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Zaslúžil sa o štát

Svetom, v ktorom sa Štefánik 
hodlal sebarealizovať bola veda - 
astronómia. Kvôli nej odišiel do 
Paríža. Z nej vyrastali jeho osobné 
ašpirácie prebiť sa vo vede, ako aj 
nádeje, či fantázie o budúcnos-
ti svojho národa. Priateľom sa 
ospravedlňuje, že nebude aktívny 
v národnom zápase. Svoju aktivi-
tu v ňom pripúšťal iba v prípade, 
ak zlyhá vo vede. Práve v centre 
republikánskej veľmoci sa však 
stal učenlivým žiakom  v otázkach 
uplatňovania moci, organizácie 
spoločnosti a svetovej politiky.

V nekonečnom vesmíre bol 
Milan Rastislav Štefánik doma. 
Byť doma znamenalo však aj 
nezabúdať na vlastné rodové, 
národné a krajinné korene. Zo 
slobodomyseľného Paríža bolo 
najjasnejšie vidieť desivý národ-
nostný útlak Slovákov. Aj keď po 
pobytoch doma, neraz  z panu-
júcej biedy a utrpenia, dostával 
ťažké psychické krízy, silu vôle 
prežiť ako národ mal od svojho 
otca a matky  hlboko zažitú. Aká 
istota vyplýva z pár riadkov od 
matky, v ktorých ho nabáda, aby 
pri cestách po svete zbieral veci 
pre naše slovenské múzeum…

Vo vedeckých kruhoch, v kto-
rých sa etabloval svojou aktivitou 
a zanietenosťou, ho poznali ako 
Slováka – príslušníka zomieraj-
úcej pospolitosti v Hungárii. Vi-
acerí jeho priatelia z  vedeckej 
komunity mali vo svojich  rodi-
nách popredných francúzskych 
verejných činiteľov. Z týchto 
kontaktov vyrastal základ Štefá-
nikovho kapitálu osobných vzťa-
hov, potrebného pre veľké veci.

Potenciál do budúcnosti to bol 
značný, ale faktom je, že vznik 
vojny ho zachránil pred totálnou 
životnou prehrou. Proti obča-
novi, podliehajúcemu vojnovej 
brannej povinnosti nebolo mož-
né spustiť procedúru osobného 
bankrotu. Štefánikov životný 
príbeh od tejto hrozby po pozí-

ciu zakladateľa štátu je fantastic-
ký a neuveriteľný. Počas Grande 
guerre sa zrodil Veľký Štefánik.

Najväčším historickým či-
nom Milana Rastislava Štefáni-
ka je jeho účasť na vzniku Čes-
ko-slovenskej republiky, ktorým 
sa otvorila nová cesta záchrany 
Slovákov ako národa. Zákonom 
vyjadrená formulácia „Zaslú-
žil sa o štát“ je aj v prípade Šte-
fánika grandiózna. Ale len pre  
toho, kto aj vznik Česko-slo-
venskej republiky považuje za 
grandióznu dejinnú  skutočnosť.

So zmenami generácií – od tej, 
čo nový štát tvorila až po tú dneš-
nú – sa konkrétny obsah z dejin-
nej udalosti aj zákonnej formulá-
cie akosi stratil. Hierarchia činov 
a ich významov sa rozplynula v 
mori exaltovaného popisného ba-
lastu. Z hrdinu sa síce stal pojem, 
však bez toho, aby sa masovo ve-
delo, čo konkrétne veľké urobil. 
Stratu súdnosti ďalej posilňujú tie 
média, ktoré dávajú priestor svoj-
voľnému vymýšľaniu, ignorujú-
cemu historické fakty a  pravdy.

Spomeňme aspoň tie najdôleži-
tejšie idey, schopnosti, činy a vý-
sledky spojené s menom nášho Šte-
fánika v národnooslobodzovacom 
zápase, vedúcom k vzniku spo-
ločného štátu Čechov a Slovákov.

Štefánik ako vojenský pilot 
pri prieskumných letoch na fronte 
vedel využiť svoje hvezdárske a 
meteorologické poznatky a skúse-
nosti. Jeho pozorovania sily, pozí-
cií a pohybu nepriateľa mali mi-
moriadny význam pre velenie X. 
francúzskej armády. Do štábu ve-
liteľa Severnej skupiny armád ge-
nerála Ferdinanda Focha posielal 
meteorologickú správu každý ve-
čer. Keď Foch zriadil úrad veliteľa 
armádnej meteorologickej služby, 
ponúkol jej vedenie Štefánikovi.

Po pár týždňoch ho poslal 
k Vrchnému veliteľovi Joffre-
mu, aby mu navrhol systém me-
teorologickej služby na celom 

Na vozoch drevených, 
ťahaných spriahnutými 
koňmi,
iní na bicykloch, 
ďalší odvážnymi krokmi

merali cestu prostí
Podjavorinčania
ľudia z vrchov - kopaníc,
ale aj dedinčania,
uctiť si pamiatku svojho 
rodáka
aj za cenu, že im to ktosi 
zaráta

k bodom zlým v očiach politiky 
pánov
čo zakázali stretávať sa 
ľuďom
pod zámienkou dákou,
tam, pri mohyle
na bradlianskom vrchu,
kam občas chodieval
a rád sa díval zvrchu
na rodné Košariská,
ktoré mu priblížil 
ďalekohľad zblízka.

Každý chcel mať syna
akým bol Štefánik
v očiach hrdých Slovákov
nevyrovnal sa mu nik.
Bol a zostal vzorom
v nejednej rodine:
„Chráň nám nášho syna,
dobrý Hospodine“.

Miloval Slovensko,
myslel na svoj národ,
keď bol na Tahitách, 
či odvelený na front,

stále rozhutoval ako chrániť 
dobro a zaznávať lesť
on, veriaci kresťan,
hájil pravdu i česť.

Nedočkal sa uznania
už počas života
po predčasnej smrti
zaľahla clivota
na všetkých
čo chápali jeho zásluhy,
iní ho vohnali
do skorej záhuby.

A namiesto úcty,
akú by zaslúžil,
pomník mu ničili,
len aby už nežil
ani v mysliach ľudí,
čo si ho vážili
i tomu svätému
všemožne bránili.

No ľudia z Lubiny, Turej,
Bziniec i Cetune
aj keď  ukonaní zapriahali 
kone
vozy obťažkané mužmi,
deťmi, ženami,
putujú kopcami,
nerovnými cestami.

Nedeľu čo nedeľu
ako Služby Božie
ženie ich dopredu zvláštne
odhodlanie.
Aká to príčina?
Vzdor? Protest?
A či niečo iné?
Nik im nezabráni,
Bradlo je zas plné.

Anna Sláviková

STRETNUTIA NA BRADLE
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francúzskom fronte. Návrh bol 
prijatý a začal sa realizovať.

V priebehu troch mesiacov 
pôsobenia na fronte sa Štefánik 
začal pohybovať v prostredí naj-
vyššieho francúzskeho velenia a 
svojou činnosťou si získal jeho 
uznanie a dôveru. Ale pred is-
tou veľkou armádnou kariérou 
uprednostnil neistú nádej úspeš-
ného boja za slobodu národa.

Štefánik ho začal pokusom 
o vytvorenie národnej letky, 
zloženej z Čechov a Slovákov 
a  účasťou na srbskom fronte. 
Nešlo len o činnosť radového 
pilota. Očakávalo sa od neho 
aj preskúmanie možností spo-
lupráce Srbska s Talianskom v 
zamýšľanom útoku do Rakúska.

Ale napokon v chaotickom 
ústupe srbskej armády, strašnom 
počasí a horskom teréne zápasil aj 
Štefánik o holý život. Prvý osob-
ne podal v Ríme aj Paríži správu o 
srbskom aj spojeneckom debakli.

Po návrate zo Srbska bol Šte-
fánik vnímaný ako hrdina. Jeho 
prestíž rástla z jeho osobnej účasti 
na bojoch za víťazstvo Francúzska 
vo vojne a jeho schopnosti pôso-
bivo  prerozprávať podoby života 
a smrti na bojiskách. Svoje fran-
cúzske občianstvo, priateľstvá a 
styky dal plne do služieb rodia-
ceho sa hnutia, ktoré malo za cieľ 
získanie dôstojnejšieho postave-
nia Čechov a Slovákov po vojne. 

Výsledkom Štefánikovej akti-
vity je aj prelom v svetovom zvi-
diteľnení tohto hnutia. Ponúkol T. 
G. Masarykovi prijatia u francúz-
skeho predsedu vlády A. Brianda 
a predsedu parlamentu a premys-
lene ich pripravil. 3. februára 
1916 sa uskutočnilo vôbec prvé 
stretnutie Masaryka s najvyšším 
predstaviteľom jedného zo štátov 
Dohody. Spontánnosť ponuky a 
promptnosť stretnutia ukázali, že 
so Štefánikom môže byť hnutie za 
národnú slobodu akcieschopnej-
šie a výkonnejšie. Štefánik urgo-
val založenie reprezentatívneho 
politického orgánu, ktorý by fran-
cúzska vláda považovala za jedi-
ný oprávnený hovoriť za Čechov 
a  Slovákov. Výsledkom bolo za-
loženie Československej národ-
nej rady s predsedom Masarykom 
a podpredsedom Štefánikom...

Na francúzskom, srbskom a 
talianskom fronte robil prieskum-
né lety a bol strategicky užitočný. 
Plní aj poslanie vysoko dôvery-
hodného informátora pre najvyš-
šie vojenské a politické  osobnos-

ti a kruhy. Najvyššie francúzske 
velenie dostáva o príslušných 
vojnových operáciách prompt-
né objektívne informácie od ich 
účastníka. Práve táto vysoko oce-
ňovaná Štefánikova činnosť bola 
základom pre postupné získavanie 
špičiek francúzskej a talianskej

vládnej, vojenskej a žurna-
listickej elity na podporu česko 
– slovenskej odbojovej akcie.

Základným predpokladom 
rastu sily zahraničného odboja 
bolo zjednotenie slovenských a  
českých krajanských organizácií 
v Rusku a USA pod politickým 
vedením parížskej ČSNR  a vy-
tvorenie jej politicky podriade-
ného vojska, ktoré bude bojovať 
na francúzskom fronte. Pri oboch 
týchto úlohách už Štefánik vy-
chádzal zo strategického cieľa, a 
tým bol vznik spoločného štátu 
Čechov a Slovákov. Vzhľadom 
na to, že ani francúzska vláda 
si nevedela predstaviť Európu 
bez Rakúsko – Uhorska, bola to 
iba nepravdepodobná fantázia.

V roku 1916 medzi krajanmi 
v Rusku sa Štefánik bil za vod-
covstvo Masaryka a najvyššiu 
autoritu ČSNR v zahraničnom 
odboji. V USA v lete 1917 dosi-
ahol veľké úspechy v získavaní 
vplyvných skupín slovenské-
ho krajanského hnutia pre úzku 
spoluprácu s Čechmi a myšlien-
ku spoločného štátu. Usiloval sa 
vplývať na americkú verejnosť 
s predstavou zastavenia expan-
zie pangermanizmu v Európe 
hrádzou, ktorá môže byť vytvo-
rená len tak, že medzi Ruskom a  
Nemeckom vzniknú nové štáty, 
vrátane štátu československého.

Štefánik bol presvedčený, že 
Česi a Slováci môžu získať slobo-
du len vtedy, ak budú za ňu prelie-
vať svoju vlastnú krv. Túto život-
nú pravdu, tak vzácnu v dejinách 
slovenskej politiky, dokonale hlá-
sal a uplatňoval rovnako tvárou 
v tvár na stretnutiach s krajanmi,  
ako aj s  veličinami politiky a 
armádneho velenia štátov Doho-
dy. Prvých tisíc dobrovoľníkov, 
ktorí boli  presunutí z východné-
ho frontu na francúzske bojisko, 
presvedčil v zajateckých tábo-
roch v Rumunsku. V USA sa mu 
podarilo získať 3000 mužov zo 
skupiny tých,  čo neboli ešte od-
vedení do americkej armády. Mal 
predstavu, že naše vojsko by malo 
mať 50 až 100 tisíc bojovníkov.

Pre strategický cieľ však bolo 
rozhodujúce,  aké postavenie 

bude mať naše národné vojsko.  
V tejto veci zohral kľúčovú úlo-
hu práve Štefánik. Ako francúz-
sky občan, frontový pilot, tvorca 
systému armádnej meteorológie, 
úspešný vojenský diplomat, or-
ganizátor česko-slovenského voj-
ska je tým povolaným politikom 
presadiť, aby bolo konštituované 
Česko-slovenskou národnou ra-
dou. Znenie štatútu, podriaďuj-
úce toto vojsko francúzskej vlá-
de odmietol. Bol za odboj pod 
vlastnou národnou zástavou a 
pod politickým vedením ČSNR. 
Pre ďalšiu cestu od vlastného 
vojska k vlastnému štátu to bolo 
nevyhnutné.  Po ťažkom zápase 
sa Štefánikovi podarilo presadiť 
u Vrchného veliteľa generála Pe-
taina, že česko-slovenské vojsko 
nebude súčasťou cudzineckej 
légie, ale samostatnou armádou 
s  francúzskym veliteľom, kto-
rým sa stal generál M. Janin.

Na jar 1918 to vyzeralo na 
frontoch s Rímom a Parížom 
až tak zle, že po štyroch rokoch 
vojny bola reálna ich porážka. 
Jej nebezpečenstvo bolo  rozho-
dujúcim pre pripustenie názoru, 
že Rakúsko - Uhorsko má byť 
odstránené. Až teraz sa česko-slo-
venský odboj stával želaným spo-
jencom pre rekonštrukciu Európy. 
V Ríme Štefánik rozvíjal všestran-
né aktivity s cieľom získať súhlas 
talianskej vlády na vytvorenie 
bojových jednotiek zo zajatcov 
českej a  slovenskej národnosti. 
Svojim diplomatickým majstrov-
stvom dosiahol triumf. V Ríme 
21. apríla 1918 podpísal s pred-
sedom vlády Orlandom Zmluvu o 
zriadení československej armády 
v Taliansku. V nej bola ČSNR 
uznaná ako politický reprezentant 
ešte neexistujúceho štátu. Tým sa 
výrazne posilňovala aj predstava 
o reálnosti vzniku nového štátu.

Týmto diplomatickým tri-
umfom si Štefánik u najvyš-
ších politických kruhov v Parí-
ži posilnil renomé človeka, 
ktorý dokáže kdekoľvek plniť aj 
tie najzložitejšie úlohy. Predseda 
francúzskej vlády G. Clemenceau 
a Vrchný veliteľ  spojeneckých 
vojsk Dohody F. Foch vyslali 
Štefánika so Janinom na Sibír. 

Keď Štefánik ako zástupca 
hlavného veliteľa celého česko-
slovenského vojska M. Janina, 
odchádzal 19. augusta z Paríža 
na Sibír (cez USA a Japonsko) 
domnieval sa, že vojna sa v  Eu-
rópe skončí na jar 1919. Celú je-

seň 1918 sa však dejiny rútia cez 
nevídané udalosti. Čo existovalo 
storočia  - padne za pár dní. Ne-
vypočítateľným cvalom dejín sa 
ocitol na  druhom konci sveta. 
28. októbra 1918 sa nachádza v 
Japonsku. Pre vznik vlastného 
národného štátu urobil všetko čo 
mohol, ale nebolo mu súdené za-
žiť ho doma. Keď po troch mesia-
coch cesty 16. novembra 1918 už 
ako minister vojny ČSR vystúpil z 
lode  vo Vladivostoku zisťuje, že 
mnohé je inak ako malo byť. Ale 
to už začína iný strastiplný príbeh 
nášho rytiera ducha. Aj on je sú-
časťou dramatických prvých me-
siacov vznikajúceho nového štátu.

Súčasťou formovania nového 
štátu je aj tvorba národnoštátnej 
ideológie, v ktorej významné 
miesto patrí koncepcii výkladu 
vlastných národných dejín. Jej 
piliermi sú štátne sviatky. Bolo 
tomu tak po roku 1918 a je tomu 
tak aj od roku 1993. Čo sa týka 
Štefánika, výklad tvorili tí, čo 
ho prežili a mladý štát viedli. V 
jeho konfrontácii so skutočnos-
ťou spred sto rokov možno v 
ňom urobiť viacero vyargumen-
tovaných závažných korekcií.

Počas prvých dvoch de-
saťročí Slovenskej republiky sa 
v dimenzii historického vedo-
mia verejne najznámejšou stala 
problematika našich národných 
počiatkov v hlbinách dejín. Už 
pri nej sa ukazuje potreba prehĺ-
biť poznanie vecného problému, 
sformulovať vyargumentovaný 
výklad a nájsť aj istú podobu 
spoločenskej podpory ohľadne 
jeho národnoštátnej akceptácie. 

Zrejme komplikovanejšie to 
bude v prípade zjavného rozpo-
ru, ktorého sme svedkami aj vo 
formujúcej sa národnoštátnej ide-
ológii a prezentácii samostatnej 
Slovenskej republiky. Na jednej 
strane Veľký Štefánik, na druhej 
strane prehliadanie až ignoran-
cia jeho hlavného diela,  vzniku 
Česko – slovenskej republiky. S 
blížiacim sa stým výročím vzni-
ku spoločného štátu Slovákov a 
Čechov musíme v relevantných 
spoločenských štruktúrach a ve-
rejnosti podnecovať riešenia a 
kroky k prekonaniu nedbalého, 
krátkozrakého a politicky ne-
zodpovedného postoja k dielu 
Milana Rastislava Štefánika.

Pavol Kanis
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Milan Rastislav Štefánik bol 
slovenský Ikar, let jeho krátke-
ho života zažiaril ako let komé-
ty na európskom nebi, dotkol 
sa hviezd nielen nad sloven-
skou krajinou – tak sa o ňom 
písavalo, básnilo v minulosti 
a nebolo to iba nadnesené. V 
jeho biografi i je čosi závratné, 
čo neprestáva vyvolávať údiv, 
ktorý pripomína vetu z prejavu 
Thomasa Manna, venovanému 
šesťdesiatinám brata Heinricha: 
“Kto by si bol čo len pomys-
lel?… – pýta sa lajtmotivistic-
ky opakujúc spisovateľ, (že z 
lübeckej kupeckej rodiny, ktorú 
istý miestny pastor raz nazval 
´spráchnivená´, vzídu dvaja 
skvelí spisovatelia; kto by si 
bol čo len pomyslel, že jedného 
dňa budú musieť opustiť krajinu 
svojho jazyka a že si so sebou 
vezmú  to najlepšie z jej kultúry; 
kto by si to  bol čo len pomyslel, 
že by sa po rokoch mohli vrátiť 
do krajiny svojej reči, ak by to 
boli chceli… Obaja sa nevráti-
li;  jeden si zvolil zabezpečenú 
existenciu vo Švajčiarsku, dru-
hému smrť prekazila návrat…)

Štefánikov osud takisto i 
naďalej bude vyvolávať údiv, 
ktorý bude i naďalej jedných 
sympaticky priťahovať, iných 

dráždivo odpudzovať. Patrím 
k tým, ktorých priťahuje od 
útlej mladosti dodnes, odvte-
dy, čo som  ako prváčik dostal 
od učiteľky za úlohu predniesť 
na školskej slávnosti (inzitnú) 
báseň na jeho počesť (dodnes 
ju viem naspamäť), odvtedy, 
čo nám riaditeľ strednej školy 
vtĺkal do povojnových strapa-
tých hláv jeho životné axiómy ( 
tak ako  uvádza vo svojej knihe 
Vároš). Ako predmet celoži-
votného uctievania sa mi nikdy 
nezvecňoval, lež naopak perso-
nalizoval, pritom vyvolával vo 
mne dlhodobý refl ex, ktorý tvorí 
aj základ fakticity tohto precep-
tívneho príbehu, ako ho pred-
kladám, preto pripúšťam, že 
tento pokus o intelektuálny por-
trét jeho osobnosti (intelectuel 
personality) už voľbou a isteže 
i perspektívou pohľadu svedčí 
aj o portrétujúcom, pretože vidí  
na portrétovanom najmä to, čo 
sám pokladá za dôležité a inšpi-
ratívne. Aby som znižoval riziká 
subjektivizmu, pokúšam sa sta-
vať vedľa seba a nad seba, aby 
som videl ostrejšie, volám si na 

pomoc uvažovanie iných. Viem, 
že fi nalita tu nie je možná.

Pritom sa nedomnievam, že 
splácam iba svoj životný dlh. 
Som presvedčený, že máme do 
činenia s postavou, ktorá zďale-
ka nie je „vybavená“ a „odba-
vená„ a že ju nemožno odložiť 
ad acta. Najmä dnes by si po-
litická elita (a nielen politická) 
Slovenska,  ktorá nemá veľké 
skúsenosti s cudzinou mala viac 
všímať túto superióznu postavu, 
ktorá prekonala provincializ-
mus, jeho pozície v živote, mys-
lení a konaní, a pritom nestratila 
svoju totožnosť, hrdosť a samo-
statnosť. Cesta nového sloven-
ského prezidenta Schustera na 
Bradlo má viac než symbolickú 
hodnotu.

Štefánik je politik európske-
ho formátu a akčného záberu 
– mal by byť patrónom sloven-
skej republiky na ceste do Únie, 
mužom, ktorý spolupôsobil – a 
netreba to zveličovať, ale ani 
umenšovať a nihilizovať – pri 
kryštalizácii stavebného plánu 
Európy 20. storočia ako spo-
ločného domu jej početných 

národov – Európy vlasti. Bol 
proti hegemonizmu, ale pritom 
nepresadzoval nijaký divoký 
nacionalizmus, Európu však 
nepokladal ani za náhradku ná-
rodov, za priestor ich nivelizujú-
cej transcendencie: Európa  pre 
neho nesupluje svoje národy, ale 
vytvára pre ne nový harmonický  
politický, hospodársky a kultúr-
ny priestor, ktorý nedovoľuje 
nikomu žiť na úkor druhého, 
prekonáva izoláciu, podporuje 
spoluprácu, vzájomnú výmenu 
hodnôt a energií. Som presved-
čený, že keby bol Štefánik žil, 
dejiny spoločného štátu Čechov 
a Slovákov by sa boli uberali 
optimálnejšou cestou, ako deji-
ny štátu Slovákov. 

Vincent Šabík

Autor príspevku:
Prof. PhDr.Vincent Šabík CSc., 
(17. 9. 1937), fi lológ, literárny 
vedec, teoretik, kritik, estetik 
a kulturológ, esejista, prekla-
dateľ, vysokoškolský pedagóg. 
Skúma postavenie intelektuálov 
v európskej kultúre od antiky po 
súčasnosť, hľadá odpoveď na 
otázku, kto je vlastne intelektuál 
a v čom je jeho doména.

Intelektuál ako homo politicus
Historická legitimita osobnosti (dokončenie)

Suverenita, svoboda, spravedlnost, odvaha a bratrství
Legionářský odkaz slavné minulosti zná-

me. Ale je pro nás odkaz bratrů legionářů 
ještě dnes skutečně živý? Je skutečně živý 
pro naši zem, pro lidi této země? Mnozí 
lidé o nás vůbec nevědí.  My i naši zakla-
datelé jim jsme zcela lhostejní. Takových 
lidí přibývá. Proč tomu tak je? Protože nás 
vnímají jako skupinu lidí, zahleděných do 
minulosti, žijící v minulosti, promlouvající 
jen o minulosti a nikoli o přítomnosti nebo 
budoucnosti. Neznají ideje, pro které naši 
zakladatelé žili, za které bojovali a umírali. 

Je to paradox, protože právě legie vznik-
ly kvůli velkým idejím, díky idejím, pro 
naplnění nejvyšších idejí. Základní hodno-
ty, které ctili naši bratři zakladatelé, jsou 
velkými všeobecnými hodnotami lidskosti. 
Tyto ideje, prověřené tisíciletími, stály při 
zrodu naší země, vedly naše bratry legioná-
ře stejně jako prvního prezidenta prezidenta 
Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka.

První z těchto idejí, v učebnicích snad 

nejčastěji zmiňovaná, je suverenita. Zna-
menala, že o všem důležitém, co se týká 
našeho národa, našich životů, budeme vždy 
rozhodovat my sami nebo prostřednictvím 
svobodně a demokraticky volených orgá-
nů, na které máme přímý vliv, kde máme 
přímou možnost je jak zvolit, tak i odvolat. 
Uhájili jsme suverenitu, za kterou naši brat-
ři zakladatelé bojovali a umírali? Opravdu? 
Mám o tom vážné pochybnosti…

Neoddělitelně se suverenitou byla spoje-
na idea svobody, tedy jak svobodného stá-
tu, tak, ba zejména – svobodného jedince. 
Svoboda, o které stále více lidí dnes říká, že 
ji pomalu, kousek po kousku, opět ztrácí-
me. Nekonala se žádná revoluce, neproběhl 
žádný státní převrat, ale přesto svou svobo-
du znovu ztrácíme. Žádná jasně defi nova-
telná skupina lidí dnes nepřichází, aby nás v 
jednom revolučním aktu uvrhla do otroctví. 
Svoboda je nám rozkrádána salámovou me-
todou, po malých kouscích. Nesmíme být, 

bratři, slepí k tomu, že ztrácíme svobodu. 
Nemůžeme víc urazit své bratry zakladate-
le, než kdybychom ignorovali ničení idejí, 
za které oni položili životy. 

Suverenita a svoboda jsou dvě ideje nej-
častěji zmiňované v ofi ciálních textech. Po 
právu. Je to základní dvojice legionářských 
idejí. Ta byla neoddělitelně spjata s další 
ideou, náležející k těm nejvyšším – se spra-
vedlností. Spravedlnost legionáři vnímali v 
konkrétních, každodenních projevech. Na-
příklad že společnost nenechá padnout na 
dno nikoho, kdo si objektivně nedokáže 
pomoci sám. Že společnost nedopustí, aby 
lidé byli olupováni o plody poctivé práce, a 
to nikým: ani zloději, ani špatnými politiky 
či úředníky. Opět se ptejme a poctivě zpy-
tujme svědomí. Co je například dnes spra-
vedlivého na tom, že dlužník zaplatí třeba 
dvacetinásobek či stonásobek nebo dokon-
ce tisícinásobek svého původního dluhu? 
Co je spravedlivého na nemilosrdném ždí-
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mání lidí nebo na dokonce fi nanční likvida-
ci desítek tisíc lidí? Co je spravedlivého na 
zákonech, které tak nelidské jednání státu 
a soukromých vyděračů dovolí, ba dokonce 
ho ochraňují?

Bránit spravedlnost, bojovat za sprave-
dlnost, k tomu byla vždy a za každého re-
žimu nutná osobní odvaha. Odvaha legio-
nářů byla od počátků našeho státu v mnoha 
ohledech legendární a je po právu čtvrtou 
zásadní legionářskou ideou. Zeptejme 
se proto opět bratři poctivě a bez příkras: 
máme skutečně odvahu, hodnou našich za-
kladatelů, odvahu vstát a jít bojovat za naše 
ideje? Nemusíme riskovat své životy jako 
naši bratři, ale riskujeme svůj pohodlný ži-
vot, jistou navyklou míru klidu. Každý se 
musí rozhodnout svobodně a pak jít do toho 
s velkým srdcem, odvahou a obrovskou 
obětavostí, která nehledí na sebe, ale na své 
bratry.

Protože ke čtyřem zmíněným idejím – 
suverenitě, svobodě, spravedlnosti a odva-
ze – neodmyslitelně patří idea pátá. Tou je 
bratrství. Pro legionáře bylo bratrství pou-
tem, vyzkoušeným a osvědčeným v situa-
cích života a smrti. V situacích, kdy důvěra 
k druhému člověku, ke svým druhům, zna-

menala často rozdíl mezi životem a smrtí, 
bylo zásadní zapomenout na běžný lidský 
egoismus, aby jednotlivec dal přednost cel-
ku před sebou samým. Právě této schopnos-

ti se všude na světě říká skutečné bratrství.
Ano, toto je pětice zásadních, nejvyšších 

idejí našich zakladatelů, bratrů legionářů. 
Připomeňme si je: suverenita, svoboda, 
spravedlnost, odvaha a bratrství. Jistěže na-
jdeme více idejí, za které legionáři bojova-
li. Ale tato pětice je základní, nejznámější 
a také nesmírně důležitá pro dnešní dobu, 
protože právě tyto ideje dnes mnoho lidí 
vnímá jako velmi ohrožené.

Zkusme si představit, že tady s námi sto-
jí zakladatelé, bratři, hrdinové legionáři. 
Zkusme si je vážně a živě představit tady s 

námi. A zkusme se jich zeptat: co máme v 
této chvíli bratři dělat. Máme nechat ruce v 
klíně a spokojit se jen se vzpomínkami na 
vaše hrdinství? Nebo máme vstát a jít zno-
vu bránit ideje, které jsou opět v ohrožení? 
Ideje, pro které jste vy žili a za které jste 
padli…

Slyšíte jasnou a zřetelnou odpověď, kte-
rou nám říkají? Já ano. Slyším ji také na-
příklad ve slovech velikánů naší civilizace. 
Ve slovech Marka Aurelia: „Jen jedna věc 
je cenná na světě – aby člověk strávil život 
v pravdě a spravedlnosti.“ A geniálního 
Johanna Wolfganga Goethea: „Svobodu 
zasluhuje jen ten, kdo o ni každodenně bo-
juje.“

Toto je, bratři, největší a nejdůležitější 
odkaz našich zakladatelů pro nás, pro le-
gionáře v 21. století: Vstaňte a bojujte za 
ideály, za které jsme my bojovali a umírali! 
Za suverenitu, za svobodu, za spravedlnost! 
Odvážně a jako praví bratři!

MUDr. Jindřich Sitta

Z vystoupení br. Jindřicha Sitty na téma 
„Odkaz legionářů pro 21. století“, foto: La-
dislav Lenk

S odstupom času nadobúda-
jú veci iný tvar (formu) a udalosti 
iný význam. Je dôležité  a pouč-
né po určitom časovom odstupe  
sa k ním vracať. Pred piatimi 
rokmi bol v Bratislave znovuod-
halený pamätník Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi. Stalo sa 
tak pri 90. výročí jeho tragickej 
smrti. Význam znovupostavenia 
pamätníka mnohí Slováci ne-
pochopili a organizovali rôzne 
aktivity,  ktoré mali zabrániť rea-
lizácii tejto myšlienky. Vráťme sa 
však k podstate veci, kto, prečo 
a s akým cieľom  sa angažoval v 
tejto, ako mnohí vraveli „kauze“.

Pomník ku koncu prvej Čes-
koslovenskej republiky (ČSR) 
nechala postaviť vláda na čele 
s vynikajúcim politikom a premi-
érom Milanom Hodžom v roku 
1937. Boli to výnimočné časy 
nielen z pohľadu minulosti, ale 
najmä budúcnosti spoločného 
demokratického štátu Slovákov 
a Čechov. Časy plné rozporov. 
Určitá časť spoločnosti udalosti 
chápala ako blížiacu sa tragé-
diu, nielen ako rozpad štátu, 

ale aj  určitú zradu západných 
štátov na ČSR. Bol to začiatok 
sebaklamu, keď ministerský 
predseda  britského impéria po 
porade v Mníchove sebavedo-
me  vyhlásil, že urobili všetko, 
aby sa zabránilo vojne a ďalej 
nemienia ustúpiť. Čoskoro sa 
ukázali skutočné výsledky tejto 
dohody a Veľká Británia  si moh-
la uvedomiť skutočnosť, že obe-
tovaním ČSR vojnu skôr podpo-
rila. Ale už bolo neskoro. Padlo 
Rakúsko, Belgicko a zakrátko aj 
Francúzsko. Mnohí kritici to cítili 
ako trest za zradu. Iná skupina 
obyvateľstva sa tešila, že nadi-
šla  chvíľa pre autonómiu Slo-
venska. Reálnejšie zmýšľajúca 
časť národa to pochopila ako 
ďalšiu zradu západných spojen-
cov. V tejto  napätej atmosfére 
bol odhalený pamätník, ktorý 
mal symbolizovať  odhodlanie 
Československa brániť svoju 
demokraciu. Pamätník, ktorý 
v tichosti odhalil premiér Milan 
Hodža, prijala slovenská spo-
ločnosť rozpačito. Koniec „če-
choslovakizmu“ a českého leva 

treba odstrániť, sme slobodný 
Slovenský národ, konštatovala 
časť národa. Tešili sa, že zo Šte-
fánikovho pamätníka zmizne „ 
kočka“ ako sa vraj vyslovil A. Hit-
ler. Ale Hitler myslel na iné veci.

Vláda Slovenského štá-
tu rýchlo zaujala stanovisko k 
„levovi“, ktorého sa rozhodla 
odstrániť. Stalo sa, ale vďaka 
inteligencii dôstojníka realizujú-
ceho rozkaz, sochu len rozobrali 
a odložili. Časom vášne trochu 
zmĺkli, keď sme ako slobod-
ný národ dostali príučku. Časť 
územia sme odovzdali Maďar-
sku, Poľsku a dostali sme no-
vého tútora – Veľkonemeckú 
ríšu. Pomaly sa zmrákalo aj 
nad zbytkom pamätníka, ale aj 
nad Slovenským štátom. Osud 
sochy M. R. Štefánika, jedné-
ho z  tvorcov demokratického 
štátu, vznikajúceho na troskách 
Rakúsko – Uhorska, v ktorom sa 
Slováci stali  prvýkrát štátotvor-
ným národom, visel na vlásku. 
Po rokoch víťaznej vojny, začali 
sa tvoriť  partizánske brigády s 
názvom „Štefánikove“. Väčšina 

národa si začala uvedomovať, 
že sa stala niekde chyba. A za 
chyby sa platí. Štefánik znovu 
ožil v národe a slovenský národ  
ukázal, komu verí. Štefánik sa 
vrátil a boli sme znovu slobodní, 
ale len na krátky čas.

Po krutej vojne  prišiel mier, 
ale veľmi krehký. Štefánikova 
osobnosť sa opäť stala aktuál-
nou, ale opäť len na krátky čas. 
Prišlo nové „oslobodenie“ a  viac 
ako štyridsať  rokov  sme Štefá-
nikovo dielo zavreli do archívov  
a jeho pamätníky sme rýchlo 
demolovali. Boli aj takí, ktorí po-
učení minulosťou pochopili, že 
história sa často opakuje a preto 
diela pripomínajúce Štefánika 
ukryli. Socha M. R. Štefánika 
v Bratislave nemala to šťastie, 
pretože padla za obeť primitív-
nej komunistickej propagande. 
Zlikvidovali sme si ju sami, bez 
cudzej pomoci. Tento barbarský 
čin padá na nás Slovákov. Aj na 
mnohých z tých, ktorí  sa teraz 
sebavedome hlásia k demokra-
cii. 

Po rozdelení ČSR v roku 
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1992 zrodil sa nový štát - Slo-
venská republika. Pre pohrob-
kov prvej „čiernej“ totality aj vízia 
farskej  republiky. Pravoverní 
príslušníci „červenej“ totality 
objavili nové príležitosti pre vzo-
stup. Pre tých, ktorí si v pamäti 
zachovali prvú ČSR objavila sa 
myšlienka na návrat k slobode a  
demokracii. V politickom  virvare 
v tom čase vznikli viaceré orga-
nizácie, ktoré sa chceli vrátiť k 
hodnotám prvej ČSR. Chceli si  
pripomenúť a uctiť  jej  tvorcov. 
Zatiaľ čo v Českej republike sa 
národ spontánne prihlásil k ide-
ám T. G. Masaryka, slovenská 
spoločnosť  sa k dedičstvu M. R. 
Štefánika hlásila pomaly a skôr 
opatrne.  

Nadácia Milana Rastislava 
Štefánika (Nadácia), ktorá vznik-
la v týchto pohnutých časoch 
(1992) vytýčila si za prvoradý 
cieľ znovupostavenie Pamätní-
ka Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave, ktorý predchádza-
júce dva totalitné systémy tak 
dehonestujúco zničili. Bolo na to  
niekoľko dôvodov. 

V prvom rade považovali sme 
obnovenie pamätníka  ako akt 
historickej spravodlivosti opro-
ti  M. R. Štefánikovi. Po druhé, 
chceli sme tým pripomenúť jas-
ný odkaz, že slovenský národ 
odmietol  výsledky viedenskej 
arbitráže (ideu fašizmu), ale aj  
ideu komunizmu (červenú totali-
tu) a znovu sa hlási bez výhrad  
k ideám demokracie a slobody, 
k Štefánikovmu mravnému  a 
myšlienkovému odkazu. Zno-
vupostavením pôvodného diela 
sa Nadácia prihlásila aj k histórii 
Československých légií, ktoré 
reprezentuje mohutná hmota 
pylónu a lev umiestnený na jeho 
vrchu. Nie je to „český lev“, ale 
lev, ako symbol légií, symbol 
odvahy, pripravený brániť štát-
ny znak-  teda  ČSR. Príslušníci 
čs. légií bojovali a mnohí polo-
žili životy za vznik ČSR a padli 
v bojoch na  južnej hranici Slo-
venska. Padli vtedy, keď už bol v 
Európe koniec vojny. Ale maďar-
ská armáda mier nepochopila. 

Toto mal a aj symbolizuje 
znovupostavený Pamätník M. 
R. Štefánika. Predstavitelia Na-
dácie boli presvedčení, že úcta k 
Štefánikovmu dielu, ktoré zane-
chal, národ  spojí a zjednotí. Bo-
hužiaľ, nestalo sa tak. Niektorí  
Slováci  to pochopili opäť ako 
príležitosť „manifestovať národ-
né presvedčenie“ po svojom a 

využiť osobnosť M. R. Štefánika 
pre svoje nenaplnené ciele.

Vytýčený cieľ, opäť postaviť 
Štefánikovu sochu  v Bratislave 
živila Nadácia od roku 1993. Je 
zaujímavé, že všetci primátori 
i predsedovia vlád Slovenskej 
republiky súhlasili s obnovením 
zničeného pamätníka, ale skôr 
platonicky. Boli si istí, že ak to 
nebudú mať oni v programe, tak 
sa to nezrealizuje. Táto taktika, 
vyhovujúca vládam i primáto-
rom, sa perfektne uplatňovala  
viac ako 10 rokov! V Bratislave 
sa za 10 rokov nenašlo miesto 
pre Štefánikovu sochu! Potvrdila 
sa známa pravda, že  ak nie je 
doba zrelá, ani najväčšie obja-
vy  a  hlboké myšlienky nenájdu 
uplatnenie. Museli sme čakať až 
na rok 2003.

To čo sa roky zdalo nemož-
né,  zmenilo jedno zasadnutie 
poslancov magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy. Na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva 
dňa 11. 12. 2003  predniesol 
námestník primátora pre kultú-
ru Štefan Holčík návrh, aby bol 
znovupostavený pamätník M. 
R. Štefánika v pôvodnom pre-
vedení. Bolo prijaté uznesenie 
252/2003, ktorým bolo uznese-
nie schválené a doplnené klau-
zulou, ktorou bol primátor A. 
Ďurkovský poverený, aby zaistil 
slávnostné položenie základné-
ho kameňa 4. mája 2004.  Aby sa 
nenarušila socha Ľ. Štúra a jeho 
družiny, Pamätník M. R. Štefá-
nika mal stáť na novom mieste. 
Niekoľko sto metrov nižšie od 
miesta pôvodného, smerom po 
toku Dunaja, na novom námestí 
v areáli EUROVEA. Bol to pries-
tor vznikajúci pred novým Slo-
venským národným divadlom. 
Potom veci dostali  rýchly spád. 

Š. Holčík vedel o zámeroch Na-
dácie M. R. Štefánika a oslovil 
jej predsedu J. Fusku. Nadácia 
rozhodnutie o realizácii projek-
tu privítala a predseda oslovil 
generálneho riaditeľa Doprasta-
vu a.s., I. Šestáka, ktorý už prv 
prejavil záujem o tento projekt. 
Primátor A. Ďurkovský sa na 
slávnosti položenia základného 
kameňa ani nezúčastnil, zastúpil 
ho námestník Š. Holčík. Na sláv-
nosti sa zúčastnil prezident SR 
Rudolf   Schuster,  veľvyslanci 
viacerých štátov, generalita Ar-
mády slovenskej republiky, novi-
nári a občania.

V priebehu mesiaca sa rea-
lizácia naplno rozbehla. Gene-
rálnym dodávateľom „stavby“ sa  
stala Nadácia Milana Rastislava 
Štefánika v Bratislave a zodpo-

vednosť za realizáciu stavby 
prevzali: Štefan Holčík, námest-
ník primátora mesta Bratislavy, 
Ján Fuska, predseda Nadácie 
M. R. Štefánika, Ivan Šesták, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Doprastav, a. s. Bratislava a Pa-
vel Šesták, správca Nadácie M. 
R. Štefánika. Vytvorenie druhé-
ho originálu Štefánikovej sochy 
zverili kolektívu sochárov pod 
vedením  sochára J. Jandu.

Napriek nepriaznivým pra-
covným podmienkam bol druhý 
originál sochy Milana Rastislava 
Štefánika dohotovený za dva 
roky. Sochu odliala  zlievaren-
ská spoločnosť DSB EURO 
Blansko, pretože tri slovenské 
fi rmy sa vzdali možnosti vyhoto-
viť jej bronzový odliatok.  Monu-
mentálnu bronzovú sochu (740 
cm vysokú) vyprevadili dôstojne 
predstavitelia Českej republiky 
až na hranice Slovenskej re-
publiky. Na Slovensku záujem 
o monumentálnu sochu bol pri-

skromný – bez  tlače, rozhlasu 
i televízie.

Nová socha zmobilizovala 
odporcov Štefánikovho pamät-
níka. Veľmi aktívne sa činil pri-
mátor mesta Bratislavy A. Ďur-
kovský a jeho poradcovia, ktorí 
boli presvedčení, že k vyhotove-
niu sochy nedôjde. Na porady, 
ktoré koordinoval podpredseda 
vlády SR D. Čaplovič posielal 
magistrát vždy iných úradníkov, 
bez právomoci prijať akékoľvek 
rozhodnutia. Odporcovia výstav-
by  vyvolali rýchlo sériu fi nanč-
ných kontrol. V tlači sa znieslo 
na Nadáciu mnoho invektív, že 
predstavitelia Nadácie zákazku 
„predali Čechom“, veď čo už sa 
dalo čakať od  fanatických „če-
choslovákov“. Keď sa primátor 
A. Ďurkovský neskôr na zasad-
nutiach občas zúčastnil, neustá-
le menil svoj postoj k pamätníku. 
Porada striedala poradu, ale 
problém ostával. Umiestnenie 
pomníka pred Slovenským ná-
rodným divadlom razom nevy-
hovovalo ani novému vedeniu 
SND, lebo údajne zakrýval fasá-
du SND. Vedenie namietalo, že 
„český lev“  dehonestuje SND a 
hovorilo sa aj o „adorácii české-
ho leva“. Primátor stále používal 
zaklínadlo „nám sa to tam ne-
hodí“, ale nikdy nepovedal, kto 
sme „my“. Stretnutia so zástup-
cami Nadácie zásadne ignoro-
val. Postupne prišili nové „návr-
hy“.  Postaviť pomník za budovu 
SND, kde by sa v budúcnosti 
vytvorila „galéria slovenských 
osobností“ (nikto nepovedal ich 
mená). Nasledovala ponuka 
postaviť pamätník pred Minis-
terstvo vnútra SR na križovatku 
pri starom  moste alebo napr. na 
Záluhách, či v Medickej záhra-
de. Primátorova suita pracovala 
skutočne intenzívne a neúnav-
ne. V konečnej fáze nastúpila 
Spoločnosť slovenskej inteli-
gencie KORENE pod vedením 
jej predsedu, akad. maliara V. 
Hornáčka. Tá sa svojej deštruk-
tívnej funkcie zhostila vynikajú-
co. Poriadala mítingy, v ktorých 
jedovatými slinami pošpinila čo 
mohla, veď sú to čechoslováci, 
zapredanci a zadubenci. Štefá-
nika obliekli do montérok a ako 
montér čaká na opravu vodovo-
du. Zviera panuje nad človekom 
a je to vôbec Štefánik v tých 
monterkách? Musím priznať, že 
predseda spoločnosti KORENE 
nenechal nič na náhodu. Vystu-
poval v Slovenskom rozhlase, v 

Socha M. R. Štefánika v Bratislave
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Každoročne si 4. mája pri-
pomína verejnosť tragické 
úmrtie generála PhDr. Milana 
Rastislava Štefánika. V mno-
hých mestách, mestečkách, 
obciach – a nielen kde stoja  
pomníky, busty a visia pamät-
né tabule, postavené na jeho 
počesť – ale  všade,  kde  si 
to dobrovoľné organizácie, 
občianske združenia zorga-
nizujú, ľudia vzdávajú poctu 
jednému zo zakladateľov 
Československej republiky, 
diplomatovi a vojakovi, ved-
covi a cestovateľovi.

Tak tomu bolo aj v posled-

né dni apríla a prvé dni mája 
tohto roka…

Celoslovenská pietna sláv-
nosť s celodenným programom 
sa uskutočnila v Brezovej pod 
Bradlom a v Košariskách. V 
predvečer tragédie 4. mája – 3. 
mája – pozvaných hostí prijala 
na Mestskom úrade primátorka 
mesta Mgr. Eva Ušiaková. Na 
pravé poludnie – za mimoriad-
ne zlého počasia spomienková 
slávnosť pokračovala na Bradle 
za účasti vzácnych hostí – pre-
zidenta SR Ivana Gašparoviča, 
ministrov školstva, vedy, výs-

kumu a športu (Dušana Čaplo-
viča), ministra obrany (Martina 
Glváča), náčelníka GŠ OS A 
SR (Petra Vojteka), predstavi-
teľov štátnej správy a samo-
správ. Účasť na podujatí prijali 
aj zástupcovia Veľvyslanectiev 
Francúzska, ČR, Talianska a 
Ruskej federácie, ale aj pred-
stavitelia cirkví, partnerských 
miest, ČsOL, S MRŠ a Nadácie 
MRŠ, ako aj obyvatelia mno-
hých miest a obcí  zo SR, ale i z 
cudziny. Medzi účastníkmi stret-
nutia boli prítomní aj členovia 
rodiny M. R. Štefánika.

Po uložení vencov a kytíc 

k Mohyle M. R. Štefánika na-
sledovala pietna spomienka. 
Slávnostný príhovor na Mohyle 
predniesol prezident SR Ivan 
Gašparovič, duchovné povzbu-
denie mal gen.biskup ECAV 
Miloš Klátik. S pozdravným prí-
hovorom vystúpil veľvyslanec 
Francúzska na Slovensku Didier 
Lopinot – ktorého príhovor pri-
nášame v  celom rozsahu – ale 
aj veľvyslanec Ruskej federácie 
Pavol Maratovič Kuznecov. 

Po hymnických piesňach sa  
dopoludňajší  program skončil.

Popoludní pokračoval pro-
gram v rodisku  M. R. Štefáni-

Kytica spomienok na 4. máj 2014

Slovenskej televízii a  napodiv, 
všade dostal potrebný pries-
tor. Rečnil na mítingoch, písal 
do novín. Kultúrna komisia NR 
SR (nemá žiadne právo) prijala 
uznesenie, v ktorom odporuči-
la zastaviť výstavbu pamätníka! 
(Poslankyne za SDKU DS z tej-
to porady takticky odišli). Keď k 
týmto aktivitám doplním, že Na-
dácii dochádzali fi nančné zdroje 
a chýbalo cca 15 miliónov Sk, 
boli to skutočne kritické chvíle. 
Ku kritike sa pridal aj  D. Ma-
chala, ktorý zdatne pôsobil ako 
poradca na najvyššom poste 
opačnej strany. Primátor využil 
aj posledný tromf. Zdôraznil ne-
schopnosť Nadácie a neskôr aj  
vlády SR a označil to takmer ako 
„sabotáž“.  

Proti nám vystúpili mnohí „od-
borníci“, medzi nimi aj členovia  
Spoločnosti M. R. Štefánika! 
Očakávali sme, že na arogant-
ný list, ktorý vo forme výzvy 
adresoval predseda KORENE 
Spoločnosti MRŠ táto zareagu-
je – nestalo sa tak. Niektorí nám 
odporučili, aby Nadácia sochu 
umiestnila na letisku v Ivanke 
pri Dunaji, prípadne na Bradle a 
leva, keď už je hotový, v múzeu 
B. Kafku. Niektorí dobrí luteráni 
nás tiež svojsky „počastovali“ 
ako poturčencov. Vtedajšie ve-
denie Slovenského Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, ktoré 
sa pasovalo za pokračovateľov 
„legionárov“ sa tiež prezento-
valo.  Z fi nancií v hodnote cca 
550 tis. Sk, ktoré na sochu vy-
zbieralo od svojich členov, obcí 
hlavne na Záhorí a Cirkevných 
zborov evanjelickej cirkvi nám 

neposkytlo ani halier. Pridal sa 
aj Spolok za krajšiu Bratislavu, 
ale ten neskôr z boja vycúval. 
Je pozoruhodné ako vedela a 
vie  nenávisť zjednotiť „verných“ 
Slovákov. Domnievam sa, že 
Slovákov nič tak nespojí ako boj 
proti niečomu či niekomu, v tom 
sme skutočne dobrí a jednotní. 
V  našom úsilí nás utvrdzovala  
Štefánikova myšlienka, že ak za 
vec systematicky pracuje trvalo 
aspoň desať ľudí, musí sa poda-
riť.  Prišli nové „výzvy“ vypísať 
súťaž k stému výročiu smrti ale-
bo  Štefánikovu osobnosť pre-
hodnotiť.  

Napriek nenávisti mali sme aj 
takých, čo nás podporili ideovo, 
technicky aj fi nančne. V prvej 
línii stáli odborníci: projektanti 
SND, odborníci zo Slovenskej 
technickej univerzity v Bratisla-
ve, Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave, významní 
historici aj umelci. Na našej stra-
ne stál aj podpredseda vlády SR 
D. Čaplovič so svojimi spolupra-
covníkmi, odborníci Doprastavu, 
Pamiatkového úradu a ďalší. 
Dokonca pracovníci Daňovej 
správy nám napr. významne 
pomohli, keď našli formu, kto-
rá umožňovala, aby sa nadácia 
mohla stať generálnym inves-
torom. Nakoniec premiér nám 
vyjadril uznanie tým, že nám 
zo svojej rezervy poskytol  viac, 
ako 13 miliónov a tak umožnil 
dokončiť dielo. Pomohli nám 
predstavitelia viacerých diplo-
matických zborov akreditovaní 
na Slovensku.    

Keď sa  zdalo, že  všetko 
prebolelo, deň pred odhalením 

nám D. Machala tlmočil odkaz, 
že  ak nebude bronzová tabuľa 
s Pittsburgskou dohodou prene-
sená na opačnú strany pylóna, 
odhaľovanie nebude. Nadácia 
nepoľavila a trvala na pôvod-
nom termíne odhalenia: 4. máj 
2009. Posledné „výstrely“ padli  
hodinu pred odhalením pamät-
níka. Napriek vládou priprave-
nému programu sa prezident 
SR Ivan Gašparovič a predseda 
NR SR P. Paška   na odhalení 
nezúčastnili. Napätú situáciu vy-
riešil predseda vlády SR R. Fico, 
ktorý prišiel spolu s ministrami a 
bez zaváhania odhalil sochu. 
Ostatné ponechal na posúde-
nie verejnosti.  Musím pripustiť, 
že odporcovia diela  slávili aj 
úspechy. Nie len tým, že roz-
delili občiansku spoločnosť, ale 
dehonestujúcimi a nepravdivými 
informáciami vyvolali rozpaky 
aj v zahraničí. V dôsledku  toho 
prezidenti Českej republiky, 
Francúzskej republiky, Talian-
ska, Srbska ani Ruskej federá-
cie, ktorí už predtým  záujem o 
účasť na odhalení prejavili, ne-
dostali pozvanie. Bolo to „víťaz-
stvo opozície“, ale v zahraničí 
i doma bolo to považované za 
hanbu. Za plochu 180 m2, ktorý 
zaberá Pamätník, musela Nadá-
cia zaplatiť mestu nájom!

Pamätník, ktorý stojí už na 
Námestí M. R. Štefánika  sa stal 
významnou architektonickou 
súčasťou  hlavného mesta SR. 
Bez zveličovania možno pove-
dať, že je to jedna z  najkrajších 
častí  Bratislavy. Miesto, kde sa 
stretávajú mladí, miesto, ktoré 
dýcha životom, kultúrou a aj his-

tóriou. Je to miesto, kde sa prí-
ležitostne zhromaždia skupiny 
žiakov a žiačok z celého Sloven-
ska, aby sa priúčali národnému 
povedomiu. A to bol hlavný náš 
cieľ!  Naplnili sa želania  tých, 
ktorí  verili, že  sa tu každý rok 
4. mája prídu občania spontán-
ne pokloniť svojmu generálovi, 
osloboditeľovi a zakladateľovi 
štátu. Pamätník sa stáva mies-
tom, kde kladú vence prezidenti, 
štátnici, diplomati, umelci, špor-
tovci, ale aj prostí, neznámi ľu-
dia tu položia občas malú kyticu 
kvetov. Generál Milan Rastislav 
Štefánik je a ostane symbolom 
slobody a demokracie, nech  
bude v akejkoľvek podobe.

Štefánik vykonal heroické 
dielo o sto rokov prv, ako boli 
Slováci schopní si uvedomiť, čo 
znamená byť slobodní. Uvedo-
miť si, koľko obetí stojí sloboda 
a čo všetko treba urobiť, aby 
sa krásne a zmysluplné ideá-
ly preniesli do ďalších storočí.  
Nepochopili sme Štúra a štúrov-
cov a už vôbec nie Štefánika. 
Neviem, či by sme ich pochopili 
keby prišli teraz. Národ je vtedy 
národom, keď  vie pochopiť dar 
slobody, vie za slobodu bojovať 
a dokáže priniesť niečo aj pre 
iné národy.

Koľko prázdnych rečí odznie, 
koľko prázdnych  akcií sa reali-
zuje  na „oslavu Štefánika“ hlav-
ne preto, aby sme  upozornili na 
naše zásluhy o Štefánika. Ešte 
stále sme nedosiahli na bohat-
stvo jeho odkazu. Chýba nám 
najmä pokora.

Ján Fuska
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ka – v Košariskách – otvorením  
výstavy „Obrana hraníc Česko-
slovenska v roku 1918 – 1919“  
a autogramiáda knihy Miloša 
Klátika „V Tvojej ruke sú naše 
časy“. Po službách Božích a 
položení vencov a kytíc k soche 
M. R. Štefánika na nádvorí Mú-
zea M. R. Štefánika, odovzdala 
starostka obce Anna Abramovi-
čová repliku zástavy českoslo-
venských légií partnerom z ČR 
a nasledoval fakľový  pochod 
historickou cestou na Bradlo. 
Čelo tvorili žiaci zo ZŠ s lampá-
šikmi, ktorí cestou stihli natrhať 
aj lúčne kvety, ktoré uložili k Mo-
hyle, potom išli tí, ktorí mali záu-
jem „zopakovať si túto cestu“… 
Večer po príchode skupiny bola 
tradičná rodácka spomienka za-
pálením štyroch symbolických 
vatier na Bradle primátormi a 
starostami miest a obcí. K prí-
tomným sa okrem primátorky 
mesta Brezová pod Bradlom pri-
hovoril aj predseda Spoločnosti 
M. R. Štefánika Ing. Ján Tatara.

Je mimoriadne cenné, že ok-
rem domácich členov S MRŠ 
sme v zástupe ľudí, kráčajúc k 
Mohyle stretli aj členov z Košíc, 
Nitry, Starej Turej, Spišskej No-
vej Vsi, Liptovského Mikuláša, 
Piešťan, Dudiniec, ale dozaista 
aj iných, ale pre nepriazeň poča-
sia nebol veľký priestor na dlhé 
„debaty“. Patrí však všetkým 
veľké poďakovanie za účasť na                                                   
celoslovenskom spomienkovom 
podujatí!

Spomienku na generála Šte-
fánika si pripravili na tento deň 
aj členovia Motoclubu Free 
Spirit jazdou  na motocykloch z 
Brezovej pod Bradlom.

Prejav veľvyslanca Fran-
cúzskej republiky J. E. Didiera 
Lopinota.

Vážený pán prezident Slo-
venskej republiky! Vážený 
pán premiér, vážení páni mi-
nistri, vážený pán biskup, 
vážená pani starostka, dámy 
a páni! (oslovenia boli pred-
nesené v slovenskom  jazyku)

Opäť sme sa tu zhromaždi-
li, aby sme oslávili heroickú a 
symbolickú osobnosť gene-
rála Štefánika. Je vždy obťaž-
né hovoriť o hrdinovi, pretože 
jeho život, ako dobre vieme, 
ustupuje do pozadia za ob-
raz, ktorý ukazuje hrdinu, za 
Históriu s veľkým H, za osu-

dy ľudí a národov. V prípade 
generála Štefánika je to práve 
nádej a budúcnosť  mnohých 
ľudí, ktorú zosobňoval: Slo-
vákov, Čechov,  ale samozrej-
me aj Francúzov.

Preto je snáď menej obťaž-
né hovoriť o symbole, ktorý 
reprezentuje generál Štefá-
nik; symbol, „ symbolon“ v 
gréčtine bol objekt, o ktorý sa 
delili dvaja, aby predstavoval 
znak uznania medzi dvoma 
osobami. Verím, že symbo-
lická sila generála Štefánika 
nám umožňuje sa navzájom 
poznávať a znova sa nachád-
zať v tých veľkých hodno-
tách, ktoré získavajú mimo-
riadny význam v európskom 
kontexte tohto roku 2014:

- Predovšetkým spomienka 
na začiatok Veľkej vojny 1914 
– 1918 nám pripomína, že le-
gitímne nároky na národnú 
identitu,  ktorú dokonale ste-
lesňuje generál Štefánik ne-
smú upadnúť do nacionalis-
tických úchyliek, ktoré môžu 
vyústiť do agresie a  vojno-
vých zrážok.

- Ďalej: symbolická osob-
nosť generála Štefánika nám 
pripomína, že k vojne je treba 
odvahy, ale ešte viac odvahy 
je treba na dosiahnutie mie-
ru. Pripomína nám, že to, čo 
vyznačuje veľkých mužov, 
štátnikov „hommes d´Etat„ 
ako hovoríme po francúzsky 
je práve ich schopnosť pre-
konať spory a rozdiely, zjed-
nocovať a spájať, zmierovať 
a nie rozdeľovať a stavať jed-
ných proti druhým. V tomto 
desiatom výročí pristúpenia 
Slovenska k Európskej únii  a 
niekoľko dní pred európsky-
mi voľbami uznajme príspe-
vok, ktorý priniesla európska 
sústava mieru a prosperite 
našich národov.

- A nakoniec: s generálom 
Štefánikom si uvedomujeme, 
že sloboda nikdy nie je defi -
nitívne získaná, že je treba ju 
každodenne a všade brániť. 
Budúceho 6. júna  vážený pán 
prezident, keď si budete na 
plážach Normandie spolu s 
najvyššími zástupcami ďal-
ších 16  pozvaných krajín  pri-
pomínať 70. výročie vylode-
nia, je to tiež toto posolstvo, 
ktoré pošlete svetu. Ďakujem 
Vám.

Ďakujeme J. E. za poskytnutie 
textu príhovoru

(Preklad L. Koudelka)

BRATISLAVA – Pietny akt pri 
Pamätníku Milana Rastislava 

Štefánika v Bratislave

Nadácia Milana Rastislava 
Štefánika a Ministerstvo obrany 

SR za účasti zástupcov vlády 
SR, miestnej samosprávy a di-
plomatického zboru 4. mája vo 
večerných hodinách  zorganizo-
vala  pietny akt položenia kytíc 
a vencov k soche  generála Šte-
fánika. 

Po nástupoch čestnej stráže, 
vojenskej hudby a čestnej jed-
notky československých legio-
nárov v dobových uniformách 
podľa protokolu MO položili 
hostia vence a kytice k Pamät-
níku. Príhovory pri pamätníku 
predniesli: Prof. Dušan Bakoš 
– predseda Nadácie, zástupca 
náčelníka OS A SR genmjr. Pa-
vol Macko, J. E. Didier Lopinot, 
generálny duchovný OS SR a 
Ozbrojených  zborov SR pplk. 
Mgr. Marián Bodolló, viceprimá-
torka hl. mesta SR Ing. Petra 
Nagyová - Džerengová.

Výstava
„60 ROKOV SKRÝVANÁ 
TVÁR ŠTEFÁNIKA OPÄŤ

V BRATISLAVE“ 

V pondelok, 5. mája v pred-
sálí Zrkadlovej siene Primaciál-
neho paláca pri príležitosti 95. 
výročia tragickej smrti M. R. Šte-
fánika a 100. výročia začiatku 
prvej svetovej vojny otvorili mi-
nister obrany SR Martin Glváč a 
primátor hl. mesta Milan Ftáčnik 
výstavu, ktorého hlavným expo-

nátom bol bronzový fragment zo 
sochy generála Štefánika, ktorá 
stála na námestí pred Redutou 
v rokoch 1938 – 1954: 92 cm 
vysoký a 80 kg vážiaci odliatok. 
Pôvodnú bratislavskú sochu vi-
deli Bratislavčania  pred 60 ro-
kmi. Fragment tváre pochádza  
od českého sochára Bohumila 
Kafku.

Tvárová časť sochy sa dosta-
la do Čiech – nie je známe ako 
– v roku 1969 ju priviezli do Bra-
tislavy, ako prevod z Národnej 
galérie v Prahe. Roky bola ukry-
tá v depozitári SNG vo Zvolene 
ako nezaevidovaný predmet.  
Až  neskoršie sa  „našli“  doku-
menty v archíve SNG. Verejnosť 
ju mala možnosť vidieť do 16. 
mája 2014.

BRATISLAVSKÉ LETISKO 
SI PRIPOMENULO VÝROČIE 
SMRTI MILANA RASTISLAVA 

ŠTEFÁNIKA

V neverejnej časti odletového 
terminálu bratislavského letiska 
je umiestnená bronzová socha 
gen. Štefánika – ako letca – pri 
ktorej sa uskutočnila pietna spo-
mienka 5. mája. Bratislavské le-
tisko pripravilo pietnu spomien-
ku so zástupcami Slovenského 
leteckého zväzu gen. Štefánika. 
K prítomným sa prihovoril  vice-
prezident SLZ Peter Matejčík.

Treba pripomenúť, že Brati-
slavské letisko nesie meno M. 
R. Štefánika od roku 1993, so-
cha  gen. Štefánika je tu umiest-
nená od 21. 7. 2000 a na letisku 
sa nachádza aj replika dvojploš-
níka Caproni. Spomienku na 
generála si letisko pripomína 
každoročne ku dňu jeho tragic-
kej smrti.

Členovia Nadácie MRŠ pri kladení vencov
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PIETNA SPOMIENKA
PRÍSLUŠNÍKOV

VELITEĽSTVA SÍL VÝCVIKU
A PODPORY

V stredu, 30. apríla prísluš-
níci Síl výcviku a podpory OS 
SR sa zúčastnili pietnej spomi-
enky v mestskom parku M. R. 
Štefánika v Trenčíne. Na úvod 
v zhromažďovacej miestnosti 
budovy veliteľstva plk.v.r. Ján 
Dibala zoznámil príslušníkov s 
históriou pamätníka v Parku a s 
najpodstatnejšími informáciami 
o živote M. R. Štefánika. Ná-
sledne veliteľ síl výcviku a pod-
pory plk. Martin  Stoklasa položil 
veniec ako prejav spomienky  k 
Pamätníku. Po pietnej spomien-
ke sa odobrali príslušníci do Le-
soparku Brezina na Štefánikovu 
vyhliadku.

ooo

* V prvých májových dňoch 
na 35. ročníku výstavy Kvetov 
FLORA v Bratislave študenti 

Strednej odbornej školy záhrad-
níckej v Piešťanoch vytvoril na 
počesť M. R. Štefánika expozí-
ciu, ktorá bola ocenená zvlášt-
nou cenou generálneho riadi-
teľa Incheba Expo Bratislava                    

/IL-/
* 2. mája sa začal pri pomní-

ku M. R. Štefánika od akad. so-
chára Ladislava Kacvinského na 
Štefánikovom námestí v Spišs-
kej Novej Vsi  Rok M.R.Štefá-
nika položením kytíc vďaky od 
prednostky MÚ, Klubu S MRŠ, 
MO MS,  ECAV, Zväzu vojakov 
SR, SPB, študentov základných 
a stredných škôl. Slávnostný 
príhovor predniesla predsed-
níčka Klubu S MRŠ dr. Ruže-
na Kormošová. Po slávnostnej 
pietnej spomienke  účastníci 

prešli k pamätnej tabuli A. Šte-
fánikovej, kde položili venček. 
Do slávnostného programu na 
oboch pamätných miestach 
prispel miešaný spevácky zbor 
Cantus Villa Nova, fl autové trio 
zo ZUŠ a recitáciami študenti 
Gymnázia.

(Jolana Prochotská)
* 3. mája sa uskutočnil 3. roč-

ník pochodu na počesť generála 
Štefánika po známej trase Se-
nec – Ivanka pri Dunaji za účasti 
vyše 150 účastníkov zo SR, ČR, 
Poľska a Srbska. Trať meria 18 
km. Cieľom bola Ivanka pri Du-
naji  a Mohyla, ku  ktorej prítom-
ní  položili vence.

* 4. mája sa zišli obyvatelia 
mesta Stupavy na pietnu spomi-
enku k soche M. R. Štefánika.

* Na kopčianskom cintoríne 
4. mája 2014 o 11.48 hodine – v 
čase, keď gen. Štefánik zahynul 
– si slávnostnou spomienkou 
uctili jeho pamiatku.

* 5. mája si mesto Trnava, 
Trnavský samosprávny kraj, 

SPB, MO MS, Vojenský archív 
a obyvatelia mesta Trnava ucti-
li pamiatku M. R. Štefánika pri 
jeho soche.

• Pietnu spomienku a beh na 
počesť M. R. Štefánika za účasti 
samosprávy, MO MS, škôl, kul-
túrnych zariadení a verejnosti  
usporiadali 5. mája v Humen-
nom na námestí Slobody pri 
soche M. R. Štefánika. Behu 
sa zúčastnilo cca 250 aktívnych 
detí z predškolských zariadení,  
základných a stredných škôl. 
Víťazov odmenili  hodnotnými 
cenami.

* 6. mája sa uskutočnil už 24. 
ročník vlasteneckej pochôdzky 
od Šamorína, cez Dunajskú  až 
k Mohyle v Ivanke pri Dunaji, 
kde stretnutie vyvrcholilo piet-

nym  programom. Zaznela slo-
venská a talianska hymna, po-
ložili sa vence k Mohyle M. R. 
Štefánika… 

Účastníci pochodu položili ku 
všetkým pamätným miestam – 
tabuliam, bustám a sochám – v 
mestách vence.

LAVIČKY NAŠICH
OSOBNOSTÍ V ŠAMORÍNE 
Spoločnosť CZ Slovakia a 

Občianske združenie Pre Ša-
morín chce zachovať a dôstojne 
si uctiť pamiatku významných 
osobností mesta vytvorením 
Cesty slávy na Pomlejskej ulici 
projektom „Lavičky našich osob-
ností“. Cieľom  projektu je udržať 
živú spomienku na tieto osob-
ností a dedičstvo, ktoré zane-
chali mestu slávni Šamorínča-
nia 20. storočia. Dvadsaťjedna 
lavičiek má svoje “meno osob-
nosti“. Táto iniciatíva je krokom 
na ceste historickej pamäte, aby 
sa ľudia stali dôstojnými nasle-
dovateľmi tých, ktorí dali mestu 
meno a  hodnosť.  Od  1. mája 
t.r., kedy projekt slávnostne 
odovzdali, jedna z lavičiek nesie 
meno Milana Rastislava Štefá-
nika.

MEMORIÁL MILANA
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

V LUČENCI
Základná škola M. R. Štefá-

nika v Lučenci je od roku 2008 
nositeľkou čestného názvu, na 
čo sme nesmierne hrdí. Byť no-
siteľom čestného názvu je pre 
nás cťou a morálnou povinnos-
ťou šíriť  medzi mladou gene-
ráciou odkaz a hodnoty, o ktoré 
sa snažil Štefánik, s ktorými sa 
nám prihováral.  Škola si každo-
ročne začiatkom mája pripomí-
na výročie jeho  tragickej smrti. 
Od roku 2013 majú spomien-
kové slávnosti názov Memoriál 

M. R. Štefánika. Toto podujatia 
zahrňuje tri sprievodné aktivity: 
vedomostný kvíz, v  ktorom ži-
aci školy si zmerajú svoje vedo-
mosti, porozumenie a  rýchlosť 
v jednotlivých úlohách. Tvo-
rivú podobu má výtvarná sú-
ťaž, ktorej témy sú každoročne  
spresnené, ale leitmotívom je 
osobnosť generála. Treťou, veľ-
mi obľúbenou športovou aktivi-
tou je turnaj v malom futbale o 
Putovný pohár riaditeľky školy. 
Všetky tri aktivity sa vyhodno-
cujú za účasti zástupcov mes-
ta Lučenec, lučeneckých škôl, 
víťazov a všetkých tých, ktorí 
si ctia odkaz M. R. Štefánika. 
Škola sa pravidelne zúčastňuje  
čistenia okolia Pamätníka M. 
R. Štefánika v Lučenci, ako aj 
slávnostného kladenia kvetov 
k nemu a nevynechá  ani  Beh 
mládeže o Pohár Domu MS v 
Lučenci.  Tohtoročný memoriál 
sa  uskutočnil 6. mája.

(z listu zástupkyne riaditeľky 
školy G. Aláčovej)

SLÁVNOSTNE ODHALENÁ 
BUSTA M. R. ŠTEFÁNIKA

V PRIESTOROCH
MESTSKÉHO ÚRADU

V NITRE
Klub Spoločnosti M. R. Šte-

fánika v Nitre v spolupráci s 
Mestským úradom zorganizo-
vali slávnostné odhalenie busty 
M. R. Štefánika vo vestibule MÚ 
7. mája. Bronzovú bustu autora 
Františka Blaha z obdobia po pr-
vej svetovej vojne daroval bez-
platne mestu člen nitrianskeho 
klubu Ján Viliam Miklík. Jemu 
ho daroval jeho otec, narodený 
v roku 1908, letec Leteckého 
pluku 3, generála M. R. Štefá-
nika v Piešťanoch. Na slávnos-
ti sa zúčastnili predseda NSK 
Milan Belica, europoslankyňa 
Katarína Neveďalová, poslanci 

Odhalenie busty v priestoroch MÚ v Nitre

Expozícia CAPRONI na Flore v Bratislave
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MZ, členovia Klubu S MRŠ ako 
aj záujemcovia z radov verej-
nosti. V slávnostnom príhovore 
primátor mesta Jozef Dvonč 
pripomenul význam M. R. Štefá-
nika pre vytvorenie spoločného 
štátu Čechov a Slovákov, poďa-
koval sa za darovanú bustu. S 
príhovorom vystúpil aj predseda 
SR S MRŠ Ing. Ján Tatara, kto-
rý pripomenul, že 7. mája 1939 
bola v Nitre slávnostne odhale-
ná socha generála M. R. Štefá-
nika pred budovou súdu, ocenil 
veľkú aktivitu  klubu v Nitre a po-
prial aj skoré postavenie veľkej 
sochy v tomto meste.

Bustu odhalili J. Dvonč, J. Ta-
tara a J. V. Miklík. Úpravu pries-
toru vyhotovili ak. maliar Viliam 
Široký a na príprave textov sa 
podieľali T. Zaujecová, O. Pa-
lanská a J. Maniaček.

(z príspevku Jána Maniačka)

TVORIVÁ SÚŤAŽ
V BREZOVEJ POD BRADLOM

V priestoroch Denného cen-
tra v Brezovej pod Bradlom sa 
11. mája po 6-ty krát zišlo 57 
krížovkárov zo SR a Moravy. 
Súťaž usporadúvajú tradične v 
máji na počesť M. R. Štefánika. 
Súťažiaci v troch kategóriách si 
zmerali poctivo svoje sily, ale dr-
žiteľom Pohára M. R. Štefánika 
sa stal Lucián Gonda.

(Pavol Tibenský)

NOVÁ PAMÄTNÁ TABUĽA
A PARK M. R. ŠTEFÁNIKA

V PARTIZÁNSKOM
V januári t.r. schválili poslan-

ci mestského zastupiteľstva na 
svojom rokovaní pomenovanie 
parku na Hrnčírikovej ulici po 
Milanovi Rastislavovi Štefániko-
vi. 13. mája, pri príležitosti vý-
ročia jeho tragického úmrtia od-
halil primátor mesta Jozef Božík 
a starosta Valasského Meziříčí 
(družobné mesto) Jiří Částečka 
pamätnú tabuľu.

VÝSTAVA ARTEFAKTOV
SO VZŤAHOM

K M. R. ŠTEFÁNIKOVI
V  HUMENNOM

Pobočka Slovenskej numiz-
matickej spoločnosti v Humen-
nom usporiadala 13. mája  vý-
stavu artefaktov so vzťahom k 
Milanovi Rastislavovi Štefáni-
kovi zo zbierky zberateľa Jána 
Kizlinga z Nižného Hrabova. 
Na ôsmych veľkých výstavných 
stoloch boli vystavované mno-

hé vzácne veci: medaile, min-
ce, plakety, papierové peniaze, 
poštové známky, pohľadnice, 
fotografi e, knihy, drobné pu-
blikácie, časopisy, skladačky, 
xeroxy článkov, odznaky a iné 
drobnosti. Mimoriadne vzácne 
boli pohľadnice z 20-tych rokov 
minulého storočia so zobraze-
ním pôvodného hrobu i mohy-
ly krátko po je postavení. Celá 
zbierka pána Kizlinga je naozaj 
veľmi cenná – svedčí o jeho 
vzácnej vytrvalosti a činorodos-
ti, lebo je obdivuhodné, ako sa 
k mnohým reáliám dostal. Vý-
stava ukázala, že M. R. Štefánik 
bol naozaj mimoriadnou osob-
nosťou našich národných dejín, 
čo našlo odraz aj v artefaktoch. 
Potešiteľné je aj to, že zo zado-
važovania vecí po MRŠ sa už 
stalo samostatné zberateľské 
odvetvie. Pán Kizling  výstavu 
obohatil aj rozsiahlou prednáš-
kou o živote a diele M. R. Šte-
fánika, – o.i. z regionálnej tlače 
citoval aj skutočnosti o odhalení 
sochy M. R. Štefánika v Humen-
nom v r. 1934 i jej neblahý osud. 
Je potešiteľné, že aj na východe 
Slovenska mnoho ľudí zaujíma 
osobnosť M. R. Štefánika.

(Martin Michálek)

SPOMIENKA PRI
ŠURIANSKEJ SOCHE

M. R. ŠTEFÁNIKA
16. mája v priestore pred 

Obchodnou akadémiou v Šura-
noch sa uskutočnila spomienko-
vá slávnosť na M. R. Štefánika 
pri príležitosti 95. výročia jeho 
úmrtia a 80. výročia prvého 
odhalenia jeho sochy v Šura-
noch. Spomienková slávnosť 
sa konala pod záštitou predse-
du NSK Milana Belicu, ktorého 
však zastupoval  podpredseda 
Ladislav Marenčák. Okrem ži-
akov a študentov šurianskych 
škôl, predstaviteľov mesta, MO 
MS a politických strán sa  spo-
mienky zúčastnil aj predseda 
Spoločnosti M. R. Štefánika Ján 
Tatara. Počas spomienky držali 
čestnú stráž pri soche členovia 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru. Vážnosti podujatiu dodalo i 
vystúpenie detského dychového 
orchestra Rosička, ktorý pôsobí 
pri ZUŠ T. Sládkoviča v Šura-
noch. “Slovenský brat! Objím si 
mať, ľúb verne objatú, zem slo-
venská je tvoja mať, miluj zem 
tú svätú“ – počas spevu tejto 
piesne, v podaní ženského spe-

váckeho zboru Kantáta položili  
účastníci vence k soche, ktorá je 
pre Šurancov významným sym-
bolom slobody a demokracie. 
Osudy sochy, ktorá bola trikrát 
odhaľovaná a dvakrát likvidova-
ná, priblížil riaditeľ MsKS Miro-
slav Eliáš. Vďaka dotácii NSK 
je od tohto dňa pred sochou 
inštalovaný informačný panel o 
pohnutých osudoch sochy.

(Miroslav Eliáš)

SPOMIENKY VO SVETE
4. mája t.r. po 20-ty krát sa 

zišli pri soche Milana Rastisla-
va Štefánika v Prahe na Petří-
ne  členovia Spoločnosti M. R. 
Štefánika s obyvateľmi Prahy 
ku kladeniu vencov. Je už tra-
díciou slávnostné kladenie ven-
cov, účasť vojakov a vojenskej 
hudby, prítomnosť slovenských 
spolkov… vynikajúca a sviatoč-
ná atmosféra, ktorú korunuje 
svojou účasťou veľvyslanec SR 
v ČR, ako aj zástupcovia posla-
neckých snemovní, magistrátu, 
členovia ČsOL…

Dňa 27. mája veľvyslan-
kyňa SR Mária Krásnohorská a 
veľvyslanec ČR Petr Burianek 
položili veniec k pamätnej ta-
buli M. R. Štefánika a námestí 
Piazza della Madonna di Loreto 
oproti Oltáru vlasti v historickom 
centre Ríma, aby si pripomenuli 
95. výročie jeho tragickej smrti 
a 96. výročie vzniku česko-slo-
venských légií. Na spomien-
kovom akte, ktorému primátor 
Ignazio Marini udelil patronát 
Hlavného mesta Rím sa zúčast-
nil aj veľvyslanec SR pri Svätej 
Stolici  Peter Sopko, riaditeľ 
Slovenského inštitútu v Ríme 
Peter Dvorský, členovia Senátu 
Českej republiky t.č. na pracov-
nej návšteve Talianska, pozvaní 
hostia z radov historikov a od-
borníkov na 1. svetovú vojnu, 
československé légie na tali-
anskom teritóriu a na osobnosť 
a poslanie M. R. Štefánika. Na 
záver pietneho aktu sa prítomní 
presunuli do reprezentačných 
sál hlavného sídla poisťovacej 
spoločnosti Assicurazioni Ge-
nerali, ktorá sídli v budove, na 
ktorej je nainštalovaná pamätná  
tabuľa, aby si spolu s jej pred-
staviteľmi pripomenuli význam 
osobnosti M. R. Štefánika v mo-
derných európskych dejinách, 
ako aj 10. výročie tejto tradície. 
Pamätná tabuľa  bola  osadená 

v roku 2004 za účasti najvyšších 
ústavných predstaviteľov Slo-
venska pri príležitosti podpisu 
Európskej ústavy.

(Ľubica Salvátová Baiocchi)

Veľvyslanectvo SR v Paríži 
usporiadalo tradičné spomien-
kové podujatie kladenia vencov 
pri príležitosti 95. výročia tragic-
kého úmrtia generála Štefánika 
pri Meudone a na rovnomen-
nom námestí v 16. parížskom 
obvode, na ktorých sa zúčast-
nili zástupcovia radnice  mesta 
Meudon, radnice 16. obvodu v 
Paríži a krajanská komunita, žij-
úca vo Francúzsku. Zároveň si 
spoločne pripomenuli aj účasť 
francúzskych partizánov v SNP 
položením kvetov k pamätníku, 
umiestnenom v susedstve sté-
ly v 16. parížskom obvode za 
prítomnosti zástupcov miestnej 
Asociácie vojnových veteránov. 
Veľvyslanec SR vo Francúzsku 
Marek Eštok vo svojom prího-
vore vyzdvihol zásluhy generála 
Štefánika pri vzniku Českoslo-
venskej republiky a jeho anga-
žovanosť v budovaní francúz-
sko-slovenských vzťahov. Pri 
pamätníku francúzskych parti-
zánov veľvyslanec Eštok vyso-
ko ocenil účasť francúzskych 
partizánov v oslobodzovacích 
bojoch na Slovensku a zároveň 
pripomenul aj tohtoročné  osla-
vy 70. výročia SNP.

Príslušníci Sektoru 4 na Cy-
pre si 5. mája pripomenuli 95. 
výročie úmrtia slovenského 
letca, astronóma, diplomata, 
politika, generála francúzskej 
armády a prvého českosloven-
ského ministra vojny – Milana 
Rastislava Štefánika. Slovenskí 
vojaci si túto udalosť pripome-
nuli počas pietneho aktu pri vo-
jenskom pamätníku a na počesť 
a  pamiatku generála Štefánika 
si slovenskí príslušníci kempu 
pripli trikolóru. Pietny akt viedol 
vojenský duchovný, nadporučík 
Jozef Michňák, ktorý prednie-
sol modlitbu vojaka. Na záver 
spomienky príslušníci pred kríž 
a pred bustu Štefánika na znak 
úcty položili veniec a kyticu a 
zapálili sviečku.

(Martin Stanko)

95. výročiu tragického úmr-
tia generála M. R. Štefánika 
venovali pozornosť aj médiá a 
denná tlač. Okrem Rozhlasu a 
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televízie Slovenska a ich regio-
nálnych vysielaní to boli aj ko-
merčné televízie Markíza, JOJ, 
TA 3, ale aj mestské televízie 
Karpaty a Turiec. Rozhovory a 
príspevky priniesla aj Česká te-
levízia a Český rozhlas.

Rozsiahlejšie príspevky 
sa objavili aj v dennej tlači. V 
Pravde rozhovor s M. Musilom,  
v SNN príspevok Romana Ka-
liského, Sme priniesli mimoriad-
ne rozsiahly písaný, ale aj foto 
materiál z pera Pavla Dvořáka, 
ale samozrejme na rade boli aj 
informácie z centrálnych a regi-
onálnych osláv (MY, Nový čas, 
Plus jeden deň, Novinky spod 
Bradla, Piešťanský týždeň,… a 
mnohé ďalšie). 

ALE,
Médiá si všimli aj účasť expo-
slanca Rafaela Rafaja v oble-
čení, ktoré vyrazilo dych. Na 
spomienkovú slávnosť si oblie-
kol belasú generálsku uniformu, 
požičanú od spolku  vyslúžilých 

vojakov. Podľa neho „takto túžil 
vzdať česť M. R. Štefánikovi“… 
Názor si mohol urobiť každý 
sám.                          

ooo                                    
Tohtoročné pietne spomien-

ky naozaj “pokryli„ celé územie 
Slovenska. Mnohí sa tam určite 
aj nenájdu – to však vôbec ne-
znižuje hodnotu podujatí, ktoré 
pripravili. Urobili tak určite s lás-
kou a úctou… len sa nedostali 
k nám. Preto v budúcnosti pro-
síme, ak máte záujem napíšte 
nám pár slov… Radi to uverej-
níme.

Spoločnosť Milana Rasti-
slava Štefánika si dovoľuje 
aj touto cestou poďakovať 
všetkým tým, ktorí sa na toh-
toročnej pietnej spomienke 
zúčastnili, resp. jej priebeh or-
ganizovali alebo akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k ich klad-
nému priebehu. ĎAKUJEME!

Podľa príspevkov a dennej 
tlače spracovala -mg-

Z parížskych (aj nedochovaných) zápiskov Dr. Milana Štefánika
30. XI. 1904
Som už tretí deň v Paríži . Ubytoval som sa v Latinskej štvrti, 

29 rue des Écoles. Hôtel des Nations. Rodičom som hneď poslal 
poštovú kartu s obrázkom eiffelovky a krátkym zdelením, že som 
zdravý, že ma nepotkalo žiadne nešťastie, že v pätách karty príde 
uspokojivý list a že môžu byť bez starosti o mňa.

Z Prahy som cestoval so sochárom Kafkom. V Paríži na neho 
už čakali priatelia, ktorí mali prenajatý ateliér na Montrouge. Na 
mňa nečakal nikto, ale mám adresu na Janka Lajčiaka, ktorý si 
na Sorbonne od konca októbra koná doktorát z teológie. Býva v 
hoteli Souffolt, ale tam chodí len prespávať, celé dni je na pred-
náškach alebo si zháňa knihy k práci o prorokovi Ezechielovi. 
Prišiel z Budapešti, kde tri roky kaplánoval, a tak je asi lepšie 
fi nančne zabezpečený ako ja. Nehovoriac o jeho znalosti francúz-
štiny. Moja je ozaj chatrná – aj keď v Prahe som si to ešte nechcel 
pripustiť.

Kým zo Strassburgu som na kartu písal Ungarn, v Paríži sa 
krajina určenia zmenila na Hongrie. Ale keď pôjdem navštíviť 
slávneho Flammariona do jeho hvezdárne, predstavím sa ako Dr. 
Milan Štefánik zo Slovenska.

5. XII. 1904
Na obedy za 2,50 fr. chodím do reštaurácie Amiot na boule-

varde St. Michel. Je to vraj lacná reštaurácia, ale pre mňa aj tak 
pridrahá. Chýba mi prisľúbená podpora od MUDr. Rohoňa, ktorý 
ma povzbudzoval v mojich smelých plánoch pokračovať v štúdiu 
astronómie v Paríži, ale keď sa oženil a narodil sa mu syn, fi nanč-
ná podpora sa zmenila len na morálnu oporu.

Teraz vidím, že rada Lidunkiných rodičov, aby sme počkali so 
zásnubami, kým sa fi nančne zabezpečím, bola rozumná, aj keď 
ma to v prvej chvíli veľmi zabolelo. Stále platí stará slovenská 
múdrosť: Najprv faru, potom Maru!

Odteraz musím viacej strážiť svoje city a svoje srdce držať v 
putách železných. 

7. XII. 1904
Včera, na svätého Mikuláša, nečakaný darček som dostal ná-

vštevou rodiny Benkovej bývajúcej v štvrti pri Palais Royal, v 
centre Paríža. Zobral ma k nim Janko Lajčiak, ktorý sa s Benkov-
cami, s vrelým odporučením pána farára Bacháta, zoznámil hneď 
po príchode na Sorbonnu a zrejme sa už aj stihol zahladieť do ich 
dcéry Milky-Mimi. Majú ešte syna Ivana.

Pán Benko je kožušník, podľa zariadenia salónu, do ktorého 
nás uviedli,  dosť zámožný. Pochádza z Turca, z Blatnice, za ko-
žušníka sa vyučil v Budapešti, otvoril si tam aj malý kožušnícky 
salón a horlivo podporoval cirkevný zbor a prispieval aj na spol-
kový život v Lutherovom dvore. Keď mu začali úrady klásť vše-
možné prekážky, pred desiatimi rokmi sa presťahoval s rodinou 
do Paríža. Aj tu sa zaujíma, čo sa deje na Slovensku. Myslím, že 
vo fi nančnej tiesni by som ho mohol požiadať o pomoc.

Lajčiak im z Pešti doniesol pekné vydanie svojho prekladu 
žalmov do slovenčiny a už pri predchádzajúcich návštevách ich 
oboznámil s tým, ako si konal doktorát v Lipsku a koľko semit-
ských jazykov si tam osvojil, a že v Pešti sa pustil do práce o 
prorokovi Ezechielovi a ak naši evanjelici priaznivo prijmú jeho 
žalmy, pustí sa do prekladu celej Biblie, a to Starého zákona z 
hebrejčiny a Nového zákona z gréčtiny, ba evanjeliá už aj začal 
na skúšku prekladať. Aj keď to bola všetko pravda, iste to na Ben-
kovcov, najmä na slečnu Mimi, urobilo veľký dojem. O mne im 
referoval len toľko, že som z mnohodetnej rodiny evanjelického 
farára z Košarísk v Nitrianskej stolici, vysokoškolské štúdia som 
konal v Prahe, ale poznáme sa z Liptova, kde som ako gymnazista 
suplikoval a on, už po maturite, ma učil v Belej chytať raky.

Z textu  mesačníka MO MS v Banskej Bystrici vyberáme

Dňa 4. 5. 2014 uplynie 95 rokov od tragickej smrti jedného z 
najvýznamnejších Slovákov v  histórii nášho národa, generá-
la Milana Rastislava Štefánika. O našom generálovi Milanovi 
sme v našom mesačníku ZVON priniesli v rokoch 2009 – 2011 
celý rad článkov z pera  podpredsedníčky S MRŠ Mgr. Márie 
Gallovej, ktorá cez tieto články oboznámila širokú verejnosť 
o celom živote M. R. Štefánika, o jeho pobytoch, záujmoch a 
aktivitách na štúdiách, o jeho životných postojoch, o jeho di-
plomatických cestách a výsledkoch, o jeho zásluhách o vznik 
prvej Česko - Slovenskej republiky, o jeho tragickej smrti, o 
úcte mnohých osobností a  inštitúcií doma a v zahraničí. Na-
koľko všetky tieto podrobnosti možno vyhľadať a prečítať  na  
našej web stránke, v našich mesačníkoch, chceme pri tragic-
kom výročí jeho odchodu do večnosti pripomenúť si s veľkou 
úctou JEHO MENO, JEHO ŽIVOT a JEHO DIELO, aby sme  
sa všetci v ďalšom žití mohli držať dvoch jeho vzácnych od-
kazov: „Veriť, milovať, pracovať!“ a „Ja sa prebijem, lebo sa 
prebiť chcem!“ Radi by sme boli, keby si tieto odkazy, ktoré 
počas celého svojho života napĺňal svojim charakterom, svo-
jimi vlastnosťami a konkrétnymi činmi, si osvojila  pre svoj 
budúci život najmä mladá generácia Slovákov.
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Aj že ma vyviedol na Kriváň a pod dojmom pohľadu na krásy 
našej krajiny sme si pri spiatočnej ceste do Pribyliny dali mnoho 
vlasteneckých sľubov. Aj to bolo všetko pravda, ale počas večere 
s mnohými chodmi som badal, že u Benkovcov to nevzbudilo ži-
adny interes o mňa.

Po skončení večere, ktorú sme odbavili v osobitnej jedálni, 
som pochválil domácu pani slovami, že večera bola nielen skvost-
ná, ale priam akoby ušitá na môj citlivý žalúdok. Asi to nebo-
lo celkom vtipné. A potom som sa ešte celkom nevtipne rozho-
voril o nevydarenej operácii môjho slepého čreva v nemocnici 
na Kráľovských Vinohradoch, po ktorej som upadol do dlhého 
bezvedomia a odvtedy ma občas prepadnú mdloby a mávam ne-
znesiteľné bolesti žalúdka. Na to pani Benková poznamenala, že 
inak je ale Praha zrejme zaujímavým mestom a Slovákov, že tam 
vraj veľmi radi vidia. S tým som súhlasil, ba doložil som, že je to 
až akási nová pražská móda pozývať do rodín a na vlastenecké 
večierky slovenských študentov, ale pozerajú sa pritom na nich, 
akoby neprišli zo susednej krajiny, ale z inej planéty.

- To priateľa Milana zrejme inšpirovalo k dizertačnej práci o 
novej hviezde v nejakom nebeskom súhvezdí, - poznamenal vtip-
ne Lajčiak a obrátil tak pozornosť na to, o čom som mal hovoriť 
predovšetkým – na astronómiu. Doplnil som ho, že tou novou 
hviezdou bola Kasiopea objavená v roku 1572 a pri písaní dizer-
tácie som využil poznatky získané počas polročného pobytu vo 
Švajčiarsku, ktorý som strávil na zurišskej hvezdárni u profesora 
Wolfera, a v Ženeve, v optickej dielni astronóma Schaera, som sa 
pocvičil v brúsení šošoviek. Aj som sa začal súkromne učiť po 
francúzsky. Pomýšľal som už na Paríž. – Netušil som, že okrem 
astronómie tu objavím aj takúto vzácnu a príjemnú rodinu, - dolo-
žil som, myslím, že už vhodnejšie a galantnejšie.

V salóne, kam sme sa preniesli na kávu a sladké macarons, 
lahodné mandľové koláčiky, som už aj ja, nielen Lajčiak, cel-
kom zaujal rodinu Benkovcov. Rozhovoril som sa o lettre de 
recommandation, ktorý mi dal môj profesor Zengr pre riaditeľa 
hvezdárne v Juvisy, slávneho astronóma Flammariona. A nielen 
písomné odporúčanie nesiem do hvezdárne, ale aj vzácny pro-
fesorov preparát, zásielku rádioaktívnej hmoty, rádiový prášok z 
náleziska v Jáchymove. Ten vyžaruje rádioaktívne papršleky, vo 
väčšom množstve môžu popáliť ľudské telo a spôsobiť nezahoji-
teľné rany.

– Preboha, a to, to ste, pán Milan,  priniesli do Paríža taký ne-
bezpečný tovar… – vydesene ma prerušila dobrá pani Benková. 
Myslím, že aj na Mimi to urobili značný dojem. Rýchlo som im 
vysvetlil, že vzorku mám bezpečne uzavretú v sklenej trubičke a 
starostlivo uloženú v kufri. Doložil som, že kedykoľvek sa môže 
pán Benko, prípadne slečna Milka o tom presvedčiť. Prípadne, ak 
ešte dostanem ďalšie vzácne pozvanie do ich pohostinného domu, 
rád im vzorku osobne predstavím. – No, naša nedôvera k vám, pán 
Štefánik, nie je taká veľká, aby ste nás museli o tom presviedčať 
až takým očividným spôsobom, – reagoval pán Benko vľúdne, ale 
rozhodne. Potom sa obrátil k Lajčiakovi a už s úsmevom povedal: 
– Vy, pán doktor, aj za nás skontrolujete, či je ten nebezpečný dar 
naozaj tak bezpečne uložený v kufri pána Štefánika. – To určite 
vykonám. Pravda, ak ma Milan pozve do svojho hotela, – doložil 
už hádam až trocha zlomyseľne, keďže som tak urobil hneď po 
príchode do Paríža a on sa zasa hneď vyhovoril na svoju veľkú 
študijnú zaneprázdnenosť.

Zdalo sa mi, že by už bolo zdvorilé sa odporúčať, ale v salóne 
bolo tak príjemne teplo oproti studenej hotelovej izbe, tak tu všet-
ko vyvolávalo túžbu čo najdlhšie zotrvať v zajatí zamatu, krištáľu 
a kožušín, že som sa rozhodol ešte si aspoň na chvíľu užiť nečaka-

ný mikulášsky darček. Zároveň ma ovládla predstava, aké by to 
bolo usadiť sa v takomto salóne na dlhšie, ba prebiť sa do iných 
podobných, ba ešte významnejších parížskych salónov. A hneď 
sa ma zmocnila trúfalá myšlienka, že ja sa do tých salónov prebiť 
chcem, ba kvôli hnusnej zime v lacných parížskych hoteloch aj čo 
najskôr musím.

Z tých trúfalých myšlienok, ako sa v Paríži raz stanem sláv-
nym, priam hviezdnym astronómom, ma vytrhla pani Benková. 
Vyzvala svoju dcéru, aby vzácnym hosťom zo Slovenska zahrala 
niečo na klavíri, ktorý tiež patril k ozdobám salónu. Mimi súhlasi-
la s tým, že jej prezradím svoju obľúbenú slovenskú pieseň, pred-
spievam im ju a ona ju potom skúsi zahrať. Povedal som, že mám 
veľa obľúbených piesní, v Prahe som sa v našom Detvane stýkal 
so skladateľom Mikulášom Schneiderom, čistým Slovákom z Tr-
navy, ktorý sa venoval úprave ľudových piesní. Vydali sme ich 
potom v Detvane v samostatnej zbierke a s úspechom rozpredali v 
pražských salónoch a aj medzi českou vysokoškolskou mládežou. 
Mikuláš Schneider dokonca znotoval a do zbierky zaradil aj moju 
staršiu básničku, takú ponášku na ľudovú pesničku o fi alôčke. – 
Tak vy, pán Milan, ste aj básnik! – prekvapene reagovala Mimi. 
Vážne som jej odpovedal, že kto často zalieta mysľou do vesmíru, 
aby v ňom nielen odhalil veľké skryté tajomstvá, ale určil v ňom 
aj súradnice svojej duše, musí byť aj básnikom. Zľahčujúco som 
však doložil, že na Slovensku je básnenie všeobecným neduhom, 
a aby som v ňom nadlho nezotrval, snažím sa teraz obcovať s 
vesmírom už len ako vedec. Na moje slová nereagovala Mimi, ale 
jej otec: – Za nebezpečnejší neduh Slovenska pán Štefánik, pova-
žujem narastajúce obcovanie našej slovenskej inteligencie s ma-
ďarskou vrchnosťou, s tým ide ruka v ruke aj zapieranie sloven-
ských koreňov, aj vlastného mena. Videl som to v Pešti a už aj do 
Paríža prichádzajú zo Slovenska za obchodmi všelijakí Verbiczkí 
a Benyóvci. Ja som v Pešti nechcel byť ani Benkó a radšej som 
prišiel sem. Našťastie tu v Paríži vám kvačka nad priezviskom 
Štefánik nebude brániť v kariére. Ani vám, pán doktor, – obrátil sa 
k Lajčiakovi. Keď videl, že jeho prudké slová nás oboch zarazili, 
domáci pán sa ospravedlňujúco usmial. Zasiahla pani Benková. S 
úsmevom povedala: – Zabudol si, Daniel, že „Na svätého Miku-
láša, neučí sa a neskúša sa!“ Ani nepolitizuje... Tak sme sa vyhli 
politickej debate. Ale k hudbe sme sa už ten večer nedostali. Bolo 
mi trocha ľúto, že som nemohol slečne Mimi zaspievať: Našiel 
som si v šírom poli, fi alôčku k mojej vôli…

Rozlúčili sme sa a pri odchode nám pani Benková vtisla do rúk 
malé mikulášske darčeky. V paklíku bolo sušené ovocie a čoko-
láda. Sušenými fi gami som sa živil v Prahe. Bude sa to opakovať 
aj v Paríži?

Cestou omnibusom do Latinskej štvrte som pozoroval záplavu 
svetiel, ktorými boli lemované parížske bulváre. Prišiel som sem 
len s malou svietiacou trubičkou, a predsa som do nej vkladal také 
nádeje. Aby som sa v nich utvrdil a aspoň na duši okrial, lebo v 
izbe bola zasa taká hnusná zima, otvoril som kufor a vybral z neho 
sklenenú trubičku s preparátom profesora Zengra. A len čo som 
ju vybalil z papiera, poriadne som sa zľakol. Rádium už nežiarilo 
a nefosforeskovalo v tme tak ako pred týždňom, keď som prišiel 
do Paríža a…

Nemôžem tu teraz, v tejto drsnej zime, so skrehnutými rukami 
ani opísať, ako som potom nemohol  zaspať  a  hlavou  sa  mi  pre-
mieľalo len jedno: K Flammarionovi, čo najskôr sa musíš dostať 
k Flammarionovi…

(Z knihy Antona Baláža Prehovor Ezechiel, na ktorú upozorňuje-
me v Bradle č. 65, vybral a pripravil Peter Uhlík)



BRADLO č. 67                                        strana č. 12

Tvorcovia  prvého československého štátu mali blízky vzťah ku 
kultúre. Milan Rastislav Štefánik sa zaujímal nielen o našu,  ale aj 
o kultúru rôznych národov, s ktorými prišiel do kontaktu počas svo-
jej  diplomatickej a astronomickej činnosti. Bol tiež náruživým foto-
grafom a zberateľom umeleckých diel. Štefánik často zdôrazňoval  
význam kultúry pre národ a  kritizoval jej redukciu na folklór. Kým 
Štefánikove názory a jeho kontakty s umelcami sú známe, málo sa 
na Slovensku vie o vzťahu T. G. Masaryka k našej kultúre, umeniu 
a kontaktu s poprednými maliarmi a sochármi, ktorí obrazmi, resp. 
sochami chceli priblížiť nášho prvého prezidenta.

Naši  umelci mali radi prezidenta Osloboditeľa, pretože jeho syn 
Herbert sa venoval maliarstvu a zanechal hodnotné obrazy – Her-
bertova dcéra Anna si urobila doktorát z fi lozofi e, ktorý sa končil 
rozpravou o výtvarnom umení a on sám bol štedrý k umelcom. Je-
den  z prvých prezidentových portrétov bol od trnavského  sochára 
J. Koniarka. Bola to socha vytvorená krátko po roku 1918. (Podľa J. 
Pospíšila vo vlastivednom časopise Devín č. 6 z roku 1938). Po nej 
nasledoval obraz TGM od maliara  Žabotu, ktorý visel v kancelárii 
starostu mesta Bratislavy. Neskoršie maľovali prezidenti maliari A. 
Kováčik  – pre Okresný úrad v Rožňave a Krajinský  úrad v Bratisla-
ve, M. Mitrovský pre Turčiansky Svätý  Martin a Š. Polkoráb. Maliar 
Š. Straka chcel zduševniť obraz, preto keď ho maľoval, intenzívne 
čítal Masarykove knihy, aby vnikol do jeho duše. Smrť TGM však 
prerušila dokončenie tohto diela. Bolo určené pre súdnu tabuľu v  
Košiciach a pre Okresný úrad v Trenčíne. Modernistu M. Galandu 
tiež upútala Masarykova osobnosť. K obrazu vytvoril viaceré náčrty 
ceruzou a farbou.

Najviac sa však venoval portrétu nášho prvého prezidenta mali-
ar M. Schurmann. Prezident ho často pozýval do Topoľčianok, aby 
tu vytvoril v mnohých obmenách jeho portréty, vyznačujúce sa jem-
nou výtvarnou kultúrou. Na najznámejšom Schurmannovom obra-
ze sedí prezident na koni.

Pozornosť si zasluhuje aj rozmerný obraz K. Sokola, ktorý jediný 
bol vytvorený výraznou drevorytovou technikou.

Podľa Pospíšila v spomínanom časopise sa aj sochári snažili 
spodobiť, každý svojim spôsobom, prezidentovu osobnosť. Pospí-
šilov bronzový odliatok bol v bratislavskom mestskom múzeu. Ma-
jerského sadrové odliatky v nadživotnej veľkosti sa nachádzali v 
mnohých školách a úradoch na Slovensku.

Smrť Masaryka a hlavne zmeny režimov na území prvej spolo-
čnej republiky prerušili uvedenú tvorbu slovenských umelcov. Bolo 
by zaujímavé zistiť, čo sa stalo s týmito výtvarnými dielami.

Na záver nemožno nespomenúť jednu udalosť, ktorá dokumen-
tuje srdečný vzťah Masaryka k slovenskému umeniu. Pri posled-
nej návšteve slovenskí umelci ho s radosťou vítali v novej budove  
Umeleckej besedy slovenskej ústami architekta D. Jurkoviča. Pán 
prezident vtedy povedal: „Snahy Umeleckej besedy a ostatných 
spolkov umeleckých na Slovensku sú veľmi potešujúce. Spomínam 
na ´grupu slovenských maliarov´ (pred prevratom), ako prvý pokus 
organizácie. To bolo 6 - 7 ľudí. Dnes sa dozvedám – je viac  spolkov 
a obec výtvarnícka rastie. My čakáme, že sa na Slovensku zrodí 
veľké umenie, keď ľud vo svojich primitívnych formách preukázal 
toľko invencie a vkusu, tak v piesni, ako i v architektúre, maľovaní, 
rezbárstve, v keramike a inde. U potlačeného národa bolo všetko 
potlačené, aj umelecký výraz. Výstavy sú nielen trhom predmetov, 
ale i školou, kritikou a popularizovaním dobrého vkusu. Umenie je 
dôležitá čiastka kultúry.  Ak sa hovorí často proti prehnanému in-
telektualizmu (rozumárstvu), vy, páni umelci ste povolaní, aby ste 
túto jednostrannosť odčinili. „Človek je bytosť nielen rozumová, ale 
i cit a vôľa majú svoju úlohu v celom živote a umenie a iné nerozu-
mové odbory našej vzdelanosti majú človeka vyššie povzniesť...“

Ľubomír Hyánek

Tomáš Garrique Masaryk
v tvorbe slovenských maliarov

Štefánikovy cesty po světových observatořích jsou vše-
obecně známé a jsou také námětem velké řady štefánikov-
ských studií. Málo se ví ale o tom, že Štefánik na svých ces-
tách za hvězdami měl možnost seznámit se i s grandiózní 
stavbou Panamského průplavu. V našich zeměpisných šíř-
kách o něm v obecném povědomí mnoho informací není. Je 
zajímavé, že to byl Středoevropan Štefánik, který zazname-
nal několik velice cenných postřehů z doby vrcholící výstav-
by kanálu. Ty by se dnes možná hledaly těžko i v amerických 
nebo panamských archivech. Pobyt Štefánikův v Panamě 
trval čtyři dny a to od 13. do 16. listopadu 1913. Byl součástí 
jeho vědecko-diplomatické cesty do Quita v Ekvádoru. Tam 
měl zajistit rozhodující vliv Francie při budování meteorolo-
gické služby v Oceánii a také podpořit  zájmy francouzských 
politických a obchodních kruhů o Galapágy. 

Poznámky o Panamském průplavu jsou zaznamenány v 
„Zápisníku Dr. M. Štefánika z Equadoru z r. 1913“. Zápis-
ník vydal v roce 1928 vlastním nákladem Vladimír Polívka 
v Banské Bystrici. Štefánik si v něm doslovně poznamenal:    

    
Panamský kanál theoreticky je už dokončený, i lode už 

ním přešly. Avšak potrvá to ešte zo dva – tri roky, než ho 
prekopú, prehĺbia dostatočne. Je to hlavne Culebra, ktorá 
pôsobí obtíže. Vrch – pohorie Culebry pozostáva hlavne z 
argitu. Ten sa rozkladá vo vode, vymýva, tvoria sa trhliny 
a zem sa sosunuje. Posledné časy srútilo sa asi 1.106 m3. 
Dokiaľ kanal nebude zmenený v úžinu, nebezpečí sosunutia 
bude trvať. Kanal cesuder (?) má byť len provisorný.

Francúzský konsul žiadal o voĺný priechod 600 m3 loďky 
pre Tahiti. Z počiatku sĺúbené pre december. Pozdejšie vlá-
da americká rozhodla, že prvou loďou  má byť 2500 m3 loď 
„Rail road. Cnie“ (?). Kanal však nebude dostatočne prehĺ-
bený do roka.

Norská loď „Fram“ (Amoudsen) čakať bude iba do 1. Jan.
V nedeľu o 8.30 h urobil som výlet s francúzským consu-

lom do Culebry. Trvá to asi hodinu. Kde tu vidno, zanechaný 
material francúzskej kompanie. Kraj zarostený bujnou tro-
pickou vegetáciou. Hojné lejaky zalialy polia. Blízko kanalu 
robotnícke domky. Jednoduché, dost vkusné a hlavne prak-
tické. Vzdušné, priestranné terasy hájené sú před insektmi 
drobným metalickým sitom. Domky sú na pilotoch drevených 
a zriedkavejšie murovaných.

xxxxx
Amerikáni silne opevňujú kanál; sú rozhodnutí podržať a 

využitkovať ho pre seba. V zone nikto nebude smeť bývať. 
Bude ona chránená 5.000 vojakmi. Z vlaku nevidno mnoho, 
len Gatunské veĺké jazero a v diaĺke stoky. 

Štefánik si ze své cesty přivezl určitě řadu námětů pro 
svou další vědeckou i diplomatickou činnost. V té době ještě 
nemohl tušit, že za půl roku zazní v dalekém bosenském 
Sarajevu atentátníkovy výstřely, které jej postaví před úplně 
jiné úkoly.

JUDr. Josef Kramář

Štefánik
a Panamský průplav
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K  HISTÓRII  BÝVALEJ  STRÁŽNICE  NA  BRADLE
(Úvodná poznámka: Pôvodne sme sa omylom domnievali, 

že dnešná chata na Bradle, predtým strážnica, bola sprístupnená 
verejnosti v roku 1933. Po nedávnom štúdiu materiálov vo Vo-
jenskom historickom archíve v Bratislave som zistil skutočnosti, 
ktoré uvádzam na pravú mieru v ďalších riadkoch i priloženom 
článku. V skratke zatiaľ to, že  v roku 1933 padlo na ministerstve 
obrany rozhodnutie  o postavení strážnice; v roku 1934 právnicky 
vybavili pozemok, o ktorého výber a situovanie stavby sa zaslúžil 
architekt Dušan Jurkovič, hoci ju neprojektoval, ”len” pripomi-
enkoval. Práce vojakov začali ihneď a  v roku 1935 bola budova 
dokončená. Do užívania ju dali 1. mája 1936...)

--- o ---
A teraz už k veci. Mohyla generála doktora M. R. Štefánika 

bola slávnostne sprístupnená verejnosti 23. septembra 1928, ako 
som o tom už písal v Novinkách spod Bradla a v Bradle. Vojaci 
skvost architekta Dušana Jurkoviča odovzdali  do štátnej sprá-
vy 15. novembra 1928 za účasti generálov a veliteľov  útvarov 
bratislavskej  posádky. “Týmto aktom”, uvádza sa v kronike, 
“bolo ukončené dielo, na jeho uskutočnení mala armáda, svojou  
hmotnou a fi nančnou pomocou, veľký podiel”. So súhlasom mi-
nisterstva obrany sa strážcom mohyly stal ruský legionár Martin 
Mihočko (1891-1967), rodák z Brezovej. Podľa ročnej zmluvy so 
Zemským veliteľstvom mal uvedenú jednorázovú odmenu 1000 
Kčs, “za udržiavanie poriadku, čistoty a bezpečnosti na mohy-
le”. Rudolf Suchánek, ktorý mal na Bradle licenciu na hostinský 
predaj od roku 1925, znepríjemňoval život Mihočkovi “miešaním 
sa do jeho kompetencií”, a to vítaním a sprevádzaním hostí na 
mohyle.

V máji 1933 bol vydaný ofi ciálny súhlas, aby strážca každo-
ročne 4. mája, 6. júla a 28. októbra, pripravil a zapálil v rohoch 
mohyly “grécke ohne” (bývalo tak v predvečer !). Neskoršie bolo 
vojenskou správou doporučené, aby Husov deň 6. júla, z rešpektu 
ku “katolíckemu Slovensku”, bol nahradený 2. júlom, dátumom 
bitky legionárov pri Zborove. Na Bradle, týčiacom sa v protes-
tantskom kraji, ctili však oba dátumy. V tom istom roku bol so 
súhlasom MNO vypracovaný projekt budovy novej strážnice 
(č.j.100136 / stav. 1933). 

Od 4. mája 1934 mal Mihočko úradne pridelenú pamätnú kni-
hu od Památnika osvobození v Prahe. V spomínanom roku boli 
vysporiadané pozemky pod plánovanou strážnicou a daný bol sú-
hlas vlastníkov na stavbu. Po trhovej zmluve s MNO (č.j.15819-
IV/4.odděl.1934) začala výstavba strážnice vojenskou správou.  V 
nasledujúcom roku 1935 sa v novinách objavila správa, že objekt 
je aj s hostinskou miestnosťou postavený. Už predtým, 2. júla 
1935, si Martin Mihočko ako ruský legionár, podal žiadosť o kon-
cesiu hostinského v strážnici. Vedúci stavby s ním, dovtedy plat-
ným dozorcom Mohyly M. R. Štefánika, spísal 27. augusta 1935   
návrh zmluvy. Mihočko ju podpísal 2. septembra 1935, ale už 18. 
októbra 1935  ohlásil, že sa do objektu nebude môcť z rodinných 
dôvodov nasťahovať. 

Za tejto situácie bol 4. februára1936 vyhlásený verejný kon-
kurz na nového dozorcu mohyly i prenájomcu strážnice. Prvú ži-
adosť na Zemské vojenské veliteľstvo (ZVV) - stavebné oddele-
nie, podal Ondrej Šlopek z Kys.N.Mesta 12. februára 1936, druhú 
19. februára 1936 Matej Haluza  z Veľkých Host pri Bánovciach, 
tretiu 27. februára 1936 Jakub Škandera, legionár z Orechového 
pri Trenčíne a ďalších 36 záujemcov o verejnú súťaž. Z celého po-
čtu 39 prihlásených bolo 9 Slovákov, 11 Moravanov a 16 Čechov, 

z nich 15 bývalých legionárov. Komisii prišlo z Československej 
obce legionárskej (ČsOL) v Prahe doporučenie, aby na Bradlo bol 
schválený legionár a rodom Slovák! Víťazom konkurzu bol Ignác 
Kršák, francúzsky legionár z Valašskej Belej, ale bytom v Brezo-
vej pod Bradlom. Po podpísaní zmluvy nastúpil 1. mája1936 do 
funkcie dozorcu a ochrancu mohyly i prevádzkovateľa strážnice. 
Po troch mesiacoch, 31. júla 1936, dal však Kršák defi nitívnu vý-
poveď (prvý pokus urobil už 21. mája 1936), podľa ktorej nemô-
že na strážnici vyžiť a živiť i rodinu, hlavne keď mu vo svojich 
“stánkoch” konkurujú Suchánek a Mihočko. Sťažnosti Kršáka 
pravidelne riešil veliteľ brezovskej četníckej stanice Jirků (podľa 
záznamu aj 1. júna 1936). Na odstránenie Suchánkovej “kantíny” 
dal príkaz zemský vojenský veliteľ, generál Josef Votruba  24. 
júna 1936, čo sa podarilo splniť až po dvoch rokoch. Predtým už, 
po rezignácii Kršáka, nastúpil na jeho miesto 1. augusta 1936.

Mihočko zvádzal so Suchánkom slovné hádky, ba raz i pästný 
súboj, ako o tom napísal v pamätiach myjavský okresný četnícky 
veliteľ Josef Volf. Situácia sa vyriešila  až o dva roky, keď Suchán-
kovi zakázali prístup na mohylu a 30. septembra 1938 mu odňali i 
živnosť hostinského. Bolo to presne v deň prijatia mníchovského 
diktátu československou vládou a blížiaceho sa konca Českoslo-
venska, za ktoré bojoval generál Štefánik i legionár Mihočko. 

V osudnom roku pre Republiku bol 4. mája 1938 na Štefániko-
vej mohyle a v Mihočkovej strážnici velitel 7. zboru z Trenčína, 
armádny generál Alois Eliáš, statočný legionár, ktorého potom za 
heydrichiády popravili nacisti. A symbolicky, pamätného 6. júla 
1938, prišiel na Bradlo z Piešťan i minister zdravotníctva Fran-
tišek Ježek. Poslednou významnou návštevou v ére Masarykovho 
Československa  v júli 1938, počas jubilejného 10. všesokolského 
sletu v Prahe, boli slovenskí sokoli z USA, ktorých priviedol sta-
rosta Ján Zeman, myjavský rodák. Na toto desaťročné obdobie 
Mihočko rád a až do smrti spomínal. Ako by aj nie, keď mu počas 
návštev ruky podali prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš, členovia 
vlád a parlamentov, cirkví, vyslanci spriatelených štátov, domáca 
i zahraničná generalita, spolubojovníci z légií a ďalší.

Počas slovenského štátu bol Mihočko  na Bradle svedkom od-
mietnutia návštevy predsedovi vlády Vojtechovi Tukovi pri príle-
žitosti 20. výročia Štefánikovej smrti, ako aj manifestačného stret-
nutia evanjelickej mládeže 21. mája 1939, demonštrujúcej svoje 

Na obr. Martin Mihočko s pomocníkom Františkom Hladovkom.
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vlastenecké cítenie a nesúhlas so smerovaním Slovenska do náru-
čia nacizmu (väčšina z prítomných sa potom zúčastnila odboja). 
Cez vojnu prichádzali k Štefánikovmu hrobu predovšetkým ľudia 
česko-slovenského zmýšľania. Počas Slovenského národného po-
vstania, 28. októbra 1944, vztýčili na mohyle československú zá-
stavu a v rohoch zapálili vatry príslušníci Druhej čs. partizánskej 
brigády M. R. Štefánika. Akcia vzbudila pozornosť doma i vo sve-
te. Strážca mohyly Martin Mihočko aktérov poznal, no domácim i 
nemeckým vyšetrovateľom nič neudal.

V dozore nad mohylou pokračoval aj po oslobodení a naďa-
lej prevádzkoval i strážnicu s hostincom a obsluhou. Poslednú 
významnejšiu ofi ciálnu návštevu zažil v roku 1947, keď Bradlo 
navštívil armádny generál a bývalý legionár Ludvík Svoboda. 
Potom prišiel 25. február 1948, uchopenie moci komunistami a 
postupné gumovanie Štefánika z pamäti ľudí. V roku 1949 sa ešte 

Kuzmányho kruhu evanjelických akademikov a Spolku evanje-
lických teológov J. M. Hurbana podarilo spoločne prísť na mo-
hylu, ale potom už Bradlo stíchlo. Po Mihočkových dvadsiatich 
odslúžených rokoch doba “nových pomerov” už strážcu mohyly 
nepotrebovala.

Na záver ešte jedno upozornenie k danej téme: aj časopis Spo-
ločnosti M. R. Štefánika Bradlo priniesol doteraz dva články o 
Martinovi Mihočkovi, a to v číslach 42/43 2006 “Prvý aj posledný 
správca mohyly” (Alžbeta Mikulinová), 46/47 2007 “Sváko Mi-
hočko” (Martin  Michálek). Nota  bene:  podľa  rozhodnutia  Pa-
miatkového úradu Slovenskej republiky zo dňa 29. 11. 2013, bola 
strážnica, na fundovaný podnet Mgr. Matúša Valihoru, vyhlásená 
za národnú kultúrnu pamiatku! 

Peter Uhlík

Vŕš o k  z v a n ý  B r a t i s l a v a
( Ta k m e r  h u m o r e s k a )

V roku 2011 uplynulo sto rokov od Štefánikovej výpravy 
na ostrov Vava´u. Odniesol si odtiaľ so sebou celkom slušné 
vedecké poznatky zo sledovania úplného zatmenia Slnka. 
Ale zanechal tam dva betónové pylóny, ktoré mu slúžili ako 
statívy pod astronomické prístroje. 

Každý z nich váži okolo tri a pol tony.
Štefánik tam nechal tieto opachy náročky. Hoci možno o 

ich odvoze domov aj uvažoval. Ale úprimne, ruku na srdce, 
načo by mu doma v tom čase boli. 

Teraz by sa nám zišli. Ako mimoriadne vzácne exponáty 
do múzea na Košariskách, kde v rodnom dome, na fare jeho 
otca evanjelického farára, je dnes múzeum Milana Rastisla-
va Štefánika.

Ale kto to vtom čase mohol tušiť, že tieto dva pylóny 
zostanú po Štefánikovi až do začiatku tretieho tisícročia, 
teda dodnes ako jediná „rukolapná“ matéria na južnej po-
loguli. Tie dva kusy betónu sú jedinou pamiatkou po našom 
veľkom rodákovi, sú „niečím“, čoho sa môžeme dotknúť v 
„onej časti“ planéty Zem. Ruku na srdce – je to kultúrna pa-
miatka Slovákov (azda tiež Francúzov). Aj keď dodnes nie 
sú tie dva pylóny na zozname nášho kultúrneho dedičstva. 

Nikoho z kompetentných jediná pamiatka po Štefánikovi 
na južnej pologuli nezaujala. Prevoz jedného pylónu z Va-
va´u na Slovensko by stál 3150 Eur (v roku 2010). Spolu je 
to 6300 Eur. Povedzte, kto by na to také peniaze vyhodil?! 
Veď len na mesačný plat prezidenta republiky potrebujeme 
okolo 10 000 Eur. Treba šetriť!

Pri príležitosti stého výročia Štefánikovho pôsobenia na 
Vava´u sme spolu s hŕstkou nadšencov navštívili pahorok 
Paris, (teda Paríž). Na ňom stoja Štefánikove pylóny. Na 
komornej slávnosti sme pripevnili na jeden z nich pamätnú 
dosku a zaspomínali si na nášho národného hrdinu.  Aj štát-
nu hymnu sme si zaspievali. 

Kameraman našej miniexpedície slávnosť nakrúcal. So 
záujmom nás sledoval hlúčok domorodcov. 

- Viete prečo sa volá tento pahorok Paris?- spýtal sa ka-
meraman najbližšie stojaceho muža. 

- Jasné, niekedy na začiatku minulého storočia, v čase 
keď tu bol aj Štefánik, bol tu kláštor francúzskych misionárov 
(rehole maristov). Veď aj Štefánik bol Francúz, nie? Ale vy 

tvrdíte že bol Slovák... Počujte, ako sa volá hlavné mesto  
Slovenska?

- Prečo sa pýtate? Volá sa Bratislava.
- Keď je Štefánik Slovák, vŕšok by sme mali premenovať 

na Bratislava, - odvetil s dávkou objaviteľského nadšenia 
muž.

Zatlieskali sme mu.
Tak skončila jedna z našich misií na Vava´u. Slovenská 

republika s kráľovstvom Tonga nemá nadviazané diploma-
tické styky.   

František Kele
 

Nové pamätníky
Milana Rastislava Štefánika

15. novembra 2013  odhalili  bronzovú  tabuľu  na  pamiatku 
Milana Rasti slava Štefánika v obci Velkyj Bereznyj v Ukrajine.
Autorom je zakarpatský sochár Vasyl Roman. Na odhale-
ní pamätnej tabule sa zúčastnili minister zahraničia Miro-
slav Lajčák, predseda zakarpatskej krajinskej administrácie 
Oleksandr Ledyha, veľvyslanec SR na Ukrajine Pavol Hamžík, 
honorárny konzul SR vo Velkom Bereznom Oleh Adamčuk, ge-
nerálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová.
Odhalenie pamätnej tabule inicioval Užhorodský spolok Slo-
vákov, ktorý je členom Svetového združenia Slovákov v za-
hraničí. Bol založený v roku 1996, šíri kultúru v Zakarpatskej 
oblasti .

Ivan Latko
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KOŠICE
Pravidelné stretnutie členov klubu 

SMRŠ v Košiciach sa konalo za prítomnos-
ti  čestného predsedu SMRŠ Mgr. Petra 
Uhlíka a Mgr. Ivana Capeka 9. apríla 2014.  
Sála v ECAV sa naplnila členmi nielen z vý-
chodu, ale aj zo Žiliny, Myjavy a Kremnice. 
Stretnutie bolo zaujímavé – na programe 
bola aj prezentácia výnimočnej knihy o 
osudoch rodiny Slanských Forgáčovcov 
a Waldbottovcov. Autorka knihy – Jolana 
Janíčkárová, (členka klubu) – sa príprave 
knihy venovala dlhých 16 rokov. Cestova-
la, navštevovala mestá a miesta, kde bola 
čo i len zmienka o rode. Hľadanie zavŕšila  
cestou do Kanady, kde navštívila barónku 
Hedwigu Waldbottovú. Kniha mala vo ve-
rejnosti veľký ohlas, čo si vyžiadalo dotlač. 
Šesť krát prezentovaná kniha bola po pr-
výkrát predstavená v kaštieli v Nižnej Ka-
menici, neskôr vo Forgáčovskom paláci v 
Košiciach, kde v súčasnosti sídli ŠVK a tiež 
v médiách a na rôznych besedách. Živo sa 
okrem toho diskutovalo o  pripravovaných 
podujatiach Spoločnosti M. R. Štefánika, 
klubových aktivitách  a časť stretnutia bola 
venovaná aj propagovaniu  osobnosti MRŠ 
v médiách. Veď napr. časopis ABC a ko-
miks o MRŠ a TGM alebo osobnosť MRŠ 
z pohľadu dizajnéra či časopis Slniečko z 
mája roku 1934 (celé vydanie bolo venova-
né tejto významnej osobnosti našich dejín) 
sú toho dôkazom.

Členovia klubu  S MRŠ  sa  v máji zú-
častnili celoslovenskej pietnej spomienky  
v Brezovej pod Bradlom. Boli sme vrelo a 
srdečne  prijatí, za čo hostiteľom z Brezo-
vej pod Bradlom zo srdca ĎAKUJEME!

Členovia košického klubu sa zúčastnili v 
mesiaci máj aj prehliadky výstavy v Poni-
trianskom múzeu, ktorú k 95. výročiu tra-
gického úmrtia pripravil Ing. Ján Maniaček.  
Autor výstavy, zanietený fi latelista a zbera-
teľ, ktorý sa svojmu hobby venuje viac ako 
40 rokov ochotne a veľmi rád sprevádzal 
svojich hostí výstavou.

                                           Daniela Hricová

MARTIN
Na svoje jarné stretnutie sa zišla  sku-

pina nadšencov z Klubu priateľov T. G. 
Masaryka a M. R. Štefánika. Program bol 
venovaný  obom velikánom – najprv polo-
žením kytíc k ich bustám  v parku pri Šte-
fánikovom ústave a príhovorom (Ing. Lilge, 
Mgr. Gallová), neskôr v priestoroch Astro-
nomickej pozorovateľne M. R. Štefánika  
prednáške a besede o živote a diele T. G.
Masaryka. V besede odzneli predovšetkým 
zaujímavosti o jeho osobe, záľubách, rodi-
ne, bez hodnotenia jeho politickej aktivity.  

Účastníci stretnutia ocenili predovšetkým 
skutočnosť, že bolo možné v mnohom po-
rovnať životy oboch našich dejateľov. Druž-
ná beseda o letných a jesenných aktivitách 
klubu ukončila stretnutie. Regionálna tele-
vízia TURIEC pripravila z podujatia krátku 
reportáž, ktorú vysielala počas mesiaca 
máj 2014.

Treba oceniť aj skutočnosť, že pred-
stavitelia mesta Martin sa na týchto stret-
nutiach pravidelne zúčastňujú a pamiatku 
velikánov si vždy uctia aj položením kytíc 
k ich bustám.

NITRA
Stalo sa už tradíciou, že Klub S MRŠ or-

ganizuje každý rok zájazd na spomienkovú 
pietu k tragickému úmrtiu M. R. Štefánika 
do Brezovej nad Bradlom ako úctu a vďaku 
za jeho činnosť pri vytvorení spoločného 
samostatného štátu. V tomto roku sa spo-
mienkového stretnutia zúčastnilo 11 členov. 
Aj napriek chvíľkovému dažďu sme mohli 
vystúpiť na majestátnu mohylu, čo si mnohí 
veľmi vážili. Po obede naša cesta pokračo-
vala na Myjavu. Jej cieľom bolo pozretie si  
modelu bradlianskej mohyly na železničnej 
stanici vytvorenej vo veľkosti 1 : 30, neskôr 
prehliadkou v expozícii v  Múzeu SNR sme 
mohli vidieť vývoj našej štátnosti. Kyticou 
kvetov  sme sa poklonili pri prvom pomní-
ku M. R. Štefánika z roku 1921. Prehliadku 
Myjavy sme ukončili v supermodernom  ho-
teli Štefánik, vybudovanému v rokoch 2005 
– 2008. Obdivovali sme nielen interiér, ale 
aj exteriér s kupolou, evokujúci hvezdárske 
obdobie života Štefánika s pozdravmi z 
jeho ciest, reštauráciu Albertína, či salónik 
Julianna.

Cestou naspäť naša cesta viedla do Ko-
šarísk, kde pokračovali spomienkové sláv-
nosti. Hoci bol program veľmi bohatý a aj 
vyčerpávajúci najmä pre starších účastní-
kov, jeho detaily sa upravovali podľa záuj-
mu väčšiny. Väčšina bola spokojná s prie-
behom zájazdu. Pochvalne sa vyjadrovali 
aj k spolupráci s vodičom mikrobusu, ktorý 
povedal, že „choval sa tak, ako sa chovali 
cestujúci.“  Čo dodať? Obojstranná spokoj-
nosť.

V Ponitrianskom múzeu usporiadal Klub 
od 30. apríla do 1. júna 2014 výstavu uká-
žok zo Zbierok Jána Maniačka st. venova-
ných M. R. Štefánikovi. Boli to zbierky:

 „Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, 
diplomat“ – kapitoly z krátkeho, ale veľmi 
plodného života Veľkého Slováka, hvez-
dára, generála a diplomata, tvorcu prvej 
Česko-slovenskej republiky. Spomienky na 
neho a jeho odkaz.

„Milan Rastislav Štefánik, veľký Slovák a 

Európan“ – niekoľko kapitol z jeho tvorivé-
ho života, v ktorom preukázal pevnú vôľu a 
duševnú silu pri uskutočňovaní vytýčených 
cieľov. Bola mu blízka Európa, ako jednota 
v rôznosti. Nehynúca pamiatka na neho.

„Nitra a Štefánik“ – cesta od prvej sochy 
generála M. R. Štefánika v Nitre z Levíc a 
snáh postaviť vlastnú sochu v Nitre. Ukazu-
je, ako S MRŠ, a jeho klub v Nitre dôsled-
ne  plní jedno zo svojich hlavných poslaní 
a úloh o výstavbu pamätníka Štefánikovi.

„Pamiatky M. R. Štefánika“ – dobové 
pohľadnice a fotografi e pamätníkov: sochy, 
busty, reliéfy, pamätné tabule a pomníky, 
informácie o autoroch, dátumoch odhale-
nia, odloženia  alebo zničenia.

Výstavu otvoril Mgr. Anton Števko, za 
S MRŠ sa prihovoril člen Správnej rady S 
MRŠ a predseda Klubu Ing. Ján Tancík, 
ktorý predstavil autora a vystavovateľa zbi-
erok. Výstavou sprevádzal autor výstavy. 
Vernisáže sa zúčastnilo  cca 90 účastníkov.

Ján Maniaček
         

PARTIZÁNSKE
29. novembra 2013 v Panoramatickom  

3D kine v Partizánskom zorganizoval MO 
Matice slovenskej, o.z. Spolu sme Sloven-
sko a Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v 
Partizánskom cyklus prednášok „Vlaste-
nectvo a naše mesto“ spojených s premie-
taním dokumentárneho fi lmu Pavla Kanisa 
„ŠTEFÁNIK – Príbeh hrdinu – Poroba“.

Na podujatí odzneli aj príspevky Ing. 
Mariána Tkáča PhD „Matica slovenská 
ako živý svedok cyrilo - metodskej misie“ a 
Doc. PaedDr. Jozefa Božíka PhD „Význam 
územnej samosprávy pri formovaní patrio-
tizmu“.

PRIEVIDZA 
Členom Spoločnosti M. R. Štefánika je 

dobre známa skutočnosť, že historik, čest-
ný člen našej spoločnosti Mgr. PhDr. Pa-
vol Kanis, CSc. pracuje na pozoruhodnom 
4-dielnom dokumentárnom fi lme „Štefánik. 
Príbeh hrdinu.“ Pavol Kanis prijal pozvanie 
Klubu S MRŠ v Prievidzi a 5. marca 2014 

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Dr. Kanis pri prednáške.
Foto: S. Maliariková.
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LISTY  Z  PRAHYLISTY  Z  PRAHY
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 
v Prahe úzko spolupracuje so Slovensko- 
českým klubom, Kollárovou spoločnosťou, 
Obcou Slovákov v Čechách, so Sloven-
ským inštitútom, Domom národnostných  
menšín, Svazom bojovníků za svobodu,…
Spoločnosť M. R. Štefánika  má svoju web 
stránku, ktorá je pre verejnosť zdrojom in-
formácií. V roku 2013 ju pozrelo 417 133 
záujemcov nielen z ČR, ale aj zo SR,  USA, 
Nemecka,…
22. mája 2013 predniesol v Divadle Ko-
lowrat pre Masarykovo demokratické hnu-
tie prednášku „T. G. Masaryk a Slovensko“  
predseda S MRŠ v Prahe dr. Vojtech Čelko. 
Pri tejto príležitosti bola dohodnutá bližšia 
spolupráca medzi týmito dvomi spoločnos-
ťami, ktorá spočíva vo vzájomnej informo-
vanosti a pozývaní si vzájomne na svoje 
podujatia.
23. novembra 2013 sa konala v Prahe 
konferencia k projektu „Légie 100“, na kto-
rej boli hostia aj zo Spoločnosti M. R. Šte-
fánika zo Slovenska – Mgr. Mária Gallová 
a Ing. Ján Tatara – ktorí odovzdali dr. Voj-
techovi Čelkovi čestné uznanie za šírenie 
myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, za 
spoluprácu a podporu pri realizovaní kul-
túrno-vzdelávacích podujatí. V poďakovaní 
dr. Čelko povedal, že uznanie preberá ako 
ocenenie pre celú Spoločnosť M. R. Štefá-

nika, lebo bez podpory členskej základne  
by nemohli byť vytýčené ciele realizované.
23. januára 2014 pri príležitosti 172. výro-
čia úmrtia Jána Kollára a 110. výročí pre-
vozu jeho pozostatkov z Viedne a uloženia 
na Olšanskom cintoríne a k výročiu vydania 
jeho diela Slávy dcera sa členovia oboch 
spoločnosti zišli pri hrobe Jána Kollára. O 
živote a diele Jána Kollára prehovoril dr. 
Vojtech Čelko.
Spoločnosť M. R. Štefánika 30. januára 
2014 v spolupráci so Slovenským evan-
jelickým a.v. zborom a vydavateľstvom 
Tranoscius a.s. v Liptovskom Mikuláši  sa 
podieľala na organizácii prezentácie knihy 
Slavomíry Očenášovej - Štrbovej „Život, 
viera, umenie“ Pražskému publiku svoju 
knihu predstavila autorka v slovenskom 
evanjelickom kostole sv. Michala. Podujatie 
spestrili organové a klavírne vstupy a pred-
nes úryvkov z knihy rozhovorov so špičko-
vými slovenskými umelcami zo slovesnej, 
hudobnej a výtvarnej oblasti.
V Dome národnostných menšín v Prahe 
SMRŠ 25. februára 2014 spoločne s ďalší-
mi slovenskými spolkami predstavila knihu 
Daniely Hroncovej - Fakľovej „Urodzená“.
Úryvky z knihy prečítali slovenské herečky 
žijúce v Prahe - Viera Kučerová a Eva Po-
spíšilová. Program doprevádzala hudbou a 
piesňami Svetlana Kalousková. Podvečera 

sa zúčastnilo cca 40 divákov a o úspechu 
večera svedčí bohatá diskusia i osobné 
rozhovory prítomných s autorkou.
10. marca 2014 sa konalo Valné zhromaž-
denie Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe. 
Zúčastnilo sa jej 19 z 55 riadne zaregistro-
vaných členov a 6 hostí. Zasadanie začalo 
prednáškou PhDr. Milana Ducháčka PhD 
„Rodinné korene tvorcov česko-sloven-
ských dejín. Holíč a Záhorie u Daniela Ra-
panta a Václava Chaloupeckého.“
Správu o činnosti za uplynulý rok pred-
niesol predseda spoločnosti dr. Vojtech 
Čelko, ktorý pripomenul najdôležitejšie a 
najrôznejšie podujatia pripravované Spo-
ločnosťou.
Spoločnosť si každoročne pravidelne, spo-
lu s Armádou ČR, ČsOL, Veľvyslanectvom 
SR v ČR pripomína deň tragického úmrtia 
i deň narodenia M. R. Štefánika, aj výročie 
založenia Československej republiky 28. 
októbra. Po prvý raz v roku 2013 privítali 
medzi sebou aj nového veľvyslanca J. E. 
Petra Weissa, ktorý spoločne s predsedom 
Spoločnosti prehovoril k prítomným. 
Na Valnom zhromaždení okrem správy o 
činnosti, odzneli aj ďalšie príspevky – sprá-
va o hospodárení, správa revíznej komisie 
a návrh nového programu na ďalšie obdo-
bie.

Zuzana Bukovská

– Československá obec legionárska – – Československá obec legionárska – 

Spomienka na hrdinov
padlých v bojoch za Slovensko 

v roku 1919

V dňoch 30. apríla až 4. mája 
2014 usporiadala Českosloven-
ská obec legionárska pri prí-
ležitosti 95. výročia bojov na 
Slovensku v roku 1919 púť na 

bojiská a hroby padlých česko-
slovenských vojakov, dobro-
voľníkov, sokolov a legionárov. 
V rámci púte výprava vedená 
Jiřím Filipom (ČsOL), za účas-
ti zástupcu ministerstva obrany 
ČR (referát poválečné hroby) 
Pavlom Filípkom, navštívila 
Obišovce, Kysak, Košickú Belú, 
Medzev, Turňu nad Bodvou a 
miesta ďalších bojov cez Luče-
nec, Zvolen, Banskú Štiavnicu, 
Dekýš, Balážske Ďarmoty (v 
Maďarsku), Šahy, Komárno, 
Nové Zámky atď.

v Regionálnom kultúrnom centre prezen-
toval dva diely tohto cyklu. Besedy sa zú-
častnila aj podpredsedníčka S MRŠ Mgr. 
Mária Gallová.

Účastníci besedy si mohli pozrieť Po-
robu a Vlasť, ktoré sú nabité obrovským 
množstvom historických údajov, fotografi í, 
dobových fi lmových záberov a vypočuť 
vynikajúce komentáre Pavla Kanisa, kto-

rý známe skutočnosti predstavil v hlbších 
dejinných a medzinárodných súvislostiach. 
Uviedol aj informácie, ktoré boli pre poslu-
cháčov nové, napríklad že on osobne inici-
oval zostavenie tímu odborníkov na Žilin-
skej univerzite, ktorí vytvorili simuláciu  letu 
a havárie lietadla M. R. Štefánika a urobili 
exaktné výpočty, čím vniesli zásadné svet-
lo do udalosti, ktorá trápi Slovákov už 95 

rokov. Mimoriadnu zásluhu má Pavol Ka-
nis aj na tom, že v čase, keď bol ministrom 
obrany SR, zabezpečil fi nančnú dotáciu 
pre Letecké opravovne Trenčín na výrobu 
repliky lietadla Caproni 11495. Členovia 
Klubu a priaznivci S MRŠ sa už teraz tešia 
na uvedenie ďalšieho dielu dokumentu v 
Prievidzi.

Sylvia Maliariková

Pamätník v Turni nad Bodvou. Foto: F. Vrábel
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Potešiteľné je, že Regionálna 
organizácia Českého spolku na 
Slovensku v Košiciach spolu s  
Mestským úradom v Medzeve 
a Obecným úradom v Košickej 
Belej vybudovala legionársky 
chodník. Je to turistický chodník, 

spájajúci Kysak s Turňou nad 
Bodvou ,prechádzajúci miesta-
mi, kde v roku 1918 – 1919 pre-
chádzali oddiely čs. dobrovoľ-
níkov a legionárov a  bojovali s 
maďarskými vojskami. V týchto 
bojoch obhájili územnú integritu 

Slovenska a zabezpečili aj čs.- 
maďarské územie na stanovenej 
línii.
Púť na Slovensko vyvrcholila 
účasťou na pietnych aktoch v 
Košariskách, na Bradle, v Ivanke 
pri Dunaji a v Bratislave, kde si 

jej účastníci uctili pamiatku jed-
ného zo zakladateľov českoslo-
venských légií a Českosloven-
skej republiky - generála Milana 
Rastislava Štefánika.
                  

Ferdinand Vrábel

Príbeh vily na Timravinej ulici v Bratislave
Začiatkom februára zomrel RSDr. Vasiľ Biľak (97), 

bývalý prominent Komunistickej strany Československa. 
Tento známy normalizačný politik býval od roku 1972 vo 
vile po židovskej rodine Gustava Biermanna. Jej členovia 
sa počas slovenského štátu  stali obeťami holokaustu.  

Parádny dom na Timravinej ulici pod Slavínom (naj-
kratší peší prístup z Palisád po Šulekovej), bol po oslo-
bodení odporučený Ivanovi Štefánikovi, brezovskému 
rodákovi, známemu prvorepublikovému právnikovi a 
účastníkovi druhého odboja (v ich byte na rohu Palisád 
a Kozej ulice už sídlila sovietska NKVD). Štefánik s na-
sťahovaním  do predtým arizovaného majetku dlho váhal 
a neúspešne pátral po osude židovskej rodiny, ktorá  bez 
stopy zmizla. Odmietol preto ponuku dom  odkúpiť a pri-
jal v ňom podnájom, ktorý užíval do roku 1972. Vtedy 
prišlo k realizácii už dva roky starého rozhodnutia úra-
dov: rodina musí bývanie opustiť, lebo vilu so záhradou 
za štátne prostriedky prestavajú pre Vasiľa Biľaka (nes-
koršie ju za výhodnú cenu jeho rodina odkúpila). Štefá-
nikovcov príkazom presťahovali na sídlisko v Karlovej 
Vsi, kde dcéra Ing. Zora Breierová (90) žije dodnes. 

Kto bol JUDr. Ivan Štefánik (1889-1979)? Po otcovi 
Štefanovi mal známe priezvisko, pokrvne príbuzný s ešte 
známejším Milanom Rastislavom však nebol. Jeho matka 
Anna bola rodená Poláčková a z piatich súrodencov bol 
verejnosti známy lekár a univerzitný profesor Svetozár 
Štefánik, vedúci predstaviteľ slovenskej gynekológie v 
Čs. gynekologickej spoločnosti, pochovaný na brezov-
skom cintoríne pri Dejinnom pamätníku, vedľa biskupa 
Samuela Osuského. Ivan navštevoval ľudovú školu v 
Brezovej (spolužiak čs. diplomata Štefana Osuského), 
maturoval na bratislavskom evanjelickom lýceu, právo 
vyštudoval na univerzite v Budapešti. Ako jurista začí-
nal pred prvou svetovou vojnou. Po vzniku ČSR, odda-
ný Štefánikovmu odkazu, pracoval na Župnom úrade v 
Nitre. Potom bol policajným prezidentom v Košiciach 
a Bratislave. V tejto funkcii  osobne poznal prezidentov 
Masaryka a Beneša, ale i ďalšie osobnosti. Roky vo voj-
novom slovenskom štáte prežil ako “radový pracovník”, 
ale i účastník SNP v Šrobárovej skupine a člen povstalec-
kej SNR, s ktorej delegáciou odletel do ZSSR. Za tieto 
i ďalšie aktivity bol in contumaciam odsúdený senátom 
Krajského súdu v Bratislave k trestu smrti. Po oslobodení 

sa stal predsedom Najvyš-
šieho správneho súdu a po-
vereníkom spravodlivosti 
za Demokratickú stranu (v 
tejto funkcii viedol zúfalé 
pokusy zachrániť pred ná-
silnou smrťou prezidenta 
Tisa, lebo si uvedomoval 
nedozierne následky tohoto 
aktu). Do dôchodku odišiel 
po komunistickom prevra-
te 1948 a likvidácii DS. Na 
prekvapenie mnohých však 
politicky zostal činný v Stra-
ne slovenskej obrody, ktorú 
spoluzakladal ako súčasť tzv. Národného frontu. Potom  
sa stal poslancom pofebruárového parlamentu a v šes-
ťdesiatych rokoch i Slovenskej národnej rady. Z vyzna-
menaní, ktoré počas života dostal: Rad SNP (1945), Čs. 
vojnový kríž 1939 (1945), Za zásluhy (1947), Rad práce 
(1969, spolu s bratom Svetozárom).                       

Peter Uhlík

JUDr. Ivan Štefánik

Z h o r e l  L i b u š í n
V roku 

1899 bolo 
podľa ná-
vrhov ar-
ch i tek ta 
D u š a n a 
Jurkov i -
ča v „ľu-
d o v o m 
s l o h u “ 
dokonče-
ných nie-

koľko stavieb na Pustevniach, ktoré ležia na predhorí Radhošťa 
(1129) v Moravskosliezskych Beskydách. Turistom Podhorskej 
turistickej jednoty vo Frenštáte bola v organicky prepojenom 
komplexe odovzdaná aj jedáleň Libušín, nedávno tiež náklad-
ne zreštaurovaná. O to smutnejšia bola správa, že 3. februára 
2014 táto vzácna stavba „básnika dreva a kameňa“ zhorela. 
Hoci škoda, ktorá Pustevny postihla je nevyčísliteľná, v Českej 
republike už bola vyhlásená verejná zbierka na obnovu.

Peter Uhlík
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Medzinárodná konferencia k 70. výročiu SNP
V Banskej Bystrici sa v dňoch 23. – 25. apríla 2014 usku-

točnila jedna z prvých plánovaných akcií k tohtoročnému 
70. výročiu Slovenského národného povstania s názvom 
„Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 
1944“. Stalo sa už dobrou tradíciou, že na týchto poduja-
tiach organizovaných Múzeom SNP v Banskej Bystrici sa 
stretávajú veteráni, pamätníci aj historici ako zo Slovenska, 
tak aj predovšetkým z  Českej republiky, ale aj  zo zahrani-
čia. 

Tohtoročná konferencia v Banskej Bystrici sa zamerala 
predovšetkým na rok 1944 a odznelo na nej 53 referátov 
účastníkov zo siedmich krajín. Okrem Čechov a Slovákov 
sa na podujatí predstavili svojimi referátmi aj historici z 
Ukrajiny, Bieloruska, Poľska, Nemecka a Kanady. V rámci 
prezentácie výsledkov svojich nových výskumov na kon-
ferencii referujúci predniesli aj veľa nových poznatkov o 
príprave povstania i jeho priebehu z rôznych pohľadov a v 
rámci diskusie si vymenili názory na viaceré nejasné, alebo 
sporné, či doteraz nedostatočne objasnené súvislosti spoje-
né s týmto ozbrojeným protifašistickým vystúpením sloven-
ského ľudu, v ktorom sa zúčastnili okrem Čechov a Rusov 
aj predstavitelia ďalších 30 národov. 

Na konferencii sa zúčastnil aj zástupca Československej 
obce legionárskej, jednota Český Brod, F. Vrábel, ktorý prí-
tomných oboznámil s účasťou bývalých československých 
legionárov v SNP, čo je doteraz podrobnejšie a komplex-
ne nespracovaná téma. V ilegálnom hnutí na Slovensku a 
potom vo vedení povstania pôsobilo viacero veliteľských 
kádrov, ktorí svoju vojenskú kariéru začali ako legionári 
– napríklad Rudolf Viest, Ján Černek, Pavel Kuna, Brani-
slav Manica, Michal Širica, alebo z menej známych aj Filip 
Tretiník a mnohí ďalší. Tretiník bol bývalý ruský legionár, 
ktorý úspešne bojoval v povstaní, za čo bol aj povýšený na 
poručíka. Po zatlačení povstania do hôr ho Nemci, žiaľ, 

zajali a odtransportovali do koncentračného tábora v  Er-
věniciach pri Moste v severných Čechách, kde ho umučili. 
Legionári, ktorí sa do ilegálnych príprav a bojov v povstaní 
zapojili, potvrdili svoju vernosť ideálom zakladateľov čs. 
légií a Československej republiky T. G. Masaryka, M. R. 
Štefánika a E. Beneša. Niektorí v bojoch položili svoje živo-
ty alebo ich Nemci umučili v koncentračných táboroch, iní 
strávili roky alebo mesiace od svojho odhalenia vo väzení. 
Napríklad bývalého francúzskeho legionára Jozefa Martina 
Kristína väznili slovenské orgány od roku 1940 až do oslo-
bodenia v apríli 1945.

Napriek novodobým pokusom niektorých revizionis-
tických historikov, ktorí píšu o tomto našom významnom 
protifašistickom povstaní z pochybných a pomýlených ide-
ologických hľadísk, sa prítomní zhodli na tom, že Slovenské 
národné povstanie je a bude najvýznamnejšou udalosťou no-
vodobých slovenských dejín, ktorou sa väčšina slovenského 
národa prihlásila k obnoveniu Československej republiky 
na demokratických základoch a  na nových princípoch spo-
lužitia českého a slovenského národa v spoločnom štáte ako 
rovný s rovným. Nebolo to jednoduché a nebolo to ani bez 
obetí, preto si SNP a jeho odkaz zaslúžia stálu pozornosť ni-
elen historikov, ale aj širších vrstiev spoločnosti - učiteľov, 
kultúrnych pracovníkov i politikov. Odkaz SNP by sa mal 
však predovšetkým pripomínať našej mládeži, ktorá často 
o tomto zápase za slobodu, demokraciu a ľudské práva ne-
vie takmer nič. Stálu spomienku a úctu si zaslúžia padlí bo-
jovníci povstania, vojaci aj partizáni, civili a všetci tí, ktorí 
protinacistický odboj našich národov podporili organizačne, 
hmotne alebo morálne. Z konferencie bude vydaný aj zbor-
ník príspevkov, ktorý prinesie rozšírenú podobu referátov 
prednesených na podujatí len v skrátenej forme.

Ferdinand Vrábel

Našli sme na internete -  prečítali sme  za vás – Našli  sme
…knihu od Sergio Tazzera: Banditi alebo hrdinovia?

(M. R. Štefánik a československé légie)

V Taliansku nie je veľa autorov, ktorí by sa ešte dnes venovali 
prvej svetovej vojne a ešte menej tých, ktorí sa zaujímajú o úlohu 
M. R. Štefánika a československých légií v tomto prvom celosve-
tovom vojnovom konfl ikte. Sergio Tazzer patrí do druhej skupiny 
spisovateľov a svojou poslednou knihou dokazuje, že je v tejto 
historickej oblasti ozajstným znalcom. Je priam obdivuhodné, ako 
sa mu podarilo zhromaždiť také množstvo informácií, historických 
detailov a takmer zabudnutých udalostí, roztrúsených po rôznych 
úradných dokumentoch, memoároch vtedy vedúcich politikov ale-
bo historických dielach.  Vďaka jeho veľkorysosti sa nám podarilo 
získať jeden exemplár jeho knihy a zoznámiť sa s jej obsahom.
   V prvej časti sa autor venuje Štefánikovým začiatkom, počnúc 
jeho gymnaziálnymi štúdiami v Sarvaši cez príchod do Prahy a 
jeho aktivity v spolku Detvan až po jeho historické rozhodnutie 

odísť do Paríža a pokúsiť sa preraziť tam. Už predtým sa mu po-
darilo nadviazať kontakty vo Švajčiarsku, kde strávil jeden semes-
ter a tiež v Taliansku. Do Paríža ho lákala aj povesť mesta-svetla, 
kde mohol nájsť špičkových svetových vedcov, ako bol vtedajší ri-
aditeľ hvezdárne v Meudone Janssen, ale aj Camille Flammarion, 
už vtedy uznávaný básnik a amatérsky astronóm. Tí sa ho aj ujali 
a otvorili mu cestu do parížskych salónov, v ktorých sa schádzalo 
to najlepšie, čo vtedy Francúzsko malo. Veľmi mu pritom pomohli 
výsledky jeho astronomických bádaní pod vrcholom Mont Blanc, 
publikované v renomovaných francúzskych vedeckých časopi-
soch a tiež skutočnosť, že pri nich vtedy dosiahol svetový rekord v 
dĺžke pobytu vo výškach nad 4500 metrov.
Bol to najmä salón, ktorý viedla Sarah Claire Boas, uznávaná spi-
sovateľka a predstaviteľka toho, čo dnes označujeme – v dobrom 
slova zmysle -  ako smotánka spoločnosti. Schádzali sa u nej in-
telektuáli, osobnosti umeleckého, vedeckého a politického života 
nielen z Francúzska, ale aj zo Spojených štátov, Veľkej Británie a 
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iných štátov. Diskutovalo sa tam o umení, ekonomike, medziná-
rodnej politike, o vede. Štefánik veľmi rýchlo do tejto spoločnosti 
zapadol a autor naznačuje, že vzťah madame Boas k nemu bol 
viac ako len priateľský.
Tu bolo často možné  vidieť aj významného francúzskeho poli-
tika, ministerského predsedu Aristida Brianda a práve preto sa 
Štefánikovi podarilo v roku 1916 sprostredkovať jeho stretnutie s 
dovtedy málo známym profesorom sociológie z Prahy, ktorý mu 
vyložil svoje predstavy o potrebe rozložiť Rakúsko-Uhorsko a na 
jeho troskách vybudovať na národnostnom princípe nové, nezá-
vislé štáty. Ten profesor sa volal T. G. Masaryk.
Vráťme sa ale späť. Keď v roku 1912 dostal Štefánik francúzske 
občianstvo, pri všeobecnej mobilizácii v roku 1914 narukoval ako  
vojak k stodruhému pešiemu pluku do Chartres. Tu ale nevydržal 
dlho a už zakrátko sa mu podarilo dostať k jeho vtedajšej láske – 
lietaniu, do vojenskej leteckej školy, kde bol povýšený na kaprála. 
V jeho vojenskej knižke čítame: vlasy gaštanové, oči modré, čelo 
vysoké, nos stredný, tvár oválna, výška 1.64 m. Stredná postava. 
Francúzsko bolo vtedy na poprednom mieste vo svete v budovaní 
vojenského letectva, v roku 1914 už malo k dispozícii 1150 lietadi-
el oproti 764 lietadlám, ktorými disponovalo Nemecko a Štefánik 
sa veľmi skoro vypracoval na ozajstné letecké eso.
Autor sa venuje aj pomoci Francúzska Srbsku, kam vyslalo jednu 
letku dvanástich dvojplošníkov Farman s pilotmi, medzi ktorými 
boli aj Louis Paulhan (pochádzajúci z mestečka Pézenas ma juhu 
Francúzska, niektorým členom Spoločnosti dobre známeho) a aj 
M. R. Štefánik. Po zrútení srbského frontu v roku 1915 ustupo-
vali za mimoriadne ťažkých podmienok spolu s viac ako 200 000 
srbskými vojakmi a civilistami aj francúzski letci k jadranskému 
pobrežiu, kde na nich čakali talianske lode. Ústup bol utrpením, 
sprevádzaný nedostatkom potravín, munície aj leteckého benzí-
nu, za silných mrazov a v hlbokom snehu. Keď sa Francúzi ko-
nečne dostali do Scutari, museli byť štrnásti z nich hospitalizovaní 
pre omrzliny a viacerým museli byť amputované omrznuté uši. 
Louis Paulhan dopravil ťažko chorého Štefánika (mal vleklé pro-
blémy so žalúdkom) lietadlom ku krížniku Brindisi, ktorý ho dopra-
vil do Talianska. Bola to prvá preprava raneného, resp. chorého  
na svete, vykonaná lietadlom.
V Ríme bol Štefánik zahrnutý starostlivosťou priateľov, takže sa 
rýchlo zotavil a tu sa tiež v prvých mesiacoch roku 1916 zoznámil 
so svojou veľkou láskou, markízou Giulianou Benzoni. Tá si na ich 
prvé stretnutie spomínala takto:
„Jedného večera, prekvapená dažďom, som sa uchýlila do palá-
ca Gégé Primoliho na ulici dell´Orso. V neveľkom salóne sedeli 
v prítmí, ožarovanom plameňmi krbu, skupinky ľudí. Sadla som 
si bezmyšlienkovito ku krbu. Po chvíľke som mala dojem že ma 
niekto pozoruje. Zdvihla som oči a uvidela francúzsku uniformu a 
nad ňou jasné oči. Viac som nevnímala, v miestnosti bolo prítmie. 
O chvíľu som vstala a chcela odísť, ale dôstojník bol okamžite po 
mojom boku. A už tu bol Gégé, predstavil nás navzájom, meno mi 
uniklo....“
Štefánik markízu ihneď požiadal o schôdzku a tá spomína: „In-
štinktívne, takmer automaticky, som povedala áno a utiekla som.“ 
K schôdzke nakoniec na druhý deň došlo a pred domom, na chod-
níku, poručík Štefánik markízu požiadal o ruku a ponúkol jej man-
želstvo. Došlo k mierne komickej situácii, pretože z minulého dňa 
si nepamätala jeho meno a musel sa jej ešte raz predstaviť.
Vďaka svojmu milovanému dedovi, významnému talianskemu 
politikovi Ferdinandovi Martinimu, mohla markíza Benzoni neskôr 
preukázať Štefánikovi veľmi platné služby tak v talianskej spoloč-
nosti, ako aj v rímskom diplomatickom zbore.
Štefánik ale netrávil svoj rímsky pobyt len „salónnym“ životom. 
Nadväzoval kontakty s vysokými vojenskými činiteľmi v Udine, 
kde sídlilo talianske vrchné velenie a počas svojho pobytu tam 
sa veľmi aktívne podieľal na leteckých operáciách. Na lietadlách 
Farman a Caproni lietal aj nad frontovými líniami, napr. nad Tol-

minom  a začal to, čo sa neskôr nazývalo psychologickou vojnou. 
Zhadzoval do rakúskych zákopov letáky , vyzývajúce českých 
a slovenských vojakov k prebehnutiu a zapojeniu sa do boja za 
nové Československo. Rakúsko-uhorské vojenské velenie reago-
valo veľmi ostro a Štefánik preto mal pri každom lete pri sebe 
kapsulu s jedom, aby v prípade havárie lietadla nepadol do rúk 
nepriateľa živý.
Veľkú pozornosť venuje autor samotným začiatkom budovania lé-
gií vo Francúzsku od vzniku roty Nazdar už v roku 1914 cez príliv 
dobrovoľníkov zo Spojených štátov (tiež za značného prispenia 
Štefánika), až po slávnostné odovzdanie bojovej zástavy prvým 
dvom čisto československým plukom v Darnley 30. júna 1918 za 
prítomnosti tajomníka Národnej rady Dr. Beneša a vtedajšieho 
francúzskeho prezidenta Raymonda Poincaré, ktorý pri tej príle-
žitosti predniesol k nastúpeným vojskám veľmi emotívny prejav. 
Autor spomína aj štyridsaťtisíc členov amerického expedičného 
zboru pod velením generála John Black Jack Pershinga a tiež ka-
nadský zbor Czech Canadian Batallion, vedený Františkom Kle-
palom, ktorý zasiahol do bojov na západnom fronte v lete 1917.
Veľké veci sa však diali na ruskom fronte. Po bitke na rieke Som-
me v lete 1916 so strašným výsledkom – jedného milióna padlých 
– potreboval Paríž rýchlo doplniť stavy svojich decimovaných jed-
notiek. Vyslal preto Štefánika do Rumunska a Ruska s cieľom na-
verbovať čo najviac dobrovoľníkov medzi zajatcami slovanského 
pôvodu a čo najrýchlejšie ich dopraviť do Francúzska.  Bol to síce 
byrokratický akt vojenskej hierarchie, ale zároveň to bolo v súlade 
s českými a slovenskými národnými záujmami, pretože vytvorenie 
autonómneho československého vojska bolo jedným z najdôleži-
tejších  cieľov Masarykovho Národného výboru.
V decembri 1916 bol preto Štefánik povýšený na kapitána a počas 
jeho pobytu v Rumunsku na majora V krátkom čase sa mu poda-
rilo zhromaždiť asi dve tisícky dobrovoľníkov a odišiel do Ruska, 
kde – ako bolo známe – boli v zajateckých táboroch desiatky tisíc 
zajatcov a prebehlíkov slovanského pôvodu. Po počiatočných pro-
blémoch s kompetenciou Štefánika sa formovanie jednotiek dob-
rovoľníkov sľubne rozbehlo, najmä po víťaznej bitke u Zborova, 
keď sa veliaci generál Brusilov o československých jednotkách 
vyjadril veľmi pochvalne. K problémom prišlo až vtedy, keď sa k 
moci nad európskou časťou Ruska dostali boľševici. Nasledovalo 
zdĺhavé vyjednávanie, tak v Moskve ako aj s ruským veľvyslan-
com v Paríži a nakoniec sa ako jediné schodné východisko ukázal 
presun légií ( vtedy už v sile viac ako 60 tisíc mužov) cez Sibír 
do Vladivostoku. Za boľševikov podpisoval dohodu mladý ľudový 
komisár Josif Džugašvili, ktorý niekoľko rokov predtým prijal meno 
Stalin. 
   Kniha podrobne opisuje strastiplnú cestu legionárov cez nepri-
ateľské územie, keď bolo treba neustále zvádzať boje s miest-
nymi malými veliteľmi, lúpežnickými bandami a aj boľševickými 
skupinami, ktoré chceli získať výzbroj a výstroj od dobre organi-
zovaných československých jednotiek.  Po mnohých peripetiách 
sa nakoniec podarilo dopraviť légie do Vladivostoku a po mori do 
Európy.
Poslednú kapitolu knihy autor nazval – ako inak – Posledný let. 
Poskytuje v nej zaujímavý pohľad na nešťastnú haváriu, ktorou 
skončil Štefánikov život a opiera sa pri tom najmä o výsledky ta-
lianskej vyšetrovacej komisie. Tá nadobudla názor, že s najväč-
šou pravdepodobnosťou bola príčinou havárie porucha riadenia, 
spôsobená posádkou. Podľa nej chcel Štefánik pravdepodobne 
prevziať riadenie lietadla a pristáť na zemi sám, ale pri výmene 
pozície s druhým pilotom sa zablokovalo výškové kormidlo a lie-
tadlo sa stalo neovládateľným. Túto teóriu podporoval aj záznam 
v palubnom denníku, že už počas letu sa pozorovali problémy s 
výškovým kormidlom. Teóriu o zostrelení lietadla komisia odmietla 
s tým, že po prelete Bratislavy lietadlo letelo ďalej bez zjavnej po-
ruchy a pri úradnej obhliadke mŕtvol neboli nájdené žiadne strelné 
poranenia.
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Kniha Sergia Tazzera „Banditi o eroi? (M. R. Štefánik e la Legione 
ceco-slovacca)“ nie je len jednou z ďalších „štefánikovských“ pu-
blikácií na knižnom trhu. Poskytuje veľmi hlboký a zasvätený, ta-
liansky pohľad na vtedajšie udalosti a priam z nej dýchajú hlboké 
sympatie a obdiv autora k Štefánikovmu životu a dielu.
Pred Vianocami sa nám autor pochválil, že prvé vydanie jeho 
knihy je už takmer rozobraté a že sa pripravuje druhé vydanie. 
Zároveň nás požiadal, aby sme tlmočili členom Spoločnosti MRŠ 
jeho srdečné vianočné a novoročné priania. Môžeme len ľutovať, 
že toto dielo nie je zatiaľ dostupné aj slovenskému čitateľovi a 
prajeme sympatickému autorovi veľa úspechov a síl v jeho ďalšej 
tvorbe.

Ladislav Koudelka

Z fi latelie…
K 125. výročiu narodenia význam-
ného slovenského diplomata a po-
litika bola vydaná známka Štefan 
Osuský (1889 – 1973).                         
Deň vydania 31. marec  2014,
nominálna hodnota: 0,45 € 
Rozmery známky 33,9 x 26,5 mm
Autor výtvarného návrhu:
akad. maliar Dušan Nágel
Autor rytiny známky: akad. maliar Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin a.s. Praha
Technika tlače. Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou.
Náklad: 2 milióny kusov

Medailérska tvorba…
Národná pokladnica ponúkla záujemcom medailu, razenú špeciál-
ne k ucteniu 95. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika. Medai-
la je zušľachtená čistým zlatom a striebrom a razená v najvyššej 
mincovej kvalite. Limitácia edície je prísne obmedzená na 5 tisíc 
medailí. K medaile je pripojený aj certifi kát autentickosti.

Cena  Milana Rastislava Štefánika
13. mája 2013 bol podpísaný štatút Ceny M. R. Štefánika, ktorú 
podpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) 
a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR. Poslaním Ceny M.R 
Štefánika v roku 2013 bolo zvyšovať záujem o komunitný výskum 
a  vývoj v SR o riešenie spoločných bilaterárnych zámerov sloven-
sko - francúzskej VTS, cieľovo plánovaných časovo ohraničených 
mobilít, ktoré sú podané na slovenskej a francúzskej strane. Po-
slaním bola aj motivácia mladej generácie na koncepčnú a  syste-
matickú prácu vo výskume a vývoji, ako aj upriamenie pozornosti 
médií a verejnosti na problematiky vedy a techniky. 
Cieľom Ceny M. R. Štefánika 2013 bolo oceniť najlepší spoločný 
projekt. 23. októbra 2013 porota vybrala najlepší projekt. 14. no-
vembra 2013 veľvyslanec Francúzskej republiky Didier Lopinot a 
minister Dušan Čaplovič  v  priestoroch Centra vedecko - technic-
kých informácií SR odovzdali cenu víťaznému kolektívu, vedené-
mu Doc. RNDr. Zdenkom Machalom PhD. Kolektív reprezentoval 
na ceremónii RNDr. Mário Janda PhD. Ocenený projekt „Pokročilá 
optická a elektrická diagnostika pulzných výbojov pri atmosferic-
kom tlaku“ bol realizovaný FMFa I UK v Bratislave a laboratóriom 
z Ecole Centrale de Paris v rokoch 2010-2012.                                                                     

(podľa Správ SAV)

Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí V. Skalský 
uviedol, že združenie sa rozhodlo zriadiť novú Cenu M. R. Štefá-
nika pre tých, ktorí sa  najviac zaslúžia o slovenskosť v zahraničí, 
o krajanov a ich identitu,…

(Slovenské národné noviny)

“Lubina vo vojnových príbehoch”
– Dobrá kniha o predkoch

To, že história nie je len o verbálnej pamäti, ale i o tej, plnej 
citu a empatie, presvedčili nás  Ľudmila Fraňová, Oľga Hra-
bovská a Milan Ostrovský, autorský kolektív knihy Lubina 
vo vojnových príbehoch (vydavateľ Mesto Nové Mesto nad 
Váhom s podporou MK SR, 2013). Po dvadsiatich rokoch 
úsilia a s kusom srdca k tomu predstúpila trojica pred “Lubi-
nanov” (domáci ekvivalent) so vzácnym literárnym darom, 
no s cenou vyššou, ako je len jej lokálna hodnota! Určite sa   
vzácny obsah diela môže stať duchovným majetkom  všet-
kých, ktorí si   históriu kraja pod Javorinou i Bradlom ctia.

Hovorí o tom aj úvodné vyznanie tvorcov: “Chceli sme 
zmapovať históriu Lubiny pre budúce generácie... pokúsili 
sme sa poskladať  mozaiky príbehov vybraných z archívov, 
rodinných kroník, osobných stretnutí a spomienok do “lubin-
skej čítanky”... kniha je určená všetkým, ktorí majú úctu k 
človeku, národné aj miestne cítenie i predstavu a pochopenie 
pre dobu, v ktorej sa jednotlivé situácie odohrali... naši ak-
téri mali odpor voči krivde a neprávosti, nechýbalo im od-
hodlanie bojovať za slobodný a dôstojný život... nepoddávali 
sa ľudskej zlobe, závisti, zneužívaniu postavenia a moci,” 
atď.  K tomu už len treba dodať, že v tomto dejinnom návrate 
pôvodcovia publikácie nerobia absolútne závery, nevyslovu-
jú súdy, oni chceli “iba” zachytiť pamäť o ľuďoch, ktorých 
sa vojny dotkli a sami v nich i konali. Aby tak potvrdili slová 
Oswalda Spenglera, že veľkosť v utrpení je to najlepšie, čo 
história pripravila. Naši autori  to urobili nadmieru zodpoved-
ne: bez konfrontačného tónu, štýlom i jazykom odborne, pro-
fesionálne množstvom uvedených  zdrojov, z ktorých čerpali.  

Kniha  obsahuje štyri tématické kapitoly, zhrňujúci záver, 
obrazovú prílohu a pramene... Prvá časť (Lubina v 19. sto-
ročí do roku 1914), venuje sa hlavne udalostiam rokov me-
ruôsmych, ktoré v dobrom i zlom postihli obyvateľov obce 
za účasť Karola Holubyho a ďalších mládencov v hurbanov-
skom povstaní. Druhá  (Prvá svetová vojna a osudy našich 
vojakov) hovorí o Lubinčanoch v uniformách monarchie i 
československých légií, z ktorých sa až 87 nevrátilo domov, 
ale približuje aj život opustených žien a detí. Tretia (Druhá 
svetová vojna) sa venuje ničivému obdobiu štyridsiatych ro-
kov minulého storočia, kedy hynuli nielen odvelení vojaci na 
frontoch, ale aj civilné obyvateľstvo ďaleko od nich. Štvrtá  
(Slovenské národné povstanie) hovorí o jeho príprave a prie-
behu v podjavorinskom kraji, o účasti jednotlivcov a rodín v 
protinacistickom odboji.

Ako sa dalo predpokladať, tak najväčšiu pozornosť veno-
vali pôvodcovia Slovenskému národnému povstaniu v štvrtej 
kapitole. Logicky preto, lebo Mgr. Fraňová a Ing. Hrabovská 
vojnu zažili ako deti. Po rokoch zrenia a formovania názorov 
na Povstanie, vlastných postojov determinovaných prostre-

Odporúčame  do  Vašej Odporúčame  do  Vašej 

pozornosti  nové  knihypozornosti  nové  knihy
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dím (v ktorom sa narodili a vyrástli, žili i pracovali), dospeli 
k presvečeniu, že obyvatelia Lubiny a okolitých kopaníc sa v 
naprostej väčšine postavili negatívne k pronacistickému re-
žimu už v roku 1939. Pomáhali pri ilegálnych prechodoch 
českých vlastencov z Protektorátu, poskytovali pomoc rus-
kým a ukrajinským utečencom z fašistických transportov, 
neskoršie i anglo-americkým letcom, ukrývali židovských 
spoluobčanov… Keď sa podjavorinsko-podbradliansky kraj 
ocitol v pásme nemeckej obrannej zóny, vzniklo tu partizán-
ske hnutie. Miloš Uher a ďalší odvážni vlastenci, nadväzujúci 
na pokrokový odkaz štúrovcov, angažovali sa v ozbrojenom 
boji. Oddiel pod Hurbanovým menom, v súčinnosti s Druhou 
čs. partizánskou brigádou J. V. Stalina a s oddielom Repta 
Druhej čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika, zvádzal boje 
s fašistami v Bielych a Malých Karpatoch i na Myjavskej pa-
horkatine. Padlí boli pochovaní na vrchu Roh, civilné obete 
na cintoríne v Lubine a okolitých obciach. Kniha práve tou-
to kapitolou ukľudní všetkých, len nedávno zúčastnených na 
ostrej polemike (či už oprávnenej alebo neoprávnenej) okolo 
druhého odboja v našom kraji.

Pisateľovi tohoto článku, poznajúceho a vážiaceho si 
tvorcov “lubinskej čítanky” aj ako členov Spoločnosti M. R. 
Štefánika, bola ich celoživotná snaha  kultivovať v typickom 
rustikálnom prostredí život spolurodákov príkladom pred-
kov, vždy sympatická. Osobne sa zúčastnil úspešných semi-
nárov, v obci nimi organizovaných na veľkomestskej úrovni. 
(Témy: Pripravovaný vstup SR do EÚ, 2003; Slovenskí Židia 
a ich účasť v SNP pod Javorinou, 2007; Občania podjavorin-
ského kraja v zahraničnom a domácom odboji, 2009; Činnosť 
partizánskeho oddielu Hurban, 2010). 

Mnohoročná práca Ľ. Fraňovej, O. Hrabovskej a M. Os-
trovského, korunovaná na sklonku aktívneho života vzácnou 
knihou, je vrcholom tohoto snaženia. Srdečne blahoželáme.

Peter Uhlík

Jozef Honza-Dubnický
ZÁPISKY LEGIONÁ-
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Zápisky Jozefa Honzu-Dubnického doplňujú známe i menej 
známe udalosti na začiatku 20. storočia a prinášajú aj zaují-
mavé údaje zo života Slovákov v USA. Veľmi cenné sú po-
drobnosti o príprave prvých dokumentov o česko-slovenskej 
spolupráci v rámci nášho odboja v rokoch 1914 – 1918. Hon-
za-Dubnický bol stúpencom česko-slovenskej spolupráce, ale 
pritom vždy poukazoval na to, ak sa na Slovákov zabúdalo. 
V USA sa stretol aj s poprednými predstaviteľmi česko-slo-
venskej zahraničnej akcie Milanom Rastislavom Štefánikom 
a Tomášom Garrigue Masarykom.
Z jeho záznamov sa verejnosť prvýkrát dozvedá o pozadí a 
súvislostiach odstraňovania miléniových pomníkov na Deví-
ne a Zobore v roku 1921. 
Prínosná je tiež prehľadná štúdia editora o dejinách česko-
slovenského zahraničného vojska, ktorá podáva náčrt tejto 
významnej kapitoly slovenských dejín. Téma českosloven-
ských légií a legionárov nebola v súlade s ideológiou minu-
lého režimu; mala byť vymazaná z povedomia verejnosti. Jej 
skutočný význam sa odhaľuje iba postupne, prekonávaním 
rôznych mýtov. 
J. Honza-Dubnický – bojovník v československých légiách 
vo Francúzsku – je o to zaujímavejšou postavou, že po vi-
acročnom pobyte v Amerike vstúpil do légií, avšak nie z tábo-
ra vojnových zajatcov, ale v rámci dobrovoľníckeho náboru 
priamo z prostredia amerických Slovákov, čo je špecifi cká 
časť legionárskych dejín. Dubnického spomienky predstavu-
jú skutočne „živé dejiny“. 

FUSKA,  Ján a kol.: Milan Rastislav Štefánik žije v náro-
de. Mohyla na Bradle, pamätníky doma i vo svete. Bratislava: 
Nadácia M. R. Štefánika, 2013.

Publikácia profesora Jána Fusku (ako predseda Nadácie 
Milana Rastislava Štefánika sa v roku 2009 významne zaslú-
žil o postavenie repliky sochy M. R. Štefánika v Bratislave 
od novopackého sochára Bohumila Kafku) prináša slovný aj 
obrazový súpis pamätníkov M. R. Štefánika na Slovensku a 
vo svete. Ide o starostlivo spracovaný materiál, ktorý obsahu-
je jednak súpis pamätníkov spojených so životom tohto pred-
staviteľa Slovákov v ich boji za slobodu a najvýznamnejšieho 
spolupracovníka Tomáša Garrigue Masaryka a Edvarda Be-
neša v našom zahraničnom odboji v rokoch 1914 – 1918 a 
jednak prehľad o pomníkoch, postavených na rôznych mies-
tach z iniciatívy rôznych spolkov, obcí a organizácií, len s 
malým príspevkom od štátu. Štefánikovu mohylu na Bradle 
približuje reedícia, osvetľuje štúdie architekta, národného 
umelca Dušana Sama Jurkoviča.

Fuskova práca je doteraz najúplnejšou studnicou poznat-
kov o obrazovom aj faktografi ckom materiáli, viažuca sa k 
Štefánikovým pomníkom a prináša mnohé, doteraz neznáme 
podrobnosti a okolnosti, ktoré sa viažu na vznik pamätníkov 
a pomníkov, lokálne a regionálne dejiny a súčasne aj spra-
covanie stručných životopisov ich tvorcov. V niektorých prí-
padoch dáva na pravú mieru zaužívané (mylné) predstavy o 
autoroch pomníkov.

Nová kniha o Štefánikových pomníkoch je určená odbor-
níkom aj širokej verejnosti. Obsahuje veľké množstvo úda-
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29. 10. 2013 – predseda SMRŠ Ján 
Tatara a čestný predseda Peter Uhlík 
sa  zúčastnili spomienkových osláv 95. 
výročia vzniku ČSR v Břeclavi, 

30. 10. 2013 – uplynulo 95 rokov od 
vyhlásenia martinskej Deklarácie slo-
venského národa, ktorou sme sa prihlá-
sili k spoločnému štátu, Českosloven-
skej republike,

4. 11. 2013 – konal sa v pražskom 
Dome národnostných menšín seminár 

Dr. Vavro Šrobár a jeho zástoj pri vzniku 
a budovaní ČSR, na ktorom vystúpil aj 
člen SMRŠ Dr. F. Vrábel; pri tejto príle-
žitosti bola v meste Šrobárovi odhalená 
pamätná doska,

5. 11. 2013 – v piešťanskom klube 
SMRŠ prednášal Mgr. P. Uhlík na tému 
Veľká vojna, vznik ČSR a 11. november 
1918,

6. 11. 2013 – konala sa v Skalici kon-
ferencia o Dr. Pavlovi Blahovi, politikovi 

a národne -osvetovom pracovníkovi; 
svojím príspevkom sa prezentoval aj 
historik Ferdinand Vrábel, člen SMRŠ,

11. 11. 2013 – v Deň vojnových ve-
teránov, členovia SMRŠ i ďalší občania 
Brezovej a žiaci,  položením červených 
makov k Pomníku Slobody  uctili si pa-
miatku obetí vojen; k prítomným sa pri-
hovoril čestný predseda SMRŠ Peter  
Uhlík

12. 11. 2013 – v bratislavskom Vo-

jov, ktoré poslúžia historikom pri interpretáciách dejín pamäti, 
učiteľom i osvetovým a kultúrnym pracovníkom pri výučbe a 
propagácii života a diela stále ešte nedoceneného M. R. Šte-
fánika. Publikácia obsahuje CD prílohu s ďalšou obrazovou 
dokumentáciou.

Ferdinand  Vrábel

Podhorský Dušan
ŠTEFÁNIKOV SVET,

Cesty priestorom a časom po stopách Milana Rastislava 
Štefánika

O Štefánikovi písali mnohí autori, ale zväčša – až na ojedi-
nelé výnimky – to boli práce so zameraním na určitý uhol po-
hľadu. Podhorský nenapísal knihu na objednávku recenzentov 
a kritikov. Napísal ju z pohnútok svojej duše, svojho tvorivého 
ega, ktoré bolo formované pred vyše štvrťstoročím, keď štu-
doval poslanie Štefánika na poli meteorológie. Za roky spra-
covávania historických materiálov, po absolvovaní expedícií 
a pobytov na miestach Štefánikových pobytov postupne vzni-
kalo najucelenejšie a najmodernejšie encyklopedické vedecko 
- populárne dielo o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Auto-
rov cieľ, zmysel jeho tvorivého úsilia a hodnota tohto diela 
však nespočívajú iba v zobrazovaní či komentovaní známych, 
či neznámych stránok Štefánikovho života, jeho lások alebo 
príčin jeho tragickej smrti. Autor priblížil miesta Štefániko-
vých pútí. Vnímal aj udalosti, ktoré priamo či prenesene, ale 

aktuálne súviseli so Štefánikovým pobytom v danej krajine. 
Súčasne predstavuje aj výrazné osobnosti tých čias i relevant-
ných postáv minulosti, reprezentantov astronómie, meteoroló-
gie, fyziky, geografi e, etnografi e, politiky, vojenstva, letectva, 
horolezectva, ale aj umenia a fotografi e, s ktorými Štefánik 
prišiel do kontaktu, s ktorými spolupracoval alebo súviseli 
s jeho štúdiom, výskumom, politickými aktivitami, cestova-
teľstvom a  národnooslobodzovacím úsilím. Spoznávame ich 
ako živé bytosti, zaradené v patričnom  čase, s kvalifi kovaním 
spoločenského významu, ale aj s ich osudmi a ľudskými hod-
notami.

Knihu v Edícii Svet vedy vydala VEDA, Vydavateľstvo 
SAV. Knihu uviedli „do života“ symbolicky posypaním lupeň-
mi orchideí 19. decembra 2013 bývalí predsedovia SAV prof. 
Branislav Lichardus a prof. Štefan Luby.

Bohumila Ferenčuhová a kol.
Milan Rastislava Štefánik a česko-slovenské zahraničné 

vojsko (légie)

V roku 2014 si pripomíname 100. výročie vypuknutia prvej 
svetovej vojny. Tento krvavý globálny konfl ikt poznačil osudy 
miliónov ľudí a zmenil tvár sveta. Veľká väčšina mobilizova-
ných Slovákov a Čechov vstúpila do vojny ako bojovníci za 
Rakúsko-Uhorsko. Česi a Slováci  sa však postavili do zbrane 
aj v opačnom zoskupení. Bojovali na strane Srbska, Ruska, 
Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Japonska a USA s 
cieľom vytvoriť spoločný česko - slovenský štát. Jedna z ciest 
na uskutočnenie tohto plánu viedla  cez poskytnutie vojenskej 
pomoci, a to v podobe česko-slovenského vojska, utvoreného 
z legionárov v zahraničí. Pri jeho formovaní zohral špecifi ckú 
a nezastupiteľnú úlohu Milan Rastislav Štefánik. Ako sa Šte-
fánik pričinil o to, že prvá Československá republika sa ocitla 
na mierovej konferencii na strane víťazov? Kto sa zaslúžil o 
nábor do vojsk nazvaných légiami a aké bolo ich postavenie 
voči armádam dohodových mocností počas prvej svetovej 
vojny? Aký bol vzťah tohto zahraničného vojska k armáde 
Československej republiky po jej vzniku? Čo zostalo z tých-
to udalosti v našej historickej pamäti? Na niektoré z týchto 
otázok sa pokúša odpovedať  táto publikácia, ktorú  vydala 
Spoločnosť PRO HISTORIA v roku 2014.
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jenskom historickom archíve pátral po 
materiáloch z výstavby a prevádzky 
„strážnice“ na Bradle v období 1. ČSR 
Peter  Uhlík,

15. 11. 2013 – uskutočnilo sa v hoteli 
Štefánik na Myjave jednanie domácej 
manažérky o spolupráci so SMRŠ na 
exkurzných podujatiach po podbradli-
anskom kraji,

16. 11. 2013 – členovia Klubu SMRŠ 
Stará Turá sa zúčastnili sa slávnostné-
ho otvorenia Múzea sestier Royových,

20. 11. 2013 – na stretnutí členov 
klubu v Nitre, besedoval na tému Štefá-
nik a kresťanstvo Mgr. P. Uhlík,

21. 11. 2013 – sa konala pravidelná  
schôdza členov brezovského klubu, 
ktorá sa mimoriadne venovala výsled-
kom župných volieb a malému záujmu 
o ne zo strany obyvateľov mesta,

23. – 24. 11. 2013 – konferencie 
ČsOL v Prahe o úlohe čs. légií v boji za 
samostatný štát, zúčastnili sa za SMRŠ 
Ing. Ján Tatara, Mgr. Mária Gallová, 
PhDr. Ferdinand Vrábel a Mgr. Peter 
Uhlík,

7. 12. 2013 – uskutočnil sa tradičný 
adventný výlet členov klubov SMRŠ 
z Brezovej, Myjavy a Starej Turej do 
rakúskeho Mistelbachu a moravského 
Mikulova,

11. 12. 2013 – v ZŠ Nitrianska Blat-
nica sa konala otvorená hodina pre žia-
kov školy s témou M. R. Štefánik; vyu-
čujúci emeritný učiteľ Peter Uhlík,

18. 12. 2013 – v hoteli Štefánik na 
Myjave, pri príležitosti 90. výročia naro-
denia nacistami popraveného vlasten-
ca a básnika Mila Marečka  bol predsta-
vený pôsobivý program, zostavený zo 
zbierok poeta i jeho korešpondencie, 
režírovaný Michalom Maliarikom,

24. 12. 2013 – uplynulo desať rokov 
od smrti myjavského seniora Ladisla-
va Valáška (1928-2003), dlhoročného 
kňaza na štefánikovskej fare v Košaris-
kách,

31. 12. 2013 – viacerí členovia bre-
zovského klubu SMRŠ sa zúčastnili 34. 
ročníka Silvestrovského pochodu (bez 
snehu) na Dobrú Vodu,

10. 1. 2014 – uplynulo 140 rokov od 
smrti Tomáša Hroša,

16. 1. 2014 – pred 170 rokmi sa na-
rodil Štefan Fajnor, krstný otec M. R. 
Štefánika,

18. 1. 2014 – mládež z bratislavskej 
Cirkvi bratskej, sprevádzaná Mgr. Pet-
rom Uhlíkom, navštívila Štefánikov rod-
ný kraj,

19. 1. 2014 – 120. výročie narodenia 

básnika Valentína Beniaka, autora roz-
siahlej epickej básne Štefánik

23. 1. 2014 – konal sa v Skalici od-
borný seminár o živote a diele Dušana 
Jurkoviča; brezovský klub SMRŠ na 
svojom stretnutí odhlasoval program 
činnosti na tento rok; prednášku o ná-
raste extrémizmu v našej krajine pripra-
vil predseda klubu Peter Uhlík, 

30. 1. 2014 – stretol sa v Brezovej 
pod Bradlom čestný predseda SMRŠ 
Peter Uhlík so sestrami Kočalkovymi z 
Bratislavy. Hovorili o príprave fi lmu pre 
školy o M. R. Štefánikovi, ktorý režíruje 
Katarína Kočalková. Sestry Kočalko-
vé sa v novembri  2013 stretli s členmi 
Správnej rady (Ing.Tatara, Mgr. Gallo-
vá) a spolu vytipovali resp. na základe 
odporúčania navrhli tím spolupracovní-
kov na tvorbe fi lmu (z oblasti vedy, his-
tórie, kultúry, diplomacie,…),

20. 2. 2014 – v Klube SMRŠ Brezo-
vá pod Bradlom odznela prednáška P. 
Uhlíka o Tomášovi Hrošovi a Štefanovi 
Fajnorovi; prítomní gratulovali jubilan-
tom z klubu,

23. 2. 2014 – členovia klubov z Lu-
biny, Starej Turej, Myjavy a Brezovej 
sa zúčastnili  spomienky na 69. výročie 
boja s fašistami v Cetune,

1. 3. 2014 – za účasti predsedov 
klubov a čestných členov, konala sa v 
Piešťanoch rozšírená SR SMRŠ, ktorú 
viedol predseda Ing. Ján Tatara; rada 
jednala o súčasnom stave nášho obči-
anskeho združenia a zamýšľala sa nad 
personálnou problematikou vedenia v 
najbližšej budúcnosti,

7. 3. 2014 – uplynulo 164 rokov od 
narodenia nášho prvého prezidenta T. 
G. Masaryka,

14. 3. 2014 – zúčastnili sa členovia 
brezovského klubu SMRŠ spomienko-
vého programu slova a hudby „Milan 
Mareček, martýr a básnik čistej duše“, 
ktorý bol zavraždený nacistami za voj-
nového slovenského štátu; večer na ja-
visku ND Štefánikovho v Brezovej pod 
Bradlom, na pozvanie Mesta, SMRŠ 
a ECAV pripravili ochotníci z Myjavy v 
réžii M. Maliarika, ktorí sa vzdali príspe-
vku z dobrovoľného vstupného a zisk 
bol organizátori poslali na konto účtu 
č.107 – 6978880207/0100, čo je konto 
pre znovupostavenie zhorenej jedál-
ne Libušín na Pustevnách (autor Du-
šan Jurkovič),

20. 3. 2014 – na stretnutí členov bre-
zovského klubu  odznela prednáška 
P. Uhlíka o Matejovi Belovi, Štefanovi 
Osuskom a Anne Hurbanovej, v kon-

texte ich výročí a histórie podbradlian-
skeho kraja,

22. 3. 2014 – na výročnom valnom 
zhromaždení Masarykovej spoločnosti 
v Prahe, zastupovali SMRŠ PhDr. Voj-
tech Čelko, PhDr. Ferdinand Vrábel a 
Mgr. Peter Uhlík; staronovou predsed-
níčkou bola prítomnými zvolená Doc. 
Dr. Eva Broklová,

29. 3. 2014 – priaznivé jarné počasie 
využili členovia SMRŠ v Brezovej na tu-
ristickú prechádzku na Bradlo; 

5. 4. 2014 – konala sa mimoriadna 
schôdza SR SMRŠ v Piešťanoch, kto-
rá riešila vzniknutú situáciu v bratislav-
skom klube, v súvislosti s porušením 
právnych noriem našej asociácie a ob-
vinenia Štefana Ševčíka spomínaným 
klubom z antisemitizmu,

7. 4. 2014 – na brezovskom cintorí-
ne, pri Dejinnom pamätníku, sme si 
uctili  pamiatku padlých pri príležitosti 
69. výročia oslobodenia mesta,

9. 4. 2014 – stretli sa v Košiciach 
členovia Klubu SMRŠ „Východ“; v pro-
grame, ktorý uviedla Ing. Daniela Hri-
cová, bola prezentácia knihy PaedDr. 
Jolany Janičkárovej „Osudy slanských 
Forgáčovcov a Waldbottovcov“, ako aj 
prednáška Mgr. Petra Uhlíka na tému 
„Slovenský hrdina podľa Pavla Dobšin-
ského a kontext čisto štefánikovsky“,

11. 4. 2014 – v kultúrnom dome Ja-
vorina v Starej Turej  sa konala  verni-
sáž výstavy kníh autorov - domácich 
rodákov, medzi ktorými vystavili svoje 
práce aj členovia SMRŠ Eva Tomisová, 
Jarmila Slezáčková a Peter Pavel Uh-
lík,

26. 4. 2013 – uskutočnil sa tematic-
ký zájazd členov klubov SMRŠ z Bre-
zovej, Myjavy a Starej Turej do Modry, 
historickej Bratislavy a na Devín; pri Po-
mníku MRŠ v komplexe EUROVEA na 
pobreží Dunaja sme si uctili Štefániko-
vu pamiatku pred blížiacim sa výročím 
jeho smrti,

1. 5. 2014 – sme si pripomenuli 10. 
výročie vstupu Slovenska do Európskej 
únie,

4. 5. 2014 – konali sa v Brezovej 
pod Bradlom slávnostné spomienkové 
služby Božie k 95. výročiu smrti gene-
rála Štefánika; kázal generálny biskup 
Miloš Klátik na text 23. Žalmu; večer 
na pražskej televíznej stanici ČT1 po-
skytli rozhovor k spomínanému výročiu 
redaktorovi D. Miřejovskému historik 
Dušan Kováč a čestný predseda SMRŠ 
Peter Uhlík.
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Vždy chcela kráčať v stopách predkov
a byť užitočnou 

„Dobré meno je vzácnejšie ako bohatstvo, obľúbe-
nosť je lepšia, ako striebro, alebo zlato.“ 

(Príslovia 20,1) 

Dlhoročná členka SMRŠ Ing. Oľga Hrabovská - 
Haruštiaková, narodená v Lubine 24. mája 1939, sa 
dožila trištvrte storočia. Dlhé roky pracovala v školst-
ve, mimoriadne aktívna bola verejne a publicisticky je 
činná dodnes. Od roku 2010 jej patrí  ocenenie „Vý-
znamná osobnosť Podjavoriny“.

Počas zdvorilostnej návštevy sme sa v Hrnčiarovom  
dozvedeli, že jej predkovia boli českí exulanti z rodiny 
Slávik-Kubíča, náboženským životom horliví evanjeli-
ci. Zaslúžili sa o stavbu lubinského kostola a boli aj 
prví zboroví dozorcovia. Otec Ján Haruštiak, roľník a 
mama Mária, rodená Drgoncová, vychovávali Oľgu, 
jej staršieho brata Dušana a sestru Annu k zbožnosti, 
vzájomnej láske, hlbokej úcte k rodisku a jeho bohatej 
histórii.

Jubilantka po základnej a strednej škole vyštudova-
la v rokoch 1956-61 Vysokú školu poľnohospodársku 
v Nitre. Hneď po promócii sa vydala za Stanislava Hra-
bovského a krátko po sebe sa jej narodili dcéry Stani-
slava a Oľga. Ako inžinierka bola vedúcou  Okresného 
agronomického laboratória v Novom Meste nad Vá-
hom. Potom si však splnila svoju túžbu: v roku 1963 
nastúpila ako odborná učiteľka rastlinnej výroby a ché-
mie na poľnohospodársku školu, neskôr známu ako 
Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Novom 
Meste nad Váhom. Za dlhoročnú pedagogickú prácu 
bola vyznamenaná titulom Vzorný učiteľ (1982) a Za-
slúžilý školský pracovník (1998). V roku dvetisíc odišla 
do dôchodku.

Bolo o nej známe, že v škole so žiakmi a v bydlisku 
s mládežou, sa venovala kultúrnym a spoločenským 
aktivitám, zameraným na výchovu mladých hrdosti 
ku škole, doma k rodisku. V rokoch 1990-2002 bola 
poslankyňou lubinského obecného zastupiteľstva. Do-
dnes je vo vedení Spoločenstva bývalých urbárnikov 
Lubine, ktoré spoluzakladala. Od počiatkov poslanec-
kého mandátu a aj po jeho uplynutí, bola do roku 2011 
členkou obecnej kultúrnej komisie. Za ten čas spolu 
s kolegyňou Ľudmilou Fraňovou a starostom Milanom 
Ostrovským zozbierali dostupný i archívovaný materi-
ál o histórii obce a k jej 600. výročiu vydali knihu Lubi-
na 1392-1993, ba po desiatich rokoch ešte aj jej nové, 
doplnené vydanie! Jedenásť rokov bola zodpovednou 
redaktorkou dvojmesačníka Obec Lubina Informátor, 
ktorý bol mimoriadne obľúbený. Od počiatku bola a 
ostala správkyňou Múzea Samuela Štúra, verejnosťou 

hodne navštevovaného. Podieľala sa aj na napísaní 
a vydaní publikácie Cirkev naša lubinská a na Multi-
mediálnej encyklopédii Lubine. Jej posledným činom 
bola účasť na zostavení a vydaní knihy Lubina vo voj-
nových príbehoch (Ľ. Fraňová, O. Hrabovská, M. Os-
trovský, 2013), ktorá sa stretla s nevšedným záujmom 
rodákov.

Sympatický je jej pokračujúci záujem o veci verej-
né. Ako sama hovorí, nechce byť doma „odložená“, 
ale stále túži byť užitočná skutkami, či už v kultúrnom 
dome, v kostole, teda všade, kde ju o to požiadajú. 
Rada upozorňuje na tých, ktorí ctia demokratické prin-
cípy, sú pracovití, rozhľadení, čestní a poctiví; snažia 
sa žiť podľa Desatora, hrdí sú na predkov, zachováva-
jú a zveľaďujú ich dedičstvo. V múzeu sa teší na hostí, 
hlavne žiakov a študentov rada sprevádza.

Čo sa týka súkromia, za najväčšie šťastie považuje 
to, že je obklopená láskou svojich najbližších. Miluje 
rodinu, rada má doma pokope dcéry i vnukov. S man-
želom sa stará o dom, záhradu, spolu vítajú priateľov 
a aj radi cestujú. V každodennej sebarefl exii sa najviac 
zamýšľa nad tým, či život zvláda ako človek.  Prizná-
va, že odpoveď hľadá v pokornej modlitbe, ale i u svo-
jich najbližších.

Naša jubilantka ako členka SMRŠ absolvovala s 
manželom viacero zájazdov po stopách M. R. Šte-
fánika i jeho légií, ale aj po miestach bojov vojakov , 
ktorí prežili či padli na frontoch prvej i druhej svetovej 
vojny. Obdivovali sme, s akou rodáckou zanietenos-
ťou  hľadala na cestách ich hroby, napríklad počas za-
stavenia v slovinskej Ajševici (Martin Pagáč) či talian-
skom meste San Dona di Piave (Ján Haruštiak). Úcte 
a obdivu  ku generálovi Štefánikovi ako jednému zo 
zakladateľov ČSR, vychovali ju rodičia. Medzi „štefáni-
kovcami“, v rovnomennej spoločnosti, získala mnoho 
nových priateľov. Ako sama hovorí,  je jej s nimi dobre 
a teší sa na každé  stretnutie.

Na otázku, čoho sa okrem možnej nemoci najviac 
obáva povedala, že zloby a násilia. Pokoj však na-
chádza v presvedčení, že každý jej deň a celý jej život 
je v rukách Božích; v ťažkých chvíľach prosí Pána o 
toľko sily a trpezlivosti, aby ho dôstojne  ustála. A my 
jej,  naplnenie tejto prosby, zo srdca prajeme.

Peter Uhlík  

Jubileum sprievodcu životom a dielom TGM

„Pripravovať sa na svoju prácu historika odborne v 
rokoch dospievania mi nebolo dopriate. Bolo to v šty-
ridsiatych a päťdesiatych rokoch minulého storočia. 
K môjmu cieľu, k sústavnému štúdiu života a diela T. 
G. Masaryka, dopracoval som sa vo veku pokročilom; 

NAŠI  JUBILANTI
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až v polovici sedemdesiatych rokov, kedy som mal za 
sebou päťdesiatku…“ Tak spomína v jednom svojom 
vyznaní historik Jaroslav Opat, DrSc., ktorý sa 11. 
apríla 2014 dožil deväťdesiat rokov.

Jaroslav Opat patrí k popredným znalcom T. G. Ma-
saryka. V roku 1985 vydal v samizdate knihu „Filozof 
a politik T. G. Masaryk 1882-1893“. Po novembri 1989 
sa dostal do čela obnoveného Ústavu T. G. Masaryka, 
zrušeného začiatkom päťdesiatych rokov. Svoju úlohu 
zodpovedne plnil do konca roka 1997. V roku 1994 pu-
blikoval výber menších prác „Masarykiana a iné štúdie 
1980-1994“, potom v roku 1999 súbor prác „T. G. Ma-
saryk Európan svetoobčan“. V dôchodku  napísal a v 
roku 2003 vydal monografi u „Sprievodca životom a 
dielom T. G. Masaryka“. Práce, publikované v knihe 
„Masarykiana a iné štúdie II“ (2006) , vznikli v rokoch 
1988-2004. Boli  Opatovou reakciou na dobu, ktorú 
sme vtedy žili a podnety k nej prinášal každodenný 
život. Mnohé z prednášok sme si od autora vypočuli 
aj na seminároch,  poriadaných Spoločnosťou M. R. 
Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

Ako dlhoročnému priaznivcovi nášho občianskeho 
združenia prajeme jubilantovi hodne zdravia a tvori-
vých síl.

                                                                                                                               -pp-

Ladislav Chudík – doyen slovenského divadla
sa  dožil  27. mája 2014 krásneho životného

jubilea – 90 rokov

Umelec, skutočne národný, uznávaný recitátor, 
skvelý pedagóg, priateľ ktorý pred 70 rokmi vyšiel po 
prvýkrát na javisko SND v Bratislave. Patrí k našim 
najznámejším hercom, vďaka  jeho fi lmom ho poznajú 
vo veľkej časti Európy.

Písať dnes o ňom, o jeho úspechoch by bolo ako 
nosiť vody do rieky… ale pristavme sa pri  medzní-
koch – oceneniach a vyznamenaniach, ktoré ho posú-
vali dopredu.

Okrem ocenenia titulom zaslúžilého a neskôr ná-
rodného umelca je aj prvým držiteľom Ceny Jozefa 
Krónera za celoživotné dielo. Na svojom konte má 
ocenenie Zlatý krokodíl, Krištálovú ružu, Českého lva i 
Krištálové krídlo. Na Moste slávy v Trenčianskych Tep-
liciach má od roku 2000 svoju tabuľku, ale aj pamätnú 
dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred Mestským 
divadlom v Bratislave. Nemožno obísť skutočnosť, že 
je nositeľom Radu Ľ. Štúra I. triedy i Medaily Za záslu-
hy a od roku  2014 aj Ceny ministra kultúry v oblasti 
umenia.

Bol ministrom kultúry SR, ale je členom Nadácie M. 
R. Štefánika a čestným členom  Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika.

Pri tomto významnom výročí sme  si dovolili položiť 
mu pár otázok, na ktoré nám odpovedal.

Otázka: Vážený Majstre, milý pán Chudík, dovoľte, 
aby sme sa aj my postavili do dlhého radu gratulan-
tov a prostredníctvom časopisu BRADLO Vám zabla-
hoželali nielen za redakciu, ale aj za všetkých členov 
Spoločnosti MRŠ na Slovensku k Vášmu krásnemu 
životnému jubileu.

Ste našim čestným členom a my si vysoko vážime 
všetko to, čo ste za obdobie od roku 1989 pre Spoloč-
nosť MRŠ, spoločnosť i kultúru urobili. Čo pre Vás M. 
R. Štefánik znamená?

Ladislav Chudík: Bol to človek, ktorý žil životom, 
ktorým inšpiroval. Za svoje životné krédo som si 
zvolil práve jeho krédo „Prebijem sa, lebo sa pre-
biť chcem!“

Otázka: Máte nejaké svoje nesplnené želanie? 

Ladislav Chudík: Áno, mám. Rád by som, keby 
sa nakrútil životopisný fi lm o Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi. Sme to dlžní jemu, našej histórii, na-
ším potomkom, svetu. Takto by sme si mali uctiť 
svoj vzťah k osobnosti, ktorá sa veľmi zaslúžila o 
to, že Slovensko existuje. Práve Spoločnosť MRŠ 
má tie najlepšie podklady pre napísanie scenára. 
Poznám herca, ktorý by ho presvedčivo zahral s 
takou vnútornou silou, ako pôsobil M. R. Štefánik. 
Je to môj kolega zo Slovenského národného diva-
dla Robo Roth. Máme schopných režisérov, ktorí 
by vedeli urobiť fi lm, ktorý by zaujal a našu hrdosť 
naplnil. Mali by sa spojiť viacerí producenti zo slo-
venských aj českých i francúzskych médií, tam si 
našej významnej osobnosti veľmi vážia a iste by 
mali záujem sa na diele podieľať. V máji 2019 bude 
100 rokov od jeho tragickej smrti, myslíte, že by sa 
mohlo moje želanie, alebo skôr odkaz, splniť?    

Otázka: Čo by ste odkázali našim členom, ale aj 
všeobecne ľuďom?

Ladislav Chudík: Zaželal by som im veľa zdravia, 
lásky a úspech, inými slovami šťastný život.

Pred  piatimi rokmi zrenovoval Rudolf Bartoš stud-
ničku v Hronci, ktorú nazval „Chudíčka“ a venoval ju 
rodákovi z obce L. Chudíkovi. Vodou z tohto prírod-
ného daru, zo studničky v  jeho rodnej obci pripíjame 
Majstrovi k narodeninám. Želáme mu veľa dobrého 
zdravia, pohody a spokojnosť, ale predovšetkým pra-
jeme mu to, čo si sám sebe najviac želá.

AD MULTOS ANNOS pán Chudík
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Prvý slovenský kozmonaut – jubilant
mladý duchom

Plk. gšt. Ing. Ivan Bella sa narodil 21. mája 1964 v 
Brezne, pochádza však z Dolnej Lehoty pri Brezne. V 
rokoch 1979 – 1983 študoval na Vojenskom gymnáziu 
v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval  v rokoch 1983 
– 97 na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Koši-
ciach. V roku  1983 sa stal pilotom, slúžil v 33. leteckej 
základni stíhacích a bombardovacích lietadiel v Ma-
lackách. Lietal na strojoch  MiG 21 a Su – 22. Neskôr 
sa stal  pilotom na taktických stíhacích lietadiel.  23. 
marca 1998 odišiel do podmoskovského Hviezdneho 
mestečka, kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V 
auguste 1998 ho vybrali za člena hlavnej rusko-fran-
cúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na Mir, ktorá 
odštartovala 20. februára 1999.  V kozme pobudol 7 
dní 21 h 56 min. K vesmírnej  stanici Mir letel spolu s 
Viktorom Michajlovičom Afanasjevom a so Jean Pier-
rem Haigneré a vrátil sa na Zem spolu s Gennadijom 
Padalkom. V kozme pracoval ako kozmonaut-výskum-
ník na výskumnom programe ŠTEFÁNIK. 

Po návrate pracuje na MO SR: v rokoch 2004-07 
bol pridelencom obrany SR na veľvyslanectve SR v 
Moskve s priakreditáciou v Arménsku, Azerbajdžane, 
Bielorusku a Gruzínsku. Od roku 2013 je pridelencom 
MO SR na Ukrajine.

Obľubuje extrémne športy, ale je aj  vynikajúcim po-
pularizátorom a spoločníkom.

V roku 1999 mu prezident Rudolf Schuster prepoži-
čal štátne vyznamenanie, vojenský Rad  Ľudovít Štúra  
I. triedy 

V roku 2001 bola na jeho počesť pomenovaná pla-
nétka  22901 Ivanbella. 

Je čestným členom Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri 
SAV

Od roku  2012 je ofi ciálnym patrónom  Parku tmavej 
oblohy Poloniny.

Poctili SMRŠ pozvaním…

* Minister obrany SR Martin Glváč pozval na divadelné 
predstavenie KVARTETO, ktoré sa uskutočnilo pri prí-
ležitosti stretnutia s novodobými veteránmi 11. 12. 2013 v 
novej budove SND. /SMRŠ sa na podujatí ospravedlnila/
 
* Trnavský samosprávny kraj, Únia vojnových ve-
teránov SR a ÚVV SR – Klub Trnava pozvali na kon-
ferenciu FÓRUM VOJNOVÝCH VETERÁNOV, ktorý sa 
uskutočnil 30. apríla 2014 v Zrkadlovej sále Divadla Jána 
Palárika v Trnave.
Okrem príhovorov čestného prezidenta ÚVV SR plk.v.v. 
Ing. Ľubomíra Kolenčíka a predsedu TSK Ing. Tibora Mi-
kuša, PhD odznelo 6 plenárnych prednášok:
História vývoja, význam a úloha hnutia vojnových ve-
teránov na Slovensku (plk. v.v. Ing. Pavel Marko), Med-
zinárodné a európske právne aspekty mierových misií 
(JUDr. Kristián Blaškovič PhD), Zmeny bezpečnostného 
priestoru v strednej a východnej Európe (Ivo Samson), 
20 rokov OS SR v službách mieru a bezpečnosti (gen.mjr. 
Ing. Pavol Macko CSc), Skúsenosti z pôsobenia v mie-
rových misiách OSN (brig.gen. Doc. Ing. Boris Ďurkech 
CSc.), Predstavenie projektu War veterans Network in 
the Central Europa Project (Ing. Karel Černoch). /Zú-
častnil sa Ing. Ján Tatara/

* Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, 
generálporučík Ing. Peter Vojtek pozval na slávnostný 
ceremoniál odovzdania a prevzatia funkcie náčelníka 
GŠ ozbrojených síl SR, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2014 v 
areáli Ministerstva obrany SR v Bratislave. /Zúčastnil sa 
Ing. Ján Tatara/

* Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR 
Jan Hamáček pozval na krst knihy „Starodružiník pod 
prvním praporem“, Deník legionáře Adama Kříže“ na deň 
14. mája 2014 do budovy Poslaneckej snemovne Parla-
mentu ČR v Prahe. /SMRŠ poprosila o zastúpenie  ČsOL/

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

Xenofóbne cúvanie v ústrety minulosti
(Ad: Darina Vergesová, Kultúra č.10/2013)

Štefánik a istá spoločnosť honosiaca 
sa jeho menom, tak nazvala insitná publicist-
ka Darina Vergesová svoj jedovatý príspevok 
v KULTÚRE, v konfesionálnom dvojtýžden-
níku, „závislom od etiky“. Článok mal byť v 
spomínanom periodiku číslo desať  vrcholom 
série štyroch pokračovaní o M. R. Štefániko-
vi: „pravdivých“ a jedine „správnych“ autor-
kiných pohľadov na generála, hlavne jeho 
smrť, ktorú mu, samozrejme, spôsobili jeho 

českí politickí neprajníci.   
Pôvodne sme na tomto mieste chceli uve-

rejniť znenie celého Vergesovej textu,v kto-
rom primitívne uráža naše občianske združe-
nie a názory jeho členstva, no na odporučenie 
niektorých vážených členov S MRŠ „nerobiť 
jej zbytočne reklamu“, sme to nespravili. Veď 
zvedavý čitateľ Bradla môže  obsah článku  
nájsť v časopise, uvedenom v nadpise tejto 
marginálky. 

Na okraj nezmyslov, neprávd a primitív-
nych invektív napísaných pani doktorkou, 
ktorá  nás nazvala „grupou nezmieriteľných 

protikresťanských síl“ (citované na ilustráciu 
jej osobnostnej úrovne), na vysvetlenie toľko: 
Opustila svoju vlasť po príchode vojsk Var-
šavskej zmluvy, usadila sa na demokratic-
kom Západe a namiesto toho, aby sa stala 
slobodne mysliacou ženou, dala sa uzavrieť 
v akademickom a konfesionálnom gete. Tam 
z nej urobili otroka bez nutnej intelektuálnej 
zodpovednosti a zdokonalila sa v nenávisti; 
aby nás potom, po návrate do rodného kraja, 
neušetrila  trápnosti z tupej konfrontácie sta-
rého a nového. Aby „dobro“ pre Slovákov hľa-
dala v iracionálnom nacionalizme, neekume-
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nickom konfesionalizme, podozrievaní, táraní 
a hlúpom  odporúčaní  nikomu neveriť, okrem  
roduverných… Samozrejme, hlavne tých, 
ktorí dorazili z podobného prostredia ako 
ona, bez minimálnej schopnosti objektívnej 
sebarefl exie. Nechutným spôsobom cajchuje 
ľudí, ktorých nepozná a paranoidne ich ozna-
čuje za protislovenské živly. Chýba jej zdravá 
súdnosť, citlivosť, empatia a tolerancia, ale aj 
rešpekt vedomia celku a kontextu, pocit obči-
anskej zodpovednosti a postoja humanisticky 
vzdelaného človeka… Odkazujeme jej preto, 
že my aj bez jej rád a doporučení budeme 
vnímať hranice  morálky, ale  vždy v širších 
súvislostiach intelektuálneho a kultúrneho 
prostredia! Kvôli tomu  ju však nebudeme nú-
tiť zmeniť pohľad na svet, lebo to môže  len 
sama - po zdolaní vlastnej rigidity a zakom-
plexovanosti. Ale ak sa o to náhodou pokúsi a 
prestane byť akčná v cúvaní do konfrontačnej  
minulosti ako doteraz, nás to len poteší. Bol 
by to však zázrak.

Peter Pavel Uhlík 

Členka Spoločnosti  Milana Rastislava 
Štefánika v Prahe Božena Fuková bola vy-
znamenaná Cenou  Františka Kriegla za ob-
čiansku statočnosť. Cenu prevzala jej dcéra 
Danka, laudáciu predniesol  prof. Janouch.

(Božena Fuková bola v roku 1968 poslan-
kyňou Federálneho zhromaždenia a hlasova-
la proti pobytu sovietskych vojsk zo vtedaj-
šieho Československa ako jediná Slovenka).

Jozef Vaněk

18. júna 2013 odišla vo veku nedožitých 
91 rokov vzácna osobnosť v osobe prof. Bla-
ženy Urbanovej, rod. Šikurovej. V Prahe 
žila od roku 1952, tu sa konala aj pohrebná 
rozlúčka. Obradu uloženia urny do hrobu 
rodičov – 16. 9. 2013 – som sa zúčastnila v 
Mošovciach. Okrem rodiny sa s ňou rozlúčili 
aj priatelia z okolia. Spomínali sme na neza-
budnuteľné chvíle, strávené v jej spoločnosti 
v Prahe, ale aj na osobnosti, s ktorými nás 
v Prahe zoznámila. Bola  aj mojou bútľavou 
vŕbou – dokázala sa s nami radovať, pote-
šiť, poradiť. Mala rada Turčiansku záhradku, 
každoročne –pokiaľ jej to zdravie dovolilo – 
navštívila Mošovce, Sučany, Martin… V júli 
2013 dostala In  memoriam čestné občian-
stvo mesta Mošovce.

S láskou spomína
Ľubica Pivková zo Sučian

Tri výstavy na nitrianskom vidieku

Aktívny člen Klubu SMRŠ v Nitre Jozef 
Kútny – hoci býva v Močenku – sa zúčastňuje 
podujatí klubu v Nitre. Už v minulých rokoch 
pripravil v Močenku aj výstavy s besedami k 
výročiam M. R. Štefánika. V máji t.r.  zorga-
nizoval tri výstavy k 95. výročiu tragického 
úmrtia M. R. Štefánika: Prvá výstava bola v 
obci Horná Kráľová pri Močenku od 5. – 12. 
mája 2014 v ZŠ a MŠ. Veľmi mu pomohol aj 
riaditeľ školy PaedDr. Roman Urbánik. Výsta-
vu si pozrelo 180 žiakov a 15 pedagógov, ale 
navštívili ju aj obyvatelia obce. K výstave sa 
mu podarilo vytlačiť a vydať pekný farebný 

príležitostný lístok, ktorý bude  pripomínať 
účastníkom túto výstavu.

V ZŠ v Močenku od 12. do 16. mája 2014 
vystavené materiály dali 450 žiakom a 30 pe-
dagógom veľmi dobré informácie o M. R. Šte-
fánikovi. Významne pomohla riaditeľka školy 
Mgr. Mária Lovásová. Pripravil aj reláciu do 
obecnej televízie, v ktorej informoval o výsta-
ve i S MRŠ.

V dňoch 16. – 23. mája 2014 tretiu výstavu 
zorganizoval za pomoci riaditeľa školy Mgr. 
Jána Minára v obci Veča pri Šali. Výstavu si 
pozrelo 371 žiakov a 27 pedagógov.

Ako kresťan katolík, na výstave priložil aj 
materiály o Konštantínovi a Metodovi a Jáno-
vi Pavlovi II.

Ján Maniaček st.

Štefánik opäť v Krupine

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, 
ktoré vzniklo v roku 1965 ponúka záujemcom 
stálu expozíciu (pravek, starovek, stredovek, 
cechy a remeslá, 19. – 20. storočie v Krupi-
ne, osobnosti  regionu: Sládkovič, Šoltésová. 
Hronský, ale aj Rómovia v Krupine a v Hon-
te). Počas roka však realizuje aj niekoľko do-
časných výstav – naposledy to bola výstava 
Milan Rastislav Štefánik – astronóm a diplo-
mat. V dňoch od 7. 3. do 24. 4. 2014 ju na-
vštívili žiaci a študenti miestnych a okolitých 
škôl. Okrem banerov, ktoré vznikli v autorskej 
dielni Hvezdárne v Partizánskom, na výsta-
ve sme prezentovali aj zbierkové predmety 
(mince, bankovky, plagát, známkovú tvorbu) 
s motívmi M. R. Štefánika a niektoré publi-
kácie, ktoré boli o ňom vydané. Návštevníci 
mali k  dispozícii aj niekoľko výtlačkov časopi-
su BRADLO, ktoré vydáva Spoločnosť  M. R. 
Štefánika, ako aj knihy o pamätníkoch MRŠ 
na Slovensku. Účastníkov zaujímali podrob-
nosti jeho života, jeho cestovateľské aktivity, 
ale aj jeho tragický  koniec a dohady okolo 
príčiny smrti. Reportáž o výstave  vrátane 
rozhovoru s pracovníkmi múzea a študentmi, 
ktorí navštívili výstavu odvysielalo Rádio Lu-
men.

Miroslav Lukáč, Múzeum Krupina

Košice, vtedy  v šesťdesiatom ôsmom…

Za prvej republiky na Hlavnej (vtedy Štefá-
nikovej) ulici stála socha, dôstojný pamätník 
generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 
Bola miestom a symbolom slovenskosti Ko-
šíc. Po okupácii metropoly východného Slo-
venska Maďarskom ju previezli do Prešova 
a po oslobodení Košíc Červenou armádou 
spod maďarskej okupácie sa socha vrátila 
naspäť. V päťdesiatych rokoch ju súdruhovia 
opäť dali strhnúť a roztaviť v plameňoch tota-
litnej inkvizície…

Prišiel rok 1968 – nádych slobody – a s 
ním pokus o vzkriesenie jeho pamätníka. 
Ako mladý profesor všeobecnovzdelávacích 
predmetov na miestnom konzervatóriu spolu 
so starším kolegom, profesorom dychového 
oddelenia, vlastencom Paľkom Takáčom, 
sme si v nekonečných rozhovoroch tužili slo-
bodu a štefánikovský odkaz.

Blížil sa máj a upiekli sme plán: na výročie 
smrti nášho národného hrdinu zorganizujeme 
míting - manifestáciu. Pavel pozháňal noty 
vlasteneckých hymnických piesní. Rozpísal 
ich pre dychový orchester a nacvičili sme ich 
so školskou dychovkou. Ja som zasa cez 
prieklepové papiere usilovne vyťukával a 
rozmnožoval pozvánky na manifestačnú spo-
mienku výročia Štefánikovej smrti k miestu, 
kde na Hlavnej (vtedy Leninovej) ulici stávala 
jeho socha. Nepodpísané pozvánky putovali 
poštou do televízneho a rozhlasového štúdia, 
do všetkých miestnych a fi liliálnych redakcií, 
divadla, do všetkých stredných škôl a košic-
kých fakúlt. To bol máj 4. máj 1968! Keď pred 
konzervatóriom nastúpili vyobliekaní študenti 
školskej dychovky a za zvukov dovtedy za-
kázaných („buržoáznonacionalistických“) slo-
venských hymnických piesní mierili, vhlcujúc 
viac a viac ľudí, pred rozostavaný hotel Slo-
van (dnes Double Tree by Hilton), prišli stovky 
ľudí, určite cez tisícku. Na mieste odstránenej 
sochy dakto vopred na vyzdobený podsta-
vec umiestnil sadrovú Štefánikovu bustu. V 
mnohých oknách okolitých budov sa objavili 
oprášené portréty generála Štefánika. Gym-
naziálny profesor Niník zápalisto rečnil, pri-
dali sa ďalší, recitovalo sa, spievalo, trepotali 
sa slovenské zástavy, vykúkali transparenty 
a portréty, akosi sa nechcelo nikomu domov, 
vysokoškoláci ešte dlho pochodovali mes-
tom… Tak vtedy privítali slovenskí Košičania 
svojho národného hrdinu, tvorcu štátotvor-
nosti slovenského národa v novej republike 
a ich osloboditeľa spod tisícročnej maďarskej 
poroby. Nová socha bola na obzore… Zahr-
meli tanky… a namiesto Štefánikovej sochy 
jeho post neskôr zaujal obrí bronzový Gott-
wald.

Prišiel pamätný osemdesiaty deviaty… s 
ním sloboda a košická ľahostajnosť. Zmiz-
li monumentálne sochy Lenina, Gottwalda, 
Štefánik zišiel z myslí. Namiesto sochy je 
tam teraz - vzduch. Košice na svojho národ-
ného hrdinu zabudli. Neďaleko bývalej Štefá-
nikovej sochy je  teraz bronzový erb mesta. 
Pravda, bol tu istý pokus o novú sochu Mi-
lana Rastislava Štefánika. Dokonca položili 
základný kameň. Autor novej sochy však 
zomrel, jeho zať prisľúbil dokončiť sochu. Jej 
podobu v duchu tzv. moderného sochárstva – 
lomený trojuholník s neidentifi kovateľnou ma-
lou hlavou – verejnosť odmietla. Na rohu Ma-
sarykovej a  Štefánikovej ulice od roku 2004 
stoja na dvoch betónových  stĺpoch bronzové 
busty Milana Rastislava Štefánika a Tomáša 
Garrigue Masaryka, no kraj i mesto Košice sa 
nemajú čím chváliť – okrem prikývnutia a pár 
metov štvorcových nemajú s dvojbustičkou 
nič spoločného. O ideu, fi nancie a vyhotove-
nie sa postaral Československý ústav zahra-
ničný Praha a Český spolek na Slovensku.

Socha – pamätník osloboditeľa Slovenska 
Milana Rastislava Štefánika  teda – chýba. 
Možno raz v kompetentných košických hla-
vách vzklíči pevné odhodlanie vrátiť dôstojný 
pamätník veľkému človeku, ktorý za nás bo-
joval. Trpel i zahynul, aby sme mohli slobod-
ne dýchať na Slovensku, i v Košiciach.

Pavel Fábry
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NAŠI JUBILANTI

50-ku oslávili
 14.1. Ľubica Dlhá zo Starej Turej
 25.1. Jana Beňuchová z Dudiniec
 31.1. Ľubica Držková z Trenčína
 13.2. Jozef Žubor z Partizánskeho
 26.2. Peter Vrlík z Liptovského Mikuláša
 28.2. Anna Uličná z Chminianskych Jakubovian
 22.3. Milan Ďurta z Prievidze
 5.4. Vilma Marková z Partizánskeho
 12.4. Peter Harnoc z Prahy
 14.4.  Alena Poláková z Nového Mesta n. Váhom
 21.5. Ivan Bella
 22.5. Oľga Hrabovská ml. z Lubiny/ Nového
  Mesta nad Váhom

55. narodeniny oslávili
 16.2.  Anna Adamovičová z Brezovej p. Bradlom
 19.4. Pavel Obrcian z Prahy
 25.5. Danuša Líšková z Košíc

60-tich rokov sa dožili
 6.1. Jaroslav Valo z Partizánskeho
 13.1. Bystrík Cagalinec z Partizánskeho
 25.1. Alena Valjanová zo Spišskej Novej Vsi
 2.2. František Suchánek z Partizánskeho
 16.2. Viera Vargová z Brezovej pod Bradlom
 8.3. Ľudovít Mach z Nitry
 4.4.  Anna Klincová z Košíc
 6.4. Alžbeta Valková  z Brezovej pod Bradlom
 7. 4. Noemi Krajčová z Prahy
 15.4. Vladimír Tóth z Prahy
 17.4. Milan Dragula z Partizánskeho
 11.5. Miroslav Maxina z Partizánskeho
 22.5. Marta Bariaková z Partizánskeho
 31.5. Jozef Kanka z Partizánskeho
 13.6. Michal Hudec z Nitry

65-te  narodeniny si pripomenuli
 28.2. Viera Gažová z Brezovej pod Bradlom
 8.3. Oľga Zámečníková zo Starej Turej
 11.3. Alojzia Michalcová zo Starej Turej
 20.3. Jozef Kriško zo Svidníka
 3.4.  Margita Kondelová z Brezovej pod Bradlom
 20.4. Jela Juríčková z Brezovej pod Bradlom
 23.4. Peter Špronc z Partizánskeho
 10.5. Peter Sadák z Bratislavy
 7.6. Elena Ciranová z  Piešťan

K 70-ke sme blahoželali
 1.1. Ivanovi Žbodákovi z Partizánskeho
 2.1. Traute Jakubčiakovej z Košíc
 7.2. Eleonóre Rakytovej zo Spišskej Novej Vsi

 21.2. Anne Lukáčikovej zo Starej Turej
 17.2. Miloslavovi Longauerovi z Lipt. Mikuláša
 24.2. Zdenke Čiernej z Trnavy
 25.2. Jele Petrovej zo Senice
 10.3. Márii Depešovej z Nitry
 4.4. Igorovi  Števove z Partizánskeho
 25.4. Miroslavovi  Hudecovi z Lipt. Mikuláša

Kytica k 75-im  narodeninám patrila
 5.3. Márii Černákovej z Nitry
 4.4. Dagmar Hartmanovej z Prievidze
 1.5. Jánovi Ďurejemu z Partizánskeho
 2.5. Dušanovi Harušťákovi z Drietomy
 5.5. Oľge Bitárovej z Drietomy
 5.5. Hane Hrdinovej z Prahy
 13.5. Anne Pollákovej zo Starej Turej
 24.5. Oľge Hrabovskej  st. z Lubiny
 7.6. Jaroslavovi Neužilovi z Prahy
 17.6. Oľge Samákovej z Trenčína

80-tich rokov sa dožili
 4.1. Rudolf Schuster
 8.1. Viera Smatušíková zo Žiliny
 2.3. Margaréta Strelníková zo Starej Turej
 8.3. Ján Solovič
 1.4. Ľudovít Múdry- Šebík  z Trenčína
 5.4. Mikuláš Gál z Nitry
 12.4. Želmíra Mišútová z Martina
 15.4. František Hartman z Prievidze
 1.5. Vladimír Petrovič z Brezovej pod Bradlom
 25.5. Ivan Cyril z Nitry
 26.5. Alžbeta Ciranová z Brezovej pod Bradlom
 15.6. Matej Tóth z Piešťan
 23.6. Vilma Kubíková zo Starej Turej
 24.6. Natália Ostricová z Dudiniec

K 85-im narodeninám sme blahoželali
 29.4. Zuzane Alexyovej z Trenčína
 12.6. MUDr. Márii Šefrankovej z Banskej Bystrice

95 rokov zdobí
 17.6. Jána Šišku z Piešťan.

Všetkým oslávencom, členom a sympatizantom
S MRŠ, čitateľom BRADLA

srdečne blahoželáme!

• Zanechal nám však významný mravný a myšlienkový odkaz. Vo svojom 
tvorivom živote presne naznačil aké sú ciele národa, aké povinnosti vyplý-
vajú pre politických vodcov, diplomatov, vedcov, ale aj radových občanov 
demokratického štátu.

• Želáme si, aby dnešná návšteva Mohyly na Bradle a spomienka na M. R. 
Štefánika nezostala jediná v roku a aby sme sa práve z tohto miesta mohli 
častejšie kochať krásnym pohľadom na kraj, ktorý nám dal muža činu, 
velikána – Európana a hlavne skutočného človeka, osobnosť a symbol.

Ján Tatara
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AKO IM ZOSTAL V PAMÄTI

V utorok 15. apríla, krátko po svojich 73. narodeninách, zomrel 
spisovateľ, bývalý politik a diplomat Ladislav Ballek (* 2. 4. 1941). 
Ako poznali tohto výnimočného slovenského intelektuála z osob-
ných stretnutí Dr. Vojtech Čelko a Mgr. Peter Uhlík, dostali sme 
nasledujúce odpovede.

P. Uhlík: Prvý raz som sa so zosnulým stretol na Bradle, keď 
bol poslancom NR SR. K Štefánikovmu hrobu prišiel spolu s ostat-
nými politikmi z ich výjazdového zasadnutia v Myjave. Spolu s  
Jankom Iždinským  sme s ním hovorili o problémoch a kompliká-
ciách,  súvisiacich s generálnou opravou mohyly... Potom sme sa 
už vídavali až v Prahe, kde v rokoch 2001–2008 pôsobil ako veľvy-
slanec SR. A robil ho úžasne – k spokojnosti oboch samostatných 
štátov. Poznal som len jedného jemu podobného diplomata, a to 
Vladimíra Valacha v Paríži.

Ladislav Ballek nechýbal v Českej republike nikde, kde mal 
byť, kde vedel, že sa z titulu  svojho postu musí čo len ukázať, 
hlavne však prítomných osloviť. A robil to spôsobom čarovným… 
Nechýbal ani na aktivitách Spoločnosti M. R. Štefánika, napríklad 
počas spomienok pri Milanovej soche na Petříne, kde na jednej z 
pamätných fotiek stojím pri ňom... Ladislav  Ballek navštívil väčši-
nu kultúrnych podujatí pripravených Slovenským inštitútom, kde 
ma raz  počúval aj ako rečníka a raz ako účinkujúceho v programe, 
ktorý v umeleckom spracovaní M. Janštom a V. Gruskom, pripravili 
Štefánikove rodné Košariská... Z Prahy som si nosil domov čes-
ko-slovenskú revue Zrkadlenie/ Zrcadlení.  Členom jej redakčného 
kruhu bol i L. Ballek, hlavne však do publikácie prispieval. Posled-
né jeho články  už tvorili hodnotné refl exie na pobyt v Prahe a stali 
sa podkladom pre jeho poslednú knihu Trojou a vŕškom pamäti 
(2013), v ktorej rozpráva o rokoch pôsobenia v Českej republike. 
Tieto memoáre môžu byť učebnicou pre diplomatov, návodom pre 
ich intelektuálnu (ballekovskú) misiu.

Vojtech Čelko: Keď som v jeden deň v predveľkonočnom 
týždni dostal niekoľko esemesiek, v ktorých ma priatelia a známi 
informovali nezávisle jeden od druhého, že zomrel Ladislav Ballek, 
bol som zarmútený. Na jednej strane mi bolo ľúto odchodu člove-
ka, ktorého som si vážil, s ktorým som počas jeho sedemročného  
pôsobenia vo funkcii slovenského veľvyslanca v Prahe spolupra-
coval, na druhej strane mi to potvrdilo, že aj keď Ladislav Ballek  
bol už  šesť rokov na Slovensku, v Prahe zanechal stálu stopu. 
Ľudia si ho vážili a s úctou o ňom hovorili. Vedel som, že chorľavie, 
pri našom ostatnom stretnutí sa mi zdal veľmi vychudnutý, ale veril 
som, že sa z toho vykreše tak, ako už párkrát  predtým.

Spomenul som si, akú som mal radosť, keď som sa dozve-
del, že bude v Prahe veľvyslancom. Aj keď som mal s jeho pred-
chodcom Jozefom  Stankom i nástupcom Petrom Brňom korektné 
vzťahy, Ladislav Ballek bol človek inej fajty. Múzický, so vzťahom k 
literatúre a umeniu, (niet divu, však bol jedným z najvýznamnejších 
slovenských spisovateľov a publicistov), ktoré boli  doplnené jeho 
noblesou, taktom, vnímavosťou, ochotou načúvať iných  a pomôcť, 
kde to bolo možné.

V jednom článku, ktorý som napísal pre dvojtýždenník Tvar k  
jeho šesťdesiatke, ktorá prišla do doby začiatku jeho diplomatickej  
misie v Prahe spomenul som, že mi jeho príchod  do Prahy pripo-
menul začiatok deväťdesiatych rokov. Vtedy obidve susedné kra-
jiny Poľsko v osobe Jana Balucha a Maďarsko v osobe Györgya 
Vargu, poslali ako titulárov do Prahy  tie najvhodnejšie osobnosti, 
ktoré boli známe v pražskom intelektuálnom prostredí svojim vzťa-
hom k českej a slovenskej literatúre a kultúre.

S Ladislavom Ballekom som sa poznal od roku 1986, ale v 
Prahe som s ním prichádzal častejšie do styku. Každý rok oko-
lo 4. mája organizovala Armáda Českej republiky  v spolupráci s 
ďalšími odbojárskymi a legionárskymi organizáciami, slovenským 
veľvyslanectvom a slovenskými spolkami  v Českej republike  pi-
etnu spomienku k výročiu tragickej smrti M.R. Štefánika. Na týchto 
stretnutiach L. Ballek vždy  prehovoril. Verím, že sa niektorý z jeho 
prejavov zachoval aj v knihe pamätí Trójou a vŕškom pamäti, v 
ktorých rekapituluje svoje pražské pôsobenie. Kniha sa mi zatiaľ  
nedostala do rúk, takže neviem to s určitosťou tvrdiť, ale viem, 
že Slovensko-český klub, ktorého bol zakladajúcim členom a až 
do smrti aj predsedom redakčnej rady časopisu Slovenské dotyky 
a členom redakčného kruhu literárnej revue Zrkadlenie-Zrcadlení 
chce vydať knihu jeho textov z čias pôsobenia v Prahe.

Spomínaná každoročná spomienková slávnosť patrí k naj-
krajším  slovenským  podujatiam v českom prostredí. Ak je pekné 
počasie, prichádza veľa Pražanov na Petřín k Štefánikovej hvez-
dárni, pri ktorej je umiestnená od roku 1994 Štefánikova socha od 
jeho priateľa z parížskych rokov, Bohumila Kafku. Vojenská hudba,  
vlajkonosiči a všetko, čo patrí k vojenským poctám dotvárajú rá-
mec tohto stretnutia. Bývajú na ňom prítomní nielen predstavitelia 
Armády, ale aj diplomatického zboru, zástupcovia ústredných or-
gánov i lokálni pražskí politici.

Okrem tejto slávnosti sú ešte každý rok  ďalšie  dve, ale už ko-
mornejšie stretnutia, ktoré organizuje Spoločnosť M.R. Štefánika.  
Konajú sa  v predvečer jeho narodenín a potom k 28. októbru, kto-
rý je štátnym sviatkom Českej republiky, ku  spoluzakladateľom jej 
predchodkyne Československej republiky, Štefánik patril.  Týchto 
stretnutí  pokiaľ mu to čas dovolil,  sa L. Ballek tiež zúčastňoval a 
čakali sme vždy na jeho vľúdne slová. Po skončení krátkych preja-
vov sme robili „rodinnú fotografi u“, v strede ktorej bol veľvyslanec 
obklopený  členmi slovenských spolkov v Prahe.

Spomínam si, že sa niekoľkokrát vrátil k svojmu vzťahu k M. R. 
Štefánikovi. Rozprával, ako  spoločne s rodičmi v Šahách, meste 
jeho detstva a stredoškolskej mladosti od  vzniku Českosloven-
skej republiky stála v parčíku pred budovou niekdajšieho Hontian-
skeho Casina Štefánikova socha a pri prechádzke sa vždy pri nej 
pristavili  a uctili si kvietkom  jeho pamiatku. Hovoril o tom, že z 
otcovho výkladu pochopil, že M.R. Štefánik konal a svet menil po 
hlbších úvahách a že jeho činom predchádzali podnety básnické, 
skúmanie a vedecké a úvahy fi lozofi cké  a práve preto sa jeho 
činy stali nadčasovými a platia dodnes. Raz hovoril, ako s otcom  
navštívili Bradlo a Hodonín, aby videli, ako sa pritom otec vyjadril  
„rodné miesta dvoch z najväčších československých Prométheov, 
na ktorých sme mali šťastie už tým, že obidvaja, ako prezident T. 
G. Masaryk ako aj generál M. R. Štefánik, pochádzali z tohto kraja, 
v ktorom sa český duch so slovenským nikdy nedelili, ale stáročia 
len zbližovali a svojou vzájomnosťou, násobiac sa, mocneli.“

Nakoniec aj svojmu jedinému synovi, dnes významnému diva-
delnému režisérovi dal meno Rastislav.

Keď som k 125. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika 
v roku 2005 pripravoval zborník a obrátil sa na neho s prosbou  o 
príspevok, vyhovel mi. Na záver svojej spomienky by som odcito-
val z jeho príspevku v Zborníku historku, ktorá sa mi páčila:

V osemdesiatych rokoch, keď som si kúpil chalupu na Záhorí, 
každé leto vodil som týmito cestami zase ja nášho syna Rastisla-
va, keď on už vážne pomýšľal pokračovať v tejto tradícii so svoji-
mi deťmi... Takmer zakaždým som tam pod mohylou generála M. 
R. Štefánika zazrel starého pána, ktorý pod mohylou pásol svoju 
kozičku. A keď som sa s ním zoznámil a vyznal sa raz zo svojho 
dávneho hlbokého vzťahu k jeho krajanovi, rodákovi z Košarísk, 
naznačil mi, že na Bradlo vodí svoju kozičku predovšetkým preto, 
aby Štefánikova mohyla nezarástla trávou a krovím, a že sa tu 
strieda s kamarátmi, ako jeho kozička s inými, ovečkami tiež, a po 
chvíli váhavo dodal, že keby tam trávu kosili, úrady by im to mohli 
vyčítať, zakázať. A ešte presvedčivo vyhlásil, že oni tu, ľudia spod 
Bradla mohylu zarásť trávou nedajú a zabudnúť na svojho veľkého 
rodáka nedovolia, veď generál M. R. Štefánik si okrem iného aj 

     Spomíname a pripomíname si

. 
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osobne želal odpočívať práve na Bradle, aby mal dotiaľto ten naj-
lepší výhľad na svoj prekrásny slovenský kraj...

V noci z 3. na 4. decembra 2013 zom-
rela v Chamonix-Mont-Blanc po dlhej, 
ťažkej chorobe čestná členka Spoločnosti 
M. R. Štefánika a prvá zástupkyňa staros-
tu mesta, pani Janny Couttet.

Do komunálnej politiky v Chamonix 
vstúpila vo volebnom období 1989 – 2001 
a úspešne v nej pokračovala aj v ďalších 
rokoch, keď  sa nakoniec stala prvou zá-
stupkyňou starostu p. Erica Fourniera 

(taktiež čestného člena našej Spoločnosti M. R. Štefánika). Okrem 
kultúrnej problematiky sa zaoberala tiež zahraničnými kontaktmi 
a družobnou činnosťou so spolupracujúcimi mestami. Pracovníci 
radnice si na ňu spomínajú ako na výbornú a skúsenú kolegyňu, 
ktorá bola vždy pripravená pomôcť alebo poradiť.

Pani Couttet bola v Chamonix známou osobnosťou. Veľmi 
výrazne sa angažovala v kultúrnom živote mesta (volali ju „prvá 
dáma kultúry“) a bola zapojená do viacerých projektov, ako napr. 
zriadenia Domu pamiatok a národného dedičstva alebo medzi-
mestskej hudobnej školy.

Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika si pani Couttet pamätajú 
ako veľmi príjemnú dámu, ktorá si vždy pre nás našla čas, aby sa 
spolu s našou skupinou zúčastnila spomienky na M. R. Štefánika 
pred jeho pamätnou tabuľou pri Observatóriu a bola nám viackrát 
všestranne nápomocná počas našich návštev v Chamonix.

Bude nám veľmi chýbať.
Ladislav Koudelka

KAPITÁN HROMOV A BÚROK ZOMREL
Ako blesk a hrom z jasného neba k nám doletela správa, že 

dňa 28. novembra 2013 zomrel vo veku deväťdesiaťtri rokov vo 
Veľkých Popoviciach (Česko) kapitán letectva I. triedy Štefan KO-
ZÁČEK, rodák z Dolného Srnia, účastník odboja a jeden zo za-
kladateľov Čsl. aerolínií. Narodil sa 10. januára 1920 v početnej 
rodine poľnohospodárskeho robotníka Adama Kozáčka. Uplynulo 
odvtedy 76 rokov, keď práve končiaci meštiankári z Nového Mesta 
nad Váhom kuli plány do ďalšieho života. Šestnásti sa rozhodli 
pre vtedy najväčší „trhák“, prihlásili sa do leteckého učilišťa. V po-
sledný možný deň sa rozhodol aj Štefan. Sused, obuvník Štefan 
Rehora mu požičal päť korún na doporučený list a on ho bežal 
odoslať na poštu do Moravského Lieskového. Dobehol tam o štvr-
tej hodine, no okienko na podávanie listov už bolo zatvorené. Pro-
síkal, modlikal, až kým mu list nevzali. Zo všetkých prihlásených 
novomestských meštiankárov prijali za pilota jedného – jeho. Pl-
ných tridsaťosem rokov strávil v kabínach rôznych typov lietadiel. 
Nalietal 23 740 letových hodín.

Prijímacie skúšky k letectvu robil v decembri 1937 a už od 10. 
01. 1938 sa začal učiť leteckú teóriu v učebni priemyslovej ško-
ly na Dunajskom nábreží v Bratislave. Letecký preukaz poľných 
pilotov dostal 02.01.1941 na letisku Tri duby. To bol jeho letecký 
začiatok a už sa spolu s ďalšími novými pilotmi museli zúčastniť 
vojnového ťaženia na východ. Veril, že v boji proti fašizmu nastanú 
lepšie časy, čo sa mu splnilo 31.08.1944, keď spoločne preleteli s 
celou skupinou letcov majora Júliusa Trnku do Lvova a jeho blíz-
keho okolia. Jeden z množstva bojových letov pilota Kozáčka na 
nepriateľské pozície opisuje vo svojej knihe Z Buzuluku do Pra-
hy gen. Ludvík Svoboda. Pri jeho poslednom vojnovom leteckom 
útoku 21.04.1945 na nepriateľské pozície pri poľskej obci Zabel-
kow bol ťažko ranený aj s palubným strelcom slob. Doktorom z 
Ukrajiny. Rozstrieľaný Iljušin IL-2 č.35-12436 iba ťažko preletel na 
oslobodené územie, potom to „zapichol“ do zeme – celý predok 
lietadla až po jeho nohy sa zaryl do oráčiny. Mal šťastie, prišiel iba 
o niekoľko zubov a získal niekoľko tržných rán. Po dvoch mesia-
coch v nemocnici už znova lietal. Koniec vojny ho zastihol pri oslo-
bodzovaní Ostravy. Po skončení vojny nastúpil Štefan Kozáček do 

Dopravného leteckého pluku v Prahe, z ktorého sa v roku 1946 
stali Československé aerolínie. Tu sa začala jeho ďalšia životná 
etapa, najskôr na vnútroštátnych linkách, potom boli jeho mílnikmi 
svetové mestá Bombaj, Jakarta, Londýn, Teherán a iné. Plných 38 
rokov života venoval lietadlám, od starých drevených dvojplošní-
kov až po novodobé „túčka“ a „iljušiny“.

Od roku 1960 nalietal na linke Praha-Káhira-Bahrajn-Rangún-
Phnom Penn-Jakarta mnoho letov, a to často v nepriaznivých me-
teorologických podmienkach, v monzúnových dažďoch a tropic-
kých búrkach, a tak ho kamaráti v dobrom začali prezývať kapitán 
hromov a búrok. Keď bola na zemeguli jediná búrka, určite vždy 
zúrila na jeho trase…

K životopisom známych ľudí patria i legendy, ktoré neobišli ani 
jeho. V rodnej obci hovoria, že keď letel nad Dolným Srním, zakrú-
žil a otcovi do záhrady zhodil pozdrav. Raz vraj pri takomto oblete 
zrazil krídlom lietadla vrcholec smreka pri chalupe. Či je to pravda, 
nevieme, ale pravdou je, že po vojne lietal trasu Trenčín-Piešťany 
vo vážskom kanáli, ktorý sa vtedy budoval. Raz sa tým pochválil 
na letisku a jeden z kamarátov ho chcel napodobniť. Pri Novom 
Meste nad Váhom zachytil krídlom elektrické vedenie. Žiaľ, havá-
riu neprežil. Podobným kúskom bol prelet medzi bralom Beckova 
a kostolnou vežou.

Nevyhol sa však ani leteckým nepríjemnostiam a bolo ich dosť. 
V Košiciach mu palubný technik pri rolovaní po letisku zatvoril pod-
vozok. V Dubaji mu pri pristávaní vysadil jeden motor na TU-104, 
ale druhý motor na plný výkon to zachránil. Poslednýkrát mu vy-
sadil jeden motor na IL-62 M nad Bengálskym zálivom, no vďaka 
leteckému majstrovstvu bezpečne pristál na letisku v Singapúre. 
Stal sa mu i kuriózny prípad, keď mu nepozorný letecký personál 
zapálil pri plnení paliva jeho TU-104 A na letisku v Bombaji. Z lie-
tadla zostala iba hŕba popola. V jednej odpovedi na môj list, prečo 
nie je medzi vyznamenanými Striebornou medailou slovenského 
letectva, mi odpísal: Mňa poznali v mnohých krajinách sveta a to 
mi stačilo. Všade som spomenul, že som zo Slovenska a Srnia 
a náš kraj som vždy opísal v krásnych spomienkach. Keď som 
letel nad Piešťanmi (Kostolanmi), nikdy som nezabudol posádke 
pripomenúť, že tam v tej dedinke, čo je pod krídlom, som sa naro-
dil. Nad Kostolanmi bol otočný bod v letovej ceste na Balkán, na 
Atheny i Kuvajt. Nad Kostolanmi som znížil výkon motorov, aby 
som z 11 000 m mohol pristáť v Prahe. A Srnie bolo vedľa krídla 
z tej výšky, domčeky-malinké škatuľky. A knižka Martina Rázusa 
Hovory s tebou bola vždy so mnou.

To bola moja biblia, program, krédo. Je to múdra knižka, život-
ná fi lozofi a. S ňou som prešiel od pyramíd až po pagody v Barne, 
Kambodži…

V roku 1976 sa rozlúčil s lietaním. Odvtedy žil na zaslúženom 
odpočinku v Bratislave a posledné roky vo Veľkých Popoviciach 
pri Prahe so svojou manželkou Evou. Ona mu bola vždy blízko a 
starostlivo mu podávala meteorologické správy na jeho cestách 
svetom. Nám teraz zaslala iba poslednú správu o jeho úmrtí.

   Ján Skovajsa

ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

30. 12. 2013  Olga Havašová z Prahy
9. 2. 2014  Vlasta Čierna (69) z Brezovej pod
Bradlom
8. 5. 2014  Anna Chvaštulová (76) z Brezovej pod 
Bradlom
16. 5. 2014  Františka Pšenicová (84) zo Starej Turej

Česť ich pamiatke!
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Pripomenuli sme si…
31. 1. –  95-te nedožité narodeniny

Antonína Suma
8. 4. – 5 .výročie úmrtia

Judity Oravskej
19. 5.  –  115. výročie narodenia generála

Jána Ambruša
 S láskou spomíname…

Slovo šéfredaktorky…
NA NEPOSLEDNEJ STRANE …

Vážení čitatelia, vážení členovia Spoločnosti  Milana R. Šte-
fánika.

Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za Vašu priazeň, ktorú 
mi preukazujete pri stretnuti ach i telefonických rozhovoroch. 
Veľmi si vážim Vaše milé slová, povzbudenie pre prácu, ktorá 
rozširuje obzor vedomostí  nielen o generálovi Štefánikovi, ale 
všeobecne aj o dobe, v ktorej žil, resp. o dobe, v ktorej žijeme a 
jeho odkaz napĺňame.

Mrzí ma, že nie vždy sa dá vyhovieť každému čitateľovi, pri-
spievateľovi, ktorý napíše článok – ale podobný už bol resp. je 
práve uverejňovaný. Ťažko sa odpovedá na otázky typu „prečo 
nie môj článok, ale jeho…“ Spravidla sa uprednostní „ten bližší“ 
k predmetnej veci či osobe, čo však ti ež nie je pravidlo. Stáva 
sa, že nie je uverejnené meno jubilanta a takisto nie vždy vieme 
aj o odchode našich členov z pozemského života do večnosti … 
o tom však už nie je v našich silách pátrať. Nie vždy nám rodi-
na pošle informácie, resp. nemáme kompletné údaje o členoch 
Spoločnosti  (kluby majú presnú evidenciu). Zavše prekvapia 
aj „milé pozdravy“ vo forme zaslanej xerokópie strany, kde sa 
omylom zabudli alebo nepresne dali čiarky…

Musím ale napísať aj inú (nepríjemnú) skutočnosť, že Spo-
ločnosť M. R. Štefánika a teda ani redakcia časopisu BRADLO 
nikdy nemala a nemá vlastné priestory, zariadenie, ba ani počí-
tač, internet, nemá prostriedky na telefóny, elektrickú energiu 
– to všetko vlastne plati a „funkcionári“ z vlastných prostried-
kov a neuvádzajú to v rubrike o fi nančných daroch.

Natí ska sa otázka: Čo členský príspevok… Dnes prakti cky 
už žiadna organizácia snáď nemá tak nízke príspevky ako my 
(2,50 € študenti  a dôchodcovia, 5 € pracujúci členovia) a prí-
spevok na Bradlo. 1 číslo = 32 strán  a je  to 1,50 € (z toho je 
0,45 – 0,60 € poštovné). Potom sú tu sponzori (ktorí uhradia 
nájomné na VZ, schôdzkovú činnosť, ale prispejú aj fi nančne), 
dobrovoľné príspevky a 2% podielu zaplatenej dlane (na ti e 
však čakajú aj iné organizácie, charita – čo je prirodzené)… 
z tých sa dopĺňa vlastne všetko to, čo dve položky (členské a 
predplatné) nepokryjú. Verím, že ste všetci dobrí matemati ci a 
viete si to spočítať.

Tieto riadky naozaj nemajú byť výčitkou, skôr faktografi c-
kým výpočtom pre tých, ktorí hľadajú hrášky negati vizmu a nie 
hrozienka poziti vizmu. Je šťastí m, že tých druhých je veľká – 
veľká väčšina, za čo naozaj úprimne ĎAKUJEME.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za fi nančné 
dary, zaslané od novembra 2013 do konca mája 2014

• Z Banskej Bystrice: Ľubomíra Riečanová, Ivana Gallová (2 %), 
René Valocký (2 %),  

• Z Bratislavy: Eva Dekanová, Gertrúda Žvachová, Darina Dostá-
lová, Jozef Kratochvíla, Jaroslav Opat, Ivan Hyanek

• Z Mýta pod Ďumbierom: Mária Čellárová
• Z Lady: Milan Mariňák
• Zo Žiliny. Viera Smatušíková
• Z Nových Sadov. Blažena  Mésárošová, Kvetoslava Molnárová
• Z Myjavy:  Marta Babincová, Eva Škarítková, Emília Pikartová 

Zemanová, rodina Jankovičová
• Z Nitry: Jarmila Botková
• Z Kremnice: Igor Sivoš
• Z Modry: Karol Erdelský
• Z Vranova: Jozef Mudroň
• Klub SMRŠ z Košíc zaslal  spoločnú zbierku v hodnote  170 €
• Z Trenčína: Jiří Egg
• Z Martina: Ľudmila Geryková, Elena Šenoldová
• Z Chminianskych Jakubovian: Božena Očkajová
• Z Prievidze: rodina Koudelková, Marian Mrzuľa (2% )
• Z Podlužian: Vladimír Kováč
• Z Jacoviec: Vladimír Štefanovič
• z Brna: František Petrák
• Z Jimramova: Božena Brychtová
• Priaznivcom-sympatizantom, ktorí formou  pravidelných 

príspevkov, zadaním trvalého príkazu pravidelne prispievajú na 
činnosť S MRŠ a jej  časopis  BRADLO,

• Iným anonymným darcom a všetkým tým, ktorých meno sme 
nevedeli identifi kovať z výpisov, ktorí venovali našej Spoločnosti 
fi nančnú čiastku  či už v rámci 2% podielu zaplatenej dane z 
príjmu za zdaňovacie obdobie  roku 2013.

                                                 Ďakujeme!

O S P R A V E D L N E N I E
p. Komanderovi

Dňa 3. júla 2013 sa dožil 90 rokov dlhoročný člen Spoločnosti M. 
R. Štefánika – klub v Liptovskom Mikuláši Karol Komandera.
Pánovi Komanderovi k významnému jubileu  blahoželáme, a do  
ďalších dní mu želáme nielen pevné zdravie, dobrú rodinnú po-
hodu, spokojnosť, ale dlhý život v kruhu jeho blízkych.
Nedopatrením jeho meno nebolo uvedené v Bradle č. 66. Príjmi-
te prosím dodatočne naše ospravedlnenie a zároveň aj blahože-
lanie k tohtoročným narodeninám.

Redakcia

• Domov je sen, ale aj veľký dar. Preto by sme sa my, súčasníci mali 
usilovať, aby sme sa aspoň priblížili k ideálom, ktorými žil náš rodák, 
slovenský vlastenec a veľký európsky diplomat, vedec a politik, dr. M. R. 
Štefánik.

• Myslím si, že na prvom mieste sa musíme od Štefánika učiť láske k 
vlasti, k rodnému kraju, k Slovensku. Nech bol kdekoľvek, vždy bol so 
Slovenskom, hoci býval opustený, nikdy ho neopúšťal, hoci trpel, trpel 
pre Slovensko, ak hladoval, hladoval a rojčil nad svojimi snami, že Slo-
vensko a Slováci raz budú slobodní.

• Schopnosť nezabúdať, obnovovať si pamäť a nestrácať pamäť, je ne-
smierne dôležitá. Lebo kto stráca pamäť, bude musieť opakovať chyby, 
ktorých sa v histórii dopustil.

Eva Ušiaková
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70. výročie Slovenského národného povstania
si pripomenieme 29. augusta 2014

v priestoroch Pamätníka Múzea SNP
v Banskej Bystrici

od 10.00 hodiny do neskorých večerných hodín
zaujímavým programom.

BRADLO – občasník Spoločnosti M. R. Štefánika
Registrované Okresným súdom v Senici pod č. 2-92. Redakcia: Mgr. Mária Gallová, poverená vedením redakcie (kontakt: marika.gallova@gmail.com, tel.: 0908 

853 619). Za obsah článku zodpovedá autor. Názor autora príspevku nemusí byť zhodný s názorom redakcie. Text neprechádza jazykovou úpravou.
Adresa pre zasielanie príspevkov: M. Gallová, Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica. Tlač: PN print s.r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany

D O P I S O V A T E Ľ O M   B R A D L A

•  Termín uzávierky  príspevkov do č. 68 je 31. október 2014.

• 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!

• Prosíme autorov článkov, ktorí pošlú príspevok mailom o na-
písanie poštovej adresy kvôli zaslaniu autorského čísla.

Ďakujeme

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

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

SENICA
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

MESTO
BREZOVÁ 

POD BRADLOM

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

�����������������	
�����	���������������
��������
������������������	������������������	�������

�������������������	������������ ��
������������������	
���������������������������������������

                  eskoslovenská obec  

      legionárska, Jednota esk� Brod, 
               Nadácia M. R. �tefánika  

                                 a  
     Spolo nos  M. R. �tefánika, Brezová  

                        pod Bradlom 

                  srde ne poz�vajú na 

          �tart : 12. júla 2014 o 10.00 hod.  

                od  Múzea M. R. �tefánika 
                         na Ko�ariskách 

Číslo účtu
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika:

0037243196/0900,
na ktorý s krátkym oznamom je možné posielať 

úhradu členského i predplatného Bradla.
Je prirodzené, že všetky platby je možné
i naďalej posielať aj poštovou poukážkou,

resp. osobnou platbou u pokladníčky S MRŠ.

O Z N A M
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana

Rastislava Štefánika sa uskutoční
22. novembra 2014

vo veľkej sále Kursalonu v Piešťanoch.

Bližšie informácie na www.mrstefanik.sk

O Z N A M
21. júla 2014 sa uskutoční v rodnej obci

M. R. Štefánika, v Košariskách,

pietne spomienkové stretnutie

z príležitosti 134. výročia jeho narodenia.

Bližšie informácie na www.obeckosariska.sk

Dnešné číslo Bradla sme ilustrovali úryvkami - citátmi
z príhovorov na spomienkových slávnostiach v máji 2014.

Autori: Ing. Ján Tatara, predseda SMRŠ
       Mgr. Eva Ušiaková, primátorka Brezovej pod Bradlom 

1944-2014
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