61
O B Č A S N Í K

S P O L O Č N O S T I

CHCIEŤ, VEDIEŤ, ODVÁŽIŤ SA…
Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách, ani na jednej s dvomi
nohami. Musia byť najmenej tri,
aby vznikla hodnota a generoval
sa každý skutočný čin. Jedným
z dokladov o pravdivosti uvedenej tézy je život a dielo Milana Rastislava Štefánika. Každé
jeho slovo a skutok sú vysoko
nad priemerom každodennosti. Je nadreálne konať to, čo sa
nedá a myslieť nečakane a originálne. To dokáže len héros.
Dnes je však intelektuálnou
módou rúcať modly, autority,
mýty, idoly aj ideály. Všetko
nivelizovať, redukovať na minimalizmus, nihilizovať, ako sa aj
nedávno ukázalo pri smrti básnika Rúfusa. A naopak ospravedlňovať zločincov a vrahov vo
filme Bathory.
Štefánika netreba heroizovať a robiť z neho legendárnu
osobnosť. On totiž taký naozaj
bol. Napriek tomu májové výročie jeho smrti prijala naša spoločnosť väčšinou vlažne a ľahostajne, s apatiou, akú prináša
falošné vedomie slobody a plného bampľa. Zabúda sa, akosi na
podstatnú vlastnosť legendy a
mýtu, na ich integrujúcu, stimulujúcu, produktívnu a výchovnú
funkciu pre jednotlivca i spoločnosť. Súčasná spoločnosť,
povedané pseudojazykom ignorantov gramatiky, Štefánikov
charakter a intelekt „ nemusí“. A
ak, zaujímajú ju skôr jeho „frajerky a baby“, z ktorých vraj ani
jedna nebola blondínka.
Ale mŕtvych treba stále kriesiť pre náš úžitok a posilnenie.
Pri päťdesiatom výročí Štefánikovej smrti už v čase sovietskej
okupácie a začínajúcej normalizácie sme hrdinovi riskantne

venovali takmer celé číslo Matičného čítania. Chceli a museli
sme to urobiť, aby si čitatelia
aspoň trochu posilnili psychický
imunitný systém proti beznádeji
a depresii z okupácie a potláčania identity. Zámerne a cieľavedome sme v časopise upozorňovali na množstvo osobností
našej kultúry a dejín, ktorí chceli, vedeli a mali odvahu.
V onom májovom čase 1969
napríklad pripadlo desiate výročie od smrti českého maliara Jána Hálu, ktorý veľkú časť
svojho života venoval obci Važec, kde aj šesťdesiatdeväťročný zomrel. Jeho krehké obrázky
sprevádzali naše detstvo v knihách i časopisoch. Vtedy žila
ešte jeho manželka Rina, ktorá
nám dala k dispozícii list z decembra 1923, odhaľujúci umelcovu vzácnu a čistú bytosť:“ S
ľuďmi v chalupách si rozumiem,
mám ich rád a oni mňa, maľujem a pritom poučujem, Každý
teraz chce, aby som, ho maľoval, všade ma vítajú. Pozývajú,
lebo vedia, že to s nimi myslím
úprimne. A tak tu pribudlo k
mojej činnosti maliara ešte
niečo iné, niečo ľudské a krásne, čo zušľachťuje moju prácu
a vdýchne dušu do mojich obrazov. Lenže pritom chodím v topánkach, z ktorých každý večer
vyťahujem plno blata a mnohokrát som aj hladný.“
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Š T E F Á N I K A

Gustáv Rumánek

Martýrovi
Nad Bradlom nášmu slnku
vše postojí čas, by napoly preťatý život
v stoji kyvadla zrel do podoby
ktorú ti odoprel osud.
Nad Bradlom nocou
pristaví sa obloha,
by ti zablikala za tvoj obdiv
k trblietaniam hviezd.
Nad Bradlom zavše zastavia sa
anály našich dejín každému,
kto sem v mĺkvej piete
prichádza s nimi sa zoznámiť.
Nad Bradlom nášmu slnku
vše postojí čas, by sme Ti stihli,
Milan Rastislav
byť vďační za tvoju obeť tejto svojeti!

Ivan Kadlečík
(z knihy: Ivan Kadlečík
„Škoda knižke nerozpredanej
ležať,“ besednice, ktoré vyšlo
v nakladateľstve Koloman Kertész Bagala v roku 2009)

Foto: Igor Schmidt
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Spomienkové slávnosti v Ivanke pri Dunaji, Košariskách, Bratislave, Brezovej pod Bradlom
** Tradičné spomienkové
slávnosti pri príležitosti 92. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika začali 3. mája
2011 Službami božími v ev.a.v.
kostole v Košariskách, pokračovali v rodnom dome – Múzeu
Milana Rastislava Štefánika a
vyvrcholili ako spomienka rodákov na bradlianskej Mohyle
– mieste posledného odpočinku M. R. Štefánika príhovormi
a zapálením vatier. Spomienkového stretnutia sa za pomerne
nepriaznivého počasia zúčastnili zástupcovia Spoločnosti M.
R. Štefánika (Ing. Ján Tatara,
RNDr. Vlastimil Kátlovský). S
príhovormi vystúpili Mgr. Eva
Ušiaková, primátorka mesta
Brezová pod Bradlom, Mgr. Milan Krivda, biskup západného
dištriktu a Ing. Ján Tatara, predseda Spoločnosti MRŠ. Základnú myšlienku príhovoru prinášame v plnom znení.
Vážení hostia, vážení rodáci
podbradlianskeho a podjavorinského kraja, milí priatelia!
Dovoľte mi, aby som vás pozdravil v mene Spoločnosti M.
R. Štefánika, ale aj v mene
členov jednotlivých klubov v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi, v
Liptovskom Mikuláši, v Banskej
Bystrici, v Nitre, v Dudinciach,
v Starej Turej, v Piešťanoch,
v Partizánskom, v Trenčíne, v
Bratislave, v Martine a Brezovej
pod Bradlom a taktiež v mene
Spolku rodákov M. R. Štefánika
v Košariskách a Dunajskej Lužnej.
Zajtra uplynie 92 rokov odo
dňa, kedy sa Milan Rastislav
Štefánik vracal do svojej oslobodenej vlasti, ale osud mu nedoprial tešiť sa zo stretnutia so
svojimi najbližšími a pokračovať
v diele budovania nového štátu.
Zanechal nám však významný
mravný a myšlienkový odkaz.
Vo svojom tvorivom živote
presne naznačil, aké sú zásadné ciele národa, aké povinnosti
vyplývajú pre politických vodcov,
diplomatov, vedcov, ale aj radových občanov demokratického
štátu. Oslobodenie slovenského národa a jeho samostatnosť
koncipoval
Milan
Rastislav
Štefánik v kontexte zásadných

zmien, najmä v Európe. Bezpečnosť a stabilitu v Európe
podmieňoval samostatnosťou
malých národov, vzájomným
rešpektovaním sa a spolužitím
všetkých národov.
Milan Rastislav Štefánik bol
demokrat a na demokratickom
princípe bola založená aj jeho
politika a diplomacia. A tak je iba
logické, že pokračoval v myšlienkovom dedičstve Hurbana,
Hodžu a Štúra. Preto pokračovali v jeho započatom diele
neskôr aj ďalší demokrati, ako
bol Štefan Osuský – diplomat

krásnym pohľadom na kraj, ktorý nám dal muža činu, velikána,
Európana a hlavne skutočného
človeka, osobnosť a symbol.
Prajem Vám všetkým krásne
májové dni.
** 3. mája 2011 v dopoludňajších hodinách sa konala pri mohyle v Ivánke pri Dunaji tradičná
pietna spomienka. V zastúpení
prezidenta SR sa jej zúčastnil
vedúci jeho Kancelárie prof.
JUDr. Milan Čič DrSc., ďalej
predstavitelia
veľvyslanectiev
Francúzska, Českej republiky,

Predstavitelia SMRŠ pod Bradlom pred kladením vencov, foto: Igor Schmidt.

a tajomník Spojených národov
v Źeneve a štátny minister prvej ČSR, Ján Papánek – člen
Organizácie spojených národov
v New Yorku a účastník Charty
národov a tak by som mohol menovať ďalšie osobnosti.
Vytvoreným dielom a morálnou hodnotou dosiahol M. R.
Štefánik prakticky všetko, čo
dnes EÚ vyžaduje od nás. Vzdelával seba aj iných, pracoval pre
iných, bojoval a zomrel za iných.
Bol presvedčený, že – a to je
jedno z jeho myšlienok, citujem „Budúcnosť moja je buď
skvelá, buď nijaká.“ Táto myšlienka nech je i zostane našim
krédom a hlavne krédom súčasnej a nastupujúcej generácie.
Želáme si, aby dnešná
návšteva Mohyly na Bradle a
spomienka na Milana Rastislava Štefánika nezostala jediná v
roku a aby sme sa práve z tohto
miesta častejšie mohli kochať

Talianska, Srbska, zástupcovia
spoločenských organizácií, starostovia okolitých obcí. Kultúrny
program zabezpečili miestne
odbory MS v Šamoríne, Dunajskej Lužnej a Ivánke pri Dunaji.
Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika zastupoval prof. Igor
Riečanský. Radostnou bola
skutočnosť, že väčšinu početných účastníkov tvorila školská
mládež zo škôl z blízkych obcí.
Vzorne udržiavaná mohyla s
okolím vytvorila dôstojnú atmosféru pre priebeh pietnej spomienky. V súčasnosti sa objekt
zazelenal korunami novovysadených líp podľa pôvodného
návrhu D. S. Jurkoviča, vďaka
finančnej podpore z grantu VUB.
Zaujímavosťou je, že mohyla
leží v katastri obce Most pri Bratislave, ale prístupová cesta je z
Ivanky pri Dunaji. Jej občania
sa o tento pamätník príkladne a
s láskou starajú, čo vo svojom

vystúpení vyzdvihla starostka
obce Magdaléna Holcingerová a
zároveň aj poďakovala všetkým,
ktorí sa v minulosti podieľali na
obnove a údržbe mohyly.
Slávnostný prejav predniesol
prof. Čič, ktorý odovzdal účastníkom pozdrav od prezidenta
SR Ivana Gašparoviča, ktorý
vyslovil želanie, aby činy tohto
velikána sa stali obsahom našich vlasteneckých citov, upevňovali vzťahy vlastenectva k
nášmu národu i národnostiam,
žijúcim na našom území. Osobný prejav prof. Čiča s jeho láskavým dovolením uvádzame v
plnom znení.
„Vážení a ctení účastníci pietneho zhromaždenia, drahí spoluobčania, vážení matičiari, milá
mládež!
Stojíme na mieste, ktoré je
symbolom osobnej tragédie velikána Slovenského národa a
zároveň smutnej udalosti našich
národných dejín. Na tento kúsok
slovenskej zeme spadlo lietadlo
s hrdinom boja za národnú slobodu Slovákov.
Mnoho verzií o jeho smrti sa
objavilo a objavuje. Veď jeho
vzácny život vyhasol práve vtedy, keď sa plný síl a nadšenia
vracal na slobodnú slovenskú
zem. Žiaľ, slobodný Slovenský
národ už nemohol prijať generála Milana Rastislava Štefánika
s náležitými poctami ako svojho
hrdinu. Namiesto toho, aby sa
stal vedúcou postavou slovenskej politiky, stráca život, ale neopúšťa Slovensko, svoju vlasť,
ktorú tak miloval. Jeho životný
odkaz je tu dodnes s nami, na
tomto pamätnom mieste, na majestátnom Bradle, ale aj v našich
srdciach.
Vážení prítomní!
V zlomových a osudových
chvíľach potrebuje národ rozhodné a charizmatické osobnosti. Tie, ktoré dokážu včas
rozoznať, kam sa svet hýbe, aké
možnosti ľuďom ponúka. Tie,
ktoré dokážu ukázať cestu do
budúcnosti, k národným cieľom
a národno - štátnym záujmom.
Nezabúdajme na tých, ktorí dokážu prevziať zodpovednosť za
rozhodnutia, prejavia schopnosti
zjednotiť hlavné národné politic-
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ké sily, presadiť svojimi činmi politickú vôľu ďalšieho pozitívneho
vývoja Slovenského národa.
Milan Rastislav Štefánik takou osobnosťou bol. Pevne veril
svojmu videniu pravdy, cez ňu
v našu lepšiu budúcnosť a samourčenie Slovákov. Pracoval
zo všetkých svojich síl na uskutočňovaní svojich ideálov. Za ich
naplnenie bojoval na mnohých
frontoch – vedeckom, diplomatickom aj štátnickom.
Aj vďaka Štefánikovi sme sa
vymanili spod národného a sociálneho útlaku v Uhorsku, aby
sme spolu s Čechmi vytvorili
vlastný spoločný štát. Štefánik
bojoval za taký štát v čase, keď
existoval len v mysliach pár politikov.
Práve v tejto súvislosti sa vyskytujú pochybnosti o jeho slovenských národných aktivitách.
Ale stačí poznať jeho vyznanie
v zvolaní, citujem: „Som Slovák
telom i dušou, neznám lásky
polovičatej,“ alebo: „Národu
sa nedáva, len žobrákovi, národu treba obetovať.“
Verím, že sme dôstojní pokračovatelia Štefánikovho diela,
že sú nám jeho myšlienky nielen
blízke, ale aj vlastné. Lebo sme
ich prijali za svoje.
Slovenská spoločnosť má
povinnosť stále rozvíjať odkaz,
ktorý nám zanechal Milan Rastislav Štefánik. Platí to najmä pri
rozvíjaní jeho humanistických,
demokratických a republikánskych myšlienok.
Od chvíle, čo Milan Rastislav
Štefánik tragicky zahynul pri návrate do oslobodenej vlasti, sme
prešli dlhú a zložitú cestu.
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Prof. Milan Čič pri slávnostnom prejave.

Dnes jeho pôvodné myšlienky dozrievajú v suverénnom,
demokratickom a právnom štáte
- samostatnej Slovenskej republike.
Naša vlasť, na oslobodení
ktorej Milan Rastislav Štefánik
usilovne pracoval je dnes prosperujúcou a úspešnou krajinou,
rešpektovanou vo svete.
Milan Rastislav Štefánik bol
veľkým synom nášho národa.
A takým navždy zostane – v našich srdciach. Aj preto sme dnes
tu, kde dotĺklo jeho šľachetné
slovenské srdce.“
** 4. mája 2011 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil
hviezdicový pochod študentov
na Mohylu na Bradlo. Predseda
Spoločnosti M. R. Štefánika, Ing.
Ján Tatara v príhovore zdôraznil
odkaz a dielo tohto velikána,
pripomenul dôležitosť poznania
vlastnej histórie a osobnosti.
** 4. mája 2011 vo večerných hodinách sa uskutočnila
pietna spomienka pri soche M.

R. Štefánika v Bratislave. Pietny akt iniciovala Nadácia M.
R. Štefánika v spolupráci s MO
SR, Ústredím
ekumenickej
pastoračnej služby v OS SR a
Mestskou časťou Bratislava –
Ružinov pod záštitou predsedu
NR SR Richarda Sulíka. K prítomným účastníkom sa prihovorili minister obrany SR Ľubomír
Galko, predseda Nadácie M. R.
Štefánika Dušan Bakoš, primátori hlavných miest SR a ČR Milan Ftáčnik a Bohuslav Svoboda
a generálny duchovný OS SR a
OZ SR Miroslav Táborský. Za
Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika k soche položili veniec Ing. Ján Tatara, prof. Igor
Riečanský a gen. Svetozár Naďovič. Týmto podujatím ustanovuje Nadácia Milana Rastislava
Štefánika tradíciu každoročného položenia vencov ku pamätníku slovenského politika,
astronóma, francúzskeho generála, spoluzakladateľa slobodnej
Česko-Slovenskej republiky v
deň jeho smrti.

** Pod záštitou predsedníčky
vlády SR Ivety Radičovej sa 7.
mája 2011 uskutočnila pietna
spomienka na Bradle. Hlavný
príhovor predniesol minister
obrany Ľubomír Galko, ktorý vo
svojom príhovore o. i. povedal:
“Ideály, ktoré presadzoval M. R.
Štefánik sú nadčasové a plne si
zaslúžia, aby sme sa nimi riadili
aj v budúcnosti. Všetko, čo tento
človek robil, robil nie pre svoje
JA, ale pre dobro svojho národa. Hlboko si vážim posolstvo
Milana Rastislava Štefánika…
Počas svojho krátkeho života
vykonal nesmierne veľa práce.
Ako vojak vybojoval množstvo
bitiek – vo vojne i v diplomacii,
pri oslobodzovaní Európy i slovenského národa…“ – uzavrel
svoj príhovor minister. S príhovorom vystúpil aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik.
Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika bola zastúpená Ing.
Jánom Tatarom, Jánom Rusnákom, Gabrielou Vdoviakovou a
Jánom Maniačkom. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj členovia novovznikajúceho Klubu
SMRŠ v Liptovskom Mikuláši.
Poznámka na okraj: je nám
ľúto, že viac členov Spoločnosti si „nenašlo“ cestu k Mohyle v
tento deň. Vyvoláva to aj určité
pochybnosti… Osobnosť M. R.
Štefánika, jeho odkaz i dielo,
ktoré nám zanechal, si určite
túto pozornosť zaslúžia.
Spracované podľa materiálov
prof. Igora Riečanského
a Ing. Jána Tataru

Polemika spred vyše polstoročia – Polemika spred vyše polstoročia
LETTRICHOVA
INTERPRETÁCIA ŠTEFÁNIKA
V roku 1959 pri príležitosti 45.
výročia tragického úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika, napísal
Dr. Jozef Lettrich do exilového časopisu ČAS spomienkový článok.
Na tento článok reagoval Dr. Ivan
Herben. Herbenovým argumentom oponoval vo svojom liste Dr.
Jozef Lettrich. K článku sa nakoniec vyjadril v ďalšom liste Dr.
František Černý. Uverejnená korešpondencia je svedectvom, ako
rozdielne bol vnímaný spoluzakladateľ Československej republiky.

řád by mně byl hladil a líbal.“ Dr.
Beneš vo svojom prejave na Bradle 4. mája 1924 povedal, že ŠteŠtefánik nebol doteraz patrične fánik „podával ďalej“ a „umiestňozhodnotený, najmä jeho účasť v I. val“ jeho (Benešove) dokumenty a
československom odboji pri orga- správy a že „Štefánik robil osobné
nizovaní československých légií intervencie“, kdežto on (Dr. Beneš)
a jeho príspevok k francúzskemu „rokoval úradne v mene Národnej
a spojeneckému vojnovému úsi- rady“ a „pojednával s úradmi a
liu. Dokumentárny materiál stavia úradníkmi.“ Dr. Beneš nepriznal
Štefánika do priaznivejšieho sve- Štefánikovi ani len zásluhu na
ta, ako ho postavili druhí dvaja tom, že zoznámil T. G. Masaryka s
vodcovia I. zahraničného odboja. Briandom, hoci Masaryk výslovne
T. G. Masaryk sa v „hovoroch“ povedal Čapkovi (str.135 Hovos Čapkom (str.126) vyjadril o Šte- rov), že „Štefánik mně smluvil aufánikovi, že „byl hodně sentimen- dienci s Briandem“. Beneš totiž na
tální, tituloval mně „oteckem“ a po- Bradle tvrdil, že „Štefánik dojednal
Dokument č. 1
NEDOCENENÝ ŠTEFÁNIK

schôdzku s redaktorom Sauerweinom „a ten (Sauerwein) sprostredkoval schôdzku s ministerským
predsedom Briandom.)
Francúzske archívy naproti
tomu hovoria, že keď Masaryk
začal roku 1915 zahraničnú akciu, Štefánik mal za sebou pozoruhodnú vedeckú a diplomatickú,
poťažne politickú kariéru, ktorá mu
získala veľký spoločenský vplyv
a dôveru francúzskej vlády. Ako
astronóm sa uplatnil v meudonskej hvezdárni a na vedeckých
výpravách v Španielsku, na Mont
Blanu, v Turkestane a na Sahare.
Zásluhou svojho priateľa, francúz-
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skeho politika Anatola de Monzieho, Štefánik bol už v roku 1910
– ako tridsaťročný cudzinec – poverený vážnym diplomatickým a
politickým poslaním na ostrovoch
Tahiti. Toto poverenie francúzskej
vlády splnil takým spôsobom, že
mu bolo 27. augsta 1912 udelené
francúzske štátne občianstvo „za
mimoriadne služby z poverenia
francúzskej vlády v Ekvádore, kde
v roku 1913 zisťoval podmienky pre nadviazanie námorných a
obchodných stykov medzi Francúzskom a Ekvádorom. I parížske
ministerstvo školstva ho poverilo
študovať meteorologické a rádiotelegrafické pomery na ekvádorských ostrovoch Galapagos.
Len predošlými Štefánikovými úspechmi si vysvetlíme i jeho
celkom ojedinelú vojenskú kariéru. Počiatkom roku 1915 Štefánik
narukoval do francúzskej armády
ako obyčajný vojak-letec. O tri mesiace už bol povýšený na poručíka. V roku 1916 bol už majorom,
11. novembra 1917 ho maršal
Foch povýšil na podplukovníka a
20. júna 1918 ministerský predseda a minister vojny Georges Clemenceau na brigádneho generála.
Okrem toho dostal i vysoké francúzske vojnové vyznamenania.
Francúzsko nedávalo, najmä nie
vo vojne, zadarmo mladým naturalizovaným občanom takéto hodnosti. Tie museli byť zaslúžené.
Len čo sa Štefánik obliekol do
vojenskej uniformy, hneď ho francúzska vláda poverila politickou
misiou na Balkáne. Ministerský
predseda a minister zahraničných
vecí Aristide Briand sa vyjadril
o nej v liste zo 4. augusta 1916,
ktorým navrhoval ministrovi vojny, aby poveril Štefánika organizovaním československých légií
v Rusku, takto: „jedným z najpovolanejších vykonať tento plán je
poručík – letec Štefánik, vyznamenaný vojnovým krížom, ktorý bol
činný v srbskej armáde a nedávno
vykonal veľmi úspešné poslanie
pre Juhoslovanov v talianskej armáde“. Briand teda Štefánika poznal. Štefánik mohol Masarykovi
dohodnúť schôdzku s Briandom a
nie cez redaktora Sauerweina.
Keď nadišla chvíľa organizovať československý zahraničný
odboj, Štefánik ani na chvíľu nezaváhal, kde je jeho miesto, hoci
mal otvorené dvere uplatniť sa len
vo francúzskych a spojeneckých
službách. Dal sa plne k dispozícii
československému zahraničnému odboju a zostal lojálny voči
Francúzsku. Štefánik nevidel v
službe československej oslobodzovacej akcii a službe Francúzsku
záujmový konflikt. Českosloven-
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ská republika nemohla vzniknúť
bez porážky Rakúsko-Uhorska a
habsburská monarchia nemohla
byť rozložená bez francúzskeho a
spojeneckého víťazstva. Kto robil
služby jednému z týchto činiteľov,
robil ich aj druhému. Len zaslepený komunistický fanatik, akým je i
autor knihy „Štefánikovská legenda a vznik ČR“, Ľudovít Holotík,
môže vidieť v Štefánikovi francúzskeho „imperialistického agenta.“
Veď Francúzsko malo v druhej
polovici I. svetovej vojny kľúčové
postavenie z vojenského a politického hľadiska. Preto sa stal Paríž
i sídlom Československej národnej rady a preto mal Štefánikov
zástoj taký význam pre úspech
československého odboja a pre
vznik ČSR.
Štefánikove vplyvné osobné a
politické styky, najmä s vládnymi
činiteľmi, pomohli nielen propagovať ciele odboja, ale dopomôcť
mu aj k uznaniu. Veď sa schôdzka
T.G. Masaryka s Briandom považovala za veľký politický úspech
československého odboja. Druhým úspechom bolo povolenie
organizovať československé légie
najprv v rámci francúzskej armády a potom ako samostatnej československej armády. Légie boli
mostíkom pre uznanie Československej národnej rady a tá bola
predpokladom medzinárodného
uznania spojencov nášho nároku
na slobodu. Možno bez zveličovania tvrdiť, že Štefánik mal rozhodujúci podiel na organizovaní
légií. Jeho význam bol o to väčší,
že Štefánik mal vždy a všade i
formálne poverenie francúzskej
vlády a nielen Československej
národnej rady, keď išiel rokovať
so spojeneckými vládami o súhlas
k vytvoreniu légií. Takúto výhodu
nemal ani jeden z činiteľov odboja. Vďaka francúzskej oficiálnej
podpore naše légie mohli zohrať
takú dôležitú vojenskú a politickú
úlohu v I. svetovej vojne. Nebyť
toho, boli by sa museli uspokojiť s
rolou, akú hrali légie druhých národov túžiacich po samostatnosti,
ako napríklad poľské.
Ľahko si predstavíme, na
koľké prekážky Štefánik narážal
pri svojich francúzsko - československých diplomatických misiách
v Rusku, v Spojených štátoch i v
Taliansku, najmä keď légie mali
tvoriť zložku francúzskej armády.
Štefánikovi patrí historická zásluha na prelomení ľadov. O tom
zasa hovoria len francúzske dokumenty jasnou rečou.
Už sme sa zmienili o tom, s
akým odporúčaním vysielal Briand Štefánika do Ruska. V Rusku,
zachvátenom v roku 1917 dvomi

revolúciami Štefánik narazil na
najväčší odpor, ktorý sa podarilo
zlomiť až neskoršie. Štefánik odišiel z Ruska do Rumunska. Francúzsky vyslanec v Bukurešti. Saint
Aulaire, oznámil 19. novembra
1916 do Paríža, že rumunský kráľ
povolil Štefánikovi nábor československých a lotrinských zajatcov
do légií. Z poverenia francúzskeho
ministerstva vojny a na podnet generála Janina (a nie ako Dr. Beneš tvrdil 4. mája 1924 na Bradle
– z vlastného rozhodnutia) Štefánik sa odobral počiatkom roku
1917 do Spojených štátov. Cieľom
jeho návštevy bolo dosiahnuť súhlas americkej vlády k náborom
českých a slovenských krajanov
do francúzskych légií. Washington dlho otáľal, takže sa Štefánik
obrátil o pomoc i k republikánskej
opozícii, predovšetkým k Wilsonovmu predchodcovi a odporcovi,
bývalému prezidentovi Theodorovi Rooseveltovi. Nakoniec súhlas
dostal a medzi krajanmi dosiahol,
že sa ich niekoľko tisíc prihlásilo do československých légií vo
Francúzsku. Veľmi tvrdým orieškom bol súhlas talianskej vlády
na povolenie légií. Štefánik zasa
s poverením francúzskej vlády
rokoval najprv o vytvorení légií v
Taliansku ako zložky československých légií vo Francúzsku. Keď to
Rím zamietol, rokoval o vytvorení
samostatných československých
légií v Taliansku. Po dlhých a namáhavých rokovaniach talianska
vláda povolila. Francúzsky veľvyslanec v Ríme, Barrere, podal 19.
apríla 1918 Ministerstvu zahraničných vecí v Paríži správu, že
„plukovník Štefánik odchádza do
Paríža po skvelom vykonaní misie, ktorou bol poverený“ a že „hájil, ako najlepšie mohol francúzske
a spojenecké záujmy nielen tým,
že zorganizoval teleso, ktorého
použitie na talianskom fronte presahuje vojenskú záležitosť, ale aj
tým, že zaistil československému
telesu vo Francúzsku potrebné
doplnenie silami.“
Vo chvíli, keď český ľud v Prahe a slovenský ľud v Turčianskom
Sv. Martine strhával otrocké putá,
keď sa Československá republika
stala skutkom a keď T. G. Masaryk
a dr. Beneš prijímali hold oslobodeného národa, Štefánik bol na
ceste z Paríža cez Japonsko na
Sibír. Na tejto ceste sa zastavil v
Tokiu, kde ho 7. novembra 1918
prijal na audiencii japonský cisár.
Štefánik bol na Sibíri postavený
pred ťažkú úlohu. Mal sa postarať
o obnovenie disciplíny v ruských
légiách, čiastočne zachvátenými
boľševickou propagandou a potom o ich prepravu domov. Légie

v Rusku boli nasadané do bojov s
boľševickou propagandou a Štefánik ešte 22. januára 1918 nariadil mobilizáciu československých
občanov v Rusku, v Číne a v Japonsku. Generál Janin navrhol 9.
novembra 1918 ministerstvu vojny
v Paríži vyznamenať Štefánika komandérskym krížom čestnej légie,
lebo „vždy dokazoval najväčšiu
oddanosť francúzskej veci, ktorú
neoddeľoval od národnej veci.“
Po návrate zo Sibíri Štefánik podal 9. apríla 1919 správu
maršalovi Fochovi o situácii v
československých légiách a požiadal ministerského predsedu
a ministra vojny Clemenceaua o
prídel francúzskych lietadiel pre
československú armádu. Prv ako
sa rozhodol pre odchod do Československa, Štefánik sa vybral ešte
do Ríma vybaviť otázku vzťahu
francúzskej a talianskej vojenskej
misie v ČSR. Keď i toto vykonal,
ako mu zákony kázali, sadol do
lietadla a odletel domov. Nedoletel. Zahynul 4. mája 1919 v troskách lietadla pri Vajnoroch.
Štefánik nečakal odmenu za
svoju zahraničnú činnosť. Ba nepomýšľal ani na to zostať doma.
Ešte v novembri 1918 žiadal francúzskeho ministra zahraničných
vecí Pichona o ponechanie si
francúzskeho štátneho občianstva. Pichon mu odpovedal, že mu
„Francia ponechá vždy u svojho
krbu miesto, ktoré si tak slávne vyslúžil.“ Príčinu Štefánikovho rozhodnutia osvetľujú niektoré menej
známe dokumenty. Vzťahy medzi
Štefánikom a T. G. Masarykom,
najmä ale Dr. Benešom neboli
najlepšie. Štefánik bol otvorený,
priamy, húževnatý a energický
človek. Každému povedal do očí,
čo si myslí a to každý neznesie. S
Benešom mal viaceré nedorozumenia, T. G. Masaryka kritizoval
za text Washingtonskej deklarácie. Ozvenu toho nachádzame aj
v týchto dokumentoch.
Dr. Beneš napísal 28. júla 1918
v liste T. G. Masarykovi i toto:“ A
propos Štefánik; Spolupracovali
jsme až do poslední doby výborně.
Teprve bezprostredně před jeho
akcí v Itálii a v době této akce se
to začalo stěžovat. Úpřimně řečeno – nikdo neví, co těžkostí mám,
abych dobře vycházel. Je nemocen, strašně nedůtklivý, úžasně
citlivý, vydrážděný – mne vytýkal
řadu všelijakých věcí. Vcelku je
to malicherné a já nato tak se dívám, že nemám posici snadnou
při spolupráci s ním: vždy nevypočitatelný, úžasně měnlivý. Atd.atd.
Také naše podstatné názory filosoficky jsou i totálně rozdílné, jeho
pojem života a všeho, jiný nežli
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můj a to také na konec nutně se
objevuje. Dělám vše, abych dobre
vyšel, přátelsky a bratrsky, musím
stále kompromisovat a udělám
vše, aby to šlo všecko dobře jako
dřívě. Ale je to těžké a byli jsme
už před konfliktem.“
Keď sa Štefánik vrátil zo Sibíri
do Paríža, kde vtedy už zasadala
mierová konferencia, Dr. Beneš
navrhol prezidentovi Masarykovi,
aby menoval Štefánika za československého vyslanca do Ríma,
lebo funkcia ministra vojny, ktorú
Štefánik zastával v odboji sa stala zbytočnou doma, kde bola vytvorená funkcia ministra národnej
obrany a tou bol poverený Václav
Klofáč. Prezident Masaryk odpovedal 24. apríla 1919 Dr. Benešovi: „Strimpl přijel a pobočníci Štefánikovi; jeho samého čekám za
několik dní. Navrhnu mu, aby se
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vzdal ministra vojenství; to bylo
mu (mnou – ne Vámi, jak mylně
žaluje) dáno. Protože jsme tenkrát nevědeli co se stane doma;
a musili pak mít ministra vojenství
(n.obr.), protože jsme nebyli spojeni. Co s ním dále nevíme: na
Slovensku? Sotva; nejlépe by byl
Řím, jestliže Paříž je vyloučena.“
Ešte i taký bezvýznamný človek, ako bol československý vyslanec v Ríme Borský, si trúfal 26.
apríla 1919 napísať Dr. Benešovi
o Štefánikovej poslednej ceste do
Ríma, kde ho prijal taliansky minister vojny a kráľ Viktor Emanuel:
„Tedy jelikož jsem nebyl zpraven
o nějakém diplomatickém poslání
Štefánikově zde, považoval jsem
jeho vyjednávání za obvyklou
extratouru štefánikovskou, která
mne k ničemu nezavazuje. Jak
ovšem poškodil mou posici před

italskými autoritami si domyslíte
sám. Ale to je Vaší věcí, dáte-li si
fušovať do řemesla.“
Nekomentujeme tieto dokumenty, lebo komentár nepotrebujú. Nedovolávame sa ich, aby sme
niekoho nezaslúžene vyzdvihli a
druhého nezaslúžene znížili. Citujeme ich kvôli historickej pravde
a tú si treba povedať aspoň pri
štyridsiatom výročí Štefánikovej
smrti.
Štefánikov ľudský profil, jeho
politické názory a odkaz by si zasluhovali osobitnú úvahu, lebo nejeden výrok a nejedno stanovisko
je dnes práve tak časové, ako bolo
pred štyridsiatimi rokmi. Britský
historik a náš verný priateľ R. W.
Seton-Watson uvážene povedal
o Štefánikovej smrti vo svojom
vynikajúcom diele „A History of
the Czechs and Slovaks“: „Prvou

veľkou tragédiou republiky bolo letecké nešťastie v máji 1919, ktoré
stálo Štefánika život“. I ďalšia jeho
charakteristika je odôvodnená:
„…nežil ako druhí ľudia z potravy
a nápojov, ale iba zo sily vôle aplikovanej matematiky. Jeho vysoký
idealizmus a nebojácna energia
sa mohla republike vyplatiť a ušetriť jej mnohé budúce menšie nedorozumenia!“
Vojtech Čelko
(uverejnené v časopise Zrkadlenie – Zrcadlení č. 2/2005, venované 125. výročiu narodenia M. R.
Štefánika, z materiálu ČAS, Orgán
DS. Vydáva Predsedníctvo DS
číslo 238, 1. mája 1959, s. 1-3, Archív Ústavu politických vied SAV
Bratislava)
– pokračovanie –

Motív Bradla v diele Svetozára Hurbana Vajanského
Každý národ, bývajúci v koľko-toľko hornatej krajine, má svoj národný vrch či vrcholy.
Mohli by sme uviesť príklady, ale zostaňme
doma. Našim národným vrchom je samozrejme Kriváň, ale možno smelo povedať, že našim
národným vrchom je aj Bradlo. Dôvod je jasný
– na jeho vrchole sa belie mohyla, v ktorej je pochovaný generál Milan Rastislav Štefánik, jeden
z najväčších Slovákov našej národnej histórie. Z
tejto príčiny si mnohí Slováci považujú za povinnosť Bradlo navštíviť. S Bradlom sa stretávame v súčasnej tlači, v rozhlase, v televízii, aj
v literatúre.
Je však zaujímavé, že s Bradlom sa stretáme v slovenskej tlači a literatúre už v čase, keď
ešte do účinkovania Milana Rastislava Štefánika bolo ďaleko. Zmienky o Bradle nájdeme v
štúrovskej literatúre, napr. aj v básňach Ľudovíta
Štúra Krakovjáky a Zpomněnky nitranské. Aj v
korešpondencii štúrovcov sú zmienky o Bradle.
Vieme, že v Brezovej bol v rokoch 1840 – 1843
evanjelickým kaplánom Jozef Miloslav Hurban.
Navštevoval ho tu aj Ľudovít Štúr. V liste potom
píše: „…opäť budeme jašiť koníky po trojhlavom Bradle.“
V realistickej literatúre sa s motívom Bradla
stretáme v diele Svetozára Hurbana Vajanského.
Uveďme zopár základných faktov o tomto autorovi:
Svetozár Hurban Vajanský (1947-1916) sa
narodil v Hlbokom ako syn národného činiteľa
J. M. Hurbana a Anny Jurkovičovej, ktorá mala
brezovské korene. Bol básnikom, spisovateľom,
novinárom, politikom, jednou z vedúcich osobností slovenského národného života druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Napísal
literárne diela, v ktorých podal široký obraz slovenskej spoločnosti, i keď so značnou idealizáciou. Pre obsah nášho článku je najpodstatnejšie
to, že v r. 1895-96 bol uverejnený jeho román

Koreň a výhonky, ktorý súvisí s Brezovou i s
Bradlom. Vajanský v mladosti chodieval do Brezovej, mal tu rodinu – notára Juraja Jurkoviča.
Prvú zmienku o Bradle nájdeme vo Vajanské-

ho diele v črte „Na Bašnárovom kopci“, ktorá
vyšla v Národných novinách v r. 1880. Autor v
nej opisuje svoju cestu cez myjavsko-brezovské
kopanice. Môžeme si tu prečítať aj takéto vety:
„Vyšiel som na vrch a očiam mojim ukázala sa
krásna panoráma. Bezprostredne domy Bašnárov, cez ich stodoly vidno malebnú dolinu vedúcu až na Brezovú. V diaľke vidno imponujúce stavisko brezovského chrámu, stavaného na
vŕšku, ktorého biele steny kontrastujú s temným
úbočím hôr. Vysoké Bradlo panuje nad nimi.“
V tom istom roku vyšla však v Národných
novinách aj Vajanského črta „Ostriež“. Keďže sa
viaže priamo na Brezovú, aj Bradlo je spomenuté viackrát. Autor si urobí výstup na Ostriež,
kužeľovitý vrch, týčiaci sa nad Brezovou z juhu.
Má krásne výhľady na Brezovú a na Bradlo. Zacitujme si: „Chodníček hore vedúci je príkry. Ale
za ťažkú chôdzu odmení nás utešený výhľad na
mesto, Bradlo a Baranec, na hornatý priesmyk
a ladnú dolinu posiatu kultúrami.“ A kus ďalej
môžeme čítať: „Mne je teskno a smutno. Celý
slnkožiarny kraj nie je v stave rozohnať tajný
bôľ, nekonečnú túžbu po neznámom predmete.
Ani to Bradlo – starý môj priateľ – nerozveselí
ma a vedzte, že vyzerá ako dobrý vtip. Je to kužeľovitý vrch na širokej solídnej podstati zasadený – hore sa pravidelne zužujúci ani homolka a
končí sa ostrou špicou merníckej pyramídy.“ Asi
nás tu prekvapí fakt a budeme sa s tým stretať
aj v ďalšom Vajanského diele, že Bradlo je vrch
špicatý, ako homolka. Dnes sa nám takto predsa
vôbec nezdá. Ale staré obrázky (napríklad priložená Krátkeho kresba z r. 1919) a fotografie
naozaj ukazujú Bradlo so špicou. Tá bola odstránená až pri výstavbe mohyly, keď bolo potrebné získať plochu na jej umiestnenie. A ak autor
Nikdy nepublikované Jurkovičove kresby, zaznamená- nazýva Bradlo starým priateľom, vidno, že naň
vajúce rozmiestnenie rakiev obetí nešťastia v provizórpočas svojich pobytov v Brezovej chodil.
nom kamennom hrobe (1) a v podzemí tumby (2).
Najväčšmi sa však s motívom Bradla u Va-
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janského stretáme v jeho románe „Koreň a výhonky“, ktorý sa v značnej miere viaže k Brezovej a brezovskému rodu Poláčkovcov. Tu si
ale musíme povedať, že názov Bradlo v tomto
románe nenájdeme. Je totiž skrytý za kryptonymom, tak ako mnohé iné brezovské reálie a
osoby. Bradlo sa tu nazýva Hradová. Nájdeme
tu aj viaceré opisy, ktoré sme mohli čítať v črte
„Ostriež“.
Pozrime sa bližšie na niektoré opisy Bradla.
Je využité aj na prirovnanie: „Biela košieľka,
ako tamo sneh na Hradovej… (na Bradle)“.
Pekný je aj zimný opis Bradla: „Slnko svietilo
bielymi, zimnými lúčmi na zasneženú ulicu, na
biele strechy domov, na snežný kužeľ Hradovej, ktorý pnul sa nad Lipovou (Brezovou) ako
hromozvod. Končiar vrchu, ostrý sám sebou,
zostrila ešte viac kartografická pyramída; omrznutá a zasnežená svietila v slnku ako briliant.“
(Podobnosť s črtou „Ostriež“ - časový rozdiel
v napísaní oboch literárnych diel je 15 rokov.)
Opäť sa tu stretávame s ostrosťou vrcholu Bradla. Natrafíme na jarný opis Bradla: „naľavo
čnela hrdá Hradová s drevenou pyramídou a
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zdala sa už zelenšou než bol Zámok (Ostriež)“,
aj na nočný opis „Úzky srp nového Mesiaca stál
nad pyramídou Hradovej ako na nejakej mešite.“
Len mimochodom si pripomeňme, že spomínaná
kartografická (triangulačná) veža bola po postavení mohyly prenesená na vedľajší (zadný) kopec, sám si na ňu ešte pamätám, neraz sme na
ňu vyliezli.
Zaujímavé je, že na Bradlo, či pod Bradlo sa
chodilo na výlety už dávno predtým, než bola
vybudovaná cesta na mohylu. Dôkaz máme aj v
preberanom románe. Spoločnosť mladých ľudí,
zídená na Vianoce v rodine Drevanskovcov
(Poláčkovcov) sa rozhodne, „že sa dajú vysánkovať pod Hradovú“. Starých členov rodiny to
pravdaže hnevá „namiesto do kostola, lietajú po
saniciach“.
V románe nás prekvapí ešte jeden vzťah k
Bradlu, ktorý stojí za rozobratie. V diele sa stretáme aj s postavou Mirka Kladného. Môžeme
predpokladať, že sú v ňom niektoré črty mladého architekta Dušana Jurkoviča. Je neuveriteľné,
aká je tu predvídavosť. Zacitujme: „Pútali ho
(M. Kladného – D. Jurkoviča) na čulú Lipovú

(Brezovú) rozpomienky prvého detstva a chlapčenstva. Tam vyberal s chlapcami i sovy, tam
chodil na strmú Hradovú…“ (Bradlo). Naozaj,
Dušan Jurkovič strávil detstvo i mladosť na Brezovej, kde bol jeho otec Juraj Jurkovič notárom.
Chodil na Brezovú aj neskôr, veď tam mal aj inú
rodinu, čo žilo ešte dlho v tradícii Brezovej; mne
to kedysi v mojom detstve spomínala moja stará
mama. Ktovie, či ho dakedy v mladosti napadlo,
že raz bude na Bradle stavať mohylu svojmu
veľkému krajanovi a súčasníkovi. Je však
priam neuveriteľné, že sám Vajanský čosi tušil
(v r. 1895). V románe „Mirko“ hovorí vo vzťahu k svojmu malému synovi „ než on vyrastie,
budem tu u vás plány robiť a stavať. Veď sa len
časy musia zmeniť.“ Iste myslel na stavanie domov pre živých ľudí. Budúcnosť však pre neho
priniesla úlohu postaviť v tomto kraji, na Bradle
mohylu mŕtvemu národnému hrdinovi.
Zopakujme: Je udivujúce, čo Vajanský predvídal!
M. Michálek

Nedocenená slovenská kultúrna pamiatka na Vava‘u
V apríli sme si pripomenuli 100. výročie
úspešnej astronomickej misie M. R. Štefánika na ostrove Vava´u v Kráľovstve Tonga. Na
Vava´u sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka po pôsobení Milana Rastislava Štefánika
na tomto ostrove. Sú to dva betónové pylóny,
ktoré si M. R. Štefánik sám vyrobil a ktoré
mu slúžili ako statív. Pylóny na Vava´u sú s
veľkou pravdepodobnosťou jedinou hmatateľnou pamiatkou po Štefánikovi na južnej
pologuli. Na jednom zo stĺpov je vyrytý text.
Je tam uvedený dátum, priezvisko nášho astronóma a nápis v tonžskom jazyku hovorí o
smrti „Slnka“. Tak označujú dodnes domorodci zatmenie Slnka.
Motívom Štefánikovej cesty do Kráľovstva Tonga bolo úplné zatmenie Slnka 28.
apríla. Dva stĺpy – statívy si Štefánik postavil
na mieru. Každý má tvar hranola. Sú vysoké
tak, aby mohol pri nich pohodlne postojačky
pracovať. Na jednom zo stĺpov je pozostatok mena Štefánik (značne poškodený prácami pri odstraňovaní pylónov z pôvodného
miesta, asi tri týždne pred našim príchodom).
Prekvapujúci je dátum – 29. apríl (1911).
Štefánik vo svojej správe v Comptes rendus
uvádza 28. apríl. Nezrovnalosť zrejme súvisí
s dátumovou hranicou, ktorá prebieha cez súostrovia Kráľovstva Tonga.
Štefánik pôsobil v Kráľovstve Tonga na
ostrove Vava´u v roku 1911. Prišiel sem z
Papeete (na Tahiti). Štefánik spomína: „V deň
môjho príchodu (na ostrov Vava´u – pozn.
autora) 7. apríla sa práve končilo obdobie

dažďov a horúčava sa zmierňovala,
čo uľahčilo prípravné práce. Prístroje som
postavil na nízkom kopčeku (približne 50 m
vysokom) vzdialenom niekoľko sto metrov
od prístavu Neiafu (južná šírka 18°39´17,5ˇ´,
západná dĺžka 173°58´55´´).“
V správe o pozorovaní zatmenia Slnka
Štefánik píše (výňatok - časť ktorá objasňuje
funkciu betónových pylónov): „Vidlica spočívala na dvoch murovaných pilieroch postavených z korálu, ktorý som našiel na mieste
a z cementu, ktorým som sa z opatrnosti zásobil na Novom Zélande. Do jedného piliera
som zasadil prístroj riaditeľný v azimute a vo
výške, na vrchu naklonenú plochu druhého
piliera som pripevnil kovovú platňu, o ktorú
sa opieral spodný čap vidlice. Popri tomto
čape bolo zasadené kolmo na os vidlice polkoleso s priemerom 1,5 metra. Toto polkoleso
bolo spojené oceľovou tyčkou s pohybom hodinového stroja, umiestneného na susednom
podstavci. Na os jedného z koliesok, ktorá
vyčnievala z bočnej steny púzdra hodinového
stroja, bola pevne nasadená dlhá skrutka, po
ktorej sa posúvala matica spojená oceľovou
svorkou prevodovou tyčkou. Pevné spojenie
svorky a tyčky zabraňovalo matici otáčať sa
pod skrutkou a nútilo ju, keď sa skrutka otáčala, aby sa posúvala pozdĺžne. Výkon tohto
improvizovaného prístroja bol v celku stály a
pravidelný.“ Pri návšteve na vŕšku Paris nad
Neiafu (administratívne centrum Vava´u) sme
mali ťažkosti s hľadaním dvoch Štefánikových pylónov. Štefánikovo pozorovacie sta-

novisko bolo na nezalesnenom pahorku. Dnes
sa tam nachádza cintorín. Práve táto skutočnosť spôsobila, že sa stĺpy dostali zo svojho
pôvodného stanovišťa na okraj cesty. Pylóny
boli postavené v roku 1911, naša návšteva sa
uskutočnila v roku 1994*. Dôvodom ťažkostí pri hľadaní pylónov bola skutočnosť, že
miestny katolícky farár, ktorý nemal žiadne
informácie o význame stĺpov a ich historickej
hodnote, ich dal z pôvodného miesta odstrániť. Podľa slov dôstojného pána Foliakiho sa
tak stalo asi tri týždne pred našim príchodom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Výprava Vava´u ´94 mala na ostrove
troch členov - Jozef Husár, František Kele
(vedúci), Miroslav Musil. Snahou výpravy
bolo umiestniť pamätnú dosku, vyrobenú na
Slovensku na jednom z pylónov. Tento zámer
sa podaril.
Literatúra:
- Milan Rastislav Štefánik významný cestovateľ a jeho nasledovníci, Kele F., R.G.T.
PRESS, s.r.o., Banská Bystrica v spolupráci s
DALI-BB, s.r.o., Banská Bystrica 2010
- Návraty do Polynézie, po Štefánikových
stopách, Kele F. – Musil M., Print Servis v
spolupráci s Ofprint – om, Bratislava 1996,
prvé vydanie
- Observation de l´eclipse totale de Soleil
á l´ ile Vava´u (Archipel Tonga), le 28 avril
1911, Štefánik M. R., In: zborník Comptes
rendus, 154, Paríž 1912
František Kele
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DENNÍK FERDINANDA PÍSECKÉHO
Veľmi ma prekvapila priateľka našej rodiny pani D. Bílková, keď mi priniesla niekoľko
publikácií vydaných jej otcom.
Asi zareagovala na môj záujem
o našu históriu a priznanie sa
k členstvu v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Medzi
publikáciami ma hneď upútala
takmer sto stranová knižka z r.
1934 od Ferdinanda Píseckého:
„M. R. Štefánik v mém deníku.“
Otec priateľky Karel Jaroň
patril k mnohým Čechom, ktorí
prišli v dvadsiatych rokoch minulého storočia na Slovensko,
aby mu pomohli pri hospodárskom, odbornom a kultúrnom
rozvoji. Podľa uvedeného denníka nevyhnutnosť tejto pomoci
predvídal aj M. R. Štefánik, keď
pri plavbe z Ruska do Anglicka
v apríli 1917 povedal „My môžeme existovať len v spojení s
Čechmi. My nemáme kultúru.
Výšivky, piesne – to nie je kultúra. To majú všetky primitívne
národy. Sme úbohí. Ten ľud je
neuvedomelý. Ale sú tu schopnosti. Musia sa rozviť. Je potrebná organizácia a usilovná práca.
To nám poskytnú Česi“.
Tlačiareň Linografia a nakladateľstvo EoS K. Jaroňa pomohli za prvej ČSR mnohým začínajúcim slovenským literátom.
Karel Jaroň bol jedným zo spoluzakladateľov Učňovskej školy
na Vazovovej ulici v Bratislave.
Do začiatku päťdesiatych rokov,
keď bol násilne vysťahovaný z
mesta, vydal množstvo cenných
publikácií, bibliofílií a separátov
(napr. výzvu učiteľa Sáru v povstaleckom vysielači v r. 1944,
uvítanie vlády v Bratislave v máji
1945 atď.), ktoré nadväzovali na
idey oslobodenia Slovákov počas 1. svetovej vojny.
Hoci Píseckého denník je
dôležitý dokument, z ktorého
sa môžeme veľa dozvedieť o
Štefánikovi necelého polroka
pred jeho tragickým skonom, je
zarážajúce, že v knihách a článkoch najmä v poslednom období
nenachádzame o ňom zmienku.
Dôvodov môže byť viac: malý
náklad (čo bolo charakteristické
pre Jaroňove nakladateľstvo),
napätá ekonomická a politická
situácia v čase jeho vydania a
Štefánikove názory na vytvorenie spoločného štátu Čechov a

Slovákov.
V úvode autor denníka uvádza: „Všetko som ihneď zapisoval a najmä Štefánikove výroky
takmer doslova. Ide mi o to, aby
tieto moje zápisky prispeli k vykresleniu živej ľudskej podoby
toho, ktorý toľko vykonal pre
oslobodenie nášho národa a
jeho dôstojné uvedenie do spoločnosti ostatných národov“.
Denník je teda autentickým
dokumentom opisujúcim tri obdobia, počas ktorých bol F. Písecký v osobnom styku s M. R.
Štefánikom. Dokonca od 3. augusta 1918 sa stal jeho adjutantom v hodnosti kapitána československej armády.
V prvom období od 19.
2. do 21. 4. 1917 je v denníku
stručný prehľad Štefánikovej
činnosti v Rusku, keď riešil známy problém s Dürichom a usiloval sa, aby tamojšia vláda po
marcovej revolúcii uznala Československú národnú radu. Podrobne je opísaná plavba loďou
Umtali z Ruska do Liverpoolu a
stretnutie s T. G. Masarykom v
Londýne. Pobyt na lodi obidvoch
zblížil. Ferdinand Písecký dobre
spoznal Štefánikove názory a
zoznámil sa s rôznymi príbehmi
z jeho života. Prekonal - ako sa
sám priznal - určitú obozretnosť
voči nemu, ktorá hraničila až s
predpojatosťou – totiž dvaja členovia Národnej rady v Kyjeve ho
varovali, že nemá dobrú povahu.
Druhé obdobie od 1. 7.
do 8. 9. 1917 zachytáva pobyt
obidvoch v USA – vo Washingtone, v Arlingtone, NewYorku a
New Portre – a Štefánikovu korešpondenciu s Parížom, čím sa
nepriamo dozvedáme o vývoji v
Európe a o zmenách v Rusku,
ako aj o krvavých bojoch našich
legionárov pri Zborove a v Haliči.
V treťom období od 1. 8. do
18. 11. 1918 M. R. Štefánik už
ako generál po poradách s generálom Grazianim a Národnou
radou v Ríme cestuje cez Paríž
do Brestu, odtiaľ loďou Mongolia do New Yorku a potom loďou
Korea Maru zo San Franciska
cez Honolulu do Yokohamy. Počas plavby bolo opäť dosť času
na to, aby Štefánik oboznámil
Píseckého s riešením rôznych
aktuálnych problémov, ako boli

stav a financovanie našich jednotiek vo Francúzsku a najmä v
Rusku, vznik a budovanie ČSR.
Z denníka som vybral niektoré myšlienky a názory vyslovené Štefánikom, ktoré azda
prispejú k pravdivému obrazu o
ňom, pretože mnohé politické a
spoločenské zmeny od r. 1918
sa často odzrkadlili aj v neobjektívnom hodnotení Štefánikovej stopy v dejinách Slovákov
a Čechov. Názory sú zoradené
chronologicky, pričom najprv je
uvedená politická problematika
súvisiaca so vznikom ČSR, potom vzťah M. R. Štefánika k T.
G. Masarykovi a E. Benešovi a
nakoniec jeho povaha a zdravie,
ako ich autenticky zachytil autor
denníka.
Apríl 1917 – Je to typické
pre nás Slovanov, že pred vojnou, kým nás Maďari a Nemci
utláčali, kričali sme a nariekali,
no len čo sa vyskytla možnosť
oslobodenia, tak sa nájdu ľudia,
ktorí hovoria o zvláštnom slovenskom štáte.
- Som presvedčený, že spojením dvoch kmeňov nastane
zdravá vzájomná kontrola a
konkurencia. Slovensko samo
by spočiatku nestačilo ani hospodársky. Je nutné zriadiť školy,
železnice atď.
- Je naše šťastie, že svet nevie, aký je celý náš národ. V tom
vidím veľké nebezpečenstvo pri
mierových konferenciách, keď
budú Nemci a Maďari ukazovať,
že síce časť národa bola proti Rakúsku, ale celok ochotne
mu slúžil proti spojencom. Bude
treba veľa peňazí v tom čase.
- Našej vojenskej akcii v Rusku mnoho neverím… Preto musíme upriamiť všetku pozornosť
na Západ. Ak tam budeme mať
divíziu, bude to dobré. Z Ruska
sa naši ľudia nedostanú.
Júl 1918 – V kyjevskom zápise sa prvýkrát spresňoval program československej jednoty:
Je nutné utvoriť politicky jednotný štát, nie rečovo jednotný.
August 1918 – Brzdil som
našu povoľnosť voči francúzskej
vláde. Ja som bol s nimi zadobre, ak robili dobre – ak robili zle,

bil som do nich. Znepriatelil som
si mnoho ľudí.
- Nenávisť? Nie ošklivosť pred
zlom! Nenávisť je negatívna.
Namiesto nenávidieť Nemcov je
lepšie myslieť na to, ako pomôcť
ich nebohým obetiam.
September 1918 – Generál
Scipione propaguje bez vášho
vedomia (talianskej vlády) vo
vojenských kruhoch myšlienku
Károlyiho o Čechoch a Slovákoch ako dvoch národoch, čo
vedie k zachovaniu Rakúska,
proti ktorému vy (Taliani) stojíte
v línii.
- Bude treba šetriť čo najviac životov (v Rusku), ako sme
si povedali s Masarykom. Smrť
kohokoľvek z nás má len potiaľ
cenu, pokiaľ znamená život.
- Nemôžeme udalosti tvoriť.
Tie sú výsledkom tisícov faktorov a na všetky nemáme vplyv.
Ale môžeme im dať určitý smer,
tvar, využijúc určité prostriedky.
0któber 1918 – Bojím sa, že
u nás nebude dosť rozhodnosti
vystúpiť proti darebákom. Naša
vec vyrástla, príživníci priliezajú…
- Bude mier, alebo nie? Ak
áno, potom sa ruská situácia
vyrieši razom a naši nemusia krvácať… Ak nečakáme mier, potom treba stiahnuť našich ľudí a
nahradiť spojeneckými oddielmi.
- Predovšetkým ďakujeme
Japonsku za poskytnutú hmotnú
pomoc v ťažkých chvíľach,
najmä za morálne uznanie, ktoré svojím významom ďaleko
predčí všetko, čo bolo vykonané
materiálne.
25. – 27. október: M. R. Štefánik nesúhlasil s vytvorením
dočasnej československej vlády v Paríži: Varoval som pred
hraním sa na ministrov a diplomatov. Žiadne permanentné
excelencie, treba prehovoriť ku
všetkým spojencom, nezabudnúť ani na malých.
- Videl som republiku zblízka.
Je to zakuklené tyranstvo najhoršieho druhu. Som zúrivým
odporcom republiky, ktorá by
bola napodobnením tejto (francúzskej). Som aj proti monarchii, ktorá je dnes pre nás tým,
čím starý odev, ktorý bol kedysi
dobrý, pekný, ale dnes sa neho-
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dí. Len tá kožušina na ňom. To
si vezmime z monarchistickej
myšlienky, čo hreje, čo je i dnes
dobré. Nie som pre všeobecné
hlasovacie právo, ani pre hlasovacie právo všetkých žien… A do
politiky sa pletie každý. V mase
ako celku sú extrémy: extrém
dobra, ku ktorému ideme, extrém zla, ktoré sa samo likviduje,
avšak ohromná väčšina zostáva
v prostriedku… (Poznámka: V
denníku je opísaný Štefánikov
návrh na dve snemovne, voľbu
prezidenta a jeho právomoci,
vek i predlžovanie mandátu.)
November 1918 – Národná
rada mohla ostať a rozvíjať sa
postupne na pekný, široký útvar.
- V tejto priateľskej atmosfére si uvedomme, že ideme do
Ruska, aby sme urobili poriadok
a zorganizovali tu život. Prvá
úloha je vojenská, za ňu je zodpovedný generál Janin, ktorého
vyslalo Francúzsko a ktorého
budeme nasledovať. Japonsko
pomáha lekármi, ošetrovateľkami a vojakmi.
- Pri jednom z posledných posedení s Píseckým 15. novembra Štefánik povedal: „Maďari
urobia všetko, aby Slovákov
zviedli. Je mnoho typov medzi
Slovákmi, ktorí sú bodrí, spoločenskí, ale sú „zbetiarčení“. Nemajú radi Čechov. Pôjdete v mojom mene. Ja sám nemôžem.
Rád by som tam bol, bolo by ma
tam práve teraz treba. Vyhľadajte Šrobára. To je jasná, otvorená
hlava…“
Národnú radu tvorili počas 1.
svetovej vojny T. G. Masaryk,
M. R. Štefánik a E. Beneš. Ich
vzájomné vzťahy a tragická smrť
Štefánika sa stali častou témou
historických prác, publikácií a
masmédií. V denníku, ktorý sa
končí 18. novembra 1918, nenachádzame nič o roztržke medzi
nimi. Štefánik sa o partneroch
pekne vyjadroval v rozhovore s
Píseckým, čo dokazujú nasledujúce výroky:
Apríl 1917 – Štefánik: „Som
emanáciou Masaryka. Bez neho
by sme neboli nič.“
Písecký: „Myslím, že jeho
svetové meno nám dáva autoritu.“ Štefánik: „Nie! Nie to! Práve
nie! Ale on dával smer. On sa
dával poučiť. Keď niekto z nás
povedal, že to alebo to by bolo
dobré, on hneď našiel cestu.
Ale aj niečo iné. On nás spojil
láskou. Viem, že čo som, som
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vďaka nemu…“
Marec 1917 – Do Ruska by
mal ísť Beneš, on je skromný
hrdina.
Október 1918 – Ja som sa
musel biť s ľuďmi, ktorí ma poznali, dokazujúc im, že som
Masarykov žiak a že z neho vychádzam. Je to pravda. Masaryk
je veľký človek. On ma presvedčil o tom, že možno žiť v pravde
a pre pravdu. On vyzdvihol národ z mravnej „kocoviny“, zo
strečkovania, dajúc mu mravný
cieľ, pevný bod. Je to ohromné
šťastie, že ho máme. Je však
nutné urobiť z neho, čo je. Žulový kameň nemôže dať architekt
na strechu. Preboril by ju. Musí
ho dať do základu.
- Beneš bol vždy lojálny, pevný vo svojom presvedčení, vždy
povedal, čo chcel robiť a čo urobil a podriaďoval sa v prípade
potreby. Doma určite vyrastie.
Štefánik vzťah k Masarykovi
a Benešovi stručne vyslovil pri
rozlúčke s F. Píseckym vo Vladivostoku 18. 11. 1918, keď ho
vyzval , aby podporoval Beneša,
pretože je poctivý a nie pomstychtivý. Odporúča stáť pri Masarykovi, no domieva sa, že nie
vždy je dosť rozhodný v zasahovaní, pretože verí, že všetko sa
vyvinie. Na záver dodal: „Ale ja
žijem“ teraz, a preto musím bojovať proti zlu, pokiaľ žijem.
Písecký sa počas ôsmich mesiacov spolužitia so Štefánikom
veľa dozvedel i o jeho osobnom
živote, cestovaní a rôznych príhodách. Už od zoznámenia sa v
Rusku obdivoval jeho charakter,
pracovitosť a vízie.
Štefánik v dôverných rozhovoroch s Píseckým často hovoril
o sebe:
- „Koľkokrát ste sa divili, prečo tak dlho premýšľam pre štylizáciu slov v rôznych prejavoch.
A bolo to dobré. Až teraz, keď
to opäť čítam, vidím, že to bolo
správne. Poctivosť – nie je slovo
– to je len logický dôsledok života. Poctivosť, ak nie je mystická,
stáva sa silou. Nepoctivý človek
nemôže vykonať veľký čin. Môže
snáď občas dosiahnuť priaznivé
výsledky, ale nemôže pracovať
dôsledne, neochvejne.“
- „Vidíte nenávidím banket,
reprezentáciu, utekám pred tým,
ale mám zas také čisté svedomie, že viem zožať všetku slávu
bez toho, že by som mrkol, ak si
to vyžaduje naša vec.“
- „Moja najväčšia práca, o

ktorej sa veľa nevie, je politická.
V Južnej Amerike a teraz v Taliansku. Odhalil som Nittiho…“
- „Žiadne oslavy, žiadne fotografovanie. To robí len zlú krv.
Ľudia nikdy neuznajú, čo dobré
vykonáte, ale zatratia vás pre
každý hoci len zdanlivo chybný
krok.“
- „Hlavná vec je, aby si človek
mohol sám povedať pri zavretých dverách, že robil dobre a že
dal kus zo svojej existencie.“
Štefánikovo zdravie bolo veľmi chatrné. Zo 122 dní zaznamenaných v denníku bol 27 dní
vážne chorý. Najčastejšie mal
bolesti žalúdka spojené s krvácaním. V r. 1918 dva razy prekonal chrípku. Viackrát bol v kritickom stave, ako sa sám priznal.
Apríl 1917 – „Som už zle na
tom. Tak mi ešte nikdy nebolo.
Namáham sa chvíľku duševne,
a už je reakcia. Cítim, ako zhasínam. Do roka nedožijem.“
September 1918 – „Ale žeby
som teraz zomrel… Napriek
zdravotnému stavu som sa rozhodol ísť do Vladivostoku, aby
sa nepovedalo, že preto sa tam
niečo deje, že som neprišiel
včas. Mne nejde o to za cenu
nečinnosti si kúpiť život. Ja nechcem žiť ešte dvadsať-tridsať
rokov. Teraz – teraz chcem žiť.“
Choroba spojená s častými záchvatmi bolesti dokonca
s mdlobou niekedy ovplyvnila
Štefánikovo myslenie a názory.
Zjavne sa to prejavilo v októbri
1918, keď dostal silnú chrípku
(niektoré pramene uvádzajú, že
to bola španielka) a pred Píseckým a dr. Girsom sa negatívne
vyjadril o republike, hlasovacom
práve, rovnoprávnosti žien a
výkonnej moci. Na druhej strane, ak sa mu zdalo, že niekomu
počas choroby ublížil, snažil sa
to napraviť. Takúto udalosť Písecký opísal, keď vo vlaku do
Londýna v apríli 1917 Štefánika
podráždila jeho poznámka. Ten
vidiac, že je chorý, opustil kupé
a vrátil sa, až keď zriadenec priniesol obed. Štefánik delil porcie. Všetci mlčali. Zrazu Štefánik
pobozkal Košíka a Píseckého
a ten sa ho opýtal ,,No čo, domnievate sa ešte, že som vám
chcel ublížiť?“ Štefánik odvetil,,
Nie. Ale musí to byť so mnou
veľmi zle, keď ubližujem takému
človeku, ako ste vy.“
Písecký, hoci bol o rok starší,
obdivoval Štefánika pre jeho politickú angažovanosť za vytvore-

nie samostatného štátu Čechov
a Slovákov i preto, že mal konexie s vplyvnými osobami. Tiež
si vážil jeho životné skúsenosti
a prístup k ľuďom. Štefánik mal
rád Píseckého. Už pri plavbe z
Ruska na jar 1917 mu navrhol,
aby prišiel na Slovensko organizovať školstvo, ktoré po oslobodení bude veľkým problémom
pre kritický nedostatok učiteľov
a učebníc. Počas cesty do Japonska Štefánik s ním viackrát
hovoril na túto tému, pričom
poznamenal: „ Ste jedným z Čechov, ktorý môže byť prostredníkom medzi Slovákmi a Čechmi.
Rozumiete Slovákom a máte ich
rád“.
Vo Vladivostoku sa navždy
rozišli. Lúčenie 15. novembra
1918 bolo ťažké, čo dokazujú
Štefánikove slová: „Pôjdete domov. Do Prahy a na Slovensko
s mojím odkazom. Nerád vás
opúšťam. Mám vás rád, ani neviete ako… A vyhľadajte mamičku. Neviem, či jej budem môcť
napísať pár riadkov. Je to hrozné, ako tá práca človeka absorbuje. A teraz choďte. Nechajte
ma.“ Písecký mu len mlčky stisol
ruku a odišiel.
Písecký splnil Štefánikovo
želanie. Prišiel na Slovensko a
pracoval tu v školstve na rôznych postoch. Zomrel v r. 1936
vo veku päťdesiatsedem rokov v
Modre, kde je aj pochovaný.
Ľubomír Hyánek

M. R. Štefánik
Veriť, milovať, pracovať! –
to nebolo len heslo,
čo v žití viedlo ho čo vozvýš k hviezdam nieslo
mdlého i silného čo do boja ho viedlo
za národ - slobodu –
a bolo mu čo veslo,
keď v člnok nasadol
na búrlivú vodu,
v zúrivý sveta prúd ale i vyznaním
pre žitia slávnu púť!
ĽK
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MLÁDEŽ a MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Vyhodnotenie súťaže „Milan Rastislav Štefánik“ (pokračovanie z min. čísla)
Iné súťaže na Slovensku
1. Žilinský – samosprávny kraj
a Krajské kultúrne stredisko v
Žiline v spolupráci s Oblastným
výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline v
roku 2009, pri 90.výročí tragického úmrtia M. R. Štefánika vypísali krajskú literárnu súťaž „ Milan
Rastislav Štefánik“.
Cieľom súťaže bolo podnietiť
záujem študentov stredných škôl o
významné osobnosti slovenských
dejín, poskytnúť im priestor na autorskú i rétorickú prezentáciu literárnej práce. Témou bola osobnosť
ako celok resp. vybraný úsek jeho
života- politik, vedec, diplomat, vojak…, legenda, resp. esej pod názvom „Čo ma na ňom zaujalo, ako
ho vidím ja.“ Súťaže sa zúčastnilo
21 študentov.
Odborná porota – PhDr. Vincent
Tkáč CSc., Mgr. Ján Ničík a RSDr.
Juraj Drotár – ocenila práce nasledovne:
1. miesto Zdenka Zacková, Gymnázium Hlinská ul., Žilina „M. R.
Štefánik ako legenda“,
2. miesto Juraj Bielka, Stredná
priemyselná škola stavebná Žilina
„M. R. Štefánik ako ho vidím ja“
3. miesto Michal Hložný, SOŠ pre
žiakov s telesným postihnutím Žilina „M. R. Štefánik – čo ma na ňom
zaujalo?“
Hlavnú cenu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Žiline si odniesol Michal Hložný
a cenu za poetizáciu práce Lucia
Sádecká.
Ocenení dostali od usporiadateľa
diplomy a vecné ceny. Na slávnostnom vyhlásení mali možnosť ocenení účastníci súťaže verbálne prezentovať svoje literárne práce.
2. Ministerstvo obrany SR vyhlásilo v roku 2010 literárnu súťaž pre
študentov stredných a vysokých
škôl na tému „Milan Rastislav
Štefánik – vojak a diplomat“. Riaditeľ Komunikačného odboru MO
vymenoval osemčlennú komisiu,
ktorej členom a odborným garantom bol vedúci ústavu masmediálnej komunikácie Fakulty masmédií
Bratislavskej vysokej školy práva Mgr. Branislav Ondrášik MA,
PhD. Komisia mala náročnú úlohu.

Preštudovala 236 študentských prác
(166 zo stredných a 70 z vysokých
škôl) a určila víťazov na prvých
troch miest v oboch kategóriách
(zoradenie podľa abecedy):
Stredné školy:
Cimerman Denis, Gymnázium, ul.
Tatarku Prešov
Mitrík Michal, Gymnázium P. J.
Šafárika Rožňava
Potočár Radovan. Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Vysoké školy:
Bugárová Martina, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Ban. Bystrica
Hudáková Miriama, STU - Fakulta
architektúry Bratislava
Makatúra Tomáš, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity Prešov.
3. Metodické centrum UMB pre
Slovákov žijúcich v zahraničí a
zahraničných študentov v Banskej
Bystrici, Katedra výtvarnej tvorby
PF UMB a Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici vypísali v roku
2010 výtvarnú súťaž pre žiakov s
vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí pod názvom „Chcem
letieť ku hviezdam“ k 130. výročiu narodenia M. R. Štefánika.
Každá škola s vyučovacím jazykom
slovenským na určenú tému mohla
vybrať 20 najlepších prác v dvoch
resp. troch kategóriách (mladší a
starší žiaci základných škôl, gymnáziá alebo lýceá, do súťaže sa
mohli zapojiť aj predškolské zariadenia, ak boli súčasťou slovenskej
školy).
Do súťaže sa zapojili žiaci
z Maďarska, Rumunska, Srbska,
Ukrajiny, Chorvátska a Poľska.
Do súťaže prišlo celkom 181
prác v termíne do 15. apríla vo
voľnej technike (kresba, maľba,
grafika, koláž, textil, umelecká fotografia,…
Odborná porota v zložení: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová
PhD., ak. maliarka Eva Hnatová a
PhDr. Jana Kožušková PhD. ocenila 10 prác nasledovne:
I. kategória:
6-ročná Jana Koniariková z Rumunska
9-ročná Marína Sadlonová zo Srbska
9-ročný Anastázia Makarovič z

Ukrajiny
II. kategória:
13-ročná Ivona Grňová zo Srbska
15-ročný S. Michailo Pavlovič z
Ukrajiny
12-ročná Daniela Mučaji z Chorvátska.
V III. kategórii nebol určený víťaz
Cenu rektorky UMB dostala 11-ročná Antonia Abelovski zo
Srbska. Cena MC UMB patrila
13-ročnej Luce Zamovej z Maďarska. Cenu riaditeľa CCV UMB si
odniesla 11-ročná Eszter Brhlík z
Maďarska a Cenu primátora Banskej Bystrice 14-ročná Zuzana Pavlíniová zo Srbska.
Výstava 50 vybraných prác v
priestoroch Galérie v podkroví v
trvala 3 týždne.
Na vyhodnotení súťaže bola
prítomná za Spoločnosť M. R. Štefánika Mária Gallová, ktorá prítomným výhercom odovzdala za
SMRŠ drobné spomienkové publikácie.
4. Spolok rodákov v Košariskách
vypísal pre žiakov základných a základných umeleckých škôl výtvarnú súťaž „Milan Rastislav Štefánik
na prahu XX. storočia ako generál,
vedec, letec, astronóm, diplomat,
politik, cestovateľ, zberateľ… a
človek, rodák z podbradlianskeho
kraja.“
Do súťaže prišlo 263 prác zo 14
škôl a zariadení: v kategórii 6-10
ročných žiakov 131, v kategórii 1114 ročných žiakov ZŠ 118 a nad 15
rokov to 14 prác.
Odborná porota pod vedením
Jany Kazičkovej ocenila v prvej
kategórii 3, v 2 kategórii 3 a v tretej kategórii 1 prácu. Osobitne boli
ocenené výtvarné práce aj z MŠ
SR, účastníci dostali ceny od Spolku rodákov, od Múzea M. R. Štefánika, od Nadácie M. R. Štefánika,
od starostky Košarísk a starostu
Bratislavy Rače.
Spoločnosť M. R. Štefánika
ocenila prácu 11-ročnej Kristíny
Bašnárovej z tvorivých dielní Bratislava.
5. Miestny odbor MS v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej
Bystrici a Spoločnosťou M. R.
Štefánika vyhlásili v Medzinárodnom roku astronómie (rok 2009) a
Roku M. R. Štefánika (2009/2010)

celoštátnu tvorivú súťaž „Posol
hviezdnych diaľav“. Súťaž bola realizovaná v období september 2009
až február 2010 tak, aby vyhodnotenie mohlo byť uskutočnené k 130.
výročiu spomienky na nedožité narodeniny M. R. Štefánika. Cieľom
súťaže bolo priblíženie osobnosti
generála Dr. Milana Rastislava
Štefánika – astronóma, diplomata,
cestovateľa a človeka v povedomí
mládeže a rozvíjať vzťah mládeže k
tejto významnej osobnosti slovenských dejín.
Súťaž bola rozdelená do dvoch
vekových kategórií – stredoškolská
a vysokoškolská (a staršia) a jej záber bol hlavne v oblasti literárneho
a výtvarného prejavu.
Do súťaže prišlo 15 prác, ktoré
vyhodnotila odborná porota v zložení Mgr. Sylvia Havelková, PaedDr. Július Lomenčík PhD a Mgr.
Mária Gallová. Porota v každej
kategórii ocenila tri práce bez určenia poradia. Všetci účastníci dostali
diplom za účasť a knižné odmeny.
Všetky doručené práce boli vystavené v priestoroch Domu MS.
Výsledky súťaže:
Časť výtvarná - kresba, maľba:
- Samuel Borsík a Andrea
Telúchová zo Spojenej školy v Nižnej na Orave a Miriama MaňkováVachtárová z Právnickej fakulty
UMB Banská Bystrica
- Časť literárna -poézia:
„Posol hviezdnych diaľav“ a
„Hviezdna dráha“ od Margarety
Partelovej z Trnavy
- Čas literárna - próza:
„Nedokončená cesta“ od Filipa
Kovára z Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, „Štefánikova kométa“ od Kataríny Mojžišovej z Gymnázia Andreja Kmeťa
v Banskej Štiavnici a „Ženy môjho
života„ od Martiny Babičovej z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad
Váhom.
Cenu riaditeľa Hvezdárne v
Banskej Bystrici dostala práca „Štefánikova kométa“ a Cenu Predsedníctva Spoločnosti M. R. Štefánika
výtvarná práca Andrey Telúchovej.
V spolupráci 9 rôznych subjektov na 6 súťažiach malo možnosť
752 mladých ľudí ukázať svoj talent, svoje umenie.
Literárne a výtvarné práce, ako
aj výstavy v Roku M. R. Štefánika nerealizovala len Spoločnosť
M. R. Štefánika, na niektorých sa
podieľala dielčími príspevkami –
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roka 2010 seminár, venovaný pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Jeho účastníkmi boli pracovníci
hvezdární SR a záujemcovia o históriu.
V Hurbanove má svoje sídlo Slovenská ústredná hvezdáreň
(SÚH) a v ňom Múzeum Mikuláša Konkolyho-Thege. SÚH je
metodickým centrom amatérskej
astronómie na Slovensku s poslaním sprístupňovať a popularizovať
prírodné, technické a sčasti aj spoločenské vedy medzi širokou verejnosťou. V Múzeu môžeme nájsť
okrem iného aj fotografie dvoch
3. Hurbanovský seminár o M. R. velikánov astronómie Slovenska
- Mikuláša Konkolyho aj Milana
Štefánikovi
Slovenská ústredná hvezdáreň Rastislava Štefánika.
Lektormi seminára – po konzulv Hurbanove usporiadala v závere
účasťou, cenami, malou pozornosťou – realizovali ich iné kultúrne
subjekty, organizácie, spoločnosti,
ktoré Spoločnosť M. R. Štefánika
považuje za svojich spolupracovníkov a vyslovuje im poďakovanie za
ich angažovanosť, šírenie a popularizáciu tejto významnej slovenskej
Osobnosti.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom sa v Roku M. R. Štefánika pričinili o takúto záslužnú činnosť úprimne ďakujeme. Ďakujeme aj za možnosť uverejniť tento
súhrnný materiál v našom Bradle.

tácii aj so Spoločnosťou M. R. Štefánika – boli aj jej členovia: RNDr.
Vojtech Rušin DrSc., ako astronóm,
Mgr. PhDr. Pavol Kanis CSc., ako
politik a RNDr. František Kele
PhD. ako cestovateľ. Každý z lektorov sa vynikajúco zhostil svojej
témy a za pomoci audiovizuálnej
techniky poukázal na aktuálnosť
spájania súčasnosti s minulosťou,
príjemného s užitočným… Prítomní veľmi ocenili film Pavla Kanisa, v ktorom sú analýzy, príčiny a
dôsledky toľko „prekrúcanej“ havárie lietadla Caproni.
Na záver odznela analýza lektorskej, vzdelávacej a výstavnej činnosti v Roku M. R. Štefánika (pre
upresnenie: uplynulý Rok MRŠ
mal trvanie od 4. 5. 2009 do 21. 7.

2010), ktoré predniesla Mária Gallová.
Je nám úprimne ľúto, že nemáme prehľadnú tabuľku, ktorá by v
realite zmapovala všetko to, čo sa v
skutočnosti zrealizuje: prednášky,
besedy, výstavy, tábory mladých,
kontakt s médiami, novinové články, televízne vysielania, súťaže…
Napriek týmto neduhom úprimne
ďakujeme všetkým, ktorí nielen v
Roku Milana R. Štefánika, ale v
každom roku, dni, kedykoľvek na
požiadanie šíria dobré meno našej
Spoločnosti, hovoria o človeku,
ktorého život riadili hviezdy s privolávaním „slúž kráse a šír šťastie.“
Mária Gallová

NA VŠ TÍV ILI S M E S P IŠ

Ožíva Štefánikov duch v Spišskej Belej?
Ak áno, prečo nie? Beľania si v 50-tych
rokoch minulého storočia travertínovú sochu
Milana Rastislava Štefánika, zakladateľa ČSR
a slovenskej zvrchovanosti vo svojom meste z
r. 1938 nezničili.
Uchovali si ju pre „Pražskú jar“ v roku 1968
a umiestnili si jeho sochu pred evanjelický kostol, pri dnešnej Štefánikovej ulici. Jej pôvodné
miesto pri radnici, dodnes krášlilo vzácne dielo akademického sochára Arpáda Račku. Je to
pieskovcová socha partizána, ktorý sa nápadne podobá na svojho predchodcu. Chýba mu
iba francúzska generálska čiapka a namiesto
samopalu v ruke spis Pittsburgskej dohody. V
70-tych rokoch normalizácie bola Štefánikova
socha definitívne rozbitá a odstránená. Štefánikova ulica a škola ostala premenovaná na Leninovu. Štefánikov duch akoby sa vytratil.

ro detí mojich bývalých žiakov na škole, kde
som pôsobil takmer 10 rokov. Herecké výkony
žiakov, audiovizuálna prezentácia aj dobových
filmových záberov zo života Štefánika, citlivá
režijná práca učiteliek Mgr. M. Dlugošovej,
Mgr. D. Baksovej, Mgr. V. Vráblovej a hlavne
aktívna účasť takmer 30 žiakov na tomto pásme
sa stali nezabudnuteľnými. Dramatické pásmo
sa hralo koncom kalendárneho roka (práve vtedy, keď vlastne klasické vyučovanie stráca na
svojej sile) a malo mimoriadnu náučnú hodnotu. Škoda, že ho nevidelo viacero škôl z okolia.
Odporúčam ho pre školy aspoň v elektronickej
podobe.

Dramatický počin Štefánikovej školy

Podobne ako snopy nami vypestovaného
žita z našej skonfiškovanej role v 50-tych rokoch. Asi aj vtedy vyhŕkli slzy môjmu nebohému otcovi, keď som Štefánika zočil za
komínom na pôjde mojej bývalej starej školy
v 70-tych rokoch v spoločnosti viacerých búst
rôznych prominentov viacerých období, najmä
slovenského štátu. Ani neviem ako som sa tam
zázrakom dostal a chmatol sadrovú bustu hlavy
M. R. Štefánika. Veď otec mi dal jeho krstné
meno a vychovával ma v jeho duchu. Myslím,
že busta M. R. Štefánika sa doteraz cítila lepšie
v mojom súkromí. Rád by som ju však vrátil
naspäť svojej „Štefánikovej“ škole v pevnejšej,
bronzovej podobe a pomohol vniesť tiež pozitívnu energiu odkazu Štefánika ďalším generáciám. Tiež obohatiť aj Štefánikove múzeum v
Košariskách. Bronzová busta M. R. Štefánika
by sa lepšie vynímala na priečelí budovy Šte-

Pri 130. výročí narodenia M. R. Štefánika
akoby zázrakom zrazu ožil Štefánikov duch.
Pedagógovia a učitelia belianskej ZŠ Štefánikova nezištne stvorili a prezentovali prednedávnom pôsobivé dramatické audiovizuálne
pásmo pre občanov mesta Spišská Belá a jeho
obidve školy (december 2010). Nebol to žiaden
priemerný dramatický kúsok. Priznávam sa, že
ich predstavenie na mňa zapôsobilo oveľa emotívnejšie ako podobná prezentácia z vystúpenia
známych slovenských hercov v Martinskom
divadle pred 20 rokmi, ako súčasti valného
zhromaždenia Matice slovenskej. Aj napriek
takmer 15 minútovému aplauzu matičiarskeho
publika z celého Slovenska nezapôsobilo na
mňa pásmo tak, ako v Spišskej Belej koncom
minulého roku. Možno aj preto, že hralo viace-

Ako som ukradol sadrovú bustu Štefánika
z mojej belianskej školy?
Busta „z archívu“ M. Chomu

fánikovej starej školy a stala by sa tiež akýmsi duševným majetkom všetkých Slovákov v
Spišskej Belej a v širšom okolí.
Cestu k naším srdciam nateraz otvorili učitelia a žiaci belianskej Štefánikovej základnej
školy. Už sa otvorili aj pre spoluprácu srdcia
predstaviteľov mesta Spišská Belá, členov Štefánikovej a Astronomickej spoločnosti, akademického sochára Laca Galka, RNDr. Vojtecha
Rušina DrSc. a viacerých súkromných osôb.
Medziiným aj viacerým nositeľom mena Milan, ktorým dali rodičia meno po našom slávnom slovenskom rodákovi. Možno sa otvoria aj
Vám, ktorí azda viete viac o osude M. R. Štefánika v Spišskej Belej.
Milan Choma
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* Kto by nepoznal pod Tatrami renomovaného hvezdára, fotografa a cestovateľa RNDr.
Vojtecha Rušina DrSc., veľkého obdivovateľa
Milana Rastislava Štefánika?!
Spája ho s ním rovnaký životný osud, láska
k hviezdam a najmä k Slnku. Aj Spišská Belá je
neodmysliteľná od Milana Rastislava Štefánika, symbolu slobody a svojprávnosti v podobe
travertínovej sochy zakladateľa československej a slovenskej štátnosti, ktorú niekedy mesto
vlastnilo. A tak významný slovenský hvezdár
Vojtech Rušin, rodák z blízkych Spišských Hanušoviec prijal pozvanie do Spišskej Belej na
besedu so žiakmi oboch škôl a občanmi mesta v
rámci marca – mesiaca kníh a Štefánikovských
aktivít. Besedu zorganizovala Eva Janusová,
riaditeľka Mestskej knižnice v kinosále mesta
17.3.2011. Audiovizuálna prezentácia, vynikajúci komunikatívny kontakt s prítomnými a
samotná osobnosť Vojtecha Rušina, člena Spoločnosti M.R.Štefánika bol pre prítomných nezabudnuteľným zážitkom. Ale aj pre samotného
hvezdára, pretože sa mohol zoznámiť s učiteľmi
a žiakmi, ktorí vytvorili, nacvičili a odprezentovali nezabudnuteľné dramatické pásmo o Štefánikovi koncom minulého roka pre miestne školy
a verejnosť. Mladí herci zo Štefánikovej školy
svorne sedeli v prvých laviciach a dychtivo sledovali nielen svet hviezd, ostrov Galapágy, ale
aj celú hvezdársku kariéru M. R. Štefánika. Veď
o nej napísal Vojtech Rušin rozsiahlu, vyše 160
stranovú publikáciu „Astronóm Milan Rastislav

Energia Štefánika sa nestráca
Štefánik.“
Obe školy Vojtech Rušin obdaroval popularizačno-náučnými materiálmi, ale aj sám bol
vďaka Mestskému úradu a miestnej knižnici obdarovaný.
Pokračovaním „Štefánikovských“ aktivít
bude ďalej výstava príťažlivých fotografií V.
Rušina v cukrárni Nostalgia a predaj jeho reprezentatívnej publikácie: „V tieni Mesiaca“. Prečítate ju jedným dychom, tak ako ja. Je tiež aj
vhodným príležitostným spomienkovým darom.
Ďakujeme Vojtechovi Rušinovi za nezabudnuteľné prezentácie a pomoc pri ďalšej propagácii
a popularizácii M.R.Štefánika v Spišskej Belej
a Kežmarku.
* Pokračovaním astronomických prezentácií
Vojtecha Rušina bolo premietanie dokumentárnych filmov o rekonštrukcii tragickej havárie
lietadla Caproni, smrti M.R. Štefánika a vzťahov
vtedajšej politickej reprezentácie ČSR. Druhý
film je o Štefánikovej astronomickej expedícii
na ostrov Tahiti a súčasné cestovateľské aktivity
po stopách Štefánika. Krátke dokumenty nám
poskytol Vojtech Rušin.
Filmy sa premietali v kinosále v Spišskej Belej 5. 4. 2011, spolu so sprievodným slovom.

Moja cesta k Štefánikovi
Začala ešte v skorom detstve, keď mi rozprával otec, ktorý
bojoval v prvej svetovej vojne a
ako zajatec v Taliansku videl a
počul Štefánika.
Ako som sa naučil čítať, rád
som čítal. V Tranovských kalendároch boli články od Štefánika.
Bola v nich romantika, aj jeho
poznávanie. Dostal sa mi do
srdca.
Keď som si začal písať denník, na prvú stranu som si napísal jeho kréda: „Ja sa prebijem,
lebo sa prebiť chcem!“ a „Veriť,
milovať, pracovať!“ s jeho obrázkom. Vždy, keď som denník
otvoril, mal som ich pred sebou.
Možno aj vďaka tomu, že som
sa snažil ich plniť, dosiahol som
v živote to, čo som si zaumienil.
Pomáhalo mi to prekonávať ťažkosti a problémy.
Na Bradlo, ktoré som denne
videl z rodičovského domu na
Myjave, som chodil ako študent
aj ako skaut, kde sme táborili a
zbierali odpadky po slávnostiach.
Zbieral som od detstva rôzne

materiály o Štefánikovi: knihy,
odznaky, pohľadnice aj fotografie. V súčasnosti mám viac, ako
65 kníh a brožúr, ktoré som aj
prečítal. Tiež mám viac ako 200
pohľadníc a fotografií pamätníkov Štefánika a Štefánika.
Keď som sa stal členom Zväzu slovenských filatelistov, rozhodol som sa, že sa pokúsim
spojiť filateliu so Štefánikom a
vytvorím exponát o Štefánikovi. Pomôžem, aby sa aj touto
formou mladí i skôr narodení
oboznamovali so životom a prácou Štefánika. Exponát „Milan
Rastislav Štefánik, vedec, vojak,
diplomat“ som prvý raz vystavil
v roku 1998 v Ružomberku. Mali
záujem o jeho vystavovanie a
tak sa zoznamovať so Štefánikom. Mal som tiež veľa rôznych
materiálov a dokumentov, preto
som vytvoril aj ďalší exponát
„Milan Rastislav Štefánik, veľký
Slovák a Európan.“
V týchto exponátoch ukazujem celé spektrum prác aj záľub
Štefánika. Na výstavách získavajú exponáty zlaté a pozláte-

* Kniha „Milan Rastislav Štefánik – významný cestovateľ a jeho nasledovníci „od Františka Keleho, nositeľa Krištáľového krídla, horolezca, cestovateľa, organizátora expedícií na
Mont Everest a Severný pól bola tým magnetom,
ktorý priťahoval. František Kele spolu so svojou dcérou Táňou Keleovou-Vasiľkovou mali
13. 3. 2011 prezentáciu svojej tvorby na Sliezskom dome. Pozdravovali všetkých Beľanov a
tešia sa z oživenia Štefánikovho ducha v našom
meste. František Kele tvrdí, že prúd Štefánikovej
energie sa nestráca. Dotkne sa každého, kto má
k Štefánikovi otvorené srdce. 75-ročný profesor
geografie František Kele cestuje po celom svete,
nezištne hľadá stopy po Štefánikovi, Kukučínovi, Beňovskom. Odhaľuje im na týchto miestach
pamätníky a tvorí pozitívny obraz Slovenska vo
svete. Takíto ušľachtilí intelektuáli kriesili ducha
Štefánika aj v Spišskej Belej. Mnohí sa možno
pri nich priživovali a ohrievali si svoju polievočku… My sa tešíme z toho, že sme mohli v
týchto dňoch stretnúť tak výnimočných ľudí ako
je Vojtech Rušin a František Kele a zažiť prítomnosť nezištného ušľachtilého ducha, akým oplýval človek, ktorého socha zdobila Vaše mesto.
Milan Choma
a priaznivci Milana Rastislava Štefánika

né medaily. Už viac, ako tridsať
rokov vediem krúžok mladých
filatelistov a rozhodol som sa
zaštepiť do ich sŕdc lásku k Štefánikovi. Vytvorili sme exponát
„Generál doktor Milan Rastislav
Štefánik,“ ktorý tiež vystavujeme.
Keď som viacerým priateľom
a známym ukázal zbierku pohľadníc a fotografií pamätníkov
M.R.Štefánika na Slovensku, radili mi, aby som z nich pripravil
exponát a ukazoval ho na výstavách. Pripravil som exponát
„Osudy pamätníkov Štefánika
na Slovensku“ a vidím, že si
mnohí radi pozrú, ako vyzerali
sochy a busty, ktoré boli zničené
a tiež tie, ktoré stoja v súčasnosti.
V tomto čase pripravujem z
toho knihu.
Postupne som písal a píšem
príspevky o Štefánikovi a tiež
o osudoch jeho pamätníkov do
Zberateľa, BRADLA, katalógov
výstav, novín a časopisov.
Keď som sa dozvedel, že
pracuje Spoločnosť M. R. Štefánika, prejavil som záujem stretávať sa s tými, ktorým je Štefánik
blízky. Požiadal som p. predse-

du Mgr. Petra Uhlíka o prihlášku. Členom som sa stal v roku
2002. Zistil som, že ak je aspoň
päť členov, môžu vytvoriť klub.
Adresy niektorých členov z Nitry mi poskytol pán Uhlík a ďalších, o ktorých som vedel, že sú
priaznivci Štefánika, som oslovil.
Stretli sme sa jedenásti 2. marca 2005 a založili sme klub v
Nitre. Zvolili sme trojčlenný výbor a mňa zvolili za predsedu.
Postupne počet členov rástol a
dnes máme 30 členov, čo nie je
konečný stav.
Pripravujem výstavy a besedy v priebehu celého roka. V
roku 2010 som mal 6 výstav, 12
prednášok a besied najmä pre
žiakov a študentov.
Mojim veľkým prianím je, aby
sme nazbierali čo najviac peňazí, potrebných na postavenie
sochy generála Štefánika v Nitre. Na to je zameraná aj výstava
NITRA A ŠTEFÁNIK v Ponitrianskom múzeu.
Moja cesta za Štefánikom nekončí, ale pokračuje a bude pokračovať, kým budem žiť.
Ján Maniaček st.
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MYJAVA A ŠTEFÁNIKOVSKÁ RODINA
Myjavský evanjelický cirkevný zbor bol
najväčším zborom na celom území dnešného
Slovenska a podobne aj myjavský evanjelický
chrám patril k najväčším vo vtedajšom Uhorsku.
Bolo preto logické, že Myjava priťahovala pozornosť mnohých mladých kňazov.
Ocenením pre nich bolo, že tu mohli pôsobiť
ako kapláni a ešte väčším vyznamenaním, ak sa
tu stali farármi. To všetko platilo aj pre viacerých
príslušníkov Štefánikovej rodiny a od toho sa neskoršie odvíjali aj početné, žiaľ, neskôr takmer
zabudnuté kontakty tejto rodiny s Myjavou.
Je známe, že starí rodičia M. R. Štefánika – z
matkinej strany boli: myjavský rodák a turolúcky
notár Samuel Jurenka a jeho manželka, turolúcka
rodáčka a zemianka Zuzana Hosú (Hoszú, resp.
Hosszú). Až nedávno sa podarilo znovuobjaviť, že ich sobáš sa uskutočnil na Myjave, v
tunajšom evanjelickom chráme, konkrétne 1.
decembra 1849, a ich oddávajúcim kňazom bol
myjavský farár Ján Schulz, ktorého manželka –
Johanna, rodená Hosú, bola nevestina sestra. A z
tohto manželstva sa na Turej Lúke, v notárskom
byte obecného domu 25. apríla 1853 narodila
dcéra Albertína Zuzana Jurenková (matka M. R.
Štefánika). Že mala zemianske korene hovorí aj
záznam v matrike cirkvi turolúckej, kde sú jej
rodičia uvedení nasledovne: „Blahorodý pán Samuel Jurenka, notár obce turolúckej, urodzená
pani Zuzana Hosszú.“
Ostáva dodať, že Samuel Jurenka pôsobil na
Turej Lúke len do roku 1856, keď sa stal notárom
na Brezovej a s celou rodinou sa ta presťahoval.
Druhými starými rodičmi M. R. Štefánika – z
otcovej strany boli: Pavel Štefánik – evanjelický farár v Krajnom, a jeho manželka Ľudovíta,
rod. Šuleková, pochádzajúca zo šulekovskej ev.
farárskej rodiny zo Sobotišťa. A z tohto manželstva sa na ev. fare v Krajnom 15. októbra 1844
narodil Pavel Štefánik (otec M. R. Štefánika).
Treba dodať, že Ľudovíta Šuleková bola sestrou
slovenských martýrov z r. 1848 – 1849 Viliama
a Ľudovíta Šuleka, a tiež, že krstným otcom mladého Pavla Štefánika bol Jozef Miloslav Hurban.
V ich manželstve sa okrem Pavla Štefánika narodilo ešte jedno dieťa – jeho staršia sestra Antónia Štefániková, ktorá neskôr prežila na Myjave
väčšinu života ako manželka už spomenutého
myjavského ev. farára Pavla Vanaia (Vannay).
*****
Počas pôsobenia farára L. Vanaia na Myjave
sa roku 1868 tunajším ev. kaplánom stal aj jeho o
sedemnásť rokov mladší švagor – už spomenutý
Pavel Štefánik (otec M. R. Štefánika).
Na Myjave pôsobil ako kaplán dva roky a
v tomto čase sa tu spoznal i so svojou budúcou
manželkou Albertínou Jurenkovou. Hoci z ich
myjavského zblíženia a sobáša sa v štefánikovskej rodine zachovali viaceré informácie, ktoré
boli v 20. rokoch minulého storočia publikované – neskôr, aj pod vplyvom minulého režimu,
ktorý chcel M. R. Štefánika vymazať z pamäti
národa, už neboli podrobnejšie zmapované a
premietnuté do historiografie Myjavy. A preto

tak komplexnejšie robíme v tejto publikácii.
******
Pavel Štefánik prišiel na Myjavu roku 1868.
Menej sa však už vie, že tri roky predtým sa sem
so svojou matkou Zuzanou Jurenkovou, rodenou
Hosú a so svojimi súrodencami čo na Brezovej
koncom apríla 1865 náhle zomrel jej otec – notár
Samuel Jurenka presťahoval.
Na Myjave bývali v jurenkovskom dome,
o ktorom sa podľa zachovaných informácií až
donedávna vedelo, že sa nachádzal „za vodú na
vŕšku, kde sa chodilo cez „veľkú lávku“ a že to
bol „prostý úpravný domček s pekným výhľadom na rínok myjavský“.
K tomuto domu sa viažu aj ďalšie rodinné
spomienky: „Tam deti dospievali pod pečlivou
opaterou matkinou, ozaj nebolo najmenšieho tieňa na notárskych dcérach“.
Všetci ich mali radi, boli vzácné a vážené pre
jemnosť a ušľachtilé spôsoby. A tam »za vodú na
vŕšku«, kde sa chodilo cez veľkú lávku, v skrytosti utajované boli nežné bytosti.
Prvý kvet vyvolil si mladý pravotár zo Senice Štefan Fajnor, rodák brezovský. Milka, najstaršia dcéra panej notárky, stala sa jeho milovanou družkou života dňa 28. V. 1870. Druhý kvet
svojou nežnosťou zaujal srdce krásneho mladého evanjelického kaplána myjavského Pavla
Štefánika, rodáka z Krajného...
Nedávno sa podarilo bližšie identifikovať polohu tohto domu a k nemu prislúchajúceho sadu,
ako aj to, že k týmto miestam sa viažu ďalšie
zaujímavé spomienky v podobe veršov, ktoré
neskôr Pavel Štefánik zložil z príležitosti štvrťstoročia sobáša s Albertínou Jurenkovou.
Zatiaľ čo mladý Pavel Štefánik bol národne
orientovaný a pre jednu tzv. protivlasteneckú kázeň aj stíhaný, naopak, farár Vanai bol z národného hľadiska značne kontroverzný. Našťastie
po úmrtí jeho chlebodarcu richtára S. Valáška
začalo jeho „vlastenectvo“ blednúť, čo malo
za následok udržanie primeraných rodinných
vzťahov v štefánikovskej rodine. Zúčastnil sa
na sobáši Pavla Štefánika s Albertínou Jurenkovou, ktorý sa konal v myjavskom ev. kostole,
keď oddávajúcim kňazom bol myjavský rodák,
kostolniansky farár a senior Ján Trokan. Pavel
Štefánik už v tomto čase pôsobil ako ev. farár
na Košariskách, ktoré sa začiatkom roka 1871
po dlhších sporoch odčlenili od brezovského
evanjelického zboru a vytvorili tak nový cirkevný zbor Košariská-Priepasné. Stal sa tam vôbec
prvým farárom a v takejto slávnostnej atmosfére, spojenej v novom zbore s neľahko nadobudnutou cirkevnou samostatnosťou, prebiehala po
sobáši na Myjave ich svadba na Košariskách. O
týchto chvíľach sa taktiež zachovali pozoruhodné informácie: „A tak dňa 4. VII. 1871 nastala
chvíľa plná nevýslovnej radosti a sobáš! Obrad
cirkevný bol odbavený na Myjave a radostné
svadobné veselie pripravili milovanému farárovi
a jeho nežnej družke života cirkevníci na Košariskách.
Pre novomanželov prišiel na Myjavu celý

sprievod pekne vyobliekaných mládencov na
koňoch, mnoho pekných, mladistvo sviežich
družíc v snehobielych kasaničkách, rukávcoch
a belasých lajblíkoch so striebornými veľkými
gombíkmi, jedna krajšia od druhej, boli na niekoľkých vozoch. Za nimi na vozoch išli aj vážení susedia – cirkevníci, aby si v úcte a počestnosti privítali mladučkú pani farárku… Myjava
bola celá na nohách. Veď celý sprievod vtiahol
na Myjavu s hudbou a spevom. K radostnému
sprievodu Košarišťanov pridružili sa aj cirkevníci z Myjavy a jej kopaníc, lebo všetci mali
radi úprimného bývalého myjavského kaplána.
Po kratičkých slávnostiach na Myjave, najmä po
odbavení obradu v kostole a po malom osviežení, vracal sa nadšene a radostne sprievod späť na
Košariská. Už si viezli domov medzi seba šťastných novomanželov aj ich všetku výbavu. Ale
len tak na prázdno neodchádzali mladomanželia
z Myjavy. Niektorí z Myjavy, ako aj celá rodina
pani farárky a švagor Štefánikov Vannay, šli tiež
na Košariská.
Ďaleko za Polianku ich sprevádzali cirkevníci z Myjavy a tam sa s nimi obradne rozlúčili…
... A temer na pol cesty v ústrety prišla novomanželom celá oblasť kopaníc Košarísk aj Priepasného. Bolo tu hudby, veselia, spevu, radosti aj
výskotu. Radovali sa starí aj mladí z milého a
šťastného pána farára aj jeho nežne sa usmievajúcej mladučkej panej farárky, ktorá v 17 rokoch
vstupovala do života – na kopanice košarišské…
…Vtedy ešte nebola vybudovaná fara na Košariskách… ale bola tam priestranná škola, kde
okrem pána rechtora mohli byť predbežne a
primerane ubytovaní. Školu túto založil dr. Jozef Miloslav Hurban ešte v roku 1841… Po rôznych obradných rečiach cirkevných hodnostárov
miestnej cirkve, počínajúc kurátorom a končiac
kostolníkom, započala milá a pečlive pripravená
hostina, ktorú usporiadali z darov obetavých cirkevníčok pani rechtorka Kostelná za spolupráce
mamičky pána farára. Ani pri hostine neustali
reči, bolo tých prívetov a odpovedí na kopy. Na
školskom dvore a pred školou veselila sa dedinská mládež, hudba vyhrávala do tanca, milý
spev ozýval sa ďaleko pod Úboč a zaliehal až
pod stráne mohutného Bradla…
A tam v škole veselie nebralo konca. Plné
tri dni trvalo, cirkevníci preukazovali srdečnú
pečlivosť a starostlivosť o mladé šťastné duše,
chcejúc im dokázať, ako si vedia uctiť ich šťastné životné chvíle. A ozaj Štefánikoví nikdy nezabudli dobrému ľudu, ako ich privítal v prvý
deň ich manželstva. Boli s ním jedna rodina,
„jedna duša a srdce.“
Z predchádzajúceho je teda zrejmé, že Pavel
Štefánik prišiel aj so svojou manželkou na Košariská z Myjavy a Myjava im aj v ďalších rokoch
slúžila ako rodinné zázemie.
Ďalej tu žila ovdovená matka Albertíny Jurenkovej – Zuzana Jurenková, rodená Hosú, v
spomínanom domku „za vodú na vŕšku“ a to až
do času, pokiaľ neodrástli jej menšie deti Eduard, Lajoš a Hermínka. Po svadbe Pavla Štefáni-
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ka sa z Košarísk vrátila na Myjavu aj jeho matka
– Ľudovíta Štefániková, rod. Šuleková a po celý
zvyšok života bývala na tunajšej ev. fare pri svojej dcére Antónii, vydatej za farára Vanaia. Ďalšie zázemie novomanželskému farárskemu páru
poskytovala na Myjave rozvetvená jurenkovská
rodina a celé toto zázemie zohrávalo ešte dôležitejšiu úlohu po tom, čo prichádzali na svet a
dorastali deti Pavla Štefánika.
Pokračujúci odklon farára Vanaia od jeho
starších autonomistických kolegov spôsobil, že
popri významnej hospodárskej angažovanosti –
napríklad roku 1868 založil známy Spolok pytlikársky – stále viac prejavoval ústretovosť národným pohybom, napr. zorganizoval zbierku na
revúcke gymnázium, až sa napokon na sklonku
života celkom priklonil k národne uvedomelej
inteligencii. Týkalo sa to Igora Branislava, Oľgy
Ľudovíty, Eleny Antónie a Milana Rastislava,
pričom ich krstnými rodičmi sa stali Štefan Fajnor s manželkou Emíliou, rod. Jurenkovou, teda
švagrovská rodina zo strany manželky Albertíny.
Po úmrtí brezovského farára S. Hroša a príchode významného národovca Jána Lešku na
Brezovú sa zlepšili aj vzťahy medzi Košariskami a Brezovou a preto Ján Leška krstil ďalších

päť Štefánikovie detí, ktoré sa narodili v rokoch
1882 – 1893. Šlo o Fedora Bohuslava, Máriu
Želmíru, Ladislava Dušana, Mojmíra Alexandra
a Kazimíra Konštantína (v niektorých prácach
sa chybne označuje Mirko), pričom ich krstnými
rodičmi sa stali L. Vanai s manželkou Antóniou. Výnimkou z tohto hľadiska boli len tri deti
– Ľudmila Albertína, Pavel Svätopluk a Jaroslav
Sergej, ktoré si v r. 1872, 1877 a 1891 krstil P.
Štefánik sám, pričom prvé dve mali krstných rodičov Fajnorovcov a tretie Vanaiovcov.
Trocha kuriózna situácia nastala pri krste
Milana Rastislava Štefánika. Pri ňom sú síce v
matrike narodených uvedení krstní rodičia Štefan Fajnor a jeho manželka Emília, rod. Jurenková, ale zo zachovaných rodinných prameňov
vyplýva, že ku krstu ho niesla Antónia Vanaiová, pretože jeho oficiálna krstná matka bola v
„požehnanom stave“. Z uvedených záznamov v
košarišskej matrike, ale aj z ďalších dokumentov vyplýva, že existovali čulé kontakty medzi
štefánikovskou rodinou na Košariskách a jej rodinným zázemím na Myjave. Že to boli vzťahy
nielen intenzívne, ale aj veľmi srdečné, o tom
svedčí aj skutočnosť, že pre obe staré mamy –
vdovy bývajúce na Myjave – sa v rodine zauží-

vali mená: „babenka“ pre starú matku Štefánikovú a „babičenka“ pre starú matku Jurenkovú.
Nemálo rodinných dokladov hovorí aj o ich početných návštevách na Košariskách, a keď boli
deti väčšie, zasa o ich návštevách na Myjave – a
to všetko sa týkalo aj kontaktov Milana Rastislava Štefánika počas jeho detských a študentských
rokov. Uviedol to aj znalec tunajších pomerov
Július Bodnár, ktorý aj adresnejšie napísal: „…
na napomoženie jeho štúdií prispievala aj myjavská fara, nakoľko pani farárka bývalého ev.
kňaza Ladislava Vannaya, bola jeho otcova sestra a preto Milanko, ako žiak, sem aj rád chodieval a v prázdninách svojho sváka pilne navštevoval.“
Poznámka: Uvedená kapitola je z novej monografie Jána Gálika „MYJAVA V OBRAZOCH
HISTÓRIE“, ktorú čitateľom Bradla odporúčame. Knihu možno kúpiť v kníhkupectvách Valko (Nám. M. R. Štefánika v Myjave) a Reformata (s.r.o. Palisády 46, Bratislava).
Pripravil P. Uhlík

Pred 90. rokmi vznikla Československá obec legionárska (ČsOL)
V týchto dňoch si pripomíname vznik najvýznamnejšej
vrcholnej organizácie československého
zahraničného
vojska, legionárov, ktorí sa
významnou mierou pričinili o
vznik Československa v roku
1918 – Československej obce
legionárskej (ČsOL) so sídlom
v Prahe.
ČsOL vznikla 15. januára
1921 a združovala legionárov
zo všetkých bojísk I. svetovej
vojny s cieľom starať sa o ich
potreby a záujmy, presadzovať
ich v spoločnosti, starať sa o
vojnových invalidov a veteránov a pripomínať si bojové
tradície čs. légií a boja Čechov
a Slovákov za národnú samostatnosť a vznik spoločného
slobodného štátu, Československej republiky na čele s Tomášom Garrigue Masarykom,
Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom.
Popri ČsOL existovali aj ďalšie
legionárske združenia a spolky, ale tie nikdy nedosiahli rozsah a význam ČsOL. Prvýkrát
zlikvidovali ČsOL nacisti v roku
1939 a druhýkrát, v roku 1945
obnovenú ČsOL po februári
1948 komunisti, ktorí ju najprv
zlúčili do jednotného Zväzu

bojovníkov za slobodu a potom vymazali z registra, čím ju
protiprávne zrušili.
Po demokratických zmenách v roku 1989 sa 8. októbra
1991 obnovila aj činnosť ČsOL

lil opäť úplnú samostatnosť a
nezávislosť ČsOL. Táto legionárska organizácia s ústredím
v Prahe má svoje jednoty v
jednotlivých okresoch Českej
republiky. Na Slovensku sa,

Busta M. R. Štefánika v sídle ČsLO. Foto: F. Vrábel

na základe zákona č. 83/1990
Zb. Pôvodné stanovy ČsOL sa
zmenili na zjazde 4. a 5. apríla 1995 a Republikový snem
28. a 29. marca 2001 schvá-

žiaľ, činnosť ČsOL nepodarilo
obnoviť, hoci hlavným organizátorom légíí v rokoch prvej
svetovej vojny bol práve Slovák – generál Milan Rastislav

Štefánik. Veď aj ústredným
motívom výzdoby v zasadačke
ČsOL v Hoteli Légie v Prahe
na Vinohradoch je busta MRŠ.
S českými jednotami ČsOL
však spolupracujú viaceré
slovenské kluby vojenskej
histórie a jednotlivci zaujímajúci sa o dejiny légií a bojové
tradície niektorých jednotiek
– napríklad KVH Tatranci (brat
M. Bilský), ktorý pripomína tradície legionárskeho 7. pešieho
(streleckého) pluku „Tatranského“. Ten vznikol v Rusku,
väčšina jeho príslušníkov boli
Slováci a zúčastnil sa ťažkých bojov v železničnom uzle
Bachmač a potom mal posádku v Nitre.
Dnes, keďže všetci pôvodní
legionári už odišli, ČsOL združuje vojnových veteránov Českej republiky, je to nestranícke
politické občianske združenie
bývalých vojakov československých zahraničných armád
z 2. svetovej vojny, ďalej vojakov Armády Českej republiky – účastníkov zahraničných
misií OSN a NATO a nositeľov
osvedčení „Vojnového veterána“ podľa zákona č. 170/2002
Sb. z 9. apríla 2002, ich pozostalých a všetkých priazniv-
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cov, ktorí chcú byť aktívnymi
členmi ČsOL, prispievať k rozvoju a plneniu jej poslania.
Poslaním ČsOL v súčasnosti je okrem iného:
- snaha o zachovanie mieru a bezpečnosti v súlade
s Chartou OSN, dodržiavanie ľudských práv a slobôd v
zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd,
schválenej OSN 10. decembra
1948,
- uchovávať, rozvíjať a odovzdávať budúcim generáciám
demokratické a humanitné tradície, z ktorých vznikla naša
samostatnosť v roku 1918 a
vybojovaná v rokoch 1939 –
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1945,
- prispievať k obnoveniu národnej hrdosti, demokratických
a bojových tradícií v armáde a
u občanov Českej republiky,
- spolupracovať s historickými ústavmi, školami a inými inštitúciami pri spracovaní
dejín a ich využití pri výuke a
výchove,
- v spolupráci
so štátnymi a územnými orgánmi
napomáhať pri obnove, zriaďovaní a udržiavaní pamätníkov, čestných pohrebíšť a
iných pamätných miest bojov
československých a českých
vojakov a to ako v Českej republike, tak aj v zahraničí,

- poskytovať sociálnu a humanitárnu výpomoc členom,
najmä bývalým zahraničným
vojakom a vdovám po nich a
pozostalým,
- presadzovať oprávnené
nároky členov ČsOL u štátnych a verejných orgánov,
najmä v sociálnych a zdravotných otázkach a pri ich úplnej
spoločenskej rehabilitácii, atď.
Viac informácií o ČsOL a jej
aktivitách, práci a pripravovaných akciách sa nachádza na
stránke: http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4

Boli ste túlavým orlom,
ktorý nesie v pazúroch
brala k bralu
ohnivý kríž svojho plemena.
Poryvy víchrice hviežďali
ako paloše
keď som videla,
že sa blížiš ku mne.
Jasný Štefánik.
(úryvok)
Heléne Vacaresco

Ferdinand Vrábel

Dohoda o spolupráci
V apríli 2011 podpísal minister obrany SR Mgr. Ľubomír Galko s
predsedom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Ing. Jánom Tatarom vzájomnú dohodu o spolupráci. Z podpísaného dokumentu vyplýva
uznanie obojstrannej prospešnosti, vzájomnej spolupráce v záujme dosiahnutia efektívnych výsledkov v oblasti spoločných záujmov, s možnosťou
sprostredkovania poznatkov o živote a diele Milana Rastislava Štefánika, ako aj aktualizácia jeho odkazu profesionálnym vojakom. Obe strany
deklarovali podporu budovaniu stálych muzeálnych expozícií v súlade s
možnosťami platnej právnej úpravy. Je len samozrejmé zaviazanie sa aj k
vzájomnej informovanosti o dianie. Dohoda bola uzavretá na neurčitý čas
s možnosťou k jej vypovedaniu alebo doplneniu písomnou formou, „uzákoňuje“ vzájomné stretnutie zainteresovaných strán s vyhodnocovaním
raz ročne. Ministerstvo obrany SR ponúka možnosť spolupráce s Klubmi - poskytnutím priestorov, techniky, výstroje a zariadenia. Pri podpise
zmluvy, okrem predsedu SMRŠ sa stretnutia zúčastnili aj generál Svetozár
Naďovič a Štefan Ševčík.

Výmena dokumentov – foto: MO SR

Ivan Krasko a jeho vzťah s Milanom Rastislavom Štefánikom
Ivan Krasko (vlastným menom Ján Botto) - chemický inžinier, básnik a prekladateľ
sa narodil 12. júla 1876 v Lukovišti, okres
Rimavská Sobota. Ľudovú školu vychodil v
rodnej obci. Potom študoval na nemeckom,
neskoršie na rumunskom gymnáziu, kde aj
maturoval. V jeseni 1900 odišiel študovať do
Prahy chemické inžinierstvo. Boli to nielen
roky štúdii chémie, ale aj intenzívneho kultúrneho života. V Prahe sa Ivan Krasko stal
členom vysokoškolského spolku Detvan,
ktorý vznikol v roku 1892.
Milan Rastislav Štefánik sa po príchode
do Prahy, v októbri 1898 zúčastnil valného
zhromaždenia Detvana a o štyri roky sa
stal jeho predsedom. Členovia Spolku sa
pravidelne týždenne schádzali v Hlávkovej
kaviarni na Vinohradoch. Ivan Krasko sa v
spolku stretol s Milanom R. Štefánikom a
stal sa jeho priateľom. Vykonával funkciu
revízora (1900) a neskôr pokladníka (1900
– 1903) Spolku, v ktorom mával prednášky

z oblasti chémie.
V apríli 1910 M. R. Štefánik vyplával na
Tahiti, aby vybudoval meteorologické stanice, pozorovateľňu a venoval sa vedeckému
výskumu. V júli 1911 sa vrátil do Paríža a v
auguste 1911 prišiel aj do Prahy a na Slovensko, aby si v kruhu príbuzných a priateľov oddýchol. Navštívil aj Ivana Kraska a
odovzdal mu perlu, ktorú vylovili domorodci
na Tahiti. Ivan Krasko o tomto darčeku neskôr – 10. 9. 1911 - napísal svojej snúbenici,
Elene Kňazovicovej list tohto znenia: „Tento
týždeň bol u mňa môj priateľ dr. Štefánik,
hvezdár z Paríža, neviem, či ho poznáš?
Nedávno sa vrátil z ostrova Tahiti v Tichom
oceáne, kde pozoroval hviezdy. Doniesol
odtiaľ rôzne zvláštnosti. Niektoré tu mal
so sebou. Pre teba nechal u mňa darček:
pravú perlu veľkosti malého hrachu so zlatým leskom. Praješ-li si, nechám ti ju zasadiť
do prstienka…“
S Elenou Kňazovičovou sa Ivan Krasko

oženil v roku 1912. Milan Rastislav bol s Ivanom Kraskom v písomnom styku.
Je to už dávno, ale pár pohľadníc od
neho z Paríža môžeme vidieť v Pamätnej
izbe Ivana Krasku v Piešťanoch.
Ivan Krasko z Prahy odišiel na jeseň r.
1905 do cukrovaru v Kloboukoch a neskôr
do chemickej továrne do Slaného. Po vypuknutí prvej svetovej vojny narukoval na
východný front. Po vzniku Československej
republiky sa zapojil do politického života a
venoval sa tiež chémii. V roku 1939 odišiel
do dôchodku a v roku 1943 sa prisťahoval
do Piešťan. V roku 1946 dostal titul národného umelca. Zomrel v roku 1958, pochovaný je v rodnej obci.
(Z materiálov uložených v Pamätnej izbe
Ivana Kraska v Piešťanoch spracovala)
Oľga Palanská
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Cestovateľské aktivity Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v roku 2010
KONEČNE V BRUSELI a LUXEMBURGU
Štrasburg, nami v minulosti už viackrát navštívený bol jediným mestom s európskymi úradmi, ktoré sme na našich cestách poznali. Preto v
programe tohtoročného zájazdu (dva turnusy: 2.
- 7. 5. a 16. - 21. 5. 2011) nechýbala návšteva
Bruselu a Luxemburgu. Na tvári miest sme si
pripomenuli vývoj, ktorý viedol k vzniku Európskej únie a videli inštitúcie, ktoré v tomto kontexte fungujú. Vrátili sme sa do začiatkov snáh, pri
zrode ktorých stáli R. Schuman, K. Adenauer a
A. Gasperi. S primeranou dávkou hrdosti sme sa
utvrdili, že už dávno pred spomínanými kresťanskými politikmi, s myšlienkou „Novej Európy“,
kde „národy budú žiť v mieri a vzájomnej úcte“
prišiel aj Milan Rastislav Štefánik. Bola to náročná cesta, ktorej v oboch variantoch prialo teplé
slnečné počasie. Ubytovanie a raňajky sme mali
zabezpečené v nemeckých mestách Augsburg
(1x), Prüm (3x) a Rothenburg o.d. Tauber (1x).
Z nich sme už v skorých ranných hodinách vyrážali za poznaním a navštívili sme nasledujúce
miesta určenia.

ta, pre nás spojenú hlavne s menami podnikateľa
a bankára J. Fuggera (palác, socha, Fuggerei) i
reformátora M. Luthera (ev.a.v. kostol sv. Anny,
katolícky Dóm, radnica). Nemecky chápaný ekumenizmus sme mohli obdivovať na konci Maximiliánovej ulice, kde vedľa seba, v príkladnej
fyzickej i duchovnej symbióze, stoja katolícky a
evanjelický kostol rovnakého mena po sv. Ulrichovi… Večer nám ešte zostal čas aj na posedenie v útulných reštauráciách či kaviarňach. Pri
svetle sviečok sme spomínali na zážitky a tešili
sa, čo prinesie nasledujúci deň.
2. deň: Worms – Lorelay – Prüm

ší je v moravskom Mikulove).
Lorelay – rieka Rýn je najvýznamnejšou riečnou dopravnou tepnou nielen Nemecka, ale aj
Európy. Lode sa plavia z Kostnice do Rotterdamu a opačne, čo predstavuje 883 km splavnosti.
My sme sa viezli po ľavom brehu rieky bridličnatým údolím tzv. Stredného Rýna v Porýní Falcku.
V Bingene nás privítala Železná Lady- Germánia, desať metrov vysoká socha, postavená po
zjednotení Nemecka v roku 1883. Po ceste do
Koblenzu sme obdivovali malebnú krajinu so
strmými vinohradmi, dobrým vínom, pyšnými
hradmi, zámkami a pevnosťami. Asi v polovici
trasy sme videli 132 m vysoké bridličnaté bralo
Lorelay, pomenované podľa čarodejnice. Tá očarovávala mužov, ktorí o skaly trieštili lode. Povesť prebásnil H. Heine. Do slovenčiny preložil
J. Lenko a v jednom i druhom jazyku sme si ju
vypočuli, doplnenú piesňou našich Košičaniek.
Už len dodávam, že genia loci sme si doslova
vychutnali v mestečku St. Goar, z ktorého sme
pokračovali v jazde smerom cez rieku Mosel k
belgickým hraniciam.

Worms – ležiaci už v Bádensku- Württembersku, opradený povesťami a dejovým základom
Piesne Niebelungov nás privítal predpoludním.
Naše prvé kroky viedli do románskeho Dómu sv.
Petra, symbolu mesta so štyrmi vežami, dvoma
kopulami a priečnou loďou. Pobudli sme vo
vnútri hodnú chvíľku, lebo bolo čo obdivovať.
Napríklad pieskovcové reliéfy či dvanásťdielne kruhové okná a mnohé relikvie. V parku za
Dómom, kde stál pôvodný cisársky palác WormPrüm – hraničné nemecké mesto, ležiace na
ského snemu v roku 1521 sme postáli pri pa- svahoch pohoria Schneifel, nás prijalo v podve1. deň: Regau – Mondsee – Augsburg
mätníku, pripomínajúcom miesto, kde pred cir- čer. Len čo sme sa ubytovali, vybrali sme sa do
Regau je mestečko ležiace medzi Linzom a kevnou a svetskou vrchnosťou stál M. Luther a jeho ulíc. Oslovila nás vysoká kultúra bývania
Salzburgom v Hornom Rakúsku. V jeho časti
Rutzenmoos sme navštívili Evanjelické múzeum, ktoré zachytáva pohnuté dejiny protestantov
v tejto časti krajiny. Lutherova reformácia sa tu
rozšírila po jej začiatkoch v roku 1517. Medzi
protireformačné opatrenia patrili i absolútne tresty a hromadné vysťahovávanie obyvateľstva do
Sedmohradska. Tých, ktorí verili, že „spravodliví
prežijú z viery“ (Rim.1,17), ani surové násilie nezastavilo a útlak vydržali až do Tolerančného patentu Jozefa II. v roku 1781. V Hornom Rakúsku
dnes žije okolo 60 tisíc potomkov z celkového
počtu 300 tisíc evanjelikov v štáte.

Mondsee je jedno z najkrajších jazier Soľnej
komory. Videli sme ho už posiate plachetnicami,
lebo patrí k najobľúbenejším destináciám vodákov. Počasie nám prialo a tak sme sa mohli z
terasy reštaurácie rozhliadať po okolí. Miesto
rámujú hory Drachenwald a Schafberg ( 1782),
ktorých obraz sa odrážal na modrej hladine jazera. Niektorí preto nevydržali a zbehli k vode. Aj
tí, ktorí dali prednosť občerstveniu v sklenených
priestoroch s výhľadmi, tiež neurobili zle. Ba našli sa aj takí, ktorí uprednostnili pútnickú kaplnPred sochou Martina Luthera vo Wormse. Foto: D. Hricová
ku na krátku modlitbu či meditáciu... Nie dlho po
odchode od Mondse - po príjazde do Bavorska,
sme mohli porovnávať. Jazero Chiemsee oslo- vyslovil známe slová „Tu stojím, nemôžem inak. a množstvom zelene všade, kde sme sa pozreli.
vilo nováčikov veľkosťou, množstvom vodného Tak mi Pán Boh pomáhaj.“ Následne bol Worm- Cesty boli čisté ako obývačka vzornej gazdinej,
vtáctva i zvlnenou hladinou.
ským ediktom daný do kliatby. Táto skutočnosť nikde papier či nedopalok z cigarety. Vyšli sme
je napísaná aj na pamätnej tabuli evanjelického na kalváriu nad mestom s výborným výhľadom
Augsburg – v prvom prípade nás mesto priví- kostola, vo vnútri ktorého je veľká busta refor- na okolie. S mrazením v tele sme zastali pred
talo úplne komorne: týždeň sa ešte len rozbiehal. mátora… Záverečná spoločná fotografia spred krížom na mieste, kde v roku 1949 vybuchol
Ale o dva týždne už bol pred radnicou veľký najväčšieho Lutherovho pomníka (súsošia) v podzemný muničný sklad a zničil tretinu mesta!
ošiaľ domácich priaznivcov futbalistov, s ktorý- Nemecku, kde stojí v Bibliou v ruke, obkolese- Aj evanjelický kostol padol, ale o rok ho znova
mi oslavovali tisíce fanúšikov postup do Bun- ný ďalšími reformátormi a podporovateľmi bola postavili. Keď si uvedomíme, že bolo krátko po
desligy. Plánovaný poznávací program sme však bodkou za našim pobytom vo Wormse. Pri vý- vojne, v ktorej bolo mesto na 80% zbombardonaplnili rovnako ako predtým, teda prechádzkou jazde z mesta sme sa ešte pohľadmi dotkli naj- vané, tak prežité hrôzy jeho obyvateľov museli
po pamätníkoch, ktoré prezrádzajú históriu mes- staršieho židovského cintorína v Európe (najväč- rezonovať určite cez dve generácie.
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námestie, bola príležitosť si odpočinúť, občerstviť sa a posedieť vonku pred kaviarňami či
reštauráciami, čo sme aj využili… Luxemburg
nie je len metropolou krajiny, jednej z najstarších
monarchií v Európe, ale je aj sídlom jej súdneho
dvora, Rady EÚ, Investičnej banky či priemyselných komplexov. Dávajú si tu rande hlavne finančníci. Moderné budovy najrôznejších tvarov
z ocele a skla mohli vidieť tí, ktorí si zaplatili
okružnú jazdu. Pri výjazde z mesta na diaľnicu
sme ešte stačili zazrieť veľký cintorín vojakov
3. americkej armády, ktorí padli počas bojov v
Ardenách. Na dôstojnú návštevu pietneho miesta
nám však čas nezostal.

Pred budovou EXPO v Bruseli. Foto: P. Uhlík
3. deň: Brusel – Watterloo – Malmedy
Brusel je metropolou Belgického kráľovstva
a zároveň i hlavným sídlom Európskej únie a
Severoatlantického paktu. EÚ je organizáciou
demokratických európskych krajín, ktorá podporuje spoluprácu medzi jednotlivými jej členmi,
od roku 2004 aj Slovenskej republiky. Pôvodne bola kooperácia zameraná na oblasť politiky, trhu a hospodárstva, ale v súčasnosti zahŕňa
i problematiku ľudských práv, medzinárodnej
bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
O tomto i o ďalšom sme sa dozvedeli priamou
návštevou Európskeho parlamentu z úst profesionálnych sprievodcov, ktorých sme si vopred
zabezpečili… Prehliadku mesta sme začali v
Katedrále sv.Michala a Guduly, pokračovaním
na námestí Grande – Place, ktorá je historickým
jadrom mesta. Victor Hugo ho označil za jedno
z najpôsobivejších námestí sveta s dominujúcou
gotickou radnicou, vysokou vežou a sochou sv.
Michala. Na dlažobných kockách fungoval trh s
kvetinami a výtvarníci predávali svoje obrazy. Z
miesta sme sa potom bočnou ulicou s predajňami
kvalitnej čokolády a suvenírov, rýchle dostali k
svetoznámej figúrke Manneken-Pis na fontánke
(cikajúci chlapček), ktorý je symbolom mesta
od roku 1619. Kondične zdatnejší boli aj pri impozantnom Kráľovskom paláci, oficiálnom sídle
panovníka, ďalší v parku Armádneho múzea so
sochou R. Schumana. Samozrejme, nenechali
sme si ujsť ani návštevu Atómia na severnom
okraji mesta. Na svetovej výstave EXPO 58
dominovala táto obrovská konštrukcia areálu
mnohým pavilónom, medzi ktorými bol i československý. Príjemne, i s nádychom nostalgie,
spomínali staroturanskí účastníci zájazdu ako ich
chýrna Chirana dostala vtedy svetovú cenu za
umelé srdce. Ťahákom pre viacerých z nás bola
aj návšteva blízkej expozície Mini-Európa, ale aj
výborné pivo v reštauráciách za ňou.
Watterloo – miesto, ktoré je v dejinách najznámejším synonymom totálnej porážky. Pri prvom
zájazde sme ho navštívili cestou z Bruselu, pri
druhom zájazde pri ceste do Bruselu. Na vysokej pyramíde s levom (Monument Butte du Lion)

sme si podľa plánu terénu zopakovali rozloženie
vojsk a rozhodujúci boj 18. júna 1815, ktorý rozhodol o porážke francúzskeho cisára Napoleona
I. a jeho definitívnom politickom konci. Pričinili
sa o to anglické a pruské sily (generáli A. Wellington a G. L. Blucher), čo sme si pozreli aj v
múzeu, ktoré je súčasťou areálu.
Malmedy – vidiecka obec v Ardenách. Do dejín druhej svetovej vojny sa zapísala masakrom,
keď tu 17. decembra 1944 nemeckí nacisti zavraždili 71 amerických vojnových zajatcov. Dopustili sa tak ťažkého vojnového zločinu… Zastavili sme sa na mieste memoriálneho areálu so
symbolickými hrobmi a menami popravených.
Uctili sme si ich pamiatku, aj pripomenuli, že
zomreli po priamych rozkazoch A. Hitlera „nešetriť ani zajatých!“ V roku 1946 bola táto udalosť
predmetom tzv. Dachauských súdov.
4. deň: Luxemburg – Trier (Trevír)
Luxemburg – od roku 1839 je hlavným mestom rovnomenného veľkovojvodstva. Všetko sa
začalo v 14. storočí, keď bývalé grófstvo povýšil
na vojvodstvo cisár rímsky a český kráľ Karol
IV. (1354). Bol synom Jána Luxemburského,
ktorého hrobku sme navštívili spoločne ako prvú
v katedrále Notre Dame. Odtiaľ sme začali plánovanú prehliadku… Mesto sa rozprestiera nad
hlbokým skalnatým údolím rieky Alzette. Počas prechádzky starým centrom, od vysokého
obelisku so sochou bohyne víťazstva Gelle Fra
(Zlatá žena), postavenej na pamiatku padlých vo
vojnách o Luxembursko, páčil sa nám odvážne
riešený Adolfov most nad hlbokou geologickou
depresiou s bývalými pevnosťami Petruss a nádhernými parkami. Po presune pešími zónami za
Národnou knižnicou, sme sa dostali k radnici v
neoklasicistickom štýle. Ďalej za katedrálou k
bronzovej soche obľúbenej veľkovojvodkyne
Charlotte a… odtiaľ bol len kúsok k Veľkovojvodskému palácu s pochodujúcou vojenskou
strážou. Na Námestí Williama II., pod a okolo
sochy bývalého kráľa Nizozemska a prvého luxemburského veľkovojvodu, konal sa veľký trh.
Keď sme Kapucínskou ulicou prešli na Armádne

Trier / Trevír – ako najstaršie nemecké mesto,
ležiace na rieke Mosele, má zázračne zachovaný
historicky najcennejší stred aj napriek bombardovaniu spojencami v druhej svetovej vojne. Je
preto vyhľadávaným miestom turistov z celého
sveta, lebo v ňom dodnes môžete vidieť pamiatky od čias rímskeho cisára Konštantína Veľkého
z prelome tretieho až štvrtého storočia po Kristovi, nasledujúceho stredoveku i kapitalizmu.
Svetoznáma Porta Nigra (Čierna brána) z doby
antiky zostáva originálnou súčasťou všetkých
objektov rôznych vývojových štýlov už takmer
dve tisícročia. Veľkolepá katedrála sv. Petra má
čitateľné základy, staré sedemnásť storočí. Bola
najväčším kostolom v časoch začínajúceho kresťanstva, dnes je najväčším katolíckym biskupským kostolom Nemecka. Konštantínova bazilika je zasa najstarším zachovaným uzavretým
priestorom z antiky. Tieto a ďalšie zaujímavosti
sme si mohli dopriať počas prechádzky mestom,
no miestnou atrakciou je aj rodný dom Karola
Marxa, ktorý niektorí z nás navštívili. Je v ňom
uložený rukopis jeho najhodnotnejšej knihy „Kapitál“. Poučením pre nás sa stalo vnímanie Marxovho filozofického a ekonomického odkazu demokratickým Západom, lebo my máme obraz o
ňom skrivený z čias „reálneho socializmu“, spôsobený jeho dogmatickými leninsko-stalinskými
vykladačmi… Už len dodávam, že boli medzi
nami aj takí, ktorí si zaplatili vyhliadkovú jazdu
k ďalším pamiatkam na zozname UNESCO, ktorých je v Trevíri osem. Prekvapujúce bolo naše
stretnutie so slovenskou rómskou rodinou z Podolinca, ktorá na Simeonovej ulici bavila turistov
spevom.
5. deň: Heidelberg – Rothenburg ob der Tauber
Heidelberg – toho starodávne 140-tisícové univerzitné mesto (1386) na rieke Neckar, v
spolkovej krajine Badensko-Württembersko, na
ktorého území našli dolnú čeľusť diluviálneho pračloveka (Homo heidelbergensis), vďaka
vyjednávaniu s Američanmi nebolo v poslednej vojne poškodené, čo mu len pridalo na jeho
súčasnej hodnote a cti. Prvý raz sa Heildelberg
spomína v 12. storočí (hrad). Podľa Zlatej buly
Karola IV. (1356), tu sídliaci falzký kurfirst patril
k najvýznamnejším v ríši. Lutherova reformácia
v meste sa neskoršie pridala ku Kalvínovi a v
17. storočí sa knieža Friedrich IV. stal vodcom
protestantskej Únie. Po bitke na Bielej hore jeho
nástupca Friedrich V. (zimný) musel do vyhnanstva. Počas tridsaťročnej vojny prišli do Heidelbergu Švédi, po nich ale opäť patril cisárskemu
vojsku Katolíckej ligy. Po vojnách s Francúz-

strana č. 17
skom koncom 17. storočia bolo mesto zničené a
k jeho oživeniu prišlo až v druhej polovici 18.
storočia. V roku 1815 bola v Heidelbergu utvorená „Svätá aliancia“ proti Napoleonovi (Rakúsko,
Prusko, Rusko). My sme do mesta symbolicky
vošli po Starom moste z 18. storočia, cez barokovú bránu s valcovými vežami, ktorých základy
boli položené v 13. storočí. Potom sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá sa vyviezla zubačkou
na zámok, z ktorého plošiny je nádherný výhľad
na Staré mesto, druhá pokračovala v prechádzke
na Hlavné námestie s trhom, potom do neskorogotického Kostola sv. Ducha, kde bola výstava
o G. W. Leibnitzovi, významnom stredovekom
teológovi, filozofovi, matematikovi, fyzikovi a
technikovi. Stánok v minulosti patril podľa vierovyznania vládnuceho kniežaťa buď katolíckej,
luteránskej alebo kalvínskej cirkvi, neskoršie bol
dokonca rozdelený múrom. Ten zbúrali pri 500.
výročí univerzity. Od roku 1936 patrí protestantom… Na Hlavnej ulici (pešia zóna) sme prišli
do štvrte so starou i novou budovou univerzity. V
svetoznámej škole študovalo desať nositeľov Nobelovej ceny. Univerzitné námestie s bronzovou
plaketou M. Luthera v dlažbe bolo plné študentov, hemžiacich sa mestom hlavne k Univerzitnej knižnici a do oproti nej stojacemu Petrovmu
chrámu. Konala sa tam astronomická prednáška… Na konci Hlavnej ulice Starého mesta, na
rušnom Bismarckovom námestí sme odbočili
k rieke a po pobreží sme sa dostali k Starému
mostu. Na ňom sme postáli pri soche Jána Nepomuckého, českého svätca z rodu Slavníkovcov,
druhého pražského biskupa. Potom sme prešli
na druhý breh Neckaru. Kondične zdatnejší ešte
absolvovali výstup k známej „Ceste filozofov“.
Z nej bol pekný pohľad na zámok a Staré mesto,
ktorého ulicami sme predtým prešli. Na rieke sa
navzájom zdravili osobné i nákladné lode.
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rum s jednou pätinou obyvateľov mesta, je dnes
vzorne udržiavaný parčík s pamätníkom. Samozrejme mesto má aj viaceré múzeá. Napríklad
kriminalistiky – ale pre krátkosť času sme sa do
nich nedostali.

vi Maňkovi a pracovníkom jeho poslaneckej kancelárie, menovite PhDr. Pavlovi Čechovi PhD.,
Lujze Lysinovej, Borisovi Starovičovi, ktorí nám
zabezpečili erudovaný program v Bruseli. Na
realizácii nám bol nápomocný aj riaditeľ úradu
BBSK Ing. Peter Novotňák. Srdečná vďaka.

6. deň: Norimberg – Walhalla

Norimberg je od roku 1806 významným bavorským, pôvodne ríšskym mestom. Jeho dominantou je cisársky hrad, založený v 11. storočí.
Podľa Zlatej buly Karola IV. (1356) musel každý
zvolený panovník prvý snem zvolať do Norimbergu, ktorý potom videl 32 kráľov a cisárov. V
nedávnej histórii sa mesto smutne zapísalo nacistickými zjazdami, norimberskými rasovými
zákonmi, ale i konaním norimberského procesu
s hlavnými vojnovými zločincami. Náletmi spojencov zničený Norimberg bol v centre znovu
obnovený. Prehliadku sme začali od Národného
múzea Germánov (1852), kde sme parkovali.
Navštívili sme ev. kostol sv. Lorenza s Domom
Biblie vedľa, vonku nás upútala Fontána cností
(viera, láska, nádej, udatnosť, striedmosť, trpezlivosť). Múzejným mostom sme prešli ponad rieku Pegnitz. Na Hlavnom námestí – kde bol trh –
sme vošli do katolíckeho chrámu Frauenkirche, z
ktorého urobil Karol II. cisársky kostol a krstený
tu bol jeho syn Václav. Na druhej strane námestia
sme sa odfotili pred vysokou pyramídou Pekný
prameň (Schönner Brunnen), pripomínajúci vežu
kostola. Štyridsať sôch dotvára duchovný obraz
Svätej rímskej ríše z odkazu filozofov, apoštolov,
cirkevných otcov, ale aj Mojžiša a siedmych prorokov. Boli sme aj na nádvorí radnice a v ďalšom
ev. kostole. Nesie meno patróna, sv. Sebalda a je
najstarším v meste. Ďalej sme sa okolo Mestského múzea dostali na Dürerovo námestie so sochou známeho maliara. K jeho domu bolo odtiaľ
iba pár minút chôdze. Rovnako na hrad s nádherRothenburg ob der Tauber do ktorého sme nou záhradou, odkiaľ bol dobrý výhľad na mesto.
podvečer zavítali je jedinečným ríšskym mestom
s najlepšie zachovanými stredovekými originálWalhalla neďaleko Regensburgu bola pomi v Nemecku. Fungujúce staré domy rôznych slednou zastávkou na našej trase. Veľkolepý
štýlov, krivoľaké uličky, impozantné kostoly a pamätník bol dokončený v roku 1842 na prianie
nádherná radnica sú obohnané hradbami, bašta- bavorského kráľa Ludviga I. Architekt Leo von
mi a vežovými bránami. Atmosféru týchto sta- Klenze ho navrhol podľa Parthenonu na aténskej
rých „zlatých časov“ sme mali možnosť prežiť Akropole. Walhalla (Hala mŕtvych) je miestom
v oboch turnusoch. Už samotné ubytovanie v cti významných germánsko-nemeckých osobupravenom 500-ročnom mlyne či prechádzka po ností, ktoré tu majú 130 búst a 64 tabúľ. Nahradbách, ktoré sú dlhé 3 km, vstupy a výstupy príklad K. Adenauer, J. S. Bach, F. Barbarossa,
stredovekými vchodmi – to všetko pôsobilo ne- L.van Beethoven, O. Bismarck, J. Brahms, A.
smierne bizarne a vyvrcholilo o 20.00 hodine na Dürer, A. Einstein, J. Fugger, J. W. Goethe, H.
námestí. Vtedy sa v okne renesančnej budovy Heine, F. Herder, I. Kant, Katarína II., J. Kepler,
súčasného informačného centra zjavil povestný M. Koperník, M. Luther, W. A. Mozart, W. Röntstarosta Nusch s veľkým pohárom, z ktorého vraj gen, P. P. Rubens, R. Strauss, R. Wagner a ďalšie
na dúšok vypil tri a štvrť litra vína, čím zachránil svetoznáme osobnosti.
pred popravou konšelov, obvinených zo spoluNa z á v e r chcem poďakovať všetkým,
práce so Švédmi v tridsaťročnej vojne. Po tomto
„divadle“, ktoré denne sledujú stovky turistov, ktorí mi v príprave i naplnení programu náročponúkol dobovo oblečený mestský strážnik noč- ných ciest pomáhali. V prvom turnuse to boli
nú prehliadku mesta, za ktorým hneď poslušne Ing. Eva Groh, Ing. Jana Krajčírová, Doc. PhDr.
cupotali vďační Japonci. Na hladných návštevní- Miloš Kovačka, Mgr. Ivan Capek, MUDr. Zlata
kov sa tešili hlavne majitelia reštaurácií a obcho- Šallingová, Ing. J. Horňáková, dr. Maroš Šuplata,
dov s pamätnými predmetmi. Aj počas krátkeho v druhom turnuse Ing. Ladislav Koudelka DrSc.,
pobytu sme ľahko zistili, že atraktívny Rotten- Mgr. Mária Gallová, Ing. Svetozár Naďovič, Ing.
burg žije príkladným ekumenickým životom. Eva Tomisová, Ing. B. Klimková a G. Szabóová.
Stojí tu starý evanjelický kostol sv. Jakuba, ktorý Dopravu k plnej spokojnosti cestujúcich zabezje v meste najväčší, viac katolíckych chrámov, z pečila firma Dekabus (vodiči Pavol Dekánek a
ktorých Františkánsky pochádza z 13. storočia. Pavel Fajnor).
Úprimné poďakovanie patrí aj Ing. VladimíroV centre pri Bielej veži, kde bolo židovské cent-

Mgr. Peter Uhlík, vedúci zájazdov
ŠTEFÁNIKOVCI OPÄŤ NA CESTÁCH
Dlhoroční priatelia a dobrí známi, členovia
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika nastúpili 16. mája 2011 ráno opäť do im už dobre
známeho Dekabusu, aby nahliadli – tentoraz do
stredovekej minulosti Nemecka, a prítomnosti a
budúcnosti Európy.
Prvá vážnejšia zástavka bola v dedinke Rützenmoos nedaleko Regau, kde sme navštívili
malé múzeum dejín hornorakúskej evanjelickej
cirkvi a.v. Prehliadka bola zaujímavá nielen pre
evanjelikov, ale aj pre ostatných účastníkov zájazdu. Po krátkom oddychu nad Mondsee sme už
o niekoľko desiatok kilometrov ďalej prekročili
hranice Slobodného štátu Bavorsko. Počas jazdy
sme sa oboznámili s jeho bohatými dejinami,
ktoré často ovplyvňovali dianie v Európe a pripomenuli si stredoveké zápolenie troch mocných
rodov - Habsburgovcov, Luxemburgovcov a bavorských Mittelsbachov – o najvyšší trón Svätej
ríše rímskej nemeckého národa a korunu cisára.
Bol to práve Bavor Heinrich IV., ktorý sa odvážil
postaviť pápežovi Gregorovi VII. a na ríšskom
sneme vo Wormse v roku 1076 ho vyhlásiť za
zosadeného. Prerátal sa ale, pápež naňho na
oplátku uvalil cirkevnú kliatbu a tak silná bola
vtedy moc katolíckej cirkvi, že cisár sa musel
podrobiť, prijať potupné podmienky pápeža, vybrať sa do Canossy a pokorne prosiť o odpustenie (odvtedy môžeme niekedy aj my počuť – „no
počkaj, pôjdeš do Canossy!“). Spomenuli sme si
aj na dvojtvárnu politiku vtedajších bavorských
vojvodcov, keď počas napoleonských vojen raz
bojovali na strane napolenských armád a vyslúžili si za to povýšenie Bavorska na královstvo,
raz zasa proti nim - podľa toho, ako to bolo práve
výhodné.
A potom už Augsburg, naša známa Jugendherberge s pohodlným ubytovaním a príjemným
personálom a priam povinná prechádzka po meste. Tí, ktorí sú tu po prvý raz, navštívili známu
Fuggeriu, akési stredoveké „baťovské“ mestečko, ktoré už v pätnástom storočí vybudoval Jakob Fugger pre svojich zamestnancov, ostatní sa
rozbehli po meste. V uliciach vládne neobvyklý
hurhaj, námestie a ulice plné ľudí s pestrofarebnými šálmi na krku, odkiaľsi hrá hudba a dokonca nám poriadatelia kontrolujú tašky a kabelky.
Čo sa deje? Augsburg postúpil do prvej ligy!
Celé mesto je na nohách. Ako málo stačí, aby národ bol spokojný!
Ráno, po bohatých raňajkách, vyrážame do
Wormsu, jedného z najstarších miest v Nemecku, mesta Nibelungov, hrdinu Siegfrieda a
podliaka Hagena. Za Karola Veľkého bol Worms
jeho zimným sídlom, neskôr miestom, kde sa
konali ríšské snemy a práve tu v roku 1521 obhajoval márne Martin Luther svoje tézy pred
snemom za predsedníctva cisára Karola V. Jeho
monumentálny pomník neďaleko dómu sv. Petra
je majstrovské dielo z druhej polovice 19. sto-
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ročia. Keď opúšťame mesto, prechádzame okolo
Svätého piesku, najstaršieho a pravdepodobne
najväčšieho židovského cintorína v Nemecku,
ktorého história siaha až do jedenásteho storočia.
A potom už cesta nádherným údolím Rýna, s
úbočiami plnými viníc a starobylých hradov. Na
Loreleyfels sme márne hľadali zlatovlasú vílu a
v rozkošnom mestečku St. Goar mnohí z našich
cestovateľov neodolali a dožičili si pohárik (alebo dva?) lahodného rýnskeho vína.
Ubytovanie sme mali zabezpečené neďaleko belgických hraníc v nenápadnom mestečku
Prüm, dejiny ktorého by mu ale mohlo závidieť
nejedno veľkomesto. Už v r. 721 tu bolo zriadené opátstvo, v miestnej bazilike sv. Spasiteľa je
pochovaný vnuk Karola Veľkého, cisár Lothar I.
V roku 1222 sa z Prümu stáva kniežactvo a opát
má miesto a hlas v ríšskom sneme. Mesto bolo
v minulosti vydrancované Normanmi, obsadené
francúzskými vojskami – a ďalšie a ďalšie. Až
príliš veľa na tých pár stoviek obyvateľov. Treba však spomenúť ešte jednu relatívne nedávnu
tragickú udalosť, keď v roku 1949 na kopci nad
mestom vybuchol podzemný sklad výbušnín s
katastrofálnymi následkami 12 mŕtvych, 60 ranených a 76 zničených domov vrátane chrámovej
veže. Kráter po výbuchu je na Kalvarienberg dodnes navštevovaný turistami.
Nasledujúceho dňa sme si privstali, aby sme
boli čo najskôr vo Waterloo a mali čas si bojisko prehliadnúť pred návštevou Bruselu. Po ceste tam nám zasvätený výklad poskytol zapálený
znalec napoleónovských tradícií gen. Naďovič a
na miesto sme dorazili už krátko po ôsmej hodine. Aké bolo ale naše sklamanie, keď sme zistili,
že areál sa otvára až o pol desiatej, v čase, kedy
sme už plánovali odchod do Bruselu. Nepomohli
ani prosby a intervencia u riaditeľa múzea. Vysvetlil nám, že z bezpečnostných dôvodov je celý
areál ovládaný centrálne a automaticky sa otvára
až o pol desiatej. Neostalo nič iné len sa uspokojiť s niekoľkými fotkami spred areálu a sklamaní
odchádzame.
V porovnaní s waterlooským fiaskom bola návšteva budov Európskej Únie v Bruseli naprostá
jednička, najmä vďaka perfektnej organizácii,
ktorú prostredníctvom svojich bansko-bystrických kontaktov zabezpečila Mgr. Marika Gallová. Už na parkovisku sme boli očakávaní, úvodná
prednáška o orgánoch EU a ich činnosti v Bruseli
bola veľmi inštruktívna a po krátkej diskusii sme
si prezreli zasadaciu sálu a priľahlé priestory. A
potom už – hor sa na Grand Place, svetoznáme
hlavné námestie Bruselu s monumentálnou radnicou a mnohými historickými domami. Tu sa
naša skupina rozpŕchla, viacerí zabočili k známemu Manneken pis (úprimne povedané, neviem,
čo je na ňom také zaujímavé, ale prosím, proti
gustu...), niektorí zašli až ku Kráľovskému palácu, obkukovali sa voňavé belgické pralinky,
obdivovali bruselské čipky, bolo čo pozerať… A
keď sme sa znova zišli u majestátnej katedrále sv.
Michaela a sv. Guduly, bol čas k návratu.
Na spiatočnej ceste do Prümu nás čakal ešte
jeden neočakávaný, ale o to silnejší zážitok. V
rámci Ardennskej operácie koncom roku 1944
došlo v mestečku Malmédy k jednému z ďalších
krutých nacistických zločinov, keď komando SS
brutálne postrieľalo 88 bezbranných amerických
vojakov, ktorí sa vzdali do zajatia v dôvere, že
ich ako vojnových zajatcov chráni medzinárodné
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právo. Pri malej lúčke bokom od cesty je náznak
kapĺnky a nízky múrik s menami zavraždených.
Uprostred trávnika je ružový záhon v tvare americkej hviezdy. Ruže pochádzajú z Texasu. V zapadajúcom slnku vlaje na stožiari americká zástava. Minútou ticha sme vzdali hold nevinným
obetiam tohto masakru a zamyslení pokračovali
v ceste.
Ďalší deň – hurá do Luxemburgu, vzdialeného necelú hodinku cesty od nášho dočasného
domova. Veľkovojvodstvo s pohnutou históriou,
ktoré si ale vždy vedelo zaistiť vážnosť aj u partnerov omnoho väčších, ako je samé a aj dnes je
sídlom dôležitých inštitúcií Európskej únie a hrá
v nej významnú úlohu.
Bez problémov sme našli vhodné parkovisko,
prešli peši do stredu mesta a zrazu – dve ovečky
nám chýbajú, čo by v cudzom meste mohol byť
vážny problém! Stanko Hrabovský mierne znervóznie, ale po chvíľke neistoty sme zasa všetci
pokope.
V miestnej bazilike sme sa poklonili pri hrobke českého kráľa Jána Luxemburského, ktorý sa
okrem iného preslávil oným slávnym výkrikom
– „toho bohdá nebude, aby kráľ český z boja utekal“ – a padol na bojisku u Kreščaku. Leží tam aj
jeho syn Václav, vojvoda Luxemburský, mladší
brat Karola, neskoršieho kráľa českého a cisára
rímskeho.
Niektorí sa vydali po meste peši, iní zvolili
okružnú jazdu autobusom s výkladom vo viacerých jazykoch, takže si mohli do slúchadiel zvoliť ten, ktorému najlepšie rozumejú. Táto voľba
sa oplatila, za krátky čas sme videli hlavné pamätihodnosti mesta aj novšie pristavenú štvrť s
euróskymi inštitúciami.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili ešte v
Trevíri – Trier, meste, ktoré si robí nárok byť
najstarším v Nemecku a ktorého história siaha
hlboko do predkresťanskej doby. Z rímskych čias
pochádza charakteristická stavba mesta Porta Nigra – Čierna brána, vystavaná z pieskovcových
kameňov bez spojiva, cisárske kúpele aj Aula Palatina, Konštantínova bazilika s trónnym sálom
cisára Konštantína, neskôr rezidencia arcibiskupa a od roku 1856 najstarší evanjelický kostol.
Milovníci mladšej histórie si nedali ujsť príležitosť a navštívili rodný dom a múzeum Karola
Marxa, ktorého dielo „Kapitál“ bolo neskôr tak
zneužité jeho nasledovníkmi.
Predposledný deň nášho výletu sme venovali
ešte dvom zaujímavým mestám, Heidelbergu a
Rothenburgu, kde budeme aj na jednu noc ubytovaní.
Heidelberg, pôvodné sídelné mesto pfalckých
kurfirstov, je známy svojou zrúcaninou hradu, z
ktorej je nádherný pohľad na celé mesto. Je to
jedna z najslávnejších hradných ruín v Nemecku, na strategicky veľmi výhodnom mieste nad
riekou Neckar. Na nádvorí je údajne najväčší dubový sud na svete, ktorý slúžil panstvu na víno.
Typickým znakom mesta je aj tzv. Starý most,
oficiálne Karl-Theodor-Brücke, dobrý orientačný bod pre turistov.
Ale – samozrejme – univerzita. Jej oficiálny názov je Univerzita Ruprechta a Karola
(Ruprecht I. ju založil a Karol v roku 1649 obnovil), je významnou vedeckovýskumnou ustanovizňou v Nemecku, ktorá odchovala okrem
iných aj desať nositeľov Nobelovej ceny, patrí
k najlepším nielen v Nemecku, ale v Európe a

vytvára z Heidelbergu ozajstné študentské mesto.
Je ale zároveň aj najvýznamnejším zamestnávateľom v meste s jej klinikami a viac ako 15 000
pracovnými miestami.
Obdobie reformácie a protireformácie bolo v
Heidelbergu búrlivé, mesto prechádzalo z jedných rúk do druhých, vždy s neblahými následkami pre potláčanú náboženskú stranu. Pre konfesionálne rozštiepenie mesta je typický príklad
kostola Svätého ducha, ktorý v roku 1706 jednoducho rozdelili múrom. Až v roku 1936 prešiel
celý chrám do majetku evanjelickej cirkvi, keď
bol konečne deliaci múr strhnutý.
A potom už starobylé mestečko s pyšným názvom Rothenburg ob der Tauber, obohnané hradbami ako v stredoveku, s radnicou, na ktorej sa
denne večer pripomína niekdajšia záchrana mesta starostom, ktorý dokázal vypiť viac ako tri litre
vína „na jeden ráz“. Pri príjemnej prechádzke
mestom máme veľmi dobrý dojem z tejto zaujímavej turistickej destinácie. Bývame v starom
mlyne, ubytovaniu by sa dalo sem-tam niečo
vytknúť (napr. špatne fungujúce zámky na dverách), ale dobré raňajky nám všetko vynahradili.
Asi 80 kilometrov od Rothenburgu leží Norimberg, mesto s bohatou stredovekou históriou,
ale aj nechválne známe svojou nacistickou minulosťou, kedy tu v tridsiatych rokoch minulého storočia nacisti poriadali svoje monštrózne
zjazdy. Po vojne tu zasadal medzinárodný súdny
dvor, ktorý týchto vojnových zločincov po zásluhe potrestal.
Krátka dvojhodinová prechádzka mestom
od evanjelického kostola sv. Lorenza (nádherné
vitráže s výjavmi z Biblie), okolie fontány so
súsoším Loď bláznov, cez riečku Pegnitz až ku
katolíckej Frauenkirche (dal ju vybudovať cisár Karol IV. a tu nechal aj pokrstiť svojho syna
Václava) nám ukázala Staré mesto nielen v jeho
historickej podobe, ale aj v živej, bohatej prítomnosti.
Poslednou zastávkou nášho putovania bola
Walhalla blízko Regensburgu, zaujímavá stavba,
postavená v 19. storočí podľa vzoru gréckeho
Parthenonu, s cieľom posilniť nemecké cítenie
vtedy ešte roztrieštených nemecky hovoriacich
štátov (Bavorsko, Prusko, Sasko a iné). Sú v nej
umiestnené busty a pamätné tabule nemeckých
velikánov, ako napr. Konrada Adenauera, Martina Luthera, Johannesa Brahmsa a mnohých
iných. Inšpiráciou pre názov bol zrejme starogermánsky Walhall, miesto, kam sa po smrti dostali udatní germánski bojovníci, ktorí padli na
bojisku. Tam žijú ďalej svoj večný život v priateľských súbojoch pod záštitou boha Odina/Wotana a večery trávia spomínaním na prežité boje
pri pive a medovine a tešia sa s valkýrami, ktoré
ich do Walhally priviedli.
Z čela majestátnej budovy je nádherný pohľad
na Dunaj a nejeden z nás si odtiaľ odnášal peknú
fotografiu.
A to už sa náš Dekabus rútil malebnými údoliami okolo Dunaja smerom k Bratislave, Piešťanom a Brezovej, vedený majstrom volantu Pavlom Dekánkom a jeho spoľahlivým a ochotným
pomocníkom Paľkom Fajnorom. Veselú náladu
nenarušila ani skutočnosť, že ohlásené vyhodnotenie zájazdu sa takmer stratilo v obšírnej, skoro
hodinovej prednáške o náboženstve, morálke, filozofii a politike, ktorú bez prípravy predniesol
Mgr. Peter Uhlík. Patrí mu za to uznanie, okrem
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iného aj pre hlasovú indispozíciu, ktorá ho vtedy trápila. Ale nielen to. Jemu a jeho nepostrádateľnej spolupracovníčke Ing. Eve Groh patrí
naša veľká vďaka za neúnavné vyhľadávanie optimálnych možností ubytovania, parkovísk, cestovných trás a pamätihodností, ktoré sme počas
našej cesty navštívili a za celkovú organizáciu
zájazdu.
Bol to dobrý výlet…
Ladislav Koudelka
MÔJ NAJLEPŠÍ VÝLET
Nikdy by som si nemyslel, čo všetko sa dá
vidieť na jednom výlete a čo všetko sa dá dozvedieť v autobuse plnom dospelákov. Priam
by som ho nazval chodiacou encyklopédiou, no
chodiacou… je to predsa len autobus – encyklopediabus. Keď mi mamka za moju snahu v škole
a moju pomoc s mladším bračekom sľúbila výlet
do Bruselu, tešil som sa na Atomium, fontánu Cikajúceho chlapčeka a ešte som vedel, že by sme
mali isť na Waterloo. Dovtedy som o tom mieste
vedel len to, že tam bojoval Napoleon, pretože v
dejepise sme sa o ňom ešte neučili. Plán výletu
som si síce prečítal, ale veľa miest som nepoznal.
Sotva sme prekročili hranice s Rakúskom,
vedúci zájazdu pán učiteľ Uhlík nás informoval
o Rimanoch, ktorí tu kedysi žili. V najbližšom
mestečku Regau sme navštívili Evanjelické múzeum. Tam na mňa zapôsobilo doslova všetko.
Netušil som, že ľudia boli prenasledovaní za
vieru, že skrývali Lutherove spisy do stolov so
zásuvkami, ktoré mali dvojité dno alebo že sa dá
improvizovať aj tak, že keď príde kontrola šupnem listy do cesta, ktoré práve miesim alebo
že si ľudia urobili v stene otvor na schovávanie
cenných spisov a tehlou alebo kameňom ho za
obrazom schovali. Mnohí boli popravení alebo
mučení - keď som to na hodine náboženstva rozprával pred celou triedou našej katechétke, bola
rovnako prekvapená ako vtedy ja. Sedel som tam
v starej školskej lavici v zrekonštruovanej triede,
podobnej akú si ešte pamätali pán Uhlík alebo
pán Capek vo svojom detstve. Potom sme mali
krátku pauzu pri jazere Mondsee a večer sme sa
už prechádzali po starobylom Augsburgu.
Nasledujúci deň bol dlhý, navštívili sme pamiatky mesta Worms, odfotili sa pri najväčšom
pamätníku Martina Luthera, ktorý stál v kruhu
uprostred ďalších štyroch reformátorov a v pozadí s erbami miest, ktoré sa k reformácii pridali. Čudoval som sa, prečo sa v blízkosti takého
významného pamätníka nachádzajú aj sošky
drakov, s ktorými som „zápasil“ a mamka ma pri
tom fotila. Ale to už súviselo s Piesňou Niebelungov, ktorej dej som si čítal viackrát a stále sa mi
zdal veľmi komplikovaný. Siegfried zabil draka
a okúpal sa v jeho krvi – to stačí, tie úklady, láska, žiarlivosť to už nie je pre mňa.
Potom sme pokračovali údolím Rýna, ktoré
bolo plné hradov, zámkov a bolo prekvapujúce
v akom náročnom hornatom prostredí nad riekou
dokážu tunajší obyvatelia pestovať vinič. Tam by
sa našim páčilo, všade boli cyklochodníky. Mamka už určite plánuje cyklotúru údolím Rýna.
Na tretí deň výletu som sa najviac tešil. V
Bruseli sme si pozreli moje Atómium, kde som si
sám z 10 centovky vylisoval pamätnú mincu. Bol
to pekný suvenír – vlastnoručne vyrobený. A stál

len jedno euro. Zhora bolo pekne vidieť aj Minieurópu s našim bratislavským Modrým kostolíkom. Počas prechádzky mestom som všade videl
čokoládové fontány, čipky, pivo a tak dokola. Po
určitých ťažkostiach sa nám dokonca podarilo
navštíviť Európsky parlament. Sediac v zasadačke – obrovskej okrúhlej miestnosti s presklenými
oknami pre prekladateľov som sa cítil ako nejaký
europoslanec. Mali sme aj zaujímavú prezentáciu
a dostali sme materiál s CD, ktoré som daroval
škole, lebo nik zo školy okrem mňa zatiaľ v Europarlamente nebol. Pani učiteľka povedala, aby
som si pripravil referát na túto tému. Ja som sa
však na hodine občianskej náuky tak rozrozprával, že na konci hodiny povedala, že už nemusím. Po tejto návšteve už nasledovalo Waterloo.
Na kopec, kde stál symbol sily a moci Lev, viedlo
schodisko s 226 schodmi. Ja som však vybehol
popri schodoch – po tráve. Mamka za mnou nestíhala, takže ma vykričala až hore, kým vyšliapala tie schody. Je pravda, že kosiť ten kopec bolo
náročné, čakal som, kedy sa tá obrovská kosačka
na prudkom kopci prevráti. A ja som to tam šliapal kade-tade. No, našťastie, ostatní boli rozumní, takže toľko škody som zas neurobil.

Branko v Bruseli. Foto: D. Hricová.
Ďalší deň bol na programe Luxemburg so svojimi pamätihodnosťami. Pozreli sme si katedrálu
s hrobkou Jána Luxemburského, budovu Rady
Európy, Adolfov most… Tam som sa prvýkrát
viezol vo vyhliadkovom autobuse. Keďže v angličtine nie som veľmi dobrý, v slúchadlách som
si nastavil ruský jazyk a počúval som výklad v
pozadí s krásnou hudbou z rozprávky Peter Pan.
Bol to super pocit byť tak vysoko v autobuse, lietať ako Peter Pan nad mestom nad vinicami...
veľmi sa mi to páčilo. Aj keď asi krajšie by to
bolo bez buchnátov konárov stromov, ktoré
miestami zasahovali návštevníkov sediacich pri
okne, hlavne keď som sa v autobuse postavil a
chcel niečo lepšie vidieť. Stáli sme na semafore,
voňajúci agát nás šteklil pri nose a Evka Dekanová hovorí: „Pozrite na ten agát, kvitne jak šalený,
no nie je to krása?“ Ja som netušil, že ona je z východu. Mamka ma potom opravila, že tá pani po-

chádza z Brezovej pod Bradlom… a nasledovalo
najstaršie nemecké mesto Trier. Keď sme sa vrátili do Prümu – mesta, kde sme spali tri noci, mali
sme chvíľu čas, tak som si chcel pozrieť kráter
(vraj 20 m hlboký), ktorý vznikol pri požiari po
výbuchu muničného bunkru nad mestom – zničil
vtedy tretinu mesta. Na recepcii nám povedali, že
je to zarastené a zrejme by sme to dlhšie hľadali a
navyše sa skoro stmievalo, tak sme si len pozreli
mestečko s veľmi zaujímavou fontánou, kde boli
zobrazené dejiny mestečka pri rybníku.
Predposledný deň sme mali namierené do Heidelbergu, starého nemeckého mesta, v ktorom sa
nachádza najstaršia nemecká univerzita, na ktorej študovali významné osobnosti aj našich dejín,
napríklad Jan Amos Komenský. Raritou mesta je
najväčší dubový sud na svete 8,5 m dlhý a jeho
priemer je 7m. Nachádza sa na zámku, postavenom z červeného pieskovca, na ktorý sa dá dostať aj lanovkou. Po zaujímavej prehliadke sme
sa autobusom pomaly presúvali do mesta, kde
sme mali spať v 500 ročnej budove – na tú som sa
tešil. Keď sme vošli do mesta, zrazu sme sa ocitli akoby v kulisách nejakého filmu. Rottenburg
je parádne mesto so zachovalými stredovekými
stavbami a hradbami. Mesto, kde sa- ako som sa
neskôr dozvedel- točil aj prvý diel Harryho Pottera. Nachádza sa tam aj Stredoveké kriminálne
múzeum, najväčšie v Európe. Škoda, že bol večer
a už bolo zatvorené. Z toľkých zážitkov som ani
nemohol v noci zaspať. Podlahy v budove vŕzgali, stále niekde niečo šramotilo, ale duch žiadny.
Posledný deň bol dlhý. Navštívili sme Norimberg – mesto Albrechta Dürera, nemeckého maliara, grafika, rezbára, rytca aj matematika. Videli
sme aj jeho múzeum. Na prehliadku sme síce
nemali čas, ale sprevádzala ním pani v dobovom
oblečení – asi jeho manželka Agnes a dávala študentom- návštevníkom otázky a keď nevedeli,
odpovedala za nich. Keby to tak fungovalo aj u
nás v škole!. Bolo tam ešte veľa smiešnych múzeí, napríklad múzeum porcelánových holubov
alebo múzeum pohárov piva, ale na to sme nemali čas. Čakala nás Walhalla – hala slávy a cti
na Dunaji. Tento pamätník je akoby prenesený
z Atén, týči sa na zelenom kopci uprostred lesa
nad Dunajom celý biely, veľkolepý, monumentálny ako grécka Akropola. Nachádzajú sa v ňom
mramorové busty a tabule významných osobností nemeckých a európskych dejín, napríklad: Alžbety Durínskej (Uhorskej), Mikuláša Koperníka,
Kataríny Veľkej, Alberta Einsteina, Johannesa
Brahmsa, Márie Terézie, W.A.Mozarta, P.P.Rubensa a mnohých ďalších.
Keď sme večer o deviatej dorazili do Bratislavy, zdalo sa mi, že sme precestovali pol sveta.
Dozvedel som sa toľko nových vecí a videl toľko
zaujímavostí, že som o tom rozprával v škole na
troch predmetoch. Celé putovanie bolo obohatené nadštandardnými vsuvkami iných účastníkov
zájazdu o kultúre, histórii, geológii. Skrátka bol
to zatiaľ môj najlepší výlet za poznaním.
Branko Pastierik,
najmladší účastník poznávacieho zájazdu
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Dokumentárny film „Štefánik a Tahiti“
V stredu 18. mája odvysielala STV 2 dokumentárny film o pôsobení Milana Rastislava Štefánika
vo Francúzskej Polynézii. Výroba veľmi dobrého
filmu sa podarila vďaka úsiliu erudovanému kolektívu (námet Roland Teoke, scenár Pavol Beňo, Soňa
Ferancová, réžia Pavol Beňo, kamera Roland Teoke,
Pavol Beňo).
Je príjemné sledovať nové filmové správy o našom velikánovi. Popri známych a ocenenia hodných
filmárskych aktivitách Pavla Kanisa zameraných na
M. R. Štefánika sa predstavil nový, mladý producent Roland Teoke. Film „Štefánik a Tahiti“ bol
premietnutý aj pri oslavách 130. výročia narodenia
M.R.Štefánika, v júli minulého roka na Košariskách, no nemal som šťastie byť tejto udalosti prítomný.
Film “Štefánik a Tahiti“ je zameraný na dve
rozdielne dimenzie. V prvom rade sú to historické
pohľady na Štefánikove aktivity vo Francúzskej Polynézii v rokoch 1910 - 1911 a v roku 1913. Druhý rozmer sa týka ostrova Tupai a o efemérneho
vstupu Štefánikových krajanov na pláž ostrova. Po
prvý raz tu zaviala slovenská štátna vlajka. Napriek
tomu, že dvaja členovia výpravy sa nedostali ďalej

ako na pobrežie, vo filme je objavná práve správa o
Tupai. Na tomto ostrove hodlal Štefánik iniciovať
poľnohospodárske aktivity Slovákov. Niektoré pramene hovoria aj o názve komplexu komunít – malo
to byť „Nové Slovensko“.
Tupai stojí za cestovateľskú „námahu“. Sám som
v roku 2009 bol so Spolkom rodákov Milana Rastislava Štefánika na Tahiti,aj na Bora Bore, ale moja
snaha „vstúpiť“ na ostrov Tupai nebola úspešná. Aj
v Teokeho filme sú pasáže, ktoré potvrdzujú a vysvetľujú ťažkosti dostať sa na Tupai.
Vo filme „Štefánik a Tahiti“ v súvislosti s motiváciou turistov zo Slovenska a z Čiech v tomto kúte
sveta nevyužili autori jedinečnú šancu – upriamiť
návštevníkov Tahiti, aby sa išli „pozrieť“ na vŕšok
Faiere nad Papeete na Štefánikov pamätník. Výprava na Tupai pamätník na Faiere navštívila, ale o
jeho pôvode sa autori filmu nezmienili.
Za pomoci domácich autorít sa o jeho postavenie zaslúžili v roku 1994 členovia expedície
Združenia AntArktis – „Tahiti ´94“ . (Vo výprave
boli aj členovia Spoločnosti Milana R. Štefánika ).
Pamätník nemá umeleckú hodnotu. Najmä teraz, po
nešťastných úpravách, keď je asfaltom zaliaty jeho

piedestál. Pamätník je teda nižší a navyše pôvodný prírodný kameň natreli latexom. Hoci umelecká a v súčasnosti aj estetická hodnota pamätníka
je neveľká, významná je jeho historická hodnota.
Je prvým dokladom hmatateľnej pocty veľkému
mužovi našej histórie. Predtým tak neučinili ani Polynézania, ani Francúzi, ani nikto z Česka či Slovenska.
Žiaľ, stopy po našej (členmi expedície boli Slováci aj Česi) prvej výprave na Tupai v roku 2009 sú
symbolické a nehmatateľné (zatiaľ je vynikajúcou
stopou u nás doma len film, o ktorom hovoríme),
ale pamätník na vŕšku Faiere nad Papeete tam stojí
už dlhé roky a pripomína Štefánika a jeho úsilie
objaviť nielen tajomstvá vesmíru, ale aj zviditeľniť
svoj národ. Pamätník by si preto zaslúžil najmä
zo strany slovenských autorov väčšiu pozornosť.
Vo filme sa vkradla aj jedna vecná „detská“
chyba. Autori si nesprávne otextovaný archívny
Štefánikov obrázok z Brazílie podávajú ako štafetový kolík. Chybný text pod záberom mýli autorov
kníh, dokonca aj renomovaného astronóma a filmárov. Keď autori hovoria (píšu...) o Štefánikovom
pôsobení na Vavav´u, objaví sa v knihe, vo filme
či v prezentácii na prednáške záber stanovišťa astronómov z Passa Quatro z roku 1912.
František Kele

Brezno a Milan Rastislav Štefánik
Na jednom z niekoľkých mítingov s občanmi tohto družobného mesta Brezna som dostal
otázku: „Čo má Brezno spoločné
so Štefánikom?“ Samozrejme, že
odpoveď musela byť okamžite a
vierohodná . V tej chvíli som si našťastie spomenul na moje školské
roky, vďaka čomu som mohol o
Štefánikovi povedať niekoľko slov
z toho, čo sme sa učili, ale už aj
z toho, čo som nadobudol čítaním
z histórie Brezna. V odpovedi som
poukázal aj na predvojnovú spoluprácu a pomoc Francúzskej republiky a Československa.
Trošku podrobnejšie o zámeroch, dôvodoch a príčinách inštalácie a reinštalácie tejto sochy na
našom prekrásnom námestí, čo
bolo aj námetom symbolu tohto
priateľstva v podobe inštalácie
sochy vo francúzskom meste Meudon.
Spolupráca medzi mestami
Meudon a Brezno sa začala písať
niekedy v polovici osemdesiatych
rokov minulého storočia - a to na
úrovni priemyselnej školy strojníckej a Hotelovej akadémie s Technickým inštitútom, do dnešného
dňa reprezentovaným nám dobre
známym Danielom Compagnonom.
Začiatok spolupráce spočíval v
tom, že sa vymieňali školské delegácie a vzájomnou výmennou
praxou mladí nadobúdali o.i. aj
všeobecný pohľad na život v inom
spoločenskom zriadení a čo je
hlavné, videli zmysel v učení sa
cudzieho jazyka a mnohí získali
po ukončení školy aj dobré zamestnanie.

Ale poďme k podstate otázky: výstavbu pomníka. Zastupiteľský
priamo, podľa archívnych do- zbor mesta prijal návrh akademickumentov spomeniem niektoré kého sochára Jozefa Pospíšila na
podstatné fakty tak, ako sa diali v svojom zasadnutí 6.februára 1928
Brezne.
a zároveň s ním uzatvoril zmluvu,
V novej a nijako nie v jednodu- podľa ktorej „…materiál figurálnej
chej situácii po 30. októbri 1918 časti pomníka je 100 % bronz“.
sa Brezno dozvedelo a oboznaPomník je vysoký 2,7 metra
movalo s osobou generála Milana
Slávnostné odhalenie pomníka
Rastislava Štefánika. Závažnejšie gen. M. R. Štefánika sa konalo
svedectvo priniesli breznianski le- 4. a 5. mája 1929. Pamätnú reč
gionári, ktorí zaujato rozprávali o predniesol tajomník MS Štefan
francúzskom generálovi útlejšej Krčméry, protektorom slávnosti
postavy s podmanivými belasými bol minister školstva dr. Anton Šteočami, rozhodným, no ľudským a fánek. Tieto dni boli pre občanov
uznanlivým slovom, ktorý sa im mesta naozaj slávnostné.
Naproti tomu pod vplyvom deprihováral rodnou rečou pri formoformácií našich dejín a názorov
vaní légií v Taliansku.
Ako sa breznianska verejnosť na osobnosť M. R. Štefánika bol
zoznamovala so Štefánikovou pomník v roku 1952 z tohto priesosobnosťou, priamoúmerne nara- toru odstránený a určený na rozstala popularita vedca, diplomata, tavenie v Zlievárni Hronec, kde
bojovníka za slobodu i národného bol prevezený. Takéto dielo, ktoré
bohatiera. Na základe týchto sku- okrem historickej hodnoty má hodtočností sa mestská rada v Brez- notu aj umeleckú, malo byť podľa
ne už v júni 1923 uzniesla, že na zlievarenských technologických
„promenáde“ postaví generálovi postupov odskúšané, čo do kvaMilanovi Rastislavovi Štefánikovi lity materiálu. Ako vzorka bol odpomník. Zámer sa v roku 1923 rezaný malíček, na šťastie iného
nerealizoval, ale myšlienka sa v poškodenia sa pomníku nedostalo
okrem zohnutého šiltu na generálBrezne nevytratila.
Myšlienka postavenia pomníka skej brigadírke. Socha bola takto
v Brezne opäť ožila, keď z podnetu pripravená na vsádzku do taviacej
niektorých občanov mestská rada pece niekoľkokrát, avšak vďaka
vypísala zbierku aj u Slovákov v neznámym hrdinom sa tam nedoAmerike, pochádzajúcich z Brez- stala. Až „niekomu“ došla trpezlina . Treba podotknúť, že zbierka vosť a socha bola tajne prevezebola urobená v celom okrese a ná do garáže Technických služieb
na túto akciu prispeli s radosťou v Brezne pri krčme Pod zeleným
občania, kultúrne spolky a ško- stromom, kde ju zodpovedne
ly. Prípravné práce začali v roku ukrýval až do uvoľnenia politickej
1927, keď mestská rada vypísala situácie v roku 1968, žiaľ dnes už
súbeh na realizáciu projektov na nie je medzi nami, pán Ján Štulaj-

ter, v tom čase vodič TS. Jemu a
všetkým neznámym vďačíme za
to, že mohla byť vykonaná reinštalácia sochy.
Myšlienkou ďalšieho osudu sochy M. R. Štefánika sa na svojom
zasadaní zaoberala v marci 1989
komisia kultúry MsNV, keď následne celý proces bol urýchlený
novembrovou revolúciou.
Následne v decembri 1989 bola
ustanovená komisia, pozostávajúca z odborníkov rôznych inštitúcií
mesta a okresu. Bolo prijaté aj z
dnešného pohľadu jedine správne riešenie, sochu reinštalovať na
pôvodnom mieste so zachovaním
priestoru fontány.
Termín odhalenia pomníka bol
určený na 5. máj 1990, teda ten
istý deň ako termín pôvodného
odhalenia v roku 1929.
Vernú kópiu tejto sochy odhalili
v Meudone 4. 5. 1999 na podnet
vtedajšieho veľvyslanca SR vo
Francúzsku, doc. Ing. Vladimíra
Valacha CSc. V Meudone si sochu vybrali pre hodnovernosť a
ich uniformu.
Teda toľko z doby dávno minulej a doby nedávnej. Priame
spojenie Brezna s Francúzskom,
Meudonom a M. R. Štefánikom z
minulosti neexistuje, ale na srdci hreje, že v dvadsiatych rokoch
minulého storočia sa v Brezne
ujala myšlienka na poctu a vďaku
gen. Štefánikovi, na základe ktorej môžeme v súčasnosti stavať
na medzinárodné vzťahy, ktoré
majú obrovský význam pre vzdelávanie, poznávanie krajín, výmenu kultúrnych spolkov pre rozvoj
nášho Slovenska a najmä Brezna
a Horehronia.
Ing. Vladimír Faško
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
DUDINCE - Výročná schôdza,
ale aj zaujímavé stretnutie
Členovia Klubu SMRŠ v Dudinciach sa
stretli 19. februára 2011 na svojej výročnej
schôdzi, kde od predsedníčky pani Vilmy
Petrovovej dostali prehľadnú správu, informácie o aktivitách Spoločnosti M. R. Štefánika v rámci Slovenska, o občasníku Bradlo
a cestovateľsko-vzdelávacích zájazdoch na
rok 2011. Nechýbalo malé občerstvenie z
cukrárskej kuchyne obetavých členiek a potom to „zaujímavé stretnutie“, či posedenie.
Malo charakter vzdelávania na celkom
netradičnú tému „o astronautike“. Lektorka
Mgr. Mária Gallová – náš hosť, pracovníčka Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici
a súčasne šéfredaktorka časopisu Bradlo
dokázala v nás vyvolať skutočný záujem o
objavy vo vesmíre, o úskalia astronautiky,
o lety kozmonautov a s tým spojenej vesmírnej medicíne. Nezabudla pripomenúť, že
M. R. Štefánik bol jeden z prvých Slovákov,
ktorému téma hviezd a vesmíru učarovala,
stala sa jeho pracovnou náplňou s cieľom
cestovať, poznávať svet a rozširovať vzdelanostný obzor.
Túto myšlienku cestovania a vzdelávania môžeme nakoniec naplniť aj tu doma,
priamo v chotári Banskobystrického kraja.
Máme nedávno vyhlásených „Sedem divov
nášho kraja“, bolo udelených sedem certifikátov lokalitám ako je Banská Štiavnica,
Pustý hrad vo Zvolene, Čiernohronskej železnici, obci Špania dolina, Kláštoru v Hronskom Beňadiku a artikulárnemu kostolu v
Hronseku. Môžeme, ale predovšetkým budeme musieť chcieť.
Veríme, že aj toto naše klubovo – vzdelávacie posedenie bude impulzom k poznávaniu, lebo je lepšie vidieť, počuť, registrovať
zmeny, ako sedieť len doma.
MUDr. Lýdia Rajniaková
NITRA – Výstava Nitra a M.R.Štefánik
Nitriansky klub Spoločnosti M. R. Štefánika v spolupráci s Ponitrianskym múzeom
v Nitre pripravil výstavu pre podporu snahy
na postavenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika v tomto meste. Výstava bola
v múzeu od 26. apríla do 29. mája 2011
a navštívilo ju tisíce dospelých aj detských
záujemcov.
Boli vystavené materiály, ukazujúce
spojitosť M. R. Štefánika s Nitrou. Začínajú listom Milanovho otca, prvého evanjelického kňaza v Košariskách, ktorým prosil
nitrianskeho seniora o peniaze na kostol.
Pokračujú ďalej obrazovou dokumentáciou
o soche M. R. Štefánika, ktorú z Levíc po
obsadení Maďarmi v dôsledku Viedenskej
arbitráže v roku 1938 previezli do Nitry. Tu

Klub SMRŠ z Dudiniec na výlete v Ivánke pri Dunaji. Foto: V. Petrovová.
ju v roku 1939 odhalili, ale po vrátení Levíc
Slovensku ju mesto Nitra musela Leviciam
v roku 1946 vrátiť. Odvtedy Nitra sochu Štefánika nemá… ale ako vidieť aj z výstavy,
mala aj má ulice, námestie a triedu pomenovanú po generálovi Štefánikovi. Výstava
pokračuje prvým návrhom sochy od Štefana Nitrianskeho a zbierkou, ktorej financie
však na jej zhotovenie nestačili. Panely obsahujú aj vyhlásenie súťaže mestom Nitra
na návrh sochy, v ktorej zvíťazil akademický
sochár Miroslav Tomaška z Bánoviec nad
Bebravou. Autor sa zúčastnil otvorenia výstavy, ktorej súčasťou boli aj jeho návrhy
na sochu. Materiály dokumentujú snahu a
kroky mesta a Spoločnosti M. R. Štefánika
na zhotovenie a postavenie sochy, ktorá by
mala stáť 202 tisíc €. Na jej podporu má nitriansky Klub aj osobitný účet v Slovenskej
sporiteľni, vyzbierané prostriedky na tento
účel budú odovzdané mestu.
Výstavu otvoril riaditeľ Ponitrianskeho
múzea. Za mesto sa na slávnostnom otvorení zúčastnila vedúca odboru kultúry Mgr.
Dagmar Bojdová, bola prítomná aj delegácia Spoločnosti M. R. Štefánika, vedená
jeho predsedom Ing. Jánom Tatarom.
Po ukončení výstavy v múzeu by mala
postupne navštíviť mestá a obce, aby ukázala spojitosť Nitry a Štefánika, ako aj podporila zbierku, vyhlásenú na tento účel.
Ján Maniaček st.

zaujímavý úmysel: vzájomnú ľudská výpomoc (kto v čom je doma, tým pomôže iným),
čím chcú rozširovať myšlienku odkazu M. R.
Štefánika – pomáhať všetkým ľuďom. Je to
chvályhodné, lebo týmto spôsobom sa klub
a jeho členovia zviditeľňujú v meste medzi
mladými ľuďmi aj širokou verejnosťou.
Spolupráca s rôznymi kultúrno – vzdelávacími organizáciami prináša svoje ovocie.
Klub má patronát nad 4. ZŠ v Partizánskom,
ktorým vybavil návštevu v Astronomickej
pozorovateľni M. R. Štefánika v Martine,
ako aj výlet po martinských pamätihodnostiach. V pozorovateľni dr. Šabo experimentmi pod názvom „Dobrodružstvo z fyziky“
nadchol mnohých mladých siedmakov… K
oslobodeniu mesta Partizánske pozvali UN
veteránov, zabezpečili výstavu o slovenských vojakoch v mierových misiách, vojenskú techniku. Prezentácia SMRŠ priniesla
svoje ovocie – ďalší záujem o členstvo.
Deti zaujíma vždy niečo nové a nepoznané. V apríli bol hosťom klubu Ing. Ján Maniaček, ktorí žiakom základných škôl mesta
rozprával o živote a diele M. R. Štefánika.
Cieľom bolo zaujať touto osobnosťou tak,
aby sa stal vzorom hodným nasledovania.
Kinosála panoramatického kina Partizán
v závere mesiaca apríla patrila horolezcovi
a cestovateľovi dr. Fr. Kelemu. Jeho prednáška bola určená predovšetkým žiakom
vyšších ročníkov základnej školy a študentom stredných škôl. Tak bol zvolený aj náPARTIZÁNSKE - Bohatá činnosť na
zov prednášky „Cesty k trom pólom Zeme“.
Hornom Ponitrí
Vo večerných hodinách sa dr. Kele prihovoril širokej verejnosti prednáškou „Po ŠtefáAktivity Klubu Spoločnosti sú veľmi rôz- nikovských stopách okolo sveta“, spojeného
norodé a Výbor Klubu si dal do vienka aj s autogramiádou.
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skobystrického samosprávneho kraja vidieť
výstavu Oľgy Plačkovej, predsedníčky Spolku rodákov, rodáčky z Košarísk. Olejomaľby
prírody, podbradlianskeho kraja sálali akési
duchovno a mali sme možnosť nad mnohými rozmýšľať, pri mnohých postáť… Sama
autorka označila obraz „Na dedine“ ako svoju srdcovú záležitosť. Je ním totiž dedina –
rodisko M. R. Štefánika.
Prečo som písala vlastne o podujatiach,
ktoré zdanlivo nesúvisia s klubovou prácou?
Nuž asi aj preto, že pozvánky na tieto podujatia dostávajú mailovou poštou aj členovia
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Je na nich, ako sa zhostia návštevy, ako
rozšíria obzor svojho vzdelania. Lebo učiť
sa možno od každého – od malého žiačika
po staršieho kmeťa.
mg
BREZOVÁ POD BRADLOM –
Pod Bradlom neleníme

I. Šabo s deťmi z Partizánskeho na martinskom cintoríne. Foto: Š. Ševčík.
K životu patrí aj šport a preto si medzi
seba pozvali Klubisti hokejistov HC Slovan,
Trenčín, Skalica, Košice…
14. mája 2011 prišiel na letisko v Malých
Bieliciach prvý slovenský kozmonaut Ivan
Bella.
Z príležitosti Svetového dňa príslušníkov
mierových síl OSN sa konali športové hry v
Partizánskom. Klub Spoločnosti M. R. Štefánika postavil jedno futbalové družstvo a
dve strelecké družstvá.
V závere mesiaca členovia Klubu navštívili Bradlo, kde ich sprevádzal Mgr. Peter
Uhlík.
Štefan Ševčík
Poznámka: Skutočne chvályhodná je
aktivita predsedu klubu, ktorý má snahu
dostať SMRŠ do širokého povedomia – vybavuje sponzorstvá, podpisuje zaujímavé
zmluvy, nabáda k zakladaniu nových klubov
a šéfuje najpočetnejšiemu klubu, ktorý má
148 členov.
/mg/
BANSKÁ BYSTRICA – Pestrá paleta
podujatí, aj keď netypicky klubová
* ZVON v našom pomyslení oznamovateľ, zvestovateľ, posol,… ale aj mesačník
Domu MS a jej miestneho odboru. Od 90.
výročia tragického úmrtia Milana Rastislava
Štefánika doteraz uverejňuje dlhodobý seriál o živote, diele, poslaní Milana R. Štefánika. Mesačník sa dostáva do škôl všetkých
typov, do kultúrnych zariadení, do miestnych odborov na Slovensku, ako aj k záujemcom o toto periodikum.
Ak sme aspoň trošku priblížili (a približujeme) mladej generácii – a to nielen v školských laviciach, ale aj v miestnych odboroch
– posolstvo vedca a diplomata myslím, že je

v tom kus práce nielen autora článkov, ale
aj pracovníkov Domu Matice slovenskej v
Banskej Bystrici. I touto cestou im ďakujem
za možnosť, ktorú mi dali a verím, že priniesla množstvo zaujímavostí aj čitateľom.
* Osobnosti, portréty, rozhovory – takto možno charakterizovať cyklus rozhovorov
s osobnosťami vedy, viažucich sa k Banskej
Bystrici a stredoslovenskému regiónu.
Táto činnosť začala v roku 2000 – roku
120. výročia nedožitých narodenín Milana
Rastislava Štefánika. Predstavili sme ho na
paneloch výstavy, účastníci mali možnosť
vypočuť si prednášky renomovaných historikov a vedcov, vydali sme propagačný leták… a od tej doby raz alebo dvakrát ročne
v spolupráci Hvezdárne a Štátnej vedeckej
knižnice sa realizuje takéto vzdelávacie a
popularizujúce podujatie. V kresle pre hosťa sedeli mnohí známi vedci (mnohí sú aj
členovia SMRŠ): astronómovia J. Zverko, V.
Rušin, P. Paľuš, J. Svoreň, fyzici Š. Luby a
I. Túnyi, prvý slovenský kozmonaut I. Bella, meteorológ Milan Lapin alebo autor sci-fi
románov s tematikou astronómie a kozmonautiky J. Fekete.
* Aj stretnutie s bývalým veľvyslancom
SR v ČR doc. Ladislavom Ballekom malo
čo povedať členom Štefánikovej spoločnosti. Jeho myšlienky o škole, videné zo zorného uhla vzdelania a múdrosti je treba naozaj
vnímať v širších súvislostiach. Jeho myšlienka „Ako prírodu z nečasu do rozkvetu
vovedie jar, tak z kríz životných a spoločenských vyvedie ľudí len vzdelaný, osvietený
a zušľachtený duch, ktorý v nás zakladá a
pestuje aj jeho najlepšia dielňa: škola“ azda
najviac rezonovali.
* V zimných mesiacoch mali možnosť
Banskobystričania v priestoroch úradu Ban-

Náš klub Spoločnosti M. R. Štefánika mal
v zimnom období niekoľko podujatí, ktoré si
vytýčili zaujímavý program. Začiatkom roka
nás navštívil predseda Spoločnosti Ing. Ján
Tatara a besedovali sme o ďalších plánoch
nášho občianskeho združenia. Ďalšie stretnutie sa nieslo v duchu spomienky na nedožité sté narodeniny Judity Oravskej, z ktorej
pamätí niektoré zaujímavé kapitolky prečítal
predseda klubu Mgr. Peter Uhlík. Prvé jarné – aprílové – stretnutie patrilo poznávaniu
blízkej južnej Moravy. Navštívili sme Hustopeče (hroby rodičov TGM), Dolné Věstonice
(múzeum), Mikulov (zámok) a Valtice (hlavné mesto vína). Turisti pochodovali z Věstoníc cez Pálavu do Mikulova. Zájazd s nami
absolvovali aj členovia klubov z Piešťan,
Myjavy a Starej Turej.
I. Filipová, Brezová pod Bradlom
KOŠICE – bohatý klubový život
* České centrum v Košiciach zorganizovalo výstavu, na ktorej prezentovalo českú
kultúru a históriu v kontexte turizmu. Výstava prezentovala papierové modely českých
hradov a zámkov a zároveň poskytla aj fotografie pamiatok UNESCO v ČR. Jednotlivé modely sa dali zakúpiť a šikovné deti
ich doma mali možnosť postaviť -poskladať.
Súčasťou výstavy boli aj rôzne atrakcie,
vystrihovačky, pexesá, CD Encyklopédie
epoch, propagačné materiály, mapy a prospekty turistických destinácií. Členovia Klubu SMRŠ, ako stáli návštevníci takýchto
hodnotných podujatí dnes už len ľutujú, že
klub zanikol a Košice majú o jeden vzdelanostný priestor menej.
* 19. februára 2011 – po desiatich rokoch
– sa opäť otvorila brána Jakabovho paláca.
Jakabov palác postavil ešte v r. 1899 staviteľ Peter Jakab v pseudogotickom slohu
pri mlynskom náhone. Stavebný materiál sa
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získal z rekonštrukcie Dómu sv. Alžbety. V
apríli a máji 1945 tu sídlil aj československý prezident Edvard Beneš. Naposledy sa
v ňom svietilo v roku 2000, keď tam sídlila Britská rada. Mesto Košice po ukončení
dlhoročného súdneho sporu o budovu, keď
súd rozhodol o jeho ponechaní v správe
mesta stavbu obnovilo a vrátilo jej reprezentatívnu funkciu. O návštevu bol enormný záujem aj zo strany našich členov.
* 4. mája a ešte niekoľkokrát v májové
dni navštívili členovia klubu Spoločnosti v
Košiciach pamätné miesta M. R. Štefánika
a položením kytice kvetov si uctili pri jeho
pamiatku.
* Značná časť našich členov sa zúčastnila májového zájazdu po krajinách západnej
Európy .
* Košická radnica odštartovala dlhodobý
cyklus výstav, v rámci ktorého bude vo svojom interiéri sprístupňovať občanom mesta
výstavy na najrôznejšie témy. Prvou výstavbou od 2. 5. do 31. 7. 2011 je výstava Pocta
B. Bjørnsonovi. Členom Spoločnosti M. R.
Štefánika bude umožnený hromadný vstup
na výstavu mimo otváracích hodín v sobotu
2. 7. 2011.
Daniela Hricová
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1989 Klub priateľov T. G. Masaryka a M. R.
Štefánika a začali šíriť pravdu o zakladateľoch Československej republiky.
Každý rok, 7. marca, 4. mája a 28. októbra sa konajú členské schôdze, na ktorých
si účastníci vypočujú úvahy o živote a diele
zakladateľov Československej republiky. V
roku 1999 pristupuje do výboru Ing. Milan
Hriň. Načrel do archívu tajomníčky a rozhodol sa uložiť bohatý materiál do kroniky
Klubu. Jeho žiaci, ktorí študovali knihovníctvo vytvorili veľkú kroniku vo zväčšenom
formáte A4, do ktorej kronikár uložil priebeh
10 rokov a zaznamenáva aj činnosť klubu
dodnes.
Významne sa o Klub a jeho kroniku pričinil terajší predseda Klubu PaedDr. Ivan
Šabo, profesor Gymnázia v Martine.
Ako profesor Gymnázia a vedúci – správca Astronomickej pozorovateľne sa významne pričinil o každoročné vydanie výberu z kroniky Klubu TGM a MRŠ. Vybraný
materiál pre kroniku skenuje na počítači,
vytlačí jednotlivé reprodukcie, zostaví s kronikárom Ročenku Klubu, ktorú rozmnoží a
rozpošle približne jej 70 exemplárov jednot-

TRENČÍN – z činnosti klubu
Uplynulý rok boli aktivity ťažiskovo orientované k 130. výročiu narodenia M. R. Štefánika. Súčasťou spomienkových udalostí,
viažucich sa k osobnosti generála Štefánika
boli slávnostné zhromaždenie k 20. výročiu
aktivizácie Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne, a prednášky pre študentov Gymnázia
a TU AD. Za účasti vtedajšieho primátora
mesta Ing. Branislava Cellera a podpredsedu NR SR Ing. Milana Horta sa konalo pietne
zhromaždenie s kladením vencov k soche
M. R. Štefánika. Slávnostná akadémia s výstavou pod záštitou predsedu TSK MUDr.
P. Sedláčka MPH, za účasti vzácnych hostí
PhDr. M. Musila, Mgr. M. Čaploviča PhD,
Ing. J. Tataru vyvrcholila ocenením osobností regiónu. Predseda TSK ocenil prácu
em. rektora prof. Ivana Plandera, predsedu
Štefánikovej spoločnosti JUDr. Ivana Kudlu
a regionálneho historika PhDr. Milana Šišmiša. Významným prínosom bude príprava
štefánikovských atribútov, rozšírených o
nové pohľady v roku 80. výročia založenia
trenčianskej Štefánikovej spoločnosti.
Ivan Kudla
MARTIN – spomienkové podujatia

Pohľad na jednu z titulných stránok Kroniky
klubu. Foto: I. Šabo.
livým členom a organizáciám.
Kronika Klubu priateľov T. G. Masaryka
a M. R. Štefánika šíri poznatky o našej celoročnej činnosti, vzdáva úctu životu a dielu
našich zakladateľov štátu.
Ak nám budú stačiť prostriedky, ktoré
ešte máme, budeme pokračovať v našej
práci. Pripravíme dôstojné spomienky na
Tomáša G. Masaryka, Milana R. Štefánika
a ČSR. Našim členom poskytneme poznatky, ktoré ich obohatia, aby mohli šíriť dobré
meno našich významných osobností aj v
treťom desaťročí našej činnosti.
Milan Hriň

Po revolúcii roku 1989 prišla do Martina
sloboda. Dve busty – T. G. Masaryka a M.
R. Štefánika – pred budovu Ústavu Milana Rastislava Štefánika na Hostihore dala
postaviť Alica Masaryková. Hľadia na seba
dnes spokojnejšie, ako v pivnici počas fašizmu a socializmu.
* Členská schôdza Klubu priateľov T. G.
Dvaja Martinčania, MUDr. Branislav Ge- Masaryka a M. R. Štefánika v Martine sa koryk a prof. Zora Frkáňová založili v roku nala 15. apríla 2011. Tak ako vždy, program

sa začal položením vencov k bustám týchto
velikánov našich dejín. Pokračovalo sa v
Astronomickej pozorovateľni M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. Paulínyho-Tótha, kde si
prítomní pozreli dokumentárny film o T. G.
Masarykovi, natočený Slovenskou televíziou a 4. diel filmu P. Kanisa „Príbeh hrdinuVlasť „. Do kultúrneho programu prispela p.
Želka Mišútová, ktorá predniesla báseň Vladimíra Roya „Náš Ikarus“. Na záver stretnutia sa členovia venovali návrhom na pokračovanie činnosti Klubu v ďalšom období.
Mária Kuková
Nové kluby Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika na Spiši a v Liptove
3. mája 2011 vznikol v Spišskej Novej Vsi
nový Klub Spoločnosti M. R. Štefánika. Za
účasti 15 zakladajúcich členov a 2 hostí –
dr. D. Petrigáča a zborového farára Mgr. J.
Matysa – bol zvolený nový trojčlenný výbor,
na čele ktorého je PhDr. Ružena Kormošová. Za Spoločnosť M. R. Štefánika sa prítomným prihovoril Ján Valjan, ktorý oboznámil prítomných so Stanovami Spoločnosti
ako aj jeho celoslovenským pôsobením.
Prítomní prijali rámcový plán činnosti na
ďalšie obdobie a položili vence k soche M.
R. Štefánika.
J. Prochotská

V regióne Liptov, ktorý je významným
centrom turizmu a cestovného ruchu na
Slovensku, začal vyvíjať aktivity Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ustanovujúca schôdza členov Klubu sa uskutočnila 20. mája 2011 v priestoroch Domu
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
Na schôdzi si účastníci vypočuli informáciu o Spoločnosti M. R. Štefánika a jej činnosti, prítomným sa prihovoril spomienkou
na život a dielo M. R. Štefánika predseda
Spoločnosti Ing. Ján Tatara. Informoval aj o
aktivitách v rámci Slovenska. Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný aj primátor mesta
MUDr. Alexander Slafkovský.
Prítomní členovia vo voľnej diskusii hovorili o svojich podnetoch na klubovú činnosť, upresnili si plán a program činnosti na
kalendárny rok 2011, do ktorého v letných
mesiacoch zahrnuli aj výstup na Štefánikovu chatu pod Ďumbierom, spoločenské
posedenie v prírode, spojené s besedou o
živote a diele M. R. Štefánika. Jednotlivé
aktivity sú zaznamenávané slovom i obrazom vo vzorne vedenej kronike klubu. Aj
regionálna tlač v Liptove pozitívne hodnotí
aktivity Klubu SMRŠ. Predsedom Klubu sa
stal Ing. Jaroslav Bartánus.
Treba ešte dodať, že mnohí z členov
klubu – ešte pred ustanovujúcou schôdzou
– sa zúčastnili na pietnej spomienke začiatkom mája na Bradle i v Košariskách.
Štefan Packa
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PRAŽSKÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI M. R. ŠTEFÁNIKA
1/ Človek, ktorý sa rozpráva s
hviezdami
Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika usporiadala 26. januára 2011 v Slovenskom inštitúte v
Prahe prednášku pod názvom “
Astronóm Milan Rastislav Štefánik“. Verejnosť pozná väčšinou
M. R. Štefánika ako diplomata
a vojaka – generála francúzskej
armády, jedného zo zakladateľov prvej Československej republiky. Svoje prvé medzinárodné úspechy dosiahol Štefánik
práve ako vedec – astronóm. S
vedeckou kariérou tejto významnej osobnosti zoznámil
poslucháčov dr. Oldřich Hlad,
bývalý riaditeľ Štefánikovej
hvezdárne v Prahe na Petříně.

blikácii!
Dr. Oldřich Hlad oboznámil
účastníkov aj s históriou Štefánikovej hvezdárne na Petříne.
Už v roku 1919 navrhol výbor
Českej astronomickej spoločnosti vybudovať ľudovú hvezdáreň na Petříně ako poctu M. R.
Štefánikovi. Pre verejnosť bola
hvezdáreň otvorená v roku 1929
a na počesť M. R. Štefánika nesie jeho meno. Pred ňou stojí
socha M. R. Štefánika od sochára Bohumila Kafku, ktorý sa
so Štefánikom zoznámil v Paríži
a priateľsky sa stýkali v rokoch
1904-1908. Sochu zhotovil v
roku 1933 a roky sa nachádzala
v depozitári jeho diel. Pred hvezdárňou bola slávnostne odhalená 30. augusta 1994 za účasti

Dr. O. Hlad pri prednáške. Foto: S. Bukovský.

Astronómiu vyštudoval Milan
Rastislav Štefánik na pražskej
Univerzite Karlovej, vedeckú
prácu v tomto obore začal vo
Francúzsku v slávnom observatóriu v Meudone. Zúčastnil sa niekoľkých expedícií za
pozorovaním zatmenia Slnka
prakticky po celom svete, pracoval vo hvezdárni na vrcholu Mt.
Blancu, vybudoval hvezdáreň a
meteorologickú stanicu na Tahiti, študoval slnečnú korónu, navrhol aj nové usporiadanie spektroheliografu. Za svoje vedecké
práce získal cenu Francúzskej
astronomickej spoločnosti a
cenu Francúzskej akadémie
vied. Bol uznávaným vedcom,
veľa publikoval: v rokoch 1905
až 1912 vydal 20 vedeckých pu-

významných
predstaviteľov
slovenskej a českej spoločnosti. Od tej doby sa každý rok na
tomto mieste konajú spomienkové stretnutia.
Prednášku doplnil dr. Hlad
fotografiami a predstavil aj publikácie o Štefánikovi. Večer
moderoval predseda spoločnosti M. R. Štefánika dr. Vojtech
Čelko, ktorý vyzdvihol prínos
prednášajúceho dr. Hlada pri inštalácii Štefánikovej sochy pred
hvezdárňou. Modrá sála Slovenského inštitútu bola plná, prišli nielen členovia Štefánikovej
spoločnosti, ale aj členovia Českej astronomickej spoločnosti.
Všetci si so záujmom vypočuli
príbeh astronóma zo slovenských Košarísk, ktorého domo-

rodci na Tahiti volali: človek, kto- trovstiev sveta IPCA šachistov s
poruchou mobility a na vozíčku
rý sa rozpráva s hviezdami.
2011. Majstrovstvá usporiadal v
2/ Spoločnosť Milana Rasti- dňoch 1. – 10. 7. 2011 Šachoslava Štefánika v spolupráci so vý klub Ružomberok pod vedeSlovenskou historickou spoloč- ním riaditeľa Marka Zelnického
nosťou, Ústavom pamäti národa v svetoznámych slovenských
v Bratislave a Slovenským inštit- kúpeľoch Piešťany, označovaútom v Prahe pripravila 12. aprí- ných za „Mesto bez bariér“.
„Šach bez bariér“ – bol výla 2011 prezentáciu publikácie
„Slovensko – talianske vzťahy stižný slogan šampionátu, na
1939 – 1945“. Autorom tejto za- ktorom súťažilo rekordných 29
ujímavej knihy je český historik šachistov z 11 krajín. Garantom
strednej generácie Petr Kubík. turnaja bol šachový veľmajster
Jeho dielo predstavuje rozvoj Sergej Movsesian, ktorý sledotýchto vzťahov v diplomacii, val turnaj online a sprostredkoobchode, kultúre, propagande, vane pozdravil jeho účastníkov
aj v športe. Historik Petr Kubík . Tento svetoznámy arménsky
čerpal z dosiaľ nepublikovaných šachista a bývalý český i sloarchívnych zdrojov. Knihu vydal venský reprezentant, sa zúčastbratislavský ÚPN a Občianske nil simultánnej partie, ktorú pri
združenie Pamäť národa. Na príležitosti vlaňajšieho výročia
prezentácii sa okrem autora zú- vzniku Československej repubčastnil predseda správnej rady liky zorganizovala naša spoločÚPN Ivan Petranský a riaditeľ nosť v Múzeu T. G. Masaryka v
sekcie vedeckého výskumu On- Lánoch Knihu s jeho podpisom
drej Podolec, ktorí predstavili dostali i víťazi turnaja.
V sobotu 9. 7. sa konalo slávedičnú činnosť a súčasné aktivity ústavu. Podujatie moderoval nostné vyhlásenie výsledkov
Vojtech Čelko, predseda Spo- šampionátu v hoteli Máj a okrem
ločnosti M.RŠtefánika v Prahe. iných hostí, sa ho zúčastnila
Okrem členov Štefánikovej spo- aj početná delegácia našej firločnosti prišli na prezentáciu aj my. Pozvanie prijal aj predseda
študenti histórie a široká verej- Spoločnosti M.R. Štefánika na
Slovensku Ing. Ján Tatara, ktonosť, ktorú zaujímajú dejiny.
rý dopoludnia spolu so svojim
3/ 3. mája 2011 sa pri príle- kolegom pánom Mgr. Petrom
žitosti 92. výročia tragickej smrti Uhlíkom rokovali s Ing. Stankom
M. R. Štefánika konala pietna o pokračovaní vzájomnej spoluspomienka pri soche M. R. práce.
V úvode slávnostného cereŠtefánika na pražskom Petřine.
Pietny akt organizoval Český moniálu pozdravil účastníkov
svaz bojovníků za svobodu, primátor mesta Ing. Remo CicutVeľvyslanectvo SR, Ministerstvo to s nádejou, že sa ešte niekedy
obrany ČR a Spoločnosť M. R. do Piešťan vrátia. Naša tlačoŠtefánika. Na stretnutí prehovo- vá hovorkyňa Janka Haluková
ril podpredseda Spoločnosti M. krátko predstavila obchodné i
R. Štefánika Ján Krajč a zástup- charitatívne aktivity CZECHOcovia Spoločnosti položili kvety SLOVAK REAL. Potom už nak soche M. R. Štefánika.
sledovalo s napätím očakávané
odovzdanie diplomov, pohárov,
Zuzana Bukovská medailí spolu s hodnotnými cenami, ktoré do súťaže pripravila
CZECHOSLOVAK REAL A
naša spoločnosť.
MAJSTROVSTVÁ SVETA
PODPORA turnaja ŠACH
IPCA „ŠACH BEZ BARIÉR
BEZ BARIÉR bola „Našim najV PIEŠŤANOCH“–
lepším ťahom“… Bolo nám cťou
NÁŠ NAJLEPŠÍ ŤAH...
podporiť skutočných šampiónov,
ktorí zvládli aj boj s nepriazniSpoločnosť CZECHOSLO- vým osudom.
VAK REAL bola spoločne s
Vladislav Stanko
mestom
Piešťany
hlavným
partnerom 11. ročníka Majs-
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Jubilant Štefánik – ocenený-docenený?
Pomaly doznieva rok 2010, ktorý bol pre
mnohých z nás v žiarivom znamení jubilea
Milana Rastislava Štefánika, 130. výročia jeho
narodenia. Na mnohých fórach odzneli ocenenia Štefánikových mimoriadnych zásluh o vznik
prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov.
Odzneli aj klišé ako „Štefánik otváral dvere Masarykovi a dr. Benešovi do vplyvných salónov“.
Alebo ďalšie klišé: „čo Masaryk myslel, to Beneš povedal a Štefánik vykonal“... Tieto bonmoty Štefánika posúvajú do polohy „služobníčka“
a vykonávateľa „geniálnych príkazov“. Niet
pochybnosti o tom, že Masarykove myšlienky
Štefánika inšpirovali k úvahám o nevyhnutnom
rozpade Rakúsko-Uhorska, aj o spoločnom štáte Čechov v bratskom spojenectve so Slovákmi,
ktoré mu jeho profesor prezentoval na akademickej pôde. Masaryk pre Štefánika iste predstavoval autoritu, ktorú si neprestal vážiť.
Lenže Štefánik sa neskoršie ocitol na celkom
inom „fronte“, než ostatní spoluzakladatelia
nového štátu. Iniciatívne tam rozvíjal, celkom
špecificky a po svojom, teda svojsky, spomínané
tézy. Jeho prvým projektom, ktorým si natrvalo získal sympatie generála Maurica Janina, bol
projekt leteckej eskadry, ktorá by bola „zložená zo slovenských dobrovoľníkov“. Predložil
ho veleniu roku 1915, keď si už získal dôveru
a úctu ako odvážny a prezieravý pilot francúzskej armády. Gen. Maurice Janin tento projekt
uvádza ako vzorový v liste z 29. októbra 1916
hlavnému veleniu. Prirovnáva ho k analogickému projektu americkej leteckej eskadry.
Nikto zo spomínaného tímu zakladateľov
neoplýval takým neodolateľným čarom voči ženám, ako práve Štefánik. Takto sa ako poručík
zoznámil v Paríži s vplyvnou šľachtičnou Claire
Boas de Jouvenelle, v salóne ktorej sa schádzala spoločenská a politická smotánka. Aj preto
si mohol dovoliť ponúknuť, že zariadi prijatie
Tomáša G. Masaryka francúzskym premiérom
Aristidom Briandom. Lenže skôr, než sa uvedené prijatie tandemu Masaryk – Štefánik vo
februári 1916 uskutočnilo, Štefánik premiéra
Brianda navštívil celkom sám, dňa 23. decembra
1915 a vyložil mu zásadné dôvody preto, aby
sa začalo konať na rozpade Rakúsko – Uhorska.
Objasnil Briandovi príčiny a podal argumenty
na vznik samostatného štátu vtedy utláčaných
národov. Ako o tom svedčí Štefánikov ďakovný list Briandovi z 24. decembra 1915 , Štefánik
nikomu neotváral dvere, ale suverénne si otvoril dvere k francúzskemu premiérovi Briandovi
sám pre seba!
Štefánik presadil v tíme „otcov vlasti“ niekoľko zásadných krokov. Jedným z nich sa stalo
ustanovenie strešného orgánu hnutia za vytvorenie štátu Slovákov a Čechov, Národnej rady
– spočiatku Českej, neskôr Česko-Slovenskej.
Zrejme najzásadnejším námetom, ktorý mohol
rozpracovať a realizovať jedine Štefánik, bola
ponuka až stotisícovej armády pozostávajúcej
z príslušníkov budúceho spoločného štátu Spo-

jencom. Mali ju vytvoriť z vojnových zajatcov,
ale aj z nezávislých dobrovoľníkov. Štefánik
dobre vedel o ťaživej frontovej situácii Spojencov, osobitne Francúzska a Talianska. Vedel, že
takáto ponuka v pravú chvíľu bude mať, aj mala
strategický význam.
Až tento krok spôsobil principiálny zlom v
postoji politických vodcov Dohody. Títo politici nevideli dovtedy, podobne ako občania ich
krajín, význam rozpadu Rakúsko-Uhorska. A
vôbec ich nezaujímal vznik nejakého nového nezávislého štátu v strednej Európe. V oficiálnych
diplomatických nótach Francúzska, Anglicka,
USA, Talianska, Japonska aj Číny, ktorými
roku 1918 Česko-Slovensko uznali, sa zhodne
vyzdvihuje prínos nového štátu a jeho armády
ako významného spojenca na fronte a bojoch so
zbraňou v ruke. Vďaka priamej účasti v bojoch
sa česko-slovenskí predstavitelia na mierových
rokovaniach vo Versailles ocitli po boku víťazných Spojencov a mohli si dovoliť presadzovať
vyššie nároky.
Povedali sme si, že jedine Milan Rastislav
mohol koncipovať a najmä uskutočniť projekt
vzniku, zrodu armády, teda čs. legií, ešte neexistujúceho štátu, ktorý sa tvoril na viacerých frontoch a kontinentoch. Presviedčal totiž tých, ktorí
dovtedy prinútení bojovali v bojových zostavách
nepriateľa, priam stratégiou „stredovekého rytiera“, teda vlastným príkladom. Ako o tom svedčia
hlásenia talianskej letky, neohrozene a uprostred
prudkej paľby rozhadzoval z lietadla tisíce letákov vyzývajúcich Čechov, Slovákov i ďalších
Slovanov, aby prebehli na opačnú stranu a tam
sa postavili do boja proti vlastným utláčateľom.
Tým však jeho zápas neskončil. Paradoxne, najhúževnatejšími odporcami jeho zámerov boli
samotní poprední predstavitelia Dohody. Poukazovali na to, že využitie zajatcov v bojoch je v
rozpore s Haagskym dohovorom (1907), ktorý
ratifikovali všetky bojujúce krajiny. Zajatci zároveň pre nich predstavovali potenciálnych špiónov a nepriateľov. Vzpierali sa, aby sa vytvorili samostatné česko-slovenské útvary. Štefánik
tu geniálne argumentoval tým, že ak Spojenci
vytvoria samostatnú česko-slovenskú armádu,
čiže armádu štátu, ktorý neratifikoval Haagsky
dohovor, nebude sa im to môcť vytýkať. Ukázal
nielen skvelé strategické, ale aj taktické myslenie diplomata. Takto sa, krok za krokom, pod
Štefánikovou taktovkou, rodila armáda, ktorú
sľúbil vytvoriť. Výstižne popisuje Rostislav
Rajchl, aj v Rusku pôdu pre česko-slovenskú
légiu, ako ucelený samostatný útvar pripravil
najprv Štefánik. A to na rokovaniach stupňujúcich sa od hlavného velenia ruských vojsk až ku
cárovi. Vyslúžil si za to Rád svätého Vladimíra.
Potvrdzuje to gen. Maurice Janin v správe z 22.
februára 1917.
Rok 2010 priniesol aj ďalšie okrúhle jubileá.
Patrí medzi ne aj 90. výročie procesu vytvárania
Malej dohody. Bola to dohoda medzi Československom (v tom čase sa už pomlčka z názvu

vytratila), Rumunskom a Kráľovstvom Srbov,
Chorvátov a Slovincov ( neskôr premenovanom
na Juhosláviu ). Išlo vlastne o prototyp obrannej
aliancie typu NATO, kde v prípade vojenského
ohrozenia jedného z členov aliancie vonkajším
agresorom, prichádzajú ostatní spojenci Malej dohody na pomoc. Toto zoskupenie prijalo
(1933) Organizačný pakt Malej dohody, ktorým
jednotlivé členské krajiny postúpili niektoré právomoci v zmysle subsidiarity. Bol to teda zase
prototyp Európskeho spoločenstva. O vznik
Malej dohody sa významne pričinil Štefánikov
slovenský „spoluhráč“, rodák z Brezovej Štefan
Osuský, ktorý účinne a poviem, že jedinečne
dopĺňal tím zakladateľov ČSR. Pritom prvotný
podnet pre strategické zoskupenie typu Malej
dohody vyšiel práve od Štefánika. V jeho povestnom Memorande z 25. marca 1918, ktorým
Štefánik presvedčil taliansku vládu, aby zriadila
čs. légie uvádza: „Ak tieto štáty – česko-slovenský (13 a 1 milióna), rumunský (14 miliónov),
juhoslovanský (12 miliónov) vytvoria blok,
ktorý geograficky, politicky a sčasti ekonomický bude sa opierať o Dohodu a predovšetkým o
Taliansko, možno s určitosťou predvídať...“. Na
tento Štefánikov prínos by sme nemali zabúdať a viac sa nad dôležitosťou Malej dohody
zamýšľať.
Tím Štefánik – Osuský sa prejavil aj v inom
kontexte. Osuský sa rázne zasadil za to, aby sa
označenie „Národná rada Česká“, rozšírilo na
„Národná rada Česko-Slovenská“. Je na dokumentoch, ktoré sa rodili v interakcii so Štefánikom zjavné, že sa tento „pomlčkový“ variant
Česko-Slovensko dôsledne aplikoval. Začína
to vôbec prvým medzinárodným dohovorom,
v ktorom už Česko-Slovensko vystupuje ako
zmluvná strana. Je to „Dohovor medzi vládou
Talianska a Národnou radou krajín česko-slovenských“, ktorý podpísal taliansky premiér
Vittorio Orlando so Štefánikom 21. apríla 1918.
Systematicky sa takto spomína nový štát a jeho
armáda vo vyššie uvedených nótach Spojencov
o uznaní Česko-Slovenska. Nuž a Osuský sa následne postaral, aby sa tento „pomlčkový“ model zachoval aj v Trianonskej zmluve.
Oddiely legionárov sformované Štefánikom,
prišli zachraňovať situáciu v počiatkoch ČeskoSlovenska, najmä na Slovensku, ktorá zďaleka
nebola stabilizovaná, napriek už prebiehajúcej
mierovej konferencii. Štefánik sa skrátka otcovsky staral o svoje „dieťa“, o nový štát, až do
posledného dychu, ba aj potom. Často sa cituje
ako vzorový symbol spojenia dvoch bratských
národov. Nezabúdajme na jeho nemenej dôležité
poslanie ako nášho stáleho „veľvyslanca“ v krajinách, do histórie ktorých sa natrvalo a slávne
zapísal.
Miroslav Musil
Článok bol prevzatý v plnom znení z Literárneho dvojtýždenníka z 18. 11. 2010
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Milé povinnosti v Českej republike
V sobotu 12. marca 2011 som
sa už tradične zúčastnil na valnom
zhromaždení Masarykovej spoločnosti v Prahe. Účastníkov zhromaždenia privítala predsedníčka
Eva Broklová , ktorá pripomenula,
že uplynulo 65 rokov odvtedy, ako
Masarykova spoločnosť vznikla a
vyzvala k ucteniu pamiatky všetkých zosnulých členov.
Po schválení programu zhromaždenia, odovzdala docentka
Broklová slovo prof. Robertovi
Kvačekovi, ktorý zaujal prednáškou o „Osudnej sobote pred 75 rokmi“, keď 7. marca 1936 obsadilo
Nemecko demilitarizované pásmo
v Porýní. Prednášateľ sa zaujímavým spôsobom dotkol všetkých
okolností tohto riskantného činu,
ku ktorému sa Hitler odhodlal s
veľkou obavou. Risk mu zásluhou
defenzívy signatárov versailleskej
zmluvy vyšiel a po ňom získal v
národe až 99 percentnú podporu.
Keby sa už vtedy bolo Francúzsko
spolu s Veľkou Britániou postavilo Hitlerovi na odpor, možno by
sa bol vývoj v Európe uberal prijateľnejším smerom a bolo by sa
zabránilo tomu najhoršiemu. V
histórii však „keby“ neplatí.
Po prednáške predniesla predsedníčka správu o činnosti Masarykovej spoločnosti za uplynulý
rok. Vyzdvihla celý rad pozitív,
ktoré ovplyvnili ich spolkové snaženie. Spomenula aj spoluprácu
so Spoločnosťou M. R. Štefánika,
sídliacou v Brezovej pod Bradlom,
ako aj s jej pražskou odbočkou,

ktorú zastupoval predseda dr.
Vojtech Čelko. Súčasťou programu bola aj prezentácia vedeckej
kritickej edície „ Korešpondencia
T. G. Masaryk – Antonín Rezek“,
ktorú viedli editori z Masarykovho
ústavu a Archívu AV ČR. V zaujímavej diskusii vystúpil aj autor
tohto článku, spolu s dr.Čelkom.

Počas môjho pobytu v Prahe
som využil aj na podnetné rozhovory so slovenskými historikmi
Vojtechom Čelkom a Ferdinandom Vrábelom.
--- o --O desať dní, 22. marca 2011
som sa do ČR opäť vrátil. Na pozvanie riaditeľa Moravskej galérie
v Brne Mareka Pokorného som sa
zúčastnil „neformálního setkání“

Jurkovičova vila
Pozdravili auditórium v mene členov Spoločnosti M. R. Štefánika
a vyjadrili spokojnosť so spoluprácou, ktorá je úspešná v oblasti poznávania života a diela T.
G. Masaryka a M. R. Štefánika,
v rozširovaní znalostí o nich a v
presadzovaní ich humanistického
odkazu.

vo vile Dušana Jurkoviča pred jej
sprístupnením verejnosti. Sprievodným slovom počas prehliadky
moderným spôsobom rekonštruovaného domu, nás sprevádzali i architekt prestavby Ing. Petr
Všetečka a odborná pracovníčka
galérie Mgr. Martina Lehmanová.
Vila je zrekonštruovaná a zreštau-

rovaná tak, aby návštevníkovi
navodzovala predstavu o atmosfére, keď v nej žila Jurkovičova
rodina. Jedinečná je hala, ktorá
sa zachovala v dobrom stave aj s
dobovým nábytkom či jeho replikami. V dvoch miestnostiach Jurkovičovho ateliéru je variabilne inštalovaná výstava, zameraná na
dielo architekta a vedľa je i tzv. bádateľské centrum Dušana Sama
Jurkoviča. Práce boli realizované
pomocou finančnej podpory Nórskych fondov. Návštevníci vily sa
majú ozaj na čo tešiť.
Kunshistorička M. Lehmanová
počas rozhovoru prezradila, že „
Jurkovičova vila patrí do skupiny nových múzeí, koncipovaných
v historických priestoroch, akým
je aj Jurkovičov dom. V nich je
možno zoznamovať sa s umením
i históriou v širšom kontexte, ktoré
sprostredkúvajú osudy ľudí, ktorí
dom projektovali, stavali a obývali.
Ich príbehy často vytvárajú napínavé pozadie pre inak kľudné múzejné expozície. Príbeh Čechoslováka Dušana Jurkoviča vypovedá
mnohé o nás samotných, o našich
ideáloch, vzťahoch i rozchodoch.
V Moravskej galérii veríme, že
sa jeho dom stan miestom priateľských stretnutí ľudí dobrej vôle
od nás i zo Slovenska.“
Nech sú tieto slová sympatickej
Martiny pozvaním do metropoly
Moravy (ul. Jana Nečase 2, 9-ta
zastávka električky z Hlavnej stanice) aj pre členov Spoločnosti M.
R. Štefánika. Telefonické objednávky si možno zabezpečiť na tel.
čísle 532169501-502.
Peter Uhlík

N A Š I J U B I LA N T I
Deväťdesiatnik ?

solvoval „večernú“ priemyslovku. Potom ako
montér pracoval na výstavbe VSŽ Košice, seTohto významného životného jubilea sa v dem rokov bol v ZSSR a kratší čas v Egypte.
apríli dožil čestný člen Spoločnosti M. R. Štefá- Zamestnaný bol nepretržite až do roku 1989.
Po zmene politických pomerov pôsobil ako
nika Karol Steklý, ktorý sa narodil 27. 4. 1921
v Trenčíne. Jeho otec, pôvodom Čech, bol čs. tlmočník taliančiny so zájazdmi na Apeninský
polostrov. Medzi inými dvakrát absolvoval aj
legionárom v Taliansku.
Karol sa po ukončení základnej školy vyučil cestu s členmi Spoločnosti M. R. Štefánika po
za sústružníka. V roku l942 narukoval do že- stopách generála Štefánika a čs. légií. Naďanijného práporu v Novom Meste nad Váhom. lej sa venoval celoživotnému koníčku – letecO rok sa ocitol v bieloruskom Minsku (ZSSR) tvu a to v Klube leteckej histórie a archeológie
so slovenskou zaisťovacou divíziou. Násled- pri Slovenskom leteckom zväze v Trenčíne, so
ne, po jej reorganizácii na technickú, dostal sa zameraním na kabinetné i terénne pátrania po
do Talianska, kde ako ženista budoval obran- exponátoch lietadiel. K tomuto záujmu priviené línie. Domov do civilu sa vrátil v roku 1945, dol i svojich priateľov a s ďalšími nadšencami
sa výrazne pričinil aj o postavenie repliky lietakrátko po skončení vojny.
Od roku 1946 pracoval v Severočeských dla Caproni Ca.33 v Leteckých opravovniach
hnedouholných doloch v Moste a krátko nato Trenčín, ktorých riaditeľom bol už zosnulý Ing.
sa oženil. Na Slovensko sa s rodinou vrátil Anton Zigo. O tomto type lietadla, v kontexte
do domu matky v Opatovej nad Váhom (dnes so Štefánikovým posledným letom, napísal zaTrenčín) po desiatich rokoch. Nastúpil do ZŤS ujímavú knižnú monografiu.
Model v mierke 1:1 bol verejne predstavev Dubnici n/Váhom a popri zamestnaní ab-

ný 2. mája 2003 v Trenčíne za účasti mnohých
vzácnych hostí, hlavne však grófky Marie
Fede Caproni, dcéry talianskeho konštruktéra.
Nadšená grófka vysoko ocenila profesionálnu prácu konštrukčného kolektívu Jána
Opatovského na stroji s rozpätím krídel 22
metrov. Náš jubilant poskytol vtedy vzácnym
hosťom službu tlmočníka.
Lietadlo je dnes súčasťou expozície Vojenského leteckého múzea na letisku v Piešťanoch.
O príčinách havárie sa neprestalo dodnes
polemizovať. Zle sa počúvajú najmä tendenčné tvrdenia. Karol Steklý vysoko hodnotí prínos Pavla Kanisa filmom o Štefánikovi,
v ktorom venuje celú kapitolu pádu lietadla s
využitím najmodernejšej počítačovej simulácie. K. Steklý píše o tom v Bradle č.60, čím
dokazuje aj dnes ešte nesmiernu duchovnú i
telesnú vitalitu.
K narodeninám mu srdečne blahoželáme a
prajeme všetko najlepšie.
Peter Uhlík
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mu bolo udelené v roku 1996 ocenenie“ Zlatý Spomeňme aspoň najvýznamnejšie momenty
podnikateľský biatec“ a titul „Posol Slovenska jeho širokospektrálneho CV. Najvyššiu vedec´96 „ na základe výsledkov čitateľskej ankety. kú hodnosť DrSc. získal na Slovenskej akadéFrantišek Kele sa narodil 21. marca 1936 v Ministrom kultúry SR bola udelená F. Kelemu mii vied v roku 1982 a najvyššiu pedagogickú
„Pocta Juraja Weinczillera“ za bádateľské ex- hodnosť Prof. na Slovenskej technickej univerBratislave.
František Kele je považovaný nielen v od- pedície, populárno- náučnú tvorbu a prezentá- zite v roku 1996. Ako vedecký pracovník pôsobornej, ale aj širokej občianskej verejnosti za ciu Slovenskej republiky v zahraničí.
bil na UPJŠ v Košiciach, na Elektrotechnickom
najskúsenejšieho a najuznávanejšieho slovenFrantišek Kele napísal 34 cestopisných ústave SAV a na Fyzikálnom ústave SAV, ktoského cestovateľa druhej polovice 20.storočia. kníh, ktoré boli preložené do ôsmych jazykov. rého bol v rokoch 1984-1992 riaditeľom. Ako
Tento geograf, pedagóg, horolezec, polárnik, Tá ostatná „ M.R.Štefánik – významný cesto- aktívny člen vedeckých tímov sa podieľal na
cestovateľ, publicista a spisovateľ navštívil vateľ a jeho následovníci“ vyšla v lete 2010 pri riešení 17 výskumných tém, zaoberajúcich sa
127 zo 191 štátov sveta, ktoré sú v súčasnosti príležitosti 130.výročia narodenia tohto veľké- najmä mikroelektronikou, fyzikálnymi, hlavne
registrované OSN. Zo svojho života v dospe- ho slovenského rodáka z Košarísk a bola sláv- magnetickými a elektrickými vlastnosťami nolosti strávil na cestách viac ako 10 rokov, čo nostne „ pokrstená „ v jeho Múzeu, nad ktorým vých materiálov, výskumom nanoštruktúr a ich
predstavuje 18% jeho aktívneho pôsobenia na sa týči mohyla architekta Jurkoviča- Bradlo. využitím v praxi, ale aj výskumnými úlohami z
tejto Zemi. Tri krát sa zúčastnil na ceste okolo Celoživotná expedícia Františka Keleho trvá oblasti riadenia vedy. Bol zodpovedným riešisveta. Prinášal späť na rodné Slovensko ni- už 55 rokov a začala sa práve na Mont Blancu teľom 28 domácich a medzinárodných projekelen zážitky, ale ich ako vedec, spisovateľ a v roku 1955. Ako člen výboru a podpredseda tov, z toho 4 projektov NATO a 2 projektov EÚ.
publicista šíril medzi ľudí. Obohacoval ich po- Spoločnosti M.R.Štefánika organizuje F.Kele Jeho medzinárodná spolupráca je zviazaná s
znanie i duchovný rozmer o nový pohľad na cesty po stopách veľkého slovenského a eu- Ruskom, Nemeckom, USA, Japonskom, Talinašu rozmanitú planétu. Jeho činnosť je umoc- rópskeho astronóma, vojaka, diplomata, politi- anskom, Gréckom a ďalšími krajinami. Je členená aj tým, že to dokázal robiť bez ideologic- ka a spoluzakladateľa Československej repub- nom 5 medzinárodných komitétov a 8 vedeckej servilnosti a lokajstva voči mocenským liky v roku 1918. Ako zanietený „ štefánikovec“ kých spoločností, z ktorých spomeňme aspoň
štruktúram, ktoré rozhodovali, kto môže a kto si ho dovoľuje nazvať „ najväčším slovenským European Security Research Advisory Board,
nemôže vycestovať do zahraničia. Cestova- cestovateľom
prvej polovice 20.storočia“. Alexander von Humboldt fellow, American
teľská charizma tohto geomorfológa a huma- Všetky zozbierané a zverejnené podklady o Physical Society, Academia Europea Scientinistu je porovnateľná so žijúcimi legendárnymi cestách M.R. Štefánika potvrdzujú, že Franti- arum et Artium (viceprezident), Central Euročeskými cestovateľmi Miroslavom Zigmun- šek Kele má na to oprávnenia a takýto prívlas- pean Academy of Sciences and Art (prezident
dom a Miloslavom Stinglom. František Kele tok Štefánikovi skutočne patrí. Nezabúda na 1999-2001), Učená spoločnosť SAV, Akadémia
má však niečo navyše, čo ho v porovnaní s tý- jeho následovníkov v druhej polovici 20.storo- banských vied, Slovenská akadémia pôdohosmito velikánmi robí „ trojrozmerným“. Je to roz- čia, ku ktorým možno zaradiť bez výhrad aj au- podárskych vied a ďalšie. Je, resp. bol, členom
mer výšky tejto planéty. Jeho vzťah k horám ho tora tejto knihy. Užasný energetický a tvorivý vedeckých a správnych rád 10 univerzít a lauformoval od malička a dodnes mu zostal verný. potenciál je stále navrstvený v osobnosti Fran- reátom viac než 20 domácich a zahraničných
V Tatrách uskutočnil viac ako 550 výstupov, z tiška Keleho. Táto žijúca „ ikona“ slovenských štátnych a inštitucionálnych vedeckých ocenetoho 50 prvovýstupov. Na tatranské štíty začal cestovateľov, medzi ktorých možno v súčasnej ní. K najvýznamnejším patria Krištáľové krídlo,
vystupovať už ako 12 ročný a už o 7 rokov ne- dobe zaradiť množstvo anonymných, ale už Pamätná plaketa prezidenta SR, Kríž 1. triedy
skôr stál ako člen štátneho Československé- slobodných mladých ľudí sa dožil významného prezidenta SR, Štátne vyznamenanie Pribinov
kríž I. triedy, Humboldtova medaila - Nadácia
ho reprezentačného družstva na najvyššom životného jubilea.
K tomuto veľkému jubileu mu nielen jeho Alexandra von Humboldta, De scientia et huštíte Európy, na vrchole. Mont Blancu. Takmer
50 rokov potom, čo na tomto najvyššie polože- blízki, ale my všetci, ktorí Ferka poznáme manitate optime meritis - Akademie věd ČR,
nom kúsku Európy skúmal hviezdy nekoneč- prajeme pevné zdravie, spokojnosť a pohodu Pontificia Academia Scientiarum - Vatikán,
ného Vesmíru a zatmenie Slnka prvý Slovák, do nasledujúcich dní života. Prajeme mu, aby Dr.h.c. – Univerzita Salento, Taliansko, UKF
vtedy vedec- astronóm Milan Rastislav Štefá- i naďalej uskutočňoval nielen svoje sny, ale Nitra, TU AD Trenčín, STU Bratislava, Zlatá
nik. Už vtedy osudové súradnice predzname- aj sny mnohých cestovateľov. Aby to ľudské medaila SAV a Čestné členstvo v Spoločnosti
návali silu podobenstva....Začiatkom 50 – tych a poznané odovzdával naďalej všetkým, ale M.R. Štefánika. Je tiež publikačne a pedagogicky plodným vedcom. Jeho meno ako autorokov sa stal najmladším tatranským horským hlavne mladej generácii.
Ján Tatara ra a spoluautora sa nachádza zhruba na 600
vodcom. V tom období uskutočnil aj jeden letodborných prácach a ako školiteľ vypravil na
ný a dva zimné prechody hlavným hrebeňom
našich veľhôr. Známym horolezcom a tatran- Dr.h.c mult. Prof. Ing. Štefan Luby DrSc. – samostatnú vedeckú dráhu viac než 8 CSc. a
PhD študentov a 22 diplomantov.
ským chatárom bol aj jeho otec František Kele
70 ročný
Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. vďaka skvest. Výšiny dali jeho synovi „ krídla cestovateľa“... Doteraz vystúpil na takmer 100 končiaDňa 6. 5. 2011 oslávil okrúhle jubileum - 70 lej pamäti, nesmiernej pracovitosti, sebarov rôznych pohorí sveta, pričom prekonal výš- rokov života významný slovenský vedec, uni- disciplíne a cieľavedomosti dosiahol nielen
ku 1100 km. František Kele bol aj na všetkých verzitný pedagóg, manažér a popularizátor vynikajúce úspechy vo fyzike, ale získal aj nekontinentoch tejto modrej planéty. Absolvoval vedy, dlhoročný predseda Slovenskej akadé- obyčajný prehľad o dianí vo všetkých vedných
viac ako 70 ciest a výprav, väčšinou ako ich mie vied Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c. oblastiach. Okrem iného sa fundovane zaujíspoluorganizátor a vedúci týchto expedícií. Je mult. Narodil sa v Bratislave, roky mladosti mal o pokroky vied o Zemi a vesmíre, najmä
prvým cestovateľom zo Slovenska, ktorý pôso- prežil na Liptove. Vysokoškolské vzdelanie o najnovšie výsledky astronómie a astrofyziky.
bil na všetkých svetadieloch, vrátane Antarktí- získal na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej Veľmi si vážil skutočnosť, že najstarším vedy, Arktídy a Oceánie. Bol „polárnikom“ aj na vysokej školy technickej. V Bratislave strávil deckým pracoviskom SAV je Geomagnetické
Treťom póle, na Mount Evereste ako vedúci podstatnú časť svojho profesionálneho života. observatórium GFÚ SAV v Hurbanove, ktoré je
prvej slovenskej expedície na najvyššiu horu Jeho kariéra, zviazaná so Slovenskou aka- súčasťou komplexu pozorovacích staníc, vysveta v roku 1984. Je spoluzakladateľom Sek- démiou vied je vystlaná úspechmi tak na poli budovaných koncom 19. storočia Mikulášom
cie pre výskum vysokých pohorí pri Slovenskej vedy ako aj na poli organizačno-riadiacej čin- Konkolym-Thege. V čase najväčšieho nedogeografickej spoločnosti SAV a spoluzakla- nosti. Ako talentovaný vedec a vynikajúci orga- statku finančných prostriedkov sa svojou autodateľom združenia AntArctis a Fóra cestova- nizátor prešiel všetkými stupňami vedeckého ritou zasadil o generálnu rekonštrukciu obserteľov. Dodnes aktívne napĺňa svoju životnú rastu a pozíciami riadiacej práce. 15 rokov (v vatória tak, že Hurbanovo mohlo v roku 2000
filozofiu celoživotnej expedície, ktorej dal ná- období 1994-2009) zastával post predsedu dôstojne privítať vedcov zo všetkých kontinenzov „ Alouette – Škovránok“. Je dvojnásobným Slovenskej akadémie vied. S jemu vlastnou tov, účastníkov Svetového geomagnetického
držiteľom Ceny SAV za popularizáciu vedy( charizmou a erudíciou pôsobil v tejto funkcii kongresu, konaného z príležitosti 100-ročnice
1983 a 1990), nositeľom medaily Mateja Bela tak, že dnes sa s menom Luby spája na Slo- observatória. Na hurbanovské observatórium
za prínos pre rozvoj geografických vied( 1986) vensku nielen vo vedeckej ale aj v laickej ko- tiež často pozýval významných zahraničných
a rovnako dvojnásobným držiteľom zlatého munite, predstava vrcholnej vedeckej inštitúcie hostí, ktorým nikdy nezabudol zdôrazniť, že na
odznaku horolezeckého spolku IAMES, kto- a vrcholnej vedy vôbec.
území Slovenska sa zrodili približne v rovnarého bol spoluzakladateľom. Je čestným čleZabralo by mnoho písaného textu vymeno- kom čase dvaja významní astronómovia, a to
nom geografickej spoločnosti SAV. Za vytrvalé vať všetky úspechy, pracovné výsledky, funk- M. Konkoly-Thege a M.R. Štefánik.
šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí cie a ocenenia tejto výnimočnej osobnosti.
Sme radi, že sa jubilant dožíva svojej
RNDr. František Kele, PhD
– sedemdesiatpäťročný
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70-desiatky v dobrom zdraví, plný plánov do
budúcnosti. S optimizmom a pre neho charakteristickým humorom šíri vo svojom okolí
pohodu a ochotne rozdáva čriepky z bohatej
pokladnice svojich vedomostí a skúseností.
Vyjadrujeme úctu k jeho dielu a úprimne mu
ďakujeme za všetko, čo pre slovenskú vedu
vykonal. Prajeme mu ešte veľa rokov plných
šťastia v kruhu svojich blízkych, spokojnosti a
mnoho nových tvorivých nápadov.
Igor Túnyi
ŽIVOTOM HO SPREVÁDZALO ŠŤASTIE
V závere februára sa dožil 90 rokov dlhoročný člen SMRŠ a vojnový veterán, letec plukovník Ing. Pavel Vaněk z juhočeského mesta
Bechyně.
Narodil sa v Lakšárskej Novej Vsi na slovenskom Záhorí 28. 2. 1921.Už ako stredoškolák sa v Bratislave prihlásil na základný
letecký kurz. Po vzniku Slovenského štátu
narukoval na letisko v Piešťanoch, kde absolvoval poddôstojnícku školu a letecký výcvik,
ktorý ukončil v pilotnej škole Trenčianske Biskupice. Odtiaľ ho v roku 1942 prevelili do 2.pozorovacej letky v Spišskej Novej Vsi. Po roku
bol preložený k leteckému pluku v Piešťanoch.
Keď medzitým uletel zo Spiša do Turecka jeho
dôverný priateľ Anton Vanko, zostal P. Vaněk
v podozrení, že o pripravovanej „zrade“ vedel,

čo aj bola pravda, lebo pôvodne „úlet“ plánovali spolu. Následne ho ako nespoľahlivého
preložili k pozemnej posádke v Žiline, ktorej
velil major Jozef Dobrovodský. Ten už vtedy
bol napojený na ústredné velenie, pripravujúce
vojenský odpor proti domácemu režimu a tak o
ďalšom osude Pavla Vaňka bolo rozhodnuté.
So svojou čatou sa už 30. augusta 1944
zúčastnil prvého boja s nemeckými jednotkami
pri Dubnej skale západne od Vrútok ako vojak povstaleckej armády. Po zatlačení SNP do
hôr , bojoval v partizánskej jednotke a po jej
rozbití v Rudohorí, prešiel 6. 2. 1945 k Rumunom a od nich k 1. čs. armádnemu zboru, do 1.
čs.zmiešanej leteckej divízie na jemu známom
letisku v Spišskej Novej Vsi. Všetky zážitky a
peripetie tohto obdobia veľmi zaujímavo opísal
vo vlastnej publikácii „Mal som šťastie“.
Po oslobodení nastúpil do školy dôstojníkov
v zálohe a po jej absolvovaní do 30. leteckého
bojového pluku v Trenčianskych Biskupiciach.
V roku 1946 prichádza na veliteľstvo Leteckej
akadémie v Hradci Králové, odkiaľ ho poslali študovať na Vojenskú akadémiu v Prahe a
kvalifikačnú definitívu získal na Leteckej fakulte VTA v Brne.
Následne bol zaradený na veliteľské miesto
do 1. stíhacej leteckej divízie v Českých Budejoviciach, určenej pre úlohy protivzdušnej
obrany štátu. Neskoršie bolo jej veliteľstvo
presunuté do Bechyně, kde Pavel Vaněk slúžil

Zostali nám spomienky
ZA IRENOU LETTRICHOVOU
V North Canton (USA) zomrela 7. februára 2011
vo veku nedožitých 99 rokov Irenka Lettrichová.
Narodila sa 27. 12. 1912 v Diviakoch, ktoré
sú dnes súčasťou Turčianskych Teplíc. Po vyštudovaní pedagogického ústavu prešla viacerými
učiteľskými pôsobiskami. Neskôr viedla domácnosť svojmu slobodnému bratovi, významnému
slovenskému politikovi a československému štátnikovi dr. Jozefovi Lettrichovi (1905-1969).
V marci 1948 sa dr. Lettrich ako predseda DS
zachránil pred vydaným zatykačom útekom do
Washingtonu, kde sa zapojil do demokratického
československého exilu. Sestre Irenke sa podarilo dostať do emigrácie o rok neskôr a po dlhšom
čase opäť pokračovala v pomoci bratovi, hlavne
v jeho politických a spoločenských aktivitách.
Sama dokončila vysokoškolské štúdium knihovníctva a do dôchodku pracovala na dvoch známych univerzitách v hlavnom meste USA.
Po smrti brata zachránila jeho bohatý archív,
ktorý bol v roku 1994 predisponovaný do Archívu literatúry a umenia SNK v Martine. Na uctenie
bratovej pamiatky založila aj Lettrichovu nadáciu,
ktorá pôsobí pri Jesseniovej Lekárskej fakulte v
Martine. Aktívna bola aj v úsilí o prenesenie urny
s popolom J. Lettricha na Národný cintorín v Martine. Podporila slovenské vydanie bratovej knihy
„Dejiny novodobého Slovenska“ a zorganizovala
medzi krajanmi v USA zbierku na podporu obnovenej DS na Slovensku.
Život Ireny Lettrichovej je neobyčajným príbehom skromnej ženy, ktorá vždy stála v pozadí.
Z presvedčenia sa obetovala svojmu bratovi, v
ktorého životnom poslaní videla aj zmysel svojho
života, ktorého obsah vrchovato naplnila.
Česť jej pamiatke!
Vojtech Čelko

NEDOŽITÁ STOROČNICA
JUDITY ORAVSKEJ
(19.3.1911-18.4.2009)

Členovia brezovského klubu Spoločnosti M. R. Štefánika si v marci s úctou pripomenuli sté výročie narodenia pani Judity Oravskej,
rodenej Halabrínovej, bývalej dlhoročnej a potom
čestnej členky SMRŠ.
Pani Oravská sa narodila v Brezovej. Vyrástla a vychovaná bola v zbožnej, vlastenecky
uvedomelej evanjelickej rodine. Vo svojom okolí,
ktoré permanentne chránila pred malovernosťou
a chradnutím duše, bola nesmierne aktívna. V
časoch lepších i vo chvíľach súženia, jej „hradom
prepevným“ bol Hospodin. Kritické myslenie i odvahu činmi preukázala v protifašistickom odboji,
keď s vlastnou rodinou žila v Banskej Bystrici.
Vážila si Masaryka, milovala Štefánika, osobne
poznala rodákov Š. Osuského a J. Papánka, známych československých diplomatov. Požehnaný
život, vrchovato naplnený obsahom, ukončila
krátko po 98. narodeninách. Po boku manžela
Jána je pochovaná na brezovskom cintoríne.
Peter Uhlík
Zomrel Ivo Veliký – významný propagátor
českej kultúry na Slovensku
Odchod každého blízkeho bolí, ale keď ide o
človeka plného elánu, o ktorom by nikto nepredpokladal, že mu niečo chýba, ktorého mladistvé
sedemdesiatiny sme sa pripravovali spoločne
osláviť, je o to zarážajúci.
V treťom čísle časopisu Kultura 2010 v článku
o Dvadsaťročnom udeľovaní Ceny Karla Čapka
sme písali, že za dvadsaťročný prínos Iva Velikého pri organizovaní tejto slávnosti – stál od
začiatku pri jej zrode, mu vtedajší český minister kultúry Václav Riedelbauch udelil Cenu Artis
Bohemie Amicis.
Ivo Veliký sa narodil 7. januára 1941 v Sučanoch v Turci. Už počas stredoškolských štúdií
inklinoval k umeleckému prednesu a k aktivitám,

až do odchodu do dôchodku roku 1972 a žije
tu s rodinou doteraz.
Činný je stále ako predseda jednoty ČsOL
v Českých Budějoviciach, ako člen Združenia
čs. zahraničných letcov – Východ či Českého
zväzu bojovníkov za slobodu. Ako člen SMRŠ
zúčastnil sa na jednom zo zájazdov po stopách M. R. Štefánika a čs. legionárov do Talianska. Do ďalších dní, mesiacov či rokov mu
prajeme hodne zdravia.
Peter Uhlík
Krištáľové krídlo – uznanie za mimoriadne ľudské výkony v kategóriách hudba, šport,
divadlo a audiovizuálne umenie, medicína a
veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo,
výtvarné umenie, architektúra, od roku 2010 aj
cena za filantropiu. Mimoriadnou cena je aj
ocenenie za celoživotné dielo, pri dosiahnutí
životného jubilea, za dosiahnutie úspechu za
hranicami Slovenska, za výnimočný čin roka.
V roku 2010 toto uznanie získali naši členovia – dramatik, spisovateľ, herec a režisér
RND Stanislav Štepka a geograf, pedagóg,
horolezec, cestovateľ, publicista a spisovateľ
František Kele, 16. 1. 2011 prevzali z rúk
premiérky SR Krištáľové krídlo za celoživotné
dielo.
Srdečne blahoželáme!

ktoré súviseli s literatúrou. Zúčastňoval sa recitačných súťaží, v ktorých dosiahol významné
ocenenia. Trikrát sa stal víťazom Hviezdoslavovho Kubína, ocenenie získal na Wolkrovom Prostějove či Plávkovom Liptove. Okrem umeleckého
prednesu sa venoval rôznym koníčkom, medzi
ktoré patrila aj filatelia, kde dosiahol významné
úspechy. Často vystavoval nielen svoju zbierku
laureátov Nobelovej ceny na známkach, ale propagoval aj Čapkovcov vo filatelii. Zaslúžil sa aj o
niekoľko pečiatok s čapkovskou tematikou.
Napriek rôznym obmedzeniam (v čase normalizácie nebolo možné využiť všetky jeho schopnosti) stal sa známym aj mimo hranice Trenčína,
v ktorom žil od roku 1964. Podieľal sa na organizovaní medzinárodnej súťaže veľkých dychových
orchestrov „Pádivého Trenčín“, moderoval rôzne
programy. O to výraznejšie využil nové obdobie
po novembri 1989. Stal sa tajomníkom mestského úradu v Trenčíne a neskôr vedúcim oddelenia
kultúry na mestskom úrade. V tejto funkcii vedel
vybaviť podporu mesta viacerým kultúrnym akciám, mimo iné aj pre vydávanie príležitostných
regionálnych tlačí. Patril medzi ľudí, ktorých v oblasti kultúry bolo vidieť všade. Škála jeho záujmov
bola široká. K 75. výročiu založenia Štefánikovej
spoločnosti v Trenčíne vydal publikáciu „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“. Pripravoval rôzne
podujatia v rámci Klubu Vojtecha Zamarovského,
ktorého bol podpredsedom. Bol spoluautorom publikácie „Ulice a námestia mesta Trenčína“. Pravidelne organizoval Týždeň francúzskeho filmu v
Trenčíne.
Jeden z jeho hlavných záujmov patril Kruhu
priateľov Českej kultúry a organizovaniu Čapkovských akcií, nielen v Trenčianskych Tepliciach,
ale v rámci celého Slovenska.
Každý rok pripravoval Pamätný list z odovzdávania Ceny Karla Čapka. Tato cena bola
udeľovaná za propagáciu života a diela bratov
Čapkovcov na Slovensku a praktickému uplatňovaniu česko-slovenskej vzájomnosti. Sám sa
stal jej nositeľom v roku 1992. Je autorom viacerých publikácii s Čapkovskou témou: „Hry
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bratov Čapkovcov na slovenských divadelných
scénach v rokoch 1920-1989“, „Dôverné vyznania. Z listov Karla Čapka Olge Scheinpflugovej z
Trenčianskych Teplíc v rokoch 1921-22“, „Bratia
Čapkovci na Slovensku“ Spolupracoval pri realizácii projektov Památniku Karla Čapka. Pomohol
pripraviť študijnú cestu a bol sprievodcom čapkovským bádateľkám Marte Dandovej a Kristíne
Váňovej na Slovensko. Výsledkom bola putovná
výstava dokumentov „Slovensko bratří Čapků“,
ktorá v rokoch 2004 do jari 2010 putovala knižnicami a kultúrnymi zariadeniami v Českej republike a na Slovensku. Podieľal sa ako konzultant
na niekoľkých televíznych reláciách a filmových
dokumentoch týkajúcich sa bratov Čapkových a
Slovenska. V roku 2010 k dvadsiatemu výročiu
udeľovania Ceny Karla Čapka spoluorganizoval
úspešnú výstavu „Život a doba spisovateľa Karla
Čapka“ v Bazovského galérii v Trenčíne.
Každoročné novoročenky vždy motivoval niektorou z myšlienok Karla alebo Josefa Čapka…
Poznal som ho v roku 1988, keď sa pripravovalo odhalenie Pamätnej tabule bratom Čapkovým v Trenčianskych Tepliciach. Pomáhal mi
organizovať program pre zájazd Klubu slovenskej
kultúry na túto udalosť a do okolia Trenčína. Od
tej doby sme sa postupne spriatelili, vymieňali si
rôzne materiály a informácie. Keď bola možnosť
sme sa stretávali či už v Trenčíne, alebo v Prahe.
Patril medzi spoľahlivých a noblesných ľudí, na
stretnutie s ktorými som sa vždy tešil…
Naposledy sme sa stretli 21. novembra na
koncerte k päťdesiatemu výročiu Warchalovcov v
rámci Bratislavských hudobných slávností. Rozprával mi o svojich najbližších plánoch, medzi
ktoré patrila výstava známok v Trenčíne a oslava jeho sedemdesiatky medzi priateľmi z výboru
Společnosti přátel bratří Čapků v Prahe. Zomrel
na infarkt 1. decembra 2010.
Aj keď sa hovorí, že každý je nahraditeľný,
nie je to pravda. Miesto Iva Velikého bude chýbať
nielen v Trenčíne, ale všade tam, kde pôjde o
Čapkovcov či česko-slovenské kultúrne vzťahy.
Vojtech Čelko
Opustil nás člen našej spoločnosti
PaedDr. Ján Urda (1938 – 2011)
Ján Urda, rodák z Málinca pôsobil vo Vrábloch.
Často som tam Janka navštevoval. Organizoval
so mnou stretnutia žiakov a mládeže - najradšej na jedinú tému: osobnosť Milana Rastislava
Štefánika. Neraz sme sa stretli aj pri mohyle na
Bradle. Na Brezovú prichádzal autobusom plným
mládeže a pedagógov.
J. Urda bol výborným učiteľom. Tešil sa veľkej
obľube. Keď som s ním prechádzal cez Vráble,
musel odpovedať na časté pozdravy okoloidúcich.
V mladosti sme chodili na spoločné exkurzie
po Slovensku, ktoré organizoval Krajský pedagogický ústav v Bratislave. J. Urda obohatil tieto
odborné podujatia tým, že bol výborný botanik
a znalec hornín aj minerálov. Po chodníkoch
našich Karpát sme spolu vyšli na nejeden vrch.
Najradšej sme spomínali na túry v Západných a
Vysokých Tatrách.
Ani na dôchodku nezaháľal. Venoval sa viacerým aktivitám. Bol neúnavným propagátorom
odkazu Milana Rastislava Štefánika. Pripravoval
žiakov na olympiády z geológie, zúčastňoval sa
akcií Stromu života a organizoval exkurzie pre
žiakov. Koľko lásky k prírode zasadil do sŕdc mladých ľudí!
V rodine našiel v súvislosti so vzťahom k prírode pokračovateľov. Jeho dcéra Jana zorganizovala na počesť svojho otca výstup na Kriváň. V
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sobotu 25. júna t. r. sa na ňom zúčastnili nielen
rodinní príslušníci, ale aj mnohí priatelia.
František Kele
ZA JIŘÍM DIENSTBIEROM
V Prahe sa 14. januára 2011 konala smútočná
rozlúčka so senátorom Jiřím Dienstbierom, ktorý
zomrel vo veku 73 rokov. Na smútočnom obrade sa zúčastnila špička českých politikov, primas
katolíckej cirkvi, slovenskú stranu zastupovali
vicepremiér Rudolf Chmel a minister zahraničia
Mikuláš Dzurinda. Za Spoločnosť M. R. Štefánika
položil kvety ku katafalku generál v.v. Svetozár
Naďovič.
Pri tejto udalosti sme v Brezovej pod Bradlom
spomínali na jedinú návštevu Jiřího Dienstbiera v
meste a na Bradle vo funkcii prvého ponovembrového ministra zahraničných vecí ČSFR. Prišiel
s našim čestným členom Alexandrom Dubčekom,
vtedy predsedom FZ a s predsedom slovenskej
vlády Jánom Čarnogurským. Bolo to 2. mája
1992, keď sme si v dôstojne pietnej atmosfére
uctili 73. výročie Štefánikovej smrti. Jiří Dienstbier prítomným na mohyle, okrem iného povedal:
„Štefánik bol Európan, človek, ktorý si bol už vtedy jasne vedomý toho, že len európska spolupráca môže pomôcť aj menším národom k tomu, aby
získali samostatnosť a mohli sa povzniesť v novej
dobe“.
Po slávnosti, v neformálnej besede na brezovskom mestskom úrade, kde vzácnych hostí prijal primátor Vlastimil Kátlovský, mohli sme Jiřiho
Dienstbiera spoznať ako múdreho, rozhľadeného
a inteligentného politika, priateľského a šarmantného muža.
Česť jeho pamiatke!
Peter Uhlík
Doc. MUDr. Branislav Geryk – 90
2. marca 2011 uplynulo 90 rokov od narodenia váženého martinského lekára a vysokoškolského učiteľa, zakladateľa Ústavu pracovného
lekárstva, Doc. MUDr. Branislava Geryka, tvorcu
kultúrneho Martina a Slovenska, budovateľa a
ochrancu československej vzájomnosti, milovníka štefánikovskej tradície, dlhoročného predsedu
agilného Klubu TGM a MRŠ v Martine.
V Martine si pamiatku na jeho osobnosť – agilitu, príslovečnú spontánnosť, priamosť a čestnosť vďačne spomíname. Vyrástol z najlepších
slovenských národných a kultúrnych koreňov.
Starý otec, ktorý bol známym slovenským evanjelickým učiteľom v Zariečí, otec – učiteľ, neskôr
budovateľ a správca Slovenského národného
múzea v Martine, boli mu príkladmi kresťanskej
ľudskosti, ktorú si nadovšetko ctil. Na otcovom
hrobe na martinskom Národnom cintoríne prelial nejednu vďačnú slzu, ktorú venoval všetkým,
ktorí obetavo a nezištne pracovali a pracujú na
národa roli dedičnej.
On sám bol mimoriadne obetavým a nezištným predstaviteľom slovenského lekárstva. Počas štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave,
ktoré absolvoval počas 2. svetovej vojny, patril
k predstaviteľom protinacisticky zmýšľajúcej slovenskej mládeže a zapojil sa do Slovenského
národného povstania. Po vojne ako mladý lekár
viedol rozsiahle exhumačné práce v okrese Martin. Poznal viaceré osobnosti popravené za účasť
v protifašistickom odboji. Jeho pocity pri exhumovaní ich telesných ostatkov boli mimoriadne silné.
Po čase o tom vydal príznačné svedectvo: Okrem
osamelých hrobov som najotrasnejšie chvíle pre-

žíval pri exhumácii masových hrobov: Bukoviny
(48 ľudí), Stráne (11 ľudí), Sklené-Turček (282 z
toho 12 detí). Neznesiteľné horúčavy a zápach
sprevádzali toto peklo na zemi. Bezpečne sme
dokázali, že masové hroby boli dielom Nemcov.
No nemenej otrasnou skutočnosťou bol však masový hrob, v ktorom bolo zavraždených 184 obyvateľov Skleného, väčšinou nemeckej národnosti.
Vraždy mali na svedomí nejakí partizáni. Vyšetriť
to má prokuratúra. Ak sa tieto udalosti hodnotili ako vraždy, vraj je to premlčané. Ak by sa to
považovalo za genocídu, nešlo by o premlčanie.
Do dnešného dňa, a to môžem zodpovedne povedať, od nikoho som sa nedozvedel a ani naša
tlač o tom nepísala, či všetky prípady masových
hrobov boli riadne vyšetrené, vinníci potrestaní a
pozostalí odškodnení. Je to veľmi smutné, že sa
zabúda na tieto obete.
Ako lekár martinskej nemocnice, v ktorej pracoval v rokoch 1947 – 1981, založil Ústav pracovného lekárstva, z ktorého sa neskôr zrodili
základy Kliniky pracovného lekárstva pre stredné
Slovensko. Znalosti, ktoré boli potrebné na jej
vybudovanie získaval na dlhodobých stážach v
Čechách (Praha) a na Morave (Brno, Ostrava,
Gottwaldov – Zlín). Napísal celý rad knižných
a časopiseckých prác, ktoré sa stali základným
predpokladom na vybudovanie odboru pracovného lekárstva na Slovensku. Tým principiálne
prispel nielen k dobrej povesti martinskej nemocnice, ale aj k vybudovaniu Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine.
Sľubný profesionálny rast MUDr. Branislava
Geryka nespravodlivo zabrzdil rok 1968, v ktorom
sa mnohonásobne angažoval v úsiliach o víťazstvo demokratizačného procesu vo vtedajšom
Československu. Všeobecne známym sa stal
jeho humanistický akcent, prostredníctvom ktorého dôrazne vyslovil dôležité občianske či mravné
otázky a posolstvá. Na jednom z martinských demokratizačných stretnutí položil kľúčové otázky
vtedajšieho Martina: Pýtam sa či v dejinách nášho
národa nemá žiadne miesto generál Štefánik?
Či sa nezničilo zariadenie jeho parížskeho bytu
v priestoroch Slovenského národného múzea v
Martine a múzejné predmety boli deponované do
pivničných priestorov? Pýtam sa ďalej, či sa obnoví proces proti dobrému človekovi Vajdičkovi,
ktorý mal jedinú chybu, že bol farárom? Pýtam
sa, kto je zodpovedný za rozkradnutie pozemkov
po nebohom martýrovi, zavraždenom profesorovi
Štarkovi? Pýtam sa ďalej, kto šikanoval študentov
martinského gymnázia…, že nemohli doštudovať,
že museli stáť predo dvermi, lebo boli deťmi „vrajkapitalistov“? Vyzývam filmového režiséra Ivana
Passera a jeho sestru Evu Passerovú, filmovú
umelkyňu, ktorá filmové umenie preslávila v mnohých krajinách sveta, aby nám povedali, prečo
nemohli doštudovať na martinskom gymnáziu?
Gerykov prejav štylizovaný s najväčšou otvorenosťou a zreteľnou adresnosťou, nepochybne
prednesený s príslovečným temperamentom,
dostal sa neskôr do všetkých jeho kádrových posudkov a stal sa v nich zámienkou na jeho prenasledovanie rovnako, ako ňou bola i jeho účasť na
iných demokratizačných iniciatívach, napríklad
na spontánnej manifestácii po vstupe spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, ktorá sa uskutočnila v auguste 1968.
Vo svojich spomienkach o tom napísal: Keď boli
naši vládni predstavitelia odvlečení do Moskvy,
zamestnanci martinskej nemocnice usporiadali
protestnú manifestáciu. Zúčastnili sa na nej lekári, zdravotní pracovníci, pacienti v nemocničných
mundúroch, nejeden s barlami. Bolo nás okolo
päťsto. Bol som s kolegyňou v prvom rade... Popri nás sa motali obrnené vozidlá okupantov, na
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šťastie k zraneniu nedošlo. Hľadali sme vysvetlenie na tento nepriateľský akt, ktorý sme považovali za vrazenie noža do nášho srdca... Mňa
osobne prítomnosť na sprievode a prejavený nesúhlas s okupáciou stálo miesto primára a trvalý
zápis v v čiernej listine nepriateľov štátu. V Langošovom zozname spolupracovníkov figurujem v
kategórii preverovaný: nepriateľ štátu!
Občianske postoje a iniciatívy lekára – primára
MUDr. Branislava Geryka mali neblahé dôsledky.
Hoci bol priekopníkom – zakladateľom nového
a aktuálneho medicínskeho odboru, odňali mu
primariát. Ako vedúci paraklinických disciplín na
novozaloženej Lekárskej fakulte UK v Martine
sa nesmel pedagogicky a vedecky habilitovať.
Aj z týchto dôvodov pracoval ako ambulantný a
závodný lekár v Závodoch ťažkého strojárstva v
Martine, kde založil oddelenie pracovného lekárstva. Bol známy ako čestný a dôsledný lekár s
vynikajúcou povesťou. Práve z týchto dôvodov
mu po páde komunizmu v roku 1990 udelili zlaté
plakety – tak martinská (v súčasnosti univerzitná) nemocnica, ako aj martinská lekárska fakulta

a vymenovali za mimoriadneho docenta. Bol to
čas naplnený uznaním, ale i novými hektickými
úlohami a dôležitými posolstvami. Nečudo, ak
práve Branislav Geryk 8. januára 1990 na rehabilitačnom zhromaždení Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine prítomným kládol na srdce
nadčasovú úlohu: Úspech martinskej lekárskej
fakulty nemožno hodnotiť len počtom kandidátov
vied, doktorov vied, docentov a profesorov, ale v
neposlednom rade i tým, ako prispela k zlepšeniu
zdravotného stavu nášho obyvateľstva a hlavne
aký morálny, demokratický a humanistický základ
dala do vienka svojim učiteľom a študentom.
Rok 1990 vytvoril pre MUDr. Branislava Geryka nový priestor pre jeho mravnú, demokratickú
a humanistickú činorodosť. Bola to predovšetkým
pamiatka milovaného generála Milana Rastislava
Štefánika, ktorá ho v januári 1990 priviedla spoločne s prof. Zorou Frkáňovou k rozhodnutiu založiť v Martine Klub priateľov T. G. Masaryka a
M. R. Štefánika. Na jeho pôde sa združil pozoruhodný počet členov – milovníkov demokratických
tradícií z Martina i zo širokého okolia.

Martinská verejnosť sa so svojím váženým
občanom, vynikajúcim lekárom, vlastencom a
vzdelancom, milovníkom slovenskej kultúry a
predstaviteľom česko-slovenskej vzájomnosti,
kresťanom-evanjelikom, ktorý miloval duchovné
tradície Slovenska a patril k pravidelným účastníkom martinských evanjelických služieb Božích,
mužom, ktorý ctihodné kultúrne tradície starého
Martina vďačne a starostlivo strážil, obhajoval a
zasadzoval sa o ich obnovu, doc. MUDr. Branislavom Gerykom (2.3.1921–14.9.2007), rozlúčila
v slnečnom dni 18. septembra 2007. Zomrel 14.
9. 2007 v deň 70. výročia úmrtia TGM. Odpočíva
na martinskom Národnom cintoríne v spoločnosti
mnohých, ktorých nadovšetko miloval, ale i tých,
s ktorými vedel – vo veciach pre národ podstatných, pre kultúru a civilizáciu principiálnych – vášnivo a statočne polemizovať.
Bol skutočným demokratom a veľkým humanistom.
Miloš Kovačka

Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
Toronto, Kanada: Dovoľte mi, aby som
Vám osobne, ako aj Spoločnosti M. R. Štefánika zaželal požehnaný a úspešný nový rok
2011. Chcem Vám tiež poďakovať za Bradlo
a len ľutujem, že sme Vás neinformovali o našom programe pri príležitosti 90. výročia tragickej smrti a 130. výročia narodenia M.R.Štefánika. Predstavili sme ho v „PORTRÉTE“
ako ľudskú bytosť, bez akýchkoľvek pátosov,
ale ako jedinečnú osobnosť, ktorá prečnieva,
vyčnieva nad ostatných. Želám Vám všetko
najlepšie a som v úcte.
Dušan Tóth
Jediné múzeum na svete mimo územia
bývalého Sovietskeho zväzu venované pamiatke A. S. Puškina je v Brodzanoch, neďaleko mesta Partizánske. Skupina dvadsiatich
členov a sympatizantov Spoločnosti M. R.
Štefánika (medzi nimi 4 občania Nórskeho
kráľovstva a traja z ČR) navštívili toto múzeum na jar 2011. Celodenné podujatie, ktoré
začalo prijatím u starostu Brodzian Antona
Zimu pripravil predseda Klubu M. R. Štefánika v Partizánskom Štefan Ševčík. Mimoriadne
zasvätený bol výklad riaditeľky múzea Mgr.
Evy Geršiovej nielen o muzeálnych exponátoch, ale aj o bývalých majiteľoch kaštieľa a ich
vzťahu k ruskému básnikovi svetového mena,
Alexandrovi Sergejevičovi Puškinovi a jeho
rodinným príslušníkom. Aj keď básnik Brodzany nikdy nenavštívil, jeho manželka so štyrmi
deťmi sem často prichádzala a trávila tu letné
mesiace spolu so svojou sestrou, manželkou
majiteľa kaštieľa. Odchádzali sme obohatení o
zaujímavé vedomosti s prianím, aby táto malá
perla medzi slovenskými muzeálnymi objektmi
vošla do povedomia našej verejnosti a bola turistami viacej vyhľadávaná. Zaslúži si to.
Ladislav Koudelka
So sochou nesúhlasím: Pozorne sledujem úmysel znovu postaviť sochu Márie Teré-

zie v našom hlavnom meste. Nepoznám tých,
ktorí sa o to usilujú, ale zdá sa mi, že by to znehodnotilo odkaz Štefánikov a legionárov, veď
Rakúsko - Uhorsko bránilo vzniku ČSR nielen
do posledných dní monarchie… A ak by kvôli
cisárovnej odstránili z daného miesta sochu
Štúra s jeho družinou, tak by to bolo naozaj
bizarne smutné, veď Habsburgovci Slovákov
zradili aj v revolúcii 1848… Samozrejme, nič
nemám proti dobovej osvietenosti panovníčky,
všetky reformy však konala v záujme svojej
dynastie.
B. Tvarožek, Bratislava

Ophrys holubyana. Tento druh orchidey je
chráneným endemitom (t.j. vyskytuje sa len
na neveľkom území) Bielych Karpát. Holubyho pamätná medaila sa stala významným exponátom v Múzeu – rodnom dome Samuela
Štúra v Lubine.
26. júna 201 si Lubinania pripomenuli na
slávnostných bohoslužbách významného národovca, kňaza a publicistu Gustáva Zocha (3.
7. 1884 – 10. 2. 1924), ktorý v Lubine prežil
obdobie maďarizácie a prvej svetovej vojny.
Bol kruto prenasledovaný. Napísal drámu „Z
otroctva k slobode!“ Dbal o vzdelanie a kultúru
v obci. Na jeho pamiatku pomenovali LubinaSmutná správa
nia kultúrny dom, ktorý postavili v roku 1935.
Pozerám na fotografiu spred košariského Počas socializmu sa tento názov nepoužíval,
Múzea M. R. Štefánika v roku 2005, na ktorej je ale 26. 6. bol názov – Kultúrny dom Gustái čerstvý politológ z Trnavskej univerzity Dárius va Zocha - opäť prinavrátený Na slávnosti sa
Jurík pred preberaním ceny verejnej literárnej zúčastnili aj vnuci Daniel Zoch s manželkou a
súťaže, vyhlásenej Spoločnosťou M. R. Štefá- Branislava Zochová.
nika k 125. výročiu narodenia nášho rodáka.
Oľga Hrabovská
Dostal ju za historickú esej „Prométeovské dielo Štefánikovo“. V stredu 1. júna 2011 sme
Vážení a milí čitatelia Bradla! Vysoko si
sa dozvedeli neskutočnú správu. Tridsaťročný
Dárius, jeden z mladých členov našej Spoločvážime každé euro, každý cent, ktorým
nosti tragicky zahynul v Roháčoch. Bude nám
prispievate na našu spoločnú činnosť, na
za Darkom, rodákom zo Senice veľmi smutno.
Česť jeho pamiatke!
náš občasník. Vzhľadom na obmedzený
Peter Uhlík
počet strán dovoľujeme si Vám oznámiť,
Lubina:
že od č. 62/2011 v rubrike „Poďakovanie
Pri príležitosti 175. výročia narodenia lubinského rodáka, kňaza a botanika J. Ľ. Holubyho
za sponzorské dary“ budeme uvádzať
uskutočnili sa 27. marca 2011 spomienkové
len
vyššie sumy ako 5€. Robíme tak v
bohoslužby. Pri tejto príležitosti Slovenská
nádeji, že pochopíte túto skutočnosť
botanická spoločnosť pri SAV v Bratislave venovala obci Holubyho pamätnú medailu, ktorú
nie ako nevšímavosť alebo nevďačnosť,
odovzdal doc. RNDr. Karol Erdelský. Medaila
ale snahu využiť priestor pre iné články.
sa udeľuje významným vedcom – botanikom.
Na jednej strane medaile je plastický portrét
Budeme však hľadať možnosť, aby sme
J. Ľ. Holubyho, na druhej strane je stvárnený
aspoň raz v roku urobili sumár všetkých
kvet jedného druhu orchidey z rodu Ophrys,
darcov a patrične sa poďakovali.
ktorý pomenoval botanik András na počesť
J. Ľ. Holubyho hmyzovník Holubyho, latinsky
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NAŠI JUBILANTI

50-tich rokov sa dožíva
16. 3. Ľudmila Putznerová z Piešťan
55 rokov oslavuje
6. 1. František Sejút zo Spišskej Novej Vsi
18. 2. Oľga Lenková zo Žiliny
7. 4. Astrid Lovrantová z Prahy
5. 6. Miroslav Bursa z Prahy
60-tiny slávi
28.1. Viera Hegedüsová z Brezovej p/Bradlom
17.3. Amália Bartošová z Lipt. Mikuláša
26.3. Jolana Janičkárová z Košíc
29.3. Anna Nosková z Brezovej pod Bradlom
Kytica k 65-im narodeninám patrí
25.1. Darine Novekovej z Košíc
20.2. Zore Piatrikovej z Bratislavy
11.3. Josefovi Vaněkovi z Prahy
18.3. Alžbete Kučerovej zo Starej Turej
20.3. Jánovi Šubovi z Brezovej p/Bradlom
29.3. Anne Nemcovej z Dudiniec
2.4. Márii Janíkovej z Brezovej p/Bradlom
15.4. Zdenke Matějkovej z Lipt. Mikuláša
19.6. Valérii Gandelovej z Dudiniec
21.6. Anne Hruškovej z Brezovej p/Bradlom
23.6. Božene Reptovej z Brezovej p/Bradlom
Sedemdesiatiny si pripomínajú
14.1. Slávka Kovačková z Martina
3.2. František Hos so Spišskej Novej Vsi
9.2. Jarmila Válková z Hlbokého
27.3. Elena Šustíková zo Starej Turej
10.4. Daniel Ďuračka z Bánoviec nad Bebravou
19.5. Igor Štubňa z Nitry
9.6. Anna Pavelková z Brezovej pod Bradlom
14.6. Zora Maixnerová z Liptovského Mikuláša
75 rokov oslávili
4.1. Jana Seifertová z Prahy
18.2. Ján Jorík z Brezovej pod Bradlom
29.5. Ladislav Derian z Prahy
7.6. Vojtech Vecán z Prahy
10.6. Alois Chytil z Prahy
K osemdesiatke blahoželáme
21.3. Zore Kedrovej z Bratislavy
85 rokov oslávil
4.2. Jozef Havaš z Prahy
Deväťdesiat rokov si pripomenuli
6.2. Štefan Jorík z Bratislavy
6.3. Jozef Beňovský z Dudiniec
5.5. A.Kostelná z Brezovej pod Bradlom
AD MULTOS ANNOS, VÁŽENÍ ČLENOVIA
SPOLOČNOSTI MILANA R.ŠTEFÁNIKA
Naše blahoželanie patrí aj tým, ktorých údaje
redakcia zatiaľ nemá k dispozícii

ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV
Spoločnosť M.R.Štefánika sa lúči so svojimi členmi,
ktorí opustili jej rady:
11.12.2010 zomrel vo veku 51 rokov pán Ivan Grolmus,
z klubu SMRŠ v Partizánskom
20.4. 2011 sa v Starej Turej konal pohreb dlhoročnej členky
SMRŠ Emílie Alušicovej (79)
17.4.2011 sa v Brezovej pod Bradlom rozlúčili s dlhoročnou
členkou SMRŠ Irenou Papánkovou ( 96)
Česť ich pamiatke!
Nezabúdame…

SVADBA

Dňa 27. decembra 2010 uzavreli manželstvo Ľubica Dlhá a
Pavel Machač v ev.kostole sv.Michala v Prahe. (Pani Ľubica
je členkou klubu SMRŠ v Starej Turej)
Srdečne blahoželáme!

NARODENIE
Manželom Viktórii a Jozefovi Košťanským (členom SMRŠ) z
Košíc sa 4.januára 2011 narodila dcérka Sofia.
Sofinke i rodičom želáme všetko šťastie sveta.
Poďakovanie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika za
finančné príspevky, zaslané v závere roku 2010 a do konca
mesiaca máj 2011 patrí týmto členom a sympatizantom:
* Trenčiansky samosprávny kraj
* COOP Jednota Senica
* Z Bratislavy: Ing. Gertrúde Žvachovej, Eve Dekanovej,
Ing. Ľubomírovi Hyánekovi, Miroslavovi Vráblikovi, Branislavovi Tvarožkovi, Darine Dostálovej, Anne Gregorovičovej, Darine Čičmancovej, Ivanovi Bzdúšekovi, Darine
Škvařilovej
* Z Lady: Milanovi Mariňákovi
* Z Košíc: Kataríne Mattovej, Ladislavovi Eštokovi, Želmíre
Malátovej, Marte Šmihulovej, Ing. Jurajovi Kočišovi, Božene Polczerovej, Vladimírovi Klimovi, Alojzovi Adamovi.
* Z Nových Sadov: Blažene Mésárošovej, Kvetoslave Molnárovej
* Z Brezovej pod Bradlom: V. Čiernej, Jánovi Iždinskému,
Ľubošovi Valáškovi ml., Branislavovi Noskovi, p. Blanárikovej, Alžbete Klimkovej, Ivane Langovej
* Z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi
* Z Martina: J. Okálovi, Elene Šenoldovej, Zore Frkáňovej
* Z Prahy: Milanovi Rastislavovi Černíkovi
* Z Myjavy: Jánovi Gálikovi
* Z Trenčína: Jiřímu Eggovi
* Z Kremnice: Igorovi Sivošovi
* Zo Starej Turej: Jaroslavovi Rojkovi, Františke Pšenicovej, Figurovi, Vladimírovi Brezinskému
* Z Nového Mesta nad Váhom: Viere Noskovej
* Z Bánoviec nad Bebravou: Vladimírovi Kováčovi, Danielovi Ďuračkovi a B. Frankovej zo Slaný
* priaznivcom – sympatizantom, ktorí formou pravidelných
príspevkov, zadaním trvalého príkazu pravidelne prispievajú na činnosť SMRŠ a jej občasník Bradlo
* iným anonymným darcom,
* a všetkým tým, ktorých sme nevedeli identifikovať z výpisov, ktorí venovali našej Spoločnosti 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010.
Ďakujeme!
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Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

POZVÁNKA

Spomienkový akt na Štefánikovej chate
Členovia Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši pozývajú všetkých členov
Spoločnosti M. R. Štefánika, ale aj sympatizantov Spoločnosti
na slávnostný spomienkový akt, ktorý sa uskutoční
na Štefánikovej chate pod Ďumbierom
7. augusta 2011 (nedeľa) o 13.00 hodine.
O osobnosti M. R. Štefánika prehovorí Ing. Jaroslav Bartánus
a návštevníkov očakáva vo vynovenej chate aj zaujímavý program a
občerstvenie.
Bližšie informácie o podujatí na telefónnom čísle 0918 348 597.
Dovolenkové pobyty v penziónoch a hoteloch
pre členov spoločnosti M. R. Štefánika na rok 2011

tlačiareň
Piešťany
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Šrobárova 5, 917 01 Trnava
Ing. Ladislav Dubravský, konateľ firmy
Mobil: +421 905 720 275, +421 918 689 171
Mail: rmc.tta@gmail.com

Zľavy sa môžu pohybovať až do úrovne 35%
V prípade otázok kontaktujte predsedu klubu Partizánske,
p. Štefana Ševčíka na tel. č.: 0907 228 131 alebo e-mailom:
stefansevcik201@gmail.com

SENICA

P OĎ AKO VAN IE
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika úprimne ďakuje
premiérke Slovenskej republiky p. Ivete Radičovej za finančný dar, vďaka ktorému sme mohli všetkým členom zaslať bezplatne dve čísla občasníka BRADLO.

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

DOPISOVATEĽOM BRADLA

Poďakovanie Spoločnosti M. R. Štefánika patrí Tatiane Grófovej za spravovanie webovej stránky Spoločnosti
M. R. Štefánika v uplynulom období
a takisto aj Pavlovi Mikovi, ktorý navrhol a vyhotovil novú web stránku
SMRŠ.

• Termín uzávierky príspevkov do č. 62 je 15. november 2011
• Fotograﬁe posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
– nezmenšujte ich!

OZNAM
Na základe rozhodnutia Výboru SMRŠ, VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI M. R. ŠTEFÁNIKA sa uskutoční
dňa 15. októbra 2011 so začiatkom o 10.00 hod. v priestoroch
MsKS-kultúrno-spoločenského centra Fontána, Beethovenova
1 v Piešťanoch. Vzhľadom na aktuálnosť diania sledujte prosím
aj webovú stránku našej spoločnosti.

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