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Akoby súčasťou ľudskej prirodzenosti 
bolo vnímať dejinné viacročné procesy pre-
dovšetkým v podobe ich začiatku a konca. Je 
to príznačné aj pre storočnicu prvej svetovej 
vojny, ktorá prebieha počas štyroch rokov. 
Rozsah a spôsob prezentácií tejto Veľkej voj-
ny nemá v Európe obdobu. Uvedenie množ-
stva dobových fi lmových záberov z bojov 
a zázemia nám ukazuje hroznú tvár vojny. 
Neraz sa však vznik vojny prezentuje div nie 
ako nedorozumenie v panovníckych rodoch, 
či zhluk náhod. A pritom sa svet k vojne rútil 
niekoľko desaťročí. Formovali sa proti sebe 
stojace politicko-vojenské bloky Centrál-
nych mocností a Dohody. Navzájom si uzná-
vali a neuznávali teritoriálne záujmy a náro-
ky. Viedli zápasy o strategické hospodárske 
trhy. Rástli konfl ikty a rapídne aj výdavky na 
zbrojenie.

  
Milan Rastislav Štefánik z Paríža videl 

beh sveta k vojne a na svojich cestách do Po-
lynézie, USA, Ekvádoru a Panamy v rokoch 
1910-1913 sa o tom presvedčil. Na konci 
sveta, na ostrove Vavau, si páter Mace vši-
mol Štefánikov des z vojny. Nebol to strach 
o vlastný život, ale hrôza z toho, čo čaká 
ľudstvo. Štefánikove výroky o budúcej voj-
ne boli vyslovené v Košariskách pri pohrebe 
otca Pavla, na stretnutí s priateľom Mikulá-
šom Schneidrom v Trnave, ako aj na návšte-
ve u sestry Oľgy v Spišských Vlachoch.

Bolo jasné, že vo vojne pôjde o životy 
vojakov, ale po víťaznej vojne pôjde o život 
národa.

Náčelník generálneho štábu Conrad 
z Hötzendorfu s generalitou videli vo vojne 
príležitosť defi nitívne sa vysporiadať so Slo-
vanmi v ríši. 

Slovenské politické smery ľudový, ag-
rárny aj sociálnodemokratický pri vypuknutí 
vojny vyjadrili svoju lojalitu panovníkovi, 
uhorskej vláde a vlasti. Predsedníctvo Slo-
venskej národnej strany tiež prejavilo loja-
litu a strana zastavila činnosť. Čoskoro však 

slovenskí národovci začali byť ako panslávi, 
špióni alebo ako nedostatočne prejavujúci 
nadšenie a podporu uhorskej vlasti sledova-
ní, perzekvovaní a trestaní. V prvej vojnovej 
jeseni ich bolo asi 600 vo väzení. 

Ak na Slovensku pred vojnou Slováci ná-
rodne vysychali, za morom v USA z pôvod-
nej prevažne šarišskej a zemplínskej bedače 
sa dotvárala organizovaná a sebavedomá 
slovensko-americká komunita. Slovenské 
organizácie sa v roku 1907 zjednotili pod 
spoločnú strechu do Slovenskej ligy. V časo-
pise Slovenský sokol z 10. 9. 1914 sa píše 
„Naši doma sú pod takým tlakom bodákov, 
že sa nesmú hnúť a preto americkí Slová-
ci osud národa preberajú do svojich rúk.“ 
Kongres Slovenskej ligy vo februári 1915 
rozhodol o spolupráci s Čechmi.

Štefánik nastúpil na vojenskú službu 
k 102. pešiemu pluku 26. januára 1915. 

Pilot Štefánik, pochádzajúci z nepria-
teľskej krajiny a pri tom už rytier Čestnej 
légie, v  leteckej eskadre MF54 vzbudzoval 
pozornosť. Mal šťastie. Generál Ferdinand 
Foch si hneď uvedomil význam Štefánikovej 
meteorologickej činnosti pre armádu a pon-
úkol mu post veliteľa vo svojom vojsku. Pod 
velením generála Focha ho čakala skvelá vo-
jenská kariéra, ale ponuku neprijal. Rozho-
dol sa pre neistú cestu k oslobodeniu národa. 

Štefánik bol veľmi aktívnym človekom, 
ktorý sa na ťažké úlohy a cesty sám ponúkal. 
Inak to nebolo ani pri jeho vyslaní v jeseni 
1915 do Srbska, keď srbskej armáde hrozilo 
obkľúčenie. Ustupovala a s ňou aj jeho eska-
dra MFS 99. Počas ústupu cez albánske hory 
zahynulo viac ako 30 tisíc vojakov a zajat-
cov. Milan sa dostal s pomocou pani Clair 
Boas de Jouvenel do nemocnice kráľovnej 
matky v Ríme. V Paríži sa jej šiel poďako-
vať. Na tejto návšteve mala zaznieť jeho 
osudová prosba „Pomôžte mi oslobodiť môj 
národ“. 

Pre to žila aj Slovenská liga. 22. októ-
bra 1915 v Clevelande podpísala s Českým 
národným združením dohodu o zásadach 
budúceho spoločného štátu. Cieľom je „Spo-
jenie českého a slovenského národa vo fede-
ratívnom zväzku štátov, s úplnou národnou 
autonómiou Slovenska, s vlastnou štátnou 
správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda 
aj s plným užívaním jazyka slovenského, 
vlastnou správou fi nančnou a politickou, so 
štátnym jazykom slovenským.“

Česko-Slovensko bolo americkými Slo-
vákmi chápané a vykladané ako slobodné 
samosprávne Slovensko a slobodné samo-
správne Česko. Na českej strane, najmä 
v okolí Masaryka, zasa ako česká štátnosť 
z predstavy československého národa. 

 Madam de Jouvenel zariadila Štefáni-
kovi prijatie u francúzskeho ministerské-
ho predsedu Aristida Brianda. Štefánik ho 
oboznámil s rodiacim československým za-
hraničným odbojom  a jeho úsilím o samo-
statný štát. To sa udialo 23. decembra 1915. 
Dátum sa dá zapamätať. Na druhý deň, teda 
na Štedrý deň, doktor Henri Hartmann ope-
roval Štefánikovi žalúdok. 

Masaryk a Štefánik sa s Briandom potom 
stretli 3. februára 1916. Bol to prvý predseda 
vlády z vojnu vedúcich veľmocí, ktorý prijal 
profesora. Už len to bola veľká prelomová 
udalosť vznikajúceho zahraničného odboja. 
Z hľadiska informovania francúzskej a sve-
tovej verejnosti o začínajúcom hnutí bol do-
sah Štefánikovej akcie ohromný.

  
 Po rokoch sa o počiatkoch hnutia vyja-

dril Štefan Osuský: „Štefánik horlil za to, 
aby bol ustanovený ústredný orgán revo-
lučného hnutia československého. Ako ho 
ustanoviť? Kto ho má ustanoviť? Tento ne-
smierne ťažký organizačný problém bol rie-
šený tým prostým spôsobom, že traja ľudia 
jednoducho sa vyhlásili za ústredný orgán 
pod menom „Národní rada zemí českých“, 
ktorý bol neskoršie pod tlakom a vplyvom 
slovenským na Národnú radu Českosloven-
skú premenovaný.“

                                                                               
Začiatkom júla 1916 hlavný veliteľ fran-

Slováci, Štefánik a vznik
Česko-Slovenska
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cúzskej armády Joseph Joffre informuje mi-
nisterského predsedu, že poručík Štefánik 
chce vybudovať samostatnú českú armádu 
o sile 50 000 až 100 tisíc mužov, ktorá by bo-
jovala na francúzskom fronte, aby už odteraz 
pripravovala vznik nového štátu. Na základe 
požiadavky vlády bol Štefánik vyslaný do 
Ruska s úlohou robiť nábor zajatcov českej 
a slovenskej národnosti. 

Najväčšou prekážkou Štefánikovho po-
slania bolo, že ruské vládne a vojenské or-
gány nechceli aby sa o českej a slovenskej 
otázke rozhodovalo na Západe. Pre odpor  
cárskeho ministerstva zahraničných vecí a 
sústavné spory v krajanských organizáciach, 
Štefánik v októbri odišiel robiť nábor dob-
rovoľníkov do Rumunska. Strávil tam 3 me-
siace. S povolením kráľa Ferdinanda prešiel 
zajatecké tábory. Podarilo sa mu presved-
čiť asi 1500 zajatcov  v zúboženom stave, 
hladných, chorých, v roztrhaných handrách. 
Dostali sa do Kišineva, kde mnohí z nich zo-
mreli na týfus. Tí, čo prežili boli prvými dob-
rovoľníkmi, ktorí boli z východného frontu 
presunutí cez Rusko do Francúzska. 

V prvých mesiacoch roka 1917 sa udia-
li veľké veci. Dohoda v spoločnej odpovedi 
prezidentovi USA Wilsonovi medzi vojno-
vými cieľmi uviedla aj oslobodenie Čecho-
slovákov. (Toto bolo dielo Brianda, Beneša a 
Štefánika.) 19. apríla sa v Londýne Štefánik 
stretol s Masarykom, druhý krát počas vojny. 
Bol už vystrojený do Petrohradu. Štefánika 
čakala ďalšia špeciálna úloha od francúzske-
ho ministerstva vojny – verbovať dobrovoľ-
níkov v USA. Obidvom na miestach vzdia-
lených tisíce kilometrov išlo o to isté; tvoriť 
vojsko, ktoré bude presunuté  na franúzsky 
front. Spoločne preliata krv so spojencami 
má byť základom súhlasu víťazných veľmo-
cí s vytvorením samostatného štátu Čechov 
a Slovákov. 

Od prvého verejného vystúpenia 1. júla 
presviedčal Štefánik amerických krajanov 
o nevyhnutnosti spoločného postupu Čechov 
a Slovákov v odboji. V USA sa mu podarilo 
získať okolo 3000 dobrovoľníkov. Predsta-
va Štefánika o počte dobrovoľníkov sa síce 
nenaplnila, ale podmienky náboru boli oveľa 
zložitejšie ako sa pôvodne myslelo. Za čin-
nosť v USA bola Štefánikovi udelená druhá 
Čestná légia, z rytiera sa stal jej dôstojníkom.

Francúzsko sa stalo najdôležitejšou veľ-
mocou pre česko-slovenské hnutie, ktorého 
životným zmyslom bolo dosiahnuť vznik 
svojho samostatného štátu. V podmienkach 
vojny hlavným nástrojom mohlo byť len 
vlastné samostatné vojsko, bojujúce po boku 

Francúzska. Práve francúzsky občan a vojak 
Štefánik bol základným pilierom tejto histo-
rickej skutočnosti a osudovo-dejinnej národ-
noštátnej úlohy.

Štefánik od prvého návrhu generálo-
vi Joffremu aj u najvyšších francúzskych 
predstaviteľov nekompromisne presadzoval 
princípy, že československé vojsko musí byť 
vojskom samostatným, v konečnej inštancii 
politicky podliehajúcim ČSNR a vojskom 
pre nový československý štát. Dňa 16. de-
cembra 1917 francúzsky prezident Raymond 
Poincaré vydal Dekrét o zriadení autonóm-
nej československej armády. Francúzsko 
ním implicitne uznalo právo Čechoslovákov 
utvoriť vojsko. Toho, kto má právo utvoriť 
vojsko, možno považovať za suverénneho. 
Československá národná rada je politickým 
predstaviteľom tohto vojska, tým pádom zís-
kala aj znak suverenity, národnej zvrchova-
nosti. 

Po vplyvom 14 bodov amerického pre-
zidenta Wilsona, talianska vláda zmeni-
la postoj k hnutiam slovanských národov 
v habsburskej monarchii. Vďaka skvelej di-
plomatickej aktivite Štefánik za ČSNR pod-
písal s premiérom Orlandom zmluvu o zria-
dení československej armády v Taliansku. Je 
to prvá zmluva, v ktorej bola ČSNR uzna-
ná ako reprezentant štátu, ktorý ešte len má 
existovať. Na takejto úrovni uznali ČSNR: 
Francúzsko 29. júna, Anglicko 9. augusta 
a USA 2. septembra 1918.

24. mája na veľkolepej slávnosti konanej 
pri treťom výročí vstupu Talianska do vojny, 
na grandióznom pamätníku Viktora Emanu-
ela v Ríme, Štefánik preberá slávnostnú zá-
stavu československej vojenskej jednotky za 
účasti najvyššej talianskej politickej repre-
zentácie a diplomatov svetových veľmocí.

V ten istý deň, 24. mája sa takmer po 
štyroch rokoch vojny konečne zišli vybra-
ní poprední činitelia Slovenskej národnej 
strany na dôvernej porade  v Martine. Pod-
statné je, že katolícky kňaz K. A. Medvec-
ký a evanjelický farár J. Janoška nastolili 
ako základnú politickú otázku – či ísť ďalej 
s Maďarmi alebo s Čechmi? Následné vaja-
tanie uťal Andrej Hlinka: „Tisícročné man-
želstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme 
sa rozísť.“ Historický význam má uznesenie 
z porady: „Slovenská národná strana stojí 
na stanovisku bezpodmienečného samour-
čovacieho práva slovenského národa a na 
tomto základe vyndikuje pre slovenský ná-
rod účasť na utvorení samostatného štátu po-
zostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy 
a Sliezska.“

Slovenský a český výklad Clevelandskej 
zmluvy bol rozdielny. A tak pri príchode Ma-
saryka do Pittsburgu v máji 1918, Slovákom 
išlo o potvrdenie budúceho postavenia slo-
venského národa a Slovenska v spoločnom 
štáte. Návrh novej dohody vypracoval T.G.
Masaryk.

Predstavitelia Slovenskej ligy, Českého 
národného združenia a Svazu českých ka-
tolíkov, za prítomnosti predsedu Českoslo-
venskej národnej rady profesora Masaryka 
sa 30. mája 1918 uzniesli: „Schvaľujeme 
politický program, usilujúci sa o spojenie 
Čechov a Slovákov v samostatnom štáte Čes-
kých zemí a Slovenska.

Slovensko bude mať svoju vlastnú admi-
nistratívu, svoj snem a súdy.

Slovenčina bude úradujúcim jazykom 
v škole, úrade a vo verejnom živote vôbec...

Podrobné ustanovenie o zriadení Česko-
slovenského štátu ponechávajú sa oslobode-
ným Čechom a Slovákom a ich právoplatným 
predstaviteľom.“

Štefánik v Paríži a Ríme, SNS v Turčian-
skom sv. Martine a Slovenská liga v Pitts-
burgu – to sú tri podoby slovenskej politiky.

Keď brigádny generál Štefánik a zástup-
ca hlavného veliteľa Československej ar-
mády generála Janina odchádzal v auguste 
1918 z Paríža na Sibír, dochádzalo Fochovou 
ofenzívou k obratu na francúzskom fronte. 
Sám maršál predpokladal, že vojnu defi ni-
tívne ukončí víťazstvom vojsk Dohody na 
jar až v lete 1919. Túto predstavu si osvojil 
aj Štefánik.

14. októbra Beneš oznamuje spojenec-
kým štátom, že sa v Paríži vytvorila dočas-
ná česko-slovenská vláda: T. G. Masaryk 
ako prezident, predseda ministerskej rady 
a minister fi nancií, E. Beneš ako minister 
zahraničia a vnútra, M. Štefánik ako mini-
ster vojny. 16. októbra prišiel cisár Karol 
s manifestom, v ktorom sľúbil federalizáciu 
Rakúska. Uhorska sa jeho manifest netýkal. 
Slováci majú byť naďalej gniavení. Záleží na 
každom dni. O dva dni Masaryk vyhlasuje 
vo Washingtone „Vyhlásenie  nezávislosti 
československého národa“. Je to iný názor, 
iný hlas, je to o inom štáte ako je cisárov.

Hlavnou postavou politického pohybu 
Slovákov doma bol ružomberský lekár Dr.
Vavro Šrobár. Od počiatku roka 1918 pod-
necuje a tlačí predsedu SNS do aktivity. Je 
skutočne dušou a vodcom slovenského ná-
rodného pohybu. Bol hlavným rečníkom na 
prvomájovom zhromaždení v Liptovskom 
Mikuláši a spoluautorom rezolúcie, v ktorej 
robotníctvo žiadalo „bezpodmienečné právo 
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na samourčenie… i národov Rakúsko-Uhor-
ska, teda i uhorskej vetvy československého 
kmeňa.“Bol hlavným iniciátorom slovenskej 
účasti na májových divadelných oslavách 
v Prahe. Je historickou spravodlivosťou, že 
práve on sa dostal z uhorského väzenia včas 
a mohol byť v Prahe pri vyhlásení samostat-
ného československého štátu 28. októbra 
1918. Jeho meno a podpis ako člena Národ-
ného výboru československého zastupuje 
Slovákov na Zákone o zriadení samostatné-
ho československého štátu ako aj na rozkaze 
Lide československý.

Na základe písomných pozvaní SNS 
a oznamu uverejneného v Národných no-
vinách sa slovenská politická reprezentácia 
zišla 30. októbra 1918 na „výborové zasad-
nutie strany“ v Turčianskom Martine. Tu sa 
ustanovila 20 členná Slovenská národná rada 
a zvolený bol aj jej výkonný výbor. 

Deklaráciu slovenského národa prečítal 
jej hlavný autor Samo Zoch. Vyjadrovala po-
žiadavky slovenského národa v mene usta-
novenej národnej rady. Okrem iného je v nej 
vyjadrené:

„Národná rada vyhlasuje, že v mene 
československého národa bývajúceho v hra-
niciach Uhorska je jedine ona oprávnená 
hovoriť a konať. Nie je oprávnená uhorská 
vláda..

1. Slovenský národ je čiastka i rečove 
i kultúrno-historicky jednotného českoslo-
venského národa.. 

Sme presvedčení, že náš snaživý a nada-
ný slovenský národ, ktorý vzdor neslýcha-
nému útisku dospel na taký stupeň národnej 
kultúry, nebude vylúčený z požehnania po-
koja a zo spolku národov, ale i jemu bude 
popriate, aby sa dľa rázu mohol vyvinovať 
a dľa svojich síl prispel ku všeobecnému po-
kroku človečenstva.“

Svetové udalosti určujú a menia osudy aj 
vedúcej trojice česko-slovenského odboja. 
Pre česko-slovenský zahraničný odboj bolo 
šťastím, že v záverečnej fáze vojny pôso-
bil v USA predseda ČSNR Tomáš Garrigue 
Masaryk. Výhrou však bola aj dlhodobá prí-
tomnosť Edvarda Beneša vo Francúzsku, 
v krajine, ktorá sa stávala hlavným kontinen-
tálnym víťazom vojny. Osud mu prihrával 
možnosť byť hlavnou postavou za nový štát 
na mierovej konferencii. Milanovi Rastisla-
vovi Štefánikovi však zrýchlenie európskych 
vojnových dejov bolo osudné. Nachádzal sa 
na druhom konci sveta, na mori, v Japonsku 
a na Sibíri. 

Aj z tohto hektického diania vidieť, že 
zápas ČSNR, slovenského a českého národa 

o slobodu v podobe samostatného spoločné-
ho štátu bol zložitým dejinným procesom. 
Iniciatíva zahraničného odboja, vedeného 
trojkou Masaryk-Štefánik-Beneš bola na 
počiatku chimérou, ale na koniec sa ukáza-
la ako geniálna. Využiť víchor svetového 
konfl iktu plachtami národnoštátneho záujmu 
Čechov a Slovákov je naozaj pozoruhodný 
prípad a príklad svetových dejín.

K stému výročiu vzniku
Česko-Slovenska

V množstve minulých činov, udalostí 
a osudov každého národa je iba zopár ta-
kých, ktoré sa časom ukázali ako dejinné. 
Spravidla sú to rozhodnutia, činy a kroky na 
historickom rázcestí, či križovatke. Na nich 
sa národ, ľud rozhodol pre cestu do lepšej 
budúcnosti na veľa rokov. Všetky tie roz-
hodujúce udalosti udiali sa v čase vyjadre-
nom v dátumoch, z ktorých sa stali symboly. 
Ich hodnoty, roky zdieľané generáciami, sú 
súčasťou nášho Panteónu. 

Dátumy sú fakty na časovej osi každej 
existencie. Sté výročie vzniku samostatného 
česko-slovenského štátu by nemalo byť len 
retrospektívou faktov. K vzniku spoločného 
štátu Slovákov a Čechov viedol viacročný 
mnohovrstevný proces, v ktorom sa splietali 
a zrážali vlastné národné úsilia so štátnymi 
pomermi, dejinnými európskymi a svetový-
mi faktormi. Práve na základe uvedomenia si 
tohto protirečivého procesu možno objektív-
ne zhodnotiť aj precítiť životy a činy aktérov 
česko-slovenského zahraničného politické-
ho a vojenského odboja, slovenskej a českej 
krajanskej komunity, predovšetkým v USA a 
v Rusku a národnopolitického diania v Če-
chách a na Slovensku.

Nezabúdajme na pomery existujúce pred 
vznikom spoločného štátu našich národov! 

Česi potrebovali mať štát so Slovákmi 
a Slováci potrebovali mať štát s Čechmi. Ne-
bol len   túžbou ich vzájomnosti, ale priam 
nevyhnutnosťou ich ďalšej životnej existen-
cie.  

Na túto skutočnosť akoby sa po zániku 
spoločného štátu zabudlo na oboch stranách.

Vznik samostatného česko-slovenského 
štátu bol zmŕtvychvstaním slovenského ná-
roda. 

„Sme zachránení“ s nadšením konštato-
vali Národné noviny. Slovákom sa otvoril 
nový svet.

Boží služobníci – katolícki a evanjelickí 
vtedy hovorili a písali o vzkriesení národa.

Ani dnes človeku pri zdravom rozume nie 
je nemožné pochopiť, že slová vzkriesenie 

národa vyjadrujú úžasnú vznešenú veľkosť. 
Vznik Česko-Slovenska patrí k tým najväč-
ším hodnotám, ktoré v podobe štátnych svi-
atkov majú zaujímať najdôstojnejšie miesto 
v Panteóne slovenského národa. Bolo by to 
vitálne aj pre naše národné duševné zdravie. 
A určite by tým Štefánikovo dielo konečne 
dominovalo nad Milanovou smrťou.

Nástupnícke štáty po ČSFR si otázku 
štátnosti v podobe sviatkov riešili rozdielne.

 Česká republika má k štátnosti tri štátne 
sviatky. 1. január ako Den obnovy samostat-
ního českého státu, 28. september ako Den 
české státnosti a 28. október ako Den vzniku 
samostatného československého státu.

Slovenská republika má k štátnosti jeden 
štátny sviatok. 1. január Deň vzniku Sloven-
skej republiky a dva pamätné dni. 28. októ-
ber ako Deň vzniku samostatného Česko-
-slovenského štátu a 30. október ako Výročie 
Deklarácie slovenského národa.

Vznik spoločného česko-slovenského 
štátu bol výnimočnou historickou udalosťou 
nielen našou, ale aj svetovou. A podobne vý-
nimočnou svetovou udalosťou bol aj zánik 
tohto štátu. 

Zo slovenskej strany sa naplnilo právo na 
samourčenie, ktoré bolo základnou hodno-
tou národa počas jeden a pol storočia. Aj keď 
sme sa štátoprávne rozišli, zostali sme brat-
skými národmi. Kiežby tak pochodili aj iní.

Československo bolo svetoznámou fi r-
mou. Vari práve na niekdajšom dobrom 
mene československých výrobkov sa zakla-
dajú aj pokusy o opätovné uvedenie značky 
Made in Czechoslovakia do medzinárodné-
ho obchodu. Biznis je biznis. Vzhľadom na 
to, že nemáme narodenie pôvodného nosi-
teľa tejto značky v najvyššom rangu sviat-
kov, pripomínajú mi tieto  pokusy pozíciu 
tých, ktorých Ježiš Kristus vyhnal z chrámu.

Šesťdesiatosemročná koexistencia Slo-
vákov a Čechov v spoločnom štáte je stále 
veľkou historickou aj súčasnou hodnotou 
v spoločnosti. Potvrdzujú to aj najnovšie 
výskumy niektorých otázok historického 
vedomia obyvateľstva Slovenskej republi-
ky. Vznik samostatného česko-slovenského 
štátu je historickou udalosťou s najvyšším 
ratingom. Slovenská spoločnosť neustále sa 
generačne meniaca má v tejto veci jasno.

Je to pôda zdravého rozumu, je to pôda 
národa úrodná. Nech sa našej Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika na nej darí orať, 
siať a žať aj v roku stého výročia vzniku 
Česko-Slovenska.

Pavol Kanis
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Slovenské národné múzeum – Múzeum 
Milana Rastislava Štefánika v Košariskách 
s obcou Košariská,  pod záštitou Minister-
stva obrany SR organizujú každoročne 21. 
júla, v deň  výročia narodenia astronóma, 
diplomata, vojaka a generála Milana Ras-
tislava Štefánika spomienkovú slávnosť. 
137-me výročie narodenia veľkej sloven-
skej osobnosti si znovu 21. júla 2017 pri-
pomenuli členovia vlády SR, Ozbrojených 
síl SR, diplomati, obce a mestá, spolky 
a Spoločnosti,  ale i jednotlivci, ktorí sa zi-
šli v Košariskách. Pred slávnostným aktom 
pred rodným domom, ktorý sa začal kla-
dením vencov a kytíc, zaznela hymna SR 
a následne starostka obce Anna Abramovi-
čová privítala účastníkov stretnutia.

So slávnostnými prejavmi vystúpili 
minister obrany SR Peter Gajdoš a štátna 
tajomníčka Oľga Nachtmannová v mene 
MŠVVaŠ SR, ktorá upriamila pozornosť 
najmä na jeho úspešnú vedeckú dráhu. Na 
slávnostnom podujatí sa zúčastnil o.i. aj 
predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška a rektor Trenčianskej 
univerzity Jozef Habánik, zástupcovia  spo-
ločenských organizácií, občianskych zdru-
žení a obyvatelia okolitých obcí.

Dojemným bodom bolo dekorovanie 
vojnových veteránov – 88 ročnej Anny Ber-
gerovej a 92 ročného nadpor. Ladislava No-
vomeského.

Po hymnickej piesni bola súčasťou spo-
mienkového dopoludnia prehliadka Múzea 
M. R. Štefánika.

Pocta M. R. Štefánikovi
v Banskej Bystrici

Dňa 24. júla 2017 popoludní sa uskutoč-
nilo v Banskej Bystrici – Sásovej stretnu-
tie banskobystrických matičiarov a ďalších 
obyvateľov mesta pri buste M. R. Štefá-
nika. V úvode zaznela fujarová melódia 

piesne „Od Dunaja širokýho“ v podaní  
Vladimíra Homolu  a poézia o Štefánikovi 
v precítenom prednese Mgr. Anity Murga-
šovej. Prítomných účastníkov, medzi ktorý-
mi boli viceprimátor mesta Martin Turčan, 
prednosta  Okresného úradu  Ing. Július Er-
nek, bývalý primátor mesta  Ing.Ján Králik, 
poslanec NR SR  doc.Martin Klus, bývalý 
rektor UMB  Ing.  Milan Murgaš,  zástupca  
OV SZPB   Mgr.Janka Žilová, riaditeľ SM 
PhDr. Roman Hradecký a ďalší hostia ,pri-
vítala  členka  Správnej rady S MRŠ  Mgr.
Mária Gallová, ktorá predniesla aj úvod-
né slovo k významu tohto každoročného 
stretnutia obyvateľov Banskej Bystrice .Po 
privítaní  a úvodnom slove slávnostný prí-
hovor na spomienkovom stretnutí prednie-
sol predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň.  
Slovami krátkej spomienky, spolu s ostat-
nými vzdal úctu prof. Štefanovi Nosáľovi 
pri jeho odchode do večnosti Mgr. Igor Ko-
vačovič  a po ňom opäť Vladimír Homola 
piesňou „Hory aj nížina“ ukončil slávnost-
ný program stretnutia. Po záverečnom po-
ďakovaní Mgr. Máriou Gallovou bola celá 
spomienková slávnosť uzatvorená hymnic-
kou piesňou Kto za pravdu horí.

Igor Kovačovič

Stretnutie pod Ďumbierom – júl 2017

Na Chate gen. M. R. Štefánika pod Ďum-
bierom z príležitosti 137. výročia narodenia 
generála Milana Rastislava Štefánika, po-
litika, astronóma, vojenského letca, najvý-
znamnejšej osobnosti slovenských dejín, 
sa 15. júla t. r. stretlo vyše 150 milovníkov 
Nízkotatranskej prírody z vyše 40 – tich tu-
ristických klubov a klubov  Spoločnosti M. 
R. Štefánika. Chata pod Ďumbierom nesie 
tento hrdý názov opäť od 12.mája 1990, 
kedy bola  členmi priateľov M. R. Štefánika 
z Brezna a z L. Mikuláša  odhalená tabuľa 
s názvom chaty. 

Toto stretnutie začal organizovať Klub 

Spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom  
Mikuláši už v prvom roku svojho založe-
nia v roku 2011. Významným medzníkom 
stretnutí bol rok 2014, keď k spolupráci sa 
pridal Klub slovenských turistov, ktorý je 
majiteľom chaty a Obecný úrad Podbrezo-
vá. Termín stretnutia sa dostal do celoslo-
venského kalendára, ako jedno z hlavných 
podujatí KST. Podujatie týmto ešte viac 
získalo na význame a dôležitosti. Prejavilo 
sa to hlavne hojnou účasťou turistov, nielen 
z Horehronia a Liptova, ale z celého Slo-
venska, ktorí privítali možnosť vystúpiť aj 
na najvyšší končiar Nízkych Tatier – Ďum-
bier. V roku 2015 sa ofi ciálne k usporiada-
teľom pridali HS Nízke Tatry – juh a Žele-
ziarne Podbrezová.

Tohtoročné stretnutie získalo opäť na 
význame, keď hlavnými organizátormi 
boli novozaložený Klub Spoločnosti M. R. 
Štefánika v Brezne s klubom  SMRŠ v Lip-
tovskom Mikuláši s významnými spoluor-
ganizátormi: Klubom slovenských turistov, 
Obecným úradom Podbrezová, Horskou 
službou Nízke Tatry – juh, Železiarňami 
Podbrezová, Mestom Breznom a samotnou 
chatou gen. M. R. Štefánika pod Ďumbi-
erom. Chatár Igor Fabricius už štvrtý rok 
pomáha organizátorom poskytnutím uby-
tovania a občerstvenia počas stretnutia. Po-
ďakovanie si zaslúži aj celý personál chaty. 
Chata v budúcom roku oslávi 90-ročné ju-
bileum.

Toto stretnutie pod Ďumbierom sa koná 
za každého počasia. Poloha chaty umožňu-
je prístup zo všetkých strán. Nechýba ani 
kultúrny program. Odzneli tu básne, spev, 
fujara, harmonika aj gajdy. Toho roku aj na-
priek nepriaznivým predpovediam sa usku-
točnilo skoro za ideálnych poveternostných 
podmienok. Program otvorila Kvetka Sta-
roňová básňou Liptáka PhDr. Jozefa Daní-
ka“ Stretnutie na Ďumbieri“. Zástupcovia 
organizačného výboru položili tradičný ve-

Pocta, pieta, spomienky… júl 2017

Pred Štefánikovou chatou 

Pred bustou M. R. Štefánika v Sásovej

 Pred rodným domom M. R. Štefánika
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niec ku pamätnej tabuli. K účastníkom sa 
prihovoril primátor mesta Brezno a predse-
da nového Klubu S MRŠ v Brezne JUDr. 
Tomáš Ábel PhD. a za Klub S MRŠ v L. 
Mikuláši Ivan Bubelíny. Nechýbala ani fu-
jara, píšťala a gajdy Martina Tesáka. Účast-
níkom stretnutia slávnostné chvíle strávené 
pri uctení si pamiatky gen.  M. R. Štefánika, 
ako aj samotný výstup, budú pripomínať 
pamätné listy. Najpočetnejšou výpravou 

bol určite plný autobus členov turistických 
klubov z Oravy. Medzi najstarších účastní-
kov patrili 82 ročný Bartolomej Halinďák 
z Podbrezovej a 80-ročný Milan Pivovarči 
z Brezna. Najmladším bol Riško Polkoráb 
z Pezinka v sprievode rodičov a dvoch se-
stier.

Ofi ciálnou bodkou stretnutia bola báseň 
Milana Rúfusa“ Modlitba za Slovensko“, 
ktorej posledné riadky si zopakovali aj prí-

tomní. Je to predpoklad založenia novej tra-
dície pre záver podujatia.

Môj drahý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký chráň,
Keď si ho stvoril malé.

Ivan Bubelíny a Milan Kováčik

Hneď na úvod  je nutné napísať, že  klu-
by Spoločnosti Milana Rastislava Štefá-
nika sa počas II.polroku  2017 podieľali 
na pietnych spomienkach v júli a októbri, 
ale priložili ruky  k dielu i počas klade-
nia vencov  v Deň vojnových veteránov 
a pomohli školám aj v Medzinárodný 
deň školských knižníc (viď samostatný 
príspevok).
A v neposlednom rade – vykonávali aj 
lektorskú a poradenskú činnosť školám 
– je na škodu veci, že nedisponujeme  
počtami: prednášok a besied, sprevád-
zania exkurzií k  pamätníkom, či počtom 
iných kultúrno-vzdelávacích aktivít. 

BREZNO
Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika sa 
podieľal na všetkých podujatiach realizova-
ných mestom Brezno, spoločenskými orga-
nizáciami  okolia, ktoré poriadajú podujatia,  
zamerané na túto postavu  slovenských de-
jín resp. obdobia prvej alebo druhej svetovej 
vojny.
V breznianskej synagóge v mesiaci júl bola  
sprístupnená  výstava „Roky bojov, obetí 
a nádejí 1914 – 1920“, ktorú  okrem nadá-
cie MRŠ realizoval aj Ústav politických vied 
SAV. Výstava bola vo vyhradených  dňoch 
sprístupnená pracovníčkami Turisticko-in-
formačnej kancelárie. S množstvom foto-
dokumentácie prostredníctvom internetu 
výstavu priblížil Milan  Pivovarči.

Milan Kováčik 

KOŠICE 
12.septembra 2017 o 17.00 hodine sa vo 
Východoslovenskej galérii v Košiciach ko-
nalo koncertné pásmo s názvom „ Hudba 
v myšlenkách Masarykových“  v podaní čes-
kého loutnistu Jindřicha Macka v spolupráci 
s akordeonistkou Jitkou Baštovou.   Kon-
cert sa akoby symbolicky konal v predvečer 
80.výročia úmrtia TGM.  V pásme sa unikát-
ne spájala stará hudba s textom –myšlien-
kami československého prezidenta Tomáša 
G.Masaryka. Na pásme čiastočne participo-
val  aj PhDr. Ferdinand Vrábel. Podujatia sa 
zúčastnili členovia nášho klubu-  bol to neo-
byčajne pekný zážitok.

      Daniela Hricová

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Po úspešnom  podujatí  spolu s breznian-
skym klubom S MRŠ – výstupe na Cha-
tu M. R. Štefánika – výbor  klubu  S MRŠ 
v Liptovskom Mikuláši na svojom stretnutí 
v mesiaci október sa zaoberal prípravou 
galaprogramu k 100. výročiu vzniku I. ČSR, 
ako aj úpravou  okolia pietneho miesta pred 
Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Šte-
fánika.

Jaroslav Bartánus

PRIEVIDZA
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika v Prie-
vidzi sa 28.10.2017 zúčastnili 4. ročníka po-
dujatia „Očami M.R. Štefánika“ v Brezovej 
pod Bradlom. Program začal prednáškou 
J. Opatovského, ktorý priblížil proces tvor-
by repliky lietadla Caproni prebiehajúcej v r. 
1995 – 2004. Dnes ju môžeme vidieť v hale 
letiska M.R.Štefánika  v Bratislave. Je plne 
funkčná až na motor. Nasledovala pred-
náška historika Petra Macha o Štefánikovej 
pozostalosti. Bol to dlhotrvajúci proces, kto-
rý skončil vyplatením 1 250 000 tis. korún 
Albertíne Štefánikovej. O vzniku myšlienky 
a realizácii lietajúceho auta porozprával di-
zajnér Štefan Klein. V spoločnom rozhovore 
sa všetci prednášajúci zhodli, že so Štefáni-
kom ich spája zvedavosť, ktorá ich v živote 
posúva vpred. Nasledovalo vyhodnotenie 
fotografi ckej súťaže, tento rok na tému „Vy-
nálezy a inovácie“. Program zavŕšila ko-
média „Ostrov“ vo vynikajúcom stvárnení 
ochotníckeho divadla PlanA. Bola to inšpi-
rujúca sobota v Brezovej pod Bradlom.

Jozef Šimko

BREZOVÁ POD BRADLOM
25. 6. 2017 – účasť časti členov brezovské-
ho klubu na seniorálnej slávnosti k 500. vý-
ročiu Reformácie v Myjave; 
2. 7. 2017 – za účasti členov klubu, sa kona-
la mestská spomienka na sté výročie bitky 
pri Zborove 1917, položenie kvetov k Po-
mníku Slobody s menami legionárov; 
15. 7. 2017 – výlet členov klubu, poznávanie 
myjavských, staroturianských a lubinských 
kopaníc;                                                                                                                                                     
19. 8. 2017 – na „26. brezovský jarmek“ boli 
poskytnuté propagačné materiály SMRŠ;                                                                                                                                      

25. 8. 2017 – 73. výročie SNP, účasť 
na mestskej slávnosti v Brezovej pod 
Bradlom; 
28. 8. 2017 – spolu s členmi SMRŠ z Myja-
vy, Starej Turej a Lubiny sa zúčastnili Bre-
zovčania krajských osláv 73. výročia SNP 
na Rohu; 
14. 9. 2017 – na päťdňovú cestu do Nemec-
ka po stopách Lutherovej reformácie a jej 
päťstého výročia sa vydali Mgr. Peter Pavel 
Uhlík a Ing. Ľuboš Valášek ml.    
20. 9. 2017 – rozhovor o Martinovi Lackovi 
alias Svákovi Raganovi z Brezovej, poskytol 
časopisu „Plus sedem dní“  učiteľ v. v. Peter 
Uhlík; 
21. 9. 2017 – na brezovskej slávnosti pri-
pravenej PhDr. Matúšom Valihorom k 200. 
výročiu narodenia J. M. Hurbana vystúpili s 
príspevkami PhDr. Jan Tesař a Mgr. Peter 
Uhlík; 
22. 9. 2017 – veľkú vojenskú slávnosť Dňa 
Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom, 
pozrela si so záujmom väčšina členov bre-
zovského klubu SMRŠ; 
23. 9. 2017 – celodenný autobusový zájazd 
na Kysuce absolvoval Klub SMRŠ Brezová 
pod Bradlom s programom v Makove, Tur-
zovke, Staškove, Rakovej, Čadci, Krásne                                            
nad Kysucou a v Starej Bystrici; 
30. 9. 2017 – medzi návštevníkmi sláv-
nostného otvorenia Železničného múzea 
v Starej Turej nechýbali okrem domá-
cich členov SMRŠ ani štefánikovci z 
Brezovej, Myjavy a Lubiny;                                                                                                                                                   
4. 10. 2017 – začala v Brezovej pod Bradlom 
dvojdňová celoslovenská konferencia o du-
chovných hmotných pamiatkach a osobnos-
tiach reformácie na Slovensku a za mesto 
Brezová pod Bradlom vystúpil Peter Pavel 
Uhlík; 
19. 10. 2017 – rozhovor redaktorke novín 
SME Eve Andrejčákovej poskytol na brad-
lianskej mohyle čestný predseda SMRŠ Pe-
ter Uhlík; 
27. 10. 2017 – dopoludnia navštívil ZŠ v 
Kopčanoch pán učiteľ Uhlík a besedoval so 
žiakmi o  zásluhách M. R. Štefánika a T. G. 
Masarykom na vzniku ČSR (99). Masarykov 
otec sa narodil v obci a domáci tvrdia, že 
pán prezident, bol zapísaný potom v Ho-
doníne, ktorý je uvádzaný za rodisko TGM; 

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA
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v tom istom čase žiaci ZŠ Brezová pod 
Bradlom, pod vedením zástupcov SMRŠ (V. 
Kátlovský, E. Ušiaková) položili k mohyle na 
Bradle kvety a v podvečer mal brezovský 
klub schôdzu, spojenú s dvoma príhovormi 
historikov (P. Macho, P. Uhlík) k 99. výročiu 
vzniku ČSR a nechýbali ani gratulácie jubi-
lantom; 
28. 10. 2017 – v deň významného výročia 
vzniku  nášho prvého štátu uskutočnil sa 
v brezovskom Národnom dome 4. ročník 
celodenného podujatia „Očami M. R. Šte-
fánika“, ktoré okrem zaujímavých predná-
šok (Caproni Ca. 33, príbeh Štefánikovej 
pozostalosti, realizácia lietajúceho auta) a 
divadelnej hry Ostrov, venované bolo aj vý-
stave a súťaži fotografov s inšpirujúcim šte-
fánikovským odkazom; tento zaujímavý pro-
gram pripravila spoločnosť C&C Slovakia 
s Iniciatívou Očami M. R. Štefánika a jeho 
dušou bola Katka Kubínová; sme radi, že 
spolu s Mestom Brezová pod Bradlom (E. 
Ušiaková, M. Valihora), sa na partnerstve 
podujatia podieľala aj SMRŠ (P. Macho, M. 
Gallová) a naši členovia to ocenili svojou 
návštevou; 
31. 10. 2017 – na predstavení opery Martin 
Luther k 500. výročiu reformácie v starej bu-
dove SND v Bratislave, zúčastnili sa spolu s  
brezovským a košarištiansko-priepasnian-
ským ev. a. v. cirkevným zborom i členovia 
nášho klubu; 
3. 11. 2017 – v Bratislave sme gratulovali 
univerzitnému profesorovi MUDr. Martinovi 
Jancovi k 96. narodeninám, dlhoročnému 
členovi SMRŠ a brezovskému rodákovi;                            
9. 11. 2017 – úvodným prejavom Alžbety 
Fedorovej a kultúrnym programom žiakov 
ZUŠ, pripomenuli sme si 50. výročie profe-
sionalizácie brezovskej mestskej knižnice, 
dnes vedenej Janou Bôžikovou; Peter Uh-
lík, odmenený „Verejným uznaním“ od pri-
mátorky mesta Evy Ušiakovej, v  prednáš-
ke pripomenul históriu inštitúcie od vzniku 
„Slovanskej knižnice“ v Brezovej roku 1843; 
potešila pekná účasť prítomných, medzi kto-
rými boli i členovia SMRŠ
11.11. 2017 – za účasti viac ako štyroch de-
siatok občanov, medzi nimi i našich členov, 
sme si pripomenuli ukončenie prvej svetovej 
vojny a uctili pamiatku jej obetí kvetmi červe-
ného maku a zapálením sviečok, verbálnymi 
príhovormi A. Mikulinovej, primátorky Mgr. 
E. Ušiakovej, Mgr. P. Uhlíka a duchovným 
zamyslením ev. farára Mgr. Jána Lichanca;                                                                                                                              
15. 11. 2017 – na MsÚ boli udelené ceny 
primátorky mesta a medzi vyznamenaný-
mi i jedno čestné občianstvo Brezovej pod 
Bradlom PhDr. Janovi Tesařovi, dlhoročné-
mu členovi SMRŠ, ktorému srdečne blaho-
želáme;
17.11. 2017 – v Deň boja za slobodu a 
demokraciu, navštívili sme výstavu „A 
takto sme žili“, ktorej pohľad do predno-
vembrovej doby pripravila Hana Valová;                                                     
20. 11. 2017 – spoločne myjavskí i brezov-
skí členovia SMRŠ sme navštívili výstavu 
„90 rokov príchodu prvého vlaku na Myja-

vu“ (autor Michal Maliarik) s dokumentmi 
a fotografi ami výstavby železničnej trate 
z Veselí nad Moravou do Nového Mes-
ta nad Váhom, dokončenej v roku 1929;                                                                                                
23. 11. 2017 – pána Antona Baláža navštívil 
v Hrašnom Peter Uhlík a so spisovateľom 
hovoril o jeho poslednej tvorbe i možnosti 
besedy v brezovskom klube - knihy Preho-
vor, Ezechiel (J. Lajčiak, M. R. Štefánik) a 
Povedz slovo čisté (Š. Krčméry);
24. 11. 2017 – členská schôdza klubu 
SMRŠ konala sa v Národnom dome Šte-
fánikovom, v pamätnej miestnosti Dušana 
Jurkoviča (PhDr. M. Valihora), kde odznela 
prednáška RNDr. Miloša Stankovianskeho o 
geologickom, geomorfologickom a geogra-
fi ckom členení Štefánikovho rodného kraja, 
v  historickom  prepojení na regionálne ak-
tivity Samuela Jurkoviča a J. M. Hurbana; v 
druhej časti predseda klubu oboznámil  prí-
tomných s organizáciou zájazdov do Nitry a 
Vysokých Tatier;
27. 11. 2017 – členovia klubu navštívili v ni-
trianskom DAB hru „Štefánik – Slnko v za-
tmení“;
9. 12. 2017 –   adventný výlet klubu na Štrb-
ské Pleso.

Peter Uhlík

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Rok 2017 bol pre náš klub významným, 
pretože pred 110. rokmi  na Spiši podľa 
dostupných archívnych prameňov prvýkrát 
pobudol Milan Rastislav Štefánik, aby na-
vštívil rodinu svojej sestry Oľgy v Spišských 
Vlachoch. Práve túto skutočnosť podči-
arkol primátor Spišských Vlách Ľubomír 
Fifi k 4. mája v slávnostnom príhovore pri 
pomníku Štefánika v Spišskej Novej Vsi 
počas ofi ciálnej spomienky. Podčiarkol tým 
výnimočnosť Spiša. Vydali sme kalendár 
výtvarných prác žiakov ZŠ a SŠ s názvom 
„Milan Rastislav Štefánik očami a srdcom 
detí“, v priestoroch Provinčného domu 
zorganizovali besedu s PhDr. Richardom 
Chrabačkom z klubu SMRŠ v Liptovskom 
Mikuláši, navštívili Bradlo a viacerí členovia 
si pozreli  projekt o československých légi-
ách na hlavnom námestí v Košiciach.  Za 
najúspešnejšie podujatie však považujeme 
prezentovanie osobnosti Milana Rastislava 
Štefánika a jeho činnosti žiakom Spojenej 
školy na Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi 
a žiakom ZŠ v Prakovciach, tiež študentom 
Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej 
Vsi počas Medzinárodného dňa školských 
knižníc, ktorý sa konal 23.10. pod záštitou 
ministerky školstva M. Lubyovej. Na gym-
náziu sme akciu organizovali za účasti pri-
mátora mesta PhDr. Jána Volného PhD., 
viceprimátorky Mgr. Ley Grečkovej, riaditeľa 
Domu Matice slovenskej Mgr. Rastislava 
Zachera PhD., zástupcov Spišskej knižni-
ce, MO Matice slovenskej a iných význam-
ných hostí. Premietli sme fi lm o Štefánikovi, 
s gymnazistami pripravili autorské čítanie 
z knihy „Po stopách rodiny Milana Rastisla-
va Štefánika na Spiši“, recitácie veršov, re-

alizovali výstavu  žiackych výtvarných prác 
a zorganizovali zbierku kníh, pohľadníc, 
časopisov a iných artefaktov, týkajúcich sa 
Štefánikovho života. V súťaži, ktorá sa pri 
tejto príležitosti konala, sa uvedené spiš-
ské školy umiestnili do 18. miesta z vyše 
dvoch stoviek zúčastnených škôl. Koncom 
novembra 2017 predsedníčka K SMRŠ re-
prezentovala s 3-členným tímom spišsko-
novoveských gymnazistov Košický kraj na 
medzinárodnom fi nále Dejepisnej súťaže 
študentov gymnázií z česko-slovenských 
dejín v Chebe, počas ktorého sa zúčastnili 
prednášky o vzniku ČSR s renomovanými 
historikmi: prof. PhDr. Robertom Kvačkom, 
CSc., prof. PhDr. Jánom Rychlikom DrSc., 
a PhDr. Dušanom Kováčom DrSc. Po sú-
ťaži navštívili s členom Spoločnosti M. R. 
Štefánika v ČR Ing. Bohdanom Krausom, 
vnukom akademického umelca Jozefa Ha-
nulu, pamätihodnosti Prahy, poklonili sa 
pamiatke Štefánika a položili veniec pri jeho 
pomníku na Petříne.

Ružena Kormošová

MARTIN
27. októbra 2017 zišli sa členovia Klubu pri-
ateľov TGM a MRŠ v astronomickej pozo-
rovateľni na jesenné stretnutie. Programom 
stretnutia bolo premietnutie krátkych doku-
mentárnych fi lmov o živote trojice predsta-
viteľov vzniku I. ČSR - T.G. Masaryka, M. 
R. Štefánika a E. Beneša. Záver stretnutia 
sa niesol v znamení rozsiahlej a zaujímavej 
diskusie.

Ivan Šabo

NITRA
V júni 2017 zorganizoval Klub SMRŠ ná-
vštevu predpremiéry a premiéry divadel-
ného predstavenia „Štefánik – Slnko v za-
tmení“ v DAB v Nitre. V septembri členovia 
klubu navštívili Legiovlak, ktorý bol prista-
vený na železničnej stanici v Nitre. 28. 10. 
2017 sa členovia zúčastnili podujatia „Oča-
mi M. R. Štefánika“ v Brezovej pod Bradlom. 
29. 11. 2017 si vypočuli prednášku PhDr. 
Ferdinanda Vrábla „Československé légie 
– 100 rokov bitky pri Zborove“, po ktorej sa 
rozvinula veľmi živá diskusia, na ktorú autor 
fundovane a zaujímavo odpovedal.

Ján Tancík

PIEŠŤANY
Okrem pravidelných mesačných klubových 
stretnutí stretli sa členovia na prednáške 
doc. PhDr. Karola Kulašíka „Havária M. R. 
Štefánika v dokumentoch policajného prezí-
dia Bratislava 1919 – 1938“, ktorú usporia-
dalo Balneologické múzeum v Piešťanoch. 
Prednáška mala veľký ohlas medzi poslu-
cháčmi. 

Pavol Masaryk
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Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenský 
dom,  Spoločnosť Jána Kollára, Obec 
Slovákov, Slovenský zbor ECAV v Pra-
he a ďalšie slovenské spolky pripravili 6. 
júna spomienkové stretnutie k osob-
nosti Ing. Boženy Fukovej, členky Spo-
ločnosti M. R. Štefánika, ktorá nás opusti-
la 18. mája 2017. Bola jedinou Slovenkou 
medzi štyrmi poslancami, ktorí hlasovali 
proti legalizácii pobytu sovietskych vojsk 
na území vtedajšej Československej re-
publiky. Bola nositeľkou Radu Ľudovíta 
Štúra (SR) a Medaile Za zásluhy (ČR).

Uprostred horúceho leta sa pražskí 
„štefánikovci“ zišli 20. júla na Petříne, aby 
si položením kvetov pripomenuli 137. 
výročie narodenia Milana Rastislava 
Štefánika.

 
Významnou udalosťou bolo odhalenie 

pamätnej tabule čestnému predsedovi 
Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Joze-
fovi Havašovi (1926-2012) v jeho rodnej 
obci Spišská Teplica 26. augusta 2017 
počas Teplického jarmoku. Tabuľu odhalil 
syn Ing. Havaša – Ing. Jozef Havaš ml., 
ktorý poďakoval zastupiteľstvu obce, že 
pripravilo a realizovalo túto spomienku na 
jeho otca. O pražských aktivitách Jozefa 
Havaša prehovoril predseda Společnosti 
Vojtech Čelko, potom na Jozefa Havaša 
spomínali obyvatelia obce, ktorí sa s ním 
osobne poznali a udržiavali s ním pria-
teľské vzťahy až do jeho smrti. Z Prahy 
sa tejto slávnosti zúčastnili okrem syna a 
vnuka Ing. Jozefa Havaša, predseda spo-
ločnosti V. Čelko, podpredseda J. Krajč, 
členka spoločnosti a presbyterka Sloven-
ského zboru ECAV J. Haluková,  vedúca 
odboru národnostných menšín Magistrá-
tu hl. m. Prahy  Mgr. J. Hajná a externá 
spolupracovníčka tohto odboru H. Černá. 

Milých hostí zo Slovenska sme privíta-
li 24. októbra 2017. Navštívili nás zástup-
covia Spoločnosti M. R. Štefánika na Slo-
vensku: jej I. podpredseda Ján Tatara a 
členovia SR SMRŠ Branislav Neumair a 
Mária Gallová (aj šéfredaktorka časopisu 
Bradlo). Poobede položili veniec k soche 
M. R. Štefánika na Petříne a v podvečer 
predstavila Mária Gallová svoju knihu o 
M. R. Štefánikovi „Posol hviezdnych dia-
ľav - Fakty a artefakty jedného života“. 
Beseda sa konala v Slovenskom dome za 
hojného záujmu členov Spoločnosti M. R. 
Štefánika v Prahe. Zúčastnili sa jej kon-
zulka veľvyslanectva SR v Prahe Zuzana 
Warderová, vicekonzulka Emília Šrám-

ková, predstavitelia Masarykovho demo-
kratického hnutia Jindřiška Nevyjelová, 
Michael Halaška a Lidmila Ripová a ďalší 
hostia. Besedu otvoril Vladimír Skalský, 
riaditeľ Slovenského domu a predseda 
Svetového združenia Slovákov vo sve-
te a moderoval ju predseda Spoločnosti 
M. R. Štefánika Vojtech Čelko. Prítomní 
sa dozvedeli nové, dosiaľ nepublikované 
skutočnosti zo Štefánikovho života. Na 
záver vystúpil s príspevkom podpredse-
da slovenskej Spoločnosti M. R. Štefá-
nika Ján Tatara a prítomných oboznámil 
s činnosťou Spoločnosti M. R. Štefánika 
na Slovensku. 

28. októbra oslavujeme Deň vzniku sa-
mostatného Československa. Na Petří-
ne sa aj napriek nepriazni počasia zišlo 
dosť členov Štefánikovej spoločnosti a 
ich hostí. Prítomných privítal predseda 
Spoločnosti MRŠ a s prejavom vystúpil 
veľvyslanec Slovenska v Prahe Peter 
Weiss.

Deň vojnových veteránov sa každo-
ročne  pripomína 11. novembra. V pred-
večer tohoto sviatku, 10. novembra sa 

členovia Spoločnosti M. R. Štefánika zú-
častnili v kostole sv. Mikuláša slávnostné-
ho zhromaždenia, ktoré organizuje Cirkev 
československá husitská a Armáda ČR a 
už tradične na ňom prehovoril aj predse-
da Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech 
Čelko. Pripomenul slovenských legioná-
rov a zásluhy M. R. Štefánika o vznik sa-
mostatného československého štátu.

Pamätná tabuľa M.R.Štefánika v Pra-
he

Pri 72. výročí založenia Českosloven-
ska 28.10.1990 – bola Veľká sála Domu 
slovenskej kultúry premenovaná na Sálu 
Milana Rastislava Štefánika a zároveň 
bola odhalená pamätná tabuľa s relié-
fom M.R.Štefánika, ktorú daroval vtedajší  
predseda federálnej vlády Marián Čalfa. 
Autorom reliéfu je akad. sochár Dobro-
slav Kotek.

Pamätná tabuľa bola reinštalovaná 
a odhalená pri príležitosti výročia vzniku 
pražského Slovenského domu za prítom-
nosti prezidenta ČR Miloša Zemana a bý-
valého  prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
23. februára 2017. Vedenie Slovenského 
domu pri tejto príležitosti udelilo Cenu 
M.R.Štefánika obom prezidentom. A do 
tretice- prezidenti odhalili aj Pamätnú 
tabuľu Slovenského domu, ktorú vytvoril 
Ondrej 4. Zimka. Na podujatí sa zúčastnili 
guvernéri Českej a Slovenskej národnej 
banky,  veľvyslanci  a mnohé významné  
osobnosti kultúrneho a spoločenského 
života.

Zuzana Bukovská

LISTY  Z  PRAHYLISTY  Z  PRAHY

Pamätná tabuľa v Slovenskom dome v Prahe

Október na Petříně

Praha - návšteva zo Slovenska
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Zo stretnutí s priateľmi

  – Československá obec legionárska –   – Československá obec legionárska – 

Česká národná púť do Zbo-
rova 27. 6. – 4. 7. 2017

V júni/júli 2017 sa pri prí-
ležitosti stého výročia víťaznej 
bitky Československej strelec-
kej brigády v Rusku  pri Zbo-
rove (2. júla 1917) uskutočnila 
národná púť do Zborova na 
Ukrajine. Cieľom bola pietna 
spomienka na padlých Čechov 
a Slovákov v Zborovskej bitke, 
súčasti tzv. Kerenského ofenzí-
vy. Túto významnú spomienko-
vú akciu na víťaznú bitku spred 
sto rokov usporiadala Česko-
slovenská obec legionárska  
(ČsOL) v spolupráci s Posla-
neckou snemovňou Parlamen-
tu Českej republiky, Minister-
stvom obrany Českej republiky, 
Generálnym konzulátom Čes-
kej republiky v Ľvove a viace-
rými vlasteneckými spolkami 
v Českej republike aj na Ukra-
jine (Český spolok). Záštitu nad 
týmto podujatím na vysokej 
úrovni prevzal predseda Posla-
neckej snemovne Jan Hamáček.

Bitka pri Zborove 2. júla 
1917 bola prvým spoločným 
vystúpením československého 
dobrovoľníckeho vojska v Rus-
ku – Československej strelec-
kej brigády, ktorá sa potom aj 
vďaka tomuto úspechu stala 
základom Ruskej légie. Hoci 
táto bitka v porovnaní s inými 
veľkými zrážkami na západ-
nom, východnom i  južnom 
fronte nepatrí z  hľadiska vojen-
ských dejín prvej svetovej voj-
ny k veľkým akciám, z pohľadu 
budovania československých 
légií, politického presadzovania 
sa vedenia čs. odboja na čele 
s Tomášom Garrigue Masary-
kom, Milanom Rastislavom 

Štefánikom a Edvardom Bene-
šom mala zásadný význam. Až 
po nej sa urýchlene rozbehlo 
budovanie čs. dobrovoľnícke-
ho vojska v Rusku. Postupne sa 
tam vytvoril Čs. armádny zbor 
a na západe prvé pluky francúz-
skej légie a napokon aj talian-
skej légie. Z politického hľadis-
ka bitka pri Zborove dokázala 
spojencom, že Česi a Slováci sa 
dokážu za svoju slobodu a vy-
tvorenie spoločného štátu biť so 
zbraňou v ruke a priniesť v boji 
proti Centrálnym mocnostiam 
aj obete na životoch. V rokoch 
prvej Československej republi-
ky (1918 – 1938) patrila bitka 
pri Zborove k základom bojo-
vých tradícií čs. armády. Z po-
litických príčin bola táto tradí-
cia po okupácii českých krajín 
Nemcami potlačená a  rovnako 
bola potlačená aj po februári 
1948 komunistickým režimom. 
Jej význam sa vytesnil predo-
všetkým zdôrazňovaním bojov 
v rámci Karpatsko-duklianskej 
operácie na jeseň 1944, hoci aj 
tie si zaslúžia úctu a ocenenie 
ako príspevok k oslobodeniu 
a obnoveniu Československej 
republiky v roku 1945. Hrob 
neznámeho vojaka od Zborova 
na Staromestskej radnici v Pra-
he bol Nemcami zlikvidovaný 
a po oslobodení ho nahradil 
hrob neznámeho vojaka z bojis-
ka pri Dukle. Až po roku 1989 
dostáva Zborovská bitka a jej 
hrdinovia opäť svoje zaslúže-
né miesto v dejinách Slovákov 
a  Čechov v boji za slobodu 
a vlastnú štátnosť.

Podujatia k dôstojnej spo-
mienke Zborovskej bitky sa 
začali už 26. júna 2017 na Vít-
kove v Prahe slávnostným odo-
vzdaním posolstva, ktoré bolo 
vložené do Bratskej mohyly 
v obci Kalinivka pri Zborove, 
ktorú Česká republika obnovila 
v tomto roku. Tam odpočívajú 
naši padlí z bitky pri Zborove. 

Mramorové tabule z deväťdesi-
atych rokov minulého storočia 
previezli do Českej republiky 
a budú uložené vo Vojenskom 
historickom archíve v Prahe.

Mohyla, znázorňujúca 
zemľanku, v akej čs. dobrovoľ-
níci bývali, dielo podľa projektu 
architekta Jaroslava Rösslera, 
bola odhalená v roku 1927 a aj 
keď bola udržiavaná, k stému 
výročiu bitky si už vyžadovala 
generálnu opravu. Plán rekon-
štrukcie vypracoval architekt 
Lukáš Hudák, ktorý rešpekto-
val projekt svojho predchodcu. 
Treba vyzdvihnúť, že L. Hudák 
sa z úcty k padlým legionárom 
vzdal svojho honoráru za plány 
rekonštrukcie mohyly, pre ktorú 
si obstaral aj vzorky pôvodné-
ho materiálu z Čiech. Na zre-
konštruovanú pôvodnú mohylu 
však na jej pravom boku pribud-
li mramorové dosky s menami 
padlých a tak už takmer dvesto 
československých hrdinov ne-
bude anonymných. V zozname 
padlých je uvedený aj Slovák 
Jozef Novoveský, ktorý je 
v mohyle aj pochovaný. Druhý 
Slovák, Ján Veselý, bol po boji 
pri Zborove nezvestný, preto 
v zozname uvedený nie je.  Na 
čelo mohyly sa vrátila aj replika 
pôvodnej mosadznej pamätnej 
dosky, ktorá sa stratila počas 
bojov v druhej svetovej vojne. 
Za doskou, na ktorej je aj veľ-
ký československý štátny znak 
a nápis v češtine a ukrajinčine 
umiestnili 1. júla 2017 predsta-
vitelia  ČsOL spolu so zástupca-
mi prezidentskej kancelárie ČR, 
Úradu vlády ČR, ministerstva 
obrany ČR a ďalších subjektov 
posolstvo nasledovníkov odka-
zu československých legioná-
rov. Do schránky vložili aj prsť 
zeme z Bielej hory, pretože už 
súčasníci víťazstvo pri Zborove 
chápali ako odčinenie bielohor-
skej porážky vojska českých 
stavov v roku 1620. Text nápisu 

na bronzovej doske na čele mo-
hyly znie: „Zde, na staré slo-
vanské půdě, odpočívají synové 
Československa padlí v bitvě 
u Zborova, jež dala jim slavné 
vítězství ve svatém boji za osvo-
bození jejich vlasti a za šťast-
nější budoucnost všech svobod-
ných národů slovanských.“

ČsOL pripravila v rámci 
storočnice celý rad spomienko-
vých akcií, z ktorých je najdôle-
žitejšou Národná púť k Zbo-
rovu. Ňou sa nadväzuje na 
prvorepublikovú národnú púť 
do Zborova, ktorá sa uskutoč-
nila v júli 1927 pri príležitosti 
desiateho výročia víťaznej bit-
ky Československej streleckej 
brigády v Rusku pri Zborove 
(2. júla 1917 uskutočnila národ-
ná púť do Zborova, vtedy leži-
aceho v tarnopolskom vojvod-
stve Poľska). Púte do Zborova 
sa teraz, po sto rokoch od bitky, 
zúčastnilo viac ako 550 pútni-
kov, medzi nimi (žiaľ) len hŕst-
ka Slovákov. Hlavným bodom 
programu bol slávnostný pietny 
akt pri mohyle v nedeľu 2. júla 
2017 pod záštitou predsedu Po-
slaneckej snemovne Parlamen-
tu ČR Jana Hamáčka. Na vybra-
né miesta zborovského bojiska 
zaviedli pútnikov pripravené 
náučné chodníky so sprievod-
cami a mapovými podkladmi. 
Bojisko má aj mobilnú apliká-
ciu, ktorú si návštevníci budú 
môcť stiahnuť aj v budúcnosti 
prostredníctvom stránok www.
zborov1917.cz. Sprievodný 
program sa uskutočnil v Čes-
kom dome v Tarnopole.

Je skutočne obdivuhodné, 
ako organizátori z ČsOL pri-
pravili túto dôstojnú pietnu spo-
mienku na padlých a aj oslavu 
víťaznej bitky. Vydali množ-
stvo informačných materiálov 
o Zborovskej bitke, pripravili 
panelovú výstavu v českom a 
ukrajinskom jazyku v hoteli Ter-
nopol, zorganizovali slávnostný 
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koncert Big Bandu Ústrednej 
hudby Armády Českej republi-
ky v Tarnopolskom divadle Ta-
rasa Ševčenka i divadelnú hru 
ochotníckeho súboru z Mladej 
Boleslavi „Zborov“, minikonfe-
renciu historikov s témou bitky 
pri Zborove a besedu s potom-
kami účastníkov bitky. V hoteli 
Ternopol v Ternopole dva dni 
pracovalo informačné centrum, 
uskutočnili sa aj komentované 
prehliadky zborovského bojis-
ka. Dňa 2. júla otvorili v Múzeu 
Zborov výstavu v ukrajinskom 
jazyku o bitke, pri rekonštru-
ovanej mohyle v Kalinivke 
koncertovala Ústredná hudba 
Armády ČR. Potom nasledo-
vala bohoslužba pri mohyle 
a pietny akt na uctenie padlých 
zborovských hrdinov. Na sláv-
nosti sa zúčastnila aj skupina 
„husitských“ bojovníkov v his-
torických kostýmoch aj s husit-
skými pavézami a zbraňami. Pri 
tejto príležitosti posvätili aj dva 
husitské prápory – Jána Žižku 
z Trocnova a kráľa Jiřího z Par-
dubíc. Je známe, že husitské tra-
dície a symbolika hrali v česko-
slovenských dobrovoľníckych 
jednotkách v Rusku – od Čes-
kej družiny, cez Prvý strelecký 
pluk, Čs. streleckú brigádu až 
po Československý armádny 
zbor veľkú úlohu a prispievali 
k zvyšovaniu bojovej morálky a 
odhodlanosti medzi legionármi. 
Na pietnych aktoch sa zúčast-
nili aj jednotky v historických 
uniformách ruských dobrovoľ-
níkov a príslušníci Aktívnych 
záloh ozbrojených síl ČR.

Súčasťou programu bolo aj 
vystúpenie folklórneho súboru 
Čechov z Volyne. Potomkovia 
legionárov potom zasadili pri 
Bratskej mohyle v Kaliniv-
ke pamätnú lipu. Slávnostnú 
spomienku uzavrelo zapálenie  
sviečok. Všetci účastníci púte 
dostali Pamätné listy a pamätné 
medaily k 100. výročiu bitky, 
väčšina aj na túto príležitosť 
špeciálne pripravené rôzno-
farebné tričká. Jednota ČsOL 
v Mladej Boleslavi sa pre záu-
jemcov postarala aj o fľaštičky 
na prsť zeme zo zborovského 

bojiska, ktoré následne jej čle-
novia zapečatili voskom a špe-
ciálnym razidlom. Ako občer-
stvenie sa účastníkom akcie 
podávala vzorka zo stravy čes-
koslovenských dobrovoľníkov 
– boršč a grečka (pohánková 
kaša s rybou).

Časť účastníkov púte v na-
sledujúci deň, v rámci ducha 
zmierenia už tradične navštívi-
la aj miesta, kde sa nachádzal 
poľný lazaret uhorského 86. 
pešieho pluku z Nového Sadu 
a položila na hromadný hrob 
tam pochovaných rakúsko-
-uhorských vojakov, medzi kto-
rými sú nepochybne aj Slováci 
z Dolnej zeme, veniec. Celú 
púť uzavrela prehliadka miesta 
najkrutejších bojov a aj najväč-
ších československých strát – 
kóty 394, Mogily.

Súčasne sa predovšetkým 
v Českej republike, ale aj na 
iných miestach (na Sloven-
sku v Pukanci a v Maďarsku 
v Budapešti) uskutočnila akcia 
„Sviečka za padlých“, ktorá 
pripomenula padlých legioná-
rov – ale aj rakúsko-uhorských 
vojakov – v tejto bitke. Špeciál-
ne sviečky sa zapálili jednotne 
v nedeľu 2. júla 2017 o 18.00 
hodine: www.svickyzapadle.
cz. Pri tejto príležitosti ČsOL 
vydala aj denník so spomien-
kami legionára Karola Fibicha, 
účastníka bitky, ktorý zazname-
nal vo svojom denníku viacero 
zaujímavých momentov. Osla-
vy stého výročia Zborovskej 
bitky uzavrela ukážka bojov 8. 
júla 2017 v bývalom vojenskom 
priestore v stredočeských Milo-
viciach. Súčasťou akcie bola aj 
návšteva Legiovlaku.

V bojoch pri Zborove sa zú-
častnili viacerí Slováci, z kto-
rých padli Jozef Novoveský, 
rodák z Budapešti a Ján Veselý 
z Pukanca. Následného tarno-
poľského ústupu sa zúčastnil 
napríklad aj Jozef Gregor-Ta-
jovský.

Ferdinand Vrábel

Po stopách
Milana Rastislava Štefánika 

a československých
dobrovoľníkov v Taliansku

V dňoch 22. septembra  – 2. 
októbra 2017 sa uskutočnila púť 
Československej obce legionár-
skej do Talianska s cieľom na-
vštíviť zajatecké tábory Padula, 
Santa Maria CapuaVetere a Sul-
mona, kde boli sústredení počas 
prvej svetovej vojny rakúsko-
-uhorskí zajatci, medzi nimi aj 
desaťtisíce Čechov a Slovákov. 
Taktiež  bol pri tejto príležitos-
ti odhalený pomník v Solbiate 
Olona a pamätná tabuľa v Sul-
mone. V Santa Maria CapuaVe-
tere pri Neapole bola starostovi 
obce odovzdaná pamätná tabu-
ľa, ktorá by mala byť odhale-
ná v roku 2018. Na niektorých 
týchto akciách sa zúčastnili aj 
česká veľvyslankyňa v Talian-
sku Hana Hubáčková, sloven-
ský veľvyslanec v Ríme JUDr. 
Ján Šoth a zástupca Nadácie 
Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave PhDr. Ferdinand 
Vrábel. Treba oceniť výdatnú 
pomoc asistenta českej amba-
sádorky Jozefa Špánika, ktorý 
výpravu sprevádzal a aj pomoc 
asistentky slovenského veľvy-
slanca pani Ľubice Šalvatovej 
Baiocchi.

 Prvými čs. jednotkami, kto-
ré začali vznikať na jeseň 1917 
v Taliansku boli oddiely roz-
viedčikov a pracovné oddiely. 
Zvláštne oddiely Čechov a Slo-
vákov pôsobili ako vyzvedači 
a agitátori, pracovné oddiely 
pomáhali talianskej armáde 

budovať opevnenia a zákopy. 
Ofi ciálne československé lé-
gie sa v Taliansku vytvorili až 
po úspešnom rokovaní Mila-
na Rastislava Štefánika s ta-
lianskymi vládnymi činiteľmi 
a podpísaní dohody 21. aprí-
la 1918. Talianske légie teda 
vznikli po ruských a franc-
úzskych ako posledné, ale po 
návrate do Československa 
koncom roku 1918 a začiatkom 
nasledujúceho roku mali veľký 
význam pri obsadzovaní pohra-
ničia nového štátu, v bojoch na 
Těšínsku a hlavne na Slovensku 
v prvom polroku 1919.

 V miestach bojov, pri po-
mníkoch a hroboch Čechov 
a Slovákov sa uskutočnili vi-
aceré pietne akty: napríklad 
v Roverete, Arku, na kóte 703 
– Doss Alto, Foligne, Perugii 
atď. Pietne akty sa konali aj 
na poľskom cintoríne z druhej 
svetovej vojny v Monte Cassi-
ne a na britskom vojnovom 
cintoríne, tiež z toho obdobia 
v Assisi.

V Ríme sa v spolupráci 
oboch veľvyslanectiev uskutoč-
nilo aj uvedenie knihy ruského 
a francúzskeho legionára, sta-
rodružiníka Vladimíra Vaňka 
Moje válečná odyssea. Na sláv-
nosti sa zúčastnila aj jeho dcéra 
Míra B. Vaněk Shejbal (*1939) 
zo Švédska. Vl. Vaněk (1895 
– 1965), ktorý žil po februári 
1948 v Taliansku, je pochovaný 
na cintoríne v Ríme a pri jeho 
hrobe sa pri tejto príležitosti 
uskutočnil tiež pietny akt.

 V talianskej metropole, ne-
ďaleko miesta prísahy Talian-

Zo spomienkovej slávnosti v Ríme.
Foto: F. Vrábel
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skych légií 24. mája 1918, polo-
žila výprava v blízkosti Múzea 
talianskych ozbrojených síl 
a pomníka kráľa Viktora Ema-
nuela II., zjednotiteľa Talian-
ska, pri mieste, ktoré je známe 
aj pod názvom Oltár vlasti, ky-
ticu k tabuli pripomínajúcej túto 
významnú udalosť, kedy z rúk 
talianskeho premiéra Vittoria 

Emanuela Orlanda prevzal bo-
jovú zástavu M. R. Štefánik.

Účastník tejto slávnosti, spo-
mínaný ruský a francúzsky le-
gionár Vladimír Vaněk slávnosť 
vo svojej knihe opísal slovami: 
„A onen slavný den svěcení čes-
koslovenského praporu, na jaře 
1918, před pomníkem Viktora 
Emanuela, vystoupil (Štefánik – 

pozn. F. V.) pevným krokem na 
estrádu. A ta jeho řeč! Ani jed-
no oko nezůstalo suchým. Ná-
městí zachvělo se provoláním 
slávy a oči vojáků leskly se tak 
zvláštním leskem. Orlando sám 
zaslzel a otíral si obličej kapes-
níkem paní Brázdové.“

(Pozn. Amelie Posse 
Brázdová bola Švédka, ktorá sa 

vydala za českého maliara a vý-
tvarníka Oskara Brázdu. Žili 
v Taliansku a po vstupe krajiny 
do vojny boli obaja internovaní 
na Sardínii. Po uvoľnení z inter-
nácie sa zapojili do čs. odboja 
v Taliansku.)

 Ferdinand Vrábel

  – Masarykovo demokratické hnutí –   – Masarykovo demokratické hnutí – 

Odhalenie pomníka
generálovi Malárovi

Za účasti členov Klubu ge-
nerálov  SR,  obyvateľov mesta 
Stará Turá, ECAV a mnohých 
záujemcov na cintoríne v Starej 
Turej  20. augusta 2017 odhalili 
pomník generálovi Augustínovi 
Malárovi. 

Klub generálov, ako sta-
vovská organizácia združujúca 
generálov OS  a OZ v činnej 
službe, zálohe i výslužbe má vo 
svojom pláne o.i. aj významnú 
úlohu postaviť pomníky štyrom  
povstaleckým generálom. Sláv-

nostný príhovor  na slávnost-
nom odhalení pomníka prednie-
sol gen.mjr.Svetozár Naďovič, 
z príhovoru ktorého vyberáme:“ 
Pokolona hodnotám generála 
Malára ako uvedomelého Slo-
váka od jeho študentských čias, 
s vynikajúcimi ľudskými vlast-
nosťami, ktoré hlásal v rodine, 
v škole a v evanjelickej cirkvi. Vo 
svojom živote, predovšetkým vo 
vojenskom živote sa vždy sprá-
val ako človek. Počas štúdií zís-
kal vynikajúci vzťah k českému 
národu. Bol aktívny príslušník 
československých légií v Talian-
sku. Osvedčil sa v bojoch ako 
dôstojník proti rakúsko-uhor-
skej armáde v roku 1919. Ešte 
aj v roku 1940 ho hodnotili ako 
nekompromisného Čechoslová-
ka a slavianofi la. Za vojnového 
Slovenského štátu to bol najú-
spešnejší a najobľúbenejší poľ-
ný veliteľ slovenskej armády. 

Generál, ktorý sa spolupodieľal 
na vypracovaní ozbrojeného 
povstania slovenskej armády 
proti hitlerovskému Nemecku 
a s vynikajúcimi operačno-stra-
tegickými vedomosťami, v kri-
tickej dobe troch dní začiatkom 
Povstania 29.8. –  31.8.1944  
zaujal nepochopiteľné postoje, 
zamýšľam sa, prečo a kto ho 
presvedčil, aby zaujal postoj 
nezačať Povstanie a nazývať ho 
predčasným. Hoci nebol sám, 
kto otáľal s okamžitým zapoje-
ním do povstania, premeškal tri 
dni, ktoré znamenali odzbroje-
nie VA a jeho to stálo život. Do-
spel som k názoru, že generál 
Malár nebol germanofi lom ani 
podporovateľom nacistického 
Nemecka. Zastával antifašistic-
ké postoje vo svojom postavení 
či už ako diplomat v Berlíne, 
ako aj potom, keď sa oženil s 
Nemkou Margot Grosse. S Mar-

got ho spájala vzájomná láska. 
Príslušníci jej rodiny boli ako 
odporcovia nacistického režimu 
prenasledovaní. Taká je pravda. 
Česť pamiatke generála Au-
gustína Malára!“

Autorom pomníka gen. Ma-
lára je akad. sochár Marián 
Polonský. Autorom busty: vo-
jenský sochár Ladislav Pollák. 
Autormi nápisov sú Ing. Sveto-
zár Naďovič a Ing. Gustáv Ru-
mánek. Zhotoviteľom diela je 
KBT s.r.o.

– Klub generálov  SR – – Klub generálov  SR – 

XX. ročník cyklu setkání 
„Myšlenky TGM a součas-

nost“
v Kopřivnici je minulostí.

Ano, 16. listopadu 2017 se 
dvacátým pokračováním cyklu 
setkání občanů s osobnostmi 
společenského života nad myš-
lenkami T. G. Masaryka v kon-
textu se současností, celý cyklus 
uzavřel. 

V Kopřivnici se tak dvacet 
let hosté a občané snažili hledat 

mezi různými tématy odpověď 
nejen na otázky současnosti, ale 
i odpověď na to, zda myšlen-
ky TGM jsou jen historickými 
fakty, či mají stále co sdělit i 
dnešku.

V závěrečném, jubilejním 
ročníku, jsme v první části pře-
devším vzpomenuli a poděko-
vali mnoha osobnostem, které 
se zasloužily o vznik této akce. 
Byli to především dva členové 
Klubu Masarykova demokratic-
kého hnutí Kopřivnice, Lubo-
mír Hanzelka a Bohuslav Ficek. 
Oba každým coulem demokraté 
a obhájci myšlenek TGM. Ne-

jsou již bohužel mezi námi, ale 
jejich energie a úpornost způso-
bila, že se do práce pro realiza-
ci akce pustili i mladší členové 
klubu. Postupně jsme se díky 
nim „prodrali“ do dveří mnoha 
institucí a k mnoha osobnostem 
politického a společenského ži-
vota České republiky. 

Ať už to byly kanceláře 
Pražského Hradu, Poslanecké 
sněmovny, Senátu či Rádia Svo-
bodné Evropy. Ostatně RFE/RL 
se stalo hlavní záštitou všech 
dvaceti ročníků a ředitel české-
ho vysílání této stanice Pavel 
Pecháček i dlouholetým hostem 

a komentátorem akce.
Nikdy jsme současně neza-

pomínali na zásluhy a vliv na 
vznik Československého státu 
Milana Rastislava Štefánika. 
Propojili jsme tak mnoho témat 
s oběma osobnostmi, které měly 
největší zásluhy na skutečnosti, 
že oba státy jsou dnes pevnou 
součástí Evropy.

Myslíme, že můžeme být 
hrdi na to, jaké osobnosti přija-
ly během let naše pozvání. Jen 
pro ilustraci – Jan Ruml-ministr 
vnitra ČR, Vilém Holáň-minis-
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19. septembra 2017 o 10. 00 
hodine privítali na hlavnej stani-
ci v Bratislave, Námestie Franza 
Liszta v rámci slovenského pro-
gramu repliku legionárskeho vla-
ku z obdobia vojnových operácií 
československých légií v Rusku 
v rokoch 1918 -1919 na jeho po-

slednej zastávke, ktorá trvala  od 
1. augusta do 28. septembra 2017. 
V Žiline, Dolnom Kubíne, Popra-
de, Medzilaborciach, Humennom, 
Košiciach, Zvolene a Nitre si ex-
pozície Nadácie Milana Rastislava 
Štefánika pozrelo viac ako 40-tisíc 
návštevníkov.

tr obrany, Petr Pithart-předseda 
horní komory Parlamentu ČR, 
František Lobkowicz-biskup os-
travsko-opavské diecéze, Ivan 
Medek-tajemník prezidenta ČR 
Václava Havla, Martin Palouš-
-chartista, disident, diplomat, 
Ladislav Špaček-mluvčí Václa-
va Havla, Pavel Telička-hlavní 
vyjednávač vstupu ČR do EU a 
mnoho dalších zástupců politic-
kých stran, duchovní sféry, pub-
licistiky i běžných občanů.

V druhé části jsme poně-

kud pozměnili dramaturgii a do 
křesel hostů zasedli novináři a 
komentátorem se stal Radko 
Kubičko, redaktor Českého roz-
hlasu, tak trochu nástupce již 
vzpomínaného Pavla Pecháčka.

Novináři Lukáš Jelínek a 
Martin Komárek tak byli v ne-
zvyklé situaci. Tentokrát nezpo-
vídali, ale sami byli zpovídáni 
z osobních postojů k současné 
situaci. Vznikl tak neobvyklý 
formát, který se skvěle vypla-
til. Přestože se názory obou 

v lecčems různili, došlo k dis-
kusi bez jakýchkoliv ostrých, 
nesmyslných slovních výměn 
či překřikování. Nakonec se do 
diskuse zapojili i diváci a k na-
šemu překvapení závěr akce ne-
bral konce. 

Přesně v duchu T.G.Masary-
ka šlo o diskusi, kde se otevřeně 
hovořilo, ale vysoce kultivova-
ně a bez urážek. Přesně tohoto 
jsme chtěli dosáhnout a naznačit 
občanům, kde bychom se chtěli 
v budoucnu ubírat při pořádání 

podobných akcí Klubu Masary-
kova demokratického hnutí.

Nápadů a podnětů máme 
mnoho a pokud bude trvat tak 
velký zájem veřejnosti jako 
doposud, pokusíme se alespoň 
o některé z nich. Demokracie, 
jak si myslíme, nás všechny po-
třebuje nejen proto aby přežila, 
ale aby rozkvétala a zakořenila 
v našich myslích.

Lubomír Sázovský

Slávnostné odhalenie
pamätníka československým 

vojakom v Solbiate Olona

V rámci spomienkových 
osláv Storočnice Prvej svetovej 
vojny sa 25. septembra  2017 
veľvyslanec SR v Taliansku Ján 
Šoth spolu s českou veľvyslan-
kyňou Hanou Hubáčkovou, ho-
norárnym konzulom Slovenskej 
republiky v Taliansku Luigim 
Cuzzolinom, 50-člennou dele-
gáciou Československej obce 
legionárskej, miestnymi auto-
ritami, zástupcami miestnych 
ozbrojených síl, dobrovoľníc-
kymi spolkami a miestnymi 
školami zúčastnil na inaugurá-
cii historickej stély venovanej 
pamiatke 563 československých 
vojakov pochovaných v regió-
ne Lombardia v období medzi 
1918-1920.

Pamätník, ktorý bol postave-
ný v Solbiate Olona z iniciatívy 
a na náklady miestneho úradu 
v spolupráci so slovenským 
a českým veľvyslanectvom v 
Taliansku, stojí dnes na mieste 
československého vojenského 
cintorína. Ten bol v roku 1968 
zrušený kvôli výstavbe základne 
NATO. Súčasný primátor mes-

ta Luigi Melis spoločne s pplk 
Vincenzom Ciaraffom sa preto 
rozhodli navrátiť mestu spom-
ienku na našich vojakov. Okrem 
vavrínového venca obaja veľ-
vyslanci položili ku pomníku aj 

relikviár so slovenskou a českou 
zemou (slovenská priamo z Ko-
šarísk a Bradla). Delegácia tiež 
navštívila miestny cintorín, na 
ktorom je zachovaný pôvodný 
kríž československých legioná-
rov a kláštor v Cairate, ktorý vo 
vojnových rokoch prichýlil 18. 
prápor československých légií. 
Organizátori na záver prezen-
tovali knihu „Čechoslováci na 
Olone“ od autora podplukovní-

ka Ciaraffu a výročnú známku, 
ktorú talianska pošta venovala 
pamiatke na československých 
vojakov bojujúcich na Piave.

26. septembra sa slovenský 
veľvyslanec zúčastnil na Veľ-
vyslanectve Českej republiky aj 
na krste knihy „Moja vojenská 
odyssea, spomienky legionára 
V. Vaňka“, ktorý je pochova-
ný na nekatolickom cintoríne v 
Ríme. 

Mesto Solbiate Olona sa stá-
va ďalším kľúčovým miestom v 
talianskom teritóriu, ktoré spája 
naše národy spoločnou histó-
riou.

Spomienkové podujatia
pri hrobe československého 

legionára a pri tabuli
M. R. Štefánika a slávnostné 
odhalenie pamätných tabúľ 

českým a slovenským
vojakom

Pri príležitosti Storočnice 
Prvej svetovej vojny veľvy-
slanectvá Slovenskej a Českej 
republiky v Taliansku v spolu-
práci s Československou obcou 
legionárskou zorganizovali spo-
ločne niekoľko spomienkových 
podujatí. 

Zástupkyňa veľvyslanca 
Lucia Marcišiaková spolu so 
svojou českou partnerkou a de-
legáciou legionárov 27. septem-
bra 2017 položili vavrínový ve-
niec k hrobu československého 
legionára Jána Čalouna, ktorý 
je pochovaný v Ossariu na rím-
skom cintoríne Campo Verano 
a k pamätnej tabuli, venovanej 
generálovi Štefánikovi na ná-
mestí Madonna di Loreto pri 
Oltári vlasti v Ríme.

Za účasti zástupcov sloven-
ského aj českého veľvyslanec-
tva, delegácie Československej 
obce legionárskej a najvyšších 
miestnych civilných a vojen-
ských autorít boli 30. septem-
bra 2017 odhalené dve pamätné 
tabule v mestách Sulmona a 
Giulianova (obidve v regió-
ne Abruzzo). Po slávnostnom 
kladení vencov na cintoríne v 
Sulmone, kde je pochovaných 
120 českých a slovenských vo-
jakov, sa delegácia zúčastnila v 
kláštore Sv. Ducha (Abbazia di 
Santo Spirito) odhalenia tabule, 
venovanej pamiatke viac než 
7-tisíc slovenských a českých 
vojakov zo zajateckých táborov 
Fonte d´Amore a 400 dôstojní-
kov slovenského a českého pô-

– Podujatia Veľvyslanectva SR v Taliansku – – Podujatia Veľvyslanectva SR v Taliansku – 

Solbiate – historická stéla
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vodu v tábore Badia v Sulmone 
v období medzi 1916 a 1918. 
Tabuľa bola zrealizovaná z ini-
ciatívy Československej obce 
legionárskej a na prípravách 
aktu spolupracovali obidve veľ-
vyslanectvá spolu s miestnymi 
inštitúciami.

Spomienkové podujatie ot-
vorila riaditeľka kultúrnej inšti-
túcie Polo museale della regione 
Abruzzo, Lucia Arbace, primá-
torka mesta Annamaria Casini, 
šéf generálneho štábu vojenské-
ho veliteľstva regiónu Abruzzo, 

plk. Antonio Ruscitto a historik 
Mário Salzano. Zástupcovia 
obidvoch veľvyslanectiev vy-
jadrili poďakovanie miestnym 

inštitúciám ako aj dobrovoľníc-
kym združeniam za starostlivo-
sť o spoločný hrob vojakov na 
miestnom cintoríne a položili k 
tabuli vavrínové vence. Násled-
ne sa uskutočnila prehliadka za-
jateckých táborov.

V ten istý deň sa v meste 
Giulianova za účasti zástup-
cov obidvoch veľvyslanectiev, 
miestnych civilných a vojen-
ských inštitúcií uskutočnilo 
slávnostné odhalenie bronzovej 
tabule československému legi-
onárovi bojujúcemu v ruských 

légiách Jánovi Kelblovi, ktorý 
zahynul počas transportu zo Si-
bíra domov na železničnej stani-
ci v Giulianove 13.apríla 1919. 
Jeho príbeh, dlho zabudnutý od-
halil miestny archív z iniciatívy 
historika Waltera De Berardinis. 

Mestá Sulmona a Giulianova 
sa navždy zapísali do historickej 
mapy talianskych miest, s ktorý-
mi nás spája spoločná história.

Ľubica Šalvátová Baiocchi
a Petra Barteková

 

V SOĽNEJ KOMORE
A V NÁRODNOM PARKU 

BERCHTESGADEN

V dvoch letných turnusoch 
(18. – 23. 6. ; 9. – 14. 7. 2017) 
absolvovali členovia Spoloč-
nosti M. R. Štefánika z Brezo-
vej pod Bradlom, Nitry, Dudi-
niec, Bratislavy, Myjavy, Košíc, 
Turej Lúky, Rožňavy, Banskej 
Bystrice, Považskej Bystrice, 
Trenčína, Moravského Liesko-
vého, Rozhanoviec, Prievidze, 
Ďurďošíka, Starej Turej, Re-
vúcej, Noveho Mesta n.V., Prie-
pasného  a Bruselu turistický 
zájazd do Nemecka a Rakúska.  
Dopravu zabezpečila brezov-
ská fi rma Dekabus, ubytovanie 
so stravou poskytol Alpenhotel 
Brennerbascht v Bischofswie-
sene, obce, ktorá organicky pa-
trí k hornobavorskému Berch-
-tesgadenu. Z okien hotela, 
vedeného sympatickou Olyou 
Yudakovou (Olja Judakova), 
vidno priamo na alpský masív 
Watzmann, ktorého Mittelspitz 
(2713) je druhý najvyšší štít v 
Nemecku. Už najbližšie oko-
lie má množstvo turistických 
chodníkov, ten najatraktívnejší 
vedie k bralu Agnes (1305), no 
ich program takmer týždenné-
ho pobytu  bol situovaný  do 
bavorského Národného parku 
Berchtesgadensko. Jeho nád-
heru milujú turisti, maliari a spi-
sovatelia od 19. storočia. Naši 
cestovatelia spoznali i Horné 
a Dolné Rakúsko, Salzbursko, 
povodia riek Salzachu a Duna-
ja (od Linzu po Melk). O náplni 

programu sme sa porozprávali 
s jeho tvorcom i vedúcim po-
bytu Mgr. Petrom Pavlom Uh-
líkom.

°Účastníci zájazdu na-
stúpili v Brezovej pod 
Bradlom, ďalší v Piešťanoch 
a v Bratislave. Čo zaujíma-
vého ste navštívili už počas 
cesty do vášho prechodného 
bydliska?

Bola nedeľa, rakúska diaľ-
nica voľná a tak sme pomer-
ne skoro odbočili pri  Linzi na 
Gmunden a predpoludním sme 
už boli v Bad Ischli. Program 
sme venovali pamiatke  Alžbety 
Bavorskej (Sisi) a jej manželo-
vi, cisárovi Franzovi Jozefovi I. 
Navštívili sme preto Kaiservillu 
Elisabeth, ktorú ešte ako Impe-
rial Villu dostali novomanželia 
od matky Sofi e v roku 1854. 
V interiéri je teraz múzeum s 
viacerými originálnymi pred-
metmi (písací stôl Františka s 
kópiou listu, ktorým vypove-
dal vojnu Srbsku, či posmrtná 
maska Sisi). Park okolo vily s 
reštauráciou je veľmi pekný a 
za prechádzku v ňom sa tiež 
platí. Prešli sme sa aj mest-
ským centrom, ktoré je z troch 
strán ako polostrov ohraniče-
né riekou Traun a jej prítokom 
Ischl. Sú tu kúpele so slaným  
prameňom, stále hojne navšte-
vované. Aj preto si cisár  zvolil 
mesto za letné sídlo. Došli sme 
až na Esplanádu, pred budovu 
mestského múzea, kedysi ho-
tela, v ktorom sa v roku 1853 
osudovo stretli Franz a Alžbeta.  
Na druhej strane rieky Traun sa 

zasa vyníma Lehar Villa, kúpe-
ná v roku 1910 slávnym hu-
dobným skladateľom Franzom 
Lehárom. On, spolu s Emmeri-
chom Kálmánom, majú v parku 
sochy.

°Proti toku rieky Traun ste 
pokračovali do Hallstattu, le-
žiacom pod severnými sva-
hmi Dachsteinu.

V tomto historickom mes-
tečku, ktoré Johann W. Goethe 
nazval  jedným z divov sveta, 
strávili sme zvyšok  horúceho 
popoludnia. Hallstatt je tera-
sovito rozložený na západnom 
brehu jazera toho istého mena, 
väčšinou barokové domy sú  
spojené priechodmi a scho-
dišťami. Starú architektúru 
skrášľujú muškáty, na malom 
námestí sa vyníma stĺp Naj-
svätejšej trojice. Fortnou sme 
vyšli k barokovému katolícke-
mu Kostolu Panny Márie, za 
ktorým je malý cintorín s kost-
nicou v kaplnke Sv. Michala. 
Dolu, na hlavnej ulici, vošli sme 
do evanjelického kostola a pri-
pomenuli si tohoročné päťsté 
výročie Lutherovej reformácie, 
čo sme zapísali i do návštevnej 
knihy. Potom prišlo k rozdeleniu 
výpravy na tých, ktorí túžili po 
oddychu a občerstvení, ďalší 
využili loď na plavbu jazerom. 
Ba vedychtiví sa lanovkou vy-
viezli na prehistorické múzeum 
s hrobmi a nálezmi predmetov 
vyspelej doby hallstattskej kul-
túry v st. dobe železnej (8. - 5. 
st. pred Kristom). Navštíviť 
však soľnú baňu  už  nestačili.

°Podľa prospektu ste po-

tom cez Golling, Hallein a 
Berchtesgaden pricestovali 
do cieľa v Bischofswiesene a 
ubytovali sa.

Čakali nás ústretoví za-
mestnanci hotela Alpenhotel 
Brennerbascht, ležiaceho na 
Hlavnej ceste pozdĺž rieky 
Bischfswieser Ache.  Rozde-
lili nás do dvojposteľových 
izieb, vedľa v reštaurácii sme 
sa mohli navečerať. Mestečko 
pôvodne patrilo do Rakúska, k 
Bavorsku bolo pripojené v roku 
1817. Z okna hotela sme spo-
znali Watsmann (2713), tento 
zapadajúcim slnkom ožiarený, 
„rodinný“ vrch Berchtesgaden-
skych Álp (otec, matka a deti).

°Čo bolo  prvým cieľom 
vášho pobytu?

Pondelňajší program sme po 
nedeľnej dlhej jazde zo Sloven-
ska zamerali na pobyt v prírode. 
Doobeda to bolo v atraktívnom 
Almbachklamme – tri kilometre 
dlhom vápencovom  kaňone  s 
29 mostíkmi, 320 schodiskami 
a tunelom, s prevýšením 220 
metrov. Toto bizarné prostredie 
vzniklo topením ľadovcov už 
pred pätnásťtisíc rokmi. Ostat-
né vytvorili i tvoria  povrchové 
a podzemné vody. Vstup do 
rokliny sme začali za slnečné-
ho počasia pri starom mlyne z 
roku 1683 a vrátili sa oblúkom s 
ďalším stúpaním (120 m) a ná-
vratom k autobusu. Krokomer 
nám ukázal sedem kilometrov, 
zážitkov a dobrých pocitov bolo 
na rozdávanie.

Poobedie sme strávili plav-
bou na zelenom, pôvodom  ľa-

So Spoločnosťou M.R.Štefánika po Európe

Pamätná tabuľa v Sulmone
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dovcovom jazere Königssee, 
podobnom nórskemu fjordu. 
Je najčistejšie v celom Nemec-
ku, dĺžku má viac ako osem 
kilometrov a hlboké je skoro 
dvesto metrov. Plavili sme sa 
z prístavu v obci Schönau am 
Königssee na drevenej lodi s 
elektrickým pohonom. Zabával 
nás trubkár, ktorý otočený k str-
mej skalnej stene Watzmannu 
hral melódiu a jej echo doznie-
valo k nám až sedemkrát! Bol 
to úžasný audiovizuálny zážitok 
pre všetkých na palube. Väčši-
ne z nás stačil výlet na kamen-
ný šelf s pútnickým Kostolom 
Sv. Bartolomeja z 12. storočia s 
neďalekým kráľovským poľov-
níckym zámkom. Po prehliadke 
miesta sme sa vrátili späť do 
Schönau , kde sme najprv po-
zreli bobovú a skeletovú dráhu 
(1968), pošpacírovali obchod-
nou ulicou so stánkami. Menšia 
skupina ešte od Bartolomeja 
pokračovala loďou k mólu Sa-
let a odtiaľ k jazeru Obersee. V 
druhom turnuse dve dámy vyšli 
aj k vodopádu Rotelbach, naj-
vyššiemu v Nemecku.

°V utorok ste sa vydali 
po stopách Mozarta, via-
nočnej Tichej noci a soľných 
kúpeľov.

Áno, najprv sme navštívili 
Salzburg. Z autobusu sme vy-
stúpili  na ulici Paris-Lodron-
-Strasse a spoločne sme vy-
kročili k malebnému zámku 
Mirabell, ktorého najkrajšou 
časťou je schodište s plastika-
mi G. R. Donnera. Konala sa 
tu práve svadba. Objekt patrí 
do rozsiahlej záhrady (1906) 
s geometricky tvarovanými 
záhonmi, plnými kvetov, sôch 
a fontán. Po  prehliadke  sme  
prešli pešou lávkou (Makart-
-Steg) na ľavý breh rieky do 
Starého  mesta, ktoré je zme-
sou vysokých meštianskych do-
mov, ulíc i uličiek, zhruba medzi 
štyrmi navzájom prepojenými 
námestiami (Rezidenzplatz, 
Domplatz, Kapitelplatz a Mo-
zartplatz). Stredoveké stavby 
nás kryli pred horúcim slnkom, 
ich fasády tak ako v stredove-
ku, zdobia historické erby ce-
chov... Samozrejme, zaujala 
nás hlavne obchodná Obilná 
ulica a žltý dom, v ktorom sa 
narodil  W. A. Mozart (1756). 
Odtiaľ sme pokračovali k Starej 
tržnici s otvorenými stánkami 

najrôznejšieho tovaru a ob-
čerstvenia. Nasledovalo Rezi-
denčné sídlo, v ktorom je zná-
ma Habsburská sála s portrétmi 
cisárov i veľká galéria majstrov 
16.- 18. storočia. Keď sme si 
palác zvonka nafotili, prešli 
sme okolo konských záprahov 
na Dómske námestie a vstúpi-
li do Dómu. V tejto obrovskej 
katolíckej katedrále (10 tisíc 
ľudí!),  sme videli hneď vľavo 
kaplnku, v ktorej krstili Mozar-
ta, na stenách a hlavnej kupole 
interiéru sú fresky významných 
majstrov. Pred presbytériom je 
vchod do krypty arcibiskupov 
a biskupov. Z Dómu sme sa 
niektorí vydali hore  do pevnosti 
Hohensalzburg, ktorá bola za-
ložená v 11. storočí na ochranu 
mesta. Dnes patrí k najzacho-
valejším obranným stavbám 
v Európe. Väčšina z nás však 
prešla na Mozartovo námestie, 
kde pred pomníkom skladateľa 
ukončila spoločnú dvojhodino-
vú prehliadku mesta. Vzápätí 
sme sa na hodinku  rozliezli do 
reštauračných  zariadení, niek-
torí ešte navštívili malú cukrá-
reň na Brodgasse – Chlebovej 
ulici, Kúpili domov originálne 
čokoládové Mozartove gule, 
robené podľa pôvodného re-
ceptu a balené do strieborného 
staniolu. 

Krátko poobede sme 
Salzburg opustili smerom na 
sever a o necelú hodinku  boli 
sme už v dedine Arnsdorf, kde 
sme chceli navštíviť Múzeum 
Tichej noci umiestnené v bu-
dove najstaršej rakúskej školy, 

kde učil autor melódie známej 
vianočnej koledy Franz Xaver 
Gruber (1787-1863). Správca 
pamätnej miestnosti nám po 
telefonickom rozhovore žiados-

ti nevyhovel a tak sme sa pred  
pamätnou školou  učiteľa Fran-
za Grubera len odfotili a pokra-
čovali do neďalekého Obern-
dorf bei Salzburg. Mesto leží na 
ľavom (rakúskom) brehu rieky 
Salzach a dvoma mostami je 
prepojené s pravým (nemec-
kým) brehom, kde sa rozkladá 
mesto Laufen. Centrá oboch 
miest sa k sebe najviac pribli-
žujú v priestore ostrého mean-
dru, kde v minulosti kotvili plte 
dopravujúce i odvážajúce tovar. 
Dôležité však je, že v Obern-
dorfe sa hudobník Gruber 
zoznámil s farárom Josephom 
Mohrom (1792-1848), autorom 
textu koledy Tichá noc, svätá 
noc. V mimoriadne horúcom 
dni, ale evokujúc si zimný čas 
adventu, navštívili sme kapln-
ku, ktorá  od roku 1936 stojí na 
mieste zbúraného pôvodného 
Chrámu Sv. Mikuláša , v ktorom 
24. decembra 1818 pieseň prvý 
raz zaznela. Prežili sme tu,  sa-
mozrejme  kto ako, bizarnú du-
chovnú chvíľu, ktorá v nás bude 
počas Vianoc určite rezonovať 
a vyvolávať  krásnu  spomienku 
na oberndorfskú svätyňu, priľa-
hlé Múzeum Tichej noci ( s his-
torickými exponátmi mestečka) 
i bronzové súsošie autorov ko-
ledy, to všetko v komplexe are-
álu „Stille Nacht, heilige Nacht“  
a jeho genia loci.

Cestou späť do Bischofswie-
senu sme sa zastavili v bavor-
skom kúpeľnom meste Bad Re-
ichenhall, ktoré už päť storočí 
je tradičným centrom výroby 
soli, získavanej odparovaním 
vody nasýtenej soľou. Ešte be-
žal jeden z Dní sviatkov soli a 
tak našim cieľom bola kúpeľná 
štvrť v centre mesta, spojená s 

veľkou záhradou, jednou z naj-
krajších v strednej Európe. Má 
množstvo fontán (jednu aj zo 
soli) a veľa domácich i exotic-
kých stromov a rastlín. Zaujal 
nás kráľovský Kurhaus, kúpeľ-
ný dom s pitnou halou, ktorý 
je prepojený od roku 1912 na 
prírodný inhalátor, čo je 160 
metrov dlhá kolonáda s nahus-
tenými, 13 metrov vysokými, 
trnkovými stromami slivky, cez 
ktoré denne pretečie a prská 
štyristotisíc litrov soľanky. Vo 
veľkej horúčave sme sa tu pre-
chádzali alebo len sedeli a in-
halovali vlhký vzduch, pôsobia-
ci veľmi osviežujúco. Boli sme 
nadšení...

°Bohatý stredajší program 
ste plnili v meste Berchtes-
gaden.

Najprv nás Pavol Dekánek 
vyviezol autobusom na parko-
visko v Obersalzbergu, kde je 
umiestené seriózne informač-
né stredisko o hrôzach nacis-
tickej diktatúry.  Od roku 1936 
tu mal svoje honosné sídlo 
Berghof Hitler. Miesto bolo vla-
dárskou fi liálkou Berlína. „Kan-
celár ľudu“ tu prijímal návštevy, 
okrem iných  prijal tu  dva týžd-
ne pred hanebnou Mníchov-
skou dohodou (1938) aj brit-
ského premiéra Chamberlaina 
(sic!) alebo Himlera na dôležitú 
poradu o premene existujúcich 
get na koncentráky (1943). 
No a nad Obersalzbergom vo 
výške 1820 metrov vypína sa  
Kehlstein (Trčiaca  skala), kde 
nacisti, na návrh Bormana, 
postavili Hitlerovi k 50. naro-
deninám (1939) Kehlsteinhaus 
(Orlie hniezdo).  Častým obyva-
teľom tu bývala Eva Braunová, 
vodca vraj mal strach z výšok 

Kaplnka zrodu Tichej noci.

Škola v Arndorfe
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a z jazdy výťahom. Nás hore, 
na druhé parkovisko, vyviezol 
špeciálny autobus od „infocen-
tra“. Potom už sme skalným 
tunelom  pešo prešli  k spomí-
nanému výťahu, ktorým sme 
sa dostali  priamo  do Orlieho 
hniezda. Stavba dnes slúži ako 
reštaurácia a panely s fotogra-
fi ami v chodbách pripomínajú 
návštevníkom históriu jej vý-
stavby. Treba pripomenúť, že 
boli medzi nami aj  takí, ktorí 
prevýšenie 700 metrov zdolali 
pešo už z Obersalzbergu, ďalší 
zasa „len“ cestu späť. Bolo sl-
nečné počasie a z Orlej skaly 
sme sa kochali  výhľadmi na 
horskú scenériu, dolu na Berch-
tesgaden a jazero Königssee. 
Dovideli sme až do Salzburgu. 
Vyšli sme na vyvýšené mies-
to, ku kresťanskému krížu, na 
prepone golgotskej vertikály a 
horizontály s alpínskym ples-
nivcom (edelweissom); kvetom 
s krátkym vegetačným obdo-
bím, pripomínajúcim osud obetí 
hnedej totality. Bol to zvláštny 
stav a každý z nás sa  s ním 
vyrovnával  podľa svojho  Ani 
fakt, že anglo-americké letec-
tvo na konci vojny Berghof a 
Obersalzberg zrovnalo so ze-
mou, nevystačí citlivému ná-
vštevníkovi aby sa zo zážitkov 
na tomto mieste rýchle spa-
mätal. Až na panoramatickej 
ceste späť do  Berchtesgade-
nu sme sa postupne dostali do 
normálu. Na jednom  jej úseku 
sa nám naskytol nádherný vý-
hľad na Soľnú komoru, ďalej až 
na Dachstein s ľadovcom, kde 
sme boli   počas predchádzaj-
úcich ciest a pobytov v štajer-
skom Ramsau.                                                                                                                          

V Berchtesgadene sme na-
jprv zamierili do soľnej bane 
Salzbergwerk. Vítala nás  veľká 
číslica  „500“, lebo toľko rokov 
uplynulo  od roku 1517, kedy tu 
začala ťažba soli (v okolí už v 
12. storočí). Baňa, ktorá  sa vy-
užíva aj na liečenie, je sprístup-
nená verejnosti od roku 1880, 
čo sme radi využili. Oblečení 
do kombinéz  sme  sa vláčikom 
dostali najprv do soľnej kated-
rály. Odtiaľ sklzom do kaplnky, 
k  soľnému laboratóriu a ďal-
šiemu technickému vybaveniu 
z minulosti. Ďalším šmykom k 
lesknúcemu sa jazeru 130 met-
rov pod hladinou mora, ktorého 
voda je slaná ako v tom Mŕtvom. 

Jazda v člnoch bola zážitkom, 
umocňovaným priestorovými 
audiovizuálnymi efektmi (zvuk 
a laser). Na povrch sme sa vrá-
tili vláčikom. Potom sme už za-
mierili do centra mesta Berch-
tesgaden na Trhové námestie 
(Marktplatz) s domami zo stre-
doveku, zdobenými na stenách 
maľbami. Veľmi nás zaujala 
návšteva vzácneho ranogotic-
kého kostola s dvoma vežami 
z konca 13. storočia a pôso-
bivými náhrobnými kameňmi 
z mramoru. Našej pozornosti 
neunikol ani evanjelický kostol, 
postavený v roku 1899 na vy-
výšenom mieste nad centrom 
mesta. Na opačnej strane je 
záhrada so zámkom Šľachtický 
dom (Adelsheim), kde je náro-
dopisné múzeum rezbárskych 
prác. Keď v ro- ku 1978 vzni-
kol národný park, ktorý dostal 
meno mesta, stalo sa toto aj 
jeho prirodzeným turistickým 
strediskom. V okolí sú výborné 
podmienky pre letnú turistiku a 
horolezectvo i  pre zimné športy 
.Turistické cestovné kancelárie 
lákajú návštevníkov sloganom: 
Náš rok má 365 turistických 
dní!

°Možno štvrtkový program 
považovať za oddychový, 
ako ste to uviedli v pláne?

Ako kým, lebo každý mo-
hol stráviť čas podľa seba. 
Možností v okolí Ramsau, ba-
vorskej obce do ktorej sme 
sa doviezli svojim autobusom 
už po raňajkách, bolo naozaj 
veľa. Zaparkovali sme blízko 
jazera Hintersee , odkiaľ  sku-
pina mladších začala výstup na 
chatu Blaueshütte, umiestnenú 
pod morénou s ľadom (Blaue-
is), na úpätí hory Hochkalter 
(2607). Ostávajúci sme sa dali 
na pešiu prechádzku okolo ja-
zera a keď sme boli v polovici 
okruhu, odpojila sa druhá partia 
smerom na Zirbeneck (Limbo-
vý kút,1810). Zvyšok si užíval 
okolie jazera i výhľady na oko-
lité kopce. Príjemné posede-
nie, na terase reštaurácie so 
slovenskou obsluhou chlapcov 
z Oravy, dobre padlo pri popí-
janí kávy či pivka, u daktorých 
i počas obeda. Poobede sku-
pinka zišla pešo do Ramsau, 
kde nás počkala, no dvojica 
už spomínaných zdatných 
dám navštívila za obcou rokli-
nu Wimbachklamm, vyhĺbenú 

medzi Watzmannom (2713) a 
Hochkalterom (2607). Do hote-
la sa vrátili až večer miestnym 
spojom. Pred spánkom nám 
zostal ešte čas na prechádz- 
ky v Bischofswiesene, ale aj 
na kúpu darčekov pred cestou 
domov.

°Cestovateľský ideový ob-
lúk ste symbolicky uzavreli v 
Mauthausene.  

Celkove ústrednou progra-
movou témou nášho pobytu 
bola myšlienka  Cesty od Hit-
lerovho Orlieho hniezda do 
Mauthausenu, teda od   ober-
salzbergských  zločincov do 
nacistického koncentračného 
tábora ich obetí. Tento cieľ   
sme naplnili práve v piatkový 
deň jazdy domov. Na parko-
visko pri koncentráku v Maut-
hausene (na sútoku Dunaja 
s Ennsom (dvadsať kilometrov 
východne od Linzu), prišli sme 
hodinu pred obedom. Pracov-
ný nacistický tábor tu zriadili v 
roku 1938 po anšluse Rakúska 
(kooperáciou s bavorským 
táborom Dachau) a mal štyri 
hlavné pobočky. Mauthausen 
a Gusen I. boli zriadené pre 
nenapraviteľných politických 
nepriateľov Tretej ríše, ktorých 
využívali na otrockú prácu v žu-
lových kameňolomoch. Ľudia 
dreli v neznesiteľných horúča-
vách a mrazoch, čo viedlo k ich 
veľkej úmrtnosti. Odhaduje sa, 
že o život tu prišlo okolo 90 tisíc 
väzňov zo 190 tisíc deporto-
vaných (z 7300 internovaných 
Čechov a Slovákov zahynulo 
4473), medzi ktorými boli aj 
mne blízki či známi ľudia:  krst-
ný otec Pavel Hmirák z Myja-
vy, Ján Fajnor, Ján Šagát, Ján 
Húska z Brezovej. Vstúpili sme 
do infocentra Pamätníka. V po-
čítači sme zistili, že zo 7300 
internovaných Čechov a Slo-
vákov tu zahynulo 4473. Potom 
už, podľa sprievodného plánu, 
vydali sme sa trasou po objek-
te: cez vstupnú bránu k „múru 
nárekov“, kde sú pamätné ta-
bule  zavraždených (napríklad 
obetí heydrichiády), Appell-
platzom (miestom kontroly väz-
ňov 3x denne), do krematória 
i plynovej komory, navštívili 
sme múzeum s dvoma stálymi 
výstavami. Po návrate k brá-
ne prešli sme sa ešte Parkom 
pomníkov. Odhalili ich viaceré 
krajiny. Náš, československý 

pamätník, ktorý v roku 1969 vy-
tvoril sochár Antonín Nykl (bý-
valý mauthausenský väzeň), 
má dvojjazyčné Fučíkovo zvo-
lanie „Ľudia bdite!“ Na samom 
konci, už nad kameňolomom 
Wiener Graben (viedenský já-
rok), stojí pamätník židovských 
obetí. Od neho sme  videli 
„Skalu parašutistov“,  esesákmi 
tak cynicky nazývanú, lebo z 
nej zhadzovali  väzňov urče-
ných na likvidáciu; napočítali 
sme  aj 186  Schodov smrti, 
po ktorých  nosili ťažké žulo-
vé kvádre do tábora... Poznali  
sme,  čoho boli suroví nemeckí 
dozorcovia schopní. Na múre s 
plastikou Matky vlasť prečítali 
sme Brechtove  slová z roku 
1933: „Ó Nemecko, ty biedna 
mati, ako ťa tvoji synovia spo-
tvorili; si synonymom strachu 
i posmechu medzi národmi.“ 
(voľne preložené). Krstný otec 
mi  spomínal, že medzi naci-
stickými zlosynmi bolo dosť 
Rakúšanov, ktorých predtým 
vnímal ako „svojich“, veď sa 
narodil ešte za monarchie. Na 
jeho prekvapenie i ľudia z oko-
litých dedín slúžili  Hitlerovi až 
tak verne, že pri útekoch  po-
máhali väzňov chytať, často 
vystrojení i loveckými puškami. 
Túto smutnú realitu si po vojne 
rakúski demokrati uvedomili, 
čoho výsledkom bola  už v roku 
1949 úprava koncentráku na 
Pamätník (Mathausen Memori-
al) a neskoršie prijatie nariade-
nia o jeho návštevách  školami. 
Mimo hradieb bol cintorín, ktorý 
zriadili Američania  pre  mŕtvych 
väzňov v čase oslobodenia tá-
bora. V päťdesiatych rokoch 
minulého storočia mnohých  
exhumovali a previezli do kra-
jín pôvodu. Miesto však dodnes  
ostalo pietnym aj s pamätným 
Pylonom  pred  „smutnou“ vy-
sokou vŕbou. 

°Z Mauthausenu ste sa 
nevrátili na diaľnicu. Ako sa 
vám viezlo  po ľavom brehu 
Dunaja až do Melku?

Bolo to dobré rozhodnutie. 
Cesta sa vlní s riekou, ktorá 
preteká nádherným prírodným 
prostredím okolo miest Perg, 
Grein, Ybbs (s veľkou vodnou 
elektrárňou), krajinou zdobe-
nou romantickými zámkami a 
hradmi. Proste, zážitok… V  
Melku sme ľahko  našli par-
kovisko nad  benediktínskym 
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kláštorom, ktorý v roku 1089 
založila spolu s Leopoldom II. 
Ida z Formbachu (prestavaný 
bol v 18. storočí). Počas indi-
viduálnej dvojhodinovej pre-
chádzky bola možnosť spoznať 
napríklad úžasnú kláštornú ba-
ziliku, stotisíc zväzkovú knižni-
cu, z terasy sa kochať výhľadmi 
na mesto a Dunaj, prejsť sa vo 
veľkej záhrade so vzácnymi 
stromami a kvetmi, či ochutnať 
dobrý mok z priľahlej vinárskej 
oblasti Wachau.

°Mali ste  príjemné zážitky 
končiaceho sa spoločného 
pobytu. Čakal vás už len zá-
verečný úsek cesty domov.

Vracajúc sa na diaľnicu, 
predsa sme sa nevyhli ešte 
jednej vážnej téme. V Melku, 
kde za vojny stál menší poboč-
ný tábor Mauthausenu, videli 
sme  pomník obetí náletu spo-
jeneckého letectva na transport 
slovenských väzňov v autách 
gestapa (1993), smerujúcich 
do Mauthausenu. Stalo sa to 
19. 2. 1945, kedy zahynulo 24 
vzácnych ľudí nášho protifaši-
stického odboja. Zo známych 
osobností to boli Ladislav Sára, 
Alexander Markuš, Ján Osoha, 
ale aj partizán Druhej Štefá-
nikovej partizánskej brigády-
Vladimír Kovár st. z Brezovej 
pod Bradlom. Medzi tými, čo 
masaker prežili, bolo aj 45 zra-
nených. Spolu s ostatnými ich 
dopravili z Melku do Mauthau-
senu, kde väčšina  zomrela. V 
bratislavskom Slávičom údolí 
majú padlí v Melku modernistic-
ký pamätník od Tibora Bartfaya 
(1965), čo je tiež dobré vedieť... 
Počas jazdy autostrádou bolo 
ešte dosť času na zhodnote-
nie nášho spoločného pobytu a 
padli i slová uznania tým, ktorí 
sa o bohatý program svojou po-
mocou zvlášť pričinili. Zdôraznil 
som to poďakovaním pani Eve 
Groh, ktorá síce necestovala, 
ale pomohla vybaviť hotelový 
pobyt a pripravila tématické 
materiály pre náš program. Zo 
spolucestujúcich v prvom  i dru-
hom turnuse som poďakoval  
za spoluprácu dámam J. Kraj-
čírovej, O. Šabatovej, J.Spitko-
vej, V. Košťanskej,  A. Krajčovi-
čovej, I. Filipovej, M. Gallovej, 
M. Kopcovej, D. Hricovej,  pá-
nom  L. Koudelkovi, I. Cape-
kovi, J. Eggovi a M. Danekovi, 
ako aj obom cestovným kolek-

tívom za disciplínu. P. Adamov 
a L. Koudelka vyjadrili uznanie 
vedúcemu zájazdu i vodičovi 
P. Dekánkovi. To sme už boli 
za Viedňou, zakrátko potom v 
Hainburgu (so siluetou Brati-
slavského hradu). V metropole  
na Dunaji sa rozlúčili prví spo-
lucestujúci, v Piešťanoch po-
tom  ďalší  a  poslední vystúpili 
v Brezovej pod Bradlom.

Za rozhovor poďakoval 
Michal Maliarik

V SRBSKEJ VOJVODINE  
AUGUST 2017

V slnečnom letnom mesiaci 
august 2017 členovia a sympa-
tizanti Spoločnosti M.R.Štefáni-
ka navštívili srbskú autonómnu 
oblasť Vojvodina. Hlavným lá-
kadlom zájazdu boli Slovenské 
národné slávnosti v Báčskom 
Petrovci a ďalšie zaujímavosti 
tohto regiónu Slovákov žijúcich 
v zahraničí.

Náš program bol daný, ale 
zároveň veľmi voľný. Každý bol 
zvedavý, ako sa našim Slová-
kom v Srbsku darí. Či to boli 
účastníci, ktorí už absolvovali 
výlet roky predtým, ale aj noví, 
ktorí sa ešte len s prostredím 
zžívali. Myslím, že im to dlho 
netrvalo.

Vďaka výbornému šoférovi 
autobusu p. Ľ. Hladkému, náš 
výlet prebiehal bezproblémovo. 
V ranných hodinách sme dora-
zili do hlavného mesta srbskej 
autonómnej oblasti Novi Sad. 
Nikdy to mesto neminieme, 
lebo je tam pochovaný pre nás 
o to významnejší človek, pokrv-
ne spájajúci sa s gen. Milanom 
R. Štefánikom - jeho najstarší 
brat Igor Branislav Štefánik. 
Vždy s vencom a piesňou si ho 
chodíme uctiť krátkou pietou. 
Neoddeliteľnou súčasťou No-
vého Sadu je Petrovaradinská 
vojenská pevnosť, ktorá je aj 
po stáročiach vo veľmi dobrom 
stave a udržiavaná. Je to domi-
nanta mesta, vypínajúca sa na 
kopci obkolesená deltou Duna-
ja.

Po horúcom dni dobre padli 
klimatizované bungalovy a ba-
zén s termálnou vodou. Za-
mestnanci penziónu Oáza MB 
Hložany nám vedia vždy vyčariť 
úsmev na tvári aj dobrým jed-
lom a pitím.

Ďalší deň nás čakal deň 

slávnostný. Ale najprv sme si 
zašli do neďalekého Kulpinu, 
kde sa nachádza poľnohospo-
dárske múzeum, ktoré hlavne 
tých nových veľmi uchvátilo, to 
prostredie kaštieľov, dobového 
nábytku, množstvo vystave-
ných poľnohospodárskych stro-
jov a ostatných exponátov, tý-
kajúcich sa poľnohospodárstva. 
Potom nás už čakal Báčsky 
Petrovec a jeho  56. Slovenské 
národné slávnosti. Od rána sa 
to tu hemžilo množstvom ľudí, 
stánky ponúkali rôzne umelec-
ké predmety, výšivky a hlavne 
miestne gurmánske špeciali-
ty tohto regiónu – preslávená 
Petrovecká klobása, sárma 
či slivovica. Folklórne súbory 
z celej Vojvodiny sa predstavi-
li vo večernom galaprograme. 
Precízne vypracované kroje sú 
veľkou ozdobou každoročného 
podujatia, ktorého sa každý rok 
s radosťou zúčastňujeme. Hud-
ba neutíchala až do skorých 
ranných hodín. Ľudia tam žijú 
slávnosťami niekoľko dní a sú 
na ne právom hrdí. Slovenčina 
tam znie na každom rohu.

Po kultúrno-spoločenskom 
vyžití sme nasledujúci deň ve-
novali malému výletu do národ-
ného parku Fruška Gora, kde 
sa nachádza 16 pravoslávnych 
kláštorov, prevažne aktívnych. 
Aj napriek extrémnym hor-
účavám sa nám ich podarilo 4 
navštíviť. Všetky sú väčšinou 
z 15. storočia, s nádhernými 
ikonostasmi. Po sparnom dni 
dobre padlo osvieženie vo for-
me bazéna, či piva alebo oboje-
ho. Každý mal dostatok času na 
relax, prechádzky okolo jazera, 
okolia, či návštevu svojich pri-
ateľov a  známych. Prežili sme 

spolu krásne večery, na ktoré 
budeme hádam všetci s rado-
sťou spomínať. Pomaly sa blí-
žil čas nášho odchodu, no ani 
zďaleka čas na ďalšie zážitky.

Čakala nás totiž perla na Du-
naji – Budapešť...jedno z naj-
krajších miest bývalej Rakúsko-
-Uhorskej monarchie. Hlavný 
symbol štátnosti – Parlament, 
je neprehliadnuteľná budova, v 
ktorej sídli vláda a kde  sú vy-
stavené korunovačné klenoty 
sv. Štefana – I.uhorského kráľa. 
Pamätník obetiam holokaustu 
na nábreží Dunaja, katedrála 
sv. Štefana, kde je uložená re-
likvia – ruka sv. Štefana kráľa. 
Kráľovský palác, Matyášov 
chrám, Rybárska bašta, Židov-
ská synagoga (druhá najväčšia 
na svete), zámok Vajdahuny-
ad, Szechényiho kúpele, vrch 
Gellért, Margitin ostrov, turecká 
hrobka Gül Baby a veľa ďaľších 
pamätihodností. Niektoré sme 
stihli a tie ďalšie nabudúce.
Pulzujúci život v uliciach i na 
Dunaji, kde premáva neskutoč-
né množstvo malých aj veľkých 
parníkov je zážitok sám o sebe.

V dobrom zdraví a s množ-
stvom zážitkov sme sa šťastne 
vrátili do našich domovov, i keď 
aj ten prechodný na pár dní stál 
za to.

Verím, že sa aj v budúcnos-
ti nájde opäť dobrá partia ľudí, 
ktorí radi cestujú k novým ob-
zorom. Už teraz sa teším na 
naše ďalšie spoločné stretnu-
tia.

Prajem Vám veľa zdravia 
a šťastný Nový cestovateľský 
rok 2018!

Vaša Daniela                                                      

V areáli kulpinského poľnohospodárskeho múzea.
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Tragická udalosť 4. mája 1919 nenechala bez smútku, vďač-
nosti za prácu vykonanú pre vznik ČSR ani vtedajších predsta-
viteľov mesta Brezna a učiteľov Štátnej ľudovej školy v Brezne. 
Náhoda chcela, že sme našli Kroniku tejto školy, kde udalosti 
a práca gen. Štefánika oslovila aj kronikára vtedajšej školy, kde 
zachytil priebeh udalostí na škole a v našom meste, ktoré našim 
čitateľom a priaznivcom nášho hrdinu týmto chceme priblížiť.

Z kroniky Štátnej ľudovej školy na ul. Hradby v Brezne
(výpisy robené podľa gramatiky dvadsiatych rokov

XX. storočia)

4. mája 1920 na ohradenom mieste bol zasadený stromček – 
lipka (dodnes sa nachádza na dvore školy). Vo všetkých triedach 
učitelia čítali životopis veľkého syna národa slovenského.

7. mája 1921 v školách a na verejnosti na pamiatku Milana Ras-
tislava Štefánika bola vykonaná prednáška Karola Rapoša.

3. mája 1922 večer vo dvorane bola verejná oslava a 4. mája ka-
ždý triedny učiteľ  vo svojej triede primeraným spôsobom vyložil 
význam  nášho národného hrdinu. 

1923 – smutná spomienka zahynutia M.R.Štefánika bola v ka-
ždej triede uctená. Každý učiteľ sa snažil svojim žiakom vysvet-
liť veľký význam straty veľkého muža, národovca, postaviť ho za 
vzor lásky a obetavosti.

Zavedená verejná zbierka na podstavenie  mohyly vyniesla 
7.530,00 Kčs

4.mája 1924 taktiež pekne bol oslávený deň výročia nášho ná-
rodného velikána Dr.M.R.Štefánika. Slávnostnú reč mal Ján Rep-
ka, zástupca správcu ľudovej školy. Dňa 4.mája1924 položenie 
základného kameňa Štefánikovho  pomníka na Bradle  pri účasti 
veľkého množstva československého národa

25.marca 1925 bol 
zvolaný prípravný výbor 
v zasadacej sieni mest-
ského domu, ohľadom 
postavenia pomníka 
Dr.M.R.Štefánika. Na 
schválenie boli pozva-
né všetke úrady mesta. 
Utvoril sa užší výkonný 
výbor, ktorého úlohou 
bude previesť sbierky 
v meste i na vidieku. Po-
mník má byť postavený 
pred mestským domom, 
ktorý priestor bude zria-
dený v park. Do príprav-
ného výboru bola vyslaná 
zo zboru sl.  Berta Hudo-
bová,  def.učiteľka.

1927/28 -Krásna idea postaviť nášmu hrdinovi, osloboditeľo-
vi, Dr. M.R.Štefánikovi na námestí pomník vznikla v roku 1923 
u Mateja Nováka, učiteľa na odpočinku, ktorí na stavbu pomníka  
ihneď venoval 1.000,00 Kčs. Mestská rada sa uzniesla postaviť 
tento pomník na zasadnutí 27. 3. 1925. Prípravné práce zo strany 
mesta boly prevedené v rokoch 1927/28. Dľa údajov terajšieho sta-
rostu mesta Emila Kusého, pomník bude postavený pred mestským 

domom v ohradenom parku. Odhalenie pomníka je určené na 28. 
októbra 1928 na desiate výročie republiky.

Pre postavenie pomníka boly tri návrhy odmenené:
1. Návrh so značkou „Diplomat“, ktorého autorom boli sochár 

Jozef Pospíšil a ing. arch. Emil Belluš bol odmenený cenou Kčs 
1.500,00.

2. Druhý návrh pod značkou „Letúň“, ktorého autormi boli so-
chár Majerský a arch. Murtin odmenený Kčs 1.000,00

3. Návrh bol zakúpený za obnos 1.000,00 Kčs od prof. Emila 
Ballu z Bratislavy pod značkou „Energia“ a bol zaslaný mestu.

Socha bola postavená, v dňoch 4. a 5. mája 1929 slávnostne 
odhalená za účasti veľkého počtu  návštevníkov mesta Brezna.

Aký bol/je osud  lipky? Bola zasadená v  dvadsiatych rokoch 
minulého storočia na dvore  bývalej  Štátnej ľudovej školy (kde 
som aj ja v rokoch l946–1954 chodil). Lipka dodnes rastie, mohut-
nie a pripomína generáciám slávne dni, keď sa Brezňania rozhodli 
zasadiť strom, postaviť pamätník hrdinovi slovenského národa.

Vladimír Faško

DLHO HĽADANÁ FOTOGRAFIA...

Pri jednej z návštev v 
Martine sa mi dostal do rúk 
Zápisník Ing. Milana Hriňa, 
dlhoročného kronikára Klu-
bu priateľov TGM a MRŠ. 
No, nebolo to však tak, že by 
som si ho chcela prisvojiť, ale  
ponúkol mi ho k nahliadnu-
tiu súčasný predseda   klubu 
PaedDr. Ivan Šabo s tým, aby 
som aj ostatným záujemcom 
sprístupnila informácie, ktoré 
by boli nové, resp.  nepoznali 
ich iní ľudia na Slovensku. 

Listujúc v zápisníku up-
útala ma fotografi a mladej 
ženy -  Emílie Chovanovej, 
ktorej podobizeň sme doteraz 
nemohli nikde objaviť. A tiež 
citácie dvoch pohľadníc, ktoré jej Milan Rastislav z cesty po svete 
napísal.

Pozdravy Milana Rastislava Štefánika veľaváženej Milčike 
Chovanovej do Ambrózfalvy:  (Volali ju Milča,  mala krásne modré 
oči, nikdy sa nevydala. Posledný krát položila na Bradlo kyticu ruží 
4.8. 1948. Miluška bola dcéra evanjelického farára.)

I. Miluška, azda som sa veľmi neprevinil, že na okamih som pri-
volal naspäť svoje detstvo a mládenecké sny. Z domoviny citrónov-
níkov úprimný, vrelý pozdrav posielam Vám, tete, ujovi a ostatným.

II. O päť dní, z Palerma si opäť spomenul na Emíliu a na jej 
„príbuzenstvo“ vrelým pozdravom

III. Na začiatku roku 1906  letel  z Paríža ďalší pozdrav „Milá 
Milči, Váš milý list som dostal len teraz, lebo dlhší čas som sa túlal 
po veľkom svete. Bývam v Paríži a preto prosím Vás, buďte taká 
láskavá a prípadne si  všimnite doleuvedenú adresu. V najbližších 
dňoch Vám pošlem list. Nateraz len úprimné príbuzenské pozdravy 
Dr.Štefánik.                                                                              - mg -
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
júl 2017 – Daniel Michalec s rodinou 

z USA, sa poklonil pamiatke otca Milana 
Michalca, dlhoročného člena SMRŠ, po-
chovaného na cintoríne v Starej Turej;

5. 7. 2017 – uctenie Sviatku Cyrila 
a Metoda, Majstra Jana Husa a pro-
testantských martýrov na hrade Bra
nč;                                                                                                                                                                   

20. 8. 2017 – účasť na odhalení pom-
níka generálovi  Jánovi Malárovi v Starej 
Turej; 

31. 8. 2017 – americkú delegáciu, ve-
denú MUDr. Svetozárom Štukovským, 
sprevádzal k pomníku generála Malára v 
Starej Turej čestný predseda SMRŠ Peter 
Uhlík; 

28. 9. 2017 – žiakov Gymnázia Matky 
Alexie z Bratislavy, sprevádzal na Bradle 
a v Brezovej pod Bradlom Mgr. Peter Uh-
lík; 

21. 9. 2017 – uskutočnilo sa stretnu-

tie  s primátorom mesta Banská Bystrica 
Jánom Noskom. Cieľom stretnutia bol 
rozhovor a riešenie možnosti širšej spo-
lupráce v ďalších rokoch, spomienkové 
slávnosti ako aj príprava podujatí k výro-
čiam narodenia M. R. Štefánika                                                                  

3. 10. 2017 – žiakov a pedagógov ZŠ 
Za kasárňou Bratislava, sprevádzal v Bre-
zovej a na Bradle učiteľ v.v. Peter Uhlík;                                                                                                                                    

7. 10. 2017 – v Jasnej sa uskutočnil 7. 
ročník Turistického memoriálu André, veľ-
kého priaznivca SMRŠ, za účasti rodiny a 
členov brezovského  klubu; 

20. 10. 2017 – emeritný pedagóg Peter 
Uhlík sprevádzal žiakov a učiteľky ZŠ Ila-
va v Košariskách, Brezovej a na Bradle/ 
80 žiakov/; 

23. 10. 2017 – žiaci ZŠ Ilava besedovali 
vo vlastnej škole s Mgr. Petrom Uhlíkom o 
živote a diele M. R. Štefánika na základe 
poznatkov získaných počas návštevy ge-

nerálovho rodného kraja; besedu ukončili 
premietnutím videa;  

3. 11. 2017 – v Bratislave sme gratu-
lovali univerzitnému profesorovi MUDr. 
Martinovi Jancovi k 96. narodeninám, 
dlhoročnému členovi SMRŠ a brezovské-
mu rodákovi;

16. 11. 2017 – sme si priatelia a známi 
pripomenuli nedožité sedemdesiate naro-
deniny spisovateľa Drahoslava Machalu, 
ktorý sa svojimi aktivitami a konkrétnymi 
činmi zaslúžil o množstvo pomníkov a 
pamätných tabúľ generálovi, doktorovi M. 
R. Štefánikovi, ako aj ďalším vlastencom. 
Česť jeho pamiatke!                                                                                                                                      

22. 11. 2017 – štvrtáci ZŠ Ostredkova 
14 z Bratislavy so svojimi triednymi uči-
teľkami, navštívili za krásneho slnečného 
počasia Košariská i Bradlo a sprievodcom 
i besedníkom im bol emeritný učiteľ Peter 
Uhlík;

Poctili S MRŠ pozvaním…
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika – okrem podujatí, na 
ktorých participovala –bolo zaslaných viacero pozvánok:

* generál  Ing.Milan Maxim, náčelník  GŠ OS SR pozval na deň 
19.januára 2017 na pietne spomienkové stretnutie pri príleži-
tosti  výročia leteckého nešťastia v obci Hejce

* obec Beckov pozvala na celonárodnú spomienku na Jozefa 
Miloslava Hurbana na 19.marca 2014, ktorá sa konala pod zá-
štitou predsedu NR SR  a predsedu TSK

* primátor a poslanecký zbor MZ  Partizánske pri príležitos-
ti 72.výročia oslobodenia mesta zaslali pozvánku na  sláv-
nostné zhromaždenie, ako aj sprievodné podujatia, konané 
30.marca 2017 

*  Minister obrany SR poslal pozvanie na 13. júna 2017 ,  na odo-
vzdanie  ocenenia „ Vojenský čin roka“

* Tento rok, 18.júna 2017 v Justiho  sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave sa po 10 -ty krát uskutočnilo odovzdanie Ceny 
humanistov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predse-
du výboru NR SR pre  európske záležitosti Ľuboša Blahu,

* Slovenské národné múzeum , Múzeum  Slovenských národ-
ných rád v  Myjave zaslalo pozvanie na vernisáž  výstavy „ 
Desatoro o gajdách“ pri príležitosti 58.ročníka Medzinárod-
ného folklórneho festivalu

* Pozvanie prišlo z mesta Brezno na deň 2. septembra 2017 na 
konferenciu „ Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne“

* Zväz  vojakov SR pozval slovenských vojakov, ich rodinných 
príslušníkov a turistov na Medzinárodný vojenský výstup na 
XXII. výstup na Kr iváň  2.septembra 2017. Pozvánku dostala 
aj S MRŠ.

* Pozvanie z Hodonína-od starostu mesta Mgr. Milana Múčku 

a riaditeľky Múzea TGM Mgr.Ireny Chovančíkovej  - prišlo na 
spomienkové podujatie k 80.výročiu úmrtia TGM  na 14.sep-
tembra 2017

* Minister obrany  SR Peter Gajdoš a náčelník GŠ OS SR gene-
rál Milan Maxim pozvali na oslavy Dňa Ozbrojených síl SR, 
ktoré sa konali 22. septembra 2017 o 11.00 hodine v Brezovej 
pod Bradlom,

* Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity a Ústav dejín Tr-
navskej univerzity nás pozvali na kolokvium „Astronómia a 
Trnavská univerzita“ na 3. októbra 2017 v aule Pazmaneum. 
Diskusie sa zúčastnili Jiří Grygar,Paul Gabor, Juraj Tóth a 
historici Henrieta Žažová a Stanislav Šišulák

* Starosta mesta Hodonín pozval SMRŠ na podujatie k 99. 
výročiu vzniku Československa. Spomienkové podujatie sa 
uskutočnilo 27.9.2017

* 24.11.2017 bolo v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave 
divadelné predstavenie“ Besame mucho alebo Čo sa skrý-
va v kufri /a v nás/....“, na ktoré prišlo pozvanie od ministra 
obrany SR Petra Gajdoša.

* 27. novembra 2017 usporiadali Ústav politických vied SAV 
a Univerzitná knižnica  v Bratislave v prednáškovej sále Uni-
verzitnej knižnice na Ventúrskej ulici č. 11 v Bratislave pane-
lovú diskusiu na tému „Dr.Ivan Markovič – politik, legionár 
a publicista“ z cyklu Osobnosti slovenskej politiky. Panelis-
tami  boli  vedeckí  pracovníci SAV a FiF UK.

* ČsOL pozvala na Medzinárodnú konferenciu s tematikou 
„Zborov, náš vzor“, ktorá sa uskutočnila 1. a 2. 12. 2017 v Prahe 
a v Pardubiciach.

* Balneologické múzeum v Piešťanoch, ako aj všetky kultúr-
ne zariadenia  mesta zasielajú pravidelne pozvania na svoje 
podujatia. Ich výber je dlhý, preto sa obmedzujeme len na 
pozvánky mimopiešťanské.

 Za všetky pozvania srdečne ďakujeme
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre odpremiérovalo 24. júna 2017 diva-
delnú hru scenáristky a režisérky Evy Borušovičovej „Štefánik – Slnko 
v zatmení“.

Podľa slov Evy Borušovičovej hru písala na žiadosť vtedajšieho riadi-
teľa DAB Jána Grešša. Nepopiera však, že aj bez tejto ponuky by o Milano-
vi Rastislavovi Štefánikovi napísala knihu alebo fi lmový scenár. Osud však 
rozhodol ináč a tak pred divákmi sa odvíja dramatický divadelný príbeh. 
Denná tlač, ale aj špeciálny bulletin vydaný k predstaveniu prináša diváko-
vi pocity autorky, jej odpovede na mnohé otázky, ktoré diváka zaujímajú.

Jednou z nich je napríklad príprava textu, ktorý určite nebol písaný na-
rýchlo. Ako pani Borušovičová povedala: „Prvý mi o ňom rozprával môj 
starý otec. To bolo v časoch, keď sa v školských osnovách o Štefánikovi 
nehovorilo, bol celkom vymazaný, akoby ani nebol. Asi preto, že sa netajil 
svojimi protiboľševickými a protitotalitnými názormi. Časom mi pribúdali 
doma knihy o Štefánikovi a rôzne štefánikovské známosti – teda kontakty 
s ľuďmi, ktorých jeho život a dielo fascinujú rovnako ako mňa. Je to totiž 
jeden z mála našich národných hrdinov, možno je aj jediný, ktorý nie je kon-
troverzný, pretože sa nespreneveril svojim zásadám a nemá na rukách krv.“

Hra má bližšie k dokumentu, než k čistej fi kcii. Autorka vychádzala 
z historických faktov, v hre sú použité úryvky zo Štefánikových článkov, 
listov, denníkov, tiež spomienky jeho blízkych. A podľa nej „je čas vhodný 
na to, dozvedieť sa čo najviac o tom, aký bol a čomu veril. Pretože po-
krivených alebo neúplných obrazov Milana Rastislava Štefánika už videli 
Slováci dosť.. „Som šťastná, že to vyšlo a zažívam divadlo plné ľudí, ktorí 
sa smejú, plačú, trpia aj tešia spolu s Milanom Štefánikom, pretože viem, 
že som istým spôsobom aj ja splnila svoju úlohu: predstaviť mojim súčas-
níkom človeka, ktorý je hodný nasledovania,“ hovorí Eva Borušovičová.

Zaujímavé je aj priblíženie Štefánikovho osobného čara. Pani Borušovi-
čová sa s tým popasovala veľmi trefne. Sama o tom hovorí: „Veľmi som 
chcela, aby sa aj na divákov prenieslo niečo zo Štefánikovho fl uida. No a 
keď som váhala, predstavila som si, že v hľadisku sedí môj starší syn. Či by 
ho to bavilo. Táto hra je tak trochu pre neho a pre ľudí ako on, ktorí práve 
dospievajú, prichádzajú do skutočného života a sú konfrontovaní s morál-
nymi voľbami a musia sa rozhodnúť, akú cenu sú ochotní zaplatiť za to, 
aby sa nemuseli vzdať svojich ideálov. Štefánik mal totiž toľko vlastností 
a schopností, ktorými by im mohol zaimponovať: veľa cestoval, ovládal 
cudzie jazyky, bol svetobežníkom, ale zároveň úprimným a neokázalým 
vlastencom, bol talentovaným fotografom, letcom, spoločensky obratným 
diplomatom a keď bolo treba, dokázal robiť aj iluzionistické kúsky. A nad 
tým všetkým bolo jeho zanietenie pre vedeckú prácu a veľká túžba oslobo-
diť Slovákov a urobiť im život lepším. Štefánik rozhodne stojí za to, aby sa 
o ňom dozvedeli mladí ľudia čo najviac. Chcela som im ukázať Štefánika 
ako takú pomôcku do toho rozhodovania.“

Charizmu a príťažlivosť osoby – a to aj Milana Rastislava Štefánika – 
dokresľujú aj jeho lásky. O to je to zaujímavejšie, že to nebol žiaden krása-
vec, mal však nemálo vážnych i menej vážnych lások. 

„Všetkých nás formuje to, či sme boli milovaní a koho a ako sme mi-
lovali a milujeme. Milan mal vrúcny vzťah so svojou mamou, jeho šarm 
a empatia mu potom do cesty priviedli aj niekoľko zaujímavých žien, ktoré 
ho ovplyvnili a ktoré ho neprestali milovať ani po smrti. Ani Milan Štefánik 
by bez lásky nebol tým, čím bol,“ dopĺňa pani Borušovičová.

V závere hry Štefánik hovorí: „Všetkých zaujíma, ako som zomrel. A tak 
málo ľudí chce vedieť, ako som žil a čomu som veril.“ Čo  si o tomto kon-
štatovaní myslí sama autorka? Čo si myslí, prečo je to tak?

„Pretože je akosi jednoduchšie pomyslieť si, že za každou záhadou je 
sprisahanie, než sa analyticky zamyslieť a dávať si do súvislosti navzájom 
zdanlivo odťažité fakty. To „zabili nám Štefánika“ je jednoduchšie a menej 
náročné na rozmýšľanie aj na množstvo informácií. Štefánik bol dlho u nás 
akási persona non grata, niekto, o kom sa nehovorilo, koho význam bol vy-

ŠTEFÁNIK – SLNKO V ZATMENÍŠTEFÁNIK – SLNKO V ZATMENÍ

Divadlo Andreja Bagara v Nitre je významná slovenská 
scéna s veľkým hereckým potenciálom. Mnohí členovia 
súboru zakotvili v Slovenskom národnom divadle a uplat-
nili sa aj inde. Funkčnosť súboru, schopného absorbovať 
mladé talenty, to neohrozuje. Vzhľadom na rozsah divác-
kej komunity v Nitre obnovuje divadlo  aktívne svoj re-
pertoár a premiéry nasledujú s vysokou frekvenciou.
V júni 2017 mala premiéru hra Štefánik – slnko v zatme-
ní. Autorka a režisérka je Eva Borušovičová, dramaturg 
Svetozár Sprušanský, hlavnú postavu stvárnil Martin Ša-
lacha. O predstavení som referoval na Valnom zhromaž-
dení Spoločnosti M. R. Štefánika v októbri 2017 v Pieš-
ťanoch.
M. R. Štefánika ako historickú postavu, ktorej význam 
je pre Slovensko  prvoradý, sme zvyknutí vnímať najmä 
cestou literárnych diel, spravidla ide o literatúru faktu, 
prostredníctvom dokumentárnych fi lmov a relácií, výstav 
dokumentov, memoárov a p. Postaviť Štefánika na javis-
ko a zhrnúť jeho život do dvoch – troch hodín je odvážny 
čin. V tomto prípade sa podaril, a to aj vďaka empatii, 
energii a šarmu, ktorou náš národný hrdina oplýval a kto-
ré dal, obrazne povedané, autorke a režisérke i hercom k 
dispozícii. Je samozrejmé, že na divadelnej scéne musí 
mať Štefánik svoje protipóly. Vystupujú tu historické po-
stavy ako T. G. Masaryk, E. Beneš, V. Šrobár a i. Podľa 
očakávania Masarykovi prináležia rozvážne postoje, kto-
ré predznamenávajú budúceho štátnika, Eduard Beneš si 
však príliš sympatií diváka nezíska. Retrospektíva našej 
súčasnosti takýto scenár sankcionuje berúc do úvahy, že 
táto osobnosť stála pri dvoch kolapsoch demokratického 
Československa, v rokoch 1938 – 39 a v roku 1948. Na 
otázku, či bolo treba Československo brániť energickej-
šie odpovedá história, napr. historik Paul Johnson, po-
zitívne. Rozbitím štátu, jeho rozdelením a podrobením  
obišlo Nemecko problém našich hraničných opevnení, 
získalo vojenskú techniku, priemysel i ďalšie obyva-
teľstvo, z ktorého sa dali formovať divízie. Hitlerovo se-
bavedomie vyrástlo a domino začalo padať – nasledovalo 
Poľsko, Francúzsko a sever Európy.
Po predstavení, ktoré dokumentuje diplomatické schop-
nosti hlavného hrdinu, vzniká prirodzená otázka, či by 
bol Štefánik schopný zasiahnuť do vývoja situácie, keby 
nebol r. 1919 tragicky zahynul. Netreba pochybovať, že 
ako francúzsky generál  by pôsobil na francúzskeho pre-
miéra, aby sa jeho krajina ochotne nepodrobovala  poli-
tike appeasementu v réžii N. Chamberlaina. Výsledok je 
hypotetický.  Možno by bol M. R. Štefánik zaznamenal 
určitý úspech, možno by ostal v tábore porazených. V na-
šich očiach by preto neklesol. Veď na Slovensku sme boli 
zvyknutí, že naši hrdinovia odchádzali zo scény často po-
razení. Bol to aj údel Štúrovcov.
M. R. Štefánik  ukončil však svoj život v okamžiku, keď 
jeho hviezda kulminovala, keď inventúra toho, čo mohol 
dať a dal vyznela vysoko pozitívne v jeho prospech. Uve-
domili sme si to aj po Valnom zhromaždení spoločnosti 
pri položení venca pri jeho pomníku v piešťanskom par-
ku.

Štefan Luby
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mazávaný. Ešte stále vlastne v tomto smere nenastala náprava. Dnešné deti 
nevedia o Štefánikovi omnoho viac ako predchádzajúce generácie. Často 
vedia len to, že to bol akýsi generál, ktorý spadol aj s lietadlom.“

Kto teda vlastne bol  Štefánik podľa  autorky hry?
„Idealista. Bol to človek, pre ktorého bola vízia slobody pre národ, ktorý 

miloval, dôležitejšia, než osobné šťastie. Samozrejme, že mal aj nedostatky 
a chyby, ale vždy sa snažiť nespreneveriť sa svojim zásadám, neprevrátiť 
kabát, nedať sa kúpiť, nezúčastniť sa na nečestnej hre. A to sú vlastnosti, 
ktoré potrebujeme, po ktorých túžime, ktoré nám chýbajú u mnohých tých, 
ktorí by nám mali byť vzorom a inšpiráciou. Jeho stopa je výrazná a stále 
hodná nasledovania. V poctivosti  voči sebe a skutočným hodnotám, v pra-
covitosti, v idealizme, v túžbe po spravodlivosti, aj v schopnosti porozumieť 
si s ľuďmi, ktorí sú iného vierovyznania, inej národnosti, inej kultúry“.

Prečo má hra názov Štefánik – Slnko v zatmení? 
„Zatmenie slnka je vesmírny úkaz, ktorý je pozorovateľný len v určitom 

čase a na určitom mieste. Je v ňom niečo magické a zároveň je to ohromná 
príležitosť pre vedecké bádanie. Napríklad aj niektoré Einsteinove teore-
tické závery boli potvrdzované meraniami uskutočnenými počas zatmenia 
Slnka. Aj Štefánik bol výnimočným úkazom, tiež v jeho prítomnosti dostá-
vali historické udalosti spád. A zároveň bolo Slnko v zatmení aj pre neho 
samotného fascinujúce. Cestoval za ním po celom svete, aby ho pozoroval, 
fotografoval, meral. Je to symbol, metafora, čosi veľké a žiarivé, na čo si 
musíme počkať, na čo sa musíme pripraviť a potom si vychutnať, že sme sa 
stali svedkami zázraku“.

Spracované podľa dennej tlače a bulletinu DAB. Moje úprimné poďako-
vanie patrí pani ing. Stanislave Cokovej, asistentke riaditeľa divadla, ktorá 
sprostredkovala kontakt s pánom Sprušanským, ktorý súhlasil s časťou re-
produkcie svojho textu, takisto aj s pánovi P. Ivanovi, ktorý poskytol foto-
grafi e z divadelnej hry. 

Najväčšie poďakovanie však patrí  Eve Borušovičovej, ktorá hru na-
písala, režírovala, prežívala všetko to, čo dala na papier a ktorá vyznáva 
nevšedné hodnoty, dnes už mnohým tak vzdialené. Konečne aj motto, ktoré 
si zvolila „Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, 
najšpatnejšou vecou je hnusný charakter“, hovorí o mnohom. Prirodzene, 
je to citát M. R. Štefánika – citát hodný autorky, ktorá ukázala, že má síce 
slabosť na hrdinov, ktorí  nielen vojdú do dejín a stanú sa legendami, ale 
zostávajú vrúcni a jasnozriví,  zostávajú ľuďmi.

Spracovala: Mária Gallová
Autor fotografi í: Boleslav Boška a Lenka Jones

Pozvánka Evy Borušovičovej pre členov
Spoločnosti MRŠ:

„Milí priatelia! Som veľmi rada, že ste! Preto-
že vďaka mnohým z vás som sa nielen ja dostala 
k zabudnutým informáciám o Milanovi Štefáni-
kovi, vy udržujete a šírite odkaz nášho inšpira-
tívneho a nasledovaniahodného hrdinu ďalej. 
Dovoľte, aby som vás pozvala na predstavenie 
do nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Snažili 

sme sa zachytiť Štefánikov príbeh čo najvernejšie, pokorne a s úctou 
a pritom s nádejou, že nebudujeme chladný pomník, ale vykresľu-
jeme živého človeka, s ktorým by sme sa chceli priateliť a ktorému 
sa chceme aspoň trochu podobať. Herci, tvorcovia, ale aj všetci tí, 
ktorí sú pri predstavení v divadelnom zákulisí a dbajú, aby všetko šlo, 
ako má, vzali Štefánika za svojho, uverili jeho príbehu a snažia sa pri 
predstavení odovzdať kus svojho srdca. Budem rada, ak prídete a po-
súdite, či sa nám našu túžbu priblížiť tohto skvelého človeka dneš-
ným divákom, podarilo naplniť.“

Postrehy návštevníčky divadla z Prievidze

V júni tohto roku upútala moju pozornosť informácia, že 
v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa pripravuje hra Šte-
fánik – Slnko v zatmení od neznámej autorky Evy Boru-
šovičovej. Našťastie už 26.6.2017, teda dva dni po pre-
miére sa mi naskytla príležitosť ísť si túto hru pozrieť so 
študentmi prievidzského Gymnázia  Vavrinca Benedikta 
z Nedožier a niekoľkými členmi Matice slovenskej.
Pred predstavením som mala veľké obavy. Keď sme sa 
usadili v sále, informovali sme sa, koľko bude hra trvať. 
Bolo nám povedané, že takmer tri hodiny.Zľakla som sa, 
že študentom to bude dlho, budú esemeskovať, vyrušo-
vať. Ale ešte väčšie a vážne obavy som mala z toho, že 
keď je to hra o významnom Slovákovi, o hrdinskej po-
stave, ktorá požíva na Slovensku zaslúženú úctu, určite 
bude, ako to v poslednom čase obvykle býva,  hlavný hr-
dina ironizovaný, že tam bude niečo ponižujúce pre Slo-
vákov, historické nepresnosti, deformácie, možno to bude 
nejaký pseudomoderný paškvil, snažiaci sa „priblížiť“ 
divákom klasickú tému a že z divadla pôjdem sklamaná 
a zdeptaná. Ale konalo sa obrovské prekvapenie a opak 
bol pravdou. Všetky prvky hry boli skvelé. V prvom rade 
obsah, historické skutočnosti, výpovede postáv, všetko 
veľmi presné. O M.R.Štefánikovi som za dlhé roky pre-
čítala veľa kníh, ako členka Spoločnosti M.R.Š. som sa 
zúčastnila rôznych prednášok, tak si dovolím to hodno-
tiť. Popri bezchybnom obsahu bola  prínosom aj forma. 
Vtesnať do divadelnej hry Štefánikov zložitý a bohatý 
život a mnohé miesta pobytu, vyjadriť scénografi ckými 
prvkami časové a priestorové línie, to som si ani nevedela 
predstaviť a práve tu sa to bravúrne podarilo. Pred očami 
divákov sa veľmi rýchlo a efektne na javisku vynáral celý 
svet. Veľmi kreatívne a funkčné výtvarné riešenie scény 
prispelo k pocitu, že sa presúvame rýchlo a ďaleko, do 
rôznorodých prostredí. Výkony hercov boli výborné, ale 
samozrejme najviac vynikal hlavný protagonista, ktorý 
stvárnil postavu Štefánika – Martin Šalacha, ktorý akoby 
Štefánikovi z oka vypadol.  Na jeho herecký výkon ne-
stačí povedať, že sa do stvárňovanej postavy vžil. Počas 
celého predstavenia som mala pocit, že na scéne sú herci 
a Štefánik! Mimoriadne sa mi páčil aj ďalší prínos autor-
ky a režisérky – postavy Prvého a Druhého. Do hry, ktorá 
bola vo svojej podstate vážna, priniesli tieto dve fi gúrky 
vtipné momenty a boli zároveň subtílnymi  „mostíkmi“ 
medzi dejovými líniami a napokon aj medzi minulosťou 
a súčasnosťou. Dej hry bol dynamický, nabitý historický-
mi udalosťami, skvelými monológmi a dialógmi, plynul 
rýchlo ako strhujúci fi lm. A pokiaľ ide o moje obavy, že 
študenti sa budú nudiť a vyrušovať – nič také sa nestalo. 
Keď bola hra vo fi nále a na scéne bola oznámená správa 
o tragickom skone Štefánika, v celej sále bolo hrobové 
ticho a uvedomila som si, že diváci ani nedýchajú. 
Na hru sa dajú použiť len superlatívy, všetko bolo úžasné 
a diváci odchádzali nadšení s povznášajúcimi pocitmi. 

Keď som vychádzala zo sály popri mladej slečne uvád-
začke, spýtala som sa, či náhodou tu nie je prítomná aj 
autorka a režisérka pani Borušovičová. No a uvádzačka 
mi povedala: „Áno, je práve za Vami“. Otočila som sa 
a za mnou bola žena, ktorá sa mi zdala veľmi mladá na 
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99 rokov od vzniku I. ČSR99 rokov od vzniku I. ČSR
BREZNO

27. októbra 2017 usporiadali pri príležitosti 99. výročia založenia I. Čes-
koslovenskej republiky v Brezne pri Pamätníku M.R.Štefánika spomien-
kovú slávnosť za účasti spoluorganizátorstva Mesta a miestneho klubu 
S MRŠ. Na pietnej spomienke sa zúčastnili predstavitelia štátnej správy, 
miestnej a regionálnej samosprávy, občania mesta a študenti breznian-
skych škôl.
Na podujatí vystúpil s prejavom primátor mesta JUDr. Tomáš Abel 
PhD,  z ktorého prejavu vyberáme: „Je veľmi dôležité, aby sme nezab-
údali na spoločnú históriu Československa a hlavne príslušníkom mladej 
generácie pripomínali význam hodnôt, na ktorých bol práve s výrazným 
prispením Štefánika založený prvý samostatný štát Čechov a Slovákov. 
Mnohí si dnes neuvedomujú, že bez spoločného štátu Českej a Slovenskej 
republiky by nikdy nemohla vzniknúť samostatná zvrchovaná Slovenská 
republika.“

Bývalý primátor mesta Brezno Ing. Vladimír Faško na pietnom stretnutí 
vystúpil s príhovorom, ktorého leitmotívom bolo slovné spojenie Brezno 
a Štefánik. Jeho slová pripomínali skutočnosti, na základe ktorých bola 
postavená majestátna Štefánikova socha a zároveň  boli adresované pre-
dovšetkým  mladej generácii. „Málokto tak výrazne ovplyvnil naše mo-
derné dejiny , málokto bol tak výsostne slovenský a zároveň tak moderne 
európsky a svetovo rozhľadený a uznávaný ako práve ON. Bol význam-

také silné dielo. Zablahoželala som jej a uprimne poďako-
vala, ale hneď som sa jej spýtala, ako dokázala vo svojom 
veku toto vytvoriť. Povedala mi, že Štefánika obdivuje 
od svojej mladosti, za približne 20 rokov už preštudovala 
mnoho materiálu a pri písaní hry konzultovala jej obsah 
aj s odbornými poradcami. 
Podľa reakcií študentov a debaty v autobuse som videla, 
že pozitívne zasiahnutí hrou sme boli všetci. Dúfam, že ju 
bude mať Divadlo Andreja Bagara dlho v repertoári a že 
ju bude vidieť veľmi veľa divákov. Nech nie je Štefánik, 
hra o ňom a jej autorka v zatmení, ale nech sú na výslní!

    Sylvia Maliariková

Moje dojmy z divadelnej hry

Vyrastala som v rodine s hlbokou štefánikovskou tradíci-
ou, keďže starý otec bol legionárom z talianskeho frontu.  
K Štefánikovi sa u nás vždy pristupovalo s nesmiernou 
úctou, ba až bázňou, zrejme ako vo všetkých legionár-
skych rodinách. Štefánika som chápala ako niekoho  
s nadprirodzenými,  takmer nadpozemskými vlastnosťa-
mi. To obrovské dielo, čo vykonal,  zvládol celkom hravo 
vďaka svojej osobnosti.
Štefánik však bol obyčajný človek z mäsa a kostí. Aj v do-
spelom veku je stále ako dieťa. V ďalekej cudzine a ťaž-
kých chvíľach stále volá svoju maminečku. Drží v sebe 
takmer neuskutočniteľný sen, sen o oslobodení svojho 
národa, s ktorým spočiatku zožína len smiech a nepocho-
penie. Je malý, chorľavý, s tvárou zohyzdenou kiahňami, 
ale jeho oči, studňa do jeho duše, hovoria o jeho ušľachti-
lej, priamej, čistej povahe. Muži  s ním diskutujú, ale ženy 
očarí.  Ženy mu vyznávajú lásku, žiadajú ho o jeho ruku, 
ale on ich tvrdošijne odmieta, lebo chce realizovať svoj 
sen. A on stále pochybuje, nie o svojom sne, ale o svojich 
schopnostiach.  
Toto bol Štefánik, nie mocný poloboh, ale hlboko ľudská 
bytosť, ktorej činy obrátili koleso dejín jeho národa. Tak-
to ho vykreslila autorka inscenácie a veľmi presvedčivo 
zahrali herci DAB Nitra.  Túto inscenáciu sme s manže-
lom navštívili hneď dva krát- raz s piešťanským klubom 
SMRŠ a druhý raz s kolegyňou zo ZŠ M.R. Štefánika. 
A zrejme ju ešte navštívim aj viackrát, aby som dosta-
točne precítila osudy Človeka M. R. Štefánika.

Jana Masaryková, Piešťany

Hlavnú postavu Milana Rastislava Štefánika si 
zahral Martin Šalacha. Ako prezradil po premiére, 
cíti zodpovednosť. Na postave Štefánika bolo jeho 
predstaviteľovi Martinovi Šalachovi najbližšie nasa-
denie, s akým sa Štefánik vrhal do života a do reali-
zácie svojich myšlienok. Najťažší bol podľa jeho slov 
text. „Gro textu, ktorý rozpráva Štefánik, je autentic-
ký. Sú to jeho záznamy, dokumenty listy, ktoré on sám 

napísal,“ prezradil Martin Šalacha.
Hra pojednáva ako o živote, tak aj o konci Štefánikovho života. Ako 

zaznie na konci hry „Štefánik tak trochu stále je“. V závere inscenácie však 
prichádza aj akési poslanie či odkaz generála Štefánika, ktorým sa priho-
vára aj súčasníkom. „Snažil sa urobiť to, aby národ mal svoje povedomie 
a aby ľudia mali svoj názor, aby neriešili veci len násilím či fanatizmom a 
aby sa nenechali ovplyvniť,“ dodal na záver Martin Šalacha, hlavná posta-
va v hre Štefánik – Slnko v zatmení.

Chybí nám národné svedomie, tribunál 
mravnosti, jasný génius vedy. Mne značí 
veda organizáciu, poctivú snahu lúštiť 
hádanku existencie. Dať obsah nášmu ži-
votu. Vedecký kruh… by sa stal prirodze-
ným gravitačným bodom, kostrou národa, 
mimo toho by bol aj pojítkom medzi nami 
a širokým intelektuálnym svetom.

M. R. Štefánik
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ným politikom, astronómom, vojakom, od roku 1918 generálom 
francúzskej armády. Od roku 2004 aj generálom OS SR in memo-
riam. M.R.Štefánik dostal druhé meno Rastislav, aby mu po celý 
život pripomínalo hlboké slovenské a slovanské korene, z ktorých 
pochádza. Svoje etické, morálne, mravné krédo i lásku k svojmu 
národu zhrnul do troch slov: Veriť – Milovať – Pracovať a on tak 
skutočne žil.“ – povedal V. Faško.

Text: V. Faško, foto: M. Pivovarči.
 

Oslavy 99. výročia vzniku Československa
v Dunajskej Lužnej

V obci Dunajská Lužná – Nové Košariská sa 27. októbra 2017 
uskutočnila oslava výročia vzniku Československej republi-
ky a spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika. Tieto 
oslavy uskutočňujú už viac rokov najprv pri buste spoluzaklada-
teľa spoločného štátu Čechov a Slovákov M. R. Štefánika, pred 
miestnym evanjelickým a. v. kostolom a potom odbornými pred-

náškami, besedou a spoločenským 
posedením v miestnom kultúrnom 
stredisku.
Je príznačné, že okrem pietneho 
aktu je v programe podujatia aj od-
borná časť, v rámci ktorej predná-
šajú o významných dejinných uda-
lostiach aj poprední historici, ktorí 
účastníkom približujú významné 
osobnosti a udalosti z našich dejín. 
Aj tohtoročné podujatie sa nieslo 
v znamení hesla „Poznaj svoju 
minulosť a nezabúdaj, že M. R. 
Štefánik žije v národe.“ Tentoraz 
to bola predovšetkým prednáška 
PhDr. Bohumily Ferenčuhovej 
DrSc. o významných dokumen-

toch pre vznik Československej republiky a prezentácia diskus-
ného príspevku PhDr. Miroslava Musila PhD., CSc., o M. R. Šte-
fánikovi ako najvýznamnejšom zakladateľovi ČSR.
Iste sa viacerí čitatelia tohto príspevku pozastavia, prečo sa toto 
podujatie uskutočňuje práve v tejto obci, ktorá leží asi 17 kilome-
trov juhovýchodne od Bratislavy a na národnostnom pomedzí? 
Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Táto obec  v roku 2013 čítajúca 
až  5 195 obyvateľov, sa nachádza v oblasti dunajských lužných 
lesov a vznikla 1. januára 1974 spojením troch samostatných 
dedín – Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice – má 
prastarú históriu, siahajúcu tisícročia dozadu. Dnes väčšinu oby-
vateľov tvoria Slováci, ale v minulosti to boli Nemci a Maďari 
a pred rokom 1945 bol názov dediny Mišdorf/Mišérd, z pôvod-
ného slovanského Mišär/Myšiare. Po skončení druhej svetovej 
vojny sa sem začali sťahovať obyvatelia zo Štefánikovho kraja 
– z Košarísk, Priepasného, Lubiny, Bziniec a ďalších obcí a tak 
vznikol aj nový názov lokality – Nové Košariská. Do Jánošíkovej 
sa zase prisťahovali niektorí pôvodní obyvatelia z rodiska Juraja 
Jánošíka – z Terchovej. Nová Lipnica od roku 1948 prichýlila 
pôvodných obyvateľov zo severooravskej Veľkej Lipnice, ktorá 
pripadla Poľsku.

V obci je veľmi agilná pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika 
v Košariskách, ktorá sa k svojim predkom a koreňom na Myjav-
skej pahorkatine hrdo hlási. Zásluhou jej predsedníčky Ing. Oľgy 
Reptovej sa tieto podujatia už viac rokov uskutočňujú aj za účasti 
obyvateľov Košarísk, Priepasného, Brezovej pod Bradlom atď. 
Spomienku na výročie ČSR a M. R. Štefánika podporuje obec 
Dunajská Lužná aj Bratislavský samosprávny kraj a sú na nej prí-
ležitostne zastúpení aj hostia z veľvyslanectva ČR v Bratislave 
a aj z francúzskej ambasády na Slovensku.

 Text a foto:Ferdinand  Vrábel
ooo

Vlády Českej republiky a Slovenskej republiky sa dohodli na 
spoločných oslavách 100. výročia vzniku I. ČSR v roku 2018. 
Vyvrcholiť by mali 28.10. v Prahe a paralelnou oslavou 30.10. 
v Martine so všetkými štátnymi poctami.

ooo
Denník Sme 28. októbra 2017 priniesol zaujímavý článok režisér-
ky Evy Borušovičovej, z ktorého vyberáme:
„Keď 28. októbra 1918 vznikla Československá republika bol Mi-
lan Rastislav Štefánik – jediný slovenský zakladateľ tohto štátu 
– práve v Japonsku. O ničom nevedel. Bol ešte stále znechutený 
okolnosťami vyhlásenia  nezávislosti československého národa, 
o ktorom sa pred pár dňami dozvedel – z novín.  Nesúhlasil so 
znením Washingtonskej deklarácie, nesúhlasil s tým, ako boli roz-
delené ministerské posty v dočasnej vláde, ani s tým, že vôbec 
boli. Podľa neho mala riadiacim orgánom zostať Národná rada a 
ak už silou mocou potrebovali ministrov, ministrom zahraničných 
vecí chcel byť on sám. No  v novinách si prečítal, že má na starosti 
armádu a zahraničie podlieha Benešovi. Nikto to s ním nekonzul-
toval. Štefánik smeroval s legionármi na Sibír, bol unavený, chorý 
a sklamaný. Tak veľa toho doteraz urobil pre vznik budúceho štá-
tu a predsa sa cítil odstavený. V Amerike a Európe sa rozhodo-
valo, no všetko mimo jeho dosahu  a on sa o výsledkoch dozvedel 
s oneskorením. Keď však 13.novembra 1918, tesne pred tým,ako 
Štefánik nastúpil na loď smerujúcu z Japonska do Vladivostoku, 
prišiel telegram z Prahy, roztriasli sa mu ruky. Písalo sa v ňom, že 
českí a slovenskí legionári z Talianska a Francúzska, tí, ktorých 
on sám pred pár mesiacmi zorganizoval a presvedčil - triumfálne 
vpochodovali do Prahy. Takže Česi a Slováci sú konečne slobod-
ní, uvedomil si. Štefánik  si text šťastne znovu prečítal a omdlel.“
„Česi  28.október oslavujú.My nie. Otázkou však zostáva, čím 
a kým by sme boli bez 28. októbra 1918. Ja si osobne myslím, 
že vďaka bohu za  všetkých tých Čechov. Za všetkých tých uči-
teľov a profesorov. Za všetkých tých milovníkov slovenčiny , za 
obdivovateľov slovenského folklóru a prírody. Za všetkých tých 
…kutilov, mudrlantov,…  za všetkých tých českých kamarátov. Za 
všetky tie české lásky. Jasné, minulosť nebola vždy idylická. Bola 
medzi nami, ako medzi súrodencami často rivalita, pocit krivdy 
alebo žiarlivosť. Ale tak,ako si súrodenci zo seba uťahujú, drgajú 
sa a žalujú, majú sa popritom aj radi, učia sa,ovplyvňujú sa, v 
šťastných chvíľach sa podržia….Som rada, že to boli  práve Česi, 
s ktorými sme pred rokmi vykročili do nášho prvého samostatné-
ho štátu. Bez nich by sme my, Slováci, boli iní, pravdepodobne nie 
lepší ani múdrejší, ale zakríknutejší,menej vzdelaní, zorientovaní 
a moderní.“
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Medzinárodný deň školských 
knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc 
(International School Library Day) prvý 
raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezi-
dentka Medzinárodnej asociácie školského 
knihovníctva (International Association of 
School Librarianship), v roku 1999. Odvte-
dy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októ-

brový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa škol-
ských knižníc je „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie 
žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 13. 
ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. 
októbra 2017.

Celoslovenský projekt sa uskutočnil pod záštitou ministerky 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny 
Lubyovej.

Cieľom celoslovenského projektu bolo:
- zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý 

a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu 
nového,

- zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských 
knižníc dňa 23. októbra 2017 na tému „Deň Milana Rastislava 
Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

Odporúčalo sa, aby školská knižnica na svoje podujatie po-
zvala rodičov žiakov, zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej 
samosprávy, poprípade iných členov miestnej komunity.

Vyhodnotenie v celoslovenskom meradle:
Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslo-

venského projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, bude 
hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského 
projektu, originalitu a vtipnosť podujatia, úroveň popisu podujatia 
po formálnej stránke. 

Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stane škol-
ská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie. 

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. no-
vembra 2017 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižni-
ce (www.spgk.sk).

Víťazom celoslovenského projektu venuje Slovenská pedago-
gická knižnica knižné publikácie v celkovej sume 2 000 €. Klub 
mladých čitateľov Albatros venuje prvej základnej škole mimo 
poradia víťazov knihy v sume 150 € ako zvláštnu cenu celoslo-
venského projektu.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika – členovia Správnej 
rady a predsedovia klubov za účinnej pomoci členov a sympati-
zantov Spoločnosti sa zúčastnili podujatia v rámci celého Sloven-
ska tam, kde boli o spoluprácu požiadaní.

Z vyhodnotení 12 podujatí – ktoré nám do redakcie Bradla 
prišli a ktoré spolurealizovali, resp. na podujatí sa podieľali aj naši 
členovia, vyberáme:

ZŠ ul. Energetikov v Prievidzi pripravila za pomoci  RNDr. 
Pavla Škrinára osobitne pre každý ročník ZŠ / od 5.-8. ročník/  
špeciálne podujatie. Zaujímavé, pútavé a vzdelávacie podujatia  
mali čo do seba: od predstavenia hlavnej osoby projektu, hlavne 

čo sa týka povahových vlastností, ale aj vypracovanie pracovného 
listu,  po skupinové práce, pri ktorej si žrebovali názov postavy, 
ktorú predstavovali.   Zaujali aj listy MRŠ, ktoré písali piataci, pri-
čom sa k nemu prihovorili ako k osobe blízkej, písali o pokrokoch 
od dôb, kedy na Slovensku žil on a hlavne to,čo na ňom  obdivujú. 

V Klátovskej Novej Vsi SMRŠ zastupovali Jozef Šimko a Ing.
Ladislav Koudelka DrSc. Leitmotívom podujatia bola prednáška, 
spojená s výstavou artefaktov o MRŠ.  Počas ďalších vyučovacích 
hodín na troch stanovištiach sa  žiaci venovali vždy inej etape  ži-
vota MRŠ: stavali z pripravených dielov model mohyly na Bra-
dle, vyrábali lietadlo, 
tahitský náhrdelník, na 
interaktívnej tabuli skla-
dali podobizeň MRŠ, 
mohli si vyrobiť vlastné 
vyznamenanie, dokonca 
si  chlapci mohli vyskú-
šať aj uniformu, podob-
nú tej z prvej svetovej 
vojny. Žiaci riešili aj 
tajničku, vyrábali súhvezdia, pozorovali ďalekohľadom – skrátka 
tvorivé dielne, ako sa patrí.

V Prešove na ZŠ Májové námestie 1 si ôsmaci vypočuli pred-
nášky o živote  diele MRŠ, ktoré predniesli Ing. Daniela Hricová 
a JUDr. Pavol Burák. K podujatiu patrilo aj premietanie fi lmov 
a krátkych dokumentov. V škole s vďakou prijali aj dar SMRŠ 
Košice- kolekciu kníh, za čo dostali  pekné perníkové srdce s po-
dobizňou MRŠ.

Základná škola v Budimíre nesie  v názve  od roku 2014 aj 
meno MRŠ. Nebolo preto ťažké motivovať žiakov, pretože ak-
tivitami okolo MRŠ žijú prakticky skoro stále.  Okrem toho zá-
kladu, ktorý otvoril podujatie – prednáška s fi lmom – žiaci boli 
rozdelení do expertných skupín: astronómovia, cestovatelia, letci, 
politici, vojaci… a hľa-
dali  informácie, čím 
by rozšírili pohľad na 
osobnosť slovenských 
dejín. Finálnym  bodom 
bola prezentácia vlast-
nej tvorby: model Šte-
fánikovej čiapky, mapa 
sveta s miestami, ktoré 
navštívil, galéria obra-
zov s jeho portrétmi, vytvorenie veľkej mohyly v telocvični, dra-
matizácia jeho života s predstavením jeho rodinných príslušníkov.  

V okrese Vranov nad Topľou, dedine Slovenská Kajňa  si ži-
vot MRŠ priblížili na interaktívnej tabuli. Za zmienku stojí aj vý-
zdoba školskej knižnice plagátmi, knihami a všetkým tým, čo ži-
aci o MRŠ dokázali  pozbierať… výsledným podujatím bol kvíz, 
ktorý z pripravených materiálov pripravili. Hosťom podujatia bol 
aj bývalý učiteľ školy Mgr. Martin Michálek, ktorý svojich žiakov 
oboznámil s časťou svojich „materiálov“ o MRŠ, o svojej činnosti 
v SMRŠ, o svojom rodisku. Interwiew bolo pripravené dokonale 
a otázky boli pre hosťa  aj vzácne…

Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci je známa svojimi 
rozsiahlymi aktivitami, súvisiacimi s MRŠ a spoluprácou  mno-
hých kultúrno – vzdelávacích  organizácií a spoločností.  V tomto 
prípade sa sústredili hlavne na cieľ viesť žiakov ku kultúre čítania, 
návšteve knižníc rôzneho druhu. Na II. stupni si pedagógovia pri-
pravili pre žiakov vedomostné a tvorivé inšpiratívne stanovištia: 
Čítanie je zábava – Bábkové divadielko – Vstúp a odíď múdrejší – 
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Štefánik  astronóm, ces-
tovateľ, politik vojak – 
Kvíz o MRŠ. Zaujímavé 
boli postery, zostrojenie 
modelu lietadla, výroba 
záložiek do kníh .....

Členovia  SMRŠ  
zo Spišskej Novej Vsi 
v rámci podujatia na-
vštívili Gymnázium na  Školskej ulici  v Spišskej Novej Vsi, 
Spojenú školu na  Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi a ZŠ  
s MŠ v Prakovciach.  Na každom z podujatí odzneli krátke pred-
nášky spojené s besedou, premietli sa dokumenty o živote MRŠ, 
ale hlavným bodom bolo priblíženie života Štefánikovej rodiny 
na Spiši.

Spojená škola v Kremničke 10, v Banskej Bystrici na fi nál-
nom podujatí mala 147 osôb rôzneho sociálneho  zloženia: študen-
tov, pedagógov a zamestnancov školy,  hostí z KS Senior a hostí. 
Samotné podujatie realizovali v kinosále školy. Literárno – dra-
matické pásmo nieslo názov „M. R. Štefánik – vedec, vojak, pilot, 
politik“. Finálnemu podujatiu predchádzala beseda s Mgr. Máriou 
Gallovou a natočenie dokumentu z podujatia, návšteva Stredoslo-
venského múzea, ktoré 
vlastní aj artefakty zo 
života MRŠ. Spracova-
nie literárneho pásma 
bolo poctou velikánovi 
našich dejín, v ktorom 
ho zobrazili pomocou 
zážitkového stvárnenia 
jedného dňa.V príprave 
zohľadnili všetky druhy 
výchovy – spoločenskú,mravnú, ekologickú, zdravotnú, pracov-
nú, environmentálnu, občiansku. Počas podujatí sa striedala hud-
ba s hovoreným slovom, fi lmom, pantomímou, ale aj ukážkami 
vlastnej tvorby – výroba lietadla a napokon aj faktografi ou z toho, 
čo o MRŠ mnohí naozaj zatiaľ nevedeli.

Klasické podujatia pripravili mnohé školy. V Strednej odbor-
nej škole obchodnej na Lomonosovovej ulici v Trnave besedo-
vali študenti s Ing. Jánom Tatarom, na SOŠ záhradníckej spoje-
nej s SPŠ elektronickou v Piešťanoch bol hosťom MUDr. Pavol 
Masaryk, v Ilave Mgr. Peter Uhlík – hovorené slovo striedala 
prezentácia v Power-Pointe, upútali nástenky, boli vtipné súťažné 
otázky, ale aj literárno-dramatické pásmo s videonahrávkou, alebo 
odborný kvíz.

Za Spoločnosť Mila-
na Rastislava Štefánika 
poskytli pre školy Ban-
skej Bystrici, Trnave, 
Piešťanoch, Spišskej 
Novej Vsi, Prakovciach, 
Košiciach, Prešove, Ila-
ve, Klátovskej Novej 
Vsi, Prievidzi a Sloven-
skej Kajni Daniela Hricová, Pavol Burák, Ružena Kormošová, 
Pavol Masaryk, Ladislav Koudelka, Jozef Šimko, Pavel Škrinár, 
Vlastimil Kátlovský, Peter Uhlík, Ján Tatara, Mária Gallová a 
Martin Michálek. Podľa vyjadrenia väčšiny lektorov boli mladí 
čitatelia šikovní a kreatívni a postava MRŠ im nebola  celkom 
„neznáma“.

Do súťaže s hodnotnými  podujatiami sa zapojili aj dve ZŠ, 
nesúce meno M. R. Štefánika, v Budimíre a Lučenci.

Naše poďakovanie patrí aj  organizátorom  vyššie spomenu-
tých podujatí, ktorí nás oslovili a náväzne  poslali aj vyhodnote-
nie, z ktorého sme čerpali: Ing. Oľga Majlingová, RNDr. Anna 
Janečková, Mgr. Katarína Hladká, Anna Vlasáková, Kristína Hu-
majová, Ing. Anna Kašová.

Z celoslovenského pohľadu absolútnym víťazom projektu sa 
stala spomedzi 243 školských knižníc v základných a stredných 
školách SR Základná škola s materskou školou v Čadci, lokalite 
Podzávoz. 

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje garantovi po-
dujatia, osobitne Mgr. Rozálii Cenigovej zo SPK v Bratislave za 
poskytnutie vyhodnotenia celoslovenského podujatia.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, tak ako aj Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave ďakuje všetkým tým, ktorý  
priblížili osobnosť Milana Rastislava Štefánika mladej generácii. 
Ďakujeme  ministerke školstva, vedy, výskumu a športu  SR Mar-
tine Lubyovej, pod záštitou ktorej sa podujatie realizovalo. Verí-
me, že to nebolo naše posledné „spoločné“ podujatie.

Spracovala: Mária Gallová

Človek má iba jeden život. A ten by mal vyplniť tak, 
ako skutočne v predstavách má. Človek, pokiaľ niečo 
chce dosiahnuť, nesmie snívať o teplej posteli či kúte 
na suchom mieste. Musí sa prebíjať búrkami, zná-
šať ťažkosti, bolesti, prekonávať zúfalstvo, ale nikdy 
nesmie prestať veriť. Veriť sebe a ľuďom. A žiť tak, 
aby medzi ľuďmi nebol sám. Mňa lákajú vesmírne 
diaľavy, temné a tajomné hĺbky, ktorých tajomstvo 
raz bude vyriešené. Človek je tu na to, aby nejako 
prispel k životu. Zanechal za sebou kúsok toho ľud-
ského. A ak prekoná ťažkosti, v mene ľudí dosiahne 
cieľ, prebije sa, zvíťazí. A ja sa prebijem, lebo sa pre-
biť chcem!

M. R. Štefánik



BRADLO č. 74                                        strana č. 24

NEZABÚDAME…
12. stretnutie generácií na Kališti sa konalo 12. augusta 2017 

pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica. Pietnu spom-
ienku už tradične organizujú Oblastný výbor SZPB a Múzeum 
SNP v Banskej Bystrici. Autorom myšlienky oživenia Kališťa 
je súčasný predseda Pavol Sečkár. Mottom pamätníka na Kali-
šti je „Klopte a bude vám otvorené, vitajte, bude vám dané.“ 
Po ekumenickej bohoslužbe je  kladenie vencov a vzdanie úcty 
obetiam nacistického vraždenia. S hlavným prejavom tento rok 
vystúpil podpredseda vlády SR Peter Pellegríni. Po prejavoch 
nasledoval kultúrny program, hry a súťaže pre deti, prechádzka 
expozíciou Partizánska republika a Sadom života.

Medzinárodné letecké dni
Vyše 100 tisíc návštevníkov zavítalo na medzinárodné letec-

ké dni- Slovak International Air Fest- v dňoch 26. a 27.augusta 
2017 na Sliač. Bol to už v poradí siedmy ročník, ktorý si pripísal  
opäť niekoľko prvenstiev. Atraktívna letecká technika sa pred-
stavila na sliačskom letisku po prvý krát.

Umenie majstrov vo vzduchu a krásu strojov ocenili nielen 
návštevníci, ale aj odborníci.  Víťazom prestížneho titulu Best  
Display Smik Trophy je turecký tím Solotürk, prezentujúci  li-
etadlo F-16. Cenu veliteľa Vzdušných síl OS SR za najlepšiu 
vojenskú leteckú ukážku si z rúk brig.gen. Ľubomíra Svobodu 
odniesol Martin Kuterka prezentujúci Mig-29. Cena Slovenskej  
leteckej agentúry patrí za najlepšiu letovú ukážku civilného 
a športového letectva mjr. Františkovi Pytlíkovi. Cenu za naj-
precíznejšie zvládnutú letovú ukážku- cenu letového riaditeľa 
MLD – získala poľská akrobatická skupina Krila Oluje- Krídla 
búrky. Verejnosť a novinári rozhodli o Cene za najlepšiu static-
kú ukážku, ktorú si odnášajú Španielske vzdušné sily  prezen-
tujúce lietadlo EF-18M Hornet. 

Podľa riaditeľa SIAF Huberta Štoksu sú SIAF rešpektované 
a uznávané podujatie.

 73. výročie spomienkových osláv Slovenského národného 
povstania

Počas  dvoch dní – 28. a 29. augusta 2017 – si na Sloven-
sku, v mnohých mestách, dedinách i obciach pripomenuli 73. 
výročie vzniku Slovenského národného povstania. Ústredné, 
celoslovenské  oslavy sa uskutočnili  v Banskej Bystrici. Začali 
koncertom Štátnej opery a odovzdaním Cien Múzea SNP osob-
nostiam alebo organizáciám, ktoré aktívne podporujú aktivity 
múzea alebo s ním dlhoročne spolupracujú.

29. augusta sa preletom leteckej techniky a pietnym aktom  
kladenia vencom k Pamätníku SNP za účasti priamych účast-
níkov protifašistického odboja, najvyšších štátnych predstavi-
teľov a  35 diplomatických zastúpení v SR (o.i. aj Španielska 
a Číny) pokračovala ofi ciálna časť osláv. Po slávnostnej časti 
osláv nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili  umelci 
mnohých  hudobných žánrov, od folklóru, cez džez po taneč-
nú hudbu. Nechýbali zoskoky výsadkárov, prezentácia OS SR, 
prezentácia modelárov, návšteva Múzea SNP,… ale ani rušivé 
momenty skandujúcich, ktorých generálny riaditeľ M SNP Sta-
nislav Mičev vyzval k ukončeniu skadovania slovami: „Oslavy 
SNP nie sú miestom pre politiku, má sa tam vzdať úcta padlým.“ 
Tak by to malo byť na všetkých spomienkových slávnostiach.

DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
 
11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň 
roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúz-
skom  meste  Compiègne  podpísali  prímerie  Spojenci  a  Nemec-
ko, čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. 
Hlavnými signatármi prímeria boli vrchný veliteľ spojeneckých 
síl maršal Ferdinand Foch a nemecký zástupca Matthias Erzber-
ger.
Tradícia osláv konca 1. svetovej vojny sa začala rodiť už pri pr-
vom výročí dňa prímeria, 11. novembra 1919, keď sa tento deň 
pripomínal v  Londýne,  Paríži  aj ďalších mestách dohodových 
štátov. Americký prezident Woodrow Wilson v tom roku ofi ciál-
ne vyhlásil 11. november za Deň prímeria. Ofi ciálnym sviatkom 
sa stal v roku 1926. Roku 1954 premenoval Kongres Deň príme-
ria na Deň veteránov.
Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má 
pôvod v básni „In Flanders fi elds“ (doslova „V poliach Flámska“), 
ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, kto-
rý slúžil na západnom fronte, neďaleko belgického mesta Ypres. 
Vlčí mak ako symbol pre padlých vojakov 1. svetovej vojny prvý 
raz použila americká profesorka a humanistka Moina Michae-
lová. V roku 1921 zvolil bývalý veliteľ britských expedičných síl 
poľný maršal sir Douglas Haig ako predseda Nadácie veteránov 
vlčí mak za symbol pre zbierku na pomoc vojnovým veteránom 
a invalidom.

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za ra-
dom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev ško-
vránka, uprostred revu kanónov tu dolu…“

Deň veteránov sa pripomína sa celosvetovo je skôr americký ter-
mín (Veteran Days), v Spojenom kráľovstve sa tento deň pripo-
mína ako  Deň prímeria alebo aj  Deň červených makov  (Poppy 
Day). Druhá nedeľa v novembri, najbližšia 11. novembru je 
Dňom spomienok (Remembrance Day). Vo Francúzsku a Belgic-
ku sa nazýva aj Your del´Armistice (Deň  prímeria) alebo Your 
de Souvenir (Deň pamäti), v Holandsku sa Deň prímeria nazýva 
Wapenstilstandsdog. Deň vojnových veteránov alebo Deň vete-
ránov nech sa už nazýva akokoľvek, je pamätný deň venovaný 
pamiatke vojnových veteránov

ooo
Na vojenskom cintoríne  v Petržalke – Kopčany zorganizoval re-
zort obrany spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa vojno-
vých veteránov, ktorého sa zúčastnili predstavitelia  občianskych 
združení, zástupcovia diplomatických zborov v SR. Súčasťou ce-
remónie bolo  udeľovanie  pamätných medailí ministra obrany 
SR 3. Stupňa. Na cintoríne je pochovaných vyše 300 vojakov rôz-
nych národností.
Záver slávnosti patril 4. ročníku „behu na počesť vojnových ve-
teránov“, ktorého sa okrem ministra obrany zúčastnil aj Matej 
Tóth .
Aj v iných mestách a mestečkách si položením vencov k hrobom 
vojnových veteránov položili kvety,  mnohí si pripli aj  symbo-
lické červené maky a    o  11.11 hodine zazneli zvony na počesť 
„ukončenia svetovej vojny“.
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V poradí XXVII. Valné zhromaž-
denie Spoločnosti Milana Rasti-
slava Štefánika sa uskutočnilo 14. 
októbra 2017 v novom prostredí, v 
kongresovej sále Hotela PARK v 
Piešťanoch. Valného zhromažde-
nia sa zúčastnili delegáti jednot-
livých klubov, delegáti jednotlivci, 
ktorí nie sú registrovaní v kluboch, 
čestní členovia S MRŠ a pozvaní 
hostia z organizácií, s ktorými má 
S MRŠ uzavreté dohody o vzá-
jomnej spolupráci.

Na úvod rokovania Valného 
zhromaždenia  zaznela hymna 
SR a po nej báseň v prednese 
podpredsedníčky Správnej rady 

SMRŠ Mgr. Evy Ušiakovej. VZ 
moderoval I. podpredseda  SR 
SMRŠ Ing. Ján Tatara, ktorý priví-
tal všetkých účastníkov VZ.

Účastníci VZ si minútou ticha 
uctili členov, ktorí v ostatnom ob-
dobí opustili naše rady.

Po prečítaní programu a hla-
sovaní, VZ jednohlasne schválilo 
program zasadnutia.

Predseda Správnej rady SMRŠ 
– Doc.PaedDr.Jozef Božik,PhD. – 
vo svojom príhovore sa v prvom 
rade poďakoval všetkým členom 
za doterajšiu prácu. Informoval, že 
SMRŠ v tomto čase pracuje v 12-
tich klubov v rámci celej SR a dva 
kluby sú v zakladaní. Momentálne 
evidujeme 600 členov. Zdôraz-
nil osobnosť M. R. Štefánika vo 
vzťahu k našej činnosti v zmysle 
našich stanov a záujmov členov. 
Vyjadril sa k poriadaniu spomien-
kových slávností na Bradle a o 
termínoch, ktoré boli predmetom 
diskusií na všetkých úrovniach ob-
čianskej, verejnej a štátnej sprá-
vy v predchádzajúcom období. 
SMRŠ, v spoluprácu s Mestom 
Brezová pod Bradlom, TSK a MO 
SR sa defi nitívne dohodli na tom, 

že tento rok 2017 a ďalšie, hlavne 
z dôvodu výročných rokov, 99. a 
100. výročia vzniku ČSR a 100. 
výročia tragickej smrti MRŠ i ďa-
lej, budú sa tieto slávnosti poria-
dať ako celoslovenské, vždy prvú 
sobotu po 4. máji konkrétneho 
roku.

V ďalšej časti svojho príhovoru 
sa zmienil o problémoch, ktoré sa 
vyskytli teraz i v minulom období 
pri podobných podujatiach a síce 
o účasti členov ĽSNS riadne orga-
nizovaných, čo nie je v súlade s 
našou snahou upriamiť pozornosť 
na veľkosť osobnosti, akou M. R. 
Štefánik  bol. Je vecou nás všet-
kých tomuto stavu zabrániť.

Vzhľadom na prípravu nových 
členských preukazov, vyzval dele-
gátov VZ, aby si pozreli posledný 
návrh – grafi ku a vecnosť preuka-
zu, vyjadrili svoj názor, nakoľko po 
zasadnutí ešte v novembri 2017 
zasadne SR  SMRŠ a defi nitív-
ne určí konečnú podobu nového 
členského preukazu člena Spo-
ločnosti MRŠ.

Tak isto sa v príhovore poďa-
koval všetkým, ktorí aktívne po-
máhajú našej Spoločnosti, či už 
fi nančne resp. svojou účasťou na 
rôznych spoločných aktivitách.

Zdôraznil ešte raz, že v nasle-
dujúcich rokoch budeme oslavo-
vať významné výročia a treba sa 
na ne pripraviť tak, aby SMRŠ 
bolo vidno a aby sme ukázali, že 
sme tu a všetky kluby sa vo svo-
jich regionoch  prezentovali a svo-
jou činnosťou a aktivitami znásobi-
li význam jednotlivých výročí.

V závere uviedol, že sa sna-
žil vo svojom príhovore povedať 
všetko to, čo sa nám v minulom 
roku podarilo zrealizovať, že 
SMRŠ aj vďaka donátorom je v 
súčasnosti v dobrej fi nančnej si-
tácii a je schopná svoju činnosť i 

XXVII. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Pohľad na účastníkov VZ S MRŠ

Vážení 
členovia 
S p r á v -
nej rady 
Spo loč -
nosti Mi-
lana Ras-
t i s l a v a 
Štefánika. V úvode mojich 
slov, prijmite prosím  moje 
srdečné pozdravenie Vám 
všetkým a spolu s týmto 
pozdravením aj moje osob-
né veľké poďakovanie za 
každý jeden skutok, ktorým 
predstavujete  pred Slo-
vákmi  doma i Slovákmi 
vo svete nášho  veľkého 
rodáka, výnimočného hýba-
teľa  našej národnej histórie, 
človeka, ktorý si mimori-
adne vysoko ctil  svoje ro-
disko a svoj národ Milana 
Rastislava Štefánika. Pred 
necelým mesiacom som na 
zasadnutí Výboru MOMS 
v Banskej Bystrici zažil prí-
jemnú chvíľu môjho života, 
jednu z tých, aké zvyknem  
pociťovať pri každoročnej 
banskobystrickej spom-
ienke na tohto jedinečného 
tvorcu slovenskej i slovan-
skej  svornosti. Pri jeho 
buste v starej Sásovej si 
každým rokom pripomína-
me jeho vzácne myšlienky, 
ktoré sú potrebné pre našu 
prítomnosť a sú aj  proroc-
tvami  pre  našu budúcnosť. 

Dlhoročná  členka  nášho 
banskobystrického Výboru 
MO MS  Mgr. Mária Ga-
llová, ktorej sa astronómia 
stala životným poslaním, 
v roku  2001 sa stala člen-
kou Výboru Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefáni-
ka, po čase aj jej prvou pod-
predsedníčkou a v súčas-
nosti vedúcou redaktorkou 
časopisu Bradlo, mi pred  
všetkými členmi nášho 
matičného spoločenstva 
odovzdala „Poďakovanie 
a uznanie za šírenie  myš-
lienkového odkazu Milana 
R. Štefánika“. Chcem Vám  

všetkým v Spoločnosti M. 
R. Štefánika za túto poctu 
úprimne poďakovať a aspoň 
krátko sa vyznať z môjho 
vzťahu k tejto  jedinečnej 
osobnosti slovenského ná-
roda. Milan Rastislav Štefá-
nik  je ukotvený  v mojom 
žití od narodenia v rodnej 
Kokave nad Rimavicou, 
kde si ho priniesli moji ro-
dičia pochádzajúci z dvoch 
strán Štefánikovho kraja. 
V našej „parádnej prednej 
izbe“  akoby od vekov stá-
la  bieloskvúca Štefániko-
va busta, pri ktorej sme sa 
s bratmi učievali, hrávali 
na klavír i harmónium, čí-
tali slovenské rozprávky 
a rodičia nám približovali 
detské roky malého Milan-
ka na fare v Košariskách. 
Úcta k nemu v našej rodine 
viedla  aj k tomu, že môj 
mladší brat dostal pri krste 
meno Ivan Milan. V dospe-
lom  veku  som mal z pod-
bradlianskeho kraja na ško-
le v Bratislave kamarátov 
a chodieval som k nim na 
vakácie. Najpodstatnejšia 
moja návšteva však sa odo-
hrala na Bradle v roku  1968  
a atmosféra z tohto stretnu-
tia sa preniesla najskôr na 
amfi teáter  do Východnej a 
potom na Matičné augusto-
vé slávnosti v Turčianskom 
Martine. Žiaľ o necelé tri 
týždne sme všetci dostali 
„nečakanú návštevu“ vojsk 
Varšavskej zmluvy a o Šte-
fánikovi sa opäť nesmelo 
hovoriť. Ale semä zasiate 
do myslí  mnohých mladých 
ľudí vzišlo a Štefánik sa už 
z nich nevytratilo. Jeho my-
šlienky sme rôznymi forma-
mi zverejňovali pri uvádza-
ní scénických programov na 
festivaloch vo Východnej, 
Detve, Myjave a to moju 
generáciu viedlo v úcte 
k svojim rodom, rodiskám 
a našej vlasti  a táto  viera 
vo vlastný národ nás  robila 
vnútorne bohatšími.  
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naďalej vykonávať spoľahlivo, ba 
dokonca bude v novembri aj spo-
ločníkom v medzinárodnej súťaži 
žiakov českých a slovenských 
škôl v dejepise, ktorá sa uskutoční 
v Chebe (ČR).

Správu o činnosti a hospodá-
rení SMRŠ za rok 2016 a 2017 
predniesla podpredsedníčka SR 
Mgr. Eva Ušiaková. Vzhľadom na 
príjmy a výdaje v roku 2016 až 
2017 konštatovala, že Spoločnosť 
na naše pomery je momentálne v 
dobrej fi nančnej situácii a na be-
žnom účte ku dňu 30.9.2017 je 11 
082,01 EUR.

Správu Dozornej rady pred-
niesol jej predseda Mgr. Vladimír 
Marko. Dozorná rada konštatova-
la, že všetky výdavky boli vynalo-
žené v súlade s článkom XIII. Sta-
nov Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika a v súlade s poslaním a 
zabezpečením S MRŠ.

Na základe návrhu členov 
SMRŠ a schválenia Správnou 
radou, bolo udelené čestné člen-
stvo in memoriam RNDr. Ľud-
mile Pajdušákovej CSc., ako vý-
znamnej slovenskej astronómke, 
riaditeľke Astronomického ústavu 
SAV, propagátorke kozmonautiky 
a príbuzných prírodných vied a 
realizátorke mnohých prednášok 
o Štefánikovi. Dekrét o udelení 
čestného členstva prevzal  jej syn, 
Ing.Ivan Hrček a poďakoval sa v 
mene celej rodiny.

Ďalej nasledovalo vyslovenie 
a udelenie poďakovania pánovi 
Mgr. Igorovi Kovačovičovi, ktorý 
participoval na výstave „Generál a 
jeho hviezdy“ v Banskej Bystrici i 
ako iniciátorovi obnovy pamätní-
ka MRŠ v BB – Sásovej  a pánovi 
Pavlovi Mikovi ako dlhoročnému 
správcovi web stránky MRŠ.

So svojimi pozdravmi a prího-
vormi postupne vystúpili hostia: 
2.viceprezident ZV SR plk.v.v.Ing.
Ján Paulech, člen SAV a čestný 
člen SMR prof. Štefan Luby, pred-
seda Nadácie MRŠ prof. Dušan 
Bakoš, člen SMRŠ a predseda 
spolku DETVAN v Prahe Matúš 
Hornáček, podpredseda SMRŠ 
Praha Ing. Bohdan Kraus,pod-
predseda SZPB Zdenko Martoň, 
zást. primátora Mesta Piešťany 
JUDr. Pavol Vermeš a  čestný 
predseda SMRŠ Mgr. Peter Uh-
lík. Všetci vystupujúci sa vyjadrili 
pozitívne k vzájomnej spolupráci, 
k súčasnej situácii a zaželali Spo-
ločnosti MRŠ veľa úspechov v na-
sledujúcich rokoch.

V diskusii vystúpili postupne: 
zástupca Klubu S MRŠ Brezno 
Ing.Milan Kováčik, ktorý hovoril 
o činnosti klubu a zároveň  po-
zval  na každoročný výstup na 
Štefáničku  pod Ďumbier.

Primátorka Mesta Brezová pod 
Bradlom Mgr. Eva Ušiaková pred-
stavila vznik občianskej iniciatívy v 
Brezovej pod Bradlom, ktorá bude 
pracovať vo vzťahu k osobnosti 
MRŠ a s tým spojené podmienky 
poriadania spomienkových sláv-
ností v Brezovej p/Bradlom.

Dr. Pavol Kanis – sa vo svo-
jom príspevku venoval  osobnosti 
MRŠ v súvislosti so S MRŠ a jej 
činnosti, ako čestný člen, ale aj 
ako historik a obdivovateľ životné-
ho diela MRŠ. Najvyšším uznaním 
osobnosti MRŠ a jeho diela by mal 
byť uznaný vznik ČSR ako štátny 
sviatok.

Preto navrhol do uznesenia, že 
„S MRŠ sa bude usilovať (za jeho 
účinnej pomoci), aby v roku 2018 
bol prijatý zákon o štátnom sviatku 
venovanom vzniku Česko-Sloven-
ska“.

Juraj Moncman hovoril  za klub 
v zakladaní Trnava. Hovoril o ich 
členstve a fi lozofi cky porovnal 
spomínaný extrémizmus zla a ex-
trémizmus lásky.

V závere vystúpil predseda 
SMRŠ doc. Jozef Božik, PhD. 
Poďakoval sa všetkým hosťom za 
príhovory a diskutujúcim za pod-
nety v diskusii.

Naviazal na podnet Dr.Kanisa 
a navrhol, aby S MRŠ spoločne 
s viacerými združeniami a spo-
ločnosťami využila svoj potenciál 
a zabojovala o vec tak, aby ešte 
v roku 2018 pri 100. výročí vzniku 
ČSR bol deň 28.10. uznaný ako 
štátny sviatok.

Po obedňajšej prestávke sa 
účastníci VZ odobrali k plastike 
Milana Rastislava Štefánika v 
parku pri Balneologickom múzeu 
k spomienkovému aktu pri príleži-
tosti 99. výročia I. ČSR.

V úvode spomienkového aktu 
predniesla báseň Mgr. Eva Uši-
aková a s príhovorom vystúpil  
predseda SR SMRŠ Doc.PaedDr.
Jozef Božik PhD., ktorý sa v prí-
hovore venoval 99. výročiu vzniku 
I. ČSR. Zdôraznil jeho význam 
pre slovenský národ historicky i 
pre súčasnosť. Vyjadril nádej, že 
o rok sa stretneme pri 100. výročí 
už v rámci štátneho sviatku veno-
vanom vzniku Česko-Slovenska. 
Predseda SR S MRŠ Jozef Božik, 
spolu s podpredsedami Evou Uši-
akovou a Jánom  Tatarom položili 
k plastike MRŠ veniec.

Po spomienkovom akte sa 
defi nitívne skončilo XXVII. Valné 
zhromaždenie Spoločnosti Mila-
na Rastislava Štefánika v Piešťa-
noch.                                                                            

Ján Tatara

Myšlienky M. R. Štefá-
nika a tým aj jeho odkazy 
pre naše národné bytie som 
nanovo prežíval po  roku  
1990  pri obnovení členskej 
základne Matice slovenskej, 
ktorej prvým ponovemb-
rovým predsedom sa stal 
Ing. arch. Viliam J. Grus-
ka. Z jeho iniciatívy vzni-
kali scénické inscenácie 
o veľkých synoch  národa 
a medzi tie najzaujímavej-
šie patrila tá o Štefániko-
vi „Syn slnka a  národa“, 
ktorá bola uvedená nielen 
v komornom prostredí, ale 
aj na amfi teátroch v Mar-
tine a Detve  pred tisícami 
divákov.  Myšlienky  M. R. 
Štefánika sme potom často  
prezentovali  aj na takých 
matičných podujatiach, 
akými boli festivaly  slo-
venskej mládeže zo sveta 
v Martine, Banskej Bystrici, 
Žiline, Nitre,  Košiciach, 
Vysokých Tatrách.  Najšir-
šie  sme však  život a dielo  
M. R. Štefánika v rokoch  
2009 – 2011 vďaka Mgr. 
Márii Gallovej priblížili ši-
rokej verejnosti v bansko-
bystrickom matičnom me-
sačníku ZVON. Súčasťou  
života obyvateľov Banskej 
Bystrice sa stali každoroč-
né stretnutia  pri jeho buste 
v Sásovej a jeho pomníčku 
v Rudlovej. Tam uprostred 
križovatiek, ktorými počas 
našich stretnutí prechád-
zali autá, zrazu niektoré  
zastavovali a ľudia z nich 
vystupujúci sa nakrátko 
s úctou v srdci  započúvali  
a potom aj  poklonili odka-
zom   majúcim  platnosť  aj 
v tomto čase žitia  pre ka-
ždého človeka. Veď  Milan 
Rastislav Štefánik vyšiel zo 
skromného prostredia ro-
diny  evanjelického farára 
v Košariskách, aby  hľadal 
hviezdy  na nebi i na zemi. 
Bol človekom vnútorne 
krásnym, aj preto všade  ve-
del  byť vľúdnym, aj preto 
požíval  veľkú dôveru ľudí, 
aj preto vedel otvárať dvere 
do sŕdc ľudí a očarovával  
všade svojou  ľudskosťou. 

V jeho bohatej duši sa  našlo 
vždy miesto  pre  rozličnosti 
nášho slovenského života, 
ale aj života iných náro-
dov, lebo jeho ideálom bola 
všeľudská  kultúra.  V tom-
to bol Štefánik  nevšedným 
človekom s nevšedným  du-
chom  a aj  preto  sa stal ne-
všedným vzorommnohým 
pre každý deň žitia.

Pre túto jeho ľudskosť  
som sa vo svojich príhovo-
roch na mnohých podujati-
ach  na Slovensku obracal  
na rodičov a najmä na slo-
venských učiteľov slovami:  
„Hovorte  so svojimi deťmi, 
svojimi žiakmi a študentami 
o všetkom čo súvisí s tou-
to výnimočnou osobnos-
ťou, učte ich  osvojovať si  
vôľové vlastnosti Štefáni-
ka, vychovávajte ich k úcte 
k svojim rodiskám a rodi-
nám, vštepujte do nich lásku 
k vlasti predkov, veďte ich 
k hrdosti na Slovensko, aby  
všade kdekoľvek vo svojom 
živote prídu vedeli priamo 
a smelo  odpovedať odkiaľ  
prichádzajú, a vedeli  čo 
najviac  povedať o vzác-
nych osobnostiach  nášho 
národa, medzi ktorými M. 
R. Štefánik vrchovato  všet-
kým čím žil, napĺňal skutka-
mi svoje  vyvolené poslanie 
pre život aj cez tieto myšli-
enky.“ Stojme teda v slo-
bode a poznávajme pravdu. 
Buďme za ňu vďační a váž-
me si ju, nielen slovami, 
ale celým spôsobom nášho 
života, lebo  náš dlh  voči  
rodnej zemi môžeme  spla-
tiť len vtedy, ak budeme žiť 
a hovoriť pravdu. 

Na záver mojich slov 
chcem ešte raz s veľkou 
úctou a pokorou  poďako-
vať sa Vám za udelenú po-
ctu, lebo je to pocta nielen  
pre mňa, ale aj pocta  mojim 
rodičom a učiteľom,ktorí 
ma vychovali a ktorí mi 
vštepili do srdca  úctu k M. 
R. Štefánikovi, tomuto vý-
nimočnému človeku, ktorý  
mal nesmierne rád ľudí a 
miloval svoju rodnú vlasť. 

Igor Kovačovič
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Čestné členstvo S MRŠ
in memoriam

RNDr. Ľudmile Pajdušáko-
vej CSc.

Motto: „Pričiňme sa, aby  
krátke intermezzo nášho tr-
vania doznievalo dlho do 
ďalekej budúcnosti.“    Ľ.P.

                                                                                                                                                      
R N D r . 
Ľ u d m i l a 
P a j d u š á -
ková CSc 
(29. 6. 
1916 – 6. 
10. 1979) 
bola vý-

znamná slovenská astro-
nómka, riaditeľka Astro-
nomického ústavu SAV v 
Tatranskej Lomnici, propa-
gátorka astronómie, kozmo-
nautiky a príbuzných prí-
rodných vied. Narodila  sa 
na Záhorí v Radošovciach, 
ktoré ocenilo svoju rodáč-
ku pri príležitosti uplynutia 
sto rokov od jej narodenia 
odhalením pamätnej tabu-
le. Jej  text je veľavravný 
„Stratená v miliardach 
svetielok, v neustálej honbe 
za kométami, rozplynulá v 
nekonečnom vesmíre. Prvej 
dáme slovenskej astronómie 
a objaviteľke komét celo-
svetového významu venujú 
hrdí rodáci.“

Inšpirujúcou a obdivova-
nou osobnosťou dr. Pajdu-
šákovej bol  Milan Rastislav 
Štefánik, prednášala o ňom, 
písala články, propagovala 
jeho odbornú astronomic-
kú činnosť a akonáhle sa 
naskytla možnosť (okolo 
roku 1968) začala o ňom 
písať monografi u „Milan 
Rastislav Štefánik, sloven-
ský astronóm“, ktorá na-
pokon vyšla v roku 1970, 
ale z pochopiteľno - nepo-
chopiteľných dôvodov ju 
cenzúra dala veľmi rýchlo 
skartovať. Nezachránilo 
ju ani zvučné meno autor-
ky, ktorá bola v tom čase 
aj predsedníčkou SAS. Dr. 
Pajdušáková sa zúčastnila 
aj celoslovenských osláv na 
Bradle v roku 1969.

P oď a -
kovan ie  
a uznanie 
za prácu 
v Spo-
ločnost i 
M i l a n a 

Rastislava Štefánika – 
predovšetkým v oblas-
ti  tvorenia a spravovania  
web stránky  S MRŠ bolo 
udelené aj pánovi Pavlovi 
MIKOVI.

Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E
*Redakcia  Aktuality.sk 

pri príležitosti 98.výročia 
úmrtia Milana Rastislava 
Štefánika priniesla svo-
jim čitateľom neznámej-
šie fakty zo života tejto 
osobnosti novodobých 
slovenských dejín. Člá-
nok zostavila pani Mária 
Gallová zo Spoločnosti 
M. R. Štefánika. Redak-
cia Aktuality.sk bude so 
Spoločnosťou naďalej 
spolupracovať počas 
prípravy ďalších článkov 
o tomto politikovi a  di-
plomatovi. 

           Ján Petrovič

*V júni 2017 navští-
vila  členka klubu S 
MRŠ v Spišskej Novej 
Vsi Jolanka Prochotská 

olomoucké Rosárium. 
Podarilo sa jej vyfoto-
grafovať  a jej fotografi u 
poslala i našej redakcii 
známu Ružu Štefánik 
(Rosa General Štefá-
nik), ktorá je zo skupiny 
sadových ruží. Vyšľach-
til ju v Českej republike 
v  roku 1931 (niektoré 
pramene uvádzajú rok 
1936) Ján Böhm. Ruža 
je fi alovočervenej farby, 
priemeru 6 cm. Pôvod 
ruže je mutáciou z odro-
dy Brillant.

– red –

* Zúčastnil som sa veľ-
mi peknej akcie, na ktorú 
ma pozvali žiaci základ-
nej školy v Slovenskej 
Kajni, kde som celý svoj 

aktívny školský život pô-
sobil a robil aj v mesiaci 
máji pripomienky výročí 
úmrti M. R. Štefánika. 
Potešilo ma, že povesť 
môjho záujmu o MRŠ 
ešte stále na škole žije 
aj po rokoch. Podujatie 
bolo veľmi pekne pripra-
vené, príprave museli ži-
aci a najmä pani učiteľka 
Katarína Hladká venovať 
veľa času. Sľúbil som im, 
že napíšem o nich sprá-
vu do nášho spolkového 
Bradla, s ktorým som 
ich  mimo iné obozná-
mi. Pekne Vás pozdra-
vujem  a želám všetko 
dobré.

                                                                                                                        
Martin Michálek

Žil som krásny život, 
prežíval som večnosť v 
sekundách.

Astronómia je merít-
kom kultúry národa.

M. R. Štefánik
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Štefan Luby, Martina Lubyová
Zastávky v priestore, zastávky v čase

Autori nadviazali touto knihou na svoju predošlú publikáciu Posede-
nie pod tisícročným ružovým krom, VEDA, vydavateľstvo SAV 2014. 
Kniha pozostáva z dvanástich životopisných esejí a dvanástich krátkych 
vedeckých cestopisov na vedecké konferencie alebo do miest, ktoré majú 
pre nás historický alebo kultúrny kontext. Z osobností, ktorým Štefan 
Luby venuje pozornosť možno spomenúť J. Brezu, J. Grešša, I. Chodá-
ka, P. Michalicu, D. Ostatnikovú, O. Pecháňovú, B. Peťka, M. Ružeka, 
Š. Schwarza, I. Túnyiho a i. Niektoré z nich sú zakomponované do šir-
ších súvislostí, napr. do histórie a činnosti Divadla A. Bagara v Nitre (J. 
Greššo) alebo do koncertného cyklu v Kremnici (P. Michalica). Príhody 
a zážitky z ciest a stretnutí s významnými osobnosťami opisuje Š. Luby 
v črtách z Osla, Frankfurtu n. Mohanom, Solúnu, Belehradu, Ulmu a i. 
a Martina Lubyová z Gruzínska a Kirgizska. Týmito dvoma poviedkami 
autorka nadviazala na svoje predošlé cestopisy z Pakistanu, Turkmeni-
stanu a Uzbekistanu uverejnené v predošlej vyššie uvedenej publikácii. 
Zastávky v priestore, zastávky v čase sú doplnené obrazovou prílohou, 
doslovy napísali J. Leikert a D. Podhorský. VEDA, vydavateľstvo SAV, 
Bratislava 2017, 237 s., ISBN 978-80-224-1572-9

Eva Králiková: Len čas musel dozrieť
Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fon-

de pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy, kultú-
ry a umenia Slovenska. Od roku 1940 spravuje aj pozostalosti Milana 
Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy, kopírujúce aj vzťah 
spoločnosti, resp. politických špičiek k osobe   jeho pôvodcu- Štefánika. 
Monografi a mapuje osudy pozostalostí od roku 1919, jej cestu do Pra-
hy, neskôr na Slovensko, dopĺňanie pozostalosti prostredníctvom darov 
od významných osobností politického života, nákupov od pozostalých 
a priateľov. Po roku 1948 bola pozostalosť z politických dôvodov delimi-
tovaná do rozličných pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku.

Autorka PhDr.Eva Králiková výskum pozostalosti Štefánika postavi-
la na poznaní archívnych dokumentov v Slovenskom národnom archíve 
predmetov z pozostalostí Štefánika najmä v SNM  v Martine, Historic-
kom múzeu, STM v Košiciach, Balneologickom múzeu v Piešťanoch, 
Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Monografi a je mimoriadne cenným 
dôkazom adekvátneho zhodnotenia múzejných zbierok pre poznanie de-
jinných súvislostí Slovenska a osobností, ktoré formovali jeho dejiny.

Kniha vyšla v edícii Museion-monografi e a bola odprezentovaná 25. 
apríla 2017.

Vojtech Rušin: Vesmír vo vrecku
 Kniha Vesmír vo vrecku je citlivým svedectvom o kráse veľkých 

i malých rozmerov, o kontraste tej živej na Zemi, ktorá je tak krehká, 
s tou  vesmírnou, ktorá sa zdá nekonečná v  čase a v porovnaní, s ktorou 
je ľudský život takmer nemerateľným kvantom času. A predsa len človek 
dokáže vnímať všetku tú krásu vo vzájomných súvislostiach a má na to 
len okamih z večnosti Vesmíru… (Daniela Rapavá)

Na obrázku Slnka je na porovnanie naša Zem, rozmerovo takmer 
zhodná so škvrnou. Naznačuje autor, že sme škvrnou Vesmíru? Iste nie. 
Kto hľadá dobro a krásu, tomuto takýto nápad v hlave neskrsne. Rušin 
dostal lepší nápad – zostavil knihu, ktorá nie je vedeckým traktátom, ale 
prehliadkou dojmov, pocitov, nápadov a asociácií… (Štefan Luby)

Kniha vydalo Vydavateľstvo SAV VEDA  v roku 2016  pri príležitosti 
100. výročia narodenia prvej slovenskej astronómky a dlhoročnej riadi-
teľky Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici dr. Ľudmily Pajdu-
šákovej CSc.

Odporúčame  do  Vašej Odporúčame  do  Vašej 

pozornosti  nové  knihypozornosti  nové  knihy

Encyclopaedia Beliana má už osem zväzkov
 
V knižniciach našich inštitúcií alebo domácností môžeme dnes nájsť dve slo-

venské diela encyklopedického typu. Je to trojzväzkový Slovenský náučný slov-
ník z rokov 1931 až 1933 a šesťdielna Encyklopédia Slovenska z rokov 1977 až 
1982, ktorá sa zaoberá iba slovenskými reáliami. Ale veľká univerzálna slovenská 
encyklopédia tam zatiaľ chýba. Takéto dielo pod značkou Encyclopaedia Beliana 
vzniká dnes s odstupom 260 rokov po začatí tvorby encyklopédií vo svete a osem-
desiat rokov po ukončení jeho prvej fázy v menších krajinách, napríklad v Česku. 
Spoločenská objednávka diela sa stala akútnou po vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky. V sérii Beliana, ktorej názov je odvodený od mena nášho polyhistora 
a encyklopedistu Mateja Bela, bolo doteraz vydaných 8. zväzkov.  V rámci  série 
vyšla aj koncízna jednozväzková encyklopédia Slovakia and the Slovaks v ang-
lickom jazyku, ktorá nás reprezentovala  v minulom roku v rámci Slovenského 
predsedníctva v Rade Európskej únie.

Abecedne spracované encyklopédie sa objavili už v 1. storočí pred naším le-
topočtom. Priaznivé podmienky na vznik encyklopedických diel sa vytvorili v ob-
dobí osvietenstva. Najstaršou nepretržite vydávanou všeobecnou encyklopédiou je 
Encyclopaedia Britannica. Nezaháľali ani ďalšie národy a štáty. Na území Uhorska 
vzniklo najmä dielo Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica 
(Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku) z rokov 1735 až 1742.  
Encyclopaedia Beliana vzniká v Encyklopedickom ústave SAV, ktorý doteraz vy-
dal 24 rozličných encyklopedických zväzkov. 

Encyklopaedia Beliana bude mať po dokončení 15 až 16 zväzkov. Na zači-
atku odhadnutý rozsah rastie v dôsledku dynamického vývoja spoločnosti u nás, 
v Európe i vo svete. Prvých osem zväzkov obsahuje 62 500 hesiel, 13 400 ilus-
trácií a 310 máp. Na porovnanie: Encyklopédia Slovenska má 20 tisíc hesiel a 7 
000 ilustrácií. Vedúcou redakcie do polovice siedmeho zväzku bola PhDr. Anna 
Prociková, potom sa tejto funkcie ujala RNDr. Viera Tomová, CSc. Riaditeľkou 
ústavu je PhDr. Zuzana Vargová. Knihy sa tlačili externe, od siedmeho zväzku tlač 
prevzala VEDA, vydavateľstvo SAV.  Ohlas na dielo je veľmi dobrý, uverejnených 
bolo viacero pozitívnych recenzií. Dielu udelili doteraz šesť ocenení. Prvé zväzky 
vychádzali s podporou SAV a sponzorov. V rokoch 2005 až 2015 na program pris-
pievalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na roky 2016 až 2031 
bola uzavretá medzi ministerstvom a SAV ďalšia zmluva na podporu siedmych 
zväzkov s frekvenciou 2,5 roka. Ôsmy zväzok je prvým z nich.

Má v čase internetu význam vydávať encyklopédiu ako knižnú sériu? K tomu-
to problému existuje mnoho pozitívnych stanovísk. Uvediem aspoň názor J. Wale-
sa, vynálezcu Wikipédie, ktorého stanovisko je v tomto kontexte najvýrečnejšie: 
„Éra kníh sa neskončila. Osobitne to platí pre malé národy, v jazykoch ktorých 
nedosahuje wikipédia tú kvantitu a kvalitu ako v angličtine.“

Knižné encyklopédie patria dvetisíc rokov do zlatého fondu kultúry a prax uka-
zuje, že ani 21. storočie na tom veľa nezmení. Dnes sa diela tohto typu sprístupňujú 
na internete. Touto cestou ide po ošetrení autorských práv už vydaných zväzkov aj 
Encyclopaedia Beliana a v súčasnom období sa doteraz vydané zväzky upravujú 
a prvé z nich aktualizujú, aby boli čoskoro elektronicky dostupné.

Štefan Luby, predseda Redakčnej rady EB

Lena Riečanská: Sladkých štrnásť
s horkou príchuťou

Lena Riečanská je autorkou piatich románov pre dospelých čitateľov. 
Deti a mládež zaujala trilógiou Navždy kamošky a samostatným romá-
nom Som, aká som! Kniha Sladkých štrnásť s horkou príchuťou je autor-
kiným desiatym vydaným literárnym dielom. Sladkých štrnásť prežíva 
hrdinka románu Katka. Odrazu sa šťastie zaľúbenej dievčiny premení na 
pocit krivdy. Čo by to bolo za lásku, keby sa pri prvej prekážke vzda-
la? Tak aj Katka s Norom hľadajú možnosť, ako sa stretnúť. Zaľúbené 
dievča sa podelí so svojimi pocitmi s babkou, s ktorou má veľmi dob-
rý vzťah. „Povedz, babi, ako to bolo, keď si ty mala štrnásť?“ vyzvedá. 
Od vyslovenia tejto otázky sa v románe odvíja ďalší príbeh. Pútavo sa 
prelínajú dve časové pásma. Zážitky štrnásťročnej dievčiny súčasnosti 
a skutočný príbeh vyrozprávaný babkou, ktorá približuje život mládeže 
prežívajúcej svojich štrnásť v roku 1968. Postupne čitateľ pochopí, prečo 
tá horká príchuť. Striedajú sa situácie veselé aj vážne. Rozosmejú, mož-
no aj rozplačú. Hlavne donútia zamyslieť sa. Celý príbeh je prepletený 
láskou. Dotkla sa všetkých postáv. Čo ešte? Porovnanie dvoch časových 
období, rodina, priateľstvo, vzťah k starším aj skutočné stretnutie s mar-
kízou Giulianou Benzoni. Knihu dopĺňajú príjemné, realistické ilustrácie 
Lucie Zajac Valovej, autentické fotografi e z archívu autorky aj čestného 
predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.
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Našli sme na internete -  prečítali sme  za vás – Našli  sme

ZNOVUOBJAVENÁ SAMOZREJMOSŤ 

Kedysi to bola samozrejmosť. Školské výlety  na Bradlo. 
Obyčajné, lacné, jednodenné. Nielen v čase výročia ge-
nerála Milana Rastislava Štefánika, ale takmer vždy na 
konci školského roka. Bolo to v časoch, keď bola celá 
mohyla v zlom stave -  ešte dávno pred jej rekonštruk-
ciou.
Boli to zvláštne roky. Ľuďom stačilo menej materiálneho, 
ale potrebovali viac duchovného. A paradoxom tej doby je 
aj to, že hovoriť o Štefánikovi bolo možné iba v čase pokusu 
o takzvaný socializmus s ľudskou tvárou. Potom už to bolo 
viac-menej nebezpečné. A výlety na Bradlo pokračovali – 
hoci pod pláštikom turistiky. Vedeli sme však už ako školáci 
na prvom stupni, čo je to napríklad tumba. Kto dnes vie, hoci 
aj z maturantov gymnázií, že tumba je vlastný náhrobok? 
Kto dnes vie, že staviteľom mohyly bol svetoznámy archi-
tekt Dušan Jurkovič, o ktorom sa dozvieme, žiaľ, možno viac 
u susedov v Čechách a na Morave ako u nás na Slovensku? 
To, že generál tragicky zahynul 4 .mája 1919 pri návrate do 
vlasti neďaleko Ivanky pri Dunaji, možno ešte mládež vie. 
Dúfajme. Kto však vie, že generála napríklad  už o týždeň po 
havárii v Ivanke pochovali spolu s jeho talianskou  posádkou 
nad jeho rodnými Košariskami na Bradle? Kto vie, že po 
piatich rokoch od jeho smeti bol položený základný kameň 
pamätníka navrhnutého architektom Dušanom Jurkovičom 
a že na jeho vybudovanie bola vyhlásená národná zbierka, 
v ktorej sa vyzbierali  2 miliony korún?
A vďaka nej mohylu slávnostne odhalili 23. septembra 1928. 
Je preto potešiteľné čítať, ako sa v mnohých obciach a mes-
tách opäť tento rok usporadúvali spomienky na nášho gene-
rála. Má nám totiž dnes veľa ešte povedať. Výročie tragickej 
smrti si pripomenula aj Matica Slovenská.

Podľa  SNN č. 21/17, autor /ib/

ZABUDLI NA TOHO, ČO POCTIVO PRACOVAL

V piatok sa každý ponáhľa niekam. V piatok sa ani príliš 
nereční pred zástupcami ľudu. V piatok sa stihne akurát tak  
zabehať  po hrádzi. Prípadne si vymyslieť, že treba udeľovať 
aj ceny Jozefa Miloslava Hurbana (za to prvý predseda SNR 
nemôže).
Dvadsiaty prvý júl  nie je rozhodne dobrý dátum. Kto si bude 
rušiť dovolenky či parlamentné prázdniny z tých  našich naj-
vyšších?... proste času sa neušlo nikomu z tých, ktorí sa 
inak hrdo bijú do pŕs a recitujú, ako „ctia“ odkaz Štefánika, 
keď sa to  v nejakom prejave pasuje.
Naopak, príjemne prekvapí, ak si na velikána národa spo-
menie niekoľkom obyčajných ľudí ....Štefánik sa nehanbil za 
poctivú prácu...
„Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie ne-
milosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, 
vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor  nadšenia 
môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi 
nejasné. Zbývala  mi.... a poctivá práca. I pustil som sa po-
kojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom  uve-

domil som si, že účelnosť života nie je v svetskej  sláve, ale 
v zdokonaľovaní nášho duševného človeka.“ M. R. Štefánik

(Banskobystricko, júl 2017, autor Ivan Brožik)

– ooo –

K 80. výročiu úmrtia prezidenta Osloboditeľa T. G. Masaryka 
v limitovanej sérii vydala Národná pokladnica strieborný nu-
mizmant – unikátnu pamätnú medailu – razenú v najvyššej 
kvalite do čistého striebra rýdzosti 999/1000. Precízny di-
zajn numizmantu vytvoril slovenský umelec Mgr.art Miroslav 
Hric ArtD, ktorý medailu exkluzívne navrhol. Limitácia razby 
je obmedzená na  5 tisíc kusov.

– ooo –

Najvyšší vrch Vysokých Tatier sa  nevolal odjakživa Ger-
lachovský štít. Z  jeho „matriky“ sa dočítame, že sa volal 
Kösselberg, v r. 1851 sa spomína ako Gerlachovský cho-
chol,  neskôr  to bol Štít Franza Jozefa, v r. 1923 – 32  to 
bol Štít Legionárov, potom v rokoch 1932 -45 Slovenský štít, 
nazýval sa aj Stalinovým štítom, až od  roku 1959 je to  opäť  
Gerlachovský štít…

– ooo –

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd (AV ČR) mají no-
vou budovu v Gabčíkově ulici. Je v ní také nový depozitář 
Knihovny T. G. Masaryka. Masarykova knihovna, která má 
kolem 185.000 svazků, bude zpřístupněna veřejnosti. Na 
dnešní otevření nové budovy  6.11.2017 přijela i pravnučka 
prvního československého prezidenta Charlotta Kotíková.
Knihovna prvního československého prezidenta obsahuje 
odbornou literaturu, beletrii i celé ročníky časopisů. Část 
knihovny vlastní Univerzita Karlova. Aby mohla být sbírka 
scelena, podepsali rektor Tomáš Zima a ředitel Masarykova 
ústavu a archivu Luboš Velek smlouvu o svěření univerzitní 
části sbírky do správy ústavu. Předsedkyně AV ČR Eva Za-
žímalová uvedla, že domluva mezi oběma institucemi byla 
velmi rychlá.
„Až bude knihovna příslušným způsobem uspořádána, bude 
sloužit nejen badatelům, ale i veřejnosti,“ řekla Zažímalová. 
Ústav T.G. Masaryka zřídil sám Masaryk v roce 1932. Chtěl, 
aby se tato instituce věnovala jeho odkazu. Po 85 letech 
se tento jeho úmysl konečně naplní, řekl Velek. Zpracování 
fondu dělají pracovníci ústavu postupně, kromě knihovny je 
čeká také zhruba 2500 krabic s osobním archivem.
„Je to největší osobní archiv v České republice,“ řekl Velek. 
Ani Masarykova knihovna nebyla nikdy řádně zkatalogizo-
vána. „Kdybychom ty knihy dali do jedné řady, bylo by to od-
hadem 5,5 kilometru,“ uvedl Velek. Masaryk původně svěřil 
ústavu i muzeum. Z něj ale po době totality téměř nic nezby-
lo. Nová budova Masarykova ústavu a Archivu je v Gabčí-
kově ulici v Praze 8, v těsném sousedství budovy, kde tato 
instituce sídlí od roku 2005.                   /Podľa správy ČTK/
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ALBUM ČESKO-SLOVENSKEJ NUMIZMATIKY

Rok 2018, rok osláv 100. výročia jedného z najvýznamnej-
ších míľnikov našej bohatej histórie, sa blíži a pri príležitosti 
tohoto jubilea vydáva Národná Pokladnica exkluzívne Al-
bum česko-slovenskej numizmatiky. Originálna kniha priblíži 
čitateľom a zberateľom históriu česko-slovenskej meny od 
roku 1918 až do roku 1993. Album má vzdelávací charakter 
a na jej vzniku sa podieľal tím uznávaných historikov a nu-
mizmatikov. V interaktívnej knihe nájdete skutočné historic-
ké originály známok, mincí a bankoviek.
Uvedené obdobie patrí zo zberateľského hľadiska k naja-
traktívnejším a najvyhľadávanejším. Veľká kniha numizma-
tiky obsahuje celkom 22 originálnych historických známok, 
mincí a bankoviek vydaných v rokoch 1918 až 1993. Nová 
Veľká kniha česko-slovenskej numizmatiky by nemala chý-
bať v zbierke žiadneho zberateľa česko-slovenských mincí.
Na aké zaujímavosti v knihe narazíte?

Okrem historických originálov mincí a bankoviek sa čitate-
lia môžu tešiť na bohaté informácie z numizmatických dejín. 
Dozviete sa detaily o počiatkoch česko-slovenskej meny. 
Vysvetlíme Vám, prečo česko-slovenská koruna hneď na 
začiatku vzbudila záujem alebo si môžete zaspomínať na 
ceny, za ktoré sa v minulom storočí dali zakúpiť základné 
potraviny. Ďalšie kapitoly objasňujú napríklad tuzexové po-
ukážky alebo fungovanie vtedajších bankových inštitúcií. 
Tém je ale samozrejme oveľa viac!
Album česko-slovenskej numizmatiky je milým darčekom 
nielen pre zberateľov. Nad pútavou knihou si radi zaspomí-
najú aj staršie ročníky, ale aj deti, ktoré tak zábavnou for-
mou získajú prehľad o nedávnej histórií našej krajiny. Kniha, 
ktorú vydala Národná Pokladnica je limitovaná symbolickým 
počtom 2018 kusov. Objednať si ju môžete internetovej 
stránke www.narodnapokladnica.sk/kniha-numizmatiky ale-
bo tel. čísle 850 606 009.

Naši jubilanti
IVANKA TASSEVA  

Krásneho životného jubilea sa dožila MUDr. Ivanka Tasse-
va. Narodila sa 31. októbra 1927 v bulharskom Popove, odkiaľ po 
skončení 2. sv. vojny prišla študovať na Masarykovu univerzitu v 
Brne a v roku 1954 ako lekárka promovala. 

Počas štúdia sa musela o seba starať sama, nakoľko politické  
pomery v rodnej krajine jej neumožňovali  kontakt s rodinou, ktorej 
majetky skonfi škovali. Preto si privyrábala  ako pomocná sestra v 
nemocnici a  vedomosti si okrem štúdia rozširovala ako vedecká 
pomocná sila. 

Po promócii nastúpila do ÚNZ v Piešťanoch a po získaní ates-
tácie prišla pracovať na interné oddelenie nemocnice v Myjave. Po 
druhej atestácii slúžila na internej ambulancii a vykonávala i funk-
ciu závodnej lekárky kolegov. Ako pravoslávna kresťanka odslúžila 
všetky slovenské vianočné a veľkonočné sviatky, čomu sa tešili jej 
kolegovia, ktorí mohli tráviť tieto sviatky s rodinou. Bola aj obe-
tavou dcérou, sestrou a dodnes i tetou  príbuzných v Bulharsku, 
ktorých podporovala. Na sklonku profesionálnej kariéry pôsobila v 
ambulancii v Brezovej pod Bradlom a svoju prax ukončila ako po-
sudková lekárka sociálneho oddelenia Okresného úradu  v Myjave. 

V internej profesii bola uznávanou diagnostičkou. Žije v Myjave.
Jubilantka je členkou SMRŠ a absolvovala mnohé zájazdy po 

stopách generála Štefánika a čs. légií. Ako spolucestujúci sme sa 
mohli spoľahnúť na jej pomoc v prípade choroby alebo úrazu. 
Je stále ešte aktívna, sebestačná, zaujíma sa o históriu, umenie i 
ostatné dianie, študuje odbornú literatúru. Jej krédo - prečo by som 
nemala pracovať, keď väčšina prezidentov rozhoduje o závažných 
veciach v dôchodkovom veku? - opakuje s úsmevom. 

A my pani doktorke  prajeme, aby jej elán, spolu so zdravím  
ešte vydržal.

Jana Krajčírová

NASTUPOVAŤ, VEZIE VÁS MAJSTER
ČESKOSLOVENSKA!

Počas tohoročného pobytu v Bavorsku, gratulovali prítomní 
účastníci cesty vodičovi Pavlovi Dekánkovi k 65. narodeninám a 
spomínali na množstvo zájazdov, ktoré s nimi i s ich  predchodca-
mi doteraz absolvoval. Nie každému však bola známa jeho bohatá 
športová kariéra.

Pavol Dekánek je jeden z mála slovenských cestných motocy-
klistov, ktorý štartoval  na pretekoch svetového šampionátu. Vraj 
keby bol členom továrenského tímu, mohol pravidelne zbierať 
body. Nasledovník Petra Baláža udivoval svojou dravosťou a bri-
lantnou technickou jazdou. Viac ako šestnásť rokov krúžil na do-
mácich i svetových okruhoch. Do motocyklového dôchodku šiel až 
ako štyridsaťročný a nebyť zranenia, možno by bol ešte nejaký rok 
pokračoval. Osud to však zariadil inak a dnes si s nostalgiou občas 
zaspomína na staré dobré časy.

Narodil sa 26. júna 1952 v Myjave. Patril medzi najlepších 
cestných motocyklistov v bývalom Československu. Začínal však 
s cyklistikou. Ako dorastenec patril k absolútnej špičke, získal do-
konca tri majstrovské tituly, dva v cyklokrose, ktorý mu šiel naj-
lepšie a jeden v časovke družstiev. Potom presedlal k motorkám. 
Najskôr to skúšal v motokrose, ale po štyroch rokoch  usúdil, že 
na ceste mu to pôjde lepšie. V roku 1976 sa predstavil na prvých 
„veľkých“ pretekoch v Malackách a svojich súperov šokoval tretím 
miestom. O dva roky neskôr sa stal majstrom Slovenska v dves-
topäťdesiatkach, keď v rámci ČSSR bol tretí. Z prvého federálne-Autorka článku spolu s jubilantkou na tohoročnej návšteve v Salzburgu.



strana č. 31             BRADLO č. 74

ho titulu sa tešil v roku 1981 v triede do 350 cc. Postupne k nim 
pridal ďalších sedem: tri vo štvrťlitroch, dva v tristopäťdesiatkach, 
dva v kráľovskej kubatúre do 500 cc. Počas svojej kariéry dosi-
ahol 29 víťazstiev na podujatiach československého šampionátu. 
Nepravidelne štartoval aj v seriáli MS a ME. V rokoch 1986 a 1988  
absolvoval veľké ceny Španielska, Nemecka, Talianska, Rakúska, 
Holandska, Belgicka, Juhoslávie i Maďarska. Ako prvý jazdec z 
ČSSR sa predstavil na novom okruhu v Brne v rámci Grand Prix 
Československa. To isté o ňom platí, aj čo sa týka seriálu MS su-
perbikov. Jazdil už v premiérovom ročníku tejto kategórie v  roku 
1988. S pretekárskou činnosťou skončil v roku 1992 a začal pod-
nikať v autodoprave. Žije v Brezovej pod Bradlom, kde má sídlo 
aj jeho fi rma Dekabus, s ktorou naša Spoločnosť M. R. Štefánika 
absolvovala množstvo zájazdov po vlasti i ostatnej Európe. 

Aj keď roky letia, prajeme Pavlovi Dekánkovi i v službe členom 
nášho občianskeho združenia ešte veľa odjazdených kilometrov na 
ďalších cestách svetom. 

Peter Uhlík

JUBILANTKA VILMA PETROVOVÁ

Dlhoročná členka a predsedníčka Klubu Milana Rastislava Šte-
fánika v Dudinciach a tiež od roku 1997 členka Výboru Spoločnosti 
M.R. Štefánika, Vilma Petrovová, sa dožila okrúhleho jubilea. 

Narodila sa v podjavorinskom kraji, v Moravskom Lieskovom. 
Symbolické je to, že sa narodila 21. júla 1947, v rovnaký deň ako 
M. R. Štefánik.

V tomto roku sme spoločne oslávili jej okrúhle jubileum s čle-
nmi dudinského evanjelického spevokolu, ktorého je dlhoročnou 
dirigentkou. V  roku  2017 si náš evanjelický spevokol pripomína 
20. výročie svojho založenia. Je treba zdôrazniť, že tento spevo-
kol v roku 1997 založili manželia Petrovovci. Na prehliadke spe-
vokolov Hontianského seniorátu v Hontianskych Moravciach, ako 
aj na službách Božích v Dudinciach si spevokol piesňou „K Tebe, 
ó Bože  môj“ pripomenul 1. výročie smrti jej manžela Jána Petrova 
– dlhoročného kantora a vedúceho spevokolu a tiež člena S MRŠ. 

Prečo pri jubileu Vilmy Petrovovej spomínam aj jej manžela? 
Preto, že my sme ich v Dudinciach vnímali ako nerozlučnú dvojicu 
pri všetkých aktivitách ZUŠ, Spoločnosti MRŠ, v cirkevnom zbore 
a neskôr aj  v Jednote dôchodcov. Bol som pri tom, keď manželia 
Petrovovci zakladali v Dudinciach Základnú umeleckú školu po 
ich presťahovaní zo Sliača v roku 1990. Najväčším prínosom pre 
Dudince bolo, že dali základné hudobné vzdelanie našim deťom, 
čo sa následne prejavilo založením detského spevokolu Ďatelinky, 

ktorý dudinský evanjelický cirkevný zbor reprezentovali po celom 
Slovensku i v zahraničí. 

Akordeónový súbor ZUŠ pod vedením Janka Petrova vystúpil 
aj na VZ SMRŠ v Brezovej pod Bradlom. Neskôr na VZ SMRŠ 
v Piešťanoch prispel do programu aj dudinský evanjelický spevo-
kol vedený už Vilmou Petrovovou.

Klub SMRŠ v Dudinciach vznikol na základe kontaktov s bre-
zovskými dôchodcami. Prvým predsedom klubu bol pán Pavel  
Butáš. Na sklonku života v roku 1995 odovzdal funkciu predsedu 
klubu pani Vilme Petrovovej. Pod jej vedením sa rozbehla aktivita 
klubu – zájazdy ,besedy, návštevy divadla,  účasti na VZ SMRŠ. 
Petrovovci sa zúčastňovali poznávacích zájazdov po stopách MRŠ, 

ktoré organizoval a organizuje pán Peter Uhlík, predseda a v súčas-
nosti čestný predseda SMRŠ. V našom klube sme privítali na bese-
dách také osobnosti ako napríklad Peter Uhlík, František Kele, Ján 
Solovič, Mária, Gallová, Ján Tatara a ďalší. Členovia nášho klubu 
navštívili skoro všetky pamätné miesta spojené so životom M.R.Š-
tefánika na Slovensku v Čechách i v Maďarsku. 

Za všetky tieto aktivity sa chcem za členov Klubu MRŠ v Du-
dinciach pani Vilme Petrovovej pri jej životnom jubileu poďakovať 
a popriať jej do ďalších rokov života veľa zdravia, pokoja v rodine, 
neutíchajúceho elánu a tvorivých síl. 

Pavel Poliak

PRAŽSKÁ JUBILANTKA ZUZKA BUKOVSKÁ

Pravidelní čitatelia Bradla si iste po-
všimli, že sa posledné roky objavila rub-
rika „ Listy z Prahy“, v ktorej pražská 
dopisovateľka Mgr. Zuzana Bukovská 
informuje o podujatiach, ktoré pripravila   
Spoločnosť M.R. Štefánika v Českej re-
publike. Autorka  Zuzka Bukovská sa 10. 
decembra dožíva významného životného 
jubilea - sedemdesiatky.   Mnohí jej zná-
mi, keď sa to dozvedia, určite si pomyslia 
-  tak ako ju poznajú  pri jej rôznych akti-
vitách nielen pre Štefánikovu spoločnosť 

- že ide o omyl v kalendári, ale rodný list dátum potvrdzuje.
 Zuzka sa narodila v učiteľskej rodine  v Turčoku. Obidvaja ro-

diča pochádzali z Tisovca, rázovitého mestečka v Gemeri, odkiaľ 
sú významní rodáci Terézia Vansová, Štefan Marko Daxner a Vlado 
Clementis. Rodičia, ako to v učiteľských rodinách býva, boli prelo-

Cestou do Španielska

Manželia Vilma a Ján Petrovovci
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žení na východné Slovensko. Najprv do Keceroviec, neskoršie do 
Hanisky pri Košiciach. Tu dokončila základnú školu a pokračovala 
v štúdiu na strednej všeobecnovzdelávacej škole v Košiciach. Po 
maturite   začala študovať na Prírodovedeckej fakulte Šafárikovej 
univerzity v Košiciach, ale pre zaujatie humanitnými odbormi sa 
rozhodla pre zmenu štúdia. Medzitým pracovala v knižnici, kde  sa 
prejavil jej organizačný talent organizovaním literárnych súťaží pre 
deti a mládež a rôznymi literárnymi besedami. Po prijatí na  odbor 
knihovníctva a vedeckej informácie na Filozofi ckej fakulte Karlovej 
univerzity odišla do Prahy, ktorá sa stala jej domicilom až dodnes. 
Po promócii v roku 1978 začala pracovať v dokumentačnej redak-
cii Československej tlačovej kancelárie, kde vyše dvadsať rokov 
pracovala ako redaktorka. V roku 1999 zmenila zamestnanie a až 
do odchodu na dôchodok pracovala na tlačovom odbore Akadémie 
vied Českej republiky.  Pripravovala tlačové  správy, organizovala 
tlačové konferencie, prednášky pre študentov a verejnosť. Aj keď 
som ju už poznal ešte z doby Domu slovenskej kultúry, ktorého 
literárne a dramatické programy Zuzka navštevovala, tu  v Akadé-
mii začala naša bližšia spolupráca. Veru som jej vďačil za opravy 
i úpravy niektorých textov, ktoré som pripravoval pre propagáciu 
Ústavu pro soudobé  dejiny, kde som pracoval. Vtedy som ju aj 
prizval do Spoločnosti M.R. Štefánika, kde sa stala jednou z mo-
jich najbližších spolupracovníčok. Veľmi ochotne pripravovala tex-
ty pozvánok a všetko to, čo bolo treba. Stala sa členkou výboru, 
ako administrátorka Spoločnosti M.R. Štefánika dokumentuje jej 
činnosť a vytvorila webové stránky pre Spoločnosť,  ktoré sa stali 
nielen kronikou našej činnosti, ale aj  získavajú ďalších priazniv-
cov a záujemcov  nielen o život Milana Rastislava Štefánika, ale aj 
ďalšie osobnosti a udalosti, vytvárajúce česko-slovenský kultúrny 
kontext. V súčasnosti je aj presbyterkou v Slovenskom evanjelic-
kom zbore a.v.

 Medzi jej záľuby  patrí čítanie- pravidelne navštevuje čitateľský 
krúžok pri kostole sv. Michala – dlhé prechádzky, fotografovanie, 
biblické hodiny.  Rada navštevuje aj koncerty duchovnej hudby 

v pražských kostoloch. Dlhý čas, spolu so svojimi dvomi sestra-
mi, ktoré v rodičovských šľapajach sa stali učiteľkami, sa dojemne 
striedala v opatrovaní mamičky v Tisovci, ktorá sa vďaka tomu  do-
žila  vyše deväťdesiat päť rokov.

 Všetci tí, ktoré pracujú v rôznych spolkoch  dobre vedia, že 
z funkcií v nich  nikdy nezbohatnú, neurobia kariéru a môžu mať 
len pocit radosti   zo zmysluplnej činnosti  v spoločnosti ľudí, v kto-
rých sa dobre cítia. Práve taká je aj naša Zuzka, ktorá je obetavá, 
oddaná a lojálna spolupracovníčka a kamarátka, ktorú si vážia ni-
elen  členovia Spoločnosti M.R. Štefánika  v Českej republike, ale 
aj členovia ďalších spolkov a korporácií, v ktorých sa v rámci živo-
ta občianskej spoločnosti angažuje. K významnému jubileu úprim-
ne gratulujeme a želáme všetko najlepšie. 

Vojtech Čelko

Ing. BRANISLAV NOSKO

  K životnému jubileu 75 rokov bla-
hoželáme Ing. Branislavovi Noskovi, 
dlhoročnému členovi Spoločnosti M. 
R. Štefánika. Narodil sa v Brezovej pod 
Bradlom 14. 12. 1942 a v rodisku, kde 
žije doteraz, bol vždy spoločensky uži-
točne aktívny.V mladosti  súťažne hrával 
futbal i hokej a skúsenosti potom zúro-
čil ako tréner mládeže. Po novembri 89 
bol viac volebných období komunálnym 

poslancom, keď mu skončil mandát, stal sa členom Správnej rady 
SMRŠ. Za zásluhy bol naším občianskym združením odmenený 
čestným členstvom. Do ďalších rokov jubilantovi želáme dobré 
zdravie a chuť pomôcť nám, či poradiť, vtedy keď je to potrebné.

    V dobrej viere Peter Uhlík, brezovský klub SMRŠ

Z  PRVNÍHO  POSELSTVÍ  
PRESIDENTA  T. G. MASARYKA

Dne 22. prosince 1918, tedy den po svém slavném návratu 
do osvobozené a samostatné vlasti, pronesl T. G. Masaryk již 
jako president republiky na slavnostní schůzi Národního shro-
máždění na pražském Hradě své první poselství. Samozřejmě 
v něm popisoval úskalí i úspěchy nedávno dovršeného vítěz-
ného úsilí o státní samostatnost. Není účelem tohoto krátkého 
příspěvku toto obšírné poselství podrobně rozebírat. Všimněme 
si jen jeho jedné části, a to kdy hodnotil předválečnou a váleč-
nou úlohu Maďarů a také nastiňoval možný poválečný vývoj 
vzájemných vztahů. Zpracovatel zápisu tohoto poselství R. W. 
nepředložil jen jeho prostý text, do předmluvy k němu dokonce 
zaznamenal i své pocity ze zvukomalebnosti Masarykovy řeči. 
Masaryk přednášel poselství česky, ve stati o Maďarech hovořil 
slovensky. R. W. k tomu poznamenal: „Pojednou přesunula se 
jeho řeč ve slovenštinu. Mluví o Maďarech. Ta Masarykova slo-
venština! To nezní jako „povinný“ respekt k „druhému zemské-
mu idiomu“. Lehounce a hebce plyne Masarykova mateřština. 
Ale je tu více než něžnost; cítíš: president s nejsamozřejmější 
úctou obrací se k druhé větvi národa. Žádné falešné lichocení, 
žádné mazlení! Ty pán – já pán:

O Maďaroch netreba rečí šíriť. Hrali až do rokov šesťdesi-
atich minulého storočia úlohu skromnú; ale v tom čase uplat-
nila sa úrodnosť ich pôdy a dostali tým pre industriálné časte 
Rakúska hospodárskej doležitosti; zároveň pokúsili sa využiť 
Bismarckovej politiky voči Rakúsku a stali sa oddanou avant-
gardou Nemecka na Balkáne. Feudálna šĺachta, podporovaná 
kapitalistami, vybudovala umälú budovu štátnu, ktorá sa nára-
zom vojny tak srútila jako celá umelá stavba Habsburgov. Bolo 
priamo nesmyselne, že taký národ, akým sú Maďari, smel tak 
dlho vykorisťovať štyri iné národy, - našich Slovákov, Rusínov, 
Rumunov a Juhoslovanov. Už Cavour videl správne, že Ma-
ďari nevedia rešpektovať slobody iných národov, ač práve sa 
museli sami brániť proti Nemcom; politicky Maďari ešte počas 
vojny žili z prestiže roku 1848, ale falošnosť ich propagandy 
bola všade prehliadnutá, a dnes vidia spojenci cele jasne, že 
Maďari majú právo len na svoj národný štát. Prial bych si, aby 
náš pomer k nim čo najskor mohol byť upravený rozumne. ma-
ďarské minority budú požívať všetky občianské práva. Maďari 
byli dosť krutí, že hovorievali: Slovák nie je človekom – my ne-
budeme im odplácať zlým, chcem len, aby Slovensko v plnom 
rozsahu malo hranice vhodné pre svoj rozkvet. A to platí také o 
Rusínoch, hlásiacich sa k nám.

(Z publikace První dvě poselství presidenta Masaryka, tis-
kem a nákladem Polygrafi e, Brno, 1920)

Josef Kramář
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NAŠI JUBILANTI
50-ku oslávila

 22.11. Daniela Valová z Piešťan

55 narodeniny oslávili
 23.7. Ivan Škultéty z Trenčína
 27.8. Jana Masaryková  z Piešťan
 30.9. Janka Kusá z Trenčína
 12.8. Zuzana Tancíková z Nitry
 20.10. Ján Hodemarský zo  Starej Turej

60-tich rokov sa dožili
 5.7. Dalibor Greško  zBanskej Bystrice
 4.8. Klaudia Urbanová zo Starej Turej
 22.8. Jozef Šimko z Prievidze
 26.9. Bohuslav Beňuch z Dudiniec
 5.11. Jozef Repaský z Liptovského Mikuláša

65-te narodeniny si pripomenuli
 13.7. Ľubica Jánová z  Revúcej
 24.8. Kristína Kusá z Brezovej pod Bradlom
 2.10. Miroslav Danek z Turej Lúky
 20.11. Mária Ptáčková z Nitry
 27.11. Ján Rusnák  zo Starej Turej
 2.12. Ján Valjan zo Spišskej Novej Vsi
 7.12. Daniela Bušová  zo Starej Turej
 15.12. Marián Lorenc z Hurbanova
 27.12. Tibor Žiaran z Liptovského Mikuláša

K 70-ke sme zablahoželali
 1.7. Dorote Tatarovej z Piešťan
 14.7. Milošovi Stankovianskemu z Batislavy
 21.7. Vilme Petrovovej z Dudiniec
 27.7. Dušanovi Angušovi z Dudiniec
 28.7. Ružene Konrádovej z Brezovej pod Bradlom
 5.8. Márii Kostlánovej z  Prievidze
 9.9. Milanovi Jančátovi z  Bratislavy
 15.9. Jánovi Štefanovičovi z Trenčína
 5.10. Viliamovi  Pagáčovi zo  Starej Turej
 10.10. Danielovi Compagnonovi z Meudonu
 11.10. Margite Rusiňákovej zo Spiš. Novej Vsi
 10.12. Zuzane Bukovskej z  Prahy
 15.12. Hane Tarageľovej z  Prievidze

Kytica k 75-narodeninám patrila
 20.7. Igorovi  Sivošovi z Kremnice
 27.8. Eve Svitkovej z Starej Turej
 26.8. Elene Joríkovej z Myjavy
 31.8. Jane Bučekovej z Trečína
 20.9. Jozefovi Pupákovi z Banskej Bystrice
 26.9. Ľubici Viestovej z Košíc
 3.10. Kataríne Hybenovej zo Spišskej Novej Vsi
 9.11. Jurajovi Kočišovi z Košíce

 28.11.  Miroslavovi  Mojžišovi z  Košíc
 14.12. Branislavovi Noskovi z Brezovej p. Brad.

80-tich rokov sa dožili
 31.8. Mária Köszeghyová  zo Starej Turej
 20.9. Irena Javorčeková z Prievidze
 28.9. Mária  Miškolczyová  z Prievidze
 13.10. Miroslav Zaťko zo Svätého Petra
 11.12. Veronika Králová z Prahy

K 85-tim  narodeninám  sme blahoželali
 25.8. Mirkovi Országhovi zo Spišskej Novej Vsi
 20.9. Miroslavovi Findovi z Brezovej p. Bradlom

90-tka zdobí od
 4.10. Františka Lovranta z Prahy
 30.10. Ivanku Tassevu z  Myjavy

Všetkým oslávencom, členom a sympatizantom
S MRŠ, čitateľom BRADLA

srdečne blahoželáme!

(Ak došlo k zámene mien, neuverejneniu gratulácie členom S MRŠ  
resp. niekomu sme blahoželali  nevhodne –  ospravedlňujeme sa. 

Mohlo sa tak stať aj vinou komunikácie s členmi S MRŠ).

Pripomenuli sme si…
15.7. nedožité 95-te narodeniny  Hany Ponickej  

19.7. nedožité 70-te narodeniny Milana Mariňáka z Lady
     26.7. nedožité 85-te narodeniny Jána Stohla

    9.9. nedožité narodeniny Martina Kvetka
    9.10. nedožité 110-te narodeniny Ruda Brtáňa

7.11.  25. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka

S láskou spomíname…

Na 16-tej členskej schôdzi Klubu generálov SR v dňoch 
16. a 17. 6. 2017 privítal predseda KG SR pozvaného hos-
ťa – Ing. Ladislava Koudelku DrSc., ktorý spolupracuje 
s Klubom generálov SR takmer od jeho vzniku. Rada Klu-
bu generálov rozhodla o udelení klubovej medaile – Me-
daile generála Rudolfa Viesta III. stupeň (bronzová) – pri 
príležitosti jeho 85-tych narodenín a za dlhoročnú spolu-
prácu s Klubom generálov SR v oblasti organizácie a za-
bezpečovania zahraničných vojensko-historických ciest. 
Medailu mu odovzdali predseda KG SR generál Blanárik, 
podpredseda KG SR generál Peter Vojtek a tajomník KG 
SR generál Tibor Gaplovský.

Ocenená osobnosťOcenená osobnosť

Spoločnosti M. R. ŠtefánikaSpoločnosti M. R. Štefánika
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kej fakulte VŠT Bratislava so špecializáciou na silikáty. Po ženbe so 
snúbenicou Lydkou (1958) a prechode do Slovenských magnezitových 
závodov v Kalinove,  si tam po promócii v roku 1962, už  ako inžinier 
chémie, vykonával funkciu  námestníka  riaditeľa. Dosiahol  si  jeden  
zo  svojich profesionálnych cieľov, keď si v stratovom závode zaviedol 
výrobu série progresívnych nepálených žiaruvzdorných betónov s ná-
zvom Kalinit, vyrobených z domácich surovín. Začiatkom sedemdesi-
atych rokov, záujem o Teba vo vedení Výskumného ústavu hutníckej 
keramiky Bratislava, priviedol Ťa na podnikové detašované pracovisko 
v Košiciach, kde si sa usadil aj s rodinou na dve desaťročia. Bol si už 
európskym odborníkom v technológii žiarobetónu, zdokonaľoval si vý-
robné postupy pri spracovávaní nepálených materiálov, patentované si 
mal tri vynálezy. Ako výskumný pracovník si bol zároveň vedúcim celé-
ho oddelenia. Tebou navrhnuté výrobné linky boli využité vo viacerých  
československých  podnikoch. Potvrdzujú  to rôzne  rezortné ocenenia 
Tebe udelené. Keď  si v roku 1993 odišiel do penzie, s manželkou ste 
sa presťahovali do Nitry, kde dcéra a syn mali už svoje rodiny. Spomí-
nal si, že Pribinovo mesto ste si vybrali preto, aby ste mohli byť spolu 
komplet trojgenerační; ale – a to si s úsmevom pripomenul, fungoval  
tam aj výborný fi latelistický klub. Nás dvoch však spojil fenomén me-
nom Štefánik a  založenie Klubu SMRŠ Nitra. Už po prvom rozhovo-
re mi bolo jasné, že budeš človekom, ktorý  združí okolo seba  ďalších  
štefánikovcov a vytvorí fungujúci kolektív. Následne si svoje praktické 
skúsenosti z organizovanej  fi latelie  v Košiciach, potom i ako predseda 
Námetovej komisie Zväzu slovenských fi latelistov či člen Slovenskej 
fi latelistickej akadémie, využil i v činnosti klubu SMRŠ, ktorý  Tebou ve-
dený, od prvej chvíle pôsobil cielene a homogénne, čo som si mal u vás  
možnosť  neraz overiť. Moja dôvera v Teba narástla aj počas spolupráce 
v centrálnom  výbore, i po našich  návštevách  škôl a klubov po celom 
Slovensku. Písal si, prednášal, besedoval. Vydával si  klubový zpravo-
daj. S priateľmi  ste raz  do  roka navštevovali spomienkové slávnosti  v  
Košariskách a  na  Bradle. Hlavne však Tvoja schopnosť prepojiť záujem 
o Štefánika s fi latelistickým koníčkom, Ti priniesla množstvo úspechov. 
Zo šiestich výstav exponátov známok doma a v zahraničí  najviac si sa 
tešil dvom: „M. R. Štefánik – vedec, vojak, diplomat“ a „M. R. Štefá-
nik – veľký Slovák a Európan“. V kontexte s tým je len samozrejmé, že 
ako člen SMRŠ si realizoval aj výstavu „Osudy pamätníkov Štefánika 
na Slovensku“, k čomu si využil vlastnú bohatú zbierku pohľadníc a fo-
tografi í. Po tejto skúsenosti si sa odhodlal tému pamätníkov spracovať 
v knižnom vydaní, ktoré pod názvom „Posol hviezdnych diaľav“ rea-
lizovala SMRŠ v roku 2012. Usporiadaním výstavy „Štefánik a Nitra“ 
v Ponitrianskom múzeu, inicioval si zbierku na postavenie pomníka 
Štefánikovi v meste, čo sa v skromnejšej podobe podarilo síce „len“ na 
letisku, ale za výdatnej pomoci člena vášho klubu SMRŠ Ing. Viliama 
Miklíka a jeho akciovky Aero Slovakia v roku 2016 (sochár Ján Svítek). 
Rok predtým, už poznateľne nemocný, potešil si sa z nášho ocenenia 
byť čestným členom SMRŠ, čo je v našich pomeroch síce honorárne, ale 
na výsosť „iba“ kamarátske vyznamenanie, na rozdiel od fi latelistov, 
ktorí ťa až šesťkrát poctili republikove. Odhalenie sochy, bral si už ako 

Za Jankom Maniačkom

Roky letia, ani sa nenazdáme. Každému z nás je však vymeraný určitý čas – a nie je to prosím  žiadna fráza, že  – každý si svoj život usmerňuje aj 
sám. Tak tomu bolo aj u  Teba Janko. Dlhé roky sme spolupracovali – či už vo Výbore alebo Správnej rade Spoločnosti M.R.Štefánika, ale náš život 
sa veľa točil aj okolo spoločného diela, dvojdielnej  knižnej publikácie „Posol hviezdnych diaľav.“ Obsahovo rovnaké a predsa iné; Jankova publi-
kácia mapovala pamätníky MRŠ v SR a tá moja sa zaoberala životom – skutočnosťami a artefaktami jeho života. Spolupracovali sme, navzájom 
dopĺňali, sem tam sme si už liezli (v tom dobrom slova zmysle) na nervy – ale to v rámci splnenia dobrej veci.
Milý Janko, veľmi som si vážila naše  priateľstvo, naše dobré vzťahy, ale hlavne Tvoje úprimné slová, ktorými si ma dokázal podržať vo chvíľach, 
keď to bolo najdôležitejšie. Vedel si oceniť dobrý úmysel, pochváliť vydarené dielo – nech to už bol ktokoľvek z Tvojich známych.
Je mi úprimne ľúto, že Tvoj veľký sen – postavenie novej sochy  Tvojho hrdinu Milana Rastislava v Nitre sa nesplnil. Som si istá,  že z výšav hľadíš 
na nás a vyzývaš k ďalšej práci na splnení Tvojho – a nielen Tvojho – sna. Veľmi verím, že TVOJ SEN SA RAZ  STANE SKUTOČNOSŤOU. Tak bude 
zavŕšené veľké dielo nitrianskeho nestora S MRŠ, ktorý do poslednej bodky naplnil ich spoločné krédo „Veriť–milovať –pracovať.“  Tíško spi svoj 
večný sen, spomíname a nezabudneme.

S hlbokou úctou k Tvojmu životu a dielu Mária Gallová

ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

Ing. Ján Maniaček
1. apríl 1933 – 17. september 2017

 V stredu 20. septembra 2017 sa v Nitre 
konal evanjelický pohreb  čestného čle-
na našej Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. 
Jána Maniačka, rodáka z Myjavy. Za naše 
občianske združenie sa so zosnulým roz-
lúčil prvý podpredseda Ing. Ján Tatara.
  Autor týchto riadkov chce s odstupom 
času zaspomínať na život a prácu  tohto 
dobrého a nadmieru slušného človeka, 
ktorý  sa vedel oddať nielen vlastnej ro-
dine a nutnému odbornému rastu, ale aj 
svojim priateľom a známym v činnosti-

ach, prinášajúcich všeobecný osoh a radosť. Takto, jasne a stručne, 
by sa to dalo charakterizovať, no lakonizmus v bilancii  jeho viac ako 
84 ročného života by nebol dôstojný. Aby som bol čo najautentic-
kejší a aj kamaráta predstavil vierohodne, prikladám imaginárny list, 
ktorý som Jankovi  začal písať ako reakciu na parte, ktoré ma neča-
kane zastihlo v Nemecku a dopísaný bol až po pohrebe.
       Drahý Janko,
prelomovým v našom človečom vzťahu bolo asi dvojdňové výjazdové 
zasadnutie Výboru Spoločnosti M. R. Štefánika (dnes Správnej rady 
SMRŠ) v Dudinciach, krátko potom, čo ma vo funkcii predsedu vys-
triedal Ing. Ján  Tatara. S Tebou sa mi ušlo nocovať v jednej izbe, a tak 
sme prakticky dva dni i veľkú časť noci spolu prežili, hlavne predeba-
tovali.  Rozprával si mi, že si sa síce narodil v Bratislave, ale spolu s 
rodičmi a sestrou prežil pekné detstvo v Myjave. To najdôležitejšie, 
čo si mi zdôraznil bolo, že z povaly domu si dovidel až na bradliansku 
mohylu. V kopaničiarskom mestečku si vychodil ľudovú školu a z nej 
si v poslednom vojnovom školskom roku prešiel na tamojšie evanjelic-
ké gymnázium. V škole si však strávil iba päť rokov, lebo po ukončení 
kvarty prestúpil si na Vyššiu priemyselnú školu chemickú v Banskej 
Štiavnici, ako záujemca o daný študijný odbor. Podľa Teba mala táto 
priemyslovka  zásluhou výborných pedagógov a dobre vybavených 
laboratórií vysokú úroveň, čo si naplno využíval a štúdium úspešne 
ukončil maturitou v roku 1953. Nasledovala  dvojročná vojenská služba 
u ženistov v Plzni a Teba  zaujala   práca pri montáži mostov nad vod-
nými tokmi i terénnymi depresiami, či výcvik s trhavinami. Konečne si 
v roku 1955 začal pracovať ako chemik v laboratóriu Východosloven-
ského rudného priemyslu Spišská Nová Ves. Modernými metódami si 
robil chemické analýzy geologických vzoriek z celého Slovenska a začal 
si najprv diaľkove, potom interne študovať na Chemicko technologic-
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Otvorený list  generálnemu riaditeľovi RTVS
Jaroslavovi  Rezníkovi

Vážený pán riaditeľ,
píšeme Vám list, v ktorom chceme vyjadriť názor Spoloč-

nosti Milana Rastislava Štefánika na reláciu Pálenica Borisa Fi-
lana, vysielanú 28. októbra 2017 z Rádia Slovensko. Nič proti 
tomuto obľúbenému programu, nebyť rubikonu, ktorý bol v 
spomínanom čase autorom i jeho besedníkom Miroslavom 
Musilom, prekročený. Podľa nich v téme vraj išlo o jedného 
z troch slovenských (polo) cimrmanov – o Generála, doktora 
Milana Rastislava Štefánika (1880-1919). I keď je táto relácia 
expresis verbis určená tým, ktorým to páli, dovoľujeme si vy-
jadriť aj naše stanovisko.

Filanov esprit a pútavá elokvencia jeho textov sú umelec-
ky nespochybniteľné. V Štefánikovom prípade však fabula 
obsahom zlyhala. Neospravedlňuje to ani fakt, že koncepcia 
relácie zobrazuje videnie sveta z antikonvenčného autoro-
vho nadhľadu. To však neznamená, že otázka výberu a vy-
váženosti  jazykových prostriedkov nemala byť predikačne 
zodpovedná, veď podľa Zákona NR SR č. 402/2000: …Milan 
Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský 
národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-
-slovenského štátu…

Spisovateľ Filan názory druhých rád relativizuje a vlastné 
takmer absolutizuje, nešetrí chválami smerom k vlastnej ro-
dine a obdivom ku kamarátom. Popri svojej subjektivite by 
však mal s väčšou pokorou rešpektovať aj sociatívny aspekt 
verejného činiteľa, lebo dôležitá je nielen štylistická, ale aj 
estetická miera textu a vyváženosť obsahu. No a práve to v 
Pálenici kauzálne absentovalo. Scenár tlačil dialóg k uštipač-
nému humoru, frivolným fikciám i pejoratívnym kontrám. Ne-
vieme, prečo sa to udialo práve pri spomienke na Štefánika, 
navyše v deň  99. výročia vzniku ČSR!? Ako apologéti muža, 
ktorého máme prerogatívne v našom erbe, chceme proti 
tomu spôsobu pro testovať. Veríme, že pochopené to bude 
aj  bez  dokladu  použitých hanlivých vyjadrení, ktoré sú  k 
dispozícii v archíve Slovenského rozhlasu https://www.rtvs.sk/
radio/archiv/1107/778469.

Len šťastná následnosť ďalšej Pálenice priniesla monológ 
Filana o svojom pedagógovi a divadelnom vedcovi, Prof. PhDr. 
Jánovi Boorovi Dr.Sc. (1915-2002). Jeho prejav bol mimoriad-
ne vydarený, plný empatie. Keď pred štvrťstoročím, v adven-
te 1992, vznikla ako finančná základina Spoločnosti M. R. Šte-
fánika - Nadácia M. R. Štefánika, na oficiálnej listine nachádza 
sa aj podpis Jána Boora, učiteľa Borisa Filana. Jej základným 
poslaním bolo a zostáva štefánikovské: …všestranné napo-
máhanie rozvoja demokracie a budovania modernej občian-
skej spoločnosti u nás. Dodajme len, že pán profesor nosil 
Štefánika v srdci a kvázi recesistickú reláciu o ňom by bol by 
označil skôr za elegickú. Áno, smutný by bol spolu s nami.

Veríme, pán riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu, že našu 
reakciu vysvetlíte zodpovednému redaktorovi, a naše obecné 
stanovisko si všimne i pán Filan.

Členovia Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika

symbolickú bodku za všetkým tým mnohoročným snažením v našej 
štefánikovskej asociácii  a vo vašom klube. Nebol som pre nemoc 
prítomný, ale cítil som 
v Tvojom hlase po telefóne skrytú radosť a zadosťučinenie, hlavne  
vieru, že Ťa Tvoji  priatelia v kontinuále ďalšej  činnosti nesklamú, že 
si v Ing. Jánovi Tancíkovi našiel schopného nástupcu. Tvoja intuícia 
bola správna. Presvedčil som sa o tom v tomto roku, keď som bol 
20. marca hosťom vášho klubu. Tešil som sa na Teba, ale nestretli 
sme sa. Nemoc si brala svoju daň a prítomný Tvoj syn naše stret-
nutie neodporúčal. Všetko však prebehlo tak, ako by si medzi nami 
bol.  Po návrate domov som Ťa telefonicky oslovil. Šetril si slovami, 
ale vycítil som, že moja návšteva Nitry Ťa potešila. Bol to náš po-
sledný hovor pol roka pred Tvojim exitom za manželkou. Už som si 
na náš metafyzický kontakt zvykol, ale predsa mi chýba hoci len to 
telefonické spojenie: „Tu Maniaček, Petrík prosím Ťa o informáciu… 
„A tak: Janko môj, nedá sa predsa na Teba len tak zabudnúť. Bol si  
sympaťák, síce chlap subtílny, ale s veľkým štefánikovským srdcom 
a na takých sa nezabúda. Česť Tvojej pamiatke! 

Spod Bradla motu proprio
Tvoj Peter Pavel Uhlík

Na nitrianskom cintoríne sa s Ing. Jánom Maniačkom rozlúčil za 
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika  jej 1. podpredseda Ing. 
Ján Tatara, ktorý o.i. povedal:
„Sú chvíle v živote, v ktorých nastáva čas ticha, čas vnútornej bo-
lesti, čas, keď sa my živí musíme lúčiť v blízkymi ľuďmi. Keď príde 
tento čas, ťažko sa hľadajú a formulujú slová, ktorými chceme vy-
povedať o mnohých chvíľach spoločného života, chceme dať úctu 
človeku, chceme sľúbiť zachovať jeho pamiatku a ktorými chceme 
vyjadriť našu podporu jeho drahým a blízkym....“
„Vážená smútiaca rodina! Do Vašej rodiny vstúpil hlboký smútok 
– príroda je však neúprosná a nemeniteľná. Rozhodla sa prisúdiť 
Vášmu najdrahšiemu úplný a večný pokoj. Smútok nemôže zmier-
niť žiadne slovo, len viera, že čas bude milosrdný a zahladí bolesť. 
Dovoľte, aby som Vám v mene  členov Spoločnosti M.R.Štefánika, 
aj   mene svojom vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť nad odchodom 
Vášho milovaného človeka. Zároveň tlmočím vyjadrenie hlbokej 
účasti od všetkých klubov SMRŠ, ktorí s našim zosnulým spolupra-
covali.
Milý Janko! Nie je to tak dávno, pár týždňov, keď sme si – žiaľ, už 
posledný raz – podali ruky a povedali si čo – to o našej práci, ani 
netušiac, že ČAS, ten večný vládca rozhodne ináč. A už nič nebude 
také, ako bolo predtým, všetko okolo  nás stratí na svojej postate. 
I keď Tvoj čas Janko na tomto svete skončil a odišiel si na dlhú ces-
tu bez návratu, Tvoj život i Tvoj odkaz pre S MRŠ ostane natrvalo 
v našej pamäti.   

Česť jeho pamiatke!                                                                                           

Rozlúčili sme sa…
v júli 2017 na giraltovskom cintoríne s členkou 

košického klubu SMRŠ, MUDr. Máriou Paľovou,
ktorá zomrela vo veku 86 rokov.

Česť jej pamiatke,
česť jej statočnému životu!

Členovia Spoločnosti SMRŠ v roku 2017
vyzbierali 1 160 eur ako dar pre Samka Mariňáka,

ktoré odovzdali jeho otcovi Lukášovi.

Za ušľachtilosť darcom ďakujeme!
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DOPISOVATEĽOM BRADLA

•  Termín uzávierky  príspevkov 
do č. 75 je 15. mája 2018.

• Fotografi e posielajte v originál-
nej veľkosti ako boli nafotené

 – nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých 

stĺpcov na jednej strane, jednot-
livé články píšte v poradí ako 
majú nasledovať za sebou!

Ďakujeme

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

MESTO
BREZOVÁ 

POD BRADLOM

Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo

Spoločnosť
Milana Rastislava Štefánika 
ďakuje za fi nančné dary, 

zaslané od konca mája 2017 
do konca novembra 2017:

a/ Finančné príspevky:
• Z Jacoviec: Vladimírovi Šte-

fanovičovi
• Z Košíc: Daniela Hricová
• Coop Jednota Senica

b/ Nefi nančné príspevky:
• Z Piešťany: Branislav Neu-

mair – sponzorovaná cesta 
do Prahy

• Knižné dary: Slovenská 
ústredná hvezdáreň v Hur-
banove

Ďakujeme!

NEPREHLIADNITE
Objednanie časopisu BRADLO sa kaž-
doročne obnovuje.
Kluby  objednávajú časopis hromad-
ne a uhradia celý fi nančný obnos za 
klub na účet S MRŠ a zašlú sekretari-
átu zoznam odberateľov. Jednotlivci 
obnovenie potvrdia zaplatením člen-
ského poplatku s predplatným BRAD-
LA (ak majú oň záujem) na číslo účtu 
SMRŠ: SK03 0900 0000 0000 3724 
3196 a do poznámky platobného prí-
kazu uvedú svoje meno, priezvisko a 
adresu, a vyznačia účel platby (člen-
ské, predplatné, príp. dar).
Finančný obnos členského poplatku  
(10 resp. 5 eur) + predplatné BRADLA 
(5 eur/2 čísla) na kalendárny rok 
pre jednotlivcov a kluby je potrebné 
uhradiť do 31. 3. 2018.

Ďakujeme za pochopenie

ENERGIA 

O Z N A M
V dňoch 3. až 6. augusta 

2018 sa uskutoční

poznávací autobusový

zájazd do Báčskeho

Petrovca, spojený

s účasťou na

57. Slovenských národných 

slávnostiach

v Báčskom Petrovci.

V prípade záujmu o účasť, 

kontaktujte

pani Danielu Valovú:

dn.valova@gmail.com

Tel. 0911856513

       0337744096

OZNAMUJEME…
Spoločnosť M.R. Štefánika k 100. 

výročiu vzniku I. ČSR plánuje vydať 
mimoriadne číslo BRADLA, ktoré 
však nebude súčasťou predplat-

ného. Časopis si v prípade záujmu 
budete môcť objednať na základe 

oznamu v BRADLE č. 75/2018 alebo 
na web stránke SMRŠ.

Všetkým čitateľom Bradla,

členom a sympatizantom

Spoločnosti M. R. Štefánika

želá úspešný, v zdraví a šťastí 

prežitý rok 2018

Správna rada SMRŠ

a redakcia časopisu Bradlo.
O Z N A M

Celoslovenské spomienkové slávnosti sa uskutočnia 5. mája 2018
v popoludňajších hodinách v priestore areálu Bradlo.

(Pozvánka na podujatie bude uverejnená na www stránke SMRŠ)
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