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V roku 2010 sme si pripomenuli nie-
koľko významných výročí. Vo februári 
2010 naša Spoločnosť Milana Rastisla-
va Štefánika oslávila 20.výročie svojho 
vzniku, v júli sme si spomienkovými 
slávnosťami pripomenuli 130. výročie 
narodenia nášho velikána - rodáka pod-
bradlianskeho kraja, najvýznamnejšiu 
osobnosť slovenskej  novodobej histórie 
- vedca, vojaka, diplomata, ministra a 
spolutvorcu prvého samostatného štátu 
Čechov a Slovákov. 

Hlavným cieľom a poslaním Spoloč-
nosti MRŠ je aktualizovať a sprostred-
kovávať poznatky o živote a diele M. 
R. Štefánika, orientovať sa na šírenie 
dobrého mena Slovenskej republiky v 
zahraničí v záujme rozvoja demokracie 
a budovania modernej občianskej spo-
ločnosti, k podpore kultúrnych aktivít a 
rozvoja duchovných a národných hodnôt.

Osobitným cieľom a poslaním 
SMRŠ je podnecovať záujem verejnosti 
a hlavne mládeže o poznávanie a pocho-
penie postojov a hodnôt, ktoré M.R.Šte-
fánik vyznával a aby sa tak pre ňu stal 
vzorom hodným nasledovania.

Jednou z mnohých možností, ako 
toto poslanie napĺňať je aj vydanie 
novej knihy autora Františka Keleho 
v spolupráci so Spoločnosťou M. R. 
Štefánika – „Milan Rastislav Štefánik 
– významný cestovateľ a jeho nasledov-
níci“, ktorá vyšla práve pri príležitosti 
130. výročia jeho narodenia a zároveň 
bola Spoločnosťou M. R. Štefánika pri 
tej istej príležitosti vyhodnotená celo-
slovenská verejná literárna súťaž na 
vytvorenie pôvodných literárnych diel 
so štefánikovskou tematikou v rôznych 
žánroch. Súťaže sa zúčastnili hlavne 
študenti stredných a základných škôl s 
36 prácami. 

Chceme, aby M. R. Štefánik nebol 
iba záštitou pre mnohých k dosiahnutiu 
politickej alebo spoločenskej pozície, 
ale chceme, aby sa tí mnohí stali príkla-
dom obetavosti, dôslednosti a kultúr-
nosti v našich životoch. Nie je dôležité 
raz do roka sa stretnúť v rodisku Milana 
Rastislava Štefánika na Bradle, rozprá-
vať o jeho zásluhách, prihriať si osobný 
kapitál a potom viesť spoločnosť v roz-
pore s jeho životnými zásadami. 

Životné krédo Milana Rastislava 
Štefánika „VERIŤ – MILOVAŤ – 
PRACOVAŤ“ je potrebné ako zdroj 
úvah pre každodenný život.

M. R. Štefánik mal jasnú predstavu 
o demokratickej spoločnosti. Chápal 
ju ako vzájomnú ohľaduplnosť a úctu 
medzi ľuďmi. V demokratickej spoloč-
nosti je potrebné predovšetkým konať 
v záujme verejnosti a zodpovednosť 
chápať ako poslanie. Podľa M. R. Šte-
fánika „Demokracia je organizovaná 
myšlienka, to je idea proti chaosu. 
Demokracia, to znamená myslieť 
skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. 
To znamená opanovať svoje vášne, 
nie rozprávať, ale problémy riešiť.“

Skutočné poznanie jeho života nech 
je podnetom pre uvažovanie o tom, ako 
skutočne pracovať a žiť v súlade s úlo-
hami a cieľmi spoločnosti. Úspech jeho 
života je v tom, že sa dokázal obetovať, 
poctivo pracovať a investovať svoje sily 
do plnenia stanovených úloh a cieľov. 
Bol verný svojmu presvedčeniu a pred-
savzatiu - „Ja sa prebijem, lebo sa pre-
biť chcem“. 

Ďalšou z myšlienok Milana Rastisla-
va Štefánika, ktoré zanechal ako odkaz 
pre  budúce  generácie,  ktoré  si  určite 
nájdu priestor na ktoromkoľvek mieste a 
v každom čase, rád na záver taktiež od-
citujem: „Nemôžeme udalosti tvoriť. 
Tie sú výsledkami tisícky faktorov, na 
ktoré nemáme na všetky vplyv. Môže-
me im však dať určitý smer, útvar…“

Áno, aj my máme za úlohu dávať 
určitý smer, útvar odkazu, ktorý nám 
M. R. Štefánik zanechal. Vedieme našu 
činnosť tak, aby sme ukazovali cestu 
hlavne mladej generácii a ľuďom, ktorí 
vedia o Štefánikovi tak málo a nevedia, 
o čo vlastne išlo, keď sa spomenie ob-
dobie Štefánikovho života, jeho dielo a 
jeho odkaz. 

Aj naďalej zostáva našou úlohou 
sprostredkovávať odkaz a dielo M. R. 
Štefánika, podnecovať záujem mládeže 
o pochopenie postojov a hodnôt, ktoré 
vyznával. V praktickom živote to zna-
mená reagovať aj na rôzne situácie a 
správne ich usmerňovať.

„Je potrebné učiť ľudí veriť, je 
potrebné ich milovať napriek všet-
kým ich chybám, je potrebné učiť ich 
milovať, ale nevyhnutné je tiež praco-
vať a učiť pracovať iných“

(M. R. Štefánik)
                                                                                             

Ján Tatara,
predseda Spoločnosti M. R. Štefánika  

„Kto kráča energicky a vedomý si 
cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.“

/M. R. Štefánik/

…“Aj ten, na ktorého si každoročne 4. mája spomíname a ktorého si bu-
deme pripamätúvať na veky vekov, kým len tento národ bude národom, uro-
bil dielo predovšetkým zo svojho života, jeho umeleckým dielom je život…

Život sa mu ľahko nepoddával a to, o čo mu išlo, neležalo na dlani, 
bolo mu však vecou osobnej cti neuhýbať, vystavovať sa najostrejšiemu 
ohňu života... Vlastnou silou sa z kopaničiarskeho študentíka stal osob-
nosťou európskeho formátu, niekým, kto nazieral na veci z hľadiska sku-
točného a nepodplatiteľného vzdelanca, vlastnou silou dostal sa medzi 
prvých v každom odbore, do ktorého sa pustil. A vlastnou silou dostal do 
Európy vizitku, ktorá urobila známym nielen jeho, ale i nás. ... Jeho život 
je chvat, nedíva sa za seba, lež pred seba, nemeria sa tým, čo dosiahol, 
upína sa na to, čo má ešte vykonať. Takto ho vidíme na staniciach, ktorých 
výpočet vzbudzuje úžas nad tým, kde všade pochodil, i otázku, kam vlastne 
nevkročil... 

– Vidíme ho s kráľmi, generálmi, ministrami, veľkými dámami, ako 
civila i vojaka, ako súkromníka i ofi ciálnu osobnosť, v elegantnom les-
ku parížskych salónov i na šírych stepiach ruských, šľahaných svišťaním 
veterných mrazov a osvecovaných šírou pútnickou lunou... Jeho život je 
vzmach a vzopätie, je to dieťa i muž, rojko i realizátor, sveták i prostý 
človek. Miloval len? Nenávidel aj. Padal i stúpal, bol hanený i triumfoval, 
bol kladivom i nákovou. ...Aké je jeho dedičstvo? Čo učil? Učil veci pro-
sté a veľké,... išlo mu o podstatné,... navzdory všetkému vysoko a priamo 
zmýšľal o človeku. Je prostý tento odkaz, mnoho však od nás žiada a biču-
je nás, ženie nás bez milosti smerom hore. Čo nám odkazuje? Všeobecne 
najprv, že nezáleží na živote, ale na jeho kvalite, že nejde o to, ako dlho 
sme, ale akí sme… 

A čo odkazuje nám Slovákom? Lebo bol Slovák a nikde a nikdy by to 
nezaprel. Vynútil si ešte pred vojnou od francúzskej akadémie, že musela 
pre jeho učené rozpravy dať osobitne liať písmeno Š. Čo odkazuje nám 
Slovákom?  Nám, ktorí sme nikdy neboli na scéne, lebo nás vždy niekto 
odstrčil, ktorí sme hrali svoje úlohy nie  v jase dní, lež po žalároch, nie 
pred tvárou času, ale po zapadnutých kútoch a dedinkách. Učí nás nebáť 
sa malosti zemepisnej, zaväzuje nás k službám rodu, za ktoré sa neplatí, 
zdôrazňuje, že niet slobody, kde niet vzdelania a charakterov…, zaklína 
nás bdieť nad tým, aby neprišli nazmar znoj a krv tých pred nami, prosí 
nás milovať rod…

…Kristus – či Džingischán? Pravda – či podvod? Človek – či beštia? 
Zákon – Kristus, pravda, človek, zákon. 

…Národ, či ľudstvo? Mravnosť – či krása? Časnosť – či večnosť? 
Oboje a vždy na veky vekov. Ktoré pomníky? Tie v nás. Ktoré slovo? Nikdy. 
Ktorý kvet? Vavrín.“

(Matuška, Alexander: Štefánik. In.: Dielo 1. Bratislava,
Tatran 1990, na s. 266-73.)

Americký astronaut slov. pôvodu E. Cernan ako hosť SAV na návšteve v Ivanke pri 
Dunaji, pri Pamätníku M. R. Štefánika zasalutoval vyššej vojenskej hodnosti. Foto 
z knihy Fr. Tökölyho.
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PRAHA: K 130. výročiu narode-
nia  M. R. Štefánika sa 17. júna 
2010 v Modrej sále Slovenského 
inštitútu v Prahe konala vernisáž 
výstavy „Generál dr. Milan  Ras-
tislav Štefánik“, ktorého organi-
zátormi boli Veľvyslanectvo SR 
v ČR, Slovenský inštitút, Česká 
obec legionárska, Česká obec 
sokolská a ďalší. Úvodné slovo 
pri vernisáži predniesol dr. Voj-
tech Čelko. Autorka výstavy dr. 
Zlata Fořtová výstavu obohatila 
projekciou dobového fi lmu, au-
tentickým zvukovým záznamom 
z roku 1919, literárnymi a hu-
dobnými ukážkami.

* Štefánikova spoločnosť v 
Českej republike a slovenské 
spolky  za účasť veľvyslanca SR 
v ČR Petra Brňu si pri príležitosti 

130. výročia narodenia Milana 
Rastislava Štefánika spoločne 
uctili jeho  pamiatku položením 
kvetín k jeho soche na Petříne.

- vč -

BRATISLAVA: Z príležitosti prvé-
ho výročia odhalenia sochy Mila-
na Rastislava Štefánika v Brati-
slave zorganizovala Nadácia  M. 
R. Štefánika  v  spolupráci s ďal-
šími spoluorganizátormi 24. júna 
2010 celoslovenské spomienkové 
stretnutie v Bratislave.

V krásnych priestoroch Slo-
venského Národného Divadla 
sa zišlo cca 250 sympatizantov, 
členov Nadácie a Spoločnosti M. 
R. Štefánika, Spolku rodákov a 
hostí, aby vzdali poctu myšlien-
kovému odkazu Milana Rastisla-
va Štefánika.

Bohatý kultúrny program 
dával tušiť, že spomienka to 
bude veľkolepá. Áno, skutočne 
aj bola. Z úst Františka Kovára 
zneli citáty Milana Rastislava 
Štefánika, jeho obľúbené piesne 
zaspieval so sprievodom akor-
deóna Martin Mikuš. Folklórny 
súbor Dopravár, ľudová hud-
ba Jarabina, Mužský spevácky 
cirkevný zbor z Brezovej pod 
Bradlom, ale i fragmenty z  in-
scenácie tanečného divadla „M. 
R. Štefánik“ od Ondreja Šotha 
a Zuzany Mistríkovej v podaní 
umelcov Štátneho divadla v Ko-
šiciach a premietanie francúz-
skeho dokumentárneho fi lmu v 
slovenskom znení „Štefánik – 
neuveriteľný osud“ – skutočne 
nesklamali.

Nadácia M. R. Štefánika 
v rámci programu udelila Pa-
mätné medaily a Pamätné lis-
ty osobnostiam, zástupcom 
miest, obcí a organizácií, ktoré 
uchovávajú pamiatku na túto 
veľkú osobnosť dejín/ nesú jeho 
meno, v meste stojí pomník, 
atď/. Výpočet ocenených bol 
pomerne dlhý. Škoda len, že 
organizátori na mnohých jed-
notlivcov, mestá a organizácie 
zabudli. Možno nabudúce… Ale 
napriek tejto skutočnosti to po-
dujatiu neznižuje kredit Nadácie 
– práve naopak: mnohí pracujú 
lepšie, sú viditeľnejší a ich kré-
dom zostane ono štefánikovské 
„veriť-milovať-pracovať!“

Podvečer toho istého dňa 
sa niesol v znamení stretnutia  
účastníkov Národného stretnutia 

pri pamätníku na dunajskom ná-
breží. Delegácie miest Sloven-
ska, spoločenské organizácie a 
spoločnosti – aj Spoločnosť M. 
R. Štefánika – položili kytice a 
vence za sprievodu Vojenskej 
hudby Ozbrojených síl SR k pa-
mätníku.                                          

- mg -

BRATISLAVA: 130. výročie na-
rodenia M. R. Štefánika si pred 
jeho pamätnou tabuľou a bustou 
na budove Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave na Štefánikovej 
ulici v Bratislave 23. júla 2010 
pripomenuli dlhoročný posla-
nec NR SR  František Mikloš-
ko, čestný člen Spoločnosti M. 
R. Štefánika prof. Štefan Luby, 
podpredseda SAV Juraj Lapin, 
členovia P SAV Igor Túnyi a La-
dislav Petruš a člen Spoločnosti 
MRŠ Vojtech Rušin.                        

- šl -

KOŠARISKÁ: Rodný dom Mila-
na Rastislava Štefánika sa stal 
21. júla 2010 ďalším objektom 
zapísaným do Európskeho kul-
túrneho dedičstva. Tabuľu, infor-
mujúcu o zapísaní budovy dneš-
ného Múzea M. R. Štefánika 
medzi prestížne objekty európ-
skeho významu pri  príležitosti 
130. výročia narodenia MRŠ 
odhalila za účasti predstaviteľov 
SNM a Pamiatkového úradu SR 
štátna tajomníčka MK SR Na-
tália Cehláriková, ktorá o.i. po-
vedala. “Štefánik ešte ani dnes 
nie je celkom docenený. Bol to 
prvý Európan, prvý kozmopolita, 
ktorý už v časoch prvej svetovej 
vojny zmýšľal európsky. Svojim 
zmýšľaním predstihol svojich sú-
časníkov“. Začlenenie Štefániko-
vho rodného domu do Európske-
ho dedičstva zaraďuje múzeum 
medzi špičku múzejníctva (pred 
rokom sa stalo Bradlo súčasťou 
Európskeho dedičstva).

Na základe informácie riadi-
teľa SNM dr. Púdelku, Múzeum 
v Košariskách si ročne pozrie 
viac ako 30 tisíc návštevníkov. 

Vence a kytice k buste M. R. 
Štefánika položili aj podpredse-
da NR SR Milan Hort, biskup ZD 
ECAV Milan Krivda, starostka  
Košarísk, hostia z Francúzska 
a Českej republiky. Pamiatke 
M. R. Štefánika sa poklonili aj 
náčelník GŠ OS SR  gen. Ľubo-

mír Bulík a minister obrany Ľu-
bomír Galko, ktorý o.i. povedal: 
„Skláňam sa pred posolstvom 
M. R. Štefánika a vzdávam hold 
a úctu jeho myšlienkam a hod-
notám, ktoré presadzoval, preto-
že sú hlboko morálne a platné v 
akejkoľvek dejinnej dobe.“

Minister obrany slávnostne 
uviedol do života publikáciu „Mi-
lan Rastislav Štefánik v zrkadle 
prameňov a najnovších poznat-
kov historiografi e“, ktorú vydal 
Vojenský historický ústav.

V ten istý deň daroval gene-
rálny riaditeľ SND Ondrej Šoth 
Múzeu M. R. Štefánika cenu 
Krištáľové krídlo v kategórii Di-
vadlo a audiovizuálne umenie, 
ktoré získal za projekt multime-
diálneho tanečného divadla „M. 
R. Štefánik“. Toto predstavenie 
uviedol v premiére 18. 12. 2009 
balet Štátneho divadla v Koši-
ciach a Ondrej Šoth sa na ňom 
podieľal ako režisér, spoluautor 
libreta a choreografi e.

24. júla 2010 navštívil Múze-
um M. R. Štefánika prezident 
SR Ivan Gašparovič, ktorý odo-
vzdal do zbierok múzea bron-
zovú bustu generála Štefánika 
v nadživotnej veľkosti – dar od 
čínskeho prezidenta Chu-Ťin-
Tchao. Jej darovanie Múzeu si 
nechal odobriť hlavou najľudna-
tejšieho štátu na svete.

Zmienku o uskutočnení si ne-
sporne zaslúžia aj výstavy, kto-
rých vernisáže sa konali priamo 
na Košariskách. V sále Národ-
ného domu Štefánikovho bola 
vernisáž  výstavy „ Čo nemohol  
zachytiť svojim objektívom M. R. 
Štefánik“, z „dielne“ fotoamaté-
rov to bola  digitálna prezentácia 
fotografi í M. R. Štefánika „Ob-
razopis sveta objektívom M. R. 
Štefánika“.

Penzión U Juhása sa stal 
miestom výstavy fotografi í Mar-
tina Baláža.

V Evanjelickom kostole si 
mohli záujemcovia pozrieť doku-
mentárne fi lmy počas fi lmového 
večera. S veľkým záujmom sa 
stretli dokumentárne fi lmy „V 
siločiarach viery“, „Štefánik – 
neuveriteľný osud“, „Štefánik a 
Tahiti“ a „Príbeh hrdinu – Vlasť“, 
ktoré vhodne doplnila prednáška 
Mgr. Michala Kšiňana, doktoran-
da na Univesité Paris l panteón 
Sorbonne pod názvom „Beneš a 

OD PRAHY PO KOŠICE alebo spomienkové slávnosti pri sochách M.R.Štefánika

Pod bustou M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Bratislave.
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Štefánik – spolupracovníci, sú-
peri alebo nepriatelia?“

Poeticky  znel  názov  pre-
chádzky nočnou oblohou za 
pomoci ďalekohľadov a prenos-
ného planetária Tekovskej hvez-
dárne v Leviciach “Ja s udive-
ním hľadím do vesmíru“. 

Mladší i starší účastníci osláv 

mali možnosť sledovať vystúpe-
nia rôznych súborov zo Sloven-
ska i z Moravy, stráviť deň s 
Ozbrojenými silami SR a Hasič-
ského záchranného systému, za-
bojovať o pohár M. R. Štefánika v 
I. ročníku cyklistických pretekov v 
kategórii cross-country, ale aj zú-
častniť sa turistického pochodu 
po historickej ceste na Bradlo.

Tri dni – 23. až 25. júla 2010 
– žili Košariská spomienkovými 
slávnosťami na počesť 130. vý-
ročia narodenia svojho rodáka. 
Program bol pestrý, veselý i zá-

bavný, spomienkový i náučný, 
športový i turistický,  na ktorom 
sa pod záštitou prezidenta SR, 
za fi nančnej podpory mnohých 
organizácií, zariadení, aj jednot-
livcov  podieľali  viacerí organi-
zátori.

 
BREZOVÁ pod BRADLOM a 

BRADLO
Spomienkové oslavy vyvrcholili 
na Bradle pri Mohyle. Spolu s 
predsedníčkou vlády a členmi 
vlády si pripomenuli položením 
kytíc a vencov Osobnosť M. R. 
Štefánika predstavitelia Ozbroje-
ných síl SR, predstavitelia štát-
nej správy, samospráv, cirkevné-
ho života a stovky návštevníkov. 
Na slávnosti sa prítomným pri-
hovorila premiérka slovami: „Ak 
je niekto stelesnením hodnôt 
slobody, zodpovednosti, vlaste-
nectva, ale aj veľkého vlastného 

nasadenia za presadzovanie 
takýchto hodnôt, tak je to určite 
Milan Rastislav Štefánik. Potre-
bujeme poznať svoju históriu a 
dejinná pamäť je tým, čo nás 
robí sebavedomými. Je to zá-
klad prirodzeného vlastenectva, 
ale aj vnútornej sily a odvahy“. 
S prejavmi vystúpili aj podpred-
seda parlamentu Robert Fico a 
biskup Milan Krivda.“

- jt, mg -

BANSKÁ BYSTRICA: 21. júla 
2010 banskobystrickí matičiari 
si s veľkou úctou dvomi poduja-
tiami pripomenuli  130. výročie 
narodenia výnimočného náro-
dovca, ktorý mal veľkú zásluhu 
na vzniku prvého štátu Čechov a 
Slovákov, generála Milana Ras-
tislava Štefánika. Dopoludnia 
pre matičných členov i ďalších 
návštevníkov denne prichádza-
júcich do Domu MS na ulici Mar-
tina Rázusa bola nainštalovaná 
tematická výstava s výsledkami 
ocenených literárnych a výtvar-
ných prác celoštátnej tvorivej sú-
ťaže „Posol hviezdnych diaľav,“ 
ktorú si budú môcť pozrieť všetci 
návštevníci počas celého leta 
2010. Popoludní predstavitelia 
MO MS sa stretli v mestských 
častiach Sásová a Rudlová, 
aby si pripomenuli a vzdali úctu 
vzácnemu synovi slovenského 
národa pri jeho trvalo nainštalo-
vaných bustách. Počas krátkych 
spomienok matičiari najskôr 
položili vence k pamätníku pri 

miestnej kaplnke v Sásovej a 
potom pri pamätníku obetí 1. a 
2 . svetovej vojny v Rudlovej, na 
ktorom je medzi symbolmi slo-
vanskej vzájomnosti – štyrmi li-
pami – umiestnená busta nášho 
národného velikána.

- ik -
KOŠICE: 21. júla 2010 polože-
ním kytíc k súsošiu T. G. Masa-
ryka a M. R. Štefánika si členovia 
Spoločnosti M. R. Štefánika v Ko-
šiciach pripomenuli 130. výročie 
jeho narodenia. Daniela Hricová 
v príhovore vyzdvihla mimoriadne 
zásluhy tejto významnej osobnos-
ti. Osobnosti, ktorá svojim význa-
mom presiahla hranice nielen štá-
tu, ale svojim pôsobením výrazne 
ovplyvnila dianie v medzinárodnej 
politike. Kiež by bolo v dnešnej po-
litike viac takých osobností.                                                                                                                       

- jt -

Poznámka na okraj:
Máte pocit, že sme o Vašich akti-
vitách nenapísali? Nevedeli sme 
o nich. Napíšte o nich a pošlite na 
mailovú adresu, uverejnenú v tiráži.  
Radi o Vás budeme informovať!

I. Informácie o živote M. R. Šte-
fánika, zaujímavosti a komentá-
re z celoslovenských osláv pri-
niesli všetky noviny aj časopisy. 
Ich výpočet pre objektívny ko-
mentár by bol zdĺhavý. To pone-
cháme na zváženie čitateľov…

II. Slovenský rozhlas od 5. sep-
tembra 2010 zaradil do vysiela-
nia na stanici Rádio Slovensko 
vždy v nedeľu, s reprízovaním  
v pondelok na stanici Rádio De-
vín, päťdielny dramatický seri-
ál – Šľachetní plebejci, ktorý je 
koncipovaný ako história rodu 
Štefánikovcov, kde postava M. 
R. Štefánika logicky završuje 
snahu jednotlivých predstavi-
teľov rodu zachovať posolstvo 
predkov – vytvárať zo Sloven-

ska kultivovaný a svojbytný ce-
lok. Mnohí nemali to šťastie, aby 
si vypočuli všetkých 5 dielov. 
Keďže sa stretol s veľkým, po-
zitívnym ohlasom, na budúci rok 
sa bude reprízovať v mesiacoch 
máj až jún.

III. K výročiu narodenia M. R. 
Štefánika pripravila Dvojka STV 
na 20. júla 2010  koncipova-
ný večer, venovaný politikovi, 
vojakovi a vedcovi svetového 
mena, jednej z najvýznamnej-
ších osobností moderných slo-
venských dejín. Premietla dva 
dokumentárne fi lmy. Film „Štefá-
nik – neuveriteľný osud“, je po-
hľadom francúzskych historikov 
na osobnosť M. R. Štefánika, v 
ktorom zaviedla divákov do vo-

jenských archívov uložených v 
zámku Vincennes, v ktorých je 
zachytené obdobie začiatkov 
vojenskej a politickej kariéry, 
vedecká kariéra vo Francúzsku 
v oblasti astronómie a meteo-
rológie, služba vo francúzskej 
armáde a v zahraničnom odboji. 
Druhým fi lmom bol premiéro-
vaný „Príbeh hrdinu – Vlasť“, o 
ktorom píšeme na inom mieste.

- mg -

Slovenské rody

Začiatkom mája 2004 začal 
Slovenský rozhlas vysielať nový 
cyklus dramatických seriálov o 
slovenských rodoch. Ide o dlho-
dobý projekt, ktorý si vytýčil ná-
ročnú úlohu: prostredníctvom 

malých rozhlasových drám priblí-
žiť slovenskú históriu a osob-
nosti, ktoré svojim významom 
presiahli hranice doby. Odvtedy 
dramaturgia Slovenských rodov 
priblížila takmer 30 slovenských 
rodov v približne 150 pokračova-
niach (napr. Hurbanovci, Štúrov-
ci, Hodžovci, Makovickí, Jurko-
vičovci, Murgašovci, Turzovci, 
Bosákovci, Kováčikovci a mno-
ho iných). Autorské zázemie tvo-
ria známi rozhlasoví autori, ale 
aj potomkovia rodu (Ruppeldt, 
Kováčik), ktorí spracovali drama-
tické osudy svojich predchodcov. 
Medzi najznámejších autorov 
patrí Jozef Repko, ktorý v tomto 
roku pripravil aj päťdielnu ságu o 
rode Štefánikovcov pod názvom 
Šľachetní plebejci. 

130. VÝROČIE  NARODENIA M.R.ŠTEFÁNIKA  SI PRIPOMENULI AJ MÉDIÁ 

Členovia Spoločnosti MRŠ s predsedníčkou vlády SR, p. Ivetou Radičovou

Členovia košického klubu SMRŠ
pred pomníkom TGM a MRŠ
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(Malá úvaha politologická)

(Pokračovanie – dokončenie - z mi-
nulého čísla)   

Po Masarykově odchodu na věč-
nost má jeho stopa životem  podobu 
odkazu, s nímž se lidé museli dlou-
ho vyrovnávat ve světě politicky a  
mravně krajně rozvráceném. Po-
čátkem roku 1938 se např. v  Čes-
koslovensku ozývalo volání: Věrni 
zůstaneme!  

Dvanáct měsíců po Masaryko-
vě skonu však československá de-
mokracie podlehla diktátu Hitlera. 
Představitelé tři evropských velmo-
cí: Itálie, Velké Británie a Francie  
příjížděli za Hitlerem, aby se před 
ním skláněli a při diktátu mladému 
demokratickému Československu 
stáli po  Hitlerově boku. V roce 
1918 napsal Masaryk v Nové Evro-
pě  jakoby v předtuše věcí  zlých, 
že osud poválečného státu bude 
zkušebním kamenem „síly, oprav-
dovosti a státnického rozhledu Spo-
jenců“. Žel, představitelům světo-
vých velmocí, „Spojenců“, kteří o 
vzniku Československa rozhodli, 
chyběla v Mnichově   hlubší znalost 
krize reálného světa a znalostem 
odpovídající   pevnost demokratů; 
kvality ducha Masarykova. Evropě 

vůbec, jejím národům ve střední a 
východní části kontinentu zvlášť, 
bylo souzeno za Mnichovský diktát 
draze zaplatit nejen ve druhé mno-
hem hrůznější válce než byla ona 
první; logika velkých dějin, uvolně-
ná diktátem Československu,  ko-
nala své i po  válce. 

Pro mnohé národy kontinentu 
byla fatální zhruba čtyři další de-
setiletí. Hitler otevřel agresí svých 
armád  „nach Osten“ cestu do střed-
ní a jihovýchodní Evropy Stalinovi, 
diktátorovi s jeho „třídně“ fundova-
ným programem jak  „osvobozené“ 
národy ovládat, jak je nutit žít v 
podmínkách „diktatury proletariá-
tu“…

 Necelé tři roky se v pováleč-
ném Československu hlásili k Ma-
sarykovu odkazu všechny politic-
ké strany,  byť rozdílně. V březnu 
1946 přijalo Prozatimní národní 
shromáždění dokonce zákon, jímž 
byl 7. březen  prohlášen za Památný 
den republiky. V září 1947 se před-
seda ÚV KSČ Gottwald dokonce 
hlásil, jako premiér tehdejší vlády 
republiky, k hodnotám Masaryko-
va odkazu. I za KSČ sliboval těm-
to hodnotám věrnost. A ve výroční 
dny Masarykova skonu přicházel 
na Lánský hřbitov položit na hrob 

zakladatele státu věnec. Pravda, jen 
„dočasně“. Po komunistickém úno-
ru 1948 bylo brzy všechno jinak. V 
květnu 1949 ohlásil vrchní ideolog 
KSČ Kopecký na sjezdu státostra-
ny, že jí deklarovaná „cesta k so-
cialismu“ bude cestou „zostřeného 
třídního boje“, a na té cestě „mu-
síme udusiti do poslední jiskérky 
zbytky nacionalismu“. Prostor měl 
být zjednán pro nástup „geniálních 
nauk velikého Stalina“.

Kopecký nemluvil do větru. V 
následujících letech KSČ „dusila“ 
nejen stalinskému komunismu cizí 
ideje. S využitím orgánů státní moci 
jí nepohodlné občany popravovala, 
ve vězeních a uranových dolech  
„dusila“ a existenčně  vůbec  zne-
možňovala lidi  jí nepohodlné. V  
první polovině padesátých let roz-
poutala genocidní kampaň proti 
všemu, co připomínalo odkaz za-
kladatelů a  tvůrců demokratického 
státu. Časový souběh této kampaně 
s monstrprocesy z první poloviny 
padesátých let  nebyl  přitom ná-
hodný. 

A okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy 21. 
srpna 1968? 19. června  toho roku 
vyslovil  sekretariát ÚV KSČ, za 
předsednictví Alexandra Dubčeka, 

souhlas s obnovením činnosti Ůsta-
vu T. G. Masaryka, v roce 1954 ve-
dením státostrany  zakázaného. Ma-
sarykovi a jeho odkazu mělo být v 
dějinách   opět  přiznáno místo, jaké  
mu  v nich  náleželo. Zřejmě i to byl 
jeden z důvodů srpnové okupace 
země armádami Varšavského paktu. 
- Hlásit se k Masarykovi po okupa-
ci bylo počínání „kontrarevoluční“. 
V roce 1978 nesměla být na jinak 
zajímavé výstavě uspořádané na 
Pražském hradě k 600. výročí úmrtí 
císaře Karla IV., v prostoru věnova-
ném  Československu po roce 1918, 
o zakladateli státu  Masarykovi, ani  
zmínka!  Na  návštěvníka výstavy 
zato   z vysoka, z  velkého barevné-
ho portrétu, vzhlížel hlavní norma-
lizátor před deseti  lety okupované-
ho státu: generální tajemník KSČ.      

Po listopadu 1989 byla činnost 
Ústavu založeného v roce 1932 Ma-
sarykem obnovena; pravda, s nema-
lými obtížemi.  Návrat k pozitivním 
hodnotám Masarykova odkazu byl 
většinou společnosti očekáván; a 
vřele vítán. Již na jaře 1990 byla v 
Praze ve výstavním domě U Hyber-
nů a na pěší zóně od Můsku k domu 
U Hybernů uspořádána výstava: 
Kde domov můj? 72 let Českoslo-
venska. Na její přípravě se podílelo 

STOPA  TOMÁŠA  GARIQUE  MASARYKA  V  DĚJINÁCH

„Takto vysporiadaný so sve-
domím duše voči príkazom 
Pána aj vo veciach pozemných 
povinností, dôrazne pripomí-
nam svojim synom, a to Micha-
lovi, Pavlovi i Samuelovi, nech 
v náležitej pokore pred Božími 
i svetskými zákonmi vykonajú 
skutky, čo napravia staré krivdy 
ľudskej nespravodlivosti a pri-
navrátia nášmu rodu ctihodného 
mena Štefánik česť, darovanú 
mu všemocným Stvoriteľom už 
v dávnych dobách. Tu uvedené 
postskriptum nech sa pripomína 
aj v mene mojej vernej manželky 
Kataríny rodenej Adamiš, rovna-
ko ako mojich dcér a menovaní 
synovia ho v bázni Božej napl-
nia! Dané v mestečku Senica 
roku 1778 od narodenia Spasi-
teľa, vo štvrtý deň pred započa-
tím Adventa“. Týmito slovami za-
čína široko koncipovaná sága, 
ktorá približuje dramatické osu-
dy rodu Štefánikovcov. Sloven-
ský rozhlas pripravil tento titul k 
významnému výročiu narodenia 
jedného z najvýznamnejších 

predstaviteľov slovenskej politi-
ky a diplomacie Milana Rastisla-
va Štefánika pod názvom Šľa-
chetní plebejci, ktorý vznikol v 
dramaturgii Slovenských rodov. 

Štefánikovi predkovia pred-
stavujú základné dramatické 
východisko, cez ktoré autor po-
dáva takmer 150 ročnú históriu 
Slovenska pohľadom jedného 
rodu. Životné osudy Štefánikov-
cov boli úzko zviazané s rôz-
nymi historickými peripetiami, 
medzi ktoré patrí predovšetkým 
vplyv Francúzskej revolúcie na 
Rakúske cisárstvo, vystúpe-
nie uhorských jakobínov, roz-
mach štúrovského hnutia v me-
ruôsmych rokoch. Okrem toho 
autor neobchádza ani zobraze-
nie rodinného prostredia, preto-
že Štefánikovci sa rodili, ženili a 
zomierali. Ich význam a origina-
lita boli v tom, že popri bežných, 
každodenných starostiach, ne-
zabúdali ani na svoje poslanie. 
Predstavovali veľkých obhajcov 
slovenčiny a aktivít slovenského 
národa k vydobytiu národnej sa-

mostatnosti.
Jednotlivé časti sú rámcova-

né akýmsi režijným „ex libris“, v 
ktorom realizátori hyperbolizujú 
základnú tému a zároveň zvuko-
vo dramatickým, možno trochu 
opisným spôsobom identifi kujú 
jednotlivé časti seriálu i poslu-
cháča s jeho vnútornou témou. 
V realizácii treba vyzdvihnúť re-
žijný prístup a koncepciu režisé-
ra Gejzu Dezorza, ktorý ustrážil 
na takom „širokom plátne“ jed-
notnosť formálnych postupov 
a zároveň uchoval precíznu 
odlíšenosť motívov, prostredí a 
jednotlivých dejinných období. 
Kladom je tiež vedenie hercov 
v prísne civilných hereckých 
prejavoch, čím dávajú „veľkým 
postavám“ rozmer autentic-
kej ľudskosti. Prvá časť seriálu 
predstavuje v dramatickej rovine 
snahu Štefánikových predkov o 
znovuudelenie armálesu, ktorý 
im    podľa   rodovej    tradície 
patril. V druhej časti do ich ži-
vota vstúpia búrlivé roky 1848, 
pretože v ich príbuzenstve sa 

ocitnú aj Šulekovci, známe 
postavy prvého veľkého revo-
lučného vzopätia slovenského 
národa. Tretia časť je venova-
ná narodeniu Milana Rastislava 
Štefánika, jeho štúdiám a začiat-
kom jeho kariéry ako astronóma 
vo Francúzsku. Vo štvrtej časti 
vrcholí pátranie po rodinnom ar-
málese – ale opäť neúspešne. 
Štefánikovi sa otvárajú dvere v 
parížskych salónoch. Vypukne 
I. svetová vojna a vrcholí Šte-
fánikova kariéra ako diplomata i 
vojaka. Piata časť opisuje v dra-
matických obrazoch posledné 
obdobie Štefánikovho života – 
vymenovanie za generála a jeho 
aktivity pri koncipovaní a vzniku 
novej česko-slovenskej repub-
liky, ako i jeho tragickú smrť...  
Pri pietnom akte na bradlianskej 
mohyle sa po rokoch opäť stre-
távajú jeho priatelia…

Spracovala Daniela Hricová 
(Zdroj: Slovenský rozhlas,

Vladimír Hanuliak, dramaturg 
Slovenských rodov).
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Tohoročných sedemdesiat rokov si v kruhu rodiny a priateľov pripo-
menul Mgr. Peter Uhlík, čestný predseda Spoločnosti M. R. Štefánika. 
V mene svojom i za členstvo mu osobne blahoželali aj členovia Výboru 
SMRŠ na slávnostnej schôdzi v Brezovej pod Bradlom 
19. augusta 2010.

Peter Uhlík, až do predchádzajúceho dvojčísla vedú-
ci redaktor časopisu Bradlo, sa narodil 19. júna 1940 v 
Starej Turej. Už takmer polstoročie žije v Brezovej, kde 
pôsobil ako učiteľ dejepisu a zemepisu i športový tréner. 
Patrí k zakladajúcim členom nášho občianskeho zdru-
ženia, ktorého bol trinásť rokov výkonným predsedom. 
Bol i medzi iniciátormi vzniku Nadácie M. R. Štefánika.

Pri príležitosti 130. výročia narodenia generála Šte-
fánika, poskytol v júli rozhovor scénaristke Českej te-
levízie Brno Eve Vojtovej, z ktorého sme vybrali nasle-
dujúce riadky:

V: Jaké byly příčiny havárie Štefánikova letadla Ca-
proni Ca33 4. 5. 1919?
U: To určite nemožno jednoznačne tvrdiť. Vo vyšetro-
vacích správach sa priama príčina neurčila. Aj preto ich     
sprevádzajú rôzne hypotézy a s nimi súvisiace špekulá-
cie. Napísalo sa aj niekoľko kníh, ale ani v jednej z nich nedospeli autori 
k jednoznačnému záveru. O príčine havárie je viac alternatív, od špatných 
meteorologických podmienok, zlyhania mechanizmu na riadení lietadla, 
vyhorenia paliva, ba aj odpadnutia Štefánika pri záverečnom pilotovaní 
lietadla, kedy mu malo prísť zle, atď.

V: Jak bylo možné havárii zabránit?
U: Len tak, že by Štefánik nebol do vlasti letel, ak by bol poslúchol svojich 
najbližších spolupracovníkov a pobočníkov, z ktorých major Šebo zane-

chal svedectvo, že generála prehovárali, aby cestoval 
sanitným vlakom, že lietadlá Caproni sú veľmi poru-
chové a na tak dlhý let to bude  nebezpečné. V Štefá-
nikovom osudnom rozhodnutí zohral úlohu fakt, že ak 
mal vlak namierené do Prahy, on určite za cieľ návratu 
volil radšej Bratislavu, ktorá od 1. januára bola hlav-
ným mestom Slovenska. Pocítil v tom určitý symboliz-
mus. A prečo to nepovedať, cestu lietadlom volil aj zo 
psychologického hľadiska, veď aeroplán bol pre jeho 
rodákov a i väčšinu Slovákov ohromujúci dopravný 
prostriedok, vtedy ešte len v počiatkoch.
V: Jaký je váš názor na hypotézy, že byl sestřelen, 
spáchal sebevraždu a pod.?
U: To, že by bol spáchal samovraždu, hoci sa o tom 
zmieňuje aj jeho priateľ generál Janin, ja osobne ani 
moji priatelia neveríme. Muž takých morálnych kvalít 
ako bol Štefánik, predsa nemohol zobrať na seba zod-
povednosť za smrť troch mladých talianskych letcov. 
Nie, to by nebol nikdy urobil!

A či bol zostrelený? Ak bolo po ňom strieľané, tak omylom ako na ma-
ďarské lietadlo, kvôli zhode zelenej farby na výsostných znakoch, ale v 
žiadnom prípade nie s úmyslom zabiť Štefánika. Ak takto niekto tvrdí ešte 
i dnes, tak je to to najväčšie klamstvo, najmä keď je dávané do súvisu s 
Masarykom a Benešom.

Jubilujúci Peter Pavel Uhlík
a jeho rozhovor o tom, čo by bolo, keby…

několik desítek historiků, výtvar-
níků, režisérů i jiných odborníků. 
Vernisáž  výstavy provedl 4. května 
prezident Václav Havel. Po  deseti-
letích nesvobody měli občané Čes-
koslovenska možnost nahlédnout 
do nikým necenzurovaných dějin. 
V Hodoníně a v Lánech započaly 
práce na vybudování Muzeí T. G. 
Masaryka.

Nicméně v projevech některých  
ambiciózních jednotlivců se v pří-
stupu k odkazu zakladatele a tvůrce 
demokratického státu objevovaly i 
po listopadu 1989 názory Masary-
ka  desavuující. Jejich autoři zpo-
chybňovali, bez věcných analýz (!),  
samy základy Masarykova životní-
ho díla. Zejména Masarykův  podíl  
na tvorbě  demokracie v multinaci-
onálním společenství.      

Ukončím toto  nahlédnutí do 
Masarykovy stopy v dějinách ma-
lým osobním vyznáním. Studovat 
život a dílo T. G. Masaryka sou-
stavněji jsem začal před listopadem 
1989; v letech sedmdesátých. Byl to  
počin osvobozující. F. X. Šalda cha-
rakterizoval v roce 1920 Masaryko-
vu fi losofi i jako „poselství života 
k životu“. Poznávání Masaryka se 
stalo i pro mne poselstvím osvobo-
zujícím!  Pomáhalo mně zbavovat  

se různých matoucích ideologismů, 
jimiž byl i můj mladý nezkušený 
duch dlouho za totality zaplavován. 
A posilovalo mne v hledání pravdy 
na cestách života. Tu posilu,  posilu 
hřejivou,  jsem  cítil i při výsleších  
v Bartolomějské…

Masarykova stopa v dějinách 
je s to pozitivně oslovovat život i 
dnes. Pravda, svět  se od Masaryko-
vých časů  hodně  změnil. Základní 
problémy života lidí, národů a států 
na planetě Zemi, zůstávají však i v  
globalizujícím se světě svojí pra-
podstatou neměnné.  Jejich řešení 
budou na sebe brát buď lidé světa 
náležitě znalí, vzdělaní  demokraté 
humanisté, nebo je na sebe strhnou 
různé typy diletantů, lidí na řešení 
problémů odborně a eticky nepři-
pravených, nebo přímo různí am-
biciózní totalitáři. Jinou možnost 
dějiny neznají! - Jednatřicetiletý 
Masaryk napsal v dopise příteli: 
„kdo seznal svět tento a žal jeho, 
nevyhledává boje, nýbrž mír a po-
koj“.   Ano,  Masaryk boje nevyhle-
dával. Byl-li však  konfrontován s 
problémy, jež mír, pokoj a svobodu 
člověka či „člověčenstva“  ohrožo-
valy, stával se bojovníkem obdivu a 
úcty hodným.   

Svět na prahu jednadvacátého 

století ví co následovalo, když v 
kritických chvílích dvacátého sto-
letí selhávali demokraté: hrůzné 
světové války, a po jejich skončení 
pro mnoho národů nadlouho život 
v diktaturách. Se všemi z toho ply-
noucími důsledky. Nikoli náhodou 
Masaryk před první z oněch válek 
opětovně varoval.  

Zahleděn do budoucnosti řekl 
třiaosmdesátiletý Masaryk v břez-
nu 1933 dopisovateli Reuterovi 
tiskové kanceláře:  „Kdyby mně 
bylo 35 let, udělal bych seč mé síly, 
abych pomohl k proniknutí myšlen-
ce utvoření spojených států evrop-
ských. Nebylo by to nic násilného 
ani překotného. Každý ze států by 
měl velmi rozsáhlou oblast svobo-
dy“.   

Citlivý Masarykův duch myslel 
také vždy na euroskeptiky.  V před-
nášce na londýnské King`s College 
jakoby právě jim vzkazoval: „Dě-
jiny nesměřují k uniformitě, ale 
… k organizované různorodosti… 
Dějiny probíhají ve prospěch všech 
jednotlivců, individualismu obec-
ně; národy jsou přirozené organiza-
ce homogenních individuí; a státy, 
které jsou umělejšími organizace-
mi, se stále více a více přizpůsobují 
národům“.  V Nové Evropě,  knize 

psané v posledním roce války, po-
znamenal v témže  duchu: při reor-
ganizaci východní Evropy a Evropy 
vůbec „národnosti musí být respek-
továny a svoboda ekonomického 
vývoje plně zabezpečena všem 
národům, velikým i malým. Mezi-
národní úmluvy  budou garantovat 
… hranice proti nespravedlivým 
útokům“.

  Masaryk byl vždy nejen kriti-
kem, ale i harmonizátorem života. 
Svým vytrvalým houževnatým úsi-
lím o život národů v míru, ve svo-
bodě, v podmínkách humanitní de-
mokracie, založil tradici oslovující 
každého, komu není jedno v jaké 
Evropě a ve světě vůbec se nachází 
jeho domov. Ve Světové revoluci z 
roku 1925 poznamenal: „Hlubší po-
znání  kultury všech národů, fi lozo-
fi cká kritika jejich kulturního vývo-
je nás odkazuje  ke kulturní syntéze, 
ke vzájemnosti … národů všech.“ 

Vizionáře humanisty a zároveň 
realisty  Masarykova typu,  potře-
buje jednadvacáté století neméně, 
než je potřebovalo století dvacáté. 
Naléhavě je potřebuje i česká spo-
lečnost, ve vrcholové  politice  pře-
devším.

Jaroslav Opat
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V: Jak by se vyvíjel jeho osud, kdyby v roce 1919 nezemřel?
U: Nie je vôbec isté či by bol zostal v politike. Ba ja by som to považoval 
za menej pravdepodobné. Štefánik mal určite aj iné plány, ktoré realizovať 
mu predtým nedovolila vojna a národnooslobodzovací zápas v nej.
V: Jaké měl plány a rozpracované projekty (vědecké, cestovatelské, 
politické i soukromé), v jejichž uskutečnění mu zabránila tragická 
smrt?
U: Neviem, či projekty, ale plánov mal určite viac, hoci neostalo o nich 
mnoho konkrétnych dokladov. Skôr to boli spomienky jeho spolubojov-
níkov. Nikto preto nemôže dnes s určitosťou povedať, že čo by bol robil. 
On za svoje životné poslanie považoval prácu vo vede, konkrétne v ast-
ronómii. Vie sa, že sníval o tom, ako sa po vojne vráti do francúzskeho 
Tichomoria, kde by bol pokračoval v tom, čo začal pred vojnou. Tiež je 
otázne ako by bol naložil s francúzskym a čs. občianstvom, aký vzťah by 
u neho pokračoval k Taliansku. 
V: Jak by ovlivnil situaci v Československu?
U: Po skúsenostiach z Ruska a Sibíri, určite by bol býval ako politik ne-
zmieriteľný v postoji proti čs. komunistom, najmä po tzv. gottwaldovskej 
boľševizácii ich strany. Po skúsenostiach so sovietskymi boľševikmi by 
určite, ak by bol na Benešovom mieste ministra zahraničných vecí, nepod-
písal zmluvu o vzájomnej pomoci so ZSSR v roku 1935.
V: Jak by zasáhl do evropské politiky?
U: Či už ako minister vojny alebo minister národnej obrany, by bol len 
ťažko mohol zasiahnuť do európskej politiky. Ak by bol spomínaným 
ministrom zahraničných vecí, určite by dôraznejšie upozorňoval predsta-
viteľov západných demokratických mocností z bývalej Dohody na nebez-
pečenstvo dvoch totalitných režimov – jedného, komunistického na vý-
chod od ČSR a druhého nacistického, nastupujúceho k moci v Nemecku. 
To všetko zvlášť aj preto, lebo z toho talianskeho fašizmu už by bol mal 
skúsenosti. No a práve preto by bol býval určite vyvodzoval prísnejšie 
konzekvencie.
V: Je možné, že by se Československo v roce 1938 díky němu bránilo?
U: To možno len ťažko povedať, nieto tvrdiť, že by sa bolo jeho zásluhou 
bránilo, keby bol býval napríklad na Benešovom mieste. Veď ako bol Be-
neš z Mníchovskej zmluvy zdrvený, tak emotívny Štefánik by bol býval 
dvojnásobne, hlavne ak pre nás osudovú zmluvu podpísal aj ministerský 
predseda Francúzska Daladier! Toho Francúzska, ktorého  bol občanom, 
ktoré miloval a ktoré sa po versaillských mierových rozhovoroch stalo 
hlavným spojencom Československa. A to prosím nespomínam Taliansko, 
ďalšiu Štefánikovu srdcovku, za ktorú Mussolini podpísal ortieľ nad Čes-
koslovenskom, ktoré bolo aj Milanovým dieťaťom… 
V: Kde by působil za druhé světové války?
U: Určite v západnom odboji. Jeho voľba by nebola iná ako Benešova, veď 
po Benešovom boku sa ocitli aj ďalší Slováci – Hodža, Osuský. Za účasti 
Štefánika by sa možno neboli s prezidentom rozišli pre rozdielne názory 
na povojnové postavenie Slovenska v obnovenom Československu.
V: Jaký je váš názor na spekulace, že by se sblížil s HSĽS?
U: To sú naozaj len špekulácie. To by nikdy neurobil, lebo v politike nebol 
naivný, ako napríklad Rázus, ktorého pokus o zblíženie a hlavne o part-
nerskú spoluprácu s Hlinkom stroskotal. Navyše Štefánik bol renesanč-
ný človek, na míle vzdialený od programu a cieľov Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany. V jeho rodnom kraji nemali Hlinkovi prívrženci šancu a 
bolo to práve spôsobené Štefánikovým príkladom a činmi, ktoré domáci 
pochopili ako rodákov odkaz! Aj preto, keď v roku 1939 mal 4. mája prísť 
na Bradlo slovenský predseda vlády V. Tuka, osadili Košarišťania pred 
mohylu transparent – „Kto si rúcal to, čo Štefánik budoval, nevkroč sem, 
lebo miesto toto, pre každého verného Slováka sväté“. A ešte navyše, pán 
učiteľ Kubačka z Brezovej poslal do Bratislavy telegram, že za bezpeč-
nosť slovutného pána ministerského predsedu nemôže obec ručiť! 
V: Jak by se vyvíjel jeho osobní život? Oženil by se? Jsou známi jeho 
potomci?
U: Či by sa bol býval oženil? Chcel tak urobiť, plánoval spoločný život s 
Taliankou, markízou G. Benzoni. Štefánikov pobočník Šebo v pamätiach 
spomína, že keď s generálom cestoval tesne pred jeho odletom do vlasti 
autom z Ríma do Padovy, tak sa cestou zastavili na pobreží Gardského 
jazera, v čarovnom mestečku Sirmione a Štefánik sa Šebovi priznal, že 
na tomto mieste by chcel v budúcnosti bývať so svojou manželkou Giu-
lianou.

Keď som bol v roku 1968 v sprievode markízy Benzoni (vte-
dy navštívila Štefánikovo rodisko), tak na bradlianskej mohy-
le, ako čerstvá čestná občianka Brezovej pod Bradlom, vyhlási-
la nadšeným prítomným: „Ja som až dodnes zostala verná vášmu 
rodákovi!“ Mala vtedy 73 rokov, teda o ich vzájomnom vzťahu možno 
povedať takmer s určitosťou, že by sa boli zobrali. Toto dokazujú nie-
len ich listy, ale svedectvá Alice Masarykovej, pani Gašparíkovej-Ho-
rákovej a v poslednom období Giulianinho života, aj Hany Ponickej.

Či sú známi potomkovia Štefánika? Priami nie, pochopiteľne, ale mal 
početných súrodencov, z ktorých sme prostredníctvom košarišskej fary 
boli v písomnom spojení napríklad s najmladším bratom Kazimírom, bý-
valým čsl. diplomatom, ktorý zomrel v roku 1974 v argentínskom San 
Peňa Chaku. Osobne som poznal posledného Milanovho synovca Pavla 
Štefánika a mnohých členov ďalšej rozvetvenej rodiny v Sp. Vlachoch, 
Sp. N. Vsi, Lučenci či Bratislave... Ďalší, bez toho,  že by už poznali Šte-
fánikovo rodisko, sú roztrúsení po celom svete. Srbskom začínajúc a Ame-
rikou končiac.
V: Co by bylo dnes, kdyby Štefánik přistál?
U: Poviem to otvorene: bola to práve jeho smrť, ktorá umocnila pohľad na 
jeho život a dielo. Ona prispela k Štefánikovej heroizácii a do úzadia od-
sunula jeho chyby či omyly, ktoré v živote urobil. Štefánik sa stal Ikarom, 
legendou, ktorá nemá paralelu v slovenskej histórii. No a keby bol býval 
pristál? Nuž ak by bol pokračoval v politickej činnosti, určite by bol býval 
znechutený hašterením jednotlivých strán, čo by ho možno od  politiky 
odradilo. Som však presvedčený, že by bol býval zostal verný Masaryko-
vi, ideálom československej republiky, ale s účinnejším presadzovaním 
slovenskej otázky, riešením problémov slovenského života aj prenesením 
právomocí  do Bratislavy. Určite by bol vystríhal pred nebezpečenstvom 
iredentizmu, vedúcemu k rozbitiu ČSR, k čomu prispela aj necitlivá po-
litika Prahy.
V: Je představitelné, že by jeho život po roce 1919 nebyl hrdinský, ale 
všední?
U: To je! Keby sa bol vrátil z bojísk živý a zdravý, bol by jedným zo zná-
mej trojice a jeho obraz hrdinu by boli šírili legionári. No a keby sa bol 
vrátil k astronómii a odišiel z politiky, mohlo sa postupne na neho zabud-
núť. Možno by sa z tejto všednosti bol vrátil na scénu ako generál tým, že 
by bol v čase ohrozenia Republiky vyzval legionárov, účastníkov prvého 
odboja, do zbrane... Možno! Lebo všetko sú to len hypotézy.
V: V čem spočívá Štefánikův největší význam?
U: Rozhodne jeho obrovský prínos v bojoch za ČSR! Jeho služba budúcej 
vlasti ako vojaka, diplomata a politika! Všetko ostatné musí v tomto ohľa-
de ustúpiť ako menej podstatné! 

A jeho odkaz pre dnešok?
Napodobniť ho vo viere, láske a práci! Byť taký ako on, čo je aj základ-

ným obsahom stanov našej Spoločnosti M. R. Štefánika.
                                                                                                                         

-R-

Francúzsky spisovateľ Marcel 
Proust  bol vítaným hosťom v aris-
tokratických salónoch. Povestný 
bol jeho dotazník, ktorým zabával 
priateľov...

O Vašom pracovnom živote vie-
me toho  pomerne dosť, z publiká-
cií, časopisu, osobných rozhovorov 
– ale to svoje „ľudské ja“ si stráži-
te. Myslím, že po toľkom čase, by 
Vás mohli poznať čitatelia a pria-
telia aj z tej „inej stránky“… alebo 
ako zoči-voči či otázka-odpoveď. 

Stalo sa. Pán Uhlík  na túto  našu 
„hru“ pristúpil a tak máme mož-
nosť poznať aj jeho záujmy, záľu-
by. Také tie ľudské, človečenské…

* Akí a kto boli Vaši detskí hrdino-
via ?
Vojaci Červenej armády, šikmookí 
Čerkesi z Kaukazu.
* Za čo Vás v detstve  najviac  
chválili  a najviac kritizovali ?
Chválili za poslušnosť, kritizovali 
za beťárstvo.
* Ktoré ľudské chyby považujete 
za najznesiteľnejšie… ješitnosť, 
detinskosť a ktoré odmietate tole-
rovať?
Nadradenosť, zákernosť, funda-
mentalizmus a rigiditu.
* Podstatná  vlastnosť Vašej osoby 
(s čím ste u seba spokojní)?

Rozhovor ZOČ I -VOČ I
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NA MONT BLANCU…
Júl 2010. Dvaja Slováci – 68 

ročný  košický dôchodca Ing. 
Juraj Kočiš a 52 ročný prešov-
ský voj.dôchodca Jaroslav Kočiš 
– sa vydali na cestu. Ich cieľom 
bol najvyšší vrchol Európy. Vyše 
4800 m vysoký Mont Blanc le-
žiaci na francúzsko-talianskej 
hranici v masíve Savojských 
Álp, južne od francúzskeho stre-
diska Chamonix. Po prvýkrát 
naň vystúpili 8. 8. 1786 Jacques 
Balmat a Michel Paccard, prvá 
žena – Maria Paradis – vystúpila 
na  Mont Blanc v roku 1808…

Mont Blanc navštívili aj mnohí 
Slováci, veď Mont Blanc je sen 
vysokohorských turistov a horo-
lezcov. Mohutný, vysoký  a „vy-
stúpiť“ naň je často záležitosťou 
osobnej prestíže. 

Čo bolo ale cieľom cesty pá-
nov Kočišovcov – mimochodom 
strýka (starší) a synovca (mlad-
ší)? – Pocta Milanovi Rastisla-
vovi Štefánikovi pri 130.výročí 
jeho narodenia.

Pravdou je, že Juraj Kočiš 
sa o výstup pokúšal už dvakrát 
- neúspešne.  Raz doplatil na 
vrtochy počasia a pri druhom 
pokuse si zlomil ruku. Neodra-
dilo ho to, napokon výstup na  
Mont Blanc absolvuje denne v 
sezóne  niekoľko sto ľudí. Tretí 
výstup trval  4 dni a dni boli plné 
nebezpečných pádov či útekov 
pred nebezpečnou lavínou.

Cieľ cesty sa napokon podaril. 
Na mieste je teraz otázka: Aká 
pocta M. R. Štefánika čakala na 
vrchole? Mont Blanc nevybrali 
horolezci náhodou - veď práve 
tu pôsobil M. R. Štefánik nie-
koľko rokov ako astronóm. Juraj 

Kočiš spolu so svojim sprievod-
com  vystúpili na  Mont Blanc 
20. júla a umiestnili pod povrch 
ľadovca zapečatenú duralovú 
tubu s podobizňou M.R.Štefáni-
ka a odkazom – posolstvom na 
zadnej strane fotografi e.

Posolstvo znie: „S úctou a 
pokorou sa skláňame pred 
majestátom hory, ktorú Fran-
cúzi nazývajú dôverne „mo-
narchom“. Rovnakú úctu na 
tomto mieste vzdávame aj 
nášmu velikánovi M. R. Štefá-
nikovi, ktorý tu na tomto mies-
te pracoval v rokoch 1905 a 
1906 ako vedec. Práve tak ako 
alpský velikán, na ktorom te-
raz stojíme, nemá páru medzi 
alpskými štítmi, ani náš veli-
kán nemal páru medzi svojimi 

rovesníkmi a ani medzi súčas-
níkmi.

A tak pri príležitosti 130.
výročia narodenia nášho veli-
kána zverujeme jeho portrét s 
posolstvom ľadovcu, aby sa v 
duralovej tube vydal na svoju 
nekonečnú púť v ústrety ge-
neráciám, ktoré prídu po nás, 
od jeho vďačných dvoch kra-
janov. Mont Blanc, 20. 7. 2010, 
12:00 SEČ“

Otázne je, či sa tuba ocitne v 
budúcnosti v niektorej z dolín na 
talianskej či francúzskej strane 
masívu, pretože ľadovec sa po-
súva asi 50 metrov za rok – za 
dvadsať rokov tak klesne asi o 
1 km.

Poslovia na vrchole pobudli 
asi  20 minút. Cesta dolu – zo-
stup trval kratšie ako výstup, ale 
taktiež bol plný nebezpečen-
stiev.

Zodpovednosť, vytrvalosť.
* Čo si u priateľov najviac ceníte?
Vernosť a vzájomné obohacovanie 
sa.
* Literatúru akého druhu najradšej 
čítate?
Dnes už historické eseje a memo-
áre. 
* Diela ktorého  autora  obľubujete 
a ktorý hrdina (kladný alebo aj zá-
porný) Vás najviac oslovil?
J. M. Simmel, Všetci ľudia budú 
bratia, alebo R. Sloboda  Rozum.
* Najkrajšia kniha Vášho života… 
Prostonárodné slovenské povesti 
od P. Dobšinského. 
* Aký hudobný žáner uprednostňu-
jete?
Vážny i populárny.
* Pieseň, ktorá Vás vždy poteší:
Vianočné koledy a Biblické piesne 
od A. Dvořáka.
* Film, ktorý Vás upútal…
„Jak zabít Sekala“.
* Ak by ste mali napísať životopis-
nú knihu, aký by mala názov:
“Z odkundesa brezovský patriot“. 
* Čo odkladáte hlboko do priečin-
ka a nedokážete to vyhodiť?
Hriechy mladosti. 
* Ste autorom mnohých článkov. 
Čo by ste zrušili ako najväčšie zlo z 
oblasti žurnalistiky? 
Šírenie nenávisti a xenofóbie. 
* Čo najmúdrejšie ste v posledných 
dňoch počuli?
Správu, že Bratislava už má sochu 
T. G. Masaryka. 
* Čo je podľa Vás najväčšia vzác-
nosť?
Keď vás má niekto rád.
* Predstavte si, že je vo Vašej kom-
petencii vyhlásiť štátny sviatok - 
taký, aký sa zatiaľ nenachádza v 
kalendári. Aký deň  považujete za 
veľmi podstatný?
28. október, deň vzniku ČSR.
* Ste doma v histórii, geografi i, li-

teratúre, predsa len, na otázkach z 
ktorej oblasti by ste pohoreli v kres-
le za milión? 
Asi v literatúre.
* Rád cestujete, navštívili ste mno-
hé krajiny. Máte svoju obľúbenú 
destináciu? Prahu.
A snívate ešte o nejakej, kde ste ne-
boli?
Rád mám návraty. 
* Predstavte si, že môžete poslať 
darček inej civilizácii. Čo vyberiete 
ako darček z planéty Zem?
Niečo z tvorby Michelangela, mož-
no aj od Martina Benku. 
* Čo reálne by ste chceli vykúzliť, 
keby ste mali moc kúzelníka?
Zbavil by som Zem hladu a bolesti i 
citovej plytkosti. 
* Predstavte si, že máte zlatý prú-
tik, ktorým môžete zmeniť čokoľvek 
na svete: čo by ste ním zmenili?
Nepriaznivý pomer medzi múdrymi 
a hlúpymi.  
* Neviem či ste rybár, ale predstav-
te si, že ste vylovili zlatú rybku, kto-
rá Vám splní tri želania, ktoré sú už 
konečné. Nemožno ich vziať späť, 
keby sa Vám znepáčili. Čo by ste si 
želali, aby Vám splnili rybička?
Trikrát zdravie, telesné i duševné! 

Na záver pridajte prosím nejakú 
sentenciu, motto, verš, či krédo, 
ktoré Vám je blízke.
„Nauč nás Pane počítať dni života, 
aby sme múdre srdce získali“

(Štvrtá kniha žalmov 90,12).

„Viem, že mi nič nepatrí okrem 
myšlienky, ktorá nerušene vyviera 
z mojej duše“  

(Goethe).
  

Úprimne ďakujem za rozhovor 
(doplnenie dotazníka).

-  mg -
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 Prečítali sme  za Vás… alebo v znamení Milana Rastislava Štefánika - leto 2010
Trenčín, 10. jún 2010: Kongresová sála TSK  
sa stala dejiskom konania slávnostnej aka-
démie pri príležitosti 130.výročia narodenia 
diplomata, politika a vedca Milana Rastislava 
Štefánika.  Život a dielo generála Štefánika a 
Prejavy úcty M. R. Štefánikovi v občianskej 
spoločnosti a v brannej moci v rokoch 1919 – 
1939 boli nosnými témami prednášok PhDr. 
Miroslava Musila PhD., a pplk.Mgr. Miloslava 
Čaploviča PhD. Z rúk trenčianskeho župana 
MUDr. Pavla Sedláčka MPH prevzali pamät-
né listy za rozvoj, popularizáciu  a propagá-
ciu histórie, vedy a školstva historik  Milan 
Šišmiš, prof. Ing. Ivan Plander DrSc. a JUDr. 
Ivan Kudla. Vo vstupných priestoroch mnohé 
menej známe fakty priblížila prítomným vý-
stava dokumentov. Na  slávnostnej akadémii 
sa  okrem  hostí zúčastnili študenti stredných 
škôl v pôsobnosti TSK.

Rím, jún 2010: Program  kultúrnych a spo-
ločenských podujatí prvého polroka 2010 na 
pôde Zastupiteľského úradu v Ríme vyvr-
cholil 17. júna 2010 spoločensko – kultúrno-
historickým večerom, nazvaným „Osobnosť, 
politik, diplomat, vedec a generál Milan Ras-
tislav Štefánik“. Veľvyslanec  SR Stanislav 
Vallo spolu s profesorom dejín slovanských 
krajín na univerzite Ca´Foscari v Benát-
kach a prezidentom Strediska historickej 
dokumentácie o prvej svetovej  vojne v San 
Polo di Piave Francescom Leoncinim otvo-
rili a moderovali prvú časť večera: seminár 
o československých légiách na talianskom  
fronte počas 1. svetovej vojny. Okrem di-
váckej obce sa na ňom zúčastnili svojimi 
príspevkami napr. Dr. Alberto Benzoni, gen. 
Giovanni Bucciol, Dr.Pietro Crociani, prof. 
Mariano Gabriele. Súčasne bola otvorená aj 
výstava Strediska historickej dokumentácie 
o 1.svetovej vojne v San Polo di Piave „Od 
Moldavy po Piavu: československí legionári 
na talianskom fronte počas prvej svetovej 
vojny“ pod kurátorským vedením dr. Eugenia 
Bucciola. Druhú časť večera otvoril riaditeľ 
Slovenského inštitútu v Ríme Peter Krupár. 
V rámci programu, na ktorom sa zúčastnilo 
cca 100 hostí,  riaditeľ SNM  dr. Rastislav  
Púdelka inauguroval fotografi ckú výstavu“ 
Obrazopis sveta objektívom M.R.Štefáni-
ka“, Eva Mária Chalupová priblížila básnickú 
tvorbu Janka Kráľa a Štefana Krčméryho, gi-
tarovými vstupmi sa predstavila hudobníčka 
Eva Golovková. Večer vyvrcholil literárnym 
pásmom z knihy Giuliany Benzoni La Vita 
rebelle, z ktorej vybrané úryvky o M.R.Šte-
fánikovi predniesol taliansky herec a režisér 
Marco Belocchi so sprievodným komentá-
rom veľvyslanca S. Valla.
                                                              
Bratislava, jún 2010: Na Tyršovom námestí 
v Bratislave  9. júna 2010  slávnostne odhalili 
Pamätník mierových zmlúv po prvej sveto-
vej vojne. Ide o zmluvy, ktoré boli podpísané 
vo Versailles 28. júna 1919 s Nemeckom, 
v Saint Germain,10.6.1919 s Rakúskom a 
v Trianone 4. 6. 1920 s Maďarskom. Nápis 
na sprievodnej informačnej  tabuli – je troj-
jazyčný - informuje, že tieto zmluvy stanovili 
a garantovali hranice starých a nových štá-
tov v podunajskej oblasti a stali sa základom 

historického vyrovnania medzi národmi bý-
valého Rakúsko-Uhorska. Úvodné slovo na 
slávnosti predniesol  predseda SAV prof. Ja-
romír Pastorek, slávnostný prejav  predseda 
vlády  Robert Fico, ktorý pripomenul pami-
atku a zásluhy M. R. Štefánika na vzniku 
česko-slovenského štátu. Starosta mestskej 
časti Petržalka Milan Ftáčnik vo vystúpení 
uviedol dôvody, prečo  bol  pamätník  posta-
vený na území Petržalky. Na záver stretnutia  
R Fico, D. Čaplovič, M. Ftáčnik a J. Pasto-
rek slávnostne odhalili Pamätník Mierových 
zmlúv, ktorých autorom je akademický so-
chár Otto Bachorík. Garantom jeho realizá-
cie bola SAV a jej Historický ústav.

Trenčín, júl 2010: Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  MUDr. Pavol Sedlá-
ček MPH., prijal 23. júla 2010 delegáciu  z 
francúzskej oblasti Languedoc-Roussillo – z 
mestečka Paulhan. Mesto Paulhan už de-
saťročia udržiava priateľské  kontakty s Bre-
zovou pod Bradlom a Košariskami. Zásluhu 
na tom majú predovšetkým Asociácia pria-
teľov Francúzska a Amicale  Paulhanaise 
autour de Štefanik. Osobnosť Milana Ras-
tislava Štefánika stála pri zrode partnerstva 
spomínaných miest, v centre mesta Paulhan 
stojí socha gen. Štefánika. 

Košariská, júl 2010: Vojenský historický 
ústav v spolupráci s Historickým ústavom 
SAV, Slovenským národným archívom v 
Bratislave a Komunikačným odborom MO 
SR vydal publikáciu“ Milan Rastislav Štefá-
nik v zrkadle prameňov a najnovších poznat-
kov historiografi e“, ktorú uviedol do života na 
Košariskách Ľubomír Galko. Riaditeľ VHÚ 
a jeden z editorov publikácie ppkl. Miloslav 
Čaplovič v príhovore povedal, že kniha je 
najvýznamnejšou publikáciou o M. R. Štefá-
nikovi  vydanou na Slovensku za posledných 
20 rokov. Okrem iného prináša dokumenty 
o M. R. Štefánikovi z ruských archívov, v 
zrkadle francúzskych diplomatických doku-
mentov prináša informácie o Štefánikovom 
postavení a činnosti v rámci česko-sloven-
ského hnutia v zahraničí. Autori sa venujú 
Štefánikovi aj ako pilotovi, monitorujú jeho 
kontakty s domovinou, skúmajú jeho význam 
v tradíciách čs. armády od okamihu jeho tra-
gickej smrti a jeho život a dielo skúmajú aj v 
ďalších významných súvislostiach.
                                                                                                                       
Paríž: september 2010: Veľvyslanec Slo-
venskej republiky vo Francúzsku Marek 
Eštok v prítomnosti komisára výstavy Miro-
slava Musila otvoril v reprezentačných pries-
toroch veľvyslanectva SR v Paríži výstavu 
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pod 
názvom „Milan Rastislav Štefánik – veľký 
slovenský a európsky diplomat“. Vo svoj-
om otváracom príhovore veľvyslanec Eštok 
predstavil úlohu zakladateľa moderného slo-
venského štátu pri vytvorení slobodného a 
nezávislého štátu Čechov a Slovákov.

- R -
                                                     
Bratislava  október 2010: Vznik prvej ČSR 
v októbri  1918 už  v hlavnom meste Sloven-
ska nepripomína iba socha Milana Rastisla-

va Štefánika a pylón s levom, ako symbolom 
légií pred novou budovou SND. Už tu má 
ofi ciálne miesto aj Tomáš Garrigue Masaryk, 
jej prvý prezident. Je to dávny dlh človeku, 
ktorý spolu s Milanom R. Štefánikom a Ed-
vardom Benešom, s pomocou českých a 
slovenských krajanov a západných mocnos-
tí Československo založili. Republiku, ktorá 
nezmazateľne prispela k rozvoju Slovákov 
a Slovenska, našej kultúry, vzdelanosti, in-
teligencie, demokratickej politiky, slobodnej 
tlače i schopnosti spravovať a vládnuť.
Na jedno sa už takmer zabudlo. Nevznikli o 
tom veľkofi lmy ani seriály: osobnosti stoja-
ce na čele zahraničného oslobodzovacieho 
hnutia svojou politickou, vojenskou i diplo-
matickou činnosťou vytvorili obdivuhodné, 
priam ohromujúce dielo. Dokázali zorgani-
zovať našich vojakov v rozvrátenom Rusku 
a presvedčiť západných spojencov, že sa-
mostatnosť Čechov a Slovákov má zmysel. 
Dokázali kombinovať vizionársku  stratégiu s 
potrebným realizmom.
Nikdy predtým sa v americkej tlači – od New 
Yorku a Washington Post až po miestne den-
níky – toľko nepísalo o tomto kúsku sveta, 
ktorého nové usporiadanie potvrdil Robert 
Lansing, americký minister zahraničia vo vlá-
de prezidenta Woodrowa Wilsona. Vo vyhlá-
sení, odovzdanom Masarykovi 3. septembra 
1918 (teda v čase, keď ešte nič nebolo roz-
hodnuté) vláda USA konštatovala, že „čes-
ko-slovenský ľud sa chopil zbraní proti Ne-
meckému a Rakúsko-Uhorskému cisárstvu 
a postavil organizované armády“ a uznala 
Československú národnú radu de facto.
Štát, ktorého bol Masaryk kľúčovým tvorcom 
a reprezentantom, bol ostrovom liberálnej 
demokracie uprostred autoritárskych reži-
mov i školou demokracie pre jej občanov. 
Vyrástli v ňom pozoruhodné osobnosti hos-
podárskeho, technického, politického i kul-
túrneho života, mnohé z nich si získali uzna-
nie v Európe. Mal prirodzene svoje slabosti i 
neduhy: partokracia, korupcia, pretrvávajúce 
rozdiely medzi vyspelejšími a zaostalými re-
giónmi. Nepodarilo sa mu dosiahnuť dohodu 
medzi českou a slovenskou reprezentáciou, 
ktorá by bola partnerskejšia. Mal ťažkosti aj 
s menšinami. Ale keby bol existoval dlhšie 
– sám Masaryk hovoril o  päťdesiatich ro-
koch – a keby sa nebola vynorila nacistická 
hrozba, zrejme by aspoň niektoré zo svojich 
problémov dokázal riešiť lepšie.
Azda až dnes, keď sme si sami odžili vlast-
ných dvadsať rokov budovania demokratic-
kej spoločnosti a keď nás popri úspechoch 
toľko veci hnevá, vieme lepšie pochopiť roz-
sah diela, aké Masaryk a jeho spoločníci vy-
tvorili. V roku 2002 mu odhalili sochu vo Wa-
shingtone. Armádny orchester zahral českú, 
slovenskú a americkú hymnu, slovenská 
ambasáda  prispela k tomu, aby medzi reč-
níkmi bol spolu s Václavom Havlom aj Mi-
chal Kováč. Bolo to dôstojné a dojímavé.
Vo Washingtone stojí socha TGM neďaleko 
sochy Mahátmu Gándhího. Takú v Bratisla-
ve nemáme – zato sa však môžeme usilo-
vať robiť nášmu prvému prezidentovi slušnú 
spoločnosť.         

Martin Bútora 
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Cestovateľské aktivity Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v roku 2010

I. JARNÉ REMINISCENCIE

Opäť v Nemecku a Francúzsku

Koncom apríla a začiatkom mája 2010  sme 
zrealizovali dva turnusy úspešného zájazdu cez 
Rakúsko a Nemecko do Paríža. V našom programe 
boli miesta, ktoré korešpondujú s cieľmi Spoloč-
nosti M. R. Štefánika a tak sme 2. mája navštívili 
Versailles, pripomenúc si 90. výročie podpísania 
Trianonskej mierovej zmluvy a 12. mája mesto 
Meudon, kde sme položili kvety k soche M. R. 
Štefánika pred blížiacim sa 130. výročím jeho na-
rodenia (podrobne sa o tom píše v predchádzajú-
com dvojčísle Bradla).

Pretože do redakcie prišli z oboch ciest ohlasy 
ich účastníkov, bolo rozhodnuté ich uverejniť na-
miesto mojej „súkromnej správy“. Ako zodpoved-
ný za prípravu a naplnenie programu chcem preto 
touto cestou poďakovať za akúkoľvek pomoc Ing. 
E. Groh, Ing. J. Krajčírovej, Mgr. I. Capekovi, 
Mgr. B. Baškovej a Ing. E. Tomisovej v turnuse 
prvom; Ing. L. Koudelkovi DrSc, Mgr. M. Gallo-
vej, Dr. M. Kovačkovi, Mgr. A. Stankovianskej, 
Mgr. M. Stankovianskemu ml., Ing. S. Naďovičo-
vi, Mgr. I. Makovníkovej a Mgr. B. Dolinskému v 
turnuse druhom. Uznanie patrí aj fi rme Dekabus 
za služby a našu bezpečnú prepravu do Paríža a 
späť.

Peter Uhlík, vedúci zájazdu

Príspevok prvý: Požehnaná a obohacujúca cesta
V dňoch 29. 4. – 4. 5. 2010 sme sa členovia 

a priaznivci SMRŠ zúčastnili poznávacieho zá-
jazdu do Paríža, v ktorom od roku 1904 pôsobil 
astronóm, politik, generál, zakladateľ Českoslo-
venskej republiky, syn evanjelického farára Milan 
Rastislav Štefánik.

Prvou našou zastávkou bolo bavorské Passau, 
mesto na sútoku riek Inn, Dunaj, Ilz. Zážitkom 
bola návšteva Dómu sv. Štefana, v ktorom sa na-
chádza najväčší organ na svete. Ďalšou zastávkou 
bolo druhé najstaršie mesto Nemecka, mesto ne-
rozlučne spojené s reformáciou – Augsburg. V 
ňom sme mohli okrem iného, vidieť Chrám sv. 
Anny s priľahlým kláštorom, v ktorom pobýval 
Martin Luther.

Na druhý deň viedla cesta cez Bretten, rodné 
mesto Filipa Melanchthona. Už nie pôvodný, ale 
zato pôsobivý Melanchthonov dom, nebolo možné 
obísť. Pred príchodom do Paríža všetkých členov 
zájazdu ochromila veľkolepá katedrála v Remeši, 
v ktorej boli korunovaní francúzski králi. Pred 
chrámom Božím stojí socha Johanky z Arcu.

V samotnom Paríži sme mohli dva plné dni 
obdivovať nespočetné množstvo historických pa-
miatok (radnica, Saint-Chapalle, starý orloj, most 
Neuf, námestie Svornosti, Trocadero s palácom 
Chailot a múzeami, Marsovo pole, Montparnasse, 
námestie Bastilly so sochou Slobody, Luxembur-
ské záhrady so Senátom, Sorbonne, Panthéon, 
kostol s hrobkami kráľov v Saint-Denis...), ktoré 
iste očarili aj M. R. Štefánika počas jeho dlhoroč-
ného pôsobenia v meste na Seine. Milé bolo stret-
nutie so Slovákmi v kostole sv. Magdalény, ktorí 
žijú a pracujú v hlavnom meste Francúzska, ale aj 
so Slovákmi z Anglicka, ktorí tam boli práve na 

návšteve.
Cesta z Paríža bola tiež poučná. Viedla cez 

Verdun, ktorý je známy krutými zákopovými boj-
mi počas 1. svetovej vojny. Návšteva jedného z 
cintorínov posiatych krížmi vzbudila u mnohých 

myšlienky o nezmyselnosti vojen a zbytočných 
stratách na ľudských životoch. Počas prestávky na 
odpočívadle Baden-Baden, pred večerným prícho-
dom do Augsburgu, sme si niektorí pozreli ojedi-
nelý ekumenický kostol pri diaľnici.

Posledný deň sme venovali návšteve koncen-
tračného tábora v Dachau. V priebehu prezerania 
expozície sa mnohým tisli slzy do očí pri myšli-

enkach na hrôzu a krutosť, ktorú spôsobil človek. 
Je bolestné, čoho je pod vplyvom zla schopný! 
Účastníci zo Starej Turej tu v pamätnej miestnosti 
zanechali tabuľku a venček ako vďačnú spomien-
ku na pána učiteľa Milana Slávika, ktorý bol mu-
čený v tomto koncentračnom tábore a jeho vysile-
ný a utýraný organizmus podľahol pri prevoze po 
oslobodení. Nápisy v rôznych rečiach: „Už nikdy 
viac!“ vyjadrovali túžbu všetkých.

Záverečnou zastávkou bolo Mesačné jazero pri 
Salzburgu. Aj keď bolo upršané počasie, v mysli-
ach a srdciach mnohých rezonovala vďačnosť voči  
Pánu  Bohu za tento krásny, obohacujúci, veľmi 
intenzívne prežitý zájazd!

Naše slová vďaky patria hlavnému organizá-
torovi, pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Pavlovi Uh-
líkovi a spoluorganizátorke pani Ing. Eve Groh. 
Vďační sme aj tým, ktorí cestovanie v autobuse 
využili na rozšírenie našich vedomostí v priprave-
ných referátoch a tiež vodičom, ktorí nás bezpečne 
priviezli do cieľa i domov.

Božidara Bašková, Kšiná

Príspevok druhý: In memoriam Milan Slávik
Na spiatočnej ceste domov sme navštívili kon-

centračný tábor v Dachau. Miestny pamätník hrôzy 
bol sprístupnený v roku 1965 z iniciatívy bývalých 
väzňov, zjednotených v Comité International de 
Dachau, ktorú podporila vtedajšia bavorská vláda. 
V roku 2003 rozšírili pôvodnú historickú expozí-

ciu o panely a dokumenty  „Cesty väzňov“...
Koncentrák v Dachau bol zriadený roku 1933 

ako „pracovný tábor“ pre politických väzňov. 
Slúžil ako vzor pre neskoršie lágre, ako „škola 
násilia“ pre členov SS. Za dvanásť rokov vlastnej 
existencie a množstva pobočných táborov, väznili 
tu okolo dvestotisíc ľudí z celej Európy. Z rôznych 
príčin tu zomrelo viac ako štyridsaťtritisíc väzňov. 

Melanchtonov dom v Brettene

Účastníci zájazdu v meste nad Seinou
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Tábor oslobodili 29. apríla 1945 americkí vojaci.
Od minulého roka pripravujem seriál článkov 

o zabudnutých osudoch staroturianskych škôl. Pri 
písaní o štátnej škole v Súši som sa v kronike do-
čítala, že v nej niekoľko rokov učil Milan Slávik 
(1913-1945), ktorý koncom vojny zahynul v kon-
centračnom tábore. To mi ale nestačilo, a tak som 
sa o jeho osud zaujímala u viacerých pamätníkov. 
Po prečítaní literatúry o odboji v podjavorinskom 
kraji, o škole v Bzinciach i článku z rozhovoru so 
Slávikovou matkou, pripravila som životopisný 
medailón o tomto statočnom človekovi. Učiteľ 
Milan Slávik, rodák zo Bziniec pod Javorinou 
(vtedy Dolné Bzince) patril medzi hlavných or-
ganizátorov odboja v našom kraji a blízkych pri-
ateľov Miloša Uhra. Už po vzniku Slovenského 
štátu nebojácne pomáhal pri útekoch z Protektorá-
tu českým vlastencom, zháňal bezpečné kryty pre 
prenasledovaných  Židov, šíril protifašistické letá-
ky... Po vypuknutí SNP ho pri Krajnom zadržala 
nemecká hliadka, prešiel krutými vyšetrovačkami 
v Trenčíne, Ilave, Brne, až ho nakoniec deportova-
li do Dachau. Keď pred postupujúcou americkou 
armádou väzňov prevážali do Allachu, jeho vysi-
lený organizmus už nevydržal. Zomrel 15. mája 
1945 v starostlivých rukách amerických lekárov. 
Pochovaný je na neznámom mieste.

Keď som sa dozvedela, že SMRŠ pripravuje 
zájazd aj so zastavením v Dachau, tak som ani 
minútu neváhala a prihlásila som sa. Priznám 
sa, že od tej chvíle som v súvislosti s cestou roz-
mýšľala nad dôstojným uctením Slávikovej pami-
atky prinesením viditeľného odkazu, že rodáci na 
neho nezabudli! S tým plánom som sa priznala aj 
spolucestujúcim, keď som im o osude pána učiteľa 
rozprávala a bola som rada, že to privítali s poro-
zumením, lebo osadenstvo autobusu bolo z celého 
Slovenska.

Na centrálnom mieste koncentračného tábora v 
Dachau sme sa postavili pod ústredným pamätní-
kom, kde sa pred piatimi dňami konala spomienka 
pri príležitosti 65. výročia oslobodenia tábora (29. 
4. 1945). Svedčila o tom viac ako stovka vencov 
a množstvo kvetov. Ohúrených nás vyrušil hlas 
vedúceho zájazdu, ktorý vyzval prítomnú farárku 
s lubinskými koreňmi Božidaru Baškovú k modlit-
be. Jej slová dojali všetkých prítomných. Bola to 
najemotívejšia chvíľa celého nášho šesťdňového 
zájazdu.

Nadišiel čas, aby som vytiahla tabuľku veno-
vanú Milanovi Slávikovi a prečítala celý text: „V 
tomto koncentračnom tábore bol väznený a muče-
ný MILAN SLÁVIK, bývalý učiteľ školy v Starej 
Turej-Súši v Slovenskej republike. Narodil sa 27. 
1. 1913 v Bzinciach pod Javorinou a zomrel 15. 
mája 1945 po transporte do Allachu. Spomínajú 
občania Starej Turej – 4.5.2010“. Pamätníček sme 
potom umiestnili do pamätnej miestnosti tábora.

Eva Tomisová, Stará Turá

Príspevok tretí: Zážitky na celý život
Pekný a mimoriadne poučný zájazd do Paríža 

so Spoločnosťou M. R. Štefánika sme absolvovali 
v dňoch 9.-14. mája 2010. Prežili sme niekoľko 
dní na cestách Európou. Zaujímavý bol nielen cieľ 
cesty, ale aj trasa samotná so všetkými komen-
tármi, zastaveniami, exkurziami a zamysleniami. 
Ostatne tak, ako to platí pre každý zájazd s pánom 
Uhlíkom.

Videli sme slnečné mesto Passau so sútokom 

troch riek, mestečko Graben na Lechfelde so svo-
jim historickým odkazom, mesto Augsburg zvia-
zené s podnikateľmi Fuggerovcami, ale aj s myš-
lienkami Martina Luthera a mesto Bretten s jeho 
spolupracovníkom Melanchthonom.

No a potom už síce daždivý, ale neopakovateľ-
ný Paríž, v prvý deň so sprievodným slovom nášho 
vedúceho a druhý deň individuálne. Odteraz bude-
me spomínať na Seinu a jej parížske ostrovy, na 
jej mosty, radnicu, katedrálu Notre Dame, Justičný 
palác, Centre Pompidou, Louvre a záhrady Tuile-
ries, Jean d´Arc, Víťazný oblúk, Eiffelovu vežu 
a Elyzejské polia, Invalidovňu s Napoleonovými 
pozostatkami. Mimoriadne silné zážitky v nás za-
nechalo Rodinovo múzeum a múzeum d´Orsay s 
množstvom preslávených umeleckých diel včíta-
ne žiadaných impresionistov. No a keď sa k tomu 
pridá Sacré-Coeur, prechádzka Montmartrom a 
potom zastavenie na Rue Lepic pri dome, kde po-
býval Vincent van Gogh so svojim bratom Theom 
a cintorín Père Lachaise s miestami posledného 
odpočinku Gioacchina Rossiniho, Oscara Wilda, 
Frederika Chopina či Guillama Apollinaira, každý 
musí odpustiť aj počasie, ktoré nás neustále nútilo 
fotografovať systémom ľavá ruka – dážnik, pravá 
ruka – fotoaparát.

Spiatočná cesta s katedrálou v Remeši pripo-
menula majestátne chvíle histórie; zastavenia vo 
Verdune s vojenským cintorínom a v Dachau s 
koncentračným táborom zasa jej najtemnejšie 
stránky. Ešte raz srdečná vďaka za túto krásnu 
cestu.  

Miloš Oravec a Jarmila Pavlovičová,
Bratislava

Príspevok štvrtý: Aj po stopách viery
Každoročne poriada Spoločnosť M. R. Štefáni-

ka so sídlom v Brezovej pod Bradlom pre svojich 
členov veľmi zaujímavé a poučné autobusové zá-
jazdy. Ich organizátorom je Mgr. Peter Uhlík, uči-
teľ s veľkým prehľadom histórie a geografi e. Jeho 
nezištnými spolupracovníkmi sú ďalšie osobnosti 
so znalosťou jazykov a encyklopedických vedo-
mostí.

V máji t.r. sme si oživili znalosti z dejinného 
zápasu o našu evanj. cirkev. Zastavili sme sa  v 
Augsburgu – v meste reformácie. Je to druhé naj-
staršie mesto Nemecka. Založili ho pred dvoma 
tisícročiami synovci cisára Augusta. Od 14. stor. 
n.l. tu často zasadali ríšske snemy. Naša cesta 
viedla ku kostolu sv. Anny a k Lutherovmu múzeu. 
Kostol sv. Anny bol pôvodne karmelitánsky kláš-
tor postavený r. 1275. Ako kostol sa spomína v r. 
1321. Kláštor karmelitánov bol stredom reformá-
cie. V októbri 1518 tu býval Martin Luther (1383-
1546). Pripomenuli sme si úsilie, ktoré tento re-
formátor vynaložil spolu s Filipom Melanchtonom 
(1497-1560), aby na ríšskom sneme v Augsburgu 
25.6.1530 uznali Augsburské vyznanie. V r. 1555 
bol podpísaný náboženský mier, jeden z najdôle-
žitejších dokumentov sv. ríše rímskej. Žiaľ, trval 
len 63 rokov, do bitky na Bielej hore. A potom na-
sledovalo prenasledovanie protestantov. V tomto 
kostole 31. októbra 1999 bolo podpísané spoločné 
vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení rímskokato-
líckou cirkvou a Svetovým luteránskycm zväzom.

Naša cesta pokračovala do rodiska Filipa 
Melanchtona – Brettenu. Je to čarovné mesto s 
1200-ročnou históriou. Zastali sme na námestí 
pred Melanchthonovým domom. Postavili ho v 

neskorogotickom slohu r. 1897-1903 na pamiatku 
400. výročia narodenia tohto reformátora a huma-
nistu. Pôvodne tam stál dom, v ktorom Filip Me-
lanchthon (F.M) vyrastal. Prízemie je riešené ako 
dvojloďová gotická hala. Nad vchodom je nápis 
„...ale slovo Pánovo zostáva naveky“.

Na stenách sú maľby zo života F.M. Veľmi 
nás zaujali, pretože sú na nich zachytené všetky 
dôležité etapy jeho života. Už v skorej mladosti 
vynikal inteligenciou a obdivuhodnými znalos-
ťami a tak je znázornený ako 11-ročný chlapec v 
latinsky vedenom rozhovore so študentmi. Ďalší 
obraz zaujme ako v pokore odovzdáva Augsbur-
ské vyznanie cisárovi Karolovi V. Z iného zasa 
vyžarovalo vzájomné puto medzi Lutherom a Me-
lanchthonom, keď sa pri M. Lutherovi modlí za 
jeho uzdravenie.

V izbách na poschodí je obrovská knižnica 
(11 tisíc kníh). F. Melanchtona nazývali aj „učiteľ 
Nemecka“. Vo vitrinách okrem iných vzácnych 
exponátov je najstarší preklad Biblie do nemči-
ny a Augsburská konfesia. Na strope je 121 er-
bov miest, s ktorými udržiaval F. M. styky a mal 
značný vplyv na cirkev a školstvo. Medzi nimi 
sme našli erby Kremnice, Levoče a Bardejova. V 
Bardejove žil žiak F.M. – Leonard Stöckel, ktorý 
r. 1549 pripravil evanj. vierovyznanie Confesio 
Pentapolitana pre Uhorsko.

A tak zastavením v dvoch pre evanjelikov 
vzácnych mestách, sme si pripomenuli význam 
učenia a zápasu Martina Luthera a Filipa Melanch-
tona. Lebo Augsburské vyznanie predstavuje vie-
roučný základ našej ECAV dôsledne vychádzajúci 
z Písma svätého – Biblie. A keďže na Slovensku 
boli tieto základy luteránskeho učenia defi nitívne 
prijaté v r. 1610 na Žilinskej synode, uctili sme si 
tak i pamiatku 400. výročia tohto zhromaždenia.

K uvedenému ešte dodávam, že s akým obdi-
vom i pokorou sme vchádzali do katedrál v Parí-
ži i v Remeši, stáli sme v Panteóne pri hrobkách 
slávnych mysliteľov, vedcov a spisovateľov, obe-
te vojen nám pripomenul Víťazný oblúk v Paríži 
i tisíce hrobov vo Verdune. Pomodlili sme sa v 
koncentračnom tábore Dachau a uctili si pamiatku 
bzinského učiteľa Milana Slávika, ktorý v neďa-
lekom Allachu zomrel 15. mája 1945 vysilený od 
trýznenia. Bol to zanietený antifašista, s význam-
ným podielom na príprave Povstania v podjavo-
rinskom kraji.

Je našou túžbou a zbožným želaním, aby sa 
SMRŠ rozrástla o mladých členov, ktorí by pre-
vzali po nás štafetu. Lebo čím širší bude horizont 
ich poznania, tým bohatší a hodnotnejší bude ich 
život.

Oľga Hrabovská, Lubina

Príspevok piaty: O výlete trocha inak
V dňoch 9.-14.5.2010 sme sa s manželkou 

zúčastnili zájazdu do Paríža. Iste, naším hlav-
ným cieľom bolo spoznať a pre tých, čo už mesto 
predtým navštívili, pripomenúť si známe miesta a 
dominanty metropoly Francúzska. To však nie je 
cieľom môjho príspevku.

Chcem upozorniť na inú prednosť našich po-
znávacích zájazdov. Vďaka organizátorovi Mgr. P. 
P. Uhlíkovi, majú ich účastníci možnosť spoznať 
i miesta, o ktorých predtým nevedeli a prostred-
níctvom niektorých erudovaných členov SMRŠ, 
zúčastnených na zájazde, vypočuť si aj príslušné 
odborné výklady o týchto lokalitách. 
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Z viacerých navštívených miest na trase našej 
cesty chcem spomenúť dve miesta, ktoré návšteva 
bežnou cestovnou kanceláriou by bola len málo 
pravdepodnobná. Ide o dedinku Graben a mesteč-
ko Bretten.

V blízkosti Grabenu na Lechovom poli sa v 10. 
storočí odohrala bitka, po ktorej sa skončili bojové 
výpravy Starých Maďarov do Západnej Európy. V 
miestnom kostole sme videli nad oltárom vzácnu 
fresku, na ktorej pápež žehná pred bojom cisárovi 
Ottovi.

V Brettene, ktoré je rodným mestom Filipa 
Melanchtona, sme navštívili múzeum, ktoré je 
vybudované na mieste jeho rodného domu. Mú-
zeum nás zaujalo jednak svojou architektúrou, 
umeleckou výzdobou interiérov, ako aj vzácnymi 
exponátmi. Priestormi múzea nás sprevádzala veľ-
mi milá pani. Jej nadšený sprievodný výklad len 
umocnil naše dojmy. Pozreli sme si aj okolie mú-
zea, najmä veľmi pekné starobylé námestie.

Samozrejme, spomenúť by sa dalo ešte veľa 
zaujímavostí, či už to bolo v Passau, Augsburgu, 
Verdune alebo v samotnom Paríži. To však pone-
chávam na vedúceho alebo na ďalších účastníkov 
zájazdu.

Záverom chcem zdôrazniť priateľskú atmosfé-
ru medzi účastníkmi cesty. Väčšina z nich sa už 
teraz teší na ďalšie poznávacie zájazdy.

Miroslav Vráblik, Bratislava

..... a príspevok z pera ing. Evy Groh:
Bretten- spomína sa už v roku 767, v roku 1254 
už bolo mestom.. V roku 1540 sa pridalo na stranu 
Lutherovej reformácie a neskôr  na stranu refor-
mácie Kalvína. V meste  sú známe slávnosti Peter 
und Paul Fest, na ktorých si obyvatelia a návštev-
níci v kostýmoch pripomínajú históriu mesta. V 
tretiu septembrovú nedeľu sa koná slávnosť Tref-
fpunkt Európa - Deň zahraničných spoluobčanov.
Melanchtonov dom bol znovu otvorený 16.5.2003 
s cieľom sprostredkovať ľudskému duchu du-
chovné svetlo, ktoré dáva skutočné poznanie. Ná-
vštevníka upúta svojou architektúrou. V dome je 
múzeum, výskumné a dokumentárne pracovisko, 
špeciálna knižnica. Na priečelí sú erby miest pri-
pomínajúce  Melanchtonov život, v oblúku vedľa 
jeho neskorší erb – kríž s hadom. Na západnej stra-
ne fasády sú tri slepé okná, v ktorých sú na skle 
znázornené tri kultúrne stĺpy Európy: Atény ( eti-
ka)- Rím ( právo)- Jeruzalem( kresťanstvo).
Na poschodí domu je izba miest, izba teológov, 
izba kniežat a izba humanistov.Čo sa v nich na-
chádza? 
Izba miest – na strope je 121  erbov miest, s kto-
rými Melanchton udržiaval styky a mal vplyv na 
cirkev, školstvo a univerzity. Medzi nimi mož-
no nájsť aj erby Bardejova, Kremnice a Banskej 
Štiavnice. Na stene sú nápisy, ktoré platia aj v 
dnešnej dobe – „ Žiadna pevnosť a hradby neuro-
bia mesto silnejším ako vzdelaní,  múdri a inými 
cnosťami obdarení mešťania“ 1536  a „ Keď svet-
lo vzdelanosti nebudú mestá ochraňovať, tak bude 
vládnuť hlboká temnota „1547. V skriniach je 11 
tisíc  kníh, medzi nimi najstarší preklad Biblie do 
nemčiny a Confessio Augustana. Je tu zachova-
ných 9500 listov od Melanchtona Izba teológov s 
erbami kurfi rstra a univerzity.... V izbe kniežat je 
na obrazoch zvečnených 11 kniežat a v 6 oknách 
ďalšie kniežatá, grófi , šľachtici, ktorí sa zaslúžili 

vo svojich krajinách  o rozšírenie  reformácie. Izba 
humanistov- ad fontes. Znázorňuje najvýznamnej-
ších humanistov.
Phillip Melanchton je uznávaný ako diplomat re-
formácie, ktorý staval mosty tam, kde Luther ko-
pal  priekopy. Bol za pokoj, preto je považovaný aj 
za zakladateľa ekumenizmu. Je veľa dôvodov, aby 
sme si dielo Phillipa Melanchtona mnohorakým 
spôsobom pripomínali. 

II. JESENNÉ NÁVRATY

Bohatý program na Liptove
(29.8. – 1.9.2010)

Bolo nás 66 členov a priaznivcov Spoločnos-
ti M. R. Štefánika, ktorí sme spolu s vnučkami a 
pravnukom D. Jurkoviča, využili možnosť stráviť 
spoločnú štvordňovú dovolenku na úpätí Liptov-
ských Tatier. Ako ubytovňa nám poslúžila chata J. 
A. Komenského neďaleko ústia Račkovej doliny, 
kam v nedeľu 29. augusta pricestovalo autobusom 
fi rmy Dekabus 43 „západniarov“ a verejnými pro-
striedkami 23 „východniarov“. Tí prví sme využili 
spoločnú cestu na spoznávanie miest, ktorými sme 
prechádzali.

Po Žiline (pomník M. R. Štefánika a J. M. Hur-
bana) sme si pred pomníkom francúzskych par-
tizánov na Zvonici pri Strečne uctili 66. výročie 
SNP. Potom sme navštívili samotný hrad. Poľné 
kvety sme položili aj k hrobom padlých na Cin-
toríne SNP v Priekope a k pamätníku obetí známej 
masakry v Černovej (1907). V Ružomberku nás 
zaujala revitalizovaná centrálna časť mesta. Vr-
bica je dnes už súčasťou Liptovského Mikuláša a 
pôvodný dedinský cintorín sa zmenil na mestský. 
Po vstupe do neho sme sa ocitli v zátiší Slavína 
s náhrobníkmi významných osobností (Juraj Ja-
noška, M.M. Hodža, Aurel Stodola a ďalší).  Je to 
vstupný priestor do hlavnej časti cintorína s hrob-
mi mnohých ďalších známych ľudí (Miloš Janoš-
ka, Mária Rázusová Martáková, Michal Madera, 
Vladimír Kuna a ďalší)... Cez Okoličné, ďalej  
mostom ponad Váh, sme sa doviezli do Závažnej 
Poruby. Naše kroky najprv smerovali k hrobu Mi-
lana Rúfusa, ktorý odpočíva na úpätí Poludnice, 
no a potom sme boli prijatí v „Dome Milana Rúfu-
sa“, ktorý spolu s pôvodným nábytkom a exponát-
mi udržujú a zveľaďujú básnikovi rodáci.

Po prvej spoločnej večeri sme zostali v jedál-
ni a deň sme zakončili organizačnými pokynmi 
okolo ďalšieho programu. Naším hlavným cieľom 
bola opakovaná návšteva západnej časti historic-
kej Haliče (územie grécko-katolíckych Lemkov, 
najzápadnejšie žijúcich Ukrajincov), kde sa okrem 
vzácnych drevených sakrálnych stavieb nachádza-
jú aj vojnové cintoríny architekta Dušana Jurkovi-
ča. Dohodli sme sa na rozdelení do dvoch skupín, 
ktoré potom v dvoch dňoch, nezávisle na sebe, 
absolvovali identický program.

V pondelok 30. augusta, v skorých ranných ho-
dinách, odcestovala prvá skupina do Poľska. Naj-
prv po novej diaľnici do Spišskej Soboty, potom 
cez Kežmarok, Starú Ľubovňu, Plaveč, Makov do 
Bardejova. Pozreli sme si najvzácnejšie gotické 
pamiatky v historickom jadre mesta a nadýchli 
sa atmosféry, ktorú tu cítiť v kontexte s „Rokom 
Leonarda Stöckela“ k jeho 500. výročiu narodenia 
a 450. výročiu smrti. Bardejov sme opustili sme-
rom na Zborov (videli sme cintorín nemeckých 

vojakov) a za Becherovom sme prešli hranicu. 
V haličskom kraji spomínaných Lemkov, sme-
rom na Gorlice, sme videli šesť Jurkovičových 
vojenských cintorínov (Konieczna 47, Zdynia 
52, Smerekowiec 56, Ušcie Gorlickie 57, Prelecz 
Malastowska 60, Gladyszów 55). Od roku 1995 
sú tieto skromné, ale pozoruhodné diela očistené 
a obnovené. Vznikli väčšinou v roku 1916, ich zá-
kladným materiálom je kameň a drevo. Niektoré 
sú umiestnené v pôvodných cintorínoch (52, 47), 
ďalšie vedľa nich (56, 57), ostatné vo voľnom te-
réne na vyvýšeninách (55,60). Na prvý pohľad ich 
charakterizuje jurkovičovský štýl, vychádzajúci z 
praslovanských podnetov a národných motívov. 
Pochovaní sú tu rakúskouhorskí, nemeckí a rus-
kí vojaci, konkrétne Rakúšania, Maďari, Nemci, 
Rusi, Slováci, Poliaci, Česi a Ukrajinci. Rovnako 
víťazi i porazení, ktorých „ako bratov smrť zmier-
livo vtisla do posvätnej zeme“. Najviac sa nám 
páčil cintorín č. 60, postavený pod  Magurou, veľa 
práce nám dalo nájdenie cintorína č. 55, ku ktoré-
mu sme sa veľmi ťažko predierali hustým lesom a 
rozbahneným terénom.

Administratívnym centrom kraja sú Gorlice. 
Toto mesto s 30 tisíc obyvateľmi je obklopené 
zeleňou Nízkych Beskýd a má bohatú históriu. 
Vzniklo v 14. storočí na stredovej uhorskej ob-
chodnej ceste. Nás najviac zaujímala úloha, ktorú 
Gorlice zohrali za prvej svetovej vojny. Veľká vo-
jenská ofenzíva, ktorá sa tu začala 2. mája 1915 
ústrednými mocnosťami (Nemecko, Rakúsko-U-
horsko) proti Rusku, vošla do dejín ako  „malý 
Verdun“, lebo bola považovaná za najväčšiu na 
východnom fronte. Padlo v nej 20 tisíc vojakov. 
V samotnom meste je šesť vojenských cintorí-
nov. Jeden z nich – pruský sme navštívili. Okrem 
ďalších zaujímavostí sme sa  z pútača na jednom 
dome dozvedeli, že tu žil Ignác Lukasiewicz, ktorý 
r. 1854 vynašiel a skonštruoval petrolejovú lampu. 
Najstarší z nás ju  v detstve ešte zažili.

Do Račkovej sme sa vrátili po trase Grybow, 
Nowy Sacz, Piwniczna, Mníšek nad Popradom, 
Stará Ľubovňa, Kežmarok, Spišská Sobota, potom 
diaľnicou do Pribyliny. Po večeri sme sa na spo-
ločnom posedení dozvedeli, čo cez deň podnikla 
druhá časť našich dovolenkárov. Ich program 
pozostával z celodennej a poldennej turistiky, čo 
niektorí využili na zdolanie Ostredku (2049) v ma-
síve Jakubinej, ďalší na prechádzku úpätím Baran-
ca do Žiarskej doliny. Väčšina však navštívila Mú-
zeum liptovskej dediny v Pribyline, Národopisné 
múzeum v Liptovskom Hrádku, niektorí i výstavu 
Janky Krivošovej „Posväť sa meno Tvoje“ v Lip-
tovskom Mikuláši. Našli sa aj takí, ktorí na cintorí-
ne v Pribyline vzdali úctu Jánovi Lajčiakovi, s kto-
rým sa poznal aj M. R. Štefánik. Na záver nášho 
večerného bilancovania boli organizačné pokyny, 
vyplývajúce z „výmeny“ programov medzi oboma 
skupinami na ďalší deň.

V utorok 31. augusta sa uskutočnilo všetko v 
podstate ako deň predtým, len s tou zmenou, že ha-
ličská skupina sa späť vrátila po tej istej trase, ako 
do Poľska pricestovala. Príčinou bol neprejazdný 
prechod v Piwniczni. Odmenou za túto štrapá-
ciu bola návšteva známeho lemkovského kostola 
Kwiatone a zastavenie v Bardejovských kúpeľoch, 
ich prehliadka a nákup čerstvých oblátok. Liptov-
ská skupina mala medzi sebou opäť turistov, hlav-
ne však záujemcov o spomínané múzeá. Večer sme 
všetci spolu konštatovali, aj napriek nie celkom 
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Štefánikův kraj a Valašsko v historických souvislostech
V okrese Myjava v blízkosti moravských hra-

nic se nachází kraj Milana Rastislava Štefánika. 
Nedaleko Brezové pod Bradlom leží jeho rodiště 
Košariská a přímo nad Brezovou se vypíná do 
výše 543 metrů nad mořem vrch Bradlo s monu-
mentálním dílem architekta Dušana Jurkoviče, a 
to Mohylou generála M.R. Štefánika, do níž byl 
tento spolutvůrce samostatného Českosloven-
ska po své tragické smrti pohřben. Jurkovičova 
osobnost je všeobecně dostatečně známá autor-
stvím řady vynikajících staveb nejen na území 
bývalého Československa (Valašsko nevyjíma-
je), ale i mimo něj. Jurkovič má však i přímou 
vazbu na Valašské Meziříčí. V roce 1896 navrhl 
pro tehdejšího starostu města JUDr. Aloise Mi-
kyšku rozhlednu na Brňově; projekt však bo-
hužel nebyl realizován. Dále zůstala zachována 
část korespondence mezi Jurkovičem a ředite-
lem tehdejší Jubilejní zemské školy gobelíno-
vé a kobercové Rudolfem Schlattauerem, která 
svědčí o spolupráci obou umělců. Dne 23. srpna 
1909 například Jurkovič Schlattauerovi napsal: 
„Gobelíny jsem dnes obdržel a jsem s nimi úpl-
ně uspokojen“. V té době Jurkovič nabýval na 
věhlasu, aby se po skončení světové války mohl 
věnovat svému životnímu dílu. Téměř se neví, 
že Jurkovič byl pověřen již organizací Štefáni-

kova pohřbu. A tady narážíme na další valašsko-
meziříčskou stopu. Jediným (nebo spíše dosud 
jediným známým) účastníkem Štefánikova po-
hřbu z našeho města byl MUDr. Jan Bohuslav 
Kraicz, před první světovou válkou ve Valaš-
ském Meziříčí blízký politický spolupracovník 
poslance T.G. Masaryka. Své zážitky z pohřbu 
popsal své manželce a dceři v dopisu zaslaném 
do Valašského Meziříčí: V Brezové na 300 vozů 
a kočárů, jeli jsme do Košarisk. Večer první den 
byl vezen Milan a další jeho druhové za plápo-
lajících ohňů kol cesty na vrších až do Košarisk. 
Ozaj nádherné.

V Košariskách jsme šli do kostela, z kostela 
na Bradlo, vysoký vrch na hřebenu hor, asi hodi-
nu u Košarisk. Tam ve skále byli uloženi Štefánik 
a jeho druzi. Na 10 000 lidí putovalo nahoru. 
Čtyři sloupy (provizorně z prken) černě obtaže-
ných a chvojím krytých vysokých v jejichž středu 
hrobka. Impozantně vévodí tento provizorní, jen 
naznačený pomník celému dalekému kraji. Tam 
rozloučení, mluvilo se asi na 3-4 místech pro to-
lik lidstva, moravští pěvci pěli hymny a rozlou-
čení s drahými hrdiny. Pak jsme šli do Brezové, 
obědvali - večeřeli a jeli opět zvláštním vlakem 
domů, přijeli jsme o 1. v noci do Bratislavy.

Litoval jsem, že jste tu nemohli se mnou při-

jet. To je národ kol Brezové, staří protestantští 
odbojníci proti Maďarům. Lid dobrý, milý, uvě-
domělý. To byste poznali opravdové horaly, lid 
krásný, mezi kterými pracovat, žít bylo by ra-
dostné a vděčné.

Vrch byl oblepen lidem v krásných krojích, 
jako roj včel, hustě, pestře a v daleké, široké plo-
še. Obraz nezapomenutelný…

Nyní se vraťme ke Kraiczovi a Štefánikovi. 
To, že Kraicz byl na Štefánikově pohřbu, neby-
la náhoda. Málo se ví, že je pojil příbuzenský 
vztah, byly to bratranecké děti. A pokud chceme 
pátrat po jejich společných předcích, musíme 
ještě zůstat v kraji pod Bradlem. Nedaleko Se-
nice leží  obec Sobotiště s asi jeden a půl tisícem 
obyvatel. Zde jako evangelický farář působil v 
první polovině devatenáctého století Ján Šulek, 
praděd M. R. Štefánika a J. B. Kraicze. Byl silně 
národně uvědomělý a v tomto duchu vychová-
val i své děti. Z nich nás budou zajímat dcery 
Ludvika Mária (1817 – 1894), babička Štefáni-
kova a Zuzana Karolína (1819 – 1891), babička 
Kraiczova a synové Ludovít Šulek (12. 9. 1822 
– 17. 6. 1849) a Bedřich Viliam Šulek, řečený 
Vilko (31. 3. 1825 – 20. 10. 1848). Oba bratři 
vlivem otcovy výchovy se nemohli neúčastnit 
vystoupení Slováků proti Maďarům v roce 1848. 

prajnému počasiu (sneženie), spokojnosť s absol-
vovaným programom. 

V stredu 1. septembra sme sa po raňajkách 
rozlúčili s manželmi Trnavskými a ich personá-
lom. Poďakovali sme za starostlivosť, ktorú nám 
venovali, veď kvôli chladu museli kúriť. Do pri-
praveného autobusu sme zobrali- až na pár výni-
miek, všetkých. „Východniarov“ sme vysadili v 
Liptovskom Mikuláši, odkiaľ použili možné spoje 
domov. My „Západniari“ sme pôvodne mali veľké 
plány ako obohatiť cestu Slovenskom späť, ale 
chlad a hustý dážď boli tomu prekážkou. Využili 
sme len možnosť obedovať na salaši „Krajinka„ za 
Ružomberkom  a potom nám už nič nestálo v ceste 
Považím do Brezovej pod Bradlom.

Aj napriek niektorým problémom, spôsobe-
ných „Vyššou mocou“, účastníkom sa podujatie 
páčilo. Autor týchto riadkov preto ďakuje za po-
moc Ing. Eve Groh, Ing. Jane Krajčírovej, Mgr. 
Ivanovi Capekovi pri jeho organizovaní, za spoľa-
hlivosť dopravnej fi rme Dekabus.

Peter Uhlík,
organizačný a programový vedúci pobytu

Boli sme v Maďarsku

Členovia klubov Spoločnosti M.R.Štefánika 
z Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Starej Turej a 
Piešťan absolvovali 15. 9. 2010 jednodňový zá-
jazd do Ostrihomu. Mgr. Peter Uhlík pripravil 
hodnotný program, zaujímavý pre účastníkov už 
po trase tam.

Na poli v chotári Šulekova sme si pri pamät-
níku Vilka Šuleka a Karola Holubyho (architekt 
Dušan Jurkovič) pripomenuli ich hrdinskú smrť 
na šibenici v roku 1848. Stáli sme dojatí, keď 

náš vedúci zarecitoval verše Janka Kráľa “Duma 
dvoch bratov“, čo niektorých doviedlo k slzám. V 
dvojvežovej románskej bazilike v Bíni nás prijal 
mladý katolícky kňaz. Ochotne nám porozprával 
o obci ako významnej archeologickej lokalite, 
ale hlavne o spomínanom kostole s originálny-
mi románskymi prvkami. Zvedaví sme boli aj na 
kaplnku Dvanástich apoštolov, v ktorej pracovali 
reštaurátori. Pustili nás dovnútra a vysvetlili, že to 
najprv bola románska rotunda zo začiatku 12. sto-
ročia, barokovo upravená v polovici 18. storočia. 
V Štúrove sme si pripomenuli, že tu boli v roku 
1919 veľké boje medzi maďarskými boľševik-
mi a československými legionármi, ktorí bránili 
územie ČSR stanovené Trianonom. Pri prechode 
frontu v 2. svetovej vojne tu padlo aj veľa vojakov 
Červenej armády, z ktorých väčšina je v Štúrove 
pochovaná na cintoríne, okolo ktorého sme prešli 
pešo na most Márie Valérie smerom do Ostriho-
mu. V ňom našim jediným cieľom bol Arcibiskup-
ský dóm na Hradnom vrchu. Tridsaťtisícové mesto 
bolo pôvodne pohraničnou pevnosťou na Dunaji a 
do 12. storočia sídlom Arpádovcov. Keď tu bola 
v roku 1000 založená arcidiecéza, korunovali 
Štefana I. Svätého za prvého uhorského kráľa. Za 
tureckej expanzie bolo arcibiskupstvo presídlené 
do Bratislavy a kapitula do Trnavy. Späť sa úrady 
vrátili až v 1. polovici 19. storočia. Dóm sa začal 
stavať na podnet Slováka, arcibiskupa Alexandra 
Rudnaya v roku  1822. Je tretím najväčším kos-
tolom na svete. Aj oltárny obraz na jednom plátne 
od M. Grigolettiho je najväčší na Zemi. Rudnay 
bol rodák z Považian, pochovaný je v krypte pod 
bazilikou ako kardinál. Spolu s ním tu má hrobku 
aj ďalší Slovák, kardinál Ján Černoch (Csernoch), 
pôvodom zo Skalice. Keď sem v roku 1991 ulo-
žili pozostatky Józsefa Mindszentyho, za totality 

komunistami prenasledovaného arcibiskupa, jeho 
hrob sa stal pútnickým miestom maďarských ka-
tolíkov. Nás návšteva presvedčila o tom, koľko 
toho máme spoločného s Maďarmi, hlavne ako vý-
znamne prispievali naši predkovia do spoločných 
uhorských dejín.

Cestou späť sme sa zastavili v Komárne. Toto 
sympatické štyridsaťtisícové mesto na Dunaji bolo 
založené r. 1075. Dôležitú úlohu zohrala ako proti-
turecká pevnosť v 16. a 17. storočí, ku ktorej sa 
pridala v období napoleonských  vojen tzv. Palati-
niálna línia (bašty s opevnením celého mesta). Ko-
márno dostalo privilégiá slobodného kráľovského 
mesta od cisárovnej Márie Terézie v 18. storočí. 
Je rodiskom spisovateľa Móra Jókaia i hudobného 
skladateľa Franza Lehára. Zo slovenských osob-
ností tu študoval napríklad Viliam Paulíny-Tóth. 
Zo širokej ponuky zaujímavostí sme si vybrali 
Novú pevnosť, tiež sochu generála Györgya Klap-
ku na rovnomennom námestí, ktorý sa vyzname-
nal v protihabsburskom odboji a v meste i zomrel; 
ďalej pred Domom Matice slovenskej sochu ge-
nerála Štefánika, ktorý sa zaslúžil  o vznik ČSR. 
Súsošie Cyrila a Metoda, na kruhovej križovatke, 
ktoré nedávno odhalil expremier R. Fico, sme si 
taktiež zdokumentovali. Okolo sme prechádzali 
na cintorín, kde odpočívajú padlí československí 
legionári z bojov proti maďarským boľševikom v 
roku 1919. Najväčším ťahákom pre návštevníkov 
je však Námestie Európy, ktoré aj nás doslova oča-
rilo. Je najkrajšou časťou tohto multikultúrneho 
mesta, symbolom zjednocujúcej sa Európy. 

Na ceste domov väčšina z účastníkov vyjadrila 
spokojnosť z vydareného zájazdu, ďalším otvorila 
oči pre prekonávanie vlastných predsudkov v po-
hľade na slovensko-maďarské spolužitie.                                                                                                                               

-C-
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Pri jubileu generála Rudolfa Viesta
Medzi významné tohtoročné 

výročia nesporne patrí aj  120. 
výročie narodenia Rudolfa Vies-
ta.  Výrazne sa zapísal do vo-
jenstva, ktorému venoval veľkú 
časť svojho života. Zmýšľal ná-
rodne, slovansky, českosloven-
sky, humánne a protifašisticky. 
V rozhodujúcich  chvíľach nikdy 
nezaváhal…

Mnohé pozitívne vlastnosti si 
odnášal už z rodného hniezda v 
Revúcej, kde sa narodil 24. sep-
tembra 1890. Viestovci boli pra-
covití, ale aj národne a kultúrne 
rozhľadení. Takými bolo aj ich 
päť detí.

Prvá svetová vojna zatriasla 
smerovaním a kariérou Rudolfa 
Viesta. Pri všeobecnej mobilizá-
cii nastúpil k svojmu pluku a ako 
veliteľ čaty – neskôr roty – sa 
dostal na front. Slovanské cíte-
nie ho viedlo opustiť rakúsko-
uhorskú armádu. V novembri 
1914 v Kraskovej sa nechal 
zajať Rusmi. V rámci srbskej 
armády sa zapojil do bojov proti 
Habsburskej monarchii, neskôr 
pôsobil v československom za-
hraničnom  vojsku  v dôvere, že 
T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a 
E. Beneš dokážu s pripojením 
československých légií k vzniku  
spoločného štátu Čechov a Slo-
vákov.  Koncom jari 1920  spolu 
s mnohými legionármi sa  vrátil  
z Ruska, cez Sibír, Japonsko,  
Kanadu a USA do Českosloven-
ska. Rozhodol sa pre vojenskú 
dráhu – v čase monarchie ne-
pôsobili vo vyšších vojenských 
funkciách dôstojníci zo sloven-

ského prostredia a skromné 
bolo zastúpenie Slovákov aj v 
československej armáde.

Rudolf Viest postupoval rých-
le: v hodnostiach i funkciách, 
získaval diplomatické aj veli-
teľské vedomosti. Už 1. júla 
1933 bol povýšený na brigádne-
ho a 1. januára 1938 na divízne-
ho generála. Postupne prešiel 
funkciami veliteľa pluku, brigády, 
divízie, zástupcu veliteľa zboru. 
V ére prvej ČSR teda patril k tým 
Slovákom, ktorí dosiahli výrazné 
postavenie.

Po mníchovskom diktáte bol 
zaradený do československo -ma-
ďarskej delimitačnej komisie ako 
vojenský expert. Viedenská arbit-
ráž bola nekompromisná a ČSR 
bolo pripravené o ďalšie územie.

Zánik ČSR v marci 1939 ho 
prinútili  zostať na Slovensku. 
V posledných momentoch pred 
vyhlásením Slovenského štá-
tu 14. marca 1939 spolu s nie-
koľkými  bývalými legionármi 
podpísal výzvu, ktorou varovali 
pred odtrhnutím sa od Čiech. 
Bolo zrejmé, že zotrvanie v  slo-
venskej armáde má len krátke 
trvanie. Počítal  s odchodom do 
zahraničia, kde by v rámci čs. 
zahraničného odboja prispel v 
boji  proti nacizmu a ľudáckemu 
režimu. Tu treba uviesť, že re-
prezentácia Slovenského štátu 
by bola privítala, keby sa gene-
rál Viest stal oddaným novému 
režimu tak, ako to urobili viacerí 
vysokí dôstojníci – za získanie 
generálskych hodností (napr. F. 
Čatloš, A. Malár,…). Jeho vlas-

tenectvo, vojenský i všeobecný 
rozhľad mu naznačovali, že táto 
etapa bude mať krátke trvanie, 
že Nemecko bude porazené a s 
ním  zanikne aj Slovenský štát a 
príde k obnove ČSR.

Vedomý si skutočností roz-
hodol sa pre exil. Zo Slovákov, 
ktorí odišli do zahraničia a pô-
sobili v čs. odboji mal najvyššiu 
hodnosť. Najprv pracoval vo 
Francúzsku (istý čas aj ako ve-
liteľ čs. divízie), potom v Anglic-
ku ako člen čs.vlády predsedu 
J.Šrámka. Patril k tým  sloven-
ským osobnostiam, ktorí v exile 
urobili pre obnovenie Českoslo-
venska všetko,  čo bolo v ich si-
lách.  Etapa 1939 – 1944 je za-
znamenaná  v dokumentácii, ale 
aj v ním vedených zápisníkoch, 
ktoré sú dôkazom jeho činnosti.

V lete 1944 bol z rozhodnutia  
prezidenta E. Beneša spolu s mi-
nistrom F. Němcom zaradený do 
čs. vládnej delegácie pre správu 
oslobodeného územia, lebo Čer-
vená armáda sa blížila k čs. úze-
miu.  Na územie Poľska prileteli 
z Londýna cez Moskvu. Vtedy 
už prepuklo SNP a začala sa 
operácia Červenej armády cez 
Karpaty. Veľa sa zmenilo. Gene-
rál Ján Golian, ktorý pripravoval 
SNP – viedol 1. čs. armádu na 
Slovensku v obranných bojoch – 
naliehavo žiadal R. Viesta, aby 
sa postavil do jej čela. Na Letis-
ko Tri Duby (Sliač) priletel v noci 
zo 6. na 7. októbra 1944. 

8. októbra 1944 prevzal ve-
lenie armády – jeho zástupcom  
zostal J. Golian. V príhovore cez 

Slobodný slovenský vysielač – 
ktorý uverejnila aj povstalecká 
tlač – vyjadril obdiv odhodlané-
mu boju a žiadal vyhnať „votrel-
ca z celého Slovenska a z celej 
Československej republiky“.

Situácia na fronte však bola 
kritická. Ani výmena veliteľov 
nemohla priniesť podstatný ob-
rat. Išlo o čas.

26. októbra 1944 sa generál 
Viest presúva na Donovaly – na 
druhý deň sa nemecké jednotky  
zmocnili Banskej Bystrice.

28. októbra 1944 generál 
Viest vydáva na Donovaloch 
rozkaz na prechod celej povsta-
leckej armády na partizánsky 
spôsob boja. Nasledoval strasti-
plný prechod vo výškových polo-
hách Nízkych Tatier. Cieľom mal 
byť vyhliadnutý priestor v Kle-
novskom Vepri so zámerom po-
kračovať v boji. Nestalo sa tak…

3. novembra 1944 bol gen. 
Viest spolu s gen. Golianom 
zajatý v Pohronskom Bukovci. 
Nasledoval presun do Banskej 
Bystrice, Bratislavy a neskôr 
Berlína s mnohými výsluchmi. 
Obaja generáli zostali pod per-
manentnou kontrolou hlavného 
úradu Ríšskej bezpečnosti vo 
väznici na Prinz Albrecht Stras-
se č. 8. Na vyšetrovanie Gesta-
pa dochádzal príležitostne aj šéf 
Gestapa Müller. Doteraz sa ne-
podarilo presnejšie zaznamenať 
tŕnistú cestu generála Rudolfa 
Viesta na smrť, ani miesto, kde 
skončila jeho pozemská púť. Ale 
zachované archívne materiály 
z vyšetrovania svedčia o tom, 

Vilko organizoval nábor slovenských dobro-
volníků a účastnil se i první vítězné bitvy proti 
uherským gardám dne 22. září 1848 v Brezové 
pod Bradlom. Mimochodem dnes je tento den 
na Slovensku slaven jako Den ozbrojených sil 
Slovenské republiky. Hůř dopadla bitva 28. září, 
Slováci museli ustoupit na Moravu, Vilko Šulek 
byl zajat a dne 20. října 1848 u Bereksegu (ny-
nějším Šulekovu, dnes části Hlohovce) oběšen. 
Před popravou odmítl podepsat potupnou žádost 
o milost. Na témže místě byl o šest dnů později 
popraven i Šulekův spolupracovník a zplnomoc-
něnec Slovenské národní rady Karol Holuby. 21. 
října 1928 byl oběma hrdinům na místě popra-
vy odhalen památník, jehož autorem není nikdo 
jiný než Dušan Jurkovič. Podobný tragický osud 
měl i Vilkův bratr Ludovít. Dne 7. května 1848 
se účastnil v Nitře lidového shromáždění jako 
zástupce Slováků. Krátce před svým vystoupe-

ním byl zatčen a deportován do pevnosti v Ko-
márně, kde následujícího roku zemřel na chole-
ru. Oba bratři mají na budově evangelické fary 
v  Sobotišti pamětní desku. Jejich oběť rodinu 
samozřejmě těžce poznamenala a v dalších ge-
neracích ovlivnila i výchovu potomků. Ludvika 
Mária se provdala za Pavla Štefánika. Z jejich 
manželství pocházel Pavol Štefánik mladší, kte-
rý pojal za manželku Albertinu Jurenkovou. To 
byli rodiče Milana Rastislava Štefánika. Zuzana 
Karolína se provdala za Jana Szepessyho. Je-
jich dcera Hermína měla za manžela Jána Juraje 
Kraicze, jejich synem byl MUDr. Jan Bohuslav 
Kraicz. Oba Štefánikové, Szepessy i Kraicz byli 
evangeliční faráři se silným národním cítěním. V 
tomto duchovním ovzduší byli vychováváni M. 
R. Štefánik i J. B. Kraicz. Ale můžeme se jen 
domýšlet, zda to byla zděděná „šulekovská“ od-
vaha, která formovala i jejich povahu. Ta přímo 

čiší třeba už jen ze Štefánikova hesla „ja  sa pre-
bijem, lebo sa prebiť chcem“. I Kraicz byl znám 
svou zásadovostí a přímostí. Není bez zajíma-
vosti, že ještě v roce 1927, téměř osmdesát let 
po Vilkově popravě, kdy dr. Tiso činil na MUDr. 
Kraicze nebývalý nátlak, aby opustil Slovensko, 
dokazoval MUDr. Kraicz svůj slovenský původ 
i poukazem na to, že „Vilko Šulek, kterého obě-
sili v roce 1848, byl bratrem mé stařenky“. (Viz 
Kraiczův dopis Alici Masarykové ze dne 17. 
prosince 1927.) 

Historické vazby mezi Valašským Meziří-
čím a Brezovou pod Bradlem s okolím nejsou 
nikterak velké. Podobají se spíše tenkým nitkám. 
Přesto se zdají být velice zajímavé a byla by ško-
da, kdyby zůstaly zcela zapomenuty. 

                            
Josef  K r a m á ř
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KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

že ostal verný československej 
štátnosti a bol presvedčeným 
antifašistom. Nezaprel idey a 
princípy, ktorým bol  verný po 
celý život.

Po druhej svetovej vojne sa 

nakrátko i vo verejnosti pozitívne 
hodnotilo jeho pôsobenie, ale po 
roku 1948 došlo ku skresľovaniu 
Viestovho životného príbehu.

V posledných dvoch desaťro-
čiach prišlo k zmene, ale  ani te-

raz sa nedostáva tejto osobnosti 
príslušný priestor.

Bolo by viac ako aktuálne, 
aby takáto vojenská osobnosť 
– generál Rudolf Viest – mala 
„svoju monografi u“. Bolo by  po-

trebné vracať sa častejšie k jeho 
životu a vkladu do dejín Sloven-
ska a Československa a to nie-
len pri jubileách… I v každoden-
nom živote.

Milan Gajdoš

V  NITRE  BUDE  SOCHA
MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Levice sú na južnom Slovensku, neďale-
ko Nitry. Podľa viedenskej arbitráže v roku 
1938 pripadli horthyovskému Maďarsku. 
Preto sochu generála M. R. Štefánika, kto-
rej autorom bol akademický sochár Miro-
slav Motoška, v roku 1938 previezli z Levíc 
do Nitry. Urobili to slovenskí vojaci, aby ju 
ochránili pred poškodením alebo zničením 
maďarskými nacionalistami.

Socha bola s veľkou slávou odhalená v 
Nitre pred budovou súdu 7. mája 1939, keď 
sochu prvého prezidenta Československa 
T. G. Masaryka z tohto miesta odstránili. 

Po druhej svetovej vojne sa Levice opäť 
navrátili k Slovensku a Nitra musela vrátiť 
sochu Leviciam.

V rokoch 2006 až 2008 sa uskutočnila v 
Nitre zbierka na sochu generála Štefánika 
z iniciatívy Domu Matice slovenskej v Nit-
re. Vyzbieralo sa len necelých 100 tisíc Sk. 
To bolo na sochu málo. Peniaze odovzdali 
mestu.

Mesto Nitra prejavilo záujem na postave-
ní sochy generála Milana Rastislava Štefá-
nika. Vypísalo v roku 2008 súťaž na vypra-
covanie sochársko-architektonickej štúdie 
na vybudovanie pamätníka Milana Rasti-
slava Štefánika pred budovou súdu v Nitre. 
Komisia rozhodla o víťazovi, ktorým sa stal 
akademický sochár Miroslav Tomaška z Bá-
noviec nad Bebravou.  

Spoločnosť M. R. Štefánika - klub v Nitre 
sa rozhodla usporiadať zbierku na posta-
venie tejto sochy, aby tak pomohla Mestu 
Nitra. Na sochu chce získať fi nančné pro-
striedky od fyzických aj právnických osôb. 
Ministerstvo vnútra SR súhlasilo so zbier-
kou od 1. septembra 2010 do 31. augusta 
2011. 

Aj prostredníctvom Bradla by sme radi  
vyzvali priaznivcov Milana Rastislava Štefá-
nika, aby svoje príspevky posielali na oso-
bitný účet Slovenskej sporiteľni v Nitre číslo 
0234772820/0900.

Veríme, že aj v tejto nepriaznivej dobe 
prispejete na sochu, za čo vopred ďakuje-
me. Váš fi nančný príspevok pomôže zreali-
zovaniu postavenia sochy.

Ján Maniaček st.
predseda klubu v Nitre

SPIŠ a MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

Mesto Spišská Nová Ves je veľmi úzko 
späté s touto vzácnou osobnosťou Sloven-
ska. Miestny odbor Matice slovenskej už 
1928 roku vyhlásil zbierku na postavenie so-
chy. Sochu (vysokú  6,5 m) od akad. sochára 
Andreja Kováčika slávnostne odhalili 5. 7. 
1929 pri otvorení Podtatranskej výstavy. Žiaľ, 
asi  v roku 1953  bola roztavená. MO MS sa 
dlhé roky snažil o jej znovupostavenie. Za 
veľkej pomoci mesta, 12. 7. 2007 prezident 
SR Ivan Gašparovič odhalil reliéf na travertí-
novom podklade od akad. sochára Ladislava 
Kacvinského na rovnomennom námestí.

V našom meste pôsobil generálov brat, 
župný radca JUDr. Ladislav Štefánik. Po-
tomkovia žijú aj v Levoči.  Určitý čas tu pri 
synovi žila matka Albertína, ktorá 1928 tu aj 
zomrela. 24. 11. 1968 na dome (Letná 64)  
jej bola odhalená pamätná tabuľa, znovu od-
halená v roku 1990. Staršia sestra Oľga sa 
vydala za Eugena Hajtša, rodáka zo Spiš-
skej Novej Vsi a žili v Spišských Vlachoch. 
Tam ich M. R. Štefánik navštívil  - jeho  
návštevu  pripomína aj pamätná tabuľa.                                                                                                                                          
   Tak toto nás predurčilo nezabúdať. Pra-
videlne každý rok sa stretávame na spo-
mienkovej slávnosti „Deň M. R. Štefánika“. 
Program ostatných štyroch rokov bol spoje-
ný s bohoslužbami v evanjelickom kostole 
alebo prezentáciou študenta Gymnázia na 
Školskej ulici, P. Kostelníka s víťaznou SOČ 
„ Rodina M. R. Štefánika“ vedený PhDr. Ru-
ženou Kormošovou alebo zdramatizovanou 
ukážkou básne Valentína Beniaka „Štefá-
nik“ v podaní študentov už menovaného 
Gymnázia, ktorých pripravovala  Mgr. D. 
Jurašková. Každý rok v programe nechýba 
vystúpenie miešaného speváckeho zboru 
CHorus Iglovia vedeného Mgr. art. I. Gre-
gom,  študentov Základnej umeleckej ško-
ly. Scenár každý rok pripravuje Mgr. Jolana 
Prochotská. Miestny odbor MS s autorkou, 
PhDr.Ruženou Kormošovou vydal skladač-
ku „Spiš a M. R. Štefánik“. František Sejút 
pripravil výstavku o živote generála – hvez-
dára. Na našich spomienkových dňoch sa 
zúčastnili primátori Spišskej Novej Vsi a 
Spišských Vlachov – PhDr. Ján Volný  PhD. 
a Ľubomír Fifík, ako aj praneter  Mgr. Ľ. 
Briatková. Veľmi si vážime návštevu pred-
sedu S MRŠ Ing. J. Tataru. Naše stretnutie 
sa vždy končí kladením vencov pri pamät-
níku M. R. Š, pri pamätnej tabuli mamičky 

Albertíny a na hrobe brata Ladislava. Mu-
sím podotknúť, že Spišské Vlachy už začali 
organizovať podobnú spomienku. Na zá-
ver dodávam, že MO MS v tejto aktivite je 
veľkým pomocníkom mesto.

                                                    
Mgr. Jolana Prochotská,

predsedníčka MO MS

AKTIVITY KOŠICKÉHO KLUBU
SPOLOČNOSTI MILANA R.ŠTEFÁNIKA 

*  04. 05. 2010 položením kytice si členo-
via Spoločnosti pripomenuli tragické úmrtie 
M. R. Štefánika. 

 
* 22. 05. 2010 sa v Košiciach na bale-

te Štefanik, ktorý realizoval  baletný súbor 
Štátneho divadla Košice v podobe multime-
dialneho tanečného divadla zúčastnili čle-
novia Spoločnosti M.R.Štefánika z celého 
Slovenska. Súčasťou predstavenia je roz-
siahly bulletin, približujúci divákom aspoň 
sčasti neznáme stránky osoby Štefánika. 

Pre nás Košičanov (a blízkeho okolia) to 
bola výnimočná udalosť, pretože na pred-
stavenie prišlo veľa členov z Brezovej pod 
Bradlom a okolia s pánom P. Uhlikom, ktorý 
tento rok oslávil významné životné jubileum. 
Súčasťou večera bolo krátke posedenie s 
oslávencom v salóniku divadla. Program 
členov zájazdu vyvrcholil na druhý deň 
účasťou na službách Božích v evanjelickom 
chráme na Mlynskej ulici, tiež v Dome sv. 
Alžbety a prehliadkou historickej časti mes-
ta, ktorou sprevádzala Evka Groh a Daniela 
Hricová. 

 
* V dňoch 4.-9. augusta 2010 zorganizo-

vala členka Spoločnosti M. R. Štefánika J. 
Janíčkárová zájazd do Báčskeho Petrovca.

*  21. 07. 2010 sme si položením kvetov 
pri súsoší MRŠ a TGM  pripomenuli 130. vý-
ročie narodenia M.R.Štefánika.

 V ten istý deň sa mnohí členovia zú-
častnili prehliadky Cintorína sv. Rozálie v 
Košiciach, ktorý je jeden z najkrajších v 
meste. Je svojráznou prírodnou galériou 
sôch a drobnej architektúry. Sprievodkyňa 
Evka Groh nám pripravila pútavý výklad o 
významných osobnostiach, ktoré sú tam po-
chované.

 
* Tradične každý rok, v prvú októbrovú 
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nedeľu – tento rok tomu bolo tak 3. 10. 2010 
– sa koná v Košiciach Medzinárodný mara-
tón mieru (t.r. 86-ty). Rady športovcov roz-
šírili aj niektorí členovia Spoločnosti MRŠ s 
rodinnými príslušníkmi.

 
* Naša spoločnosť v spolupráci s Čes-

kým spolkom dostala niekoľko pozvánok na 
rôzne  podujatia  v rámci Dní českej kultú-
ry 2010 poriadané v mesiaci október 2010. 
Jednou z nich bola výstava pod názvom 
„Česi a Slováci v oblakoch.“, ktoré je pohľa-
dom do storočnej histórie letectva. Výstava 
bola pripravená z fondov Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach a súkromných archí-
vov. Realizovaná bola s fi nančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR – programom 
Kultúra národnostných menšín 2010. Verni-
sáž sa uskutočnila o.i. aj za prítomnosti pr-
vého československého kozmonauta Vladi-
míra Remeka. Jeden samostatný panel bol 
venovaný nášmu najznámejšiemu pilotovi 
M. R. Štefánikovi.  

* 28. 10. 2010 sme si už tradične v spolu-
práci s Českým spolkom Košice pripomenuli 
výročie vzniku Československého štátu, na 
ktorom sa okrem členov Českého spolku 
a nás zo Spoločnosti M. R. Štefánika, zú-
častnil aj zástupca Cirkvi československej 
husitskej a zástupca mesta Košice - primá-
tor František Knapík. Ten sa však v ten deň 
ešte ponáhľal na Ružin,kde bolo verejnosti 
predstavené Pamätné miesto Björnstjerne 
Björnsona, od ktorého smrti uplynulo 100 
rokov. Hlas tohto výnimočného Nóra zaznel 
na obhajobu národných práv Slovákov už 
začiatkom 20. storočia. Práve on upozornil 
svetovú verejnosť na to, že v Rakúsko-U-
horsku žije národ, ktorému sa upierajú prá-
va, ktorý nesmie v školách hovoriť svojou 

materčinou. Článkami na obhajobu Sloven-
ska v svetovej tlači vzbudil mimoriadnu po-
zornosť a právom sa možno domnievať, že 
práve B. Björnsonovi vďačíme za prvý vstup 
Slovákov na scénu svetovej publicistiky. 

Primátor Košíc v príhovore pripomenul, 
že pamätné miesto bude pripomínať nielen 
Björnsona, ale aj významného slovenského 
architekta Dušana Jurkoviča. Ten pred 80 
rokmi (1930) navrhol v Demänovskej doline 
vytesať na počesť B. Björnsona impozantný 
monument vďaky. Štátny tajomník minister-
stva zahraničných vecí Nórskeho kráľov-
stva Erik Lahnstein ocenil nielen vzťah Slo-
vákov k jeho rodákovi, ale aj skutočnosť, že 
tak verne zaspievanú nórsku hymnu, ktorej 
slova sú Björnsonovým dielom ešte v zahra-
ničí nepočul.

Pamätné dielo, ktoré vzniklo vďaka mi-
moriadnej pomoci architektonického štúdia 
ATRIUM, spoločnosti EUROVIA a Mest-
ských lesov Košice sa tieto inštitúcie roz-
hodli mestu Košice darovať. 

 8. decembra sa pri príležitosti narodenia 
tohto výnimočného Nóra členovia Spoloč-
nosti M. R. Štefánika z východného Sloven-
ska zúčastnia spomienkového podujatia pri 
jeho pamätníku na Ružine.

 * V dňoch 25. a 26. novembra 2010 sa 
konali mimoriadne koncerty speváckeho 
zboru APZ Tone Tomšič z Univerzity v Ljubl-
jane v spolupráci s Technickou univerzitou 
a košickým zborom Collegium Technikum v 
Dome umenia. Spevácky zbor je laureátom 
medzinárodných súťaží a Grand Prix Eu-
rópa 2008. Koncerty pozostávali každoden-
ne zo 16 skladieb svetových autorov. Kon-
cert bol vypredaný, členovia  Spoločnosti sa 
ho však  zúčastnili. Bol to nevšedný ume-
lecký zážitok, ako aj symbolické ukončenie 

činnosti v kalendárnom roku.

Daniela Hricová
 

AKTIVITY SPOLOČNOSTI
M. R. ŠTEFÁNIKA v PRAHE

* Spoločnosť M. R. Štefánika v Prahe 
sa združuje s inými, ideovo podobnými or-
ganizáciami (Společnost TGM, Společnost 
E. Beneše, české a slovenské organizácie) 
a navzájom si navštevujú svoje programy. 
Trikrát ročne sa stretávajú pri soche M. R. 
Štefánika na Petříne. Pripomínajú si osob-
nosti, ktoré vytvárali česko-slovenský kultúr-
ny kontext.

*    Dňa  28. októbra 2010 z príležitosti 92. 
výročia založenia Československej republi-
ky položil kyticu kvetín člen Výboru Spoloč-
nosti M. R. Štefánika Ing. Bohdan Kraus k 
soche jej spoluzakladateľa, Milana R. Štefá-
nika v Prahe na Petříne.

* Vo štvrtok, 11. novembra pri pietnej 
spomienke v Deň veteránov – na Deň prí-

Elsk din neste du kristensjel/
Blížneho miluj, kresťanská duša

       Els di, neste du kristensjel

       tred ham ikke med jernskodd hael,

       ligger han enn i støvet!

       Alt som lever, er underlagt

       Kjærlignetens gjenskapermakt,

       Bliver den bare prøvet.

       Blížneho miluj kresťanská duša

       železnou pätou po ňom nedupaj,

       hoci by v prachu čušal.

       Všetko, čo žije, musí naozaj

       ustúpiť moci lásky, ktorá vraj

       ho takto iba skúša.
 
Ingrid Sletten/ Ingrid Sletten
Songen om mitt liv/ Pieseň o mojom 
živote
Preložil Milan Richter

Túto nádhernú pieseň zaspievala  
nórska speváčka Herborg Kråkevik
27. októbra 2010 
na vernisáži nórsko-slovenskej výstavy
Tribute to Bjørnson/
Pocta Bjørnsonovi 
na Bratislavskom hrade

Odhalenie pamätníka B. Björnsona v Ružíne
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(Vybrané úryvky z knižky Pavla Gallu: Pamäti)

meria prvej svetovej vojny v kostole sv. Mi-
kuláša v Prahe na Staroměstskom námestí. 
Spomienkovú ekumenickú slávnosť organi-
zovala Československá cirkev husitská (za 
účasti patriarchu, dvoch biskupov a mnohých 
kňazov) a Armáda Českej republiky za účasti 
mnohých veriacich.

Čestná stráž priniesla historické vlajky 
legionárov z prvej svetovej vojny. 

Prítomným sa prihovorili biskup Čsl. cirkvi 
husitskej David Tonzar, predseda Spoloč-
nosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko a v záve-
re bohoslužby náčelník generálneho štábu 
armády Českej republiky armádny generál 
Vlastimil Picek. Ocenil  skutočnosť, že  toto 
je jediné podujatie, ktoré nie je organizované 

rezortom obrany alebo veteránskymi spolka-
mi. Hovoril, že je nutné, aby si verejnosť viac 
cenila nasadenie dnešných účastníkov misií 
a nepovažovali ich za žoldnierov. Dr. Vojtech 
Čelko vo svojom prejave hovoril o sloven-
skom podieli na vzniku republiky, ktorý bol 
stelesnený nielen osobnosťou generála M.R. 
Štefánika, ale tisíckami slovenských vojakov, 
ktorí bojovali v československých légiách na 
francúzskom, talianskom a ruskom fronte 
a pri návrate do vlasti udržali viac než rok 
transsibírsku magistrálu. V závere svojho 
prejavu upozornil, že úcta k pamiatke pad-
lých v prvej svetovej vojne je nie cnosť, ale 
naša morálna povinnosť, lebo len tak ich pa-
miatka zostane v pamäti  nových generácií.

* 13. novembra 2010 uplynulo 20 rokov od 
otvorenia Domu slovenskej kultúry v Prahe. 
Jeho činnosť trvala do roku 1993, stala sa 
však vo svojej dobe významnou súčasťou 
pražskej kultúry. Posledným riaditeľom  Domu 
slovenskej kultúry bol predseda Spoločnosti 
M. R. Štefánika v Prahe dr. Vojtech Čelko. 

10. novembra 2010 od 17.00 hodiny 
sa v jeho bývalých priestoroch – dnes Pa-
lác Aventin na Purkyňovej ulici č. 4, Praha 
1 – na priateľskom stretnutí zišiel okruh 
ľudí, ktorí sa tu stretávali. Pri pohári vína, v 
družnej debate  spomínali  na  obdobie  de-
väťdesiatych rokov, súčasnosť, prepojenie 
slovenskej a českej kultúry,…

Vojtech Čelko

* Kým bol ešte Igor (Štefánik) slobod-
ný, vďaka jeho príťažlivým spoločenským 
chýrom sme sa dostali do bohémskej spo-
ločnosti bývalého námorného kapitána už 
zrelého veku. Oženil sa v Palánke s dcérou 
katolíckeho učiteľa. Nepátral som, no dalo 
sa vytušiť, že pre akú príčinu musel námor-
ný kapitán opustiť služby. Priženil sa, aby sa 
existenčne udržal, písal reportáže do novín. 
Písací stôl mal v úzadí veľkej izby, kde sa 
pred večerou zišla slušná, inteligentná spo-
ločnosť, ktorú kapitán, diskrétne utiahnutý 
pri písacom stole, sledoval. Do tejto vybe-
ranej spoločnosti bol pozvaný aj Igor a mňa 
vzal so sebou… Spoločnosť to bola prevaž-
ne úradnícka, rozhovor maďarský, ale bez 
akéhokoľvek politického zafarbenia. Čo sa 
z tej spoločnosti neskoršie vykľulo neviem, 
veď Igor sa čoskoro oženil a ja som z Pa-
lánky odišiel…



 * Nový Sad bol sídlom kraja i obchodu. 
Mali sme už tam i dvoch našich pravotárov, 
staršieho, Dr. Miloša Krnu, spoločensky na 
vysokej úrovni, no i skromnejšieho, milého 
Dr. Ľudovíta Mičátka z Kysáča. Obaja naslo-
vovzatí národovci, ku ktorým sa naši Slováci 
s dôverou obracali. Dr. Krnovi sme sa podľa 
spoločenských zvyklostí šli úradne pokloniť 
po predbežnom ohlásení u sekretárky, len u 
Dr. Mičátka bol nenútený priateľský vzťah. 
Koncipientom bol Dr. Jozef Holúbek, ktorý 
neskoršie prišiel do Mikuláša, kde sa zahľa-
del do jednej z našich krásavíc spevokolu 
Jelky Kállayovej, ktorá sa mu stala životnou 
družkou…



 * Príchodom Igora Braňa Štefánika a ná-
vštevami uňho veľmi ožila v Palánke uvedo-
melá spoločnosť. Spočiatku to bol brat Pa-
vel, agronóm, potom prišiel a chodil tam do 
školy brat Miro. Starší Lacko, bol už gymna-
zistom v Sarvaši. Cez vianočné sviatky sme 
ho vzali, už ako maturanta, so sebou do srb-

skej „čítaunice“, kde sme sa často stretávali 
so srbskou spoločnosťou. Lacko tu podstúpil 
aj krst vstupu do dospelej spoločnosti…

Keď ma Igor uvádzal do srbskej spoloč-
nosti, vedel, že nikdy nepijem na ex – každé-
ho hosťa totiž vítali prípitkom a ten s každým 
musel vyprázdniť pohárik do dna – preto mi 
kamarátsky poradil, nech pri prípitku všetko 
šikovne lejem pod stôl. Tak som vybŕdol so 
suchou kožou…



* Igora navštívil v Palánke aj otec Pavel 
Štefánik, evanjelický farár z Košarísk, no 
najvzácnejšia bola návšteva  brata, učenca 
dr. Milana Rastislava Štefánika, už vtedy 
astronóma zvučného mena v Paríži, ktorý 
svoje výskumy podložil vlastným bádaním 
vo hvezdárni na Mont Blancu. Tento, na roz-
diel od Igora, telesne chatrný, ale duševne 
rozvážny človek, so sprievodom prekonával 
tú najťažšiu horolezeckú cestu do hvezdár-
ne. Pútavo nám vedel rozprávať o útrapách 
výstupu a o ešte nebezpečnejšej ceste na-
späť. Mal v sebe skoro ženskú nehu, no keď 
bolo treba, v skromnom tele aj dušu udatné-
ho obra. Vždy, keď sa chystal na nebezpeč-
nú výpravu, zašiel do Košarísk k rodičom a 
k bratovi Igorovi do Palánky, vlastne odob-
rať sa, lebo nikdy nebolo isté, či sa ešte vráti 
živý. Bol pozorný nielen k svojej rodine, ale 
nezabudol ani na priateľov a z vrcholu Mont 
Blancu im posielal pozdravy. I ja som jeden 
dostal a veľmi ľutujem, že sa mi niekde stra-
til. Mravná sila  Milana Štefánika, jeho láska 
k človeku bola taká veľká, že kto sa s ním 
raz stretol, navždy si zachoval pamiatku 
na ideál mierumilovného človeka, aký by 
mal byť vzorom pre celé ľudstvo. No a hľa, 
kde nebezpečenstvo bolo omnoho menšie, 
nečakane ho stihla tragédia, keď sa v máji 
1919 vracal do oslobodenej vlasti. Neboli 
by sme si veru pomysleli, že tento človek 
s húževnatým duchom, ale slabým telom 
bude raz vojakom a že bude stáť na čele 
oslobodenia a našej prvej československej 

armády.


* Po prvej svetovej vojne bol za Slovákov 
poslancom v srbskom sneme Igor Štefánik. 
Škoda,  že  tento  skvelý  človek  neskoršie 
striedal pôsobiská a namiesto zaslúžené-
ho vyvrcholenia životnej práce chradol, až 
nakoniec skonal a pochovali ho v Novom 
Sade. Z listu jeho manželky, písaného 4. 
júna 1941 citujem „Odpusťte, že Vás dôver-
ne oslovujem, no takto sa lepšie priblížim 
k dobe, keď nám ešte všetkým trom bolo 
lepšie. Myslím tým na Vás, môjho už teraz 
nebohého muža a moju maličkosť. Vte-
dy sme nepočítali na mnohé trudné, ťaž-
ké chvíle, roky, ktoré prehrmeli nad nami 
až po smrť môjho drahomilovaného Igora. 
Tých pár rokov, keď sme ešte boli celkom 
mladí, plní krásnych plánov… Mne ostal na 
novosadskom cintoríne len jeden hrob... 
pre  mňa tým bolestnejší, že ho nemôžem 
navštevovať každý deň pre vzdialenosť a 
chorobu, ktorá ma od smrti drahého man-
žela neopúšťa. Úplne ma zronila jeho smrť 
i sily opustili, ktoré ma držali len tak dlho, 
kým mi boli potrebné na jeho opateru. Bol 
chorý šesť rokov a štyri mesiace, no vzdor 
tomu smrť prišla nečakane. Lekári podnikli 
všetko, no pomoci nebolo… Ďakujem Vám 
čo najúprimnejšie za sústrastné Vaše riadky 
a som Vám nekonečne povďačná za člá-
nok, ktorý som poslala do tunajších novín. 
Ani neviete,  ako sa teším, že i Vás môžem 
počítať medzi tých, ktorí sa pričinili trudný 
stav môjho manžela spríjemniť obsažnými 
správami, kartami a listami, ako boli Vaše. 
Zajtra idem, ak mi to zdravie dovolí, na hrob 
jeho a položím i vo Vašom mene kvieťa na 
jeho mohylu… Úžasne je mi ťažko, neviem 
sa uspokojiť, že uplynulo od nášho spoloč-
ného života 37 rokov…„

                                                    


* Pre historikum ešte pripomínam, že Igor 
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Štefánik pôvodne študoval právo v Pešti v 
čase, keď tam bol aj Ján Mudroň.

                                                         


* Po mojom trojročnom pobyte v Palánke 
sa uprázdnila kantorsko-učiteľská stanica 
na evanjelickej štvortriednej škole v Miku-
láši, mojom rodisku, po odchode Miloša 
Ruppeldta, ktorého zastupoval Václav Vra-
ný, učiteľ z Palúdzky a potom kustód Slo-
venského múzea v Martine. Na moje veľké 
prekvapenie ma na vypísaný súbeh vzali…



* Nové miesto v Mikuláši  bolo pre mňa 
rozprávkovým prekvapením. Bol som prijatý 
do lona prostredia, v ktorom v minulosti pô-

sobili mnohí vynikajúci pracovníci, na čele s 
M. M. Hodžom a práve to ma povzbudilo byť 
aspoň skromným pomocníkom národnobudi-
teľskej práce. Kolegom mi bol  bývalý učiteľ 
Rehor Uram, …bolo neuveriteľné, že oproti 
budove býva veľmi cenný pokračovateľ prá-
ce M. M. Hodžu, prvý znateľ a priateľ veľké-
ho Hviezdoslava a Kukučína dr. Jur Janoška.

Dostal som druhú triedu, prvú učila Mária 
Uličná, tretiu triedu Rehor Uram a štvrtú Da-
niel Bodický…                                          



Kto bol  Pavel Gallo? Pedagóg, kultúrny 
pracovník, dirigent  spevokolu Tatran. Na-
rodil sa 20. 1. 1884 vo Vrbici, dnes súčasť 
Liptovského Mikuláša, zomrel 13. 8. 1964 v 
Bratislave. 

Ako učiteľ a škôldozorca pôsobil v Kež-

marku, Prešove, Soproni, Bačke Palanke, 
Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Martine, No-
vom Meste nad Váhom. Ako župný inšpek-
tor sa zaslúžil o budovanie slovenského 
školstva, o výstavbu budov škôl. Bol edi-
tor, autor a spoluautor  učebníc. Zanechal 
v rukopise rozsiahle dokumentačne cenné 
memoáre. „Pamäti“ Pavla Gallu mapujú za-
ujímavý úsek našich dejín na prelome de-
vätnásteho a dvadsiateho storočia a podá-
vajú pestrý obraz o slovenskom  živote tých 
čias.  Z jeho rozsiahleho sedemstostránko-
vého rukopisu vybrala  editorka -jeho dcéra 
Ľuba Nogeová, významná slovenská literár-
na historička – výber, v ktorom nás uvádza 
do autorovho detstva, gymnaziálnych štúdií, 
zoznamuje s jeho krátkym pôsobením u  
dolnozemských Slovákov. 

Výber: Vojtech Čelko

S L O V O M  a  O B R A Z O MS L O V O M  a  O B R A Z O M
História jednej knihy

a/ Kniha Milan Rastislav Štefánik 
– významný slovenský cestovateľ a 
jeho nasledovníci

* Nápad: RNDr. František Kele 
PhD

* Pohľad na knihu: 180 stranová 
kniha v tvrdej väzbe, laminovaná s pre-
balom so 70 farebnými fotografi ami a 
plnofarebnou tlačou. Napísaná je v ja-
zyku slovenskom, resumé v anglickom 
a francúzskom jazyku.

*  Predslov: Ing. Ján Tatara
*  Príhovor: RNDr. Vojtech Rušin 

DrSc
*  Úvod RNDr. František Kele 
*  Namiesto záveru: Mgr. Peter Uh-

lík
*  Obsah: 
 1. časť: Najväčší slovenský cesto-

vateľ prvej polovice 20. storočia – ces-
tovateľské dimenzie M. R. Štefánika 
a najvýznamnejšie cesty a výpravy: 
Mont Blanc – Alcossebre- Mont Blanc-  
Ura Tjube- Mont Blanc - Laghouat,  
Ghardaia, Kairuan – Papeete, Mont Fa-
iere – Neiafu – Passa Quatro – Papeete 
-Quito – Casablanca. Rabat – Grécko, 
Srbsko, Bulharsko  - Cesty v roku 1916 
a 1917 – Druhá cesta okolo sveta v ro-
koch 1918 a 1919. Zemepisné poznám-
ky, Štefánikov cestovateľský odkaz a 
mapa najvýznamnejších Štefánikových 
ciest

 2. časť: V duchu Štefánikovho 

cestovateľského  odkazu  –  niektorí 
významnejší cestovatelia zo Slovenska 
druhej polovice 20. storočia: prírodo-
vedci – horolezci – vodáci a jachtári – 
polárnici a expediční turisti – fi lmári a 
fotografi  – ostatní cestovatelia

* Komu je určená a odporúčaná: 
všetkým, ale najmä mládeži a mladým 
ľuďom. Poskytuje informácie o málo 
známej a menej propagovanej dimen-
zii Štefánikovho diela – o jeho dielach, 
cestách a výpravách. Zostavovateľ, ko-
mentátor a autor publikácie koná tak 
v nádeji, že mladí ľudia budú cez túto 

kategóriu výraznejšie a hlbšie vnímať 
osobnosť Štefánika a nadväzovať na 
jeho dielo – najmä v etických a morál-
nych hodnotách v oblasti vedy a pozná-
vania. Napokon sám Štefánik podnietil 
viacerých našich významných cestova-
teľov v pokračovaní jeho vedeckého, 
diplomatického diela a cestovateľského 
odkazu 

* Recenzia knihy: RNDr. Vojtech 
Rušin a MUDr. Igor Čech.

*  Kniha  bola  vydaná  vďaka  fi -
nančnej podpore Trenčianskeho samo-
správneho kraja a podpore mnohých 

Prezentácia v Košariskách
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právnických a fyzických osôb, 
* Poďakovanie autora: mnohým, 

ktorí materiálne pomohli vydaniu knihy 
a najmä tým, ktorí čítali a pripomien-
kovali rukopis: Ľudmila Keleová, Má-
ria Gallová, Vojtech Rušin, Igor Čech, 
Peter Uhlík, Tatiana a Peter Grófovci, 

Eva Grešková, Eva Benčíková,…
* V edícii Nedajme zabudnúť vy-

dal R.G.T-PRESS, s.r.o v spolupráci s 
DALI - BB, s.r.o. Banská Bystrica v 
roku 2010.

b/ Prezentácia alebo uvedenie knihy 

do života 
Trasa: Košariská – Myjava – Piešťa-

ny – Banská Bystrica
–  23. júl 2010 Košariská: knihu vy-

prevadili na cestu pani farárka z Ko-
šarísk – Zuzana Durcová s manželom, 
ktorí knižku posypali pieskom zo Sahary

– 18. augusta 2010 sa v Myjave, v 
hoteli Štefánik stretli s autorom, ktorý 
knižku odprezentoval a premietol aj 
fi lm „Výstup na Mont Blanc“  záujem-
covia o taje neznámych krajov a Mgr. 
Peter Uhlík v zastúpení primátora mes-
ta (bol v ten deň žiaľ na pohrebe) sym-

bolicky knižku polial slivovicou,
– 18. novembra 2010 v priestoroch 

Kursalónu v Piešťanoch za účasti pri-
mátora mesta Rema Cicutta, predsedu 
Spoločnosti M. R. Štefánika  J. Tataru 
a autora knihy ju uviedli do života tre-
tíkrát, symbolicky poliatím kúpeľnou 
vodou, 

– knižku čaká ešte jedna prezentá-
cia – v Banskej Bystrici 13. decembra 
2010.

    Na  prezentáciách sa podieľali 
okrem Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika predovšetkým obce (Koša-
riská) a mestá (Piešťany, Myjava, Ban-
ská Bystrica) a ich zariadenia (penzión 
u Juhása, Kursalón, Mestská knižnica 
Piešťany, IC) a Rotary kluby.

Okrem týchto prezentácií autor kni-
hu   predstavil   aj  v  bratislavských 
kníhkupectvách (Panta Rei – 29. 9., 
Svet knihy 1. 12. 21010), 23. 11. v Štát-
nej vedeckej knižnici v Banskej Bystri-
ci, v Informačnom centre v Ivánke pri 
Dunaji (organizátor MO MS), na ško-
lách v Senici (4. 11.), Piešťanoch (18. 
11.) a vo Vrábloch (14. 11. 2010).

Knižka bola darovaná prezidento-
vi SR, pánovi Ivanovi Gašparovičovi, 
predsedníčke vlády SR pani Ivete Radi-
čovej, ministrom vlády SR p. Danielo-
vi Krajcerovi a p. Ľubomírovi Galkovi.

Prezentácia v Myjave

Prezentácia v Piešťanoch  (foto V. Dusíková)
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Ide, ide… PANCIEROVÝ  VLAK  IPV-I  ŠTEFÁNIK
Po vypuknutí Povstania poci-

ťovala 1. čs. armáda na Sloven-
sku nedostatok ťažkých zbraní, 
preto sa prikročilo k stavbe im-
provizovaných pancierových vla-
kov. Rozkaz na stavbu panciero-
vého vlaku Štefánik bol vydaný 
už 4. septembra 1944. Na jeho   
výstavbe   sa   po   konštrukčnej 
stránke podieľali plk. Štefan 
Čáni a npor. Hugo Wainberger 
(po vojne H. Velan). Stavba sa 
realizovala v dielňach Sloven-
ských železníc vo Zvolene. Prvý 
vlak bol hotový v rekordnom 
čase - 14 dní, druhý Hurban 
dokonca - za jedenásť. Vrátane 
tretieho vlaku Masaryk boli vlaky 
postavené spolu za päť týždňov. 
Stavalo sa podľa predvojnové-
ho československého predpisu, 
pričom bola súprava na základe 
skúseností nemeckej a soviet-
skej armády doplnená o tankové 
vozne. Povstalecký pancierový 
vlak tak mal predsunutý, delový, 
guľometný vozeň a lokomotívu. 
Tankové vozne boli zaradené 
pred a za lokomotívu. Delový a 
guľometný vozeň boli postave-
né z vagónov radu U. Do voz-
ňa bola vstavaná drevená kon-
štrukcia, medzery boli vysypané 
štrkom a doplnené oceľovými 
doskami,  slúžiacimi  ako  pan-
cierovanie. Delový vozeň mal vo 
svojej výzbroji jeden 8 cm kanón 
a dva ťažké guľomety, guľomet-
ný vozeň päť ťažkých guľome-
tov. Pancierová lokomotíva radu 
320.2 nebola okrem zbraní ob-
sluhy vyzbrojená podobne ako 
plošinový vozeň, na ktorom sa 
prevážal materiál na opravu tra-
te. Jeho primárnou úlohou však 
bola ochrana pancierovej súpra-
vy pre nastraženou náložou. Na 

zástavbu do tankových vozňov 
určili nepojazdné tanky Škoda 
LT vz. 35. Dielne slovenských 
železníc vo Zvolene na stavbu 
týchto vozňov použili vagóny 
radu Vd a Vl. Pancierový vlak 
IPV-I Štefánik mal tri tankové 
vozne, z toho jeden záložný. 

Do bojov zasiahli ako prvé 
vlaky Štefánik a Hurban a to za-
čiatkom októbra 1944. 

Štefánik pri Starej Kremničke 
a Hurban pri Čremošnom. Zatiaľ 
čo Štefánik - veliteľ npor. Anton 
Tököly, neskôr kpt. František 
Adam - poväčšine operoval na 
juhozápadnom úseku frontu v 
rámci III. taktickej skupiny (Zvo-

len – Hronská Dúbrava, Zvolen 
- Krupina), Hurban bol nasad-
zovaný v rámci bojov na trati 
Harmanec – Čremošné a Brez-
no – Červená Skala. Masaryk 
bol nasadený koncom októbra 
do ťažkých obranných bojov na 
trati Brezno – Červená Skala. 
V posledných dňoch odporu 
povstaleckej armády boli vlaky 

sústredené do priestoru Harma-
nec – Uľanka, kde ich posádky 
opustili a stali sa po porážke 
povstania korisťou nemeckej 
armády. Po skončení vojny sa 
na Slovensko vrátili tri vozne 
pancierových vlakov. Zatiaľ čo 
jeden tankový skončil v šrote, 
druhý bol zrekonštruovaný a za-
choval sa vo Zvolene, pôvodne 
pred železničnou stanicou, dnes 
v areáli ŽOS Zvolen. Guľometný 
vozeň sa po rekonštrukcii dostal 
do areálu Múzea SNP v Banskej 
Bystrici.

                         
PhDr. Marian Uhrin, PhD, 

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Dodatok: Myšlienka zre-
konštruovať a spojazdniť po-
vstalecký pancierový vlak IPV-I 
Štefánik vznikla pred niekoľkými 
rokmi, pričom s jej realizáciou 
sa začalo pri príprave plánov na 
oslavy 64. výročia SNP v roku 
2009. Vozne patrili rôznym vlast-
níkom a nachádzali sa na viace-

rých miestach. Bolo potrebné 
zabezpečiť ich presun do želez-
ničného depa vo Zvolene, kde 
sa uskutočnili rekonštrukčné 
práce. Vďaka výraznej pomoci 
partnerov projektu, rekonštruk-
cia bola zrealizovaná v pomerne 
krátkom čase. Trojfarebnou  ka-
mufl ážou zrekonštruovaný IPV-I 
Štefánik tak mohol byť predsta-
vený verejnosti.

V roku 2009 sa predstavil ve-
rejnosti počas osláv Slovenské-
ho národného povstania.

V roku 2010 od 19. apríla do 
12. septembra stál na železnič-
ných staniciach Košice – Liptov-
ský Mikuláš – Piešťany – Žilina 
– Trnava – Bratislava – Zvolen – 
Dobrá Niva. Na tejto trase ho vi-
delo desiatky tisíc návštevníkov 
– medziiným aj mnohí členovia 
a sympatizanti  Spoločnosti Mi-
lana Rastislava Štefánika.

Na otázku, ako dostávali pan-
cierové vlaky svoje pomenova-
nie, dr. Uhrín odpovedá:

Pancierové  vlaky  už  od  po-
čiatku dostávali okrem číselné-
ho označenia aj pomenovania, 
podobne ako vojenské lode. 
Slovensko postupovalo podob-
ne s tým, že vlaky boli poväčši-
ne pomenované po národných 
dejateľoch. V roku 1939 bol vlak 
IOV-40 pomenovaný Bernolák 
a počas povstania v roku 1944 
sa v tradícii pokračovalo. Samo-
zrejme prvý vlak bol pomenova-
ný podľa generála Milana Rasti-
slava Štefánika, ďalšie podľa M. 
Hurbana a  T. G. Masaryka. Je-
dinú výnimku predstavoval pan-
cierový vlak pomenovaný Orol, 
postavený v roku 1942.

Fotografi a  vlaku na pretekoch parných rušňov vo Zvolene – 
Grand Prix Zvolen – tu vlak videlo cca 10 tisíc ľudí.

OKTÓBROVÉ SPOMIENKY 2010
Oslava ČSR v Muzeu T. G. Masaryka a v divadle SEMAFOR

 28. říjen jako den svého zrodu má za-
psáno do svého pomyslného rodného listu 
nejen samostatná  Československá repub-
lika, ale také česko-slovenská společnost 
CZECHOSLOVAK REAL (ČSR), která i v 
tomto roce pokračovala v započaté tradici 
a své založení i založení celého Českoslo-
venska oslavila slavnostním představením 
v divadle SEMAFOR.

Slavnostnímu představení předcházela v 

odpoledních hodinách simultánní šachová 
partie v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, 
které společnost podporuje. Pět osobností - 
Ing. Vladislav Stanko - jednatel společnos-
ti CZECHOSLOVAK REAL, Ing. Martin 
Pecina, MBA – poslanec a bývalý ministr 
vnitra, Marcel Dekanovský - generální ředi-
tel Music Box, TV NAŠA, Ing. Jiří Pergler 
- ředitel Českých lupkových závodů a Mgr. 
František Povolný- ředitel Muzea T. G. Ma-

saryka Rakovník  sehrálo v muzeu simul-
tánní šachovou partii s šachovým velmist-
rem Sergejem Movsesian, který dokázal i 
se zavázanýma očima hrát proti všem pěti 
hráčům najednou a porazit je. 

Večerní představení muzikálu KYTICE 
v divadle SEMAFOR uvedlo několik vý-
znamných hostů společnosti ČSR. Zástup-
ci Společnosti M. R. Štefánika Mgr. Peter 
Uhlík, Dr. František Kele a Muzea T. G. 
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Masaryka Mgr. František Povolný shodně 
zdůraznili význam česko-slovenských vzta-
hů a poděkovali společnosti ČSR za podpo-
ru.  Legendární česká televizní a rozhlasová 
hlasatelka paní  Kamila Moučková ve svém 
projevu připomněla všem hostům  cestu, 
kterou za svou svobodou musela českoslo-
venská vlast ujít od svého založení.  

Na závěr pak všichni hosté společně s 
jednatelem společnosti ČSR panem Ing. 
Vladislavem Stankem popřáli paní Jitce 
Molavcové a panu Jiřímu Suchému k další 
úspěšné sezóně 

Během slavnostního večera uspořáda-
la společnost ČSR v divadle SEMAFOR 
charitativní sbírku dlouhodobého celoná-
rodního projektu České televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti podporující 
znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let - 
Pomozte dětem. Během slavnostního večera 
přispěli hosté do sbírky částkou 8. 858 Kč.

Jitka Neumannová
 

Socha Tomáša G. Masaryka v Bratislave

Pri príležitosti 92. výročia  vzniku I.ČSR 
odhalili  za prítomnosti ministra zahranič-
ných vecí Mikuláša Dzurindu   na Vajanské-
ho nábreží, pred  Slovenským  národným 
múzeom sochu Tomáša G.Masaryka, ktorý 
je súčasťou Pamätníka  československej 
štátnosti.

Socha  T. G. Masaryka je vysoká 2,2 me-
tra a je odliatkom diela pražského sochára 
z doby secesie, Ladislava Šalouna.  Sochy 
TGM sú  aj v iných mestách sveta napr. vo 

Washingtone,  v  Mexiko City, v Petrohra-
de, Užhorode,  v Košiciach, na zámku v To-
poľčiankach….

Do zbierky na bronzový odliatok sochy  
v Bratislave prispelo 115 darcov v sume 47 
670 € (1,17 miliónov Sk). Na slávnostnom 
podujatí  sa zúčastnilo asi 400  účastníkov.

Za Spoločnosť M. R. Štefánika položili 
kyticu kvetov k soche Ing. Ján Tatara a Ing.
Ľuboš Valášek st. Po skončení aktu odha-
lenia sochy a príhovorov hostí sa  členovia  
SMRŠ spolu s členmi Nadácie M. R. Štefá-
nika v Bratislave (prof. Ján Fuska, Ing. Ivan 
Šesták, Ing. Pavol Šesták) položili kyticu 
kvetov aj k soche M. R. Štefánika.

- jt -

Martinská spomienka

V piatok 22. októbra sa uskutočnila člen-
ská schôdza Klubu priateľov T. G. Masary-
ka a M. R. Štefánika v Martine. Jej program 
sa niesol už v tradičnom duchu, ale zároveň 
obsahoval niekoľko prekvapení.

Na nádvorí Štefánikovho ústavu stoja 
busty zakladateľov nášho prvého samo-
statného štátu, ktorých meno klub nesie. 
Okrem našich členov, ktorí si ich pamiatku 
pripomínajú pravidelne, sa tento rok k spo-
mienkovej slávnosti a symbolickému kla-
deniu vencov pripojili aj študenti Gymná-
zia V. Paulínyho – Tótha. Účasť prisľúbil aj 
primátor Martina Mgr. art. Andrej Hrnčiar, 
ale nakoniec sa kvôli pracovným povinnos-
tiam osobne zúčastniť nemohol.

Napriek tomu, že Slovenská sporiteľňa 
získala prestížnu cenu Europa Nostra, 
udeľovanú za záchranu kultúrnych pamia-
tok, len málo Martinčanov vie o existencii 
sály, v ktorej sa zrodil jeden z najdôležitej-
ších dokumentov našich dejín – Martinskej 
deklarácie. Priamo tu, v bývalej budove 
Tatrabanky, schôdza pokračovala. Hlav-
ným bodom programu bola prednáška doc. 
PaedDr. Miloša Kovačku PhD. v priesto-
roch Turčianskej knižnice. Jeho príspevok 
– prednes autentických zápiskov Fedora 
Ruppeldta, účastníka Martinskej deklará-
cie, zanechal vo všetkých poslucháčoch hl-
boký zážitok.

Dúfame, že naša činnosť bude aj ďalší 
rok pokračovať rovnako zaujímavo a že sa 
nám vo väčšej miere podarí zaujať mladých 
ľudí. 

Mária Kuková

Čestný predseda SMRŠ Peter Uhlík odovzdáva knihy J. Molavcovej a J. Suchému - dar Spoločnosti

Kladenie kytice k soche MRŠ v Martine
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Opäť po roku, v mesiaci ok-
tóber 2010  sa zišli členovia a 
sympatizanti Spoločnosti Mi-
lana Rastislava Štefánika na 
svoje XX. Valné zhromaždenie. 
Cieľom ich cesty boli Piešťany 
a dobre známe Kultúrno- spolo-
čenské  centrum Fontána, ktoré-
ho nielen priestory, ale aj prístup  
pracovníkov  zariadenia  sú  zá-
rukou úspešnosti podujatia

Duch Milana Rastislava Šte-
fánika dokonale napĺňal  pries-
tor – práve  sa  končil  IV.  roč-

ník prehliadky fi lmov z oblasti 
astronómie, kozmonautiky a 
prírodných vied – Astrofi lm – a 
vo foyeri si účastníci podujatia 
mohli pozrieť dve výstavy, tema-
ticky venované tejto Osobnosti: 
prehliadku  víťazných  literár-
nych prác  mladých  ľudí a vý-
stavu, ktorú zrealizovala Hvez-
dáreň v Partizánskom. 

Po prezencii, úderom gongu 
začal program. Otvorilo ho hu-
dobno – dramatické pásmo do-
plnené  videoprojekciou  pod ná-

zvom „Čriepky zo života Milana 
Rastislava Štefánika“ v podaní 
rodiny Kukovej z Martina (ma-
minka so synom a dcérou z Klu-
bu TGM a MRŠ). Autentičnosť 
fotografi í, obľúbená pieseň M. 
R. Štefánika,  ľubozvučná slo-
venčina… množstvo „čriepok“ 
a celkový prejav vystupujúcich 
sa stretli s veľkým aplauzom a 
uznaním.

Po  úvodných slovách, kde o.i. 
zaznelo „Milana Rastislava Šte-
fánika, ktorého meno nesie naša 

Spoločnosť mnohí vykresľujú 
ako človeka s negatívami a po-
zitívami – ostatne ako mnohých 
z nás. Keď však čítame spomi-
enky jeho spolupracovníkov, do-
čítame sa aj takéto hodnotenie, 
napr. v podaní francúzskeho  di-
plomata  Jeana Adriena Antoina 
Julesa Jusseranda: „Jeho duch 
mal najvzácnejšie vlastnos-
ti – nezdolnú odvahu, pokojnú 
odhodlanosť, ktorej sa nemohli 
dotknúť údery osudu a rozváž-
nu múdrosť, ktorej priamu cestu 

XX. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Dotyky priateľstva

Mesto Brezno má celkove šesť partner-
ských miest – český Nový Bydžov, fran-
cúzsky Meudon, poľský Ciechanow, grécku 
Agriu, srbský Čačak a rumunský Nadlak.

Každoročne, spolu s partnerskými mesta-
mi preto uskutočňuje v závere mesiaca októ-
ber „Partnerské dni“, ktoré zavŕšia Akt part-
nerstva pri soche generála M. R. Štefánika.

Zástupcovia  krajín, spolu s primátorom 
mesta Jaroslavom Demianom položia kve-
tinovú zástavu Európskej únie k soche, čím  
chcú symbolicky vyjadriť súdržnosť so svo-
jimi partnerskými mestami. Po druhýkrát sa 
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 
pripojila  k tejto spomienkovej slávnosti 
položením kytice  kvetov v nádeji na peknú 
tradíciu. Pretože práve  Dotyky  priateľstva  
prezentujú  vzťah ľudí ku kultúre, k sebe sa-
mým, vytvárajú   podmienky pre rast, ďalší 
rozvoj a spoluprácu. Je v tom pre nás aj  kus 
symboliky. OKTÓBER…

- mg -

Cena Mateja Hrebendu 2010

Jedným zo základných cieľov občian-
skeho združenia Obec Slovákov v Českej 
republike od jej vzniku v roku 1992 je pes-
tovanie vzájomnosti Čechov a Slovákov. 
Vzájomnosť, úzku kultúrnu, duchovnú a 
ekonomickú spoluprácu dvoch blízkych ná-
rodov považujeme za hodnotu, ktorá je pre 
Slovákov žijúcich v ČR životne dôležitá. 
Hodnotu vzájomnosti si OS v ČR a s ňou 
širšia verejnosť každý rok pripomína tým, 

že oceňuje osobnosti, ktoré sa o jej pestova-
nie významne zaslúžili a udeľuje im Cenu 
Mateja Hrebendu.  

Tento národný buditeľ žil v rokoch 1796 
až 1880 v gemerskej dedinke Hačava. Už 
ako chlapec stratil zrak, ale aj tak vytrvalo 
zbieral ľudové piesne a iným diktoval do 
pera svoje verše. Vlastnú zbierku starých 
kníh daroval Matici slovenskej a gymná-
ziu v Revúcej. Bola medzi nimi aj Kollá-
rova Slávy dcéra a Šafárikove Slovanské 
starožitnosti. Pre nás je podstatné, že bol 
tiež neúnavným kolportérom slovenských a 
českých kníh, ktoré pri svojich cestách po 
Slovensku a Morave  roznášal v  batôžku na 
chrbte. Tento slepý, chudobný muž vnášal 
medzi pospolitý ľud svetlo slova, písaného 
po slovensky aj po česky a patril tak medzi 
prvých poslov vzájomnosti dvoch blízkych 
národov. Jeho životná cesta a osudy nám 
dávajú poučenie aj o tom, že Slovensko 
vždy bolo, je a bude bohatou krajinou práve 
vďaka takýmto pracovitým, múdrym a obe-
tavým ľuďom. 

Prvými ocenenenými v roku 1997 boli 
novinár Petr Uhl a galerista Miro Smolák. 
Druhou dvojicou, ktorá túto cenu dostala 
v roku 1998 boli režisér Juraj Jakubisko a 
generálny riaditeľ Českého rozhlasu Vác-
lav Ježek. Treťou ocenenou dvojicou v 
roku 1999 boli herečka Helena Růžičková 
a režisér Jozef Bednárik. Štvrtú dvojicu v 
roku 2000 tvorili ministri školstva Eduard 
Zeman (ČR) a Milan Ftáčnik (SR). V roku 
2001 cenu obdržali senátor Václav Fischer 
a spevák Miro Žbirka. V roku 2002 to boli 
básnik Ľubomír Feldek a novinár a ekonóm 
Miroslav Pavel. V roku 2003 cenu obdržali 
operný spevák Peter Dvorský a manažérka 
divadla Hana Heřmánková. V roku 2004 
boli ocenení slovenský herec Ladislav Chu-
dík a český historik, profesor Jan Rychlík. 

Výkonná rada OS v ČR udelila cenu Ma-
teja Hrebendu za rok 2005 spisovateľovi, 
slovenskému   veľvyslancovi    v    Prahe    
Ladislavovi Ballekovi a predsedovi Folk-
lorního sdružení v ČR Zdenkovi Pšenicovi. 
V roku 2006 bola jubilejná cena (desiata) 
slávnostne odovzdaná na Arcibiskupskom 
zámku v Kroměříži. Prevzali ju literárny 
vedec, diplomat, politik Rudolf Chmel a 
Václav Mikušek starosta Rožnova pod Rad-
hoštěm. Za rok 2007 bola cena udelená Šte-
fanovi Zimovi, predsedovi Folklórnej únie 
na Slovensku a Olge Kalčíkovej, námest-
níčke hejtmana Plzeňského kraja. Slávnost-
ný akt sa v roku 2007 uskutočnil v Gotickej 
sále radnice mesta Tábor. V roku 2008 Cenu 
Mateja Hrebendu prevzali v Hradci Králové 
Igor Otčenáš – kultúrny atašé Veľvyslanec-
tva SR v ČR, riaditeľ Slovenského inštitútu 
v Prahe a Otakar Divíšek – primátor mesta 
Hradec Králové. V roku 2009 cenu prevzali 
Ľubica Svárovská – vedúca redaktorka Čes-
kého rozhlasu Praha a Zbyněk Adam – kní-
hkupec slovenských kníh v Prahe. 

V roku 2010 cenu z rúk predsedu OS v 
ČR prevzali Vojtech Čelko – historik, pred-
seda Spoločnosti M. R. Štefánika a Vítěz-
slav Koukal, riaditeľ Valšského múzea v 
prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Cena 
bola odovzdaná v Slovenskom inštitúte v 
Prahe dňa 27. 11. 2010 o 16.00 hodine.

- pl -


Predsedníctvo a Výbor Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika  so sídlom v 
Brezovej pod Bradlom úprimne blahoželá 
oceneným  laureátom Ceny Mateja Hre-
bendu a želá si  dlho pretrvávajúce osobné 
i pracovné  priateľstvá pre rozvoj kultúry  
v ČR i SR.
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nenarušila nijaká zištná  vášeň. 
K tomu najrozmanitejšie  vedo-
mosti a to všetko zastreté prí-
jemnosťou, nie príliš známych 
u „ľudí činu“ si minútou ticha 
pripomenuli účastníci zhromaž-
denia tých ľudí, ktorí už nie sú 
medzi nami. S úctou a láskou na 
nich spomíname i v súčasnosti, 
pretože oni boli tí, ktorí preorá-
vali brázdy úspešnosti Spoloč-
nosti M. R. Štefánika.

XX. Valnému zhromaždeniu 
predsedalo pracovné predsed-
níctvo – gen. Ing. Svetozár Na-
ďovič, Mgr. Peter Uhlík, Ing. Ján 
Tatara a Mgr. Mária Gallová.

Do volebnej a návrhovej 
komisie Predsedníctvo navrh-
lo Ing. Jána Maniačka, RNDr. 
Vlastimila Kátlovského a MUDr.
Pavla Masaryka. Po zvládnutí 
formálnych úloh každého val-
ného zhromaždenia  nasleduje  
správa o jej činnosti.

Správa o činnosti a fi nanč-
nom hospodárení, ktoré pred-
niesol predseda Spoločnosti  
Ing. Ján Tatara.                                                                               

Vážení hostia, vážení čle-
novia SMRŠ, dámy a páni, milí 
priatelia!

Dovoľte, aby som Vás pri prí-
ležitosti zasadnutia XX. Valného 
zhromaždenia SMRŠ srdečne 
pozdravil v Kultúrno spoločen-
skom centre Fontána v Piešťa-
noch. Ďakujem Vám, že ste si 
našli čas a prišli ste, aby sme 
spoločne mohli zhodnotiť našu 
prácu, vzájomnú spoluprácu a 
aby sme hľadali nové cesty na-
šej ďalšej činnosti.

Stretávame sa v roku, kedy 
sme si so cťou pripomenuli 130.
výročie narodenia M. R. Štefá-
nika a 20. výročie vzniku našej 
Spoločnosti. Stretávame sa zno-

va v mesiaci október, kedy si zá-
roveň pripomenieme 92. výročie 
vzniku slobodného, demokra-
tického štátu Československa, 
ktorého spoluzakladateľom bol 
práve Milan Rastislav Štefánik.

Skôr, ako sa dostanem k 
správe o činnosti, dovoľte mi pár 
slov k tejto historickej udalosti:

Vedecká činnosť M. R. Šte-
fánika, jeho cesty po svete pred 
prvou svetovou vojnou boli obdi-
vuhodnou a často dramatickou 
kapitolou  jeho  života.  Najvý-
znamnejšou činnosťou ostáva 
jeho diplomatický, politický a vo-
jenský zápas za vytvorenie Čes-
koslovenska. V tomto zápase 
našiel zmysel svojho života a 
tomuto cieľu sa bezvýhradne 
obetoval,  aj  keď  často  mu-
sel siahnuť na dno svojich síl. 
Ťažké bolo obdobie od jesene 
1918  do jari 1919, ktoré strávil 
v československých légiach na 
Sibíri spoločne s priateľom Mau-
riceom  Janinom.

Vznik ČSR a zánik Rakúsko-
uhorskej monarchie považuje-
me za záchranu slovenského 
národa a za prameň vzdelanost-
ného a kultúrneho vzostupu, 
vďaka ktorému dnes budujeme 
vlastný štát.

Deväťdesiatdva ročný prí-
beh je produktom veľmi dra-
matického úseku novodobých 
európskych dejín. Historicky 
je to krátka doba – z hľadis-
ka ľudského života je to jeden 
ľudský život alebo pôsobenie 
niekoľkých generácií. Chceme 
veriť, že my, ktorí sme sa tu zišli  
sme ľudia,  ktorých táto minulosť 
napĺňa hrdosťou. Tí ostatní mu-
sia aspoň akceptovať to, že bez 
tohto historického úseku by sme 
nemuseli a ani neboli dnes tu v 

slobodnej, demokratickej kraji-
ne Európskej únie. Preto sme 
právom hrdí na M. R. Štefánika 
ako vedca, vojaka a diplomata 
práve pre jeho činorodý život a 
významné dielo, ktoré sa stalo 
súčasťou dejín slovenského ná-
roda.

A teraz mi dovoľte urobiť krát-
ky výpočet činnosti našej Spo-
ločnosti:

Výbor – je 15-členný a od 
posledného VZ zasadal celkom 
6x: riešil zásadné veci, ktoré sú 
základným poslaním našej Spo-
ločnosti a samozrejme organi-
začné záležitosti, ktoré sú dôle-
žité pre jej činnosť. Výbor sa z 
praktických dôvodov stretával v 
Piešťanoch, v salóniku KURSA-
LÓNU, kde sme našli výborné 
zázemie pre naše rokovania, za 
čo vďačím jeho majiteľovi,  pá-
novi Ondkovi.

Každý, kto číta náš časopis 
BRADLO je zároveň informova-
ný o historických faktoch, akti-
vitách a o spoločenskom živote 
našej Spoločnosti. Dovoľte mi 
pri tejto príležitosti, aby som sa 
poďakoval za mimoriadne úsilie 
Mgr. Petrovi Uhlíkovi pri tvorbe 
a vydávaní nášho občasníka 
BRADLA. Zvlášť preto, lebo z 
osobných dôvodov sa vzdáva 
šéfredaktorskej činnosti a zostá-
va prispievateľom a pomocní-
kom pri jeho vydávaní – a tak 
už vopred ďakujem pani Mgr. 
Márii Gallovej, ktorá prijala túto 
zodpovednú úlohu miesto pána 
Uhlíka. A aby toho nebolo dosť, 
tlačiareň Grafl inea Brezová pod 
Bradlom, ktorá vydávala BRAD-
LO takmer 20 rokov, skončila 
svoju činnosť. To znamená, že 
časopis sa bude pripravovať 
v Banskej Bystrici a tlačiť  tu v 

Piešťanoch, vo fi rme „PN print“. 
Ide totiž o to, aby sme BRADLO 
zachovali v takej podobe ako 
doteraz, aby sa Vám dostalo v 
papierovej a nie iba v elektro-
nickej pošte. Vopred ďakujem aj 
všetkým, ktorí podajú pomocnú 
ruku a taktiež aj prispievateľom  
hlavne z radov Klubov,  jednot-
livcom a sympatizantom našej 
Spoločnosti.

Z aktivít našej Spoločnosti v 
období od posledného VZ do-
dnes spomeniem tie najhlav-
nejšie: hlavným bodom našich 
aktivít v uplynulom roku bola prí-
prava a samotná realizácia spo-
mienkovej slávnosti 20.výročia 
vzniku našej SMRŠ. Verím, že 
tejto slávnosti ste sa zúčastnili 
takmer všetci tu prítomní a snáď 
mi dáte za pravdu keď poviem, 
že to bolo príjemné, prospešné 
a úspešné stretnutie. Pri tejto 
príležitosti sme odovzdali 11 
dekrétov čestného členstva vý-
znamným žijúcim osobnostiam  
a 5  osobnostiam in memoriam.

Je len samozrejmé, že ďal-
šou udalosťou tohto roku bolo 
pripomenutie si 130. výročia na-
rodenia M. R. Štefánika  v Ko-
šariskách a na Bradle.Aktívne 
sme sa zúčastnili na prípravách 
a realizácii tejto veľkej slávnosti.

K tomuto jubileu sa pripravo-
valo vydanie knihy Dr. F. Keleho 
v spolupráci s našou SMRŠ „M. 
R. Štefánik – významný cesto-
vateľ a jeho nasledovníci.“ Kni-
hu sa podarilo vydať a úspešne 
sme ju prezentovali práve na 
spomínanej slávnosti v Košaris-
kách.

Pripomenuli  sme aj 90.výro-
čie podpisu Trianonskej zmluvy 
pri pomníku Dr. Štefana Osus-
kého v Brezovej pod Bradlom.

Koncom roka 2009 sme sa 
zúčastnili na slávnostnom akte 
udelenia čestného názvu Hvez-
dárni a planetáriu v Hlohovci 
na Hvezdáreň a Planetárium 
Milana Rastislava Štefánika. 
Tento názov bol udelený na náš 
podnet a pod záštitou predsedu 
TTSK.

Založili sme účelový účet v 
pobočke SLSP v Nitre za úče-
lom verejnej zbierky fi nančných 
prostriedkov na realizáciu zho-
tovenia sochy M. R. Štefánika 
v Nitre, ktorá už zaznamenáva 
úspešnosť.

Tak ako každý rok, aj v pre 
rok 2009 sme založili Notársku 
zápisnicu za účelom možnosti 
získania 2% dane z príjmu. Už 

Pracovné predsedníctvo Valného zhromaždenia
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teraz pracujeme na tom, aby 
sme aj za rok 2010 mohli takto 
získať fi nančné prostriedky na 
našu činnosť a hlavne na vydá-
vanie časopisu BRADLO.

Ďakujem všetkým, ktorí aj v 
tomto roku poskytli 2% z dane 
na účet našej Spoločnosti. Keď-
že my vieme identifi kovať iba 
daňové úrady a poskytovatelia 
sú zväčša anonymní, ešte raz 
srdečne ďakujem za tieto dary.

Dámy a páni, milí priatelia, 
vymenované aktivity a činnosti 
sú iba zlomkom toho, čo sme 
sa snažili odovzdať verejnosti v 
zmysle poslania a cieľov  našej 
Spoločnosti. Veľmi nám záleží 
na tom, aby našu Spoločnosť 
bolo vidieť aj v takmer každo-
denom pôsobení. Konáme tak 
vo  viere  čo  najviac  priblížiť 
dielo a odkaz Milana Rastisla-
va Štefánika verejnosti a hlavne 
mládeži. Môžem smelo konšta-
tovať, že sa nám to začína dariť, 
čomu nasvedčujú rôzne súťaže 
s vynikajúcimi prácami študen-
tov základných a stredných škôl 
– môžem menovať Gymnázium 
sv. Michala Archaniela v Pieš-
ťanoch, Gymnázium Malacky, 
Gymnázium Senica, ZŠ Rajec, 
ZŠ Papín, Gymnázium Viliama 
Paulíny Tótha Martin. V spolu-
autorstve s inými kultúrnový-
chovnými a vzdelávacími orga-
nizáciami – Hvezdáreň, Dom 
Matice slovenskej a Metodické 
centrum pre zahraničných slo-
vákov pri Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici – ale aj MO 
SR, Spolok rodákov a Krajské 
kultúrne stredisko v Žiline sme 
významne prispeli k propagácii 
M. R. Štefánika. Veľkou mierou 
prispel k zviditeľneniu mena M. 
R. Štefánika kolektív pracovní-
kov Múzea SNP v Banskej Bys-
trici, ktorý v rokoch 2009 a 2010  
Štefánika prezentoval verejnosti 
od Bratislavy po Košice v pro-
jekte „Pancierový vlak Štefá-
nik“ s množstvom fundovaných 
prednášok – aj o činnosti M. R. 
Štefánika. Sú to aj prednáškové 
aktivity našich členov Výboru 
spoločnosti pre rôzne kategórie 
poslucháčov na celom Sloven-
sku a v Čechách.

Aby bol výpočet aktivít ucele-
ný, treba spomenúť aj výstavnú 
činnosť. Autormi výstav boli pra-
covníci iných kultúrnych zaria-
dení, ktorí scenár konzultovali  
aj s nami. Výstava pod názvom 
Milan Rastislav Štefánik v me-
siaci september 2010 v foyeri 

Trenčianskeho samosprávneho  
kraja bola súčasťou aj 4. ročníka 
medzinárodnej prehliadky Astro-
fi lmu.

K  činnosti Klubov Spoloč-
nosti Milana Rastislava Štefá-
nika na Slovensku. 

Svoju činnosť v zmysle sta-
nov vykonávajú Kluby spoloč-
nosti. Predsedovia klubov sú 
zároveň aj členmi Výboru Spo-
ločnosti, takže svoju činnosť 
orientujú v zmysle uznesení vý-
boru. V rámci možností kluby pri 
rôznych príležitostiach navšte-
vuje predseda, podpredsedovia 
a členovia výboru a tak sa koor-
dinuje vlastná činnosť klubov.

Samozrejme kluby majú svoje 
vlastné aktivity, za ktoré o.i. ďa-
kujem Ing. Maniačkovi z nitrian-
skeho Klubu – hlavne za veľkú 
iniciatívu  postavenia sochy M. 
R. Štefánika  v Nitre a bohatú 
činnosť klubu. V rámci výpočtu 
aktivít sa chcem poďakovať aj 
ostatným predsedom klubov a 
členom výboru spoločnosti za 
ich prácu ako vo výbore, tak pri 
vedení svojich klubov a iných 
aktivít v mene Spoločnosti MRŠ 
a to je – Mgr. Mária Gallová  z 
Banskej Bystrice, Ján Rusnák  
zo Starej Turej, Vilma Petrovová 
z Dudiniec, Mgr. Peter Uhlík z 
Brezovej pod Bradlom, Ing. Da-
niela Hricová s kolektívom z ko-
šického klubu, členom z Lubiny, 
Trenčína, Myjavy, Martina a sa-
mozrejme aj z piešťanského klu-
bu. Je mi ľúto, že už neexistujúci 
klub v Bratislave sa nepodarilo 
doposiaľ obnoviť. Keď som mi-
nulý rok v správe o činnosti vy-
jadril presvedčenie, že o rok – o 
dva budeme hovoriť o ďalších 
kluboch, ktoré vzniknú aj v ďal-
ších mestách, tak to sa stáva 
skutočne realitou. Chcem Vám 
s radosťou oznámiť, že v tomto 
roku vznikli dva nové kluby, kto-
rých vznik inicioval generál Sve-
tozár Naďovič: jedná sa o klub 
pri a.s. Doprastav Bratislava a 
Klub Partizánske, ktorý vedie 
pán Štefan Ševčík. Jemu ďaku-
jem za obrovské úsilie pri tvaro-
vaní členstva a oznamujem, že 
tento klub sa stáva – aj keď vzni-
kol posledný, najpočetnejším 
klubom s počtom členov 105. 
Samozrejme, že okrem kvantity 
je podstatná kvalita. Verím, že 
klub v Partizánskom bude  aj s  
pomocou nás všetkých, príno-
som pre našu spoločnosť.  

Ďalej Vám s radosťou  mô-
žem oznámiť, že sa ohlásili naši 

členovia z Prešova a z Bardejo-
va, kde chcú založiť ďalšie klu-
by. Taktiež sa nám prihlasujú aj 
jednotlivci z rôznych kútov re-
publiky. Za ostatný rok sa zvýšil 
počet našich členov o 148.

Naďalej spolupracujeme so 
Spoločnosťou T. G. Masaryka 
a M. R. Štefánika v Martine, so 
Štefánikovou spoločnosťou v 
Prahe, s Masarykovou spoloč-
nosťou v Hodoníne a v Prahe a 
ďalšími  organizáciami doma a v 
zahraničí.

Organizovanie  zájazdov

Tak ako doteraz, aj v tomto 
roku aktívne funguje poriadanie 
hodnotných jedno- a viacdňo-
vých zájazdov. Všetci, ktorí sa 
ich zúčastňujete môžete hod-
notiť a verím, že iba pozitívne. 
Ďakujem týmto ich autorovi a 
realizátorovi, pánovi P. Uhlíkovi. 
Pokiaľ viem, tak už sú niektoré 
– ak nie všetky – pre budúci rok 
obsadené. Ešte raz za všetkých 
ďakujem.

V závere môjho príhovoru a 
hodnotenia činnosti, ďakujem 
všetkým menovaným aj ne-
menovaným, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhajú v činnosti 
našej spoločnosti a pre spoloč-
nú vec. Osobitné poďakovanie 
patrí vedeniu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja za fi nančnú 
pomoc, ktorú nám poskytuje pre 
rozšírenie a skvalitnenie našej 
činnosti.

Naše poďakovanie patrí aj 
pani Zdenke Šimkovej, poklad-
níčke našej Spoločnosti, ktorá 
sa bez nároku na odmenu stará 
o účtovníctvo a je mi veľkou po-
mocníčkou.

Dovoľte sa mi tiež poďakovať 
riaditeľke Mestského kultúrne-
ho strediska v Piešťanoch Mgr. 
Marte Jurčovej za to, že sme 
mohli naše VZ uskutočniť v tom-
to peknom prostredí, s plným 
servisom a tiež ďakujem pracov-
níkom strediska za ich pomoc.

Vážení hostia, dámy a páni, 
milí priatelia, určite by som mo-
hol dlho rozprávať o tom, čo sa 
nám v našej činnosti darí, čo 
sa nám darí menej… Prosím, v 
diskusii sa môžeme o tom roz-
právať. Želajme si však, aby 
Spoločnosť M. R. Štefánika žila 
a dávala jasne na známosť ce-
lej slovenskej verejnosti, že tu 
je a organizuje svoju činnosť v 
zmysle jeho odkazu, v duchu zá-
sad vlastenectva, humanizmu a 

demokracie.



Tak, ako v uplynulých rokoch, 
aj na tomto valnom zhromažde-
ní Spoločnosť Milana Rastislava 
Štefánika udelila  čestné člen-
stvo tým jednotlivcom, ktorí v 
priebehu existencie Spoločnosti, 
resp. za posledné roky význam-
nou mierou prispeli k zviditeľne-
niu mena Štefánik.

Patrí k nim:
** PhDr. Mgr. Pavol Kanis 

CSc. – vyštudoval históriu a fi -
lozofi u na FF UK v Bratislave  a 
právo na Právnickej fakulte UK. 
Do povedomia historickej a fi l-
márskej obce sa dostal   dôsled-
ným mapovaním života a osudu  
prvého ministra vojny – Milana 
Rastislava Štefánika. Štvordiel-
ny cyklus  fi lmov, ktorý začína 
dielom „Poroba“ a končí dielom 
„Vlasť“ sú pečaťou vysokej kva-
lity, najlepším dôkazom toho, 
akou Osobnosťou v skutočnosti 
bol Milan R. Štefánik.

** Ing. Ladislav Koudelka 
DrSc., člen našej Spoločnosti, 
ktorý  už v detstve a aj neskôr v     
prostredí, do ktorého sa uzavre-
tím manželstva dostal, sa stre-
táva so životom a dielom M. R.     
Štefánika, ktorého osud dôverne 
pozná. Na našich potulkách po 
stopách Milana Rastislava Šte-
fánika mu hovorievame pre jeho 
jazykové znalosti a znalosti de-
jín „renesančný človek“. Jeho ži-
votné krédo “Slušnosť, rešpekt, 
tolerancia“ v plnej miere vystihu-
je profi l jeho osobnosti.

** Doc. Ján Solovič, rodák 
zo  stredoslovenských  Plie-
šoviec, dramatik ČsRo, ČsTv, 
nositeľ mnohých štátnych a re-
zortných vyznamenaní. Vo svo-
jich divadelných, rozhlasových 
a televíznych hrách, ale i hrách 
pre deti sa zaoberá spoločen-
ským pokrokom, spoločenskými 
problémami a ani jeho hrdinovia 
nie sú bez vnútorných protire-
čení a konfl iktov s okolím. Do 
povedomia si píšeme mnohé z 
nich. Napr. trilógiu Meridián – 
Strieborný jaguár – Zlatý dážď, 
či Torunského génia alebo tri-
ptych Dobrí ľudia ešte žijú. V 
našom povedomí však  rezonuje 
zvlášť jedna z roku 1998 „Bez 
čiernej skrinky“. Ona je fi ktív-
nym odkazom Milana Rastislava 
Štefánika, ktorú končí odkazom, 
„aby nás jeho smrť netrápila a 
aby sme  mu namiesto zaťatých 
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pästí venovali tichú modlitbičku.“
** PaeDdr. Ivan Šabo, pro-

fesor martinského gymnázia a 
astronomického klubu, správ-
ca     Astronomickej pozorova-
teľne Milana Rastislava Štefá-
nika, predseda Spoločnosti T. 
G. Masaryka a M. R. Štefánika 
v Martine. Človek, ktorý s nulo-
vým príspevkom štátu, vďaka  
sponzorom – zväčša bývalým 
študentom, klubistom – ročne 
prijme niekoľko sto exkurzií  
malých i veľkých vedychtivých 
občanov. Svojím prístupom si 
získal množstvo pozorovacej  
techniky a možno povedať – bez 
nadsadenia – že skutočne mu 
môže závidieť nejedna hvezdá-
reň na Slovensku. Ale nie je reč 
o tom. Reč je o prístupe, ktorý 
má k študentom, o spôsobe ich 
odmeňovania, oceňovania a 
motivácie – aj tu sa rodia talenty 
astronómie,  nástupcovia  vedca 
– astronóma Milana Rastislava 
Štefánika.

** Mgr. Stanislav Štepka, 
spisovateľ, dramatik, režisér, 
textár, vedúca osobnosť Ra-
došinského naivného divadla,  
laureát ceny Zlaté pero 2006 
(ceny literárnej kritiky za najhod-
notnejšie pôvodné dielo: zbierka 
„Desatoro a zopár navyše“). Na 
jeho konte je vyše 50 divadel-
ných hier, vyše 20 knižných pu-
blikácií, bohatá fi lmografi a. Spo-
ločnosť M. R. Štefánika však 
upútala zvlášť jedna – premiéro-
vaná 5. a 6. marca 2004 na scé-
ne RND. Jej  názov je „Generál“. 
V hre nejde o rekonštrukciu ži-
vota a diela M. R. Štefánika, ale 
o pripomenutie si osudu malé-
ho veľkého muža. Konštatuje v  
ňom, že jeho meno nesie nejed-
na ulica, ale v skutočnosti o ňom 
národ vie veľmi málo.

Pán Štepka  z dôvodu  pra-
covného zaneprázdnenia ne-
mohol byť prítomný na dneš-
nom VZ, poslal list, v ktorom sa 
poďakoval za čestné členstvo 
s konštatovaním, že je preňho 
cťou, stať sa členom tejto Spo-
ločnosti. Tak si namiesto neho 
len pripomeňme tú slávnu vetu z 
hry Generál „Nezloží nik naňho 
pieseň, nebude o ňom vtip. Pre-
trváva po ňom len sen v tieni ná-
rodných líp…“

** RNDr. Ján Štohl DrSc. – 
čestné členstvo in memoriam. 
Hraničné dátumy jeho života: 
júl 1932 – marec 1993. Bol vý-
znamný slovenský astronóm,  
predseda Slovenskej astro-

nomickej spoločnosti pri SAV 
(1980-1986), riaditeľ Astrono-
mického ústavu SAV (1989 – 
1992), prvý podpredseda SAV 
(1992-1993) a krátky čas aj 
podpredseda Spoločnosti M. 
R. Štefánika. Dr. Ján Štohl je 
autorom  alebo spoluautorom 
viacerých knižných publikácií (K 
horizontom vesmíru, Zo života 
hviezd, Encyklopédia astronó-
mie), bol vynikajúcim lektorom. 
Patril k zakladateľskej generácii 
slovenských astronómov a latku 
kvality slovenskej astronómie i 
jej úspešnosti v zahraničí posta-
vil veľmi vysoko. Na jeho počesť 
je pomenovaná planétka „3715 
Štohl.“

Čestní členovia prevzali z rúk 
predsedu Spoločnosti M. R. Šte-
fánika menovacie listy.

Od slávnostného stretnutia 
pri príležitosti 20. výročia zalo-
ženia Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika  naši priatelia, 
členovia Spoločnosti sa dožili 
významných životných jubileí. 
Tak, ako sa patrí vzdať hold pa-
miatke ľudí, ktorí opustili naše 
rady, medzi milé povinnosti patrí 
aj úprimná gratulácia so želaním 
pevného zdravia, spokojnosti, 
dobrého rodinného zázemia, 
tvorivých úspechov v senior-
skom veku. Sedemdesiatku v 
roku 2010 oslávil čestný člen 
v Brezne Ing. Vladimír Faško, 
čestný predseda Spoločnosti 
Mgr. Peter Uhlík, členka klubu 
v Starej Turej Vlasta Navrátilo-
vá, Emil Kovačka v Martine (aj 
mnohí ostatní –  sú uvedení v 
Bradle) a 15. 11. 2010 sa tohto 
veku dožíva aj náš čestný člen 
v ďalekom Meudone, jeho vi-
ceprimátor Georges Koch. Im 
patrila gratulácia s kvetom z rúk 
predsedu Spoločnosti M. R. Šte-
fánika.

V mene všetkých nových  
čestných členov Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika  po-
zdravil auditórium Ing. Ladislav 
Koudelka DrSc. (text viď „Moja 
Cesta k Štefánikovi“)

Kyticu piesní uvil jubilantom, 
čestným členom i členom Spo-
ločnosti Miešaný spevácky zbor 
pri ECZ v Dudinciach. Za hudob-
ného sprievodu Jána Petrova, 
pod taktovkou dirigentky Vilmy 
Petrovovej v sále zneli nádher-
né tóny a slová piesní: Otcova 
roľa (text Ivan Krasko, hudba 
Juraj Súdi) – Pánis Angelis (Cé-
zar Franek, sólo spievala Mária 
Hroboňová) – Tebe poém  (autor 

Bortniansky) – Modlitba za ná-
rod (hudba Vangelis, text Daniel 
Šouc, sólo spieval Martin Be-
ňuch) – Hojže Bože (text Andrej 
Sládkovič, hudobná úprava Mi-
loš Ruppeldt). Nádherné slová, 
mámivé tóny… hlboké zamys-
lenie boli dôstojným ukončením 
prvej, dopoludňajšej časti valné-
ho zhromaždenia.



Po obedňajšej prestávke po-
kračovalo zasadnutie Valného 
zhromaždenia.

Mandátová komisia potvrdila 
účasť 97 zástupcov z 9 klubov  
Spoločnosti a 10 jednotlivých  
členov (bez klubovej príslušnos-
ti). Na Valnom zasadnutí sa zú-
častnilo 20 hostí.

Ďalším bodom bolo vyhod-
notenie študentských aktivít vo 
vzťahu „Mládež a Milan Rasti-
slav Štefánik“. Spoločnosť M. R. 
Štefánika vypísala síce len jednu 
literárnu súťaž, ale na mnohých 
z nich sa  svojim „malým“ dielom 
podieľala. Sumár o súťažiach v 
Roku M. R. Štefánika predniesla 
Mgr. Mária Gallová (viď  1. časť 
článku Mládež a M. R. Štefá-
nik). Ocenení študenti, prítomní 
na Valnom zhromaždení zhrnuli 
svoje pocity z písania práce o 
M. R. Štefánikovi, ich  pohľad 
na dobu a súčasnosť. Bolo za-
ujímavé sledovať vyjadrovacie 
schopnosti mládeže (tentoraz  
veľmi kladne) a možno bez nad-
sadenia povedať, že sa stretlo s 
oprávneným potleskom prítom-
ných.

Predsedníctvo Spoločnosti  
M. R. Štefánika odovzdalo diplo-
my a vecné ceny (knihy, súpravy 
pier) oceneným jednotlivcom.

Obdobie od mája 2009 do 
júla 2010 bolo širšej verejnosti 
známe aj ako Rok M. R. Štefá-
nika, ktorý si na počesť tohto ve-
likána vedy a diplomacie pripo-
mínali spoločnosti, organizácie, 
spolky a nadácie. Bolo to množ-
stvo prednášok, špeciálnych 
podujatí, literárno-dramatických 
pásiem, literárnych či výtvar-
ných súťaží, prezentácií kníh,  
ktoré prispeli k propagácii tejto 
veľkej osobnosti. Spoločnosť M. 
R. Štefánika sledovala a zazna-
menala – samozrejme keď bola 
na to upozornená, resp. to zis-
tila náhodou – takéto dianie aj 
medzi mladými ľuďmi, študentmi  
rôznych typov škôl  a s uspoko-
jením konštatovala, že mládež si 

pomaly osvojuje ideály, vlastné 
tejto Osobnosti.

Za propagáciu osobnosti M. 
R. Štefánika pri príležitosti 130.
výročia jeho narodenia udelila 
POĎAKOVANIE organizátorom 
rôznych typov súťaží a podujatí. 
Patrí medzi ne: Dom Matice slo-
venskej v Banskej Bystrici, Me-
todické centrum pre zahranič-
ných Slovákov UMB v Banskej 
Bystrici, Komunikačný odbor 
Ministerstva obrany SR, Kraj-
ské kultúrne stredisko v  Žiline, 
Spolok rodákov Košariská, Mú-
zeum SNP v Banskej Bystrici, 
Gymnázium sv. Michala Archan-
jela v Piešťanoch, Astronomická 
pozorovateľňa M. R. Štefánika v 
Martine a Gymnázium V. P. Tó-
tha v Martine. Zástupcovia jed-
notlivých zariadení z rúk predse-
du Spoločnosti, Ing. Jána Tataru 
prevzali ďakovné listy. 

Súčasťou programu VZ bolo 
aj premietanie 4. dielu fi lmu  
PhDr. Mgr. Pavla Kanisa CSc., 

„Príbeh hrdinu – Vlasť“ za 
účasti autora fi lmu. Film je  vlast-
ne príbehom jedného dňa a jeho 
dôsledku. Z hľadiska archívnych 
materiálov ho možno smelo 
označiť za bezkonkurenčný a 
stretol sa s veľmi kladnou odo-
zvou u účastníkov podujatia. 

Diskusia je súčasťou každé-
ho Valného zhromaždenia. Hod-
notí, kritizuje, navrhuje a dopĺňa 
Výborom navrhnutý plán práce 
na nasledujúce obdobie. V dis-
kusii vystúpili Mgr. Jolana Pro-
chotská zo Spišskej Novej Vsi, 
ktorá prítomných informovala o 
aktivitách na Spiši, p. Kyščiak 
v zastúpení dr. Oľgy Plačkovej 
pozdravil Valné zhromaždenie 
v mene Spolku rodákov, Ing. 
Ladislav Koudelka vyzval Pred-
sedníctvo, aby zvážilo spoplat-
nenie  časopisu Bradlo vzhľa-
dom na  fi nančné problémy s 
jeho tlačou. MUDr. Igor Čech 
poskytol fi nančné prostriedky 
na zakúpenie knižiek Fr. Keleho 
s cieľom ich darovania pražskej 
Spoločnosti M. R. Štefánika. 
Mgr. Peter Uhlík hovoril o ces-
tovných plánoch Spoločnosti  M. 
R. Štefánika. Viacerí účastníci 
valného zhromaždenia navrhli 
práce mladých ľudí vydať v špe-
ciálnom zborníku pre potreby 
klubov (poznámka: Predsed-
níctvo bude hľadať spôsob, ako 
zrealizovať tento nápad, ktorý 
môže by naozaj nápomocný pri 
tvorbe programu). Na diskusiu 
sa dostal aj oznam o inštalácii 
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sochy TGM v Bratislave. Svoju 
neúčasť písomne ospravedlnili 
čestní členovia Spoločnosti M. 
R. Štefánika – prof. Štefan Luby, 
Ing.Vladimír Faško, Václav  Ha-
vel a pražská Spoločnosť M. R. 
Štefánika (ich listy sa prečítali 
auditóriu).

XX. Valné zhromaždenie  
ukončila moderátorka podujatia 
Mária Gallová citátom nemec-
kého sociológa, ekonóma a po-
litika Maxa Webera: „Ľudia by 
nikdy nedosiahli to, čo je možné, 
keby vo svete sústavne nesia-
hali po tom, čo možné nie je.“ Je 
to odkaz, ktorý zanechal Milan 
Rastislav Štefánik nielen Slo-
vensku, ale celému svetu. 

                                                                                                          
Spracovala M. Gallová

Moja cesta k Štefánikovi

Môj vzťah k Milanovi Rasti-
slavovi Štefánikovi má hlboké 
rodinné  korene  a  pochádza 
najmä z otcovej strany. Boli to-
tižto – dnes to znie takmer neu-
veriteľne – rovesníci, otec bol od 
Štefánika len o rok starší a ako 
mladého muža ho osud a jeho 
dobrodružná povaha zaviali do 

Francúzska, kde zotrval až do 
konca prvej svetovej vojny. Usa-
dil sa v Lyone a v tamojšej au-
tomobilke sa vypracoval k dosť 
významnému postaveniu, takže 
aj v meste mal určitý vplyv.

Rozprával  mi, že  keď  po 
začiatku vojny začali T. G. Ma-
saryk, M. R. Štefánik a E. Beneš 
cestovať po Francúzsku a hľa-
dať dobrovoľníkov pre vznikajú-
ce légie, môj otec im zorganizo-
val prednáškový večer v Lyone a 
po prednáške ich pozval na ve-
čeru. Neviem presne, kto vtedy 
v Lyone bol, určite sa spomínal 
E. Beneš a snáď aj M.Štefánik.

Keď prvá svetová vojna 
skončila, otec sa vrátil do oslo-
bodenej vlasti a založil si novú 
rodinu, do ktorej som sa narodil 
aj ja (prvá manželka mu zomre-
la počas vojny na tuberkulózu). 
Štefánik ako astronóm ma spre-
vádzal aj počas gymnaziálnych 
štúdií, lebo som sa intenzívne 
zaujímal o astronómiu a pôvod-
ne som ju chcel študovať na 
vysokej škole, čo sa vtedy, žiaľ, 
ukázalo ako nemožné, na žiad-
nej z vysokých škôl nebol otvo-
rený študijný smer astronómia. 

Po otcovej smrti môj záujem 

o Štefánika ustúpil trocha do 
pozadia, ale v našom rodinnom 
prostredí bol vždy vysoko hod-
notený. Z tohto hľadiska som 
mal aj šťastie, lebo som sa pri-
ženil do slovenskej učiteľskej ro-
diny, ktorá pochádzala zo Štefá-
nikovho kraja a bola prirodzene 
s jeho odkazom spojená. Viace-
ré výlety na Bradlo a celková ro-
dinná atmosféra viedli k oživeniu 
môjho záujmu o túto veľkú osob-
nosť slovenských dejín. 

Raz mi potom môj švagor 
nadšene líčil jeden zo zájazdov 
po stopách M. R. Štefánika do 
Slovinska a Talianska. Nebol 
som milovníkom hromadných 
autobusových zájazdov, radšej 
som na výlety do zahraničia 
chodil vlastným autom. Švag-
rovo rozprávanie bolo ale také 
presvedčivé, že na ďalšie  po-
dujatie – cestu sme sa už s 
manželkou prihlásili – a boli sme 
veľmi prekvapení. Príjemní ľudia 
a priateľská atmosféra, vysoko 
kvalifi kovaný a obetavý vedúci, 
spoľahlivý Dekabus a jeho vzor-
ný majiteľ a vodič v jednej osobe 
– to všetko prispelo k posilneniu 
nášho vzťahu k M. R. Štefániko-
vi a urobilo z nás nadšených a 

zapálených členov Spoločnosti. 
Našli sme tu nielen ľudí rovna-
kého zmýšľania, ale aj veľa dob-
rých priateľov a počas zájazdov 
sme sa dozvedali mnoho zaují-
mavých informácií nielen o kraji-
ne, ktorú sme navštívili, ale aj o 
Štefánikovom živote a jeho die-
le, ktoré ma zaujímalo čím ďalej 
tým viacej. Pozrel som sa hlbšie 
do literatúry a zistil, že nielen u 
nás, ale aj v zahraničí, najmä 
vo Francúzsku a Taliansku, bol 
Štefánik ako vojak a politik veľ-
mi vysoko cenený. A keď som si 
pri našom zájazde do Meudonu 
pripomenul moje gymnaziálne 
astronomické nadšenie a  pán 
Audouin Dollfus, náš milý sprie-
vodca a vedec svetového mena 
a dnes už čestný člen Spoloč-
nosti, nám  priamo pod kupolou 
observatória zasvätene pribli-
žoval Štefánikovu vedeckú čin-
nosť, cítil som, že som na správ-
nom mieste. 

Želám Spoločnosti Mila-
na Rastislava Štefánika ďalší 
rozkvet a veľa úspechov v jej 
ušľachtilom poslaní.

Ladislav Koudelka

Za Rudolfínou Petrákovou 
Ešte na sklonku minulého roka sme sa 

v bratislavskom krematóriu rozlúčili s pani 
R. Petrákovou, ktorá zomrela krátko po 
smrti svojho manžela generála A. Petráka, 
vo veku 93 rokov. So svojim celoživotným 
druhom, bojovníkom proti fašizmu v západ-
ných spojeneckých armádach, zdieľala jeho 
perzekúciu komunistickým režimom. Česť 
jej pamiatke.

Karol Erdelský, Modra

List z USA
V tomto roku sme si pripomenuli 20. vý-

ročie trvania Spoločnosti M. R. Štefánika a 
130. výročie generálovho narodenia. Slúži 
ku cti SMRŠ, že sa nezastupiteľne venuje 
jeho pamiatke, o čom svedčí aj bohaté dvoj-
číslo Bradla 58/59 s bilanciou jej činov.

Milan Michalec, Fredericksburg

K zmene na redaktorskom poste
Zaregistroval som, že už nie je šéfredak-

torom Bradla Mgr. Peter Uhlík. V redakcii si 
počínal naozaj vynikajúco a urobil z nášho 
časopisu historickú revue so širokým zá-
berom... Teším sa na spoluprácu s novou 
vedúcou redaktorkou Mgr. Máriou Gallovou 
a prajem jej v zodpovednej práci úspešné 

pokračovanie po predchodcovi a kus vlast-
nej invencie.

Martin Michálek, Vranov nad Topľou

Pohľadnica z Talianska
Srdečný pozdrav z Dolomitov v Južnom 

Tirolsku čitateľom Bradla zasielajú 
Anna a Ivan Hruškovci, Bressanone/Brixen

Náučný chodník T. G. Masaryka
Počas pracovného pobytu v Hustope-

čích na južnej Morave, mi zostal čas na 
prechádzku po Náučnom chodníku T. G. 
Masaryka. Je na ňom šesť zastavení pri 
pamätných tabuliach prezidenta, jeho mat-
ky a otca i brata Ludvíka. „Stezka“ končí na 
miestnom cintoríne, kde sú pochovaní rodi-
čia T.G.Masaryka.

Ľuboš Valášek ml., Praha

Upršané, ale úprimné stretnutie
Tak možno charakterizovať  tohoročné 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine v nedeľu 25. júla 2010. Chladné 
a veterné počasie s takmer celodenným 
dažďom však neodradilo verných návštev-
níkov tohoto podujatia, ktorým nevadili ani 
zmeny v pevnom scenári programu. Prišli aj 
novozvolení ústavní činitelia oboch republík 

– predsedníčka parlamentu ČR Miroslava 
Němcová a predseda NR SR Richard Su-
lík. Spolu s vyslancami oboch krajín potvrdili 
naše nadštandardné vzťahy, ktorých zá-
klady boli položené  už v dávnej minulosti. 
Tieto javorinské trvajú už viac ako jeden a 
pol storočia. Poriadajú ich mestá a obce z 
oboch strán Javoriny v Trenčianskom a Zlín-
skom kraji.

Ján Mikláš, Stará Turá

Kvety pre T. G. Masaryka
a M. R. Štefánika

Udalosti 28. a 30. októbra, ktoré súvisia 
so vznikom Československa v roku 1918, 
pripomenuli si členovia Českého spolku a 
Spoločnosti M.R.Štefánika v našom meste 
položením kvetov k súsošiu T. G. Masary-
ka a M. R. Štefánika po príhovore primátora 
mesta F. Knapíka.

Eva Groh, Košice

Pocta Björnsonovi
V atmosfére jesenného Ružina (28. 10.) 

bolo verejnosti predstavené Pamätné mies-
to Björnstjerne Björnsona, od ktorého smrti 
uplynulo v apríli sto rokov. Miesto bude pri-
pomínať aj architekta Dušana Jurkoviča, 
ktorý už v roku 1930 navrhol na počesť sláv-
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neho Nóra monument nad Demänovskou 
dolinou.

Marian Krajňák, Košice

Pozdrav
Teším sa z krásnej dovolenky u syna 

Zlatka. Chodíme po krajine a ja mu rozprá-
vam zážitky z ciest za Štefánikom s členmi 
SMRŠ, ktoré ma veľmi obohatili a skvalitnili  
môj život.

Všetkých pozdravuje
Miro Kusenda, Montpelier

Prezentácia  knihy
V Muzeu T. G. Masaryka v předvečer 17. 

listopadu konalo se  autorské čtení z knihy 
Kamily Moučkové a autogramiáda, po které 
legendární televizní hlasatelka zapálila svíč-
ky na hrobě pana presidenta. Akci podpořila 
Czehoslovak Real.

Magdalena Elznicová-Mikisková, Lány

*Redakcii zaslal list aj Daniel Ďuračka z 
Bánoviec nad Bebravou, v ktorom  spomína 
na CZ Terany a ktorému Hont prirastá k srd-
cu, kde rád trávieva voľné chvíle...

* Spoločnosti M. R. Štefánika bola do-
ručená prihláška za člena Spoločnosti od 
pplk.v.v. Joëla Brosa. Na tom, by nebolo nič 
zvláštne – zvláštnosťou ale je, že tento pán 
bol vojenským atašé veľvyslanectva Fran-
cúzskej republiky v SR v rokoch 1994 – 97. 
Zúčastnil s napr. na slávnostnom odhalení 

Pamätníka M. R. Štefánika v Lučenci, na-
vštívil Vysokú vojenskú školu gen. Štefánika 
v Košiciach. Teraz býva na Morave, man-
želka je českej národnosti a on má záujem 
znovu sa „pripojiť“ k našej Spoločnosti. Radi 
ho medzi nami vítame!

KONEČNE…

Dňa 16. októbra 2010 počas rokovania 
XX. Valného zhromaždenia Spoločnosti Mi-
lana Rastislava Štefánika bola uvedená pre-
miéra 4. dielu fi lmu o živote M. R. Štefánika: 
„Príbeh hrdinu – „Vlasť“ za účasti autora, 
PhDr. Mgr. Pavla Kanisa CSc.

Film stručne oboznamuje s bohatou čin-
nosťou M. R. Štefánika. Hlavná časť je však 
venovaná objasneniu príčiny pádu lietadla 
pri jeho pristávaní počas návratu z Talian-
ska.

Autor v príhovore informoval o svojej 
7-ročnej usilovnej práci. Precestoval všet-
ky dôležité miesta pobytu M. R. Štefánika 
v cudzine. Získal a preštudoval veľa doku-
mentačných i utajovaných materiálov, na 
základe ktorých dokazuje skutočnú príčinu 
pádu lietadla a ďalšie súvislosti.

Stručne uvediem, že napríklad objavil 
syna, ktorého otec pochádzal z blízkeho 
majera a bol prvý na mieste po havárii, ešte 
pred ofi ciálnymi predstaviteľmi a vyšetrova-
teľmi. Tento muž vypovedal, že jeho otec 
odtiahol telo M. R. Štefánika z horiacich 
trosiek. Pri vyšetrovaní, ani po výzve sa ne-

prihlásil a nepriznal, pretože si zobral neja-
ké veci z miesta katastrofy.

Sám dobre viem, že autor bol niekoľko 
krát v Taliansku, zhováral sa s dcérou kon-
štruktéra lietadla, s barónkou M. F. Caproni, 
ktorá mu ochotne umožnila preštudovať do-
kumentáciu a dobovú literatúru.

Myslím, že sa už nikomu nepodarí získať 
ešte nejaké podstatnejšie dokumenty alebo 
informácie. Na základe autorových doku-
mentov a štúdií, za pomoci leteckých odbor-
níkov bola na počítači simulovaná posledná 
fáza letu a pristávania  po zadaní známych 
poveternostných podmienok, charakteristi-
ky a schopnosti lietadla a posádky, spolu s 
ďalšími okolnosťami prípadu.

Toto je najpodstatnejšia časť fi lmu. Ko-
nečne, snáď už s defi nitívnou platnosťou  
skončia tie často neodborné a úzko politické 
dohady o príčine pádu lietadla a samotnej 
smrti M. R. Štefánika. Celé roky sa takto 
zveličovali okolnosti havárie a odpútavala 
sa pozornosť od skutočnosti, ako aj zásluh 
M. R. Štefánika.

Spoločnosť M. R. Štefánika prijala uzne-
senie, ktorým sa PhDr. Mgr. Pavol Kanis 
CSc., za svoj prínos k objasneniu „bielych 
miest“ v živote M. R. Štefánika stáva Čest-
ným členom Spoločnosti M. R. Štefánika.

   Generál dr. Milan Rastislav Štefánik je 
osobnosť, akú vzácne, možno len raz za 
niekoľko storočí, národu a ľudstvu Prozre-
teľnosť poskytuje.

Karel Steklý, Trenčín

* 25. 6. 2010 – 480. výročie augsburské-
ho vyznania evanjelikov sme si pripomenuli 
počas zájazdu do Paríža v Augsburgu. 

* 29. 6. 2010 – členovia turistickej sek-
cie klubov z Brezovej a Myjavy uskutočnili 
pochod podjavorinským krajom z Hrašného, 
cez Hodulov Vrch, Dubník na Starú Turú, 
odtiaľ na Papraď.

* 3. 7. 2010 – na slávnosti k 400. výročiu 
Žilinskej synody v Žiline sa zúčastnili  čle-
novia Spoločnosti M.R.Štefánika z oboch 
dištriktov ECAV.

* 4. 7. 2010 – spomienkou pri pomníku 
v Husovom parku si Brezová pod Bradlom 
pripomenula 595. výročie upálenia Majstra 
Jana Husa.

* 5. 7. 2010 – mnohí naši členovia zo 
Západného dištriktu ECAV zúčastnili sa tra-
dičného cyrilo-metodského stretnutia evan-
jelikov na Branči; kázal slovenský biskup v 
Srbsku Samuel Vrbovský. 

* 7. 7. 2010 – turisti klubu Spoločnosti 
M.R.Štefánika z Brezovej pod Bradlom ab-
solvovali pochod podjavorinským krajom – 
zo Bziniec cez Lubinu, Hrnčiarové, Miškéch 
Dedinke na Starú Turú.

* 8. 7. 2010 – ČT Brno natáčala na Bradle 
reláciu k 130. výročiu narodenia MRŠ; účin-
kovali historici P. Macho, M. Kšiňan a čestný 
predseda SMRŠ P. Uhlík.

* 15. 7. 2010 – členovia turistického od-
boru Klubu SMRŠ Brezová pod Bradlom 
uskutočnili výstup zo Smokovca na Hrebie-
nok, ďalej na Reinerovu chatu a späť.

* 20. 7. 2010 – pripomenuli sme si 130. 
výročie narodenia ev. biskupa Vladimíra 
Pavla Čobrdu, spolužiaka M. R. Štefánika v 
Sarvaši.

* 24. 7. 2010 – pochod okolo Bradla ab-
solvovali k 130. výročiu narodenia MRŠ, po 
trase Brezová – Priepasné – kopanica u 
Batíkov – Dlhý Vršok – chrbát Bradla – Ko-
šariská, turisti z brezovského klubu SMRŠ.

* 27. 7. 2010 – natáčanie hodinovej be-
sedy pre Trenčiansku televíziu k 20. výročiu 
vzniku Spoločnosti M.R.Štefánika a k 130. 
výročiu narodenia M.R.Štefánika,  ktorej sa 
zúčastnili v trenčianskom štúdiu predseda 
SMRŠ J. Tatara, čestný predseda P. Uhlík a 
publicista I. Veliký.

* 31. 7. 2010 – turistická skupina členov 
SMRŠ z Prahy, Bratislavy a Brezovej usku-
točnila turistický prechod z Tatranskej Javo-
riny cez Javorovú dolinu, Zadné meďodoly, 
Kopské sedlo (1749), Belianske pleso, Do-
linu siedmych prameňov (chata Plesnivec), 
Šumivý prameň do Tatranskej Kotliny.

* 3. 8. 2010 – Mgr. P. Uhlík sa v dopolud-
ňajších hodinách stretol v Petržalke s čest-
ným členom SMRŠ Ladislavom Chudíkom, 

ktorému odovzdal materiály vydané k 20. 
výročiu založenia našej asociácie; popolud-
ní už v Brezovej a na Bradle, spolu s Ing. 
B. Noskom, sprevádzal pracovníkov Morav-
skej galérie z Brna. 

* 4. 8. 2010 – vo večerných hodinách 
vyvrcholil dvojdňový 8. ročník medzinárod-
ného turnaja o Pohár Bradla v hádzanej 
dorasteniek a hlavnú cenu víťazným hádza-
nárkam z Nitry odovzdal zakladateľ Brezov-
skej hádzanej, dlhoročný tréner P. Uhlík.

* 13. 8. 2010 – členovia turistickej sek-
cie Klubu SMRŠ Brezová pod Bradlom. na-
vštívili Olomouc a prezreli si toto historické 
mesto prechádzkou po veľkom náučnom 
chodníku; ešte toho dňa popoludní si pozreli 
zaujímavosti Prostějova.

* 18. 8. 2010 – rozhovor na Bradle pre 
Trenčiansku televíziu poskytol redaktorke  
Mgr. P. Uhlík.

* 19. 8. 2010: zasadnutie Výboru  SMRŠ 
v Brezovej pod Bradlom (J. Tatara, P. Uh-
lík, M. Gallová, T. Grófová, Z. Šimková, P. 
Miklík, J. Iždinský, S. Naďovič, Š. Ševčík, V. 
Kátlovský) riešilo predovšetkým zabezpeče-
nie nových tlačiarenských prác Bradla, keď-
že Grafl inea končí. Súhlasil so zakúpením 
300 ks odznakov MRŠ. Členovia Výboru 
SMRŠ gratulovali k životnému jubileu Mgr. 
Petra Uhlíka.

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
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* 22. 8. 2010 – konali sa v Brezovej pod 
Bradlom slávnostné služby Božie pri príleži-
tosti 400. výročia založenia domáceho ev. 
a.v. cirkevného zboru.

V Prahe sa P. Uhlík stretol s členmi ta-
mojšej odbočky SMRŠ a oboznámil ich s 
aktualitami zo Štefánikovho rodného kraja.

* 25. 8. 2010 – neznámi bezcharakterní 
zlodeji odcudzili z priečelia Štefánikovho 
rodného domu jeho bustu!?

* 6. 9. 2010 – magických 111 rokov uply-
nulo od otvorenia železnice Jablonica – Bre-
zová, po ktorej priviezli do rodného kraja v 
roku 1919 bezduché telo generála, dr. M. R. 
Štefánika; osobná doprava na trati bola zru-
šená v roku 2002.

* 7. 9. 2010 – stretli sa piešťanskí členo-
via klubu SMRŠ, ktorí s J. Tatarom a P. Uh-
líkom besedovali o tohoročných aktivitách 
SMRŠ.

* 9. 9. 2010 – Deň holokaustu nám pripo-
menul tragický osud Židov a Rómov, ktorý 
ich stihol počas druhej svetovej vojny na 
Slovensku.

* 11. 9. 21010 – zišiel sa v Dudinciach 
prípravný výbor k XX. Valnému zhromažde-
niu Spoločnosti M.R.Štefánika (J. Tatara, V. 
Petrovová, Z. Šimková, M. Gallová).

* 14. 9. 2010 – na slávnostnom stretnutí 
členov Klubu SMRŠ v Partizánskom, kto-
rých privítal jeho predseda Štefan Ševčík, 
k auditóriu sa prihovorili aj Ing. J. Tatara 
a Mgr. P. Uhlík, prítomný bol aj ďalší člen 
Výboru SMRŠ Ing. S. Naďovič. Dr. P. Kanis 
premietol simulovaný let lietadla Caproni do 
Bratislavy v roku 1919 a živo besedoval s 
poslucháčmi. Okrem stanoveného progra-
mu sa stretli zástupcovia SMRŠ s prítom-
ným predstaviteľom Spoločnosti A. Dubče-
ka prof. Ivanom Laluhom, pánom Jozefom 
Škultétym z Lion Klubu a podpredsedom  
Trenčianskeho samosprávneho kraja Joze-
fom Božíkom.

* 17. 9. 2010 – v Liptovskom Mikuláši 
začala populárno-vedecká konferencia na 
tému „Sláva šľachetným“, poriadaná Spol-
kom Martina Rázusa a zúčastnili sa na nej 
aj záujemcovia z radov členov SMRŠ.

* 4. 9. 2010 – uplynulo 270 rokov od smrti 
superintendenta Daniela Krmana.

* 26. 9. 2010 – v Bratislave nečakane 
zomrel lekár, humanista, kresťanský chari-
tatívny pracovník a priaznivec našej SMRŠ 
MUDr. Igor André (55), ktorý sa ešte pred-
nedávnom výrazne pričinil o brezovskú vý-
stavu výtvarných diel Janky Krivošovej „Šte-
fánikov rodný kraj“. Česť jeho pamiatke!

* 28. 9. 2010 – vo foyeri administratívnej 
budovy Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja sprístupnili výstavu „M. R. Štefánik – as-
tronóm  a diplomat“. Predseda TSK MUDr.
Pavol Sedláček MPH ju označil za symbo-
lickú bodku za Rokom M. R. Štefánika. Ce-
loročný cyklus podujatí bol dôkazom, že kraj 
na svojich významných rodákov nezabúda. 
V programe vystúpili aj predseda SMRŠ 
Ing. Ján Tatara a riaditeľ hvezdárne v Parti-
zánskom Vladimír Mešter. Po septembrovej 
premiére v priebehu školského roka  bude 
výstava putovať po stredných školách v zri-
aďovateľskej pôsobnosti TSK.

* 5. 10. 2010 – zomrel Pavel Uhorskai 
(91), ktorý sa po páde totality ako generálny 
biskup ECAV zúčastňoval na pietnych brad-
lianskych spomienkach a slovom Božím slú-

žil v chráme na Košariskách.
* 7. 10. 2010 – v Starej Turej sa konala 

prezentácia knihy Petra Pavla Uhlíka „Dvo-
ranka Mariška“, ktorá je už šiestou prácou 
autora.

* 22. 10. 2010 – v Martine sa konala 
slávnostná schôdza členov Klubu priateľov 
TGM a MRŠ, ku ktorým sa neobyčajným 
spôsobom prihovoril Dr. M. Kovačka s te-
matikou Martinskej deklarácie. 

Brezovú pod Bradlom navštívil pán Adam 
Huravík z Belehradu, ktorý spolu so synom 
pátra po stopách slovenských predkov v 
tomto meste.

* 27. 10. 2010 – na hodonínskej slávnosti 
92. výročia vzniku samostatného českoslo-
venského štátu pri pomníku T. G. Masary-
ka v Hodoníne sa zúčastnili aj zástupcovia 
SMRŠ.

* 28. 10. 2010 – vo večerných hodinách 
sa na Bradle stretli členovia SMRŠ, Spolku 
rodákov MRŠ a prinesenými kvetmi vzdali 
hold generálovi Štefánikovi, jednému zo 
zakladateľov ČSR. Zástupcovia pražskej 
SMRŠ sa zhromaždili pri Soche generála 
Štefánika na Petříne.

* 29. 10. 2010 – dožil sa v Martine se-
demdesiatky Doc. Dr. Miloš Kovačka PhD, 
známy slovenský bibliograf, historik knižnej 
kultúry a vysokoškolský pedagóg, kresťan-
ský humanista a priaznivec i našej SMRŠ.

* 30. 10. 2010 – pripomenuli sme si 92. 
výročie Martinskej deklarácie.

* 3. 11. 2010 – uplynulo desať rokov od 
prijatia zákona o M. R. Štefánikovi Národ-
nou radou SR.

* 4. 11. 2010 – sa stretli členovia Klubu 
SMRŠ v Brezovej pod Bradlom, ktorí hod-
notili posledný rok činnosti a prijali plán akti-
vít na ďalšie obdobie.

* 11. 11. 2010 – v Deň vojnových veterá-
nov sme si uctili pamiatku padlých v oboch 
svetových vojnách.

* 17. 11. 
2010 – Deň 
boja za slobo-
du a demokra-
ciu.

* 18. 11. 
2010 – v 
piešťanskom  
Kursalóne so 
žiakmi a štu-
denti  škôl 
mesta Piešťa-
ny besedovali 
o M. R. Štefá-
nikovi dr. Fran-
tišek Kele a 
Mgr. Peter Uh-
lík. Vo večer-
ných hodinách 
sa uskutočnila 
p rezen tác i a 
knihy Fr. Kele-
ho „M. R. Štefánik – významný cestovateľ“.

* 26. 11. 2010 – v brezovskom klube 
SMRŠ sa konalo priateľské posedenie s 
členmi, ktorí sa toho roku dožili životného 
jubilea.

* 27. 11. 2010 – vyhlásenie Ceny Mateja 
Hrebendu v Prahe.

* 4. 12. 2010 – členovia klubov SMRŠ z 
Brezovej pod Bradlom, Myjavy a Starej Tu-
rej navštívili adventnú Bratislavu. Celoden-

ný program vyvrcholil návštevou  divadelnej 
hry „Fetišistky“ v novej budove Slovenského 
národného divadla.

* 7. 12. 2010 – v piešťanskom  Kursalóne 
sa zišiel Výbor Spoločnosti MRŠ (pp. Gallo-
vá, Tatara, Uhlík, Maniaček, Ševčík), ktorý 
vyhodnotil aktivity Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika za rok 2010 a schválil plán 
aktivít na rok 2011. Prezentovala sa inovo-
vaná web stránka Spoločnosti, bola podaná 
informácia o činnosti redakčnej rady Bradla 
a jej náplni.

* na 8. 12. 2010 vybavil predseda klubu 
Spoločnosti M. R. Štefánika  pre  žiakov 7 
tried 4. ZŠ v Partizánskom exkurziu do Mar-
tina. Účastníci exkurzie si pozreli Martinský  
národný cintorín a navštívili Astronomickú 
pozorovateľňu a Gymnázium V. P. Tótha, 
kde im dr. Ivan Šabo pripravil zaujímavý 
program – jednoduché pokusy z fyziky a 
program v Astronomickej pozorovateľni. 
Cestu sponzoroval Klub SMRŠ a návšteva 
sa stretla s veľkým záujmom.

* 9. 12. 2010 – v Košiciach pripravili čle-
novia klubu SMRŠ tradičné koncoročné 
stretnutie, na ktorom sa k prítomným na 
tému „Moja cesta k Štefánikovi“, prihovoril 
čestný predseda SMRŠ Mgr. Peter Uhlík, 
ktorého sprevádzal Mgr. Ivan Capek z My-
javy.

* 10. 12. 2010 – na výročné stretnutie 
sa zišli členovia  klubu SMRŠ v Partizán-
skom.  V rámci programu si pozreli  literár-
no-hudobné pásmo „Čriepky o živote M. R. 
Štefánika“, vypočuli si husľového virtuóza 
a okrem hodnotenia činnosti Klubu  bol na 
programe aj pestrý kultúrny program. Hod-
notenie činnosti Klubu podľa členskej zákla-
de je veľmi – veľmi pozitívne.

* 11. 12. 2010 – uplynulo 65 rokov od vy-
dania Charty OSN, pri zrode ktorej stál aj 
brezovský rodák, diplomat dr. Ján Papánek.

* Dňa 25. novembra 2010 prijala pred-

sedníčka vlády SR pani Iveta Radičová zá-
stupcov Spoločnosti M. R. Štefánika – Ing. 
Jána Tataru a dr. Františka Keleho. Témou 
rozhovoru bola činnosť Spoločnosti M. R. 
Štefánika, možnosti spolupráce a aktivi-
ty pre najbližšie obdobie. Ing. Ján Tatara 
pozdravil pani premiérku kyticou kvetov a 
František Kele jej odovzdal kolekciu svojich 
kníh s venovaním. Návšteva sa niesla v prí-
jemnej atmosfére.
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Vernisáž výstavy „Československé légie 
1914 – 1920“

V pondelok 18. októbra 2010 sa v Uni-
verzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila 
vernisáž výstavy „Československé légie 
1914 – 1920“. Ide o spoločné podujatie 
Československej obce legionárskej Praha, 
Vojenského historického ústavu v Bratisla-
ve a Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorú 
podporilo aj Veľvyslanectvo Českej repub-
liky na Slovensku. Výstavu, ktorej autorom 
je plk. MVDr. Milan Žuffa–Kunčo z  Olomou-
ca, otvorili zástupca riaditeľa Univerzitnej 
knižnice Ing. Alojz Androvič PhD, člen PRV 

ČsOL Ing. Emil Cigánik, zástupca veľvy-
slanca ČR na Slovensku.

Rečníci vo svojich krátkych príhovoroch 
zdôraznili význam československých légií 
pre vznik nezávislého spoločného štátu Če-
chov a Slovákov, Československej republi-
ky a potrebu približovať túto slávnu kapitolu 
našich dejín najmä mládeži. E. Cigánik prí-
tomných oboznámil aj s ďalšími aktivitami 
ČsOL v rámci projektu „Legie 100“, okrem 
iného aj s Legiovlakom, ktorého maketu si 
prítomní potom s veľkým záujmom pozreli.

V rámci výstavy sa uskutočnila prednáška 
o československých légiách spojená s pre-
zentáciou riaditeľa VHÚ v  Bratislave pplk. 

Mgr. Miloslava Čaploviča PhD a  premiet-
nutie dokumentárneho fi lmu o histórii čes-
koslovenských légií v Rusku brata Mirosla-
va Bilského, člena Klubu vojenskej histórie 
Tatranci. Tento fi lm je možné pozrieť si na 
webovej stránke: www.tatranci.sk. Na záver 
podujatia prítomných pozdravil vojenský pri-
delenec  veľvyslanectva Talianskej republi-
ky vo Viedni generál Londi, ktorý vyzdvihol 
význam spoločného boja Čechov, Slovákov 
a Talianov v rokoch prvej svetovej vojny a 
potom aj na Slovensku v roku 1919. Talian-
sky diplomat zdôraznil aj význam spoluprá-
ce rôznych národov v našej súčasnosti, keď 
tak isto, ako pred deväťdesiatimi rokmi sa 
príslušníci ozbrojených síl týchto národov 
znovu bok po boku usilujú o spoločný cieľ.

E. Cigánik odovzdal zástupcom knižnice 

Svetové fórum duchovnej kultúry v Astane
V októbri 2010 som bol pozvaný ako repre-

zentant Slovenska na Svetové fórum duchovnej 
kultúry  do  hlavného  mesta  Kazachstanu, do 
Astany. V sprievodnom liste k pozvaniu bolo 
medziiným napísané:   

Koncepcia „Svetového fóra duchovnej kultú-
ry“ vychádza z toho, že duševná a mravná kríza 
ľudskej civilizácie sa nezadržateľne prehlbuje. 
Súčasné vedecké poznatky poukazujú na pre-
svedčivé dôkazy o tom, že existuje čoraz zre-
teľnejší prienik a vzájomné prepojenie medzi na-
rastajúcou aktivitou živelných pohrôm a tým ako 
žijeme, ako budujeme vzájomné vzťahy medzi 
ľuďmi a národmi, aký máme vzťah k prírodné-
mu prostrediu, ktoré nás obklopuje. 

  Svet nemôže ďalej pasívne čakať a preto je 
nevyhnutné, aby duševne tvorivá elita ľudstva 
reprezentovaná Svetovým fórom duchovnej kul-

túry, ako kvalitatívne nový orgán svetového ob-
čianstva vyslala silný impulz našej civilizácii“. 

Svetové fórum sa tešilo pozornosti fi lozofov, 
duchovných, pedagógov, umelcov a politikov 
sveta. Medzi zdravicami nechýbali ani listy 

Michaila Gorbačova, Svätého otca či Václava 
Havla. 

Fórum pracovalo vo viacerých sekciách 
(napr. duchovná kultúra a aktuálne interpretácie 
rozvoja civilizácie, duchovná kultúra a masmé-
diá, pedagogika (výchova v treťom tisícročí), 
ideologické a fi lozofi cké základy modernej kon-
cepcie sveta, svetové náboženstvá a duchovná 
kultúra, umenie a ďalšie). 

Zúčastnil som sa práce v sekcii pedagogi-
ka, ktorú viedol akademik Amonašvili Šalva 
Alexandrovič (u nás známy aj z jeho návštev v 
Bratislave a v Prahe). Mimo iného je riaditeľom 

Medzinárodného centra humánnej pedagogiky. 
V tejto sekcii bola veľká pozornosť venovaná 
rodine, škole a spoločnosti. 

Po návrate z Astany som mal vystúpil na 
základe pozvania v relácii STV - Správy a ko-
mentáre (z mojej návštevy zišlo, pretože vedúci 
vysielania zaradil namiesto informácie o Sveto-
vom duchovnom fóre aktuálnejšiu reportáž – o 
probléme kvality mäsových výrobkov v obchod-
ných reťazcoch), ale žiaľ, informácia  o Sveto-
vom fóre sa neobjavila v žiadnej správe masmé-
dií na Slovensku. 

Krátku správu o mojej účasti na Svetovom 
fóre duchovnej kultúry píšem do Bradla najmä v 
súvislosti s výstavou, ktorú organizátori inicio-
vali v impozantnej budove parlamentu (People´s 
Assembly of Kazakhstan), ktorá má tvar pyra-
mídy.   

Každá zo 70 zúčastnených krajín dostala 
priestor na prezentovanie jednej osobnosti, kto-
rá zaujala významné miesto v histórii jej krajiny 
(The great fi gures of the past with us.)  

Prezentáciu osobnosti predstavoval panel s 
fotografi ami. Pred panelom stála sklenená pyra-
mída vysoká asi jeden a pol metra. V nej boli 
exponáty viažúce sa k osobnosti predstavenej na 
paneli. 

Na návrh veľvyslanca SR v Kazachstane HE 
Dušana Podhorského sa Slovensko rozhodlo 
predstaviť Milana Rastislava Štefánika. 

Pod panelom s historickými fotografi ami*, 
v sklenenej vitríne boli vystavené publikácie, 
ktoré sa venujú Štefánikovi (bola medzi nimi aj 
publikácia „Milan Rastislav Štefánik významný 
cestovateľ a jeho nasledovníci“ – publikácia, 
ktorú naša Spoločnosť vydala pri príležitosti 
130. výročia jeho narodenia). 

Štefánik sa ocitol medzi panelom Ruskej fe-
derácie a Izraelskej republiky – medzi Levom 
Nikolajevičom Tolstým a Ben Gurionom.

Medzi velikánmi jednotlivých krajín sme sa 
mohli  stretnúť  napríklad  s  Cervantesom (špa-
nielsky panel) alebo s Karlom IV. (český panel).  

František Kele
(* Výber fotografi í pripravil M. Musil, pra-

covník MZV SR)

J E S E Ň  V  M Ú Z E Á C H
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na pamiatku usporiadania výstavy plaketu 
ČsOL, čo PhDr. Antónia Jasemová, vedúca 
Depozitnej knižnice NATO pri Univerzitnej 
knižnici v Bratislave komentovala slovami, 
že plaketa je nielen pekným darčekom a 
vzácnou spomienkou, ale je aj v správnych 
rukách. Jej starý otec bol totiž tiež legionár 
a bojoval vo Francúzsku a Ing. Androvič je 
tiež potomkom československého legioná-
ra.

Na výstave sa zúčastnili aj členovia klu-
bov vojenskej histórie zo Slovenska a z Olo-
mouca v dobových uniformách a s replikou 
bojovej zástavy legionárskeho 23. strelec-
kého pluku. 

Výstava o československých légiách v 
Bratislave bola dôstojným sprievodným po-
dujatím 92. výročia vzniku Československa 
a odhalenia sochy jedného z jej zaklada-
teľov a prvého československého prezi-
denta T. G. Masaryka na nábreží Dunaja v 
Bratislave.

Ferdinand Vrábel

„Nahodilá armáda – obdivuhodný příběh 
československých legií“

V nedeľu 21. novembra 2010 usporiadal 
Vzdelávateľský odbor Českej obce sokol-
skej v Prahe prednášku na tému „Česko-
slovenské légie“, ktorú predniesol docent 
PhDr. Jan Galandauer, DrSc., popredný 
znalec dejín légií a prvej Československej 
republiky, autor viacerých vedeckých štúdií 
a kníh, okrem iného aj publikácie: „Dny, kte-
ré tvořily české dějiny, 2. 7. 1917. „Bitva u 
Zborova“. Česká legenda.“ Súčasťou pred-
nášky bolo premietnutie českej verzie fi lmu 
amerických amatérskych dokumentaristov 
„Nahodilá armáda“ a nasledujúca diskusia. 
Toto dielo netradičným spôsobom približuje 
jednu z najvýznamnejších kapitol moder-
ných českých a slovenských dejín – príbeh 
československých légií v Rusku, činnosť To-
máša Garrigue Masaryka, Edvarda Beneša 
a Milana Rastislava Štefánika pri organizácii 
légií a vytváraní diplomatických predpokla-
dov pre vytvorenie a uznanie nezávislého 
československého štátu. Aj keď ide o dielo 
amatérskych tvorcov, ktorí sa samozrejme 
nevyhli drobným nepresnostiam a omylom, 
tento fi lm v obdivuhodnej zhutnenej skrat-
ke zachytáva dejiny légií a ich pôsobenie v 
Rusku (veľmi výstižne sú spracované naprí-
klad bitka pri Zborove a jej význam, bitka pri 
Bachmači a potom celá sibírska anabáza – 
tento ojedinelý výkon našich chlapcov, ktorý 
ešte aj dnes vojenskí znalci vysoko hodno-
tia). Tak isto je dobre ukázaný pre našu sú-
časnosť význam tohto obdobia našich dejín, 
keď sa kládli základy pre našu novodobú 
štátnosť a teda aj súvislosť s dneškom.

Podujatie sa stretlo s mimoriadnym zá-
ujmom prítomných činovníkov, cvičiteľov, 
vzdelávateľov a sympatizantov, ktorí živo 
diskutovali o významných legionároch – 
členoch TJ Sokol. Mnohí z prítomných 

pripomenuli aj svojich predkov v radoch 
legionárov. Sokoli, ako je známe, patrili k 
najvýznamnejším predstaviteľom a k eli-
te légií. Práve legionári a  sokoli tvorili dva 
najvýznamnejšie piliere boja Čechov a Slo-
vákov za slobodu v rokoch 1914 – 1920 a 
patrili potom  k oporám Československej 
republiky a významne sa podielali aj na dru-
hom odboji v rokoch 1938 – 1945.

V rámci diskusie oboznámil člen ČsOL, 
Jednota Český Brod a člen Spolku pro ma-
pování vojenských pietních míst o. s. Feďo 
Vrábel prítomných s aktivitami Jednoty Č. 
Brod a Spolku, predstavil im stránky www.
vets.cz a aj dve najnovšie publikácie, vy-
dané Spolkom v spolupráci s ČsOL (okres 
Jeseník a město Beroun). O túto činnosť 
prejavili prítomní veľký záujem a vyzdvihli 
význam pripomínania našich vlastencov, 
ktorí položili svoje životy v bojoch za slobo-
du. V tomto zápase mali významný podiel aj 
členovia TJ Sokol, ktorá dnes nadväzuje na 
svoje bohaté, už 150-ročné tradície.

Feďo Vrábel, člen ČsOL Jednota Český 
Brod a člen Spolku pro mapování voj. 

pietních míst.

Výstava k 130. Výročiu
narodenia M. R. Štefánika

v rámci projektu PEEP

Slovenská astronomická spoločnosť sa 
zapojila v roku 2010 do európskeho pro-
jektu PEEP (Promoting Early European 
Photography) zameraného na šírenie starej 
európskej fotografi e. Ide o projekt celoživot-
ného vzdelávania v rámci programu Grund-
tvig. 

Našou úlohou je urobiť niekoľko výstav 
známych slovenských osobností, ktoré boli 
zároveň aj fotografmi. Medzi nimi zaberá 
bezpochyby prvé miesto generál Milan Ras-
tislav Štefánik, astronóm, politik, diplomat, 
štátnik a samozrejme aj fotograf, o čom 
svedčí aj množstvo zachovaných sklených 
platní a fi lmov z jeho odborných prác, ciest 
za pozorovaniami ako aj z diplomatických 
jednaní. 

My sme v našej mobilnej výstave vytvorili 
5 panelov o jeho živote. Prvý panel zobrazu-
je Štefánika ako významnú slovenskú osob-
nosť, na druhom paneli je jeho detstvo a 
štúdiá, tretí panel vyjadruje Štefánikovu ve-
deckú činnosť, na štvrtom paneli je Štefánik 
ako politik a diplomat a na piatom paneli je 
jeho tragická smrť. Ďalších 5 panelov zob-
razuje súhrn jeho fotografi í z pobytu v Parí-
ži, niekoľko ciest na Mont Blanc, z ciest po 
Afrike, v Turkestane a v Rusku a na Tahiti. 
Na poslednom paneli sú zobrazené niektoré 
jeho sochy, busty a pamätníky na Sloven-
sku a v Čechách.    

Všetky texty a informácie sú okrem slo-
venčiny aj v anglickom jazyku, aby sme 
mohli predstaviť naše historické osobnosti 
nielen verejnosti na Slovensku, ale aj v za-
hraničí alebo zahraničným návštevníkom v 

slovenských múzeách a iných kultúrnych a 
vedeckých zariadeniach. 

Naším ďalším cieľom je sprístupniť a roz-
šíriť túto mobilnú výstavu čo najširšej verej-
nosti a preto sme niektoré panely darovali 
napríklad: Múzeu v Kežmarku, Štátnej ve-
deckej knižnici v Banskej Bystrici, Hvezdár-
ni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci, 
Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurba-
nove a AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici. Do-
časne sme výstavu zapožičali aj do Klubu 
dôchodcov v Tatranskej Lomnici. Pretože 
fi nancie projektu sú obmedzené, máme di-
gitálnu verziu pripravenú do tlače a sme ju 
ochotní každému záujemcovi alebo inštitúcii 
v tejto forme poskytnúť. 

 
Dr. Hric Ladislav, CSc.,

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici
Dr. Hricová Bartolomejová Mária,

Slovenská astronomická spoločnosť,
Tatranská Lomnica

Štefánik na Tahiti v Slovenskom
národnom múzeu

Verejnosti menej známe pôsobenie Mi-
lana Rastislava Štefánika na Tahiti predsta-
vuje výstava „Tahiti (Milan Štefánik)“ v bra-
tislavskom Slovenskom národnom múzeu  
na Vajanského nábreží 2, venovaná 130.
výročiu narodenia M. R. Štefánika a 100. 
výročiu jeho pobytu na Tahiti. Možno na nej  
nájsť predmety, ktoré priniesol Štefánik zo 
svojho pobytu na najväčšom ostrove Fran-
cúzskej Polynézie. „Okrem vecí každoden-
nej potreby a rôznych vzácnych artefaktov 
si doniesol aj niekoľko drevorytín a drevore-
zieb Paula Gauguina.

Dôvodom Štefánikovho pôsobenia na Ta-
hiti bolo pozorovanie prechodu Halleyovej 
kométy pred slnečným diskom a vybudova-
nie observatória. V prostredí exotickej príro-
dy našiel nielen priestor pre astronómiu, ale 
zažil tu podľa vlastných slov aj jedno z naj-
krajších období svojho života. Od domácich 
obyvateľov dostal množstvo predmetov, kto-
ré previezol do svojho parížskeho bytu, kto-
rý jeho priatelia nazývali malým múzeom. 
Štefánikovu pozostalosť prepravili po jeho 
smrti najskôr do Prahy (1920) a v roku 1940 
sa dostala do SNM v Martine.

Francúzsky maliar Paul Gauguin (7. 7. 
1848 – 8. 5. 1903) sa svojim odchodom na 
Tahiti pokúsil realizovať vlastnú predstavu 
poetickej, slobodnej oslavy „slnka a tela“ 
významného francúzskeho básnika Arthura 
Rimbauda. K dielam, v ktorých sa pokúsil 
tento mýtus uplatniť patria aj jeho drevore-
zy a drevoryty, ktoré objavil M. R. Štefánik  
zastrčené v plote dvora pri chatrči jednej 
domorodkyne. Štefánik priniesol súbor 11 
drevených štočkov tohto slávneho francúz-
skeho maliara, ktorý sa nechal očariť ostro-
vom niekoľko rokov  pred  Štefánikom. Bolo 
to najvzácnejšie, čo Gauguin vytvoril počas 
svojho pobytu v Oceánii v rokoch 1895 – 
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Spoločnosť Milana Rastislava 
Štefánika pri príležitosti 130. výročia 
narodenia M. R. Štefánika a v ROKU 
M. R. ŠTEFÁNIKA – 2010  vypísala 
verejnú literárnu súťaž na vytvorenie 
pôvodných literárnych diel so štefáni-
kovskou tematikou v týchto žánroch:  

- pôvodná próza (poviedka, nove-
la, román),

- pôvodná literárna a historická 
esej, 

- pôvodný literárny scenár (doku-
mentárny a hraný fi lm),

- pôvodná divadelná hra (rozhlaso-
vá a divadelná inscenácia).

Súťaž bola verejná, neanonymná a 
zúčastniť sa jej mohli autori s pôvod-
nými, doteraz nepublikovanými ruko-
pismi v slovenskom jazyku.

Poslaním súťaže bolo podporiť  
rozvoj vlastnej umeleckej tvorby a zá-
ujem autorov na potrebu plnej reinte-
grácie významných osobností  našich 
prvých demokratických politikov, 
nositeľov odkazu M. R. Štefánika do 
života slovenskej spoločnosti, ako aj 
zvýraznenie významu štefánikovskej 
demokratickej tradície v podmien-
kach pretrvávajúcej straty hodnotovej 
orientácie v spoločnosti.

Časový interval na vytvorenie  
prác bol rok 2010 s termínom ukon-
čenia súťaže do 15. júna tak, aby 21. 
júla  2010 v Múzeu  M. R. Štefánika 
na Košariskách mohli byť vyhlásené 
výsledky súťaže.

Do stanoveného termínu došlo 36 

prác, ktoré vyhodnotila odborná porota 
v zložení Mgr. Marta Balážová, dlho-
ročná redaktorka Slovenského rozhla-
su, Mgr. Anton Baláž, predseda Klubu 
nezávislých spisovateľov, Mgr.Ján Iž-
dinský za Spoločnosť M. R. Štefánika.

Zoznam došlých prác
Esej (literárna, historická):

- Michal Kšiňan: „Premeny a vý-
voj Štefánikovho svetonázoru“,

- Brigita Horváthová:“ Milan Ras-
tislav Štefánik „polyhistor ľudských 
sŕdc“,

- Jozef Košík: „Najväčší cestova-
teľ dvadsiateho storočia“,

- Mária Zmeškalová: Génius nezo-
miera“,

- Martina Štrofková: „M. R. Štefá-
nik – Slovák telom i dušou“,

- Jakub Baník: „Druhý Samo?“
Próza:

- Miroslava Bednárová: „List Šte-
fánikovi“,

- Stanislav Malecký: „Cestou na 
Golgotu“,

- Jakub Ceklušák: „Baťostroj“,
- Andrej Drinka: „Chýbajúce listy 

denníka“,
- Viktória Klimajová: „Čo mi  sve-

domie káže“,
- Jana Mičová: „Giulianina láska“,
- Lucia Bereznaninová: „Večie-

rok“,
Próza s prvkami literárnej fi kcie:
- Tomáš Sedalík: „Ako som stretol 

Milana R. Štefánika“,
Poetická kompozícia:

- Andrej Drinka: „Naposledy“,
- Nikola Kapráliková: „Štefánikov 

vodopád pravdy“,
Úvaha:

- Katarína Kordíková: „Za Mila-
nom Štefánikom“,

- Tomáš Suško: „Milan Rastislav 
Štefánik“,

- Dominika Tomanová: „Vzdychá-
me, že je život krátky a súčasne ním 
mrháme“,

- žiaci zo ZŠ Jacovce: Ivana Labu-
díková, Romana Hubáčková, Tatiana 
Lacenová, Igor Pirťan a Kristian Bo-
žík písali úvahy na tému „Milan Ras-
tislav Štefánik“,

- Alexandra Vasiľová: „Milan Ras-
tislav Štefánik“,

Poézia:
- Zbierka básní: Miroslava Parte-

lová:“ Milan Rastislav Štefánik“.

Porota o udelení cien rozhodla 
nasledovne:

- hlavnú cenu za najlepšiu prácu 
bez rozdielu žánru neudeľuje,

- cenu za najlepšiu prácu vo vy-
branom súťažnom žánri udeľuje Mi-
chalovi Kšiňanovi, pre jej výbornú 
poznávaciu i výrazovú úroveň. V 
práci je objavný pohľad na Štefánikov 
zápas medzi vedou a vierou, ktorá sa 
po dlhých vnútorných zápasoch stala 
jeho novým náboženstvom,

- vecnými cenami oceňuje prácu 
* Márie Zmeškalovej, kde  napriek 

trocha patetickému názvu  je esej cit-

livou a zanietenou refl exiou o mieste 
M. R. Štefánika v živote generácie, 
ktorá sa s ním postupne oboznamuje,     

 *Andreja Drinku, kde porota oce-
nila predovšetkým literárny nápad a 
autorovu „denníkovú“ zručnosť v pró-
ze a v poetickej kompozícii invenčný 
prístup k osobnosti M. R.Štefánika,

* Tomáša Sedalíka, kde text má 
viacero originálnych fabulačných 
prvkov. Je to originálny pokus priblí-
žiť Štefánikov život a dielo. Autor 
ukazuje rozporný postoj svojich spo-
lužiakov k výletu na Bradlo a vôbec 
zmysel putovania za Štefánikom,

 * Jany Mičovej, kde východiskom 
jej práce  je romantický príbeh Giuli-
any a Milana, ich tradičné rodinné a 
spoločenské súvislosti. Cenný je po-
kus autorky o literárne ucelenú kom-
pozíciu s tajomným pozadím a množ-
stvom  dialógov, 

 * Nikoly Kaprálikovej, kde cenná 
je najmä 1. časť – báseň o Štefániko-
vi: zriedkavý žáner, pekné verše,

* Jakuba Baníka. Autor prirovná-
va M. R. Štefánika – tvorcu prvého 
štátu Čechov a Slovákov k Samovi, 
zakladateľovu prvého štátneho útvaru 
Slovanov. Je to originálny publicistic-
ko-literárny útvar.

Súťaž bola vyhodnotená 23. júla 
2010 pri príležitosti celoštátnych 
spomienkových osláv v Košariskách. 
Ocenení víťazi boli pozvaní na XX. 
Valné zhromaždenie Spoločnosti Mi-
lana Rastislava Štefánika, kde im boli 
odovzdané  diplomy a vecné ceny 
(knihy, súpravy pier).

- mg -
(Pokračovanie v budúcom čísle)

1903. Tri štočky sú rezané obojstranne. 
Vďaka maliarovi Františkovi T. Šimonovi – 
priateľovi M. R. Štefánika – ktorý ich zreštau-
roval, vznikol konvolút (kniha – zväzok, ktorý 
vznikol zviazaním samostatne vydaných a 
spravidla ani obsahove nesúvisiacich tlače-
ných alebo rukopisných diel do jednej väz-
by) s 15 odtlačkami drevorezov a drevorytov 
deponovaných v NG v Prahe. SR vlastní 12 
odtlačkov (novotlačí) SNG v Bratislave, 10 
SNM v Martine a 9 Šarišská galéria v Prešo-
ve. Ich odtlačky sú súčasťou výstavy.

V národnom múzeu je Štefánikova kolek-
cia 270 predmetov nevyčísliteľnej umeleckej 
a historickej hodnoty vystavená po prvý raz. 
Predstavuje osobnosť Štefánika, známeho 
predovšetkým ako politika, vedca a vojaka  
z inej strany – ako zanieteného cestovateľa 
a zberateľa. Medzi vzácne exponáty jeho  
zbierky  patria  tapy – tkaniny z rastlinných 
vlákien s ornamentálnym vzorom. Ďalšie 
približujú život a zvyky ostrovanov a sú to 
drevené nádoby, exotické šperky, sošky, ob-
radové veslá,  odevy alebo šípy, či oštepy… 
Kolekciu dopĺňajú písomné  dokumenty a fo-
tografi e. Vďaka sprístupneniu trezorov Slo-

venského národného archívu tak návštev-
níci po prvý raz uvidia originály materiálov 
z pozostalosti M. R. Štefánika. Medzi zaují-
mavosti patrí jeho korešpondencia, výsledky 
vedeckých bádaní, rukopisné poznámky o 
živote domácich obyvateľov doplnené kres-
bami a cestovný pas. Štefánik bol vášnivým 
fotografom, vynálezcom nikdy nepatento-
vaného návrhu farebnej fotografi e, ale aj 
vďačný objekt fotografi ckého aparátu. Záu-
jemcovia spoznajú spoluzakladateľa Česko-
slovenska na menej ofi ciálnych fotografi ách, 
ktoré Štefánika zachytávajú na vozíku ťaha-
nom koníkom, s domorodcami, pred provi-
zórnym príbytkom, či pri observatóriu.

Výstava je doplnená o interaktívne ki-
osky, v ktorých si návštevník môže prelisto-
vať Štefánikov denník a preskúmať interiér 
jeho parížskeho bytu. Vidieť možno i za-
chované osobné predmety, akými sú kufor, 
klobúk a ďalšie časti Štefánikových odevov. 
Súčasťou výstavy je aj prezentácia všetkých 
jeho ciest.

Výstavu Tahiti (Milan Štefánik) pripra-
vili Slovenské národné múzeum - Múze-
um Slovenských národných rád  Myjava a 

Slovenský národný archív, Bratislava. Gen. 
komisár: PaedDr. Rastislav Púdelka, libreto: 
PhDr. Eva Králiková, scenár: PhDr. Dušan 
Kováč, PhDr. Eva Králiková, PhDr. Rado-
slav Ragač, PhDr. Ľubomír Poušel. Výstava 
sa koná s fi nančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR. Výstava trvá  od 16.10. 2010 do 
konca mája 2011.

Výstava „MAJSTRI DUCHA„ bola ot-
vorená 18. novembra 2010 v budove Slo-
venského národného múzea na Vajanskom 
nábreží v Bratislave. Výstava je venovaná 
najvýznamnejším osobnostiach z dejín vedy 
a techniky. Výstavu zrealizovali Slovenské 
národné múzeum, Slovenské technické mú-
zeum v Košiciach a Slovenská akadémia 
vied. Ambíciou výstavy je pútavým a zaují-
mavým spôsobom priblížiť počiatky a rozvoj 
vedy na Slovensku. Výstava predstavuje 51 
osobností vedy, medziiným aj Milana Rasti-
slava Štefánika ako vedca. Autorom výstavy 
je  PhDr. Ondrej Pőss CSc., riaditeľ MKN 
SNM v Bratislave, spoluautormi Ing. Štefan 
Kohút a Ing. Ladislav Klima. Výstava potrvá 
do  22. mája 2011.

MLÁDEŽ a MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Vyhodnotenie súťaže „Milan Rastislav Štefánik“
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NAŠI JUBILANTI
65-tich rokov sa dožíva

25. 12. Ján Iždinský z Brezovej pod Bradlom
70-tich rokov sa dožili

02. 03.  Ing. Vladimír Faško z Brezna                         
25. 07. Ján Petrov z  Dudiniec
23. 07. Juraj Sviatko z Dudiniec
18. 10. Vlasta Navrátilová zo Starej Turej
29. 10. Miloš Kovačka z Martina
15. 11. Georges Koch  z Meudonu

75-tich rokov sa dožila
07. 10.  Alžbeta Bertová z Košíc

85-tich rokov sa dožila
6. 12. Anna Plecitá z Piešťan

90-tich rokov sa dožili
02. 08. Alžbeta Závodná z Brezovej pod Bradlom    
07. 08. Miloš Stankoviansky  
20. 09. Štefan Ciran z Brezovej pod Bradlom
 

Srdečne blahoželáme a blahoželáme aj tým,
ktorých údaje redakcia zatiaľ nemá k dispozícii!

PROMÓCIE
Po úspešnom ukončení vysokoškolských štúdií v novembri 
2010  vo  Veľkej  aule  Karolina  v  Prahe  bol  nášmu  členovi 
Igorovi N. Barilíkovi z Košíc udelený titul magister práv .      

Srdečne blahoželáme!

SVADBA
4. 9. 2010 si povedali „áno“ a na spoločnej fotograffi  i pred 
lietadlom Caproni vo Vojenskom historickom ústave v Pieš-
ťanoch – na znak úcty k M. R. Štefánikovi – sa dali zvečniť 
Eleonóra Masaryková a Ing. Rastislav Hornák. (Snom 
mladého zaťa bolo stať sa pilotom.)
Prajeme všetko šťastie sveta na spoločnej ceste životom!

ˇPODAKOVANIE
Z príležitosti mojej tohtoročnej sedemdesiatky som dostal 
veľa pozdravov a gratulácií. Na jednej strane mi to spôsobilo 
radosť, na druhej vyvolalo pochybnosti, či si to vôbec zaslú-
žim. Ďakujem preto všetkým za prejavy uznania, prosiac o 
Božiu pomoc a požehnanie. Nech naša zmysluplná spoluprá-
ca v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika ešte dlho vydrží.

V dobrej viere Peter Pavel Uhlík
Najmladší, 5-ročný  Ivanko  Vnuk  z Piešťan, ktorý sa mimoriadne zaujíma 
o M. R. Štefánika a o Múzem v Košariskách.

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
Spoločnosť M.R.Štefánika sa lúči so 
svojimi členmi, ktorí opustili jej rady za 
obdobie júl – november 2010.
                                            

12. 08. 2010 Mgr. Naďja Lučkaničová (65) z Piešťan, pred-
tým Dudince
26. 09. 2010 MUDr. Igor André (55) z Bratislavy,
05. 10. 2010 Pavel Uhorskai (91),
02. 12. 2010 Ivo Veliký z Trenčína (69),

Česť ich pamiatke! 
Nezabúdame…

Kto živým chýba,
žije.

M. Rúfus

Poďakovanie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika za fi -
nančné príspevky, zaslané v druhom polroku 2010 patrí tým-
to členom a sympatizantom:

* COOP Jednota Senica,
* Trenčiansky samosprávny kraj
* Ing. Vladislav Stanko z Prahy, L. Novotná Slaný, L. 

Novotná  Zlonice, A. Chvaštulová, B. Brychtová Jimra-
mov

* Z Brezovej pod Bradlom: Vlasta Čierna, Ľuboš Valášek 
st., A. Bzdúšková, Pavel Dekánek, Z. Jánošíková, Pe-
ter Uhlík, Oľga Sadáková a Jana Bezdeková

* Z Košíc: Darina Noveková, Zuzana Hybenová, Mária 
Bobovská a Eva Groh.  Mária Šefránková z Banskej 
Bystrice, Igor Sivoš z Kremnice, Ing. Vladimír Šváč, 
Vladimír Štefanovič, V. Okálová z Martina, J. Strapec 
z Trnavy

* z Bratislavy: J. Kratochvíľa a Dr. Pavol Kanis, z Pieš-
ťan: Ernest  Bagi, p. Šimová, manželia Neumairovi, 
Elena Ciranová, Dr. Igor Čech a jeden z najmladších 
členov Spoločnosti M.R.Štefánika 11-ročný žiak Mi-
chal Polakovič,

* z Nitry: Elena Starinská, Erika Antalová, František Ba-
láž a všetci tí, ktorí venovali našej Spoločnosti 2% po-
dielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 
r. 2009 .

Ďakujeme!

ratislavy,
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Práve ste dočítali druhé tohtoročné číslo Bradla. Je koniec kalen-
dárneho roka 2010 a pred nami otvára nový kalendár ďalších 365 
dní… Predtým však dovoľte, vážení čitatelia, členovia, sympati-
zanti našej Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika - prosto pria-
telia - aby sme Vám poďakovali za priazeň, ktorú ste nám venovali, 
za morálnu i fi nančnú podporu, ktorú sme naozaj veľmi potrebo-
vali. Chceme veriť, že nám i naďalej zachováte priazeň a naše 
opätovné stretnutia budú plné slnka, šťastia, spokojnosti a pohody 
tak, aby človek človeka mohol stretnúť každodenne.

Prajeme  Vám  a  Vašim  blízkym  príjemné  prežitie  vianočných 
sviatkov a v novom roku 2011 pevné zdravie, veľa šťastia a spo-
kojnosti.

Ing. Ján Tatara - predseda a Výbor Spoločnosti M.R.Štefánika
a redakcia Bradla 
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Novoročný vinš

Kiež nám dá oči plné slnka 
a postaví most k človeku
a aby domov ako prístav,
otváral náruč odvekú.

Aby nám podal krajec chleba,
keď unavení po práci,                                                            
stretnú sa deti s matkou, otcom,                                       
zo školy prídu prváci.                                                         
                                                                                                       
Aby sme našli tichý potok                                                  
a dúha vyšla po daždi,                                                     
zem podala nám štedrú dlaň,                                              
v nej dar, čo kriesi, nevraždí.                                            
                                                                                                              
Aby sa každý zmenil v brata                   
a ľudstvo v jednu rodinu, 
aby meč stratil svojho kata
a zvon znel ponad dedinu.

Spev vďaky, lásky, aby znel,
aby sme srdcom poznali,
že aj list, čo sa rosou chvel.
nebesá z lásky poslali.

Daniel Šovc

O Z N A M

Na základe rozhodnutia Výboru SMRŠ, vzhľadom na májové 
spomienkové oslavy na Bradle VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
SPOLOČNOSTI M. R. ŠTEFÁNIKA sa uskutoční opäť v me-
siaci október 2011. Bližšie informácie v Bradle č. 61

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu 
a vytvorenie priestoru pre dôstojné spomienkové a kultúr-
no-vzdelávacie podujatia.

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk
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