rastislava Šte-
fánika. Zopár ciest, ktoré som ako vodič ab-
solvoval sa do mňa  vryli tak hlboko, že ma 
pohli k takým záujmom, na ktoré som predtým 
ani nepomyslel. História, architektúra a vôbec 
umenie sa stali  mojimi spoločníkmi vo voľných 
chvíľach. Pomohlo mi k tomu práve moje za-
mestnanie, cesty s tak úžasnými ľuďmi a za 
fantastickými vecami. Ich zásluhou sa môj po-
hľad spoza volantu razom zmenil. Európa sa 
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mi otvorila, moje oči už nevnímajú len čiary na 
mape a diaľnici. Fakty z histórie krajín a ich sú-
časnosti, ktoré som aj v tomto roku na zájazde 
v Rakúsku, Nemecku, Belgicku a Luxembur-
sku počúval, urobili mi z roboty radostnú služ-
bu úžasným ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Pani 
Groh, p. Uhlík, p. Capek. p. Naďovič, p. Kou-
delka, p. Kovačka, p. Gallová a ďalší pripravili 
aj mne hodiny zemepisu, dejepisu, prírodopisu 
a ďalších predmetov priamo z prvej ruky. A po-
znávať svet aj ich očami a premýšľať, prečo 
ho práve tak vnímajú bolo pre mňa úžasné. 
Darmo som pritom hľadel, kde majú napísa-
né poznámky o menách, letopočtoch, zeme-
pisných názvoch – väčšinou márne. Nuž a ja, 
práve pre tieto ich takmer encyklopedické ve-
domosti sa teším na každý zájazd, lebo som 
rád, že môžem byť užitočnou súčasťou tohto 
duchovne zabehnutého osadenstva autokaru 
fi rmy Dekabus.

Trnava – dielo Margaréty Partelovej

V stredu 22. júna 2011 v Knižnici Juraja 
Fándlyho v Trnave v rámci cyklu Trnavské kon-
texty sa uskutočnilo milé podujatie. Bolo veno-
vané prezentácii básnickej zbierky Margaréty 
Partelovej. V básnickej zbierke „Srdce svieti 
v slnca sieti“ venovanej oslave Milana Rasti-
slava Štefánika sa prelínajú klasické formy s 
kaligramami, ktorými je M. Partelová známa. V 
preplnenej čitárni knižnice knihu prezentovali 
dvaja ľudia – knihu do života uvádzal Franti-
šek Kele, ktorý ju posypal pieskom z čiernych 
polynézskych pláží, na ktorých sa pohyboval 
aj Štefánik. Riaditeľka knižnice pani Lívia Kole-
ková posypala knižočku sedmokráskami.

František Kele

Netradičné „jesenné výlety“

Poznáme to. V dnešnom  komerčnom sve-
te človek myslí viac na seba a svoje problé-
my. Konať dobro v širšom rozsahu pre svojich 
blízkych i vzdialených už však nie je ochotný 
každý. Ak sa aj takí jedinci nájdu, tak sú veľmi 
vzácni.

Chcem sa preto touto cestou poďakovať 
pánovi učiteľovi Petrovi Uhlíkovi a pani inži-
nierke Eve Groh, ktorí organizujú a tematicky 
pripravujú viacdenné cesty pre členov Spoloč-
nosti M. R. Štefánika. Robia to netradičným 
spôsobom. Tak, ako aj ten posledný zájazd do 
Tirolska, ktorého som sa zúčastnila v dňoch 1. 
– 6. septembra 2011.

Na výlete nás nečakali suché informácie, 
prečítané znudenou sprievodkyňou, ale živé 
slovo a  hlboké znalosti z rôznych oborov ľud-
skej činnosti, úsmevný dialóg i permanentná 
starostlivosť, zabezpečujúca pocit priateľstva 
a bezpečia. Účastníkov z rôznych kútov Slo-
venska pospájali naši vedúci do kolektívu,  
pripomínajúceho rodinu zo starých čias, kedy 
mali ľudia na seba čas a pre seba pochopenie. 
Je to v dnešnej dobe dar zázračný, preto pra-
jem naši  organizátorom, aby aj naďalej, spolu 
so šikovným vodičom, pánom Pavlom Dekán-
kom podobné podujatia naďalej pripravovali.

Vladislava Kyselá, Myjava

Nie každodenný výrobok… aj toto nás 
reprezentuje v našej fi rme, špecializovanej na  

výrobu ťažkých špeciálnych oceľových kon-
štrukcií ABATEK s.r.o /www.abatek.sk/ Druž-
stevná 7 vo Vrbovom sme s našimi skúsenými 
spolupracovníkmi dňa 26. 8. 2011 úspešne 
ukončili realizáciu mimoriadne zložitej výroby 
a  nakládky na špeciálny transport 80 metro-
vého, 70 tonového 3D strešného nosníka, pre 
projekt rozširovania letiskovej haly Letiska 
Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Z 
priložených obrázkov je vidieť mimoriadne ná-
ročnú manipuláciu s jednotlivými segmentami 
nosníka, ktoré z nášho areálu musel na cestu, 
ponad stromy a elektrické vedenia prekladať 
120 tonový špeciálny autožeriav, čo bola i pre 
zúčastnených miestnych obyvateľov určite ne-
obyčajná „podívaná.“

Branislav Neumair,
konateľ fi rmy a hrdý člen SMRŠ

Štrnásť kilometrov naviac

V snahe výjsť v ústre-
ty pretekárom, uskutočnil 
sa aj  tohtoročný 14. roč-
ník Štefánikovho behu 
Ivanka – Bradlo (82 km), 
po prvý raz mimo májo-
vého výročia Štefániko-

vej tragédie. V júli je totiž medzinárodný be-
žecký  kalendár vytrvalcov najmenej zaplnený. 
Aby nemali očakávané vysoké teploty až taký 
negatívny vplyv na výkony, bol 24. júla 2011 
štart o 05:30 hodine. A práve tento skorý štart 
sa postaral o dve kuriozity. Adrian Oroš z Brati-
slavy nevidel inú možnosť prísť načas na štart, 
ako zdolať 14 km z Petržalky, kde býva do 
Ivanky behom. V cieli tak mal  v nohách nie 82, 
ale 96 km! Problém so skorým štartom vyriešil 

jednoducho Jaro Pavlacký. Prišiel k mohyle 
večer a prespal na lavičke. To iste neprispelo 
k jeho výkonu,  ktorý bol takmer o dve hodiny 
slabší ako v roku 2001.

Už tretí raz bola na štarte Eva Seidlová, kto-
rá zatiaľ ako jediná zachraňuje v Štefánikovom 

behu česť slovenských vytrvalostných bežkýň. 
A od celkového víťazstva delili prezidentku 
Klubu zberateľov maratónov iba 3 minúty. 
Dobre si počínal aj Gejza Sabanoš, ktorý svoju 
prvú „ochutnávku“ Štefánikovho supermarató-
nu zdolal celú polhodinu pod stanovený limit.

Z pôvodne siedmych prihlásených sa ospra-
vedlnil jeden, na štarte boli napokon štyria. Až 
do maratónovej značky (4:30) bežali svorne 
spolu a bavili sa na rôzne témy. Potom sa však 
začalo pole rozťahovať  a každý  bojoval na 
vlastnú päsť. Pomáhalo im v tom aj počasie. 
Bolo 19 stupňov a bolo zamračené.

Výsledky, muži: 
1. Jaroslav Pavlacký (KB Trenčianske Tep-

lice) 9:12:30 hod., 2. Gejza Sabanoš (TJ Sokol 
Ľubotice) 9:57:05 hod., 3. Adrian Oroš (AK In-
ter Slovnaft SC Bratislava) 10:17:50 hod.

Ženy: Eva Seidlová (AK Tlmače) 9:15:32 
hod.

Igor Bazala

Chce žiť ako iní

Danielu Ko-
manickú z Bre-
ziny na výcho-
de Slovenska 
– mladú vzde-
lanú ženu, ktorá 
skončila dve vy-
soké školy – som 
spoznal krátko 
po jej maturite.  
Vtedy redaktoro-
vi Slovenského 
rozhlasu rozprá-
vala o svojom  

celkovom odkázaní na invalidný vozík a pro-
blémoch s tým súvisiacich. Jej životný príbeh 
ma okamžite zaujal a už takmer dve desaťro-
čia sú naše rodiny v obojstranne užitočnom 
kontakte.

Danka je hrdá mladá žena a nemá rada, ak  
niekto chápe jej fyzické znevýhodnenie ako 
tragédiu. Chce žiť ako iní. Aj preto podporuje-
me jej mnohé aktivity v boji proti predsudkom 
a za celkove lepšie podmienky pre ľudí s po-
dobným osudom. Môžete sa o tom dozvedieť 
aj na jej stránke v najznámejšej sociálnej sieti 
internetu.

Som rád, že sa nám koncom augusta 2011 
podarilo zabezpečiť pre Danku, jej priateľa 
Pavla i oboch rodičov trojdňový pobyt v Bre-
zovej pod Bradlom. Program pobytu bol zame-
raný na poznanie Štefánikovho rodného kraja. 
Tak naši hostia navštívili Košariská, Myjavu, 
Brezovú a generálovu mohylu na Bradle. Na 
jej najvyššiu terasu, obopínajúcu tumbu sme 
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Danku „vytlačili“ a splnili sme jej veľké prianie. 
Veď na Bradle „sedela“ po prvý raz vo svojom 
živote. Dovtedy to miesto ako členka Spoloč-
nosti M. R. Štefánika poznala len z textov a ob-
rázkov v časopise Bradlo. Veríme, že sa sem 
niekedy vráti.

Peter Uhlík

Ožije Štefánikov duch
znova v Spišskej Belej?

Túto otázku mi nedávno položili znenazdaj-
ky štyri slečny, žiačky študijného odboru „koz-
metika“ na našej škole, SOŠ Garbiarska 1 v 
Kežmarku. Boli to bývalé žiačky ZŠ ul. Štefáni-
kova v Spišskej Belej, herečky z dramatického 
pásma o M. R. Štefánikovi, ktoré zahrali pred 
necelým rokom spolu s dvadsiatkou svojich 
spolužiakov  pod vedením učiteľky Mgr. Mirky 
Dlugošovej pre spišsko-beliansku verejnosť a 
školy.

Bol som pred rokom na tejto škole, kde som 
takmer pred 40 rokmi začínal učiť a naďabil 
som na bustu generála M. R. Štefánika na ta-
mojšom školskom pôjde. Bývalá škola na Leni-
novej, teraz Štefánikovej ulici mala stále svoje 
čaro. Takmer z azda najzanedbanejšej školy 
vtedajšieho popradského okresu vychádzalo 
mimoriadne mnoho talentovaných žiakov, ktorí 
sa presadili v spoločenskom živote. 

Tak je to aj dnes. Vidím tváre svojich žiakov, 
ale v transformovanej podobe. Sú to ich deti, 
ktoré majú svoje ideály a hľadajú si vo svojom 
okolí idoly, podľa ktorých si chcú vybudovať 
svoj životný sloh. Jedným z nich je aj Milan 
Rastislav Štefánik, ktorého život a dielo mohli 
prezentovať v dramatickej podobe v Spišskej 
Belej. Ale sú to aj učiteľky, ktoré s nimi pásmo 
spoločne tvorili a nacvičovali.

Hlboké emotívne prežívanie je základom 
každého pozoruhodného skutku a tak okrem 
tohto podujatia  sa uskutočnila v Spišskej Belej 
a v okolí celá panoráma podujatí, venovaných 
Štefánikovi.
1/ Štefánikovské aktivity pod Tatrami

Hneď v marci, mesiaci knihy, usporiadala 
riaditeľka belianskej knižnice Mgr. Eva Janu-
sová  pre deti oboch základných  škôl neza-
budnuteľnú besedu so známym slovenským 
astronómom RNDr. Vojtechom Rušinom DrSc. 
Multimediálna prezentácia astronómie, dômy-
selne popreplietanej so životom nášho veliká-
na a  cestovateľskými aktivitami V. Rušina, ale 
aj charizmatická osobnosť tohto astronóma sa 
podľa vyjadrenia mojich nových žiačok hlboko 
zapísali do ich vedomia. Avšak RNDr. Vojtech 
Rušin mi pri tejto príležitosti poskytol dve DVD 
o cestovateľských aktivitách M. R. Štefánika 
na Tahiti a o jeho tragickej smrti s rekonštruk-
ciou tejto udalosti takmer pred 100 rokmi. Tak 
sa mohli realizovať  aprílové Štefánikovské ve-
čery spojené s premietaním týchto fi lmov pre 
beliansku a kežmarskú verejnosť.  Dokonca sa 
trikrát premietalo a rozprávalo aj pre pacien-
tov Liečebného sanatória v Tatranskej Kotline. 
Týchto aktivít sa zúčastnili aj členovia Štefáni-
kovej spoločnosti.

Nezabudnuteľný bol najmä kežmarský 25. 
Tatranský večer s M. R. Štefánikom, na kto-
rom aktívne vystúpila Kežmarčanka p. Darina 
Nevická aj napriek svojmu pokročilému veku 

(takmer 90 rokov). Dojímavo zarecitovala pre 
takmer 60 účastníkov večera Kraskovu bá-
seň o Štefánikovi. Veď jej život, ako rodenej 
Novovešťanky je úzko spätý s rodinou M. R. 
Štefánika. Samotný Štefánikov brat Ladislav 
bol jej krstným otcom. Preto prítomným mohla 
emotívne vyrozprávať príbeh celej Štefániko-
vej rodiny. Jej syn a vnuk nesie meno Milan.

Preto sme sa potom spolu v úzkom kruhu 
zanedlho mohli 3. mája zúčastniť Spomienko-
vého stretnutia na Štefánika v Spišskej Novej 
Vsi v miestnom múzeu. Určité úseky zo života 
Štefánikovej rodiny sme si  mohli spoločne vy-
rozprávať so zanietenou kolegyňou Mgr. Ru-
ženkou Kormošovou. 

Aj jarné kontakty s milou rodinou p. Dr. 
Františka Keleho na Sliezskom dome vo Vy-
sokých Tatrách boli nezabudnuteľné. Veď jeho 
knižná tvorba spolu s dcérinou  spisovateľskou 
tvorbou, ale aj harmónia celej rodiny sa tam 
odkrývala v neopísateľnej atmosfére nielen 
pre Tatrancov, ale aj pre nás, Kežmarčanov. 
Nová kniha F. Keleho o cestovateľských akti-
vitách M. R. Štefánika sa preto v kežmarskom 
prostredí pomerne rýchlo rozpredala. Veď  
Ferko Kele je v tatranskom a podtatranskom 
prostredí akoby našou súčasťou.

V máji sa uskutočnila v belianskej cukrár-
ni Nostalgia výstava fotografi i RNDr. Vojtecha 
Rušina z jeho výskumných astronomických 
expedícii za zatmením Slnka. Táto cukráreň 
je pozoruhodná aj tým, že využíva historic-
ké prvky v dejinách Spišskej Belej a tiež ak-
tivity miestnych umelcov. Nachádza sa oproti 
Petzvalovmu múzeu dejín fotografi e. Odporú-
čame ju všetkým návštevníkom tohto dynamic-
ky rozvíjajúceho sa mesta, ktoré chce pokra-
čovať v oživení svojej histórie. 
2/ Spišská Belá, metropola Severného Spiša

Takmer päťmetrová socha M. R. Štefánika 
zdobila skoro tri desaťročia túto metropolu. 
Osud severného Spiša bol stále v histórii po-
hnutý a často tu hrozila depresia slovenské-
ho etnika a jeho povedomia. Je len na škodu, 
že sa na našich školách kladie malý dôraz na 
poznanie regionálnych dejín. Pestovanie tohto 
fenoménu v porovnaní s ostatnými štátmi je 
veľmi nízke. Preto aktivity belianskych učiteľov 
a žiakov zo Štefánikovej školy sú  zaiste zmys-
luplnými. Na škole chcú predovšetkým využiť 
fenomén, „génius loci“, nájdenú Štefánikovu 
bustu.

V prvom rade ju chcú umiestniť v areáli bu-
dovy školy ako súčasť reprezentačnej výzdo-
by, ale aj ako komunikačnú umeleckú realitu 
akéhosi patróna života žiakov i učiteľov tejto 
školy. Ďalšie aktivity sa budú odvíjať najmä zo 
spomienok pamätníkov,  miestnych historikov 
a kultúrnych činovníkov. Veľa svetla by mo-
hol vniesť aj  renomovaný Spišský dejepisný 
spolok  v Levoči so svojou širokou členskou 
základňou. Tento spolok nemá obdoby na Slo-
vensku. Veľa historických materiálov o Štefá-
nikovských aktivitách na Spiši je ukrytých v 
Štátnom oblastnom archíve v Levoči.  Zaiste 
by ich spracovanie bolo záslužné nielen pre 
historikov, ale aj študentov histórie. Len pred-
nedávnom  študentka zo Spišskej Belej,  Ivana 
Ščigulinská opisovala bývalú Štefánikovu so-
chu ako umeleckú pamiatku formou vysoko-
školskej seminárnej práce. 

Spišská Belá je kolektívnym členom Spiš-

ského dejepisného spolku a zaiste bude „Šte-
fánikovské“ aktivity v tomto spolku iniciovať. 
Každoročne sa už udomácnilo v Spišskej Belej 
viacero tradičných kultúrnych a športových ak-
tivít, ktoré sú ozdobou spišského regiónu. 

Najnovšie je už sprevádzkovaná moderná 
cyklodráha aj s náučným chodníkom medzi 
Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Využí-
va ju s radosťou celý blízky región. 

Veríme, že nielen turisti a pacienti v blízkej 
Tatranskej Kotline zacítia pri návšteve tohto 
mesta nový duch, ktorý skutočne v Spišskej 
Belej ožíva vďaka primátorovi JUDr. Štefanovi 
Bjeľakovi, magistrátu mesta a občanom tohto 
podtatranského mesta. Tu sa využívajú takmer 
naplno fondy Európskej únie a mesto viditeľne 
dynamicky rastie.

Je to aj Štefánikov duch pracovitosti, seba-
obety, neustálej inovácie, modernosti a pest-
ovania prepotrebného lokálpatriotizmu, ale aj 
otvorenosti k susedom, k spolupráci najmä 
s prihraničným regiónom. Veríme preto aj v 
Štefánikovu základnú školu, ktorá zaiste ne-
zaostane za svojim mestom. Veď Čelný vrch 
Belianskych Tatier (nesprávne premenovaný 
na Bujačí vrch), ktorý sa mohutne vypína nad 
týmto mestom je dobrým patrónom, tak ako bol 
niekedy Milan Rastislav  Štefánik.

Milan Choma

Dôstojná spomienka
v Brezovej pod Bradlom

Tohoročné 168. výročie rokov meruôsmych, 
sme si už tradične pripomenuli pri pamätníku 
na historickej Prietržskej (Bukovskej ceste) v 
Brezovej pod Bradlom slávnosťou, ktorú v spo-
lupráci s predstaviteľmi mesta a Spoločnosťou 
M. R. Štefánika pripravil Klub generálov SR.

Vojenské pocty a položenie vencov k mo-
hyle padlých hurbanistov 22. septembra 1848, 
dátumu, ktorý sa stal aj Dňom Ozbrojených 
síl SR, sledovalo mnoho prítomných občanov. 
V mene klubu generálov ich pozdravil gene-
rál Svetozár Naďovič. Okrem iného povedal: 
„Prišli sme, aby sme vzdali poctu veliteľom, 
martýrom a padlým v Slovenskom povstaní 
1848/49. Ich mená sú vyryté do mramorových 
pavéz pri mohyle, ktorej autorom je Dušan 
Jurkovič.“ Súčasťou programu bolo aj prijatie 
čestných členov do klubu generálov. Ich mená: 
Michal Gondek, Josef Šíba, Vlastimil Picek z 
ČR, Helmut Dorner, Roland Vogel z Rakúska, 
Roy Martin Umbergard, Robert Mitchel z USA, 
Valerij Borodijenko z Ukrajiny. Všetkých oce-
nili za upevňovanie dobrých vzťahov s našou 
krajinou.

Pred slávnosťou  na Prietržskej ceste pri-
jala na mestskom úrade vojenskú delegáciu 
Národnej gardy štátu Indiana z USA, vedenú 
generálom Umbergardom primátorka mesta 
Eva Ušiaková. Prítomný bol aj náčelník Gene-
rálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Ľu-
bomír Bulík. O histórii Brezovej prítomným po-
rozprával čestný predseda SMRŠ Peter Uhlík, 
ktorý vzácnych hostí sprevádzal aj na Bradle. 
Americká delegácia  položila veniec na Bradle 
k Mohyle M. R. Štefánika

Gabriela Placková
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„Návrat“ československých 
legionárov do Ruska

V meste Kungur na Urale (Ruská federá-
cia, Permská oblasť) sa v dňoch 7. – 8. ok-
tóbra 2011 uskutočnil druhý ročník vedecko-
praktickej konferencie „Občianska vojna na 
Urale: súčasné problémy prameňoznalectva 
a historiografi e“. Jej usporiadateľmi boli His-
toricko-politologická fakulta Permskej štátnej 
univerzity, Katedra svetových a národných de-
jín Moskovského štátneho inštitútu medziná-
rodných vzťahov, Permské oblastné múzeum, 
Kungurské regionálne múzeum, historicko-ar-
chívny časopis Retrospektíva, mestská správa 
Kunguru a Československá obec legionárska 
v Prahe. 

V rámci  konferencie  odzneli  viaceré  pod-
netné referáty zaoberajúce sa ako teoretický-
mi problémami (periodizácia občianskej vojny, 
terminológia, kritická analýza dochovaných 
prameňov, vyhľadávanie zničených hrobov le-
gionárov a iné), tak otázkami praktickými (vy-
učovanie problematiky na rôznych stupňoch 
škôl) a aj konkrétnymi vojensko-politickými 
udalosťami (vzťahy légií s  boľševikmi, vplyv 
separátneho mieru v Brest–Litovsku, „každo-
denný život“ bojujúcich jednotiek a miestneho 
obyvateľstva, bojovými operáciami v oblas-
ti Uralu – napríklad v Jekaterinburgu, Kyne 
a v iných mestách). Veľmi zaujímavé bolo 

sledovať slovné „súboje“ ruských historikov 
konfrontujúcich názory staršej historiografi e 
s novšími, ideologických náterov zbavených 
postojmi, napríklad v otázke teroru. Diskutova-
lo sa napríklad o tom, že doteraz takmer jed-
noznačne klasifi kovanú činnosť légií v oblasti 
Penzy, Čeľjabinska a inde ako „vzburu“, by 
bolo vhodnejšie nazývať „vystúpením“ alebo 
o otázkach spojených s terorom boľševikov a 
bielych vojsk. Za českú a slovenskú stranu sa 
na konferencii zúčastnili Tomáš Jakl (referoval 
o zbierke fotografi í vo Vojenskom historickom 
archíve v Prahe), Bernard Panuš (prítomnosť 
a dislokácia legionárov v Jekaterinburgu) a 
Ferdinand Vrábel (denníky legionárov ako his-
torický prameň).

Podujatie sa uskutočnilo už druhýkrát a jeho 
prvý ročník v roku 2010 vznikol zo spoločného 
úsilia českej a ruskej strany za účelom pátra-
nia po udalostiach spojených s rokmi 1917 – 
1920, úlohou československého zahraničného 
vojska v Rusku, vyhľadávania hrobov padlých 
čs. vojakov (neskoršie nazvaných legionármi) 
a prípravou obnovy ich pomníkov v Rusku. V 
rámci konferencie sa konal aj okrúhly stôl na 
tému „Vojenské hroby na Urale, vyhľadávanie, 
súčasný stav, súpis, problémy zachovania“. V 
rámci podujatia diskutovali ruskí odborníci o 
stave a problémoch súpisu a zachovania vo-
jenských hrobov v Rusku, konkrétne na Urale 
a z českej strany vojenský pridelenec veľvysla-
nectva Českej republiky v Moskve pplk. David 
Pastyřík referoval o vyhľadávaní hrobov pad-
lých českých a slovenských legionárov, ako aj 
o stavbe pomníkov v Rusku. V predchádzajú-
cich rokoch sa podarilo postaviť už pomníky 
legionárom v Jekaterinburgu, Vladivostoku, 
Krasnojarsku, Buzuluku a Nižnom Tagile, 20. 
októbra sa odhaľoval pomník v Čeľjabinsku 
(symbolizuje legionársky vlak – ešalón) a v 
ďalších rokoch sa  pripravuje stavba ďalších 
približne 45 pomníkov. Konkrétne v meste 
Kungur sa plánuje položenie základného ka-
meňa a odhalenie pomníka v  roku 2012 a ten 
bude mať podobu teplušky (nákladný vagón 
doplnený lôžkami a pieckou). Na fi nančných 
nákladoch stavby pomníka v Krasnojarsku sa 

podieľala aj Slovenská republika.
V ďalšej časti podujatia sa uskutočnila ver-

nisáž výstavy „Československé légie v Rusku 
v letech 1914 – 1920“ v priestoroch regionál-
neho múzea v Kungure. Ide o tú istú výstavu, 
ktorú pripravila Československá obec legio-
nárska v spolupráci s Ministerstvom obrany 
ČR, Vojenským ústredným archívom MO ČR 
a Vojenským historickým ústavom v rámci 
projektu „Legie 100“, ktorá už bola predtým 
inštalovaná aj v Regionálnom múzeu v meste 
Perm a z Kunguru bude putovať ďalej do ďal-
ších ruských miest. Výstava obsahuje takmer 
šesťdesiat panelov so štyristo fotografi ami 
dokumentujúcimi udalosti, pôsobenie a život 
príslušníkov československých légií v Rusku. 
Zaujímavé je riešenie panelov výstavy, ktoré 
symbolicky naznačuje tri fázy života legioná-
rov v Rusku. Prvá fáza má na pozadí panelov 
štruktúru zeminy, čo symbolizuje boje v záko-
poch, druhá drevené steny nákladných vagó-
nov, čo symbolizuje anabázu do Vladivostoku 
a tretia oceľové pláty s nitmi, čo naznačuje 
návrat ruských légií do vlasti zaoceánskymi 
parníkmi. Pri návšteve Regionálneho múzea  v 
meste Lysva (Permská oblasť) tajomník ČsOL 
Milan Mojžíš odovzdal ako dar  pre muzeálnu 
expozíciu československú prilbu vz. 35. Múze-
um má aj etnografi cké oddelenie, kde sú veľmi 
zaujímavé exponáty dokumentujúce život oby-
vateľstva v tomto regióne, zariadenie príbytkov 
prostých ľudí, náradie, oblečenie a podobne. 
V praktickej časti podujatia sa uskutočnila aj 
vernisáž prvého a zatiaľ jediného Múzea ob-
čianskej vojny v Rusku, ktoré je inštalované v 
železničnom vagóne na železničnej stanici v 
Kyne a pátranie po legionárskych hroboch v 
Kišerte, Závode Kyn, Kordone, Závode Molev-
ka a ďalších miestach, na ktorých sa počíta so 

stavbou pomníkov alebo odhalením pamätnej 
tabule. V posledne menovanej obci účastníci 
akcie na jednom z pahorkov v blízkosti obce s 
pomocou miestneho obyvateľa našli aj miesto 
obrany našich legionárov, kde sa dodnes za-
chovali pozostatky troch línií zákopov.    

                                                                               
Ferdinand Vrábel

Účastníci podujatia na Prietržskej

Stanica v meste Kungur

Vodárenská veža v Kungure

Sila ducha je neobmedzená
a nemá hraníc.

M. R. Štefánik



strana č. 17                               BRADLO č. 62

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

DUDINCE
V mesiaci júni sa konalo klubové stret-

nutie členov Spoločnosti M. R. Štefánika. 
Účastníci poznávacieho zájazdu do Bruselu 
v máji 2011 pripravili besedu s premietaním 
fotodokumentácie celého hodnotného vzde-
lávacieho podujatia. Venovali sme pozor-
nosť Bruselu, ktorý je sídlom inštitúcií EÚ 
a NATO, častokrát označovaný za hlavné 
mesto Európy. Je to kozmopolitné mesto, 
kde žije spolu mnoho rozličných kultúr. Po-
drobný výklad o zájazde si pripravil Janko 
Petrov. Pre všetkých prítomných bolo stret-
nutie veľkým prínosom. 

Darina Švecová

KOŠICE
2. 7. si viacerí členovia Spoločnosti M. 

R.Štefánika návštevou  pamätníka na Ru-
žine pripomenuli významnú osobnosť B. 
Björnsona, ktorú spojili aj s návštevou vý-
stavy na Magistráte mesta Košice. Na vý-
chod pricestovali aj členovia z okolia Bre-
zovej pod Bradlom. 131. výročie narodenia  
M. R. Štefánika si pripomenuli 21. 7. polo-
žením  venčeka k súsošiu MRŠ a TGM. V 
predposledný septembrový deň sa viac ako 
10 členiek zišlo na zbere rakytníka rešetlia-
kovitého u Evky Groh. (Ide o veľmi prospeš-
nú, medzi ľuďmi menej používanú rastlinku, 
ktorej plody sú výbornou prevenciou pred 
infekciami, pri žalúdočných a kožných ocho-
reniach, spomaľujú proces starnutia a pô-
sobia proti skleróze.) V príjemnej atmosfére 
zdieľali zážitky z tohtoročných výletov so 
Spoločnosťou M. R. Štefánika. V rámci Dní 
českej kultúry sa členovia zúčastnili mno-
hých aktivít, o.i. výstavy „Fenomén Baťa“, 
„Zlínska architektúra 1910 –1960“, ktorá sa 
konala pod záštitou veľvyslanca ČR na Slo-
vensku, predsedu KSK a primátora mesta 
Košice. Položením venca k pamätníku TGM 
a SMRŠ si členovia spoločnosti SMRŠ a 
Českého spolku pripomenuli vznik ČSR. Za 
zmienku stojí spomenúť aj aktívnu účasť 
členov na každoročnom Medzinárodnom 
maratóne mieru v Košiciach, účasť v zá-
jazdoch za poznávaním ako aj  na Valnom 
zhromaždení Spoločnosti M. R. Štefánika.                                              

Daniela Hricová

MARTIN
Stretnutie členov Klubu priateľov M. R. 

Štefánika a T. G. Masaryka v Martine tento-
krát pripadlo presne na výročie vzniku Čes-
koslovenskej republiky - 28. október. Svia-
točný dátum akoby zdôraznil tému, ktorej 
bol venovaný program – „Úloha M. R. Šte-
fánika pri vzniku Československa“. Členovia 
Klubu navštívili bývalú budovu Tatrabanky, 
dnes patriacu Slovenskej sporiteľni, kde 
bola dva dni po vyhlásení Československa 
podpísaná Martinská deklarácia. V ďalšej 

časti podujatia bol premietnutý francúzsky 
dokumentárny fi lm o M. R. Štefánikovi s ná-
zvom „Neuveriteľný osud.“ Na záver účast-
níci prerokovali plánované celoslovenské 
stretnutie, organizované v spoluprácu so 
Spoločnosťou M. R. Štefánika, ktoré by sa 
malo uskutočniť pri príležitosti 10. výročia 
premenovania astronomickej pozorovateľ-
ne pri najstaršom martinskom gymnáziu na 
Astronomickú pozorovateľňu Milana Rasti-
slava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulí-
nyho-Tótha v Martine. 

Mária Kuková

NITRA
Nitriansky klub t. č. má 34 aktívnych čle-

nov, ktorí vyvinuli enormné úsilie pre posta-
venie sochy M. R. Štefánika v meste. Nimi 
vyhlásená fi nančná zbierka však dosiahla 
necelých tisíc € a všetky navrhované podu-
jatia (napr. divadelné predstavenie) stros-
kotali opäť na fi nanciách. Členovia však 
napriek tomu organizujú zájazdy, prednášky 
a besedy (vlastné i s hosťami) na školách, 
vydávajú svoj Informátor, prispievajú do 
mestských vývesných skríň, píšu si kroniku 
svojej činnosti, aktívne sa zapájajú aj do vý-
stavníckej činnosti.

Ján Maniaček

PARTIZÁNSKE
Veľmi aktívny klub Spoločnosti M. R. 

Štefánika sa realizuje v rôznych oblastiach 
– od  historickej po športovú, do ktorej za-
pája veľkú väčšinu škôl a záujemcov mesta. 
Stretnutia  so  športovcami,  príslušníkmi 
mierových síl OSN, reprezentujú i na stre-
leckých súťažiach či v súťaži vo varení gulá-
ša – to všetko zviditeľňuje nadšencov okolo 
svojho predsedu. Akýmsi ich nepísaným 

„pravidlom“ je návšteva Bradla a položenie 
kvetov pri významných výročiach ako Výbo-
ru klubu, tak aj záujemcov v rámci autobu-
sového zájazdu. Pravidelne sa zúčastňujú 
osláv výročí SNP, na slávnostných zhro-
maždeniach občanov, pri pietnych aktoch 
kladenia vencov, kde rezonuje meno „Milan 
Rastislav Štefánik“.

Štefan Ševčík

PIEŠŤANY
Piešťanský klub Spoločnosti M. R. Štefá-

nika bol založený v roku 2006 a v súčas-
nosti má  44 členov prevažne  však z radov 
staršej generácie. Jeho dlhoročným predse-
dom bol MUDr. Miroslav Kusenda. Členovia 
klubu sa zvyčajne stretávajú prvý utorok v 
mesiaci v klube Rozmarín, ktorý bezplatne 
poskytuje Mestský úrad v Piešťanoch. Na 
klubové dni si pozývajú prednášateľov, kto-
rých prednášky sa týkajú života M. R. Šte-
fánika, jeho diela na politickom poli, ale aj 
cestovateľských úspechov a astronomickej 
činnosti. Najčastejším lektorom je Mgr.Peter 
Uhlík, ktorý dokáže tému podať veľmi púta-
vo, v širšom historickom kontexte (súvislosť 
so Štúrovcami, obdobím prvej republiky, 
Slovenského štátu a pod.), ale aj s odkazom 
pre súčasnosť. O činnosti SMRŠ pravidelne 
informuje  jej predseda Ing. Ján Tatara. Spo-
radicky  bývajú  stretnutia  spestrené  recitá-
ciou p. Plecitej.

Pavol Masaryk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Pripomenutie si narodenia Milana Ras-

tislava Štefánika sa stalo príležitosťou k 
ďalšiemu stretnutiu členov novozaloženého 
Klubu Spoločnosti M.R.Štefánika v Spišskej 
Novej Vsi. V spolupráci s Múzeom Spiša 

Členská schôdza v Martine
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usporiadali  27. júla 2011 fi lmové popolud-
nie s prezentáciou dokumentárnych fi lmov. 
Išlo o dokument s názvom Štefánik – Príbeh 
hrdinu – Vlasť, autora PhDr. Pavla Kanisa 
CSc, ktorý sa zaoberá udalosťami 4. mája 
1919 a na základe argumentácie vysvetľuje 
a rekonštruuje okolnosti leteckého nešťas-

tia. Film uviedla tajomníčka Klubu Spo-
ločnosti Mgr. Jolana Prochotská. Pri tejto 
príležitosti slovenský insitný umelec Tibor 
Gurin venoval Múzeu Spiša a Klubu sošku 
(kameň, kov) M. R. Štefánika „Orol Matky 
Slávy.“   

Ďalším zaujímavým podujatím bola ver-

nisáž výstavy jubilujúceho člena klubu, 
neprofesionálneho výtvarníka Ing. Františ-
ka Hosu, začiatkom augusta v priestoroch 
Galérie umelcov Spiša. Prezentácia tvorby 
umeleckej práce neprofesionálnych vý-
tvarníkov v regióne Spiša nadobúda v po-
slednom období na svojom význame. Ing. 
Františkovi Hosovi učarovali hory. Zážitky 
z mnohých prechádzok po krásnej sloven-
skej prírode zachytil akvarelovou technikou. 
Svojimi dielami  predstavil nádheru končia-
rov našich hôr. Zachytil pohľady na štíty, 
vrchy, upozorňuje na hodnoty nášho kul-
túrneho dedičstva Výstava „Jubilanti 2011“ 
predstavená v Galérii umelcov Spiša sa ko-
nala pri príležitosti jeho 70-ky. 

V septembri 2011 bola uvedená do živo-
ta kniha „Sila ducha doby“, z dejín Štátnej 
meštianskej školy v Spišskej Novej Vsi, 
ktorú napísala predsedníčka Klubu SMRŠ. 
Kniha prvý krát v dejinách mesta približuje 
aj počiatky a rozvoj Štefánikovej tradície v 
meste Spišská Nová Ves v 20-tych rokoch 
XX. storočia a obsahuje vzácnu fotografi u 
z odhalenia pamätníka Milana Rastislava 
Štefánika v Spišskej Novej Vsi v roku 1929, 
portrét matky M. R. Štefánika z roku 1928 
od akademického maliara Jozefa Hanulu a 
okolnosti jej spätosti s našim  mestom.           

                                                                                                                       
Ružena Kormošová

Pohľad na účastníkov klubového stretnutia v Spišskej Novej Vsi

List z Kanady

Členka Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR 
a tlačová hovorkyňa spoločnosti CZECHO-
SLOVAK REAL sa v dňoch 3. – 11. 10. 2011 
zúčastnila zasadania Prípravného výboru 
Združenia slovenských evanjelikov žijúcich 
v zahraničí (ZSEZZ) v provincii Ontário v 
Kanade. V rámci svojho bohatého progra-
mu sa členovia výboru 6. 10. 2011 stretli  na 
pracovnom rokovaní so Slovensko – Ka-
nadskou spoločnosťou M. R. Štefánika v 
Toronte. 

Prítomní boli :
Helen Švihran, predsedníčka; Blanka 

Martinček - Hanečák, podpredsedníčka; Bri-
gita Hyklová, tajomníčka; Dušan Tóth, pred-
seda kultúrneho výboru; Ladislav Hanečák, 
Jaroslav Hykl a Mária Valéria Tóthová, čle-
novia spolku. Predstavitelia spolku informo-
vali o histórii a jeho súčasnej činnosti. 

 Janka Haluková odovzdala pozdravy od 
Spoločnosti M. R. Štefánika z ČR a SR a od 
predstaviteľov CZECHOSLOVAK REAL CZ 
a SK, ktorá podporuje obidve spoločnosti. 
Evanjelický farár Dr. Dušan Tillinger zozná-
mil zástupcov spolku o zámeroch ZSEZZ. 
Senior Slovenského seniorátu Rumunskej 
Evanjelickej luteránskej cirkvi v Nadlaku 
Juraj Bálint pozval členov spolku na oslavy 

200. výročia položenia základného kameňa 
Ev. kostola v Nadlaku.

Pripomienka 150. výročia úmrtia
P. J. Šafárika v Prahe

V dňoch 24. – 26. 6. 2011  usporiadali: 
Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský 
ECAV zbor v Prahe, Slovenský inštitút v 
Prahe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košicach v spolupráci so Spoločnosťou pre 
Tvorbu T, Spoločenstvom evanjelikov se-
verného Gemera a Združením evanjelickej 
inteligencie Liptovsko-oravského a Turčian-
skeho seniorátu „Pripomienku 150. výročia 
úmrtia Pavla Jozefa Šafárika v Prahe pod 
záštitou Petra Brňu, veľvyslanca SR v ČR. 
Pripomienka bola zaradená do podujatia 
„Duchovné hodnoty pre dnešok“.

V rámci tejto slávnosti sa v piatok 24. 6. 
konala v Slovenskom inštitúte prednáška 
doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD. a pro-
jekcia dokumentárneho fi lmu o Šafárikovi v 
réžii  prof. Ing. Ondreja Hronca. Prítomných 
pozdravil aj riaditeľ Literárneho múzea SNK 
v Martine Dr. Jozef Beňovský. V sobotu  sa 
uskutočnil pietny akt pri pomníku P. J. Ša-
fárika na Olšanských cintorínoch, kde pre-
hovorili prof. MUDr. Juraj Kovaľ, prorektor 

Univerzity PJŠ Košice, PhDr. Ján Gbúr, de-
kan Filozofi ckej fakulty UPJŠ Košice a prof. 
PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prorektor  Uni-
verzity Karlovej  Praha.

V nedeľu vyvrcholili oslavy slávnostný-
mi Službami Božími v slovenskom evanje-
lickom chráme sv. Michala v Jirchářích, na 
ktorých kázala farárka Mgr. Martina Gdoví-
nová. Na Pripomienke bol prítomný aj čest-
ný predseda Spoločnosti MRŠ v SR Mgr. 
Peter Uhlík. Predseda Spoločnosti Jána 
Kollára Ing. Vojtech Vecán inicioval pred ča-
som na Správe pražských cintorínov opravu 
náhrobku P. J. Šafárika ktorá sa nakoniec 
vďaka podpore Magistrátu hl. m. Prahy i 
vďaka príspevku UPJŠ Košice uskutočnila 
a dnes je opravený pomník dôstojným mies-
tom posledného odpočinku tohto význam-
ného slovenského dejateľa – literáta, vedca 
i farára.

Janka  Haluková

Listy z Prahy



strana č. 19                               BRADLO č. 62

Prívetivé slnečné počasie 
skorej jesene predznamenalo 
srdečnú atmosféru stretnutia 
členov, hostí, podporovateľov 
a sympatizantov Spoločnos-
ti, ktoré sa konalo 15. októbra 
2011. Podobne ako v minulých 
rokoch sa miestom prezentácie 
bohatého programu stalo Kul-
túrno – spoločenské  centrum  
Fontána v Piešťanoch, obklo-
peného mestským parkom. Po-
čet prítomných, slávnostne na-
ladených účastníkov svedčil o 
veľkom záujme o toto podujatie. 

V čelnej časti kongresovej 
sály spočiatku dominovali pre-
mietané fotografi e, mapujúce 
život v Spoločnosti M. R. Štefá-
nika, ktoré sa potom ustálili na 
siluete generála v sivo-modrej 
vojenskej uniforme. 

Úvod programu patril 15- 
člennému ženskému spevácke-
mu zboru KAPOŠE (Kamarátky 
PO Šesťdesiatke) pod vedením  
Viery Dobrovodskej. Predne-
sené piesne, ktoré si prítomní 
vypočuli s veľkou pozornosťou, 
boli zasvätené rodnému kraju 
M. R. Štefánika, osobnosti jeho 
matky, ako aj vyjadreniam poci-
tov lásky, hrdosti a vďačnosti k 
rodnému kraju a ľuďom, ktorí z 
neho vzišli.

Všetkých zhromaždených 
následne privítala a programom 
veľmi kultivovane a zasvätene 
sprevádzala Mgr. Mária Gallová, 
členka výboru Spoločnosti M. R. 
Štefánika.

Minútou ticha si účastníci 
uctili pamiatku tých členov, ktorí 
ukončili svoju pozemskú púť. 
Pani konferenciérka privítala 
všetkých prítomných, primátorov 
miest, starostov obcí a čestných 
hostí zhromaždenia a stretnutie 
sa začalo odvíjať podľa určené-
ho programu: zvolenie mandáto-
vej, návrhovej a volebnej komi-
sie pod vedením Dr. Vlastimila 
Kátlovského a zvolenie pracov-
ného predsedníctva. Menovaní 
členovia zaujali miesta za pred-
sedníckym stolom a komisie za-
čali svoju prácu.  

Predseda SMRŠ,  Ing. Ján 
Tatara, predniesol správu  o čin-
nosti Spoločnosti, kde zhodnotil 
činnosť a ako hlavnú úlohu vy-
týčil aktualizáciu odkazu M. R. 
Štefánika (viď v prílohe).

Potlesk prítomných bol oce-
nením prejavu pána predsedu 
ako aj ocenením jeho nadšenia 
a dôslednosti, s ktorou vykoná-
va svoju funkciu.

V ďalšej časti vystúpila pani 
Iveta  Makovníková, ktorá uvied-
la správu o hospodárení Spoloč-
nosti, spracované hospodárkou  
p. Zdenkou Šimkovou za ob-
dobie od 1. 1. do 31. 12. 2010, 
ako aj  porovnanie rokov 2010 a 
2009. 

V uplynulých obdobiach boli 
hosťami Valných zhromaždení 
osobnosti a predstavitelia ši-
rokej škály verejnej, politickej 
a vedeckej sféry. Na tomto po-

dujatí predstavovali spojitosť a 
kontinuitu s činnosťou M. R. Šte-
fánika prezident Únie vojnových 
veteránov Slovenskej republiky 
Ing. Ľubomír Kolenčík a pred-
seda Jednoty Česko-slovenskej 
obce legionárskej vo Valticiach  
Mgr. František Trávníček. Meno-
vaní páni  sa poďakovali za po-
zvanie a vyjadrili slová uznania  
práci Spoločnosti.

Špeciálnym bodom programu 
bolo odovzdávanie dekrétov  o 
čestnom členstve. Na Valnom 
zhromaždení prevzali dekréty  
diplomat JUDr. Ing. Juraj  Králik 
CSc., emeritný profesor RNDr. 
Ján Chrapan DrSc., a astronóm 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Osobný a ľudský prístup ve-
denia Spoločnosti dokladá sku-
točnosť, že sú prezentované 
dôležité body v živote členov, 
preto odznelo aj blahoželanie 
tohtoročným jubilantom.

Základným dokumentom 

Spoločnosti sú Stanovy, ktoré 
vytyčujú zásady fungovania or-
ganizácie. Po šiestich rokoch 
vznikla potreba niektoré body 
pozmeniť a predložiť na schvá-
lenie Ministerstvu vnútra SR. 
Predseda Spoločnosti Ing. Ján 
Tatara uviedol niekoľko konkrét-
nych návrhov. Rozhodnutím vý-
boru bude mať Správna rada 11 
členov (včítane náhradníkov), 
títo sa stretnú najmenej 3 razy 
do roka. Počet klubov sa zvyšu-
je. Členovia trojčlennej Dozornej 
rady sú volení na 4 roky, kontro-
lujú dodržiavanie Stanov a hos-
podárenie. 

Nielen fyzická prítomnosť na 

podujatiach je dôkazom podpo-
ry. Z rôznych príčin, predovšet-
kým časovej zaneprázdnenos-
ti, zasielajú niektoré pozvané 
osobnosti svoje listy a pozdrav-
né posolstvá. Boli tlmočené po-
zdravy napr. od Ing. Mikuláša 
Dzurindu, Ing. Tibora Mikuša, 
docenta  Milana Belicu,  staros-
tov a primátorov Partizánskeho, 
Brezna, Myjavy, Múzea SNP v 
Banskej Bystrici, Spoločnosti dr. 
Mikuláša Konkolyho, doc. Bro-
klovej, predsedníčky Masaryko-
vej spoločnosti.

Osobne sa do diskusie prihlá-
sil, čestný predseda Nadácie M. 
R. Štefánika profesor Ján Fus-
ka, ktorý si pamätá vznik Spo-
ločnosti. Zdôraznil, že myšlienky 
M. R. Štefánika je nutné šíriť, nie 
len spomínať. K 90. výročiu tra-
gickej smrti  bola odovzdaná so-
cha v Bratislave, rôzne ocenenia 
a pamätné listy. Významnými je 
vydanie publikácií. Následne 

spolu s predsedom Nadácie 
prof. Dušanom Bakošom odo-
vzdali ocenenia Štefánikovej 
Spoločnosti v Trenčíne (kde za-
čala 1. spoločnosť pracovať ešte 
v čase trvania Československa), 
nitrianskemu klubu – p. Maniač-
kovi a Spoločnosti M.R.Štefáni-
ka. Za ocenenie sa poďakoval 
Ing. Ján Tatara. 

Dr. Vojtechom Čelkom bola 
pripomenutá skutočnosť, že 
pražská časť SMRŠ spolupracu-
je aj s inými spoločnosťami, po-
menovanými po slávnych Slová-
koch, veľmi blízka je spolupráca 
so slovenskou SMRŠ. Konšta-
toval, že hoci žije v Prahe veľa 
ľudí zo Slovenska, pomaly sa v 
nich vytráca  spolupatričnosť a 
vlastenectvo, predovšetkým u 
mladších ročníkov.

Za Zväz protifašistických bo-
jovníkov pozdravil Valné zhro-
maženie v mene jeho predsedu  
Ing. Pavla Sečkára CSc., vedúci 
organizačného odboru Ústred-
nej Rady doc. Viliam Longauer.  
Boli pripomenuté aktivity spoloč-
nosti a zhrnuté celoživotné pô-
sobenie M. R. Štefánika. Je vní-
maný ako symbol statočnosti.

Za ČsOL vystúpil Mgr. F. 
Trávníček, ako zástupca Juho-
moravského kraja. Hovoril o pro-
jekte starostlivosti o vojnových 
veteránov so zameraním na so-
ciálnu a zdravotnú starostlivosť. 
V ČR bolo v r. 2006 vojnových 
veteránov vyše 1800. Novodo-
bá spolupráca súvisí s odkazom 
legionárov a vojakov 1. svetovej 
vojny. Ing. Tatarovi bola odo-
vzdaná pamätná doska-plaketa.

Rokovanie pozdravil dr. Fer-
dinand Vrábel za Českosloven-
skú obec legionársku. Toto voj-
sko pôsobilo v zahraničí. Praha 
vždy predstavovala miesto, 
významne spojené s činnosťou 
légií. Určitá kontinuita bola pre-
rušená totalitným režimom, ale 
nadväzuje na všetko pozitívne, 
čo presadzovali T. G. Masaryk a 
M. R. Štefánik. 

Príspevkom k dôstojnému 
pripomenutiu si stého výročia 
vzniku Čsl. légií a ČSR je urči-
te projekt „Légie 100“. Cieľom 
je  pátranie  po  hroboch  vo-
jakov, obnovovanie pomníkov, 
návštevy miest bojov, vydáva-
nie materiálov, realizácia fi lmov. 

Pohľad na pracovné predsedníctvo, foto: P. Mika

XXI. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA
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Mladí ľudia zorganizovali cestu 
do Ruska, snahou je dokumen-
tácia hrobov a ich udržiavanie. 
V oblasti Vladivostoku padlo 5 
tisíc čsl. legionárov. Pod zášti-
tou Ministerstva obrany ČR bola 
pri absolvovaní trasy presunu 
spracovaná dokumentácia hro-
bových miest, SR sa zapojila 
formou memoranda. V tejto sú-
vislosti  bola  pripomenutá  myš-
lienka M. R. Štefánika, že každý 
národ si musí svoju slobodu do-
byť sám, krvou, jedine tak zosta-
ne zachovaná.  

Pozdravy členov Únie vojno-
vých veteránov Slovenskej re-
publiky odovzdal jej prezident,  
Ing. Ľubomír Kolenčík. Táto or-
ganizácia má v stanovách boj 
za slobodu, mier a demokraciu. 
Od 1. 1. 1993 pôsobilo vo svete 
prostredníctvom OSN cez 10 ti-
síc jej členov. 

Starostka obce Košariská 
Mgr. Anna Abramovičová pripo-
menula, že sa blíži znovuodha-
lenie busty M. R. Štefánika na 
jeho rodnom dome v predvečer 
vzniku ČSR, 27. októbra. Pokra-
čovaním významného projektu, 
cyklotrasy, ktorá spája rodiská 
M. R. Štefánika a T. G. Masary-
ka, bude otvorenie posledného 
úseku do nového penziónu  v 
Košariskách.

V rokovaní nasledovala 
prestávka, ktorú účastníci využili 
na neformálne rozhovory.

V diskusii vystúpil  Mgr. Peter 
Uhlík. Poďakoval za návštevu 
prítomných. Pripomenul, že pri 
vzniku organizácie stálo 350 
ľudí, zdôraznil osobu Jána Iž-
dinského ako aj podujatia, ktoré 
realizuje Spoločnosť pre členov.

Vladislav Klimek z Trnavy 
informoval o priebehu cesty 6 
mužov po stopách légií k 130. 
výročiu narodenia Štefánika. 
Trasa viedla cez Poľsko a Bielo-
rusko do Ruska – do Jekaterin-
burgu a Nižného Tagiľu, kde sa 
pamätník legionárom nachádza 
v blízkosti detského domova 
a deti sa o pamätník starajú. 
Účastníci cesty obdarovali tieto 
deti vianočnými balíčkami. Ďal-
šou zastávkou bol Krasnojarsk. 
Tam bol pamätník zanedbaný, 
ale je vybudovaný nový. Pri Baj-
kale bol pamätník lokalizovaný 
až podľa súradníc, v zlom stave. 
Vo Vladivostoku sa nachádza 
veľký cintorín, ale miesto je neu-
držiavané. Bolo skonštatované, 
že príslušné české ministerstvo 
prejavuje viac záujmu a podpo-

ry a slovenská strana v tomto 
prejave vlastenectva je veľmi 
málo zastúpená. Ľudia v uve-
dených oblastiach sú podľa ná-
zorov účastníkov cesty prívetiví 
a sčítaní, aj keď ich názory na 
pôsobenie legionárov sa môžu 
líšiť.

O slovo sa opäť vystúpil Mgr. 
Trávníček. V súvislosti s pamät-
níkmi, zasvätenými legionárom, 
informoval o morskom cintoríne 
vo Vladivostoku, ktorý bol pred 
5 rokmi vybudovaný nákladom 
5 miliónov korún českých, ale 
bol pred 4 rokmi zničený. Poho-
voril o množstve podujatí, ktoré 
Jednota realizuje. Dobové ukáž-
ky budú aj pri ceste obrneného 
vlaku. Informoval aj o projekte 
„Krev legionáře“, ktorá má za-
chytávať kontinuitu života pred-
kov – legionárov. Upozornil na 
vznik 45 minútového fi lmu v r. 
2010 s názvom Nahodilá armá-
da, čo je práve zásluhou potom-
kov legionárov.

V nasledujúcich príspevkoch 
zaznel návrh, aby vek členov ne-
bol obmedzený spodnou hrani-
cou 18 rokov a k tomuto návrhu 
sa pripojilo niekoľko diskutujú-
cich. Osobným príbehom prispel 
pán Jozef Mudroň z okresu Vra-
nov nad Topľou zo spoločnej 
cesty s 2 mladými ľuďmi, kde 
prezentoval apel na Spoločnosť, 
aby zabezpečila väčšie šírenie 
poznatkov o osobe M. R. Štefá-
nika. Ing. Ján Tatara povedal, že 
Spoločnosť urobí kroky, aby sa 
viac materiálov dostalo do učeb-
níc dejepisu a občianskej náuky. 

Tatiana Grófová poukázala 
na vydanie knihy Dr. F. Kelleho, 
ktorá vychádza aj z cestovania 
M. R. Štefánika ako aj zážitkov 
autora.

Ferdinand Vrábel upozornil 
na negatívnu skúsenosť z Vra-
nova, kde bolo sokolské hnutie, 
vychádzajúce z legionárskej fi lo-
zofi e, chápaná len výlučne ako 
športové a došlo k zániku orga-
nizácie.

Závažným faktom sa javí sku-
točnosť, že členovia a sympati-
zanti Spoločnosti sú väčšinou 
v strednom a seniorskom veku, 
preto by na podujatia malo byť 
pozývaných viac detí a mladých 
ľudí. 

V príspevku Jaroslava bar-
tánusa odznela informácia o 
návrate názvu chaty M. R. Šte-
fánika pod Ďumbierom, kde sa 
konalo spomienkové podujatie 
za účasti českých a nemeckých 

turistov.
Po ukončení diskusie sa ná-

vrhová komisia odobrala na ro-
kovanie.

Veľmi atraktívnou časťou 
programu bolo sledovanie fi lmu 
scénáristu, kameramana a reži-
séra Jiřího Tesařa, ktorý vytvoril 
v TV Ostrava cyklus Album juž-
ných morí. Snímka Nové Slo-
vensko predstavuje cennú son-
du o aktivitách M. R. Štefánika 
v nám vzdialenej lokalite ostrova 
Tubuai. Jednalo sa o plánované 
podnikanie s pestovaním a vyu-
žitím kokosových paliem. Zákla-
dom bola myšlienka, že množ-
stvo Čechov a Slovákov odišlo 
žiť a pracovať do USA. Podve-
terné ostrovy v Oceánii sa javili 
ako možný cieľ  existencie a 120 
ľudí prevažne z Čiech a Moravy 
do tejto oblasti skutočne odišlo. 
Vo fi lme hovorí Antonín Kovařík, 
syn jedného z osadníkov, ktorý 
sa tu oženil s adoptívnou dcérou 
p. Amdeého, miestneho podni-
kateľa. Z tejto doby pochádza 
myšlienka M. R. Štefánika, že 
peniaze sú kyslíkom pre vedu. 
Ich nedostatok si práve on často 
bolestne uvedomoval.

Predposledným bodom pro-
gramu bola správa návrhovej 
a mandátovej komisie. Konšta-
tovali, že počet prítomných je 
140 členov a 20 hostia. Valné 
zhromaždenie schválilo správu, 
zmenu Stanov Spoločnosti, ulo-
žilo informovať médiá o konaní a 
aktivitách a vyjadrilo znepokoje-
nie nad nedostatočnou výučbou 
národnej histórie. Výboru bolo 
uložené zvolať 1. zasadnutie do 
konca novembra 2011 s rozde-
lením funkcií. Čestné členstvo 
bolo udelené 3 významným 
osobnostiam.

Posledná časť programu pa-
trila dievčenskej folklórnej sku-
pine Turanček zo Starej Turej 
pod vedením Mgr. Zuzany Pilá-
tovej. Spev sprevádzali hrou na 
hudobné nástroje, pásmo bolo 
doplnené básňou Pieseň o vlasti 
a Poďakovaním za lásku od M. 
Rúfusa. 

O živote a činnosti M. R. 
Štefánika sa často hovorí for-
málnym, až patetickým tónom. 
Tento pohľad z časti vyvažuje  
opis situácie z doby jeho Praž-
ských štúdií, o ktorej informoval 
Dr. Pavol Kanis. Ida Kosecká pri 
spoločných prechádzkach pod 
Petřínom povedala Štefánikovi a 
M. Sch. Trnavskému, že upred-
nostní toho, kto jej dá krajší dar-

ček. Mladí muži našli originálne 
riešenie: Báseň napísal v lyric-
ko- romantickom duchu Štefánik, 
hudbu zložil M. Sch. Trnavský.

Protikladom tejto skladby 
bola v závere legionárska hym-
na. Tá svojím výrazným rytmom 
a úsečnou naliehavosťou textu 
svojho času burcovala legioná-
rov do boja za ideály, ktoré prijali 
za svoje.

Korene a základy budúceho 
smerovania človeka nachádza-
me väčšinou v jeho detstve a 
mladosti. Aj keď Milan R. Štefá-
nik precestoval v živote stovky 
a tisícky kilometrov do vzdiale-
ných  častí  našej  planéty, po-
čiatky jeho záujmu boli určite tu, 
v jeho rodisku, na nám blízkych 
Košariskách. Pohľad na hviezd-
nu oblohu znamenal pre ľudí, 
medzi ktorými vyrastal, pravde-
podobne predovšetkým oddych 
po ťažkej práci na poliach a v 
okolitých lesoch. Ale on videl  
hviezdy ináč a už vtedy mu boli 
tak blízko… Dátumom svojho 
narodenia patril M. R. Štefánik 
k znameniu Raka, po ktorom už  
nasleduje ďalší deň znamenie 
Leva. Ale kvality vodcovského 
a organizačného typu človeka, 
ako legionárskeho leva, potvrd-
zoval Štefánik celý život. Doká-
zal za obzory nielen vidieť, ale 
sa tam aj dostať.  

Ivana Pavelková

SPRÁVA O ČINNOSTI
Spoločnosti M. R. Štefánika,

prednesená predsedom Spoločnosti 
M. R. Štefánika v plnom znení

Vážení hostia, dámy a páni, 
milí priatelia.

Srdečne Vás pozdravujem na 
21. zasadnutí Valného zhromaž-
denia SMRŠ, tu v Kultúrnom a 
spoločenskom centre Fontána v 
Piešťanoch.

Som rád, že ste si našli čas 
a prišli ste na toto významné 
stretnutie členov Spoločnos-
ti. Cieľom – v zmysle Stanov 
SMRŠ – je zhodnotiť našu mi-
nuloročnú činnosť a hľadať nové 
cesty, ako zdokonaľovať našu 
prácu, aby sme čo v najväčšej 
miere mohli plniť základné po-
slanie našej Spoločnosti, ktorým 
je sprostredkovávať poznatky o 
živote a diele M.R.Štefánika a 
aktualizovať jeho odkaz.

Predkladám Valnému Zhro-
maždeniu správu o činnosti 
Spoločnosti MRŠ od ostatného 
VZ.
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V správe sa venujem viac ve-
ciam, ktoré vyplývajú z uznesení 
Výboru spoločnosti, pretože na-
šou snahou je, aby ste sa o čin-
nosti a živote spoločnosti dozve-
dali čo najviac pri čítaní nášho 
občasníka BRADLO a verím že 
to tak je.

Výbor Spoločnosti mal 15 
členov a od ostatného VZ za-
sadal  4x v Piešťanoch. Riešil 
zásadné veci, ktoré zodpoveda-
jú poslaniu našej Spoločnosti a 
tiež organizačné záležitosti, kto-
ré sú dôležité pre našu činnosť.

Občasník BRADLO – výbor 
sa na svojom zasadnutí uznie-
sol, že po zmene redakčnej 
rady v zložení Mgr. Gallová ako 
šéfredaktorka, Mgr. Uhlík a Ján 
Tatara ako členovia sa bude 
spracovávať v Banskej Bystri-
ci,  tlačiť v Piešťanoch vo fy. PN 
print s.r.o., za oveľa výhodnej-
ších podmienok ako doteraz,  so 
snahou stále zvyšovať kvalitu.

Webová stránka – člen 
Klubu Partizánske pán Mika 
predstavil návrh inovácie našej 
webovej stránky s ponechaním 
pôvodného názvu a loga. Strán-
ka je už v novej podobe na in-
ternete a môžete si ju prezerať 
na adrese www.mrstefanik.sk. 
Je aj na Vás členoch a predse-
doch klubov, aby ste prispievali 
informáciami o svojej činnosti a 
rôznymi materiálmi tak, aby ná-
vštevníci stránky mali stále aktu-
álne informácie o SMRŠ.

Výbor sa zaoberal aj mož-
nosťou pomoci realizácie po-
stavenia sochy MRŠ v Nitre, 
ktorá by mohla byť realizovaná v 
horizonte piatich rokov – samo-
zrejme to záleží na fi nanciách. 
Z toho dôvodu SMRŠ vyhlásila 
prostredníctvom MV SR a médií 
verejnú celoslovenskú zbierku.

Diskutovaná bola aj možnosť 
vydania publikácie autorov 
Mgr. Márie Gallovej a Ing. Jána 
Maniačka „Posol hviezdnych 
diaľav“. Publikácia pojednáva 
jedinečnú faktografi u o živote a 
diele, ale aj o pomníkoch, pa-
mätníkoch, artefaktoch a mno-
hých zaujímavostiach o M. R. 
Štefánikovi.

Predsedníčka vlády SR pani 
Iveta Radičová prijala delegá-
ciu SMRŠ zastúpenú  Jánom 
Tatarom a Františkom Kelem. 
Pani premiérka bola obozná-
mená s činnosťou a aktivitami 
SMRŠ (spoločnosti). Prisľúbená 
fi nančná pomoc pani premiérky 
bola do konca roku 2010 zreali-

zovaná, vďaka čomu sme mohli 
uhradiť vydanie dvoch čísiel ča-
sopisu BRADLO a časť fi nancií 
zostala na iný metodický mate-
riál.

V roku 2011 bola podpísaná 
Dohoda o vzájomnej spolu-
práci s MO SR.

S úspechom boli uskutočne-
né prezentácie knihy Františka 
Keleho „M. R. Štefánik – vý-
znamný cestovateľ a jeho nasle-
dovníci“ realizované samotným 
autorom a vydavateľkou Tatia-
nou Grófovou.   

S potešením oznamujem, že 
boli založené dva nové kluby 
SMRŠ a to v Liptovskom Mikulá-
ši  pod  vedením Ing. Jaroslava  

Bartánusa a  v  Spišskej  No-
vej Vsi pod vedením Dr. Ruže-
ny Kormošovej. Želám im veľa 
úspechov v ich činnosti a dobrú 
vzájomnú spoluprácu.

Vzhľadom na nevyužívanie 
kancelárie spoločnosti v Brezo-
vej pod Bradlom z praktických 
dôvodov a na vysoké nájom-
né, bolo výborom dohodnuté 
zrušenie zmluvy o prenájme s 
Mestom Brezová pod Bradlom. 
Sídlo spoločnosti však zostáva 
formálne v Brezovej pod Brad-
lom. Činnosť predsedu a výboru 
spoločnosti sa vykonáva v sú-
kromnej kancelárii predsedu bez 
nároku na odmenu a v priesto-
roch Kursalónu v Piešťanoch, 
taktiež bez nároku na odmenu 
za nájom. Aj priestory, v ktorých 
sa nachádzame, boli nám dote-

raz poskytované sponzorsky, za 
čo naozaj patrí vďaka kompe-
tentným.

Vzhľadom na súčasný stav 
Stanov Spoločnosti už v niek-
torých bodoch neaktuálnych, 
výbor podáva návrh na zmenu 
Stanov na základe skúseností a 
potrieb. Zmeny budú prejednané 
na tomto Valnom zhromaždení.

Výbor spoločnosti má ďalej 
eminentný záujem, aby sa ujas-
nili termíny viažuce sa k hranič-
ným dátumom  života MRŠ. Sta-
novisko odzrkadľuje termínové, 
obsahové a iné návrhy, záväzné 
pre všetkých tých, ktorým poria-
danie týchto slávností prislúcha 
a tak, aby sa termíny nekrižova-

li, ale ujednotili. Je preto nutné 
ujasniť, čo je regionálna resp. 
rodácka, čo celonárodná spo-
mienka, čo ktoré podujatie pod 
koho záštitu patrí. Myslíme tým 
Prezidenta SR, Úrad vlády, MO 
SR, MZV SR, verejnú správu re-
giónu, resp. rodákov. Spomien-
ky, podujatia, tryzny v priebehu 
roka by mali gradovať a nie upa-
dať. Vtedy je totiž M. R. Štefá-
nik stredobodom pozornosti, ale 
zároveň nemôže byť nástrojom 
rôznych, aj  politických cieľov.

Aktivity a snahy, o ktorých 
som hovoril sú iba troškou z 
toho, čo sa snažíme odovzdať 
našim členom a verejnosti v 
zmysle poslania našej spoloč-
nosti. Chceme a záleží nám na 
tom, aby Spoločnosť M. R. Šte-
fánika  bolo vidieť čo v najširšom 

spektre  činností  aj  pri  stretnu-
tiach s mládežou. Konáme tak aj 
prostredníctvom besied, literár-
nych súťaží, výstav, prezentácií, 
zájazdov. 

Pri tejto príležitosti mi dovoľte 
poďakovať sa pánom Dr. Fran-
tiškovi Kelemu, Mgr. Petrovi Uh-
líkovi a Ing. Jánovi Maniačkovi 
za uskutočnenie obrovského 
množstva besied po celej SR 
hlavne pri stretnutiach s mláde-
žou.

Vážení hostia, dámy a páni,
vymenoval som zatiaľ viac 

menej samé pozitíva v našej 
činnosti. Určite, máme aj veľa 
ťažkostí, nepochopení a problé-
mov, ale tie sú nato, aby sme ich 
riešili. A na tom neustále pracu-
jeme.

Dovoľte mi, aby som sa po-
ďakoval inštitúciam, členom, 
sympatizantom a priateľom, 
ktorí veľkou mierou prispeli a 
prispievajú k činnosti spoločnos-
ti.

Ďakujem predovšetkým Úra-
du vlády SR a premiérke Ivete 
Radičovej za fi nančnú pomoc a 
podporu.

Ďakujem Mgr. Marte Jurčovej  
- riaditeľke KSC Fontána a jej 
spolupracovníkom za poskytnu-
tie priestorov a pomoc pri reali-
zácii tohto stretnutia.

Moja vďaka patrí aj pánovi 
Milanovi Šiškovi – riaditeľovi tla-
čiarní PN Print s.r.o. za vynika-
júcu spoluprácu a sponzorstvo.

Ďakujem spoločnosti CZE-
CHOSLOVAK REAL pod ve-
dením konateľa Ing. Vladislava 
Stanka za dobrú spoluprácu v 
mediálnej a osobnej aktivite. 
Moje poďakovanie patrí praž-
skej Štefánikovej spoločnosti, 
Čsl. obci legionárskej ako aj Ma-
sarykovej spoločnosti v Prahe. 
Aby som bol úplný v menovaní 
našich spolupracovníkov, medzi 
ktorých patrí aj Múzeum T. G.
Masaryka v Hodoníne a múzeá 
v SR, ako aj obecné a mestské 
úrady.

Osobne sa chcem poďakovať 
Mgr. Márii Gallovej za pomoc pri 
príprave a realizácii tohto VZ, za 
prípravu až po vydanie občasní-
ka BRADLO a jeho distribúciu a 
za pomoc pri vedení spoločnos-
ti.

Ďakujem členom Výboru spo-
ločnosti za spoluprácu, predse-
dom klubov spoločnosti za ve-
denie klubov a ich činnosť.

Nemôžem s ďakovaním za-
budnúť ani na hospodárku a po-
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kladníčku pani Zdenku Šimkovú, 
ktorá sa vzorne stará celé roky 
o naše fi nančné prostriedky, evi-
denciu členstva a s tým spojené 
činnosti.

Naostatok poďakovanie patrí 
všetkým nemenovaným, ktorí sa 
svojou snahou pričinili o dobrý 
chod našej Spoločnosti a samo-
zrejme Vám všetkým za spolu-
prácu a dôveru.

Týmto zároveň vzhľadom na 
to, že končí dvojročné funkč-
né obdobie predsedu a celého 
Výboru SMRŠ, odovzdávame 
funkcie VZ. V mene všetkých 
členov výboru a v mene svojom 
ďakujem za dôveru.

Želám si, aby Spoločnosť 
M. R. Štefánika naďalej orga-
nizovala svoju činnosť v zmys-
le odkazu MRŠ v duchu zásad 

vlastenectva, humanizmu a de-
mokracie.

Rád by som ukončil môj vstup 
citátom M. R. Štefánika. Citujem 
„Hlavnou vecou je objasniť si 
cieľ a jeho hodnotu a potom na-
zbierať všetky možné a nepred-
vídané prekážky. Ale nie na to, 
aby si človek nimi ospravedlnil 
ústup. Ale na to, aby jednu za 
druhou odstránil. Veď čože je 

naša práca? Odstraňovanie pre-
kážok a v priebehu tohto proce-
su ukáže sa náš cieľ vždy bližšie 
a jasnejšie, jeho hodnota rastie 
a človeku pribúda na energii.“

Ďakujem vám za pozornosť.

* Súčasťou osláv 93. výročia vzniku ČSR 
v Košariskách bolo aj slávnostné znovuodha-
lenie bronzovej busty Milana Rastislava Šte-
fánika na priečelí jeho rodného domu  27. 10. 
2011 – pôvodná busta, dielo akad. sochára Jána 
Hoffstädtera bola osadená v roku 2002, ktorý 
v noci  z 24/25. augusta 2010 ukradli neznámi 
páchatelia.

Na priečelí múzea zostali zvyšky mramo-
rového podstavca  po buste – žiaci Základnej 
školy M. R. Štefánika vyšli s iniciatívou o 
znovuvytvorenie busty, našli darcu, ktorý zafi -
nancoval jej vytvorenie – avšak, chce zostať v 
anonymite. Vďaka jeho príspevku sa vytvorili 
busty dve: jedna epoxidová – na nerozoznanie 
podobná tej bronzovej je na priečelí domu a 
bronzová je umiestnená v zasadacej miestnosti 
Národného domu M. R. Štefánika.

Slávnostného odhalenia busty sa zúčastnili 
predstavitelia Nadácie M. R. Štefánika, Spo-
ločnosti M. R. Štefánika, Spolku rodákov, ako 
aj ďalší hostia, ktorých činnosť je  spätá s pa-
miatkou M. R. Štefánika. V neskorších hodi-
nách slávnostne otvorili cyklotrasu, ktorá spája 
rodiská M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Na 
obidvoch podujatiach vystúpili s hodnotným 
kultúrnym programom žiaci košarisskej školy  
pod vedením dr. Martina Janšta.

* Bratislavský samosprávny kraj zorga-
nizoval 28. 10. 2011 v Bratislave spomienko-
vú slávnosť pri príležitosti 93. výročia vzniku 
Československej republiky, počas ktorej župan 
Pavol Frešo spolu s poslancami položil veniec  
pod sochu Milana Rastislava Štefánika na ná-
breží Dunaja. „Pre bratislavskú župu má vznik 
Československej republiky a Štefánik ako oso-
ba dve veľmi silné posolstvá. Vďaka vzniku 
Československej republiky prežil slovenský ná-
rod vo svojej dnešnej podobe  národnej štátnos-
ti. ČSR, na vzniku ktorej má Štefánik obrovskú 
zásluhu, bola vtedy jedna z mála demokracií v 
stredoeurópskom priestore. Na obe veci by sme 
mali byť hrdí a mali by sme si  ich každoročne  
pripomínať“ – povedal župan Pavol Frešo.

Okrem tejto spomienkovej slávnosti sa žu-
pan P. Frešo zúčastnil aj na kladení vencov k 
soche T. G. Masaryka pred Slovenským národ-
ným múzeom. Podujatie zorganizovali OKS, 
Československé mosty a Český spolok na Slo-
vensku.

* Obec Dunajská Lužná, Spolok rodákov 
M. R. Štefánika, Cirkevný  zbor a.v. ECAV  
Dunajská Lužná, ZŠ Dunajská Lužná uspori-
adali pri príležitosti 93. výročia vzniku prvej 
ČRR sympózium „Odkaz Milana Rastislava 
Štefánika a jeho vplyv na výchovu občanov 
SR k  vlastenectvu“, ktoré sa konalo pod zášti-
tou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a 
predsedu BSK Pavla Freša. K prítomným sa po 
privítaní starostom obce o. i. prihovoril aj pred-
seda Spoločnosti Ing. Ján Tatara. Z jeho prejavu 
vyberáme: „Osobnosť a dielo M. R. Štefánika 
predstavuje základný pilier nielen historickej 
infraštruktúry obrazu Slovenska vo svete, ale 
aj jeho rovinu hodnôt, ktoré tvoria večne aktu-
álny odkaz. M. R. Štefánik bol demokrat a na 
demokratickom princípe bola založená aj jeho 
politika a diplomacia. Nadviazal na myšlienko-
vé dedičstvo Hurbana, Hodžu a Štúra a v tomto 
diele pokračovali  aj ďalší  demokrati – diplo-
mati Š. Osuský, J. Papánek, M. Hodža a ďalší. 
Štefánik bol presvedčený, a to je aj jedna z jeho 
myšlienok, že  „Budúcnosť moja je buď skvelá, 
buď nijaká!“ Z celého myšlienkového a hodno-
tového bohatstva je treba zdôrazniť niekoľko 
základných oblastí. Milan R. Štefánik: vzdelá-
val seba aj iných, pracoval pre iných, bojoval 
a zomrel za iných. Bol nesmierne pracovitý – k 
stanoveným cieľom sa prepracovával s fantázi-
ou, eleganciou, šarmom a obetavosťou – cítil 
potrebu byť vlastencom – poukázal na nevy-
hnutnosť spolupráce národov Európy a sveta. 
V odbornej časti sympózia vystúpili so svojimi 
príspevkami historici SAV dr. B. Ferenčuhová, 
Dr. M. Zemko, Dr. M. Kšiňan a Mgr. M. Čaplo-
vič z VHÚ. Po ukončení sympózia sa uskutoč-
nilo neformálne stretnutie účastníkov podujatia.

OSLAVA ČSR v Muzeu Tomáše
G. Masaryka v divadle SEMAFOR

28. říjen je dnem vzniku Československé 
republiky a státním svátkem, ale rovněž datem, 
kdy si společnost CZECHOSLOVAK REAL 
připomněla již třetí výročí svého založení.  Ve-
dení fi rmy připravilo na tento den oslavy, které 
se konaly pod záštitou primátora hlavního měs-
ta Prahy, doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

28. 10. v odpoledních hodinách se sešli prv-
ní hosté v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, 

kde společně s ředitelem muzea Mgr. Františ-
kem Povolným a starostou obce Lány Karlem 
Skleničkou položili květiny k soše prvního pre-
zidenta T. G. Masaryka. Deset VIP osobností, 
např. slovenský herec Andy Hryc, ředitel ne-
mocnice Hradec Králové MUDr. Roman Pry-
mula, moderátor Vlasta Korec, ale i fi nalistky 
MISS ČR a SR –  Lucie Smatanová, Petronela 
Pribilová i majitel a jednatel společnosti ČSR 
Ing. Vladislav Stanko, zasedlo k šachovnicím, 
aby se v šachové simultánce utkali se součas-
ným nejlepším českým šachistou – velmistrem 
Davidem Navarou a se slovenským velmist-
rem a členem Československého olympijského 
týmu Jánem Plachetkou.  Pro všechny zúčastně-
né to byl určitě zajímavý zážitek. Velmistři byli 
v závěru simultánky oceněni soupravou skla zn. 
Moser ze sklářské dílny, jež se v minulosti pro-
slavila například výrobou daru pro amerického  
prezidenta Baracka Obamu, kterým ho při své 
návštěvě v USA obdaroval český premiér Petr 
Nečas. 

Z Lán se následně hosté přesunuli do divadla 
SEMAFOR v pražských Dejvicích, kde bylo 
nejen pro ně, ale i pro další hosty a partnery 
společnosti připraveno představení Hodiny jdou 
pozpátku. V hlavní roli zazářili - jak jinak - Jitka 
Molavcová s Jiřím Suchým.

Samotnému představení předcházel slav-
nostní úvod, v němž zazněly tóny Smetanovy 
Vltavy a poté hosty přivítala tisková mluvčí 
společnosti Janka Haluková. Ta přítomným hos-
tům tlumočila omluvu a zároveň i pozdravy od 
prezidenta Václava Havla, premiérky SR Ivety 
Radičové, primátora hl. m. Prahy Bohuslava 
Svobody a od starostky Prahy 6 paní Marie 
Kousalíkové. Majitel fi rmy Ing. Vladislav Stan-
ko společně s mediální tváří fi rmy Lucií Smata-
novou odevzdali Idě Dostálové – výherkyni PR 
kampaně, která probíhala po celý rok na webo-
vých stránkách společnosti – dárkový poukaz 
na pobyt v resortu Club Canada na Lipně.

Slavnostní úvod pokračoval projevem le-
gendární televizní hlasatelky – stále šarmantní 
a svěží paní Kamily Moučkové, která ve svých 
slovech připomněla vznik republiky a poděko-
vala společnosti CZECHOSLOVAK REAL za 
přípravu těchto oslav. Diváky pozdravili rovněž 
ředitel Muzea T. G. Masaryka v Lánech Mgr. 
František Povolný a zástupkyně Společnosti 

28. október
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M. R. Štefánika v ČR paní Zuzana Bukovská. 
Připomněla, že členové Společnosti položili 
odpoledne květiny k soše M. R. Štefánika na 
Petříně a přečetla hostům pozdrav od vedení a 
členů sesterské slovenské Společnosti se sídlem 
v Brezové pod Bradlem. 

Oslavy byly věnovány nejen republice a spo-
lečnosti ČSR, ale i divadlu SEMAFOR a jeho 
principálu Jiřímu Suchému, který nedávno osla-

vil významné životní jubileum. Panu Suchému 
i paní Jitce Molavcové pogratulovali zástupci 
společnosti ČSR  Ing. Vladislav Stanko a Lucie 
Smatanová a předali jim spolu se zástupci Ga-
lerie MIRO a fi rmy Granát hodnotné dary. Po 
české a slovenské hymně ožilo jeviště divadla 
skvělými hereckými výkony a krásnou hudbou 
a tancem v rytmu swingu. Slavnostní večer poté 
pokračoval After party v hotelu DAP, jejíž sou-

částí byla netradiční módní přehlídka sloven-
ských, moravských a českých lidových krojů za 
doprovodu cimbálové muziky.

CZECHOSLOVAK REAL děkuje za účast s 
podporu všem partnerům i hostům této důstoj-
né oslavy státního svátku České republiky i 3. 
výročí založení společnosti CZECHOSLOVAK 
REAL.

                                                  Jitka Neumannová

Našli sme na internete -  prečítali sme  v knihe – Našli  sme
***  Pri príležitosti 130. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika aj na pôde Organizácie Severooatlantickej zmluvy v Bruseli ožila 
spomienka na veľkého Slováka, mediátora medzi ľuďmi a  národmi. Ucelenú tematickú výstavu, ktorá obsahuje fotografi e, dobové do-
kumenty a komentáre v sídle NATO 20. októbra 2010 slávnostne otvoril stály predstaviteľ SR veľvyslanec František Kašický. V úvodnom 
príhovore zdôraznil myšlienku Milana Rastislava Štefánika, ktorý veril, že slobody nie je hoden ten, kto si myslí, že mu ju druhí vybojujú. 
Rodák z Košarísk inšpiroval svojim životom a dielom celé generácie Slovákov a aj dnes reprezentuje jednu z našich najvýznamnejších 
osobnosti. Štefánik bol totiž osobnosťou, ktorá vedela pre svoje vedecké, ale i národnospoločenské dielo získať rozhodujúcu podporu 
medzinárodného spoločenstva. Vernisáž poctili svojou prítomnosťou aj zástupca generálneho tajomníka NATO Claudio Bisogniero, pred-
seda Vojenského výboru NATO admirál Gianpaolo Di Paola, rovnako ako aj hostia z radov sekretariátu členských i nečlenských štátov 
organizácie.

***
***  V dňoch 21. – 26. mája 2011 sa konalo spomienkové putovanie členov Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Leteckého zväzu Milana 
Rastislava Štefánika a  Klubu seniorov Doprastavu po stopách Milana Rastislava Štefánika v Taliansku. Ofi ciálny program sa začal 22. 
mája v spolupráci s Konzulárnym zastupiteľstvom SR v Padove položením venca  pred hotelom, v ktorom M.R.Štefánik prenocoval pred 
posledným letom do Bratislavy. Slávnostný akt kladenia venca k pamätnej tabulu M. R. Štefánika sa uskutočnil 24. mája na Piazza della 
Madonna di Loreto neďaleko Oltára vlasti v Ríme. Na slávnostnom akte sa okrem zástupcov slovenského veľvyslanectva a inštitútu v 
Ríme zúčastnili aj zástupcovia poisťovacej spoločnosti Assicurazioni Generali, na priečelí sídla ktorej je umiestnená pamätná tabuľa. 
Prítomní si počas ceremónie pripomenuli významné etapy života a posolstvo tohto významného slovenského dejateľa, ako aj význam 
prebratia bojovej vlajky československých légií zo strany Štefánika od talianskeho predsedu vlády Vittoria Orlanda práve na schodoch 
Oltára vlasti dňa 24. mája 1918. Program slovenskej delegácie vyvrcholil 26. mája 2011 položením venca na letisku v Campoformido, 
odkiaľ Štefánik naposledy vzlietol.

***
***  Málo známa je zásluha J. Šnejdárka, rodáka z moravských Napajedel o vybudovanie prvého pomníka M. R. Štefánikovi v Bratislave. 
Príhoda s tým spojená, cez vybudovanie mohyly na Bradle až po nedávne odhalenie Štefánikovej sochy pred novostavbou Slovenského 
národného divadla v Bratislave, dokumentuje veľmi dobre vzťah Slovákov v minulosti aj prítomnosti k svojim dejinám a ich najvýznamnej-
ším predstaviteľom. Miesto opisu dajme prehovoriť hlavnému hrdinovi – generálovi Šnejdárkovi: „Roku 1921 som sa vrátil na Slovensko 
ako veliteľ bratislavskej divízie. Prišiel som práve včas: bývalý cisár Karol urobil svoj puč a ja som strážil Dunaj po celý čas, čo tá vec 
trvala. Bol som totiž ustanovený veliteľom „dunajského frontu.“ Raz mi oznámili z Prahy, že o tri dni príde do Bratislavy knieža Lanza di 
Scala, taliansky minister kolónií, aby mi odovzdal Rad talianskej koruny, ktorým ma vyznamenal taliansky kráľ… Hneď mi napadlo, že 
knieža, syn národa, ktorý si ctí hrdinov svojich aj cudzích, bude chcieť navštíviť miesto, kde sa zrútil náš hrdina generál Štefánik a kde 
našiel smrť nielen on, i príslušníci talianskej armády, ktorí ho sprevádzali. Zavolal som  veliteľa bratislavského ženijného pluku a šli sme 
na miesto, kde pred dvomi rokmi došlo k tragickej katastrofe. Miesto sme museli hľadať peknú chvíľu, pretože aj skromný kríž, ktorý ho 
označoval, bol už preč. Keď sme s pomocou obyvateľov pracujúcich tam v okolí miesto spoľahlivo zistili, povedal som veliteľovi ženis-
tov: „Priateľu, dávam  ti rozkaz, aby do 48 hodín stál na tomto mieste malý pomník s vytesanými menami generála Štefánika a  padlých 
Talianov. Tento pomník musí vyzerať tak, ako by tu stál už dva roky. Zoženieš starý blok kameňa a zariadiš všetko potrebné. Všetko 
potrebné dostaneš, ale pomník tu do 48 hodín musí byť. „Neuplynulo ani štyridsať hodín a pomník tam bol a vyzeral dosť staro. V určenú 
dobu pricestovala talianska misia. Bol som s predpísanou slávou a patričným hlukom dekorovaný na Námestí slobody. Do Bratislavy 
prišli Taliani s jedným autom plným vencov. Boli určené pre pomník generála Štefánika a jeho sprievodcov. Na mieste Štefánikovej smrti 
predniesol knieža dojemnú reč. Musel som pri tom myslieť na hanbu, ktorá by v očiach rytierskeho muža padla na celý náš národ vinou 
niekoľkých nezodpovedných funkcionárov, keby Taliani našli tragické miesto neposvätené nejakým znamením.“ (článok: O pomníkoch v 
etnických a politických zápasoch, Šnejdárek, J.: Pochoduj, nebo zemři, druhé vydaní 1994)

***
***  V knihe „Päť amerických prezidentov a česká babička“ Eliška Coolidge – Hašek na str. 43 píše: „ Reprezentanti politickej emigrácie 
Štefan Osuský a Petr Zenkl sa hádali, kto z nich bude prvý prezident slobodného Československa. Boli to zbytočné politické hry, obaja 
zomreli skôr, než bola akákoľvek šanca na obzore.“ 

***
*** Nadácia VUB „Hlasujte za poklad svojho srdca“ každoročne vypíše on line hlasovaciu „súťaž“ s možnosťou získať fi nancie na re-
konštrukciu vytipovaných objektov. Tento rok to boli sochy v ôsmych mestách, za ktoré obyvatelia hlasovali počas mesiaca októbra. Do 
súťaže prišlo celkom 17 320 hlasov. Zvíťazili štyri plastiky antických bohov pred Thermia Palace v Piešťanoch s počtom hlasov 3645. 
Hlasovalo sa aj za iné sochy, keďže mnohé stratili lesk a na jeho navrátenie nie sú fi nancie. Patrili sem aj Pamätník protitureckých bojov 
vo Veľkých Vozokanoch, socha P. O. Hviezdoslava v Námestove, Jána Hollého v Maduniciach, J. Kollára v Mošovciach, Milana Rastisla-
va Štefánika v Predmieri (získala 1697 hlasov), Mateja Bela v Očovej a alegorické plastiky Fraňa Štefunka v Martine.
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Školstvo má v tomto meste 
bohatú dlhodobú tradíciu.  Jeho 
začiatky sú v nižšej židovskej ná-
rodnej reálke, ktorej ofi ciálny vznik 
sa datuje do roku 1862. Reálkami 
sa nazývali stredné školy všeo-
becnevzdelávacieho typu so za-
meraním na matematiku a prírodo-
vedné predmety. Obvykle boli len 
šesť až osemročné. Od roku 1847 
tu existovala privátna židovská 
štvortriedna normálka čiže ľudová 
škola. Správcom obidvoch škôl bol 
Jozef Weisse, hlavný rabín novo-
mestských židov. Vyučovanie bolo 
orientované v maďarskom duchu.           

Po prevrate v roku 1918 profe-
sori židovskej reálky opustili obec 
a so vznikom Československej re-
publiky prestáva činnosť židovskej 
reálky. Návrh na založenie vyš-
šej reálky inicioval 7. mája 1919 
evanjelický farár Ján Martiš. Návrh 
podporený aj okolitými obcami bol 
akceptovaný a výnosom Minister-
stva školstva a národnej osvety 
zo dňa 6. septembra 1919 sa už 
realizovala transformácia reálky 
na Československú štátnu reálku 
v Novom Meste nad Váhom. Vy-
učovanie v prvom školskom roku 
sa začalo 16. septembra 1919. 
Na otvorení školy sa zúčastnil Dr. 
Okánik, nitriansky župan. Škola 
dostala do vienka meno Milana 
Rastislava Štefánika. Každoročne 
si pedagógovia a študenti pripo-
mínali jeho pamiatku, najčastejšie 
výletmi na Bradlo.      

Komisia prezrela 7. októbra 
1921 školu, ktorej budova bola v 
dezolátnom stave. Konštatovala, 
že ohrozuje zdravie aj život žiakov 
i učiteľov. Po rôznych písomných 
aj osobných intervenciach, ktoré 
vyvrcholili na ministerstve škol-
stva v Prahe, bola vypísaná súťaž 
na projekt stavby školy. Z 20-tich 
uchádzačov vybrala komisia pro-
jekt Aloisa Mezeru. Nad hlavným 
vchodom školy umiestnil bustu 
generála M. R. Štefánika, tesanú 
z kameňa podľa modelu sochá-
ra Karla Dvořáka z Prahy a štít s 
plastickým štátnym znakom, ktorý 
zhotovili pražskí sochári prof. Ka-
rel Štipl a Bruha. Staviteľom bol 
podnikateľ Ing. František Soukup. 
Slávnostné otvorenie novej budo-
vy vykonali 7. septembra 1924. 
Hlavným rečníkom bol správca 
Ministerstva školstva a národnej 
osvety Dr. Ivan Markovič. V prvom 
školskom roku 1924/1925 v trie-
dach 1 – 8 bolo 253 študentov, z 
nich maturovalo 18. Vyučovalo ich 
13 pedagógov, z ktorých iba traja 

boli Slováci. Ostatní prišli z Moravy 
a z Čiech, ale mnohí z nich sa v 
priebehu roka naučili po slovensky.   

Meno Štefánika ostalo škole 
do roku 1939. Od roku 1940 sa 
už meno Štefánika neobjavuje v 
názve školy, ale ešte nechali jeho 
bustu na priečelí budovy. Odstrá-
nili ju v  roku 1950. Namiesto nej 
tam dali reliéf hlavy dievčaťa a 
chlapca. 

So spoločenskými zmenami 
bola v decembri 1989 vznese-
ná požiadavka na vrátenie mena 
Štefánika do názvu školy. Tak 27. 
októbra 1990 bola na ľavú časť 
priečelia budovy umiestnená bron-
zová busta generála Štefánika a 
nápis: „Gymnázium M. R. Štefáni-
ka”. Bustu zhotovil akademický so-
chár Milan Struhárik. Vo vestibule 
je busta M. R. Štefánika, ktorú tiež 
zhotovil on. Vo vitrínkach sú foto-
kópie zo života Štefánika. 

Pri príležitosti 75. výročia zria-
denia gymnázia vydali v roku 1994 
Pamätnicu.

Ján Maniaček st.
Pramene:
Fraňová Ľ., Šatková K. a kolektív 
spolupracovníkov: Pamätnica, 75 
rokov Gymnázia M.R. Štefánika v 
Novom Meste nad Váhom, Tising 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,  
Kurišová M.: List z Gymnázia M.R. 
Štefánika z 18.10.2005,
Fraňová Ľ.: Osobné spomienky.

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika NOVÉ MESTO NAD VÁHOM   

Budova Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom (z archívu autora)

Takéto  oznamy  mimoriadne tešia…
*  Dňa 4. mája 2011 si žiaci a učitelia Evanjelického lýcea v Bratislave 
pripomenuli  92. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefáni-
ka. Pri tejto príležitosti sa v predvečer výročia zúčastnili exkurzie na 
Košariská, do Evanjelického kostola v Košariskách, a na Mohylu na 
Bradle položili veniec, venovaný študentmi Evanjelického lýcea.
V stredu 4. mája zorganizovali prednášku pána profesora Ing. Jána 
Fusku DrSc., venovanú životu a prínosu Milana Rastislava Štefáni-
ka pre Slovensko. Zároveň žiakov správca Nadácie Ing. Pavel Šesták 
oboznámil s budovaním a ideou Pamätníka Milana Rastislava Štefáni-
ka v  Bratislave. Celá spomienková slávnosť bola za spevu hymnickej 
piesne „Kto za pravdu horí“ ukončená slávnostným odhalením busty 
Milana Rastislava Štefánika. Bustu zhotovil akademický sochár, doc. 
Ján Hoffstädter, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  
Je darom rodičov žiakov lýcea a prejavom vďaky a úcty niekdajšiemu 
žiakovi Lýcea – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

* Veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok slávnostne odhalil 9. 
novembra 2011 v 14-tom parížskom obvode pamätnú tabuľu veno-
vanú generálovi M. R. Štefánikovi. Slávnostného odhalenia sa zú-
častnili poprední predstavitelia hlavnej radnice mesta Paríž, starosta  
14. parížskeho obvodu Pascal Cherki, zástupca štábu francúzskych 
ozbrojených síl podplukovník Nicolas Lallemand Driesen, slovenskí 
krajania a v neposlednom rade priami potomkovia generála Štefánika- 
Peter Bušta a Tamara Dudášová. Umiestnenie tejto pamätnej tabule na 
priečelí budovy 6, rue Leclerc, v ktorej M. R. Štefánik žil a pracoval 
v rokoch 1907 – 1919 je výsledkom niekoľkoročného úsilia Veľvy-
slanectva SR a spolupráce s francúzskymi úradmi. Novoinštalovaná 
pamätná tabuľa je po stéle na parížskom námestí Generála Štefánika 
v 16-tom parížskom obvode a soche pri Observatóriu v Meudone po-
slednou podĺžnosťou, ktorú Slovenská republika má voči osobe M. 
R. Štefánika
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N A Š I  J U B I L A N T I
Ivan Capek   „75“ 

V živote som stretol  veľa ľudí, ktorí ma 
ovplyvnili a ovplyvnili natoľko, že by som 
bez nich nebol tým, čím som. Jedným z nich 
je aj Mgr. Ivan Capek, bývalá výrazná peda-
gogická osobnosť myjavského gymnázia, v 
závere školskej služby aj jeho riaditeľ. V ad-
ventnom čase 13. decembra 2011 sa  doží-
va 75 rokov. Je dlhoročným členom Spoloč-
nosti M. R. Štefánika, mojím priateľom a tak 
mi pripadla úloha napísať k jeho životnému 
jubileu krátky medailón. 

Ako staroturianski rodáci sme od detstva 
spolu športovali a tréningy vnímali ako dob-
re využitý čas. Súťažili sme v každom roč-
nom období v prírode i v telocvični, hoci o 
športovom profesionalizme sme nemali ani 
potuchy. Pohyb znamenal veľa pre naše 
zdravie i telesnú všestrannosť, z čoho ťaží-
me i v seniorskom veku.

Minulé storočie nám pripravilo aj chvíle 
pohnuté, lebo i doba bola taká a výrazne 
zasiahla do našich existencií, najmä v ro-
koch pohonu na „triednych nepriateľov“. 
Často virtuálni mocipáni, skrývajúci sa za 
vládu „robotníkov“, dovolili nám absolvovať 
„jedenásťročenku“, inak užitočnú len v tom, 
že nás vzdelávalo pár dobrých pedagógov 
predchádzajúceho novomestského Gymná-
zia M. R. Štefánika. Potom, kľukatou ces-
tou, ale s cenným svedectvom o úspešnom 
exámene, predierali sme sa štúdiom v Brati-
slave, až sme  jedného dňa, ako „promovaní 
pedagógovia“, stáli pred svojimi žiakmi. Ko-
lega Capek na Myjave a ja v Brezovej pod 
Bradlom. Nezávisle na sebe sme si vybrali 
priestor profesionálnej existencie a mies-
ta bytia v našom podjavorinsko-podbrad-
lianskom kraji, čo nás  posunulo  k  trvale 
užitočnej spolupráci. Ba i návraty do milej 
nám Starej Turej, sme si často a dodnes, 
spoločne plánovali. 

Čo ovplyvnilo Ivanove už trištvrtestoroč-
né dejiny? Motorom jeho vitality boli túžby 
a ciele, ktoré si stanovuje. Predurčilo ho k 
tomu jeho športové a hudobné (kontrabas) 
nadanie v mladosti. Potom to bol originálny 
pedagogický rukopis. Konzekventný v sym-
patickej tvrdohlavosti bez rigidity, hĺbavý v 
pohľade na svet, čitateľný v medziľudských 
vzťahoch, ale aj v didaktickej schopnos-
ti, ponúknuť  prednostne  vedomosti  pred 
hroziacim prstom. Širokej to palety, ktorú 
verbálne prezentuje aj účastníkom našich 
tematických zájazdov. V týchto aktivitách s 
ním permanentne počítam a radím ho k mo-
jim tromfom ako turistu, botanika, geológa, 
paleontológa či geomorfológa. Spoľahlivej-
šieho od neho by som nenašiel ani povest-
ným Diogenovým lampášom.

Je introvert, ale dobre poznám jeho poli-
tické i náboženské názory. Kresťanská viera 
mu nikdy nebránila vnímať svet v evolučnej 

línii, odporní mu boli len radikáli a vyznávači 
vulgárneho materializmu. Transcendentne 
refl ektoval v znamení kríža, hlavne osob-
ným prežívaním, ale aj prepojením na iných, 
aby nebol vo viere sám. Fascinuje ho Kan-
tova  idea o „hviezdnatom nebi nad hlavou 
a mravnom zákone v srdci“. Matematicky 
je to aj jeho najkratšia vertikála k etike, aby 
nikoho na svoje konto neokradol a osobný 

účet nadobúdal v čestnom živote. Po smrti 
manželky Milky dokázal prekonať aj strach 
z prázdnoty (horror vacui). Samozrejme po-
mocou milujúcich detí i vnukov v Bratislave 
a Banskej Bystrici, ale aj prácou v záhrade a 
túlačkami po milých mu pešinkách.

Vinšujem jubilantovi v mene členov Spo-
ločnosti M. R. Štefánika i čitateľov Bradla 
ešte mnoho slnečných rokov a chuť do akti-
vít, ktoré rád vykonáva.

   V dobrej viere Peter Uhlík

Nestor slovenskej diplomacie
JUDr. Ing.Juraj Králik

Veľvyslanec, stály predstaviteľ pri Európ-
skej kancelárii OSN, vedúci Stálej delegácie 
na Konferencii OSN pre odzbrojenie v Že-
neve, vysokoškolský profesor, spisovateľ,  
výtvarník a milovník hudby JUDr. Ing. Juraj 
Králik, CSc., sa narodil 26. júla 1926 v Ko-
šiciach. 

Právne (Právnická fakulta UK) a ekono-
mické vedy (Vysoká škola ekonomická), 
ako aj  operný spev vyštudoval v Bratislave. 
Dohovorí sa viacerými cudzími jazykmi, zo  
6 jazykov zložil skúšky na úrovni štátnych 
skúšok.

V rokoch 1948 až 1953  riadil Ústav te-
órie  štátu a práva na Právnickej fakulte UK.

V rokoch 1953 až 1993 pôsobil, s preru-
šením v rokoch normalizácie, v diplomatic-
kých službách v Budapešti, Ženeve a v New 
Yorku. V rokoch 1974 - 1977 sa podieľal na 
príprave medzinárodnej zmluvy a zúčastňo-
val sa na rokovaniach s Maďarskom o spo-
ločnej výstavbe a prevádzke Vodného diela 
Gabčíkovo - Nagymaros. 

V roku 1968 bola  jeho kariéra prerušená: 
dvadsať rokov pracoval na Hydrometeorolo-
gickom ústave M. R. Štefánika, v Stredisku 
OSN pre ochranu životného prostredia, v 
Ústave rádioekológie a využitia jadrových 
techník. Po roku 1989, predtým ako nastúpil 
opäť do Ženevy, bol vedúcim úradu vlády 
národného porozumenia. V rokoch 1990 – 
1993 pôsobil  ako osobitný poradca dvoch 
generálnych tajomníkov OSN v New Yorku 
(Javiera Pérez de Cuellar a Butrus Butrus 
Ghálího). V roku 1993 sa stal poradcom mi-
nistra zahraničných vecí Slovenskej republi-
ky a neskôr radcom prezidenta SR Michala 
Kováča. Prednášal dejiny umenia diploma-
cie na dvoch bratislavských univerzitách. 
Následne bol štyri roky externým poradcom 
ministra zahraničných vecí SR Eduarda 
Kukana. Viac ako pätnásť rokov predsedal 
Medzinárodnej Asociácii pre OSN (WFUNA) 
na Slovensku, vypracoval návrh na zriade-
nie diplomatickej akadémie Štefana Osus-
kého v Bratislave, zastával post predsedu 
Správnej rady Slovenského národného stre-
diska pre ľudské práva. 

Diplomat Juraj Králik dostal do vienka 
viacero talentov – spev,  maľovanie, šport, 
literárna tvorba. Je synovcom nestora slo-
venského výtvarného umenia – Petra Júlia 
Kerna, kresleniu sa venoval pod vedením 
akad. maliara F. V. Podolaja. Výtvarné diela 
J. Králika – predovšetkým kresby a akvarely 
– boli prezentované  na výstavách v Košici-
ach, Michalovciach, Humennom, Trebišove, 
Bratislave, ale aj v rezidenciách ambasád 
jeho pôsobenia. Pred zápisom na UK uro-
bil talentové skúšky na Štátnom  konzerva-
tóriu – bol lyrickým barytónom – absolvoval 
Eugenom Oneginom. Muzikantský talent 
však uplatňoval aj pri hre na klavír. V roku 
1948  na Trati mládež stál pri zrode vysoko-
školského tanečného a speváckeho súboru 
Lúčnica (choreograf, sólista), bol aj  členom 
folklórneho súboru – predchodcu súboru 
Zemplín. Je milovníkom vážnej hudby (L. 
van Beethoven, P. I. Čajkovskij), opernej 
tvorby (R. Wagner, G. Verdi), ale má rád aj 
„ľahší žáner“.

Významná je aj jeho publikačná činnosť. 
Juraj Králik doteraz napísal trinásť kníh, 
medzi iným vedecko-popularizačné publiká-
cie: „Trójsky kôň civilizácie“ (1974, vyšiel aj 
v ZSSR, Rumunsku), „Dnešok a zajtrajšok 
vedy“ (1982), V „Odkaz-e satanskej plané-
ty“ (2010) sa pohybuje na prelome hard a 
soft sci fi , „Medovnik- ľubovňik abo Každý 
to kvitočok svuj makortet najdze- Zemplín-
ska rapsódia“( napísaný v zemplínskom di-
alekte),„ Lučnica moja láska“( ilustroval sám 
svojimi akvarelmi), „ Letokruhy diplomacie „( 
2003), ktoré ocenila Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska v roku 2004 prvou 
cenou v kategórii literatúry faktu, za knihu 
„Kariérny diplomat“ ho v roku 2006 v Čes-

I. Capek a P. Uhlík na turistických chodníčkoch
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kej republike poctili Medzinárodnou cenou 
Egona E. Kischa. Z oboch týchto kníh nepo-
chybne čerpali a čerpajú poznatky aj mnohí 
slovenskí diplomati a študenti diplomacie a 
medzinárodného práva. 

Z jeho pera pochádza aj libreto opery „Na 
Zempline“, ku ktorej hudbu zložil Tibor And-
rašovan.

V roku 2009 mu udelili  čestné občianstvo 
mesta Michalovce (tu prežil krásne roky 
mladosti a absolvoval Gymnázium).

V roku 2006 prevzal z rúk prezidenta 
republiky Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za 
mimoriadne významné zásluhy v oblasti za-
hraničnej politiky.

Vo svojom živote mal viaceré  vzory, 
medzi nich patril aj M. R. Štefánik. „Som 
hrdý, že ma stihol osud môjho mladíckeho 
ideálu. Štefánik však bol na rozdiel odo mňa 
najprv meteorológom, potom diplomatom“ 
– hovorí. Osobnosť M. R. Štefánika bola v 
rodine Králikovcov veľmi vážená a obdivo-
vaná. Rodičia dali po tejto osobnosti meno 
aj svojmu prvorodenému synovi Milanovi 
Králikovi, ktorý hrdinsky ako vysokoškolák 
padol v SNP. 

Juraj Králik sa vždy k domovine hrdo hlá-
sil, dôsledne plnil svoje poslanie. Na prvú 
stranu  jednej zo svojich kníh  napísal odkaz  
„Nech si každé spoločenstvo ctí minulosť a 
svoje osobitosti, prirodzené je však žiť v sú-
časnosti a riešiť starosti dneška.“

K jeho životu patrí manželka Agika, ktorá 
mu s láskou vytvárala a zabezpečuje pod-
mienky pre široké spektrum jeho rôznoro-
dých  aktivít. Dvaja synovia Juraj a Milan ho 
obdarili 2 vnukmi Jurajom a Miškom a vnuč-
kou Katkou. V súčasnosti mu veľkú radosť 
robí, že sa dožil narodenia dvoch pravnukov 
Jurka a Kubka a keď bude všetko v poriad-
ku, tak na jar 2012 do rodiny pribudnú dvaja 

chlapci – prvé dvojčatá v rodine.
Jeho životným krédom je pre neho tak ty-

pické: „V žiadnej situácii si nezúfať.“  
- mg -

Plk.v.v. Prof. RNDr. Ján Chrapan DrSc.

Narodil sa 21. 9. 1936 v Košiciach. Už v 
posledných rokoch vysokoškolského štúdia 
spoluorganizoval študentskú vedeckú čin-
nosť.

Ukončil Prírodovedeckú fakultu Univer-
zity Komenského – po absolutóriu, v ob-
dobí r. 1959 – 1962 pôsobil ako asistent 
na Katedre fyziky Strojníckej fakulty VŠT 
v Košiciach. V septembri 1962 prešiel ako 
odborný asistent na Katedru jadrovej fyziky 
PrF UK do Bratislavy. V roku 1971 dospel 
k formulovaniu základných téz interdiscipli-
nárnej oblasti, dnes už známej ako radiačná 
chronológia. V roku 1974, keď „Radiačná 
chronológia“ vyšla, bolo toto dielo u nás 
priekopnícke. Autorsky sa podieľal na tvor-
be vysokoškolských učebníc, študijných 
textov, tabuliek z jadrovej a atómovej fyziky. 
Od roku 1972 aktívne pracoval ako člen Fy-
zikálnej terminologickej komisie jednoty pri 
SAV, od r. 1980 bol predsedom subkomisie 
jadrovej a atómovej fyziky. V období rokov 
1972 – 1976 bol členom  rezortnej komisie 
MŠ SSR pre zavádzanie SI sústavy. Svo-
je bohaté poznatky získané pri vedeckej 
práci s hmlovými komorami dokumentoval 
v didaktických článkoch. Táto činnosť mu 
vyniesla medzinárodné uznanie za jeho te-
oretický výraz pre polohu a veľkosť maxima 
presýtenia v difúznych hmlových komorách. 

Profi l vedeckej osobnosti profesora 
Chrapana dokresľujú jeho základné záslu-
hy o organizovanie vedeckej práce v oblasti 
dejín fyziky u nás.

V roku 1999 na medzinárodnom seminári 
z dejín fyziky v Richňave vystúpil s príspev-
kom „Životné osudy Milana Rastislava Šte-
fánika“, ktorý vyvolal nevšedný záujem prí-
tomných. K jeho menu sa viaže aj odvaha 
hovoriť, objektívne a pravdivo písať o tejto 
Osobnosti Slovenska aj vtedy, keď to nebo-
lo veľmi populárne.

Je autorom vyše 70 vedeckých prác. Je 
spoluautorom obrazovej publikácie z dejín  
fyziky. Ako pedagóg pôsobil na Vojenskej 
akadémii v Liptovskom Mikuláši (vedúci ka-
tedry fyziky), kde svojim  svedomitým prístu-
pom k práci významne prispel k pozdvih-
nutiu úrovne vyučovania fyziky, podieľal 
sa na výchove  vojenských špecialistov a 
environmentálnych inžinierov. Pedagogicky 
pôsobil aj na Katedre environmentálneho in-
žinierstva  Technickej univerzity vo Zvolene 
( dekan Fakulty ekológie a environmentalis-
tiky).

Značné úsilie vynakladal na vydávanie 
periodika Myšlienky a fakty, kde redakčnú 
radu okrem slovenských členov tvorili aj čle-
novia zo zahraničia,

Je členom Jednoty matematikov a fyzi-
kov (vstúpil v roku 1954), Slovenskej nukle-
árnej spoločnosti. V roku 2010 dostal cenu 
Zväzu slovenskej VTS za dlhodobú a syste-
matickú propagáciu jadrovej fyziky, jadrovej 
energetiky, rádioenvironmentalistiky a súvi-
siacich disciplín. Je nositeľom Jazdziewske-
ho plakety (Lodž 1983), Striebornej medaily 
UK. Profesor Ján Chrapan ml. je dôstojným 
synom svojho otca – významného fyzika a   
pedagóga – Jána Chrapana st. Patrí k vý-
razným vedeckým osobnostiam,  ktorí citlivo 
spájajú vedeckú erudíciu s pedagogickým 
majstrovstvom.

- mg-

Zostali nám spomienky
Opustil nás Štefan Ciran

V požehnanom veku 91 rokov – 17. októbra 
2011 – zomrel pán Štefan Ciran, jeden z účast-
níkov ustanovujúceho zhromaždenia Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika v roku 1990 a člen 
výboru v prvých dvoch volebných obdobiach jej 
existencie. Narodil sa  20. septembra 1920 v Bre-
zovej.

So zosnulým som sa poznal hneď po príchode 
do Brezovej pod Bradlom pred päťdesiatimi rok-
mi. Vtedy už ako vyštudovaný učiteľ v škole dob-
rovoľne nepôsobil, ale pracoval v závode Kovové  
tkaniny. To nášmu vzťahu nijako nevadilo a celé 
to nasledujúce polstoročie našej známosti sme 
tvorivo spolupracovali.

Myslím si, že v druhej polovici dvadsiateho 
storočia patril medzi najvýznamnejšie postavy 
brezovského spoločenského, kultúrneho i cir-
kevného života. Býval organizátorom, tvorcom i 
účinkujúcim na slávnostných programoch a aka-
démiách. Funkcionárčil vo výboroch kultúrnych 
ustanovizní. Mnoho sezón bol hercom i režisé-
rom brezovskej ochotníckej scény. Ako starejší 

pôsobil na svadbách, smútočnými prejavmi sa 
lúčil na pohreboch. Bol dlhoročným presbytérom 
brezovskej evanjelickej cirkvi a členom jej muž-
ského spevokolu. Písal aj kroniku mesta a histo-
rickými článkami prispieval do regionálnych novín 
a časopisov. Spolupracoval na druhom vydaní 
monografi e  Brezovej pod Bradlom. Hodnotné sú 
jeho publikácie „Storočnica cirkevného spevoko-
lu“, „Spomienky na život v povojnovej Brezovej“ a 
„Piliere brezovského priemyslu“.

Čo sa týka nášho osobného vzťahu, jeho infor-
mácie ako brezovského rodáka a znalca prostre-
dia, boli pre mňa v mnohom určujúce. Nechýbali 
v tom ani mnohé poznatky zo života a diela M. 
R. Štefánika.V tomto smere bude nám všetkým 
chýbať. Česť jeho pamiatke.

                                                                                                                                  
Plukovník PhDr. Miroslav Krejčiřík

(7. 12. 1929 – 17. 8. 2011)

V polovici  augusta   2011  zomrel v Micha-
lovciach vo veku nedožitých 82 rokov dlhoročný 
člen Spoločnosti M. R. Štefánika Miroslav Krejči-
řik. Narodil sa v Uherskom Hradišti. Po vojenskej 
prezenčnej službe bol v roku 1953, podľa prísluš-
ného paragrafu ako podporučík aktivovaný za 
vojaka z povolania. Slúžil v Komárne, Hodoníne 
a nakoniec v Michalovciach. Absolvoval vojenskú 

akadémiu, štúdium ukončil na PF UK v Bratislave.
Za politické postoje v rokoch 1968/69 bol ob-

vinený z oportunizmu a v hodnosti majora pre-
pustený do civilu. Zamestnanie od skladníka, 
cez zásobovača a dispečera našiel v Pozemných 
stavbách. Rehabilitovaný bol v r. 1989 a podľa 
rozkazu z roku 1969 bol povýšený do hodnosti 
podplukovníka,  neskoršie plukovníka. Vstúpil do 
Dubčekovej SDSS a bol predsedom jej krajské-
ho výboru v Košiciach, členom ústredného ve-
denia v Bratislave. Po rozdelení ČSFR založil v 
Michalovciach mestský klub Českého spolku na 
Slovensku, hoci sám sa rozhodol pre slovenské 
občianstvo. Aktívne sa činil i v Spoločnosti M. R. 
Štefánika, získaval členov, propagoval miesta 
padlých čs. legionárov na východnom Slovensku, 
zúčastňoval sa našich zájazdov po stopách ge-
nerála Štefánika a légií na frontoch prvej svetovej 
vojny.

Vždy sa tešil na časopis Bradlo a kontakt s Vý-
borom Spoločnosti M. R. Štefánika neprerušil ani 
v čase nemoci. Jeho odchod však bol nečakaný. 
Česť jeho pamiatke!

• • •
V  piatok 18. novembra 2011 uplynulo 120 ro-

kov od narodenia bývalého čs. legionára v Rusku 
a správcu bradlianskej mohyly generála Štefáni-
ka, Martina Mihočku. Na reštaurovanej fotografi i 
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Slávky Mikulinovej zo začiatku tridsiatych rokov 
minulého storočia, vidíme legendárneho správ-
cu Mihočku s manželkou a knihou návštevníkov 
pred pôvodnou drevenou chatou na Bradle.

Spomienky zaznamenal Peter Uhlík

Šesťdesiat rokov od úmrtia
R. W. Seton-Watsona

Robert William Seton-Watson (20. 8. 1879 
– 25. 6. 1951), známy aj ako Scotus Viator – 
škótsky pútnik, veľký priateľ českého a sloven-
ského národa, jeden z autorov politického pro-
jektu – memoranda o vzniku česko-slovenského 
štátneho útvaru, ktorý mal byť utvorený po prvej 
svetovej vojne. So Slovákmi a ich národnostným 
útlakom, ako aj ich národnostno-emancipačnými 
túžbami v Uhorsku sa oboznamoval od leta 1906. 
Jeho rozhorčená kritika praktík uhorskej vlády sa 
znásobila po tragédii v Černovej v roku 1907. Z 
pôvodného obdivovateľa „liberálneho“ Uhorska 
sa stal vášnivým obhajcom práv utláčaných slo-
vanských národov, osobitne Slovákov. O sloven-
ských národnostných problémoch, ale aj dejinách 
a bohatej kultúre informoval britskú verejnosť a 
celý anglofónny svet článkami v časopise Specta-
tor a knižnými dielami. Veľkú pozornosť vzbudila 
jeho monografi a „Národnostná otázka v Uhor-
sku“, ktorú vydal v roku 1908 v Londýne. Obdivo-
val slovenskú pracovitosť, kultúru a jazyk. Medzi 
Slovákmi mal množstvo priateľov, s ktorými po 
celý život čulo korešpondoval. Dvom desiatkam 
slovenských teológov vymohol vysokoškolské 
štúdium v Edinburghu. Patrili k nim známe osob-
nosti slovenského verejného a duchovného živo-
ta Fedor Ruppeldt, Ľudovít Šenšel, Martin Rázus, 
Vladimír Roy a ďalší. Zaslúžil sa o ich univerzitné 
vzdelanie a vynikajúcu znalosť angličtiny. Záslu-
hou toho Seton-Watsonovi štipendisti vytvorili 
celý rad slovenských prekladov z anglickej ume-
leckej, vedeckej, politickej, ale i duchovnej litera-
túry. Po vypuknutí prvej svetovej vojny ponúkol 

svoje služby českému a slovenskému zahranič-
nému odboju. Za výnimočné sa považuje jeho 
memorandum, adresované vysokým politickým 
kruhom a vláde Veľkej Británie z roku 1914, in-
špirované T. G. Masarykom, ktoré narysovalo 
budúce Česko-Slovensko. Na tvorbe predpokla-
dov nového štátneho útvaru úzko spolupracoval 
s Milanom R. Štefánikom, ako aj ďalšími českými 
a slovenskými exilovými politikmi. Milana Rasti-
slava Štefánika, s ktorým rokoval a stretol sa s 
ním i na významných európskych podujatiach, si 
veľmi vážil a bol hrdý na vzájomné priateľstvo. V 
máji v roku 1919 sa zúčastnil na jeho pohrebe. V 
tom roku predpokladal dlhší pobyt na Slovensku. 
Pri tejto príležitosti navštívil aj Turčiansky Svätý 
Martin v nádeji, že sa  bude môcť zúčastniť na 
obnovujúcom valnom zhromaždení Matice slo-
venskej, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v júni 
1919. No valné zhromaždenie bolo preložené na 
august 1919, pretože Turčiansky Sv. Martin, ako 
aj  celé  Slovensko  v  čase  Seton-Watsonovej 
návštevy bolo ohrozené agresiou maďarských 
boľševických vojsk Bélu Kuna. 

V medzivojnovom období sa politické i sla-
vistické záujmy Seton-Watsona o Slovensko i 
Československo mnohostranne prehĺbili. Svedčí 
o tom nielen knižne vydaný súbor dokumentov 
o Seton-Watsonovi, ktorý vyšiel v 90. rokoch 20. 
storočia v Matici slovenskej v Martine, ale i celý 
rad jeho kníh a článkov. V knihe „Nové Sloven-
sko“ (1924) požadoval decentralizáciu česko-
slovenského štátu a čo najviac samosprávnych 
kompetencií pre Slovákov. Z týchto dôvodov jeho 
popularita na Slovensku mimoriadne vzrástla. 
Prispelo k nej aj Seton-Watsonovo odmietavé 
stanovisko voči akcii britského tlačového magná-
ta lorda Rothemeerea, ktorý sa v lete roku 1927 
otvorene postavil za revíziu maďarských hraníc, 
ustanovených Trianonskou dohodou. Medziná-
rodný škandál, ktorý výdatne živila maďarská 
revizionistická politika, vláda Veľkej Británie na-
pokon odmietla aj zásluhou verejného naliehania 
Seton-Watsona a tým upokojila nielen vtedajšie 
Československo, ale aj celú Európu a svet.

V roku 1928 pricestoval Seton-Watson na Slo-
vensko, jeho návšteva bola chápaná aj ako misia 
dobrej vôle, t. j. potvrdenie britského stanoviska. 
O to viac, že Seton-Watson vo svojich početných 
prejavoch na Slovensku Rothemeerovu akciu 
kritizoval. Bola to triumfálna cesta. Univerzita Ko-
menského mu udelila čestný doktorát a Obec Tur-
čiansky Svätý Martin čestné občianstvo. V tomto 
období mesto Martin pomenovalo dve paralelné 
ulice menami dvoch výnimočných priateľov, Škó-
ta Seton-Watsona – Scotusa Viatora a Slováka 
Fedora Ruppeldta. V mestách, mestečkách a de-
dinách Scotusa Viatora vítali za účasti početných 
zástupov predstavitelia žúp a miest. Výsledkom 
návštevy bola okrem iného kniha „Slovensko ke-
dysi a teraz“ (1931), do ktorej prispelo dvadsať 

päť významných Slovákov, medzi nimi M. Hod-
ža, A. Hlinka, V. Šrobár, Š. Osuský, F. Ruppeldt a 
ďalší – najpovolanejší zástupcovia Slovákov bez 
ohľadu na to, v akej pôsobili strane, ako aj osob-
ností cirkví, vedy a kultúry. Úlohou knihy, ktorá 
vyšla aj angličtine, mala byť medzinárodná obra-
na životaschopnosti vtedajšej Československej 
republiky pred protitrianonsky organizovanou ro-
themereovskou politikou. 

Seton-Watson prišiel do Československa opäť 
v roku 1937 – v jubilejnom roku 30. výročia ma-
sakru v Černovej. Pri tejto príležitosti sa na jeho 
počesť uskutočnil celý rad slávnostných poduja-
tí, v Ružomberku bola na jeho počesť odhalená 
pamätná tabuľa, rovnako pamätník na moste 
medzi Hodonínom a Holíčom, po ktorom mal Se-
ton-Watson v roku 1907 prvýkrát pricestovať na 
Slovensko.    

V dramatickom predvojnovom čase, burcoval 
Seton-Watson svetovú verejnosť proti ohrozeniu 
územnej celistvosti Československa, protestoval 
proti mníchovskej dohode, cez vojnu pracoval na 
strane spojencov v štátnej službe Veľkej Británie 
ako analytik ofi ciálnych i spravodajských doku-
mentov z oblasti juhovýchodnej Európy, písal, 
prednášal a komunikoval s českými a slovenský-
mi politikmi v londýnskej emigrácii a prispieval tak 
k porážke hitlerovskej nacistickej ríše.  

V roku 1946 založil na univerzite v Oxforde Ka-
tedru československých štúdií. Vojnové udalosti, 
počas ktorých Slovensko vyhlásilo vojnu Veľkej 
Británii a neskôr ani železná opona ho neodklo-
nili od pozitívneho vzťahu k Čechom a Slovákom, 
ktorým s obrovským osobným  nasadením a lás-
kou pomáhal pri národnom sebauvedomovaní a 
politicko-ekonomickom vzostupe.

R. W. Seton-Watson je považovaný spolu s 
B. Bjørnsonom za najvýznamnejšieho zahranič-
ného priateľa Československa. Mesto Martin mu 
11. 11. 2011 pri príležitosti Dní mesta Martin – v 
jubilejnom roku 60. výročia jeho úmrtia – vzdalo 
hold: obnovilo a potvrdilo čestné občianstvo 
z roku 1928, ktoré mu bolo počas vojnovej Slo-
venskej republiky – v dôsledku vojnového stavu 
medzi Slovenskom a Veľkou Britániou – zrušené. 
Bol to správny, dôležitý a dôstojný akt. Vyjadril 
rešpekt voči Seton-Watsonovi  a  jeho  krokom, 
orientovaným na dosiahnutie oslobodenia náro-
dov v strednej Európe z područia Rakúska-Uhor-
ska. Obrazne povedané: bez Seton-Watsonovho 
memoranda britskej vláde z roku 1914 by nebolo 
martinskej Deklarácie slovenského národa z 30. 
októbra 1918, nebolo by Československa a ani 
slobodného vývinu slovenského národa, nezrodi-
la by sa Slovenská republika. Vďaka Ti za vzácne 
činy a priateľstvo, vážený náš obranca a druh, 
Škótsky pútnik!   

 
Miloš Kovačka

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ

* 10. 1. 2011 – pripomenuli sme si 190. výro-
čie narodenia Janka Matušku, autora textu slo-
venskej hymny

* 12. 1. 2011 – uplynulo 155 rokov od smrti 
Ľudovíta Štúra

* 15. 1. 2011 – uplynulo 90 rokov od založenia 
Čs.obce legionárskej

* 24. 1. 2011 – na Mestskom úrade v Brezovej 
pod Bradlom prijala predsedu SMRŠ Ing. J.Tataru 
a čestného predsedu SMRŠ Mgr. P. Uhlíka nová 

primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková a spolu ho-
vorili o účinnej spolupráci

* 26. 1. 2011 – Gymnázium Vráble, prednáška 
dr. Františka Keleho o Milanovi Rastislavovi Šte-
fánikovi

* 27. 1. 2011 – sme spomínali  na obete ho-
lokaustu

* 29. 1. 2011 – pred 130. rokmi sa narodil  Da-
niel Pažický, myjavský vydavateľ kníh, ktorý sa  
orientoval na  náboženskú a národnú literatúru

* 30. 1. 2011 – zomrel v 101. roku života naj-
starší člen Spolku rodákov M. R. Štefánika pán 
Martin Danko z Košarísk. Česť jeho pamiatke!

* 4. 2. 2011 – pred 75 rokmi zomrel evanjelický 
kňaz Vladimír Roy, básnik známy aj poéziou, ve-
novanou M. R. Štefánikovi

* 9. 2. 2011 – dr. František Kele v Gymnáziu 
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach besedoval o M. 
R. Štefánikovi

* 18. 2. 2011 – besedoval s členmi brezovské-
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ho klubu SMRŠ predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara
* 22. 2. 2011 – v Piešťanoch zasadal pod ve-

dením predsedu, Ing. J. Tataru výbor SMRŠ, na 
ktorom si prítomní pripomenuli aj 110. výročie na-
rodenia známeho bibliografa Jána Štefánika

* 24. 2. 2011 –  uplynulo 21 rokov od vzniku 
Spoločnosti M. R. Štefánika

* 25. 2. 2011 – sa výročného rokovania Klubu 
SMRŠ v Starej Turej zúčastnili za výbor SMRŠ  
Ján Tatara, Peter Uhlík, Vlastimil Kátlovský a Ján 
Iždinský

* 27. 2. 2011 – v početnom zastúpení našimi 
členmi, konala sa v Cetune spomienková sláv-
nosť pri príležitosti 66. výročia známej bitky Uhro-
vých partizánov s nemeckými okupantmi. SMRŠ 
zastupoval dr. Vl. Kátlovský

* 27. 2. 2011 – V Dome seniorov Cirkvi Brat-
skej Betánia v Bratislave hovoril o svojich cestách 
za Milanom R. Štefánikom  dr. František Kele

* 1. 3. 2011 – na pravidelnom stretnutí členov 
piešťanského klubu SMRŠ oboznámil prítomných 
s cestovateľskými plánmi Spoločnosti MRŠ P. 
Uhlík

* 4. 3. 2011 – uplynulo 10 rokov od smrti insit-
ného básnika a nášho člena Janka Slaného 

* 5. 3. 2011 – uplynulo 5 rokov od smrti Doc. 
Ing. Vladimíra Valacha, čestného člena SMRŠ

* 7. 3. 2011 – pripomenuli sme si 161. výročie 
narodenia Tomáša G. Masaryka

* 9. 3. 2011– dr. František Kele prijal pozvanie 
na besedu do Klubu dôchodcov na Gaštanovej 
ulici v Bratislave

* 10. 3. 2011 – V rámci podujatia Dies iovis 
occursus na Materiálno-technologickej fakulte  
STU so sídlom v Trnave vystúpil s prezentáciou 
svojich ciest za MRŠ dr. František Kele

* 17. 3. 2011 – sa dožil 75 rokov RNDr. Jiří 
Grygar CSc., významný popularizátor astronó-
mie, vzťahu  vedy a viery, za čo získal mnoho 
ocenení, vrátane  ceny UNESCA

* 18. 3. 2011 – pri príležitosti nedožitého sté-
ho výročia narodenia čestnej členky SMRŠ Judity 
Oravskej čítali z jej „Pamätí“ členovia brezovské-
ho klubu SMRŠ

* 21. 3. 2011 – pred desiatimi rokmi zom-
rel známy historik prof. Dr. Ján Hučko, historik 
štúrovského obdobia našich dejín

* 30. 3. 2011 – počas neprítomnosti predsedu 
SMRŠ Ing. Jána Tataru, ktorý bol na dovolenke v 
USA, prijal Mgr. Peter Uhlík zástupcov nitrianske-
ho klubu SMRŠ Ing. J. Maniačka a V. Miklíka, s 
ktorými podpísal Žiadosť o poskytnutie dotácií v 
pôsobnosti MF SR pre obnovu pamätníka M. R. 
Štefánika v Nitre

* 3. 4. 2011 – brezovskú kanceláriu SMRŠ 
navštívil člen SMRŠ, novinár Vladimír Štefanovič 
z Jacoviec a informoval sa o edičných cieľoch 
nášho združenia

* 7. 4. 2011 – členovia brezovského klubu sa 
zúčastnili miestnej slávnosti pri príležitosti  66. vý-
ročia oslobodenia mesta

* 12. 4. 2011 – uplynulo 50 rokov od vstupu 
prvého človeka do vesmíru

* 14. 4. 2011 – v miestnom klube Matice slo-
venskej v bratislavskej Dúbravke sa uskutočnila 
beseda o cestách M. R. Štefánika. Hosťom bol 
aj dr. F. Kele

* 17. 4. 2011 – uplynulo 490 rokov od známe-
ho Wormského snemu, na ktorom Martin Luther 
odmietol odvolať svoje učenie

* 19. 4. 2011 – členov Výboru SMRŠ (pp.Ta-
tara, Naďovič, Ševčík) prijal v Bratislave minister 
obrany Ľubomír Galko

* 20. 4. 2011 – pre ZŠ v Galante v rámci dňa 
Zeme sa prihovoril  žiakom dr. F. Kele

* 13. 5. 2011 – turistov z Prahy a Novej Paky 
sprevádzal po Štefánikovom rodnom kraji Peter 

Uhlík
* 17. 5. 2011 – v zastúpení SMRŠ sprevád-

zal na Bradle zástupcov bezpečnostných úradov 
členských štátov NATO Matúš Valihora

* 25. 5. 2011 – výstavu o meteorologickej 
činnosti M. R. Štefánika v bratislavskom Múzeu 
dopravy navštívil v zastúpení SMRŠ  Mgr. Peter 
Uhlík, ktorý potom besedoval so žiakmi Cirkev-
nej základnej školy Narnia o živote a diele tejto 
osobnosti

* 27. 5. 2011 – členovia brezovského klubu 
SMRŠ sa zúčastnili vydareného ekumenického 
programu „Noc kostolov“ v domácom evanjelic-
kom chráme

* 28. 5. 2011 – členov Klubu SMRŠ z Partizán-
skeho sprevádzal v Košariskách a na Bradle Mgr. 
Peter Uhlík

* 29. 5. 2011 – zoskok padákom z lietadla – 
ako životný sen – absolvoval čestný člen SMRŠ  
náš jubilant Karol Steklý. Úctyhodný výkon!

* 15. 6. 2011. Na  slávnostnom stretnutí pri prí-
ležitosti 50. výročia otvorenia Hvezdárne v Ban-
skej Bystrici sa zúčastnil predseda Spoločnosti 
Ing. Ján Tatara

* 17. 6. 2011 – v Piešťanoch zasadal Výbor 
Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorý  zhodnotil po-
diel a účasť na spomienkových slávnostiach a za-
oberal sa prípravou nového čísla časopisu Bradlo 
ako aj Valného zhromaždenia na jeseň roku 2011

* 29. 6. 2011 – sme si pripomenuli nedožité 
narodeniny riaditeľky AsÚ SAV RNDr. Ľudmily  
Pajdušákovej CSc., (1916 – 1979)

* 2. 7. 2011 – I. Capek a P. Uhlík navštívi-
li Košice a s členmi domáceho Klubu SMRŠ sa 
zúčastnili na výstave o B. Björnsonovi v meste 
i vychádzky k jeho pomníku pri priehrade Ružín 
pod CHKO Sivec

* 3. 7. 2011 – členovia Klubu SMRŠ v Brezo-
vej pod Bradlom sa  zúčastnili pri príležitosti 596.
výročia smrti Jána Husa na spomienkovom po-
poludní

* 5. 7. 2011 –  Pri príležitosti sviatku Cyrila  a 
Metoda sa konala na Branči tradičná evanjelic-
ká Bohoslužba za účasti gen. biskupa M. Klátika. 
Kázal biskup VD ECAV S. Sabol

* 9. 7. 2011 – v piešťanskom hoteli Sĺňava 
sa s konateľom fi rmy Czechoslovak Real Ing. V. 
Stankom sa jeho hovorkyňou J. Halukovou stretli  
predstavitelia SMRŠ P. Uhlík a J. Tatara

* 10. 7. 2011 – uplynulo  90 rokov od odhalenia 
Štefánikovho pamätníka v Myjave

* 14. 7. 2011 – Štefánikov rodný kraj navštívili 
účastníci „EXOD-u“, ubytovaní v Starej Turej, kto-
rých sprevádzal  Mgr. P. Uhlík

* 16. 7. 2011 – P. Uhlík pripravil tematický pro-
gram v Brezovej, na Bradle a v Košariskách aj pre 
členov MO SZPB v Sučanoch

* 23. 7. 2011 – krkonošský peší prechod z 
Horných Míseček k prameňu Labe a odtiaľ jeho 
horným tokom do Špindlerovho Mlyna absolvo-
vali  turisti Mgr. I. Capek, Mgr. P. Uhlík a Ing. Ľ. 
Valášek ml.

* 29. 7. 2011 – členovia brezovského klubu 
SMRŠ sa zúčastnili v miestnom evanjelickom 
kostole na hodnotnom kultúrnom programe „Bre-
zovské perko“, zostaveného dr. M. Janštom

* 31. 7. 2011 – chlad a daždivé počasie ne-
priaznivo ovplyvnili tradičné bratské stretnutie 
Čechov a Slovákov na Javorine

* 2. 8. 2011 – členovia brezovského klubu bla-
hoželali Alžbete Závodnej k jej  94-tým narode-
ninám

* 3. 8. 2011 – zomrel v Prahe člen Masary-
kovho demokratického hnutia Vítězslav Houška 
(86), významný novinár, športový publicista, ale 
aj autor hodnotných kníh o T. G. Masarykovi. 
Česť jeho pamiatke!

* 6. 8. 2011 – Visegrád a Estergom v Maďar-
sku a na spiatočnej ceste  mesto Komárno navští-
vili členovia zájazdu z Brezovej, Myjavy, Starej 
Turej a Piešťan

* 11. 8. 2011 – P. Uhlík navštívil Břeclav. 
Cieľom cesty bolo zabezpečenie  materiálov o  J. 
A. Komenskom a T. G. Masarykovi

* 16. 8. 2011 – skupinu záujemcov z Klatov 
vedenú MUDr. Egonom Lesným sprevádzal na 
Bradle a v Brezovej Mgr. P. Uhlík

* 17. 8. 2011 – čestný predseda SMRŠ P. Uh-
lík odovzdal družstvu dorasteniek z Bytče Pohár 
Bradla v hádzanej, ktorý získali v 9. ročníku

* 26. 8. 2011 – 67. výročie SNP si na mestskej 
slávnosti v Brezovej pod Bradlom pripomenuli aj 
členovia miestneho Klubu SMRŠ

* 29. 8. 2011 – prechádzku do Dvolov a po 
ďalších pamätných miestach 2. odboja v okolí 
Brezovej uskutočnili členovia turistickej sekcie  
miestneho Klubu SMRŠ

* 9. 9. 2011 – uplynulo 70 rokov od vydania 
tragického, tzv. Židovského kódexu, ktorý platil vo 
vojnovom Slovenskom štáte

* 14. 9. 2011 – Košariská a Bradlo navštívil s 
otcom podnikateľ z Kazachstanu Sergey God-
masch, ktorých sprevádzal P. Uhlík

* 20. 9. 2011 – Spolok slovenských spisova-
teľov s fi nančným príspevkom MK SR usporiadal 
zaujímavé podujatie. Dielo Miroslava Musila a 
Antonella Biaginiho „Milan Rastislav Štefánik vo 
svetle talianskych archívov“ uviedol Milan Au-
gustín. Umelecký prednes vybraných úryvkov  
Jozef Šimonovič

* 24. 9. 2011 – v Prahe sa stretli a o ďalších 
spoločných aktivitách diskutovali čestný predse-
da SMRŠ P. Uhlík a predseda SMRŠ v ČR PhDr.
Vojtech Čelko

* 1. 10. 2011 – občania z moravskej Nivnice, 
rodiska J. A. Komenského po pobyte v spriatele-
nej podbradlianskej  Jablonke  navštívili  aj brad-
liansku mohylu, kde ich privítal Mgr. Peter Uhlík s 
príhovorom o MRŠ a jeho kraji

* 3. 10. 2011 – na prvej jesennej schôdzi 
brezovského klubu SMRŠ predstavil prítomným 
svoju novú knihu o najstarších dejinách Brezovej 
Matúš Valihora; súčasťou programu bola aj gratu-
lácia čerstvému sedemdesiatnikovi Ing. Mirosla-
vovi Kostercovi

* 4. 10. 2011 – prvé jesenné stretnutie čle-
nov Klubu SMRŠ v Piešťanoch malo v programe 
prednášku Mgr. Petra Uhlíka o blížiacom sa výro-
čí vzniku ČSR, v kontexte s výraznou pomocou 
amerických Slovákov

* 5. 10. 2011 – členov JDS z Kanianky spre-
vádzal Štefánikovým rodným krajom Mgr. Peter 
Uhlík, v ten deň sa 75 rokov dožil čestný člen 
SMRŠ Václav Havel

* 11. 10. 2011 – pamätné miesta v Brezovej a 
okolí navštívil s redaktorkou SRo Lýdiou Mrázo-
vou P. Uhlík, ktorý zároveň poskytol SRo aj roz-
hovor. O 17.30 hodine v Bratislave – Dúbravke, 
v kultúrnom  stredisku Fontána  usporiadal MO  
MS besedu s Tamarou Dudášovou o M. R. Šte-
fánikovi

* 20. 10. 2011 – na panelovej diskusii konfe-
rencie Nadácie SOCIA o podmienkach na aktívne 
starnutie, konanej v Bratislave vystúpil aj čestný 
predseda SMRŠ Mgr. Peter Uhlík

* 7. 11. 2011 – v rámci Dní vedy a techniky na 
Slovensku v rámci projektu Osobnosti sa Bansko-
bystričania mali možnosť stretnúť s bývalým vi-
ceprezidentom CERN-u prof. RNDr. Branislavom 
Sitárom DrSc. Za zmienku stojí však aj skutoč-
nosť, že na podujatí sa zúčastnil aj jeho spoluži-
ak, doc. RNDr. Vladimír Fajnor CSc. – prapravnuk 
Štefana Fajnora, krstného otca M. R. Štefánika
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Z príležitosti nedožitých 90. narodenín  
Alexandra Dubčeka usporiadala Spoloč-
nosť Alexandra  Dubčeka  dňa 25. 11. 2011  
v  Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
pod záštitou primátora Hlavného mesta  SR 
Bratislavy spoločenské stretnutie.

Alexander Dubček, celosvetove najzná-
mejší Slovák druhej polovice 20. storočia, 
ktorý tvoril  dejiny Slovákov, Čechov i 
dejiny modernej Európy sa zaradil medzi 
velikánov nášho národa, akými boli Ľudo-
vít Štúr, Milan Rastislav Štefánik. Je dané 
osudom, že tieto výnimočné osobnosti slo-
venského národa opustili túto časnosť ne-
očakávane, tragicky a  nebolo im dopriate 
dožiť sa slávy a spravodlivého, objektívne-
ho ocenenie ich činov.

Alexander Dubček patril medzi hŕstku 
politikov, ktorí sa usilovali zjednotiť boj za 
sociálne a národné práva, za obrodu spo-
ločenského systému. Postavil sa do čela 
hnutia za československú renesanciu so-
cializmu, ktorá vošla do dejín pod menom 
„socializmus s ľudskou tvárou“. Bolo to 
personifi kovanie hlbokej ľudskosti Alexan-
dra Dubčeka s jeho typickým úsmevom.“ V 
roku 1968 sa začal demokratizačný proces, 
ktorého zmyslom a obsahom bola služba 
človeku, ľudu, vyjadrenie úcty k všeľud-
ským hodnotám“, ako to výstižne vyjadril 
iniciátor a hlavný predstaviteľ tohto celo-
spoločenského pohybu Alexander Dubček 
pri preberaní čestného doktorátu v odbore 
politických vied od najstaršej univerzity na 
svete v Bologni v r. 1988. Alexander Dub-
ček počas celého dvadsaťročného „norma-
lizačného“ obdobia, počas ťažkých život-
ných skúšok, šikanovania a znevažovania 
sa nevzdal svojho presvedčenia, zachoval si 
dôstojnosť.

Po novembri 1989 sa opäť vrátil na poli-
tickú scénu. Bol presvedčený, že treba nad-
viazať na myšlienkový odkaz z roku 1968, 
nie však dogmaticky, ako to prezentujú jeho 
oponenti. Politicky  sa ďalej vyvíjal. Usi-
loval  sa o kontinuitu s predchádzajúcim 
demokratizačným pohybom, takže prešiel 
na platformu politiky sociálne – demokra-
tických hodnôt. V lete 1990 sa stal predse-
dom Federálneho zhromaždenia ČSFR a v 
tejto funkcii sa zaslúžil o zákonodarnú zme-
nu totalitného systému na pluralitný a tak 
Federálne zhromaždenie za dva roky jeho 
predsedníctva prijalo základné dokumenty, 
od ktorých sa odvíjal celý transformačný 
proces. Popredné univerzity a prestížne 
svetové inštitúcie mu udelili doktoráty, 
ceny a vyznamenania, Európsky parlament 

v Štrasburgu v roku 1990 Sacharovovu 
cenu pre ľudské práva; vo Washingtone v 
tom istom roku dostal Výročnú cenu pre 
ľudské práva, atď.

Naša Spoločnosť M. R. Štefánika vyja-
drila obdiv, úctu, uznanie k životnému die-
lu a postoju Alexandra Dubčeka udelením 
čestného členstva. Toto ocenenie prijal s 
veľkou radosťou a vďakou. Veď myšlien-
kový a životný odkaz M. R. Štefánika ho 
trvale sprevádzal, posilňoval v politických 
zápasoch  spolu s revolučnými  a  bojovými  
tradíciami  podbradlianskeho a podjavo-
rinského kraja a Brezovej, ktoré často na-
vštevoval, kde našiel oddaných priateľov a 
prívržencov.

Na slávnostnom spomienkovom zhro-
maždení odzneli príhovory a spomienky 
významných hostí: prvého prezidenta SR 
Michala Kováča, prof. Milana Čiča – vedú-
ceho kancelárie prezidenta SR (v zastúpení 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča), poslanca 
NR SR Dušana Čaploviča, prof. Ivana La-
luhu (blízkeho spolupracovníka a priateľa 
A. Dubčeka), reprezentantov univerzity z 
Bologne, Milana Ftáčnika (primátora Bra-
tislavy), MUDr. Pavla Dubčeka (prezidenta 
Spoločnosti A. Dubčeka). Všetci pôsobivo 
vyjadrili obdiv a vzťah k  A. Dubčekovi, 
vyzdvihli jeho osobnosť, charakterizovali 
ho ako vlastenca, humanistu, demokrata,  
Európana, nadčasového politika.

Azda najviac priblížia Alexandra Dub-
čeka našim čitateľom slová, ktoré prednie-
sol  pri príležitosti svojich 70. narodením v 
roku 1991.“Sociálna skúsenosť, trápenie 
prostých ľudí a neschopnosť systémov ich 
riešiť vo mne navždy zakódovali hlboké so-
ciálne cítenie, ktoré bolo i vodítkom mojej 
politickej orientácie.“  Alexander Dubček 

svoj preslov ukončil  vetami. „Na záver mi 
dovoľte vysloviť  tri priania. Po prvé by 
som si prial a odkázal tým, ktorí ďalej pone-
sú štafetu humanizmu a pokroku, aby med-
zištátne a medziľudské vzťahy budovali nie 
na tom, v čom uplynulá história negatívne 
poznamenala náš vývoj v Európe a vo svete 
a zanechala nám to neblahé dedičstvo mi-
nulosti, ale na tom, čo nás spájalo, čo nám, 
ľudstvu dávalo pozitívny zmysel.  Druhé že-
lanie a odkaz pre nastupujúcu generáciu by 
som videl v tom,  aby sme žili, pracovali  a 
konali tak, aby súčasné medzištátne hranice 
neboli hranicami, ktoré nás rozdeľujú, ale 
aby to  boli hranice, ktoré národy, štáty a 
krajiny budú spájať. Tretie prianie a odkaz, 
aby sme žili  a konali tak, aby  to zodpove-
dalo tomu, že sme ľudia. Chráňme a opa-
trujme našu planétu ako všeľudský záujem 
nás všetkých.“

Jedinečnú atmosféru stretnutia obohatil 
hudobný program umelcov bratislavské-
ho konzervatória.  Sprievodné slovo a zá-
verečnú báseň Milana Rúfusa predniesla 
dôstojne a  precítene dramatická umelkyňa 
pani Trutzová. Po stretnutí bola v reprezen-
tačných priestoroch Primaciálneho paláca 
vernisáž výstavy „Alexander Dubček, vý-
znamná osobnosť moderných dejín Sloven-
ska a európskej politiky“, ktorú uviedol za-
sväteným výkladom prof. Ivan Laluha.

Záverom dovoľte, aby som Spoločnosti 
Alexandra Dubčeka a hlavnému organizá-
torovi stretnutia prof. PhDr. Ivanovi Lalu-
hovi CSc., poďakoval v mene Spoločnosti 
M. R. Štefánika za pozvanie na toto spomi-
enkové stretnutie, ktoré je vyjadrením kon-
tinuity  života a diela oboch týchto veľkých 
synov nášho národa.

Prof. Igor Riečanský

ALEXANDER DUBČEK 27. 11. 1921 – 7. 11. 1992

ZÁJAZDY SPOLOČNOSTI M. R. ŠTEFÁNIKA V ROKU 2012

I. Týždenný zájazd do západnej Európy v dňoch 1.–7.5.2012 po trase: Brezová pod Brad-
lom- Mondsee – Oetz (nocľah) - Vaduz - Lausanne - Chamonix (nocľah 2x) - Grenoble 
- Avignon – Paulhan (nocľah) - Marseille - Monako - Janov (nocľah) - Brescia - Mestre – 
Lignano (nocľah) - Terst - Ľubľana - Maribor - Viedeň - Brezová pod Bradlom. Jedná sa o 
fyzicky i psychicky náročnú, takmer štyritisíc kilometrov dlhú trasu. Ide len jeden turnus 
(48 účastníkov) v cene cca 285 eur za osobu. Prihlásiť sa treba čo najskôr, najneskôr do 
15. januára 2012.Pri výbere prihlásených, v prípade veľkého záujmu, budú platiť určité 
pravidlá (dĺžka členstva, účasť na predchádzajúcich podujatiach i poslanie prihlášky včas  
na dve povinné adresy: p.paveluhlik@gmail.com  a janakrajcirova@post.sk (pre kontrolu 
mobil č.0915 737 419).

II. Veľmi bohatý a zaujímavý bude šesťdňový pobyt na Šumave, v Bavorsku, Lánoch a 
Prahe v dňoch 22.- 27.8.2012.Ubytovanie v Hlubokej (3x) a v Stochove (2x).Zúčastniť sa 
môže 48  záujemcov, cena  za osobu cca 60 eur cesta, ubytovanie a polopenzia okolo 2000 
Kč. Prihlásiť sa treba na obe  vyššie uvedené emailové adresy, najneskôr do 31.januára 
2012. Záujemcovia  po poslaní prihlášok budú včas upozornení na ďalší postup.
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80 –tich rokov sa dožili

 30. 9. Daniel Pavlovic z Dudiniec
 7. 12. Daniel Kolényi z Dudiniec
 29. 9. Mária Paľová z Košíc
 13. 10. Ján Jančík z Popradu

K 85-tim  narodeninám  sme blahoželali
 25. 7. Jurajovi Králikovi z Bratislavy
 16. 11. Milanovi Cochovi z Prahy
 12. 12. Jaroslavovi Novomeskému
  zo Starej Turej

K 9o- ke všetko najlepšie sme želali
 12. 6. Adele  Holéczyovej zo Slov. Ľupče 
 7. 9. Ivanovi Hrušovskému z Bratislavy
 14. 11. Jozefovi Činčárovi z Prahy 

V minulom čísle nám „škriatok“ trochu poprehadzoval „čísmenká“ 
a tak sa za nepresne uvedené roky ospravedlňujeme Jane Seifertovej, 
Vojtechovi Vecánovi, Aloisovi Chytilovi a Ladislavovi Derianovi, kto-
rým sme ubrali po 5 rokov. Veríme, že okrúhle jubileá oslávili v zdraví 
a pohode.

NAŠI JUBILANTI

50. výročie narodenia oslávili – oslávia
 27. 7. Vladimír Bielčik zo Starej Turej
 3. 9. Tatiana Grófová z Banskej Bystrice
 24. 12. Slavomír Michálek z Bratislavy
 21. 1.  Jozef Preťo z Partizánskeho

55. narodeniny oslávila
 2. 7. Eva Horňáková zo Starej Turej

60-tich rokov sa dožili
 5.7. Mária Čellárová z Mýta pod Ďumbierom
 10.7. Darina Škvařilová z Košíc
 12.8.  Marta Šmihulová z Košíc
 15.8. Daniela Pšenicová zo Starej Turej
 16.9. Bohumil Repta z Lubiny
 9.10. Viera Majeríková z Lipt.Mikuláša
 24.10. Ján Pelach z Lipt.Mikuláša
 9.11.  František Baláž z Nitry

65-te  narodeniny si pripomenuli
 18. 3. Gabriela Kazdová zo Starej Turej
 24. 5. Elena Líšková z Malého Zálužia
 25. 7. Štefan Packa z Lipt.Mikuláša
 26. 7. Vojtech Čelko z Prahy
 9. 8. Viera Juranová z Nitry
 11. 7. Dušan Juran z Nitry
 15. 9. Mária Čurillová zo Spiš. Novej Vsi
 5. 10. Ján Cilík zo Senice
 24. 10. Rudolf Tomašovič z Prahy
 24. 9. Božena Michalková z Brezovej p. Bradlom
 25. 11. Alena Haruštiaková z Drietomy
 3. 12. Milan Rastislav Černík z Prahy 

K 70-ke sme blahoželali
 15. 6. Milanovi Kostercovi z Brezovej p. Bradlom
 6. 8. Emílii Pikartovej z Myjavy
 1. 9. Elene Fuskovej z Malého Zálužia
 12. 11. Ľubici Naďovičovej z Trenč.Stankoviec
 16. 11. Viere Piatkovej z Lipt. Mikuláša
 1. 12. Jiřímu Eggovi z Trenčína
 18. 12. Ľudmile Nemcovej z Prahy

Kytica k 75-im  narodeninám patrila a patrí
 3. 1. Emilovi Fuskovi z Nitry
 27. 2. Vladimírovi Černákovi z Nitry
 14. 6. Alžbete Hradskej z Brezovej pod Bradlom
 5. 7. Pavlovi Hudákovi zo Sládkovičova
 18. 8. Oľge Palanskej z Nitry 
 21. 9. Jánovi Chrapanovi z Bratislavy
 5. 10. Václavovi Havlovi 
 9. 11. Jánovi Rajniakovi z Dudiniec
 13. 12. Ivanovi Capekovi  z Myjavy
 30. 12. Stanislavovi  Hrabovskému z Lubiny

SVADBA
Dňa 15. októbra 2011 v senickom evanjelickom kostole
povedali spoločné „ÁNO“  Lenka  Žáková a Pavol Fajnor. 
Nášmu milému „zájazdovému“ vodičovi a jeho pani manžel-
ke srdečne blahoželáme!

NARODENIE
13.8.2011 sa  manželom Daniele a Henrikovi Hricovcom 

v Košiciach – členom SMRŠ – narodila malá milá Dorotka.
Dorotke i rodičom želáme všetko šťastie sveta.
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ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

Spoločnosť M.R.Štefánika sa lúči so svojimi členmi, 
ktorí opustili jej rady:

31. 7. 2011 sme sa rozlúčili s dlhoročnou členkou  SMRŠ 
Elenou Cambelovou, ktorá zomrela vo veku 81 rokov. 
    Česť jej pamiatke!
         Nezabúdame…

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za fi nančné 
dary, zaslané od júna 2011 do konca novembra 2011

• Trenčianskemu samosprávnemu kraju
• COOP Jednote v Senici
• za pravidelné mesačné prispievanie Vladimírovi  

 Štefanovičovi
• Milanovi Michalcovi do USA
• Z Prahy: Blažene Urbanovej
• Z Jimramova: Božene  Brychtovej
• Z Bratislavy: Miroslavovi Babiakovi
• Z Brezovej pod Bradlom
 Jánovi Noskovi-Kašovskému, Anne Bzdúškovej
• z Martina: Viere  Okálovej a Ivanovi Šabovi
• z Myjavy:  p.Horňákovej, Jánovi Gálikovi
• Z Piešťan: Dušanovi Papánkovi, manželom
 Šimovcom
• z Prievidze rodine Koudelkovej
• zo Senca Ing. Miroslavovi Ciranovi
• z Vrbového  rodine Neumairovej
• zo Spišskej Novej Vsi  Jánovi Valjanovi
• priaznivcom – sympatizantom, ktorí formou
 pravidelných príspevkov, zadaním trvalého
 príkazu pravidelne prispievajú na činnosť SMRŠ 

 a jej občasník Bradlo
• iným anonymným darcom, a všetkým tým,ktorých
 sme nevedeli identifi kovať z výpisov, ktorí venovali
 našej Spoločnosti 2% podielu zaplatenej dane z
 príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010.
 

Ďakujeme!

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

SENICA

Penzión  Holotéch víška***
Dolné Košariská 24
906 15 Košariská

Impozantná budova s dvomi átriami situovaná v 
mestskom parku je kultúrnou pamiatkou a zároveň 
najväčšou zachovanou stavbou z 19. storočia v Pieš-
ťanoch. Viac na www.kursalon.sk

Pripomíname si nedožité
95-te  narodeniny

RNDr. Ľudmily Pajdušákovej CSc. (29.6.)
90- te narodeniny

Alexandra Dubčeka (27.11.)
90-te narodeniny

Karola Pšenicu (10.12.)
20. výročie úmrtia

Jána Papánka (30. 11.)

V minulom čísle došlo k zámene mien pani Milky Alušicovej
s menom pani Oľgy Alušicovej. Za chybu sa ospravedlňujeme.
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D O P I S O V A T E Ľ O M   B R A D L A

•  Termín uzávierky  príspevkov do č. 63 je 31. máj 2012

• Fotografi e posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
 – nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých stĺpcov na jednej strane, jed-

notlivé články píšte v poradí ako majú nasledovať za sebou!
Ďakujeme

Dovolenkové pobyty v penziónoch a hoteloch
pre členov spoločnosti M. R. Štefánika na rok 2011

ponúka

REAL MARKET CENTRUM, spol. s r.o.

V prípade otázok kontaktujte predsedu klubu Partizánske,
p. Štefana Ševčíka na tel. č.: 0907 228 131 alebo e-mailom:

stefansevcik201@gmail.com

www.csr-cz.eu www.kde-domov-muj.eu www.csr-sk.eu

Podepište s námi exkluzivní 

zprostředkovatelskou smlouvu

na prodej Vaší nemovitosti

a vyhrajte víkendový pobyt 

pro dvě osoby.

Klikněte na náš web 

a dozvíte se více. 

1. vicemiss ČR a FACE OF THE YEAR 2011
Lucie SMATANOVÁ

doporučuje CZECHOSLOVAK REAL

Vážení členovia Spoločnosti M.R.Štefánika,
vážení čitatelia občasníka Bradlo!

Sviatočný čas rozhýbal srdcia zvonov v 
nás. Prihovárajú sa nám slávnostne a spája-
jú ľudské srdcia vzájomným blahoprianím. 
Slovo, čo vychádza zo srdca má veľkú, zá-
zračnú moc. Nech nám je darom, z ktorého 
neubúda.

Prajeme Vám do nasledujúceho roka, aby 
bol bohatý na stretnutia, v ktorých Vám 
dobrí ľudia štedrým slovom rozmnožia spo-
kojnosť a šťastie.
                            

Ján Tatara,
predseda SMRŠ a redakcia BRADLA
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