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Čo platí o aktívnych poli-
tikoch, isteže v diferencovanej 
miere platí aj o osobnostiach 
minulosti, ktoré zasahujú pamäť 
súčasníkov;  o tých, čo už vošli 
do dejín a stali sa predmetom 
historiografi e, dejín kultúry, tre-
ba premýšľať diferencovane.

* * *
Teda história, teda živá osob-

nosť minulosti nepochybne je 
to mimoriadny, jedinečný, ba až 
slávnostný moment, keď si situ-
ácia alebo historická osobnosť 
vynucuje, nárokuje, vyinkuluje 
miesto v dejinách. Súčasníci re-
agujú rozlične – buď tento pos-
tulát zavrhnú, odmietnu alebo 
ho odložia ad acta, na neskoršiu 
priaznivejšiu chvíľu, konšteláciu 
alebo sa im podarí vytvoriť fait 
accompli a trvalo sa otvoria brá-
ny vstupu do dejín, vstup a vzo-
stup sa podarí, hoci tiež nemusí 
byť hneď aj isté, či natrvalo, či 
hrdina zostane v panteóne národa 
alebo opäť – ako sme svedkami 
takpovediac hromadného vý-
padku osobností komunizmu – a 
vzápätí klesne do nehistorickej 
hmly, do prítmia hmloviny nepa-
mäti. Je to tak asi preto, že his-
torická perspektíva nebýva jed-
notná a nejednotnosť sa udržuje  
i časom  a zväčšuje sa odstupom. 
Čím je osobnosť alebo situácia 
významnejšia, tým väčšia je aj 
možnosť historicky disparát-
neho hodnotenia. Milan Ras-
tislav Štefánik je príkladom 
takéhoto trieštenia perspektív.

Osobnosť Milana Rastisla-
va Štefánika (1880 – 1919) je 
pevnou súčasťou historického 
komplexu udalostí 20. storočia, 
komplexu, ktorý súvisí s prvou 
svetovou vojnou, s  rozpadom 
Rakúsko-Uhorskej monarchie, so 
vznikom samostatného národné-
ho štátu Slovákov a Čechov, ale 

aj s udalosťami ruskej revolúcie 
1917 a jej konzekvenciami. Tvo-
ria spolu jednotnú plochu, rovi-
nu, nielen vyvrcholenie, ale celok 
veľkého historického komplexu, 
do ktorého je zasadená osobnosť 
štátnika, politika, generála a ved-
ca Štefánika. Časový odstup, ale 
aj zmenená historická perspek-
tíva nám dovoľuje vidieť v ňom 
zástoj muža, ktorého si pripomí-
name nielen vďaka historickému 
kalendáru. Iba v takomto kom-
plexe vidno kontúry historického 
diela osobnosti minulosti, jeho 
historickú veľkosť a legitimitu.

V súvislosti s ním pozoru-
jeme, ako medzi spomínanými 
plochami, ktoré sa prekrývajú, 
vznikajú diosmózy. Historické 
udalosti, ktorých spoluaktérom 
je Štefánik, tvoria rôzne formy, 
napríklad okrem iných formu pa-
raboly, ktorá vedie ďalej ponad 
našu historickú chvíľu (podobne 
ako paraboly Plutarchove, kto-
ré – hoci sa nepribližujú – tvoria 
jednotu); línie sa však môžu i 
skrúcať, točiť, zohýbať a ich ko-
niec sa môže vracať k začiatku, 
vytvárať kruh, ktorý sa pokúša 
konzervovať obsah dejín, opako-
vať ich, zvečňovať ich v tangen-
ciálnom dotyku. Štefánika mož-
no chápať aj ako identifi kačnú 
postavu takýchto foriem pohybu.

Historiografi a vrhá svetlo na 
udalosti a ich popredných akté-
rov, sprehľadňuje ich, uspora-
dúva, zviditeľňuje súvislosti a 
perspektívy- objektivizuje ich 
(svet zhora). Pravda, vieme, že 
existujú aj iné dejiny (dejiny 
zdola), zrodené z bezmocnosti, 
utrpenia, neistoty, neviditeľné 
až tajné - tragické; nebývajú v 
pozornosti historiografi e, ktorá  
nevidí dialekticky naše šťastie i 
veľké nešťastia. V osude M. R. 
Štefánika sa dotýkajú a spájajú 
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S Tebou sa rozprávam

S Tebou sa rozprávam na Bradle svojho snenia,
generál vesmíru zasnený tulák -vojak, 
pošmúrna inovať padá mi do klávesov,
cez obraz zlomený trepoce smútku chvoja.

Som tulák Tvojich ciest, si prizma mojej túhy,
Mont Blanc ma očaril snehovej búrky, vytím
za farieb preludom kráčal som s Tebou mlčky
Afrikou páliacou, zablúdil na Tahiti.

Meteor zhasnutý zjasnený smrti dúhou,
padajúc zažiaril naposled aureolou,
v odkaze mŕtvych pier zaplesal smrti dychom,
spálený živlu hrou plameňov sebevôľou.

S Tebou sa rozprávam na kvádroch Bradla ticha,
do tónov padá mi horúci popol vtáka,
krídlami domával v plameňoch vykrvácal,
zastonal horizont a vietor poľom plakal.
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obidve perspektívy. Ak podľa 
Aristotela príroda pracuje „v 
skrytosti“, o to väčšmi to platí 
o dejinách.  Utláčaní a trpiaci sa 
stretajú, objavujú svoju spolu-
patričnosť, vedú ich aj spoločné 
spomienky- naakumulovaná pa-
mäť, siahajú až do kolektívneho 
podvedomia, nie na poslednom 
mieste spoločné ciele. Existujú 
horné a dolné hybné sily dejín, 
medzi nimi vznikajú vibrácie, 
interakcie, fraktálne väzby, pri-
pravujú nečakané situácie, kto-
ré si pripravujú a privolávajú aj 
osobnosti, aké potrebujú. Štefá-
nik nepochybne bol takou  osob-
nosťou. Pripravovali ju faktory 
rodové, eminentne slovenské, 
stredoeurópske a celoeurópske a 
svetové – faktory rôznych histo-
rických stupňov a rozmerov, his-
torických  sociálnych kultúrnych 
poriadkov. Nie sú to azda iba 
taineovské petits faits, aj keby to 
boli iba historické atómy, vieme 
o nich z fyziky – že môžu uvoľ-
ňovať neslýchané energie. V sú-
vislosti s historickou legitimitou 
Štefánikovej osobnosti je dôleži-
tá otázka, do akej miery sa sám 
zúčastňoval na konštituovaní 
historického faktu prvej veľkosti.

Bezpochyby je zmysluplné – 
teda  dôležité pre sebachápanie 
Slovákov – pýtať sa na špecifi c-
ky slovenské formovanie osob-
nosti, ktoré hrali a hrajú mar-
kantnú úlohu v politike, kultúre, 
hospodárstve. Skúmať, či a do 
akej miery sa odlišuje od spolo-
čenstiev, ktoré si mieru diferen-
ciácie a integrácie na poli štát-
nosti ustálili už dávnejšie pred 
nami. Slovensko je v  porovnaní 
s väčšinou európskych národov 
malá krajina, ktorá si túto svo-
ju najvlastnejšiu mieru napätia 
z mnohých historických príčin 
(možno dodnes) nenašla, ale jej 
osobnosti vo všetkých časoch 
prekračovali jej životný priestor 
a teritoriálne hranice. Zo svojho 
úzkeho a obmedzeného (obmed-
zovaného) priestoru vyžarova-
li do šíreho i bližšieho sveta a 
v dotyku s ním sa vždy vlastne 
kryštalizovali. Ak berieme ako 
kritérium napojenie na vývin 
(západo) európskych myšlienok 
a ideí, myšlienkových a poli-
tických pohybov pod vplyvom 
Francúzskej revolúcie, osvieten-

stva a romantizmu, ojedinelý vý-
skyt osobností v starších časoch 
vystriedal priam nápadne veľký 
počet skvelých duchov sloven-
ských osobností medzi uhorský-
mi jakobínmi, bernolákovcami, 
osvietencami a romantickými 
štúrovcami. Akiste netreba oso-
bitne skúmať príčiny a motívy, a 
teda aj plodnosť kontaktu s mies-
tami európskej vzdelanosti, nie 
inak príčiny ojedinelosti výskytu 
politickej osobnosti v živote slo-
venskej spoločnosti týchto čias. 
Ak by sme sledovali politické 
stopy pôsobenia slovenských 
osobností minulosti, osobit-
ne jakobínov, bernolákovcov a 
štúrovcov, akiste by sme mohli 
bez osobitného zveličovania po-
vedať, že Milan Rastislav Šte-
fánik rozvinul etapu politického 
emancipačného procesu Slová-
kov, ktorý rozhodujúcou mierou 
aktivizovali štúrovci, sám je de-
dičom politicko - sociálneho gé-
nia Jozefa Miloslava Hurbana a 
Ľudovíta Štúra. Stal sa hovorcom 
moderného Slovenska a zároveň 
paradigmou jeho politiky. Zá-
roveň je príkladom superiornej 
slovenskej osobnosti, ktorá sa 
rozvinula vo veľkom svete Zá-
padu a ani na chvíľu neprerušila 
životodarné spojenie s materin-
skou krajinou a jej duchovným a 
citovým potenciálom, znásobu-
júc ho pre budúcnosť. Ukázal a 
dokázal, že treba hľadať prístup 
k svetu na základe duchovných 
substancií a síl vlastného pôvo-
du a svojho vlastného subjektu; 
vtedy je to dotyk plodný, vte-
dy nepohlcuje, ale znásobuje.

Štefánik je príkladom osob-
nosti, ktorá nič nedostala za-
darmo, ktorá sa doslova vypra-
covala svojim vlastným úsilím. 
Je príkladom  skúsenosti, že 
osobnosťou sa stáva iba človek, 
ktorý sa formoval v protiklad-
ných a protirečivých situáciách, 
ktorý vedome spracúval protire-
čenia, s ktorými sa musel kon-
frontovať, naučiť sa vyrovnávať 
(často enormné) napätia, vnú-
torné i vonkajšie tlaky. Práca na 
sebe – rozhodujúci moment, na 
ktorom visí hodnota osobnosti. 
Vedel sa projektovať do „ab-
solútnej“ pozície a v rozhoduj-
úcich momentoch odtiaľ čerpal 
energie (neraz na pokraji úplnej 

vyčerpanosti). V dôležitých ob-
lastiach nadosobného záujmu 
znásoboval svoju suverenitu a 
veľkosť tým, že ju delil. Preto 
bol úspešný a možno v tom bol aj 
osudový moment; jeho najbližší 
spolupracovníci sa vždy pokú-
šali prerásť tohto výnimočného 
človeka: bezmocnosť ducha voči 
„moci“ ne-ducha? Osobnosť je 
vždy individualita, ale nikdy sa 
nevykryštalizuje bez druhých, 
bez prostredia, spoločnosti.

* * *
Hovoriť o osobnosti Milana 

Rastislava Štefánika, pravdaže, 
neznamená hovoriť o  abstrakt-
nej veličine, lež o konkrétnej 
historickej osobe, o reálnom 
človeku, ktorý sa stal historic-
kým fenoménom, o ktorého 
existencii jestvuje veľa doku-
mentov, svedectiev, interpretácií 
a dezinterpretácií, chválospevov 
i polemických sporov – o jeho 
živote, povahe, práci, diele, nie 
na poslednom mieste o jeho 
smrti a odkaze. Ale individuali-
ta je v niečom aj nadhistorická 
a mimospoločenská – subjekt. 
A keďže každý čin je svojou 
povahou premietaním osobnosti 
do vonkajšieho sveta navonok, 
a vonkajšie fakty, udalosti, skut-
ky, a to aj politické, nie sú niečo, 
čo nemá do činenia s najvnútor-
nejšou bytosťou človeka, s jeho 
podstatou, charakterom a dušou, 
pravdu o Štefánikovej osobnosti 
hľadáme v oscilácii medzi tými-
to rovinami. Relatívne viac-  hoci 
zďaleka nie všetko- vieme o jeho 
vonkajších osudoch, dosť málo 
vieme o jeho vnútornom životo-
pise, o jeho vnútorných svetoch 
a konfl iktoch, o jeho reálnej a 
intelektuálnej osobnosti sa napo-
kon dozvieme viac z esejí F. X. 
Šaldu a  Alexandra Matušku než 
z ostatnej dokumentárnej litera-
túry, ktorá je ešte vždy deravá.

Ak pomaly obnovujeme re-
fl exiu o Štefánikovi a po známom 
Holotíkovom dekonštruktiviz-
me, tzv. štefánikovskej legendy 
(1962) v službách celkom kon-
krétnej ideológie, ale aj politic-
kých záujmov, po Holotíkovi, 
ktorý sa pokúšal detronizovať 
našu historickú osobnosť a ktorý 
nám väzí v hrdle ako guča, čo sa 
nedá prehltnúť (zjavujú sa prvé 
veľké práce – M. Vároš, M. S. 

Ďurica. E. K. Kautský atď.); je to 
aj zásluhou vyžarujúcej duchov-
nej energie Matuškovej a Šaldo-
vej meditácie napísanej s veľkým 
vnútorným zaujatím, ale aj pre-
svedčením, ktoré preklenuje ni-
elen holotikovské, ale aj súčas-
né postmoderné dekonštrukcie 
osobnostného subjektu v rámci 
proklamovaného konca „veľkého 
príbehu“ jednotlivca či národa a 
národov, ktorý by mal byť už iba 
fi ktívny. Pravda, holotíkovská 
dekonštrukcia mieri na osobu, na 
človeka, berie mu nie legendu, 
lež podstatu, spochybňuje náro-
ky na atribút historickej veľkosti 
(činov, pre ktoré ho ľud pokla-
dal za „národného bohatiera“).

Osobnosť typu Štefánika iste-
že dnes netreba carlyleovsky he-
roizovať, ani polívkovsky boha-
tierizovať. Nepochybne to však 
bol výnimočný človek, určite nie 
nijaký extrémny typ, akým by ho 
chceli mať pozitívne či negatívne 
legendarizácie. Stál na popred-
nom mieste zápasov o slobodu 
národa, o štátnosť Slovákov a 
Čechov, ktoré sa pre vec skon-
čili víťazstvom, pre jeho osobu 
tragicky. Štefánik, bol mnoho-
stranná osobnosť, prejavoval sa 
ako vedec, ako homo politicus, 
ako diplomat, vojak, stratég. Bol 
to mimoriadne schopný, origi-
nálny mladý človek, ktorý za ne-
celých dvadsať rokov aktívneho, 
nadpriemerne činorodého živo-
ta vyoral brázdu, ktorá sa nedá 
prehliadnuť a – dnes to už možno 
aj tvrdiť – ani vymazať z pamäti 
histórie vpísanej nielen do foli-
antov, ale aj do kolektívnej skú-
senosti. Dokumenty a svedectvá 
hovoria o jeho aktivite vedeckej, 
organizátorskej, diplomatickej, 
vojensko-politickej, pôsobil ako 
člen a podpredseda Národnej 
rady česko-slovenskej, ako zá-
stupca hlavného veliteľa česko-
slovenských légií, ako minister 
národnej obrany a minister vojny, 
dosiahol hodnosť generála fran-
cúzskej armády, bol nositeľom 
vyznamenania Rytier Čestnej 
légie, Veliteľského kríža Čestnej 
légie – sú to vonkajšie súradnice 
pôsobnosti Štefánika: svedectvá 
hovoria o fascinujúcom človeku, 
iskrivom temperamente, o mu-
žovi činu vyžarujúcom nezdolnú 
energiu, o mimoriadnom komu-
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nikatívnom talente a spoločen-
skej noblesnosti, o neuhýbajúcej 
priamosti. Bol to muž s najvyš-
šími nárokmi na seba a svojich 
spolupracovníkov. Duch chce 
vládnuť, t.j. presadzovať sa, ako 
duch mať moc; Štefánikov duch 
musel predovšetkým ovládať 
seba, choré a umdlievajúce telo, 
muža bolesti v sebe samom. Na 
pozadí nemalého utrpenia, kto-
ré premáhal (len si pripomeňme 
početné operácie žalúdka), je pri-
am neuveriteľná jeho mobilita, o 
ktorej svedčí mapa jeho počet-
ných i opakovaných ciest medzi 
slovenskou dedinkou Košariská, 
Prahou a Parížom, USA a  Bra-
zíliou, cez Oceániu po Japonsko, 
od Vladivostoku k Jasnej Poľane 
cez celú Sibír, Španielsko, Srb-
sko, Alžírsko, Taliansko – cesty 
nielen horizontálne, ale aj verti-
kálne (početné výstupy na Mont 
Blanc, na horu Quito, letecké ces-
ty). Kde bral energie na prejavy 
priateľskosti, vľúdnosti, veľko-
dušnosti a veľkomyseľnosti v 
odovzdávaní, na kooperáciu, na 
konzekventnosť v službe rodine, 
národu, vojsku a štátu. Odovzdá-
val sa jej celý, hoci to nebýva 
vlastnosť mužov úspechu, akým 
nepochybne bol vo všetkých ob-
lastiach, ktoré si cieľavedome 
vytyčoval a ktoré sa mu ponúkali 
ako šance (na poli štúdia, vedec-
kej kariéry, spoločenskej, vojen-
skej,  politickej, medzinárodnej). 
Bol však aj prihrdý na to, aby si 
úspech vynucoval metódami, aké 
pre ľudí jeho typu a úrovne ne-
boli dosť noblesné (hoci práve 
sem mieria holotíkovské útoky 
znevažujúce jeho úsilia). Jeho 
vplyv, sféry vplyvu jeho osob-
nosti ustavične rástli: bol teda i 
konkurent (aj o ňom platia slová 
básnika a mysliteľa Ferdinanda 
Pessou: „Každý čin je svojou 
povahou premietaním osobnos-
ti do vonkajšieho sveta a keďže 
vonkajší svet je z veľkej a hlavnej 
časti zložený z ľudských bytostí, 
toto premietnutie osobnosti v 
podstate znamená vstúpiť nieko-
mu do cesty, prekážať, zraňovať 
a drviť druhých, podľa toho, 
akým spôsobom konáme.“ Štefá-
nik však nevstupoval nikomu do 
cesty spôsobmi, ktoré by mohli 
byť neprijateľné, ale vyzýval už 
tým, že existoval; po dosiahnu-

tí cieľa pre neho nebolo miesta.                                         
* * *

Začalo sa to láskou k hviez-
dam – romanticky a symbolicky, 
pokračovalo ich štúdiom v cud-
zine, objavovaním kozmického 
poriadku i ľudského (európskeho 
a svetového) vesmíru. Tu preja-
vil hneď na začiatku elementárnu 
vlastnosť veľkých – energickosť, 
ktorá ho sprevádzala po celý (re-
latívny krátky) život („Ja sa pre-
bijem, lebo sa prebiť chcem!“). 
Bázou skúšky, ale i bránou do 
sveta sa stal Paríž, najeurópskej-
šie z európskych miest, podľa 
Micheleta „heroická a duchovná 
bytosť“. (Paris, ville de bruit, 
de fuméet de boue). Tak ako 
vidiečana Restifa de la Bret-
tonne, veľkého románopisca, 
uviedol do parížskych salónov 
Beaumarchais (ako vieme z de-
jín literatúry, čo malo závažné a 
rozhodujúce literárne dôsledky), 
tak uvádzal slovenský vidie-
čan svojich spolubojovníkov do 
tých istých salónov, čím nielen 
slovenskú a českú (rakúsko-u-
horskú) otázku presadil na med-
zinárodné fórum, ale poskytol aj 
príklad prekročenia duchovnej 
provinciálnosti našej politiky. 
Kto však uviedol slovenského vi-
diečana do  vysokých kruhov zá-
padných spoločností? Románovo 
sa traduje, že ženy, odpoveď je 
akiste zložitejšia, hoci možno 
práve románová biografi a (ktorú 
nemáme) by ukázala túto cestu.

Milan Rastislav Štefánik sem 
prichádza z kruhu západoslo-
venskej vidieckej inteligencie, 
ktorá sa v minulosti grupovala z 
kňažstva, najmä evanjelického, 
ktoré – na rozdiel od katolíckeho 
– svoju vzdelanosť, bezprostred-
nejšie mohlo odovzdávať potom-
kom, ktoré i v krajine nepriazni-
vých podmienkach národnostnej 
politiky Uhorska takto pestovalo 
živé národné povedomie. Mladý 
Štefánik ho prebral a zintenzív-
nil, ale inak nepokračoval v ceste 
diktovanej pomermi, pôvodom 
a tradíciou. Prekročil ich sčasti 
už štúdiom v zahraničí, ktoré ho 
však neviedlo do tradične ne-
meckých jazykových oblastí, ale 
do Prahy a potom do Francúz-
ska. Táto orientácia sa ukázala 
ako rozhodujúca. Tu, v Paríži, 
sa rozvinuli podstatné osobitosti 

jeho charakteru, jeho intelektuál-
nej a emocionálnej fyziognómie, 
zvláštnosti osobnosti, ktoré sa 
značne odlišovali od obvyklého 
rámca ambicióznych emigrantov 
tých čias hľadajúcich uplatnenie 
prostredníctvom vyspelej cudzi-
ny. V Paríži jeho myslenie a sprá-
vanie nadobudlo nové dimenzie. 
Naučil sa myslieť európsky, ale 
aj výraznejšie proslovensky, tu si 
rozvinul a upevnil svoju dvojitú 
identitu, vedomie politickej zod-
povednosti za osudy svojej kraji-
ny, s ktorou zostal spätý navonok 
i vnútorne. Okrem kultúrnej a du-
chovnej atmosféry hlavnej met-
ropoly európskej kultúry, ale aj 
politiky progresívneho myslenia 
zohrali tu hlavnú kľúčovú úlohu 
osobné kontakty a známosti s 
vynikajúcimi osobnosťami tých 
čias. Tieto ľudské styky, pri kto-
rých  mladý Slovák uplatnil svoju 
nevšednú kontaktibilitu, sociálnu 
inteligenciu, prehĺbil nielen  jeho 
väzby s francúzskou krajinou, 
jej veľkou kultúrou, jazykom, 
ale vplývali aj na formovanie 
jeho historického a politického 
problémového vedomia, ktoré 
aktivizovalo jeho účasť v národ-
nooslobodzovacích úsiliach čes-
ko-slovenských vyúsťujúcich do 
revízie starej inercie vazalstva, 
slovenského provincializmu, 
ktorý cieľavedome pestoval 
rakúsko-uhorský hegemonizmus 
u Slovanov starej monarchie.

Štefánik ako popredná hla-
va parížskeho zahraničného od-
boja Čechov a Slovákov, ktorý 
sformoval pri svojom návrate 
zo srbského frontu v decembri 
1915 pochopil, že vo vojne ide 
o osud a budúcnosť Slovenska 
a že Francúzsko a jeho spojenci 
môžu podstatnou mierou pomôcť 
vymaniť národ spod hegemónie 
maďarsko-rakúsko-nemeckej, 
pravda, za predpokladu víťazstva 
veľmocí Dohody nad nemecko-
rakúskym blokom. Jeho vlastná 
aktívna účasť letca, meteorológia 
a generála na strane Francúzska 
bola nepochybne motivovaná 
touto stratégiou. Angažoval sa 
na strane tých, s ktorými sa za-
slúžil o novú mapu Európy a  o 
vznik Česko-Slovenska, teda 
o nový poriadok v tieni či pod 
patronátom Západu, o novú slo-
venskú identitu, na ktorej ďalšej 

kryštalizácii sa už nemal bezpro-
stredne podieľať. Nepochybne sa 
podieľa dodnes svojim dielom 
a ideami. Stal sa spoluzaklada-
teľom prvého štátu Slovákov a 
Čechov, čo sa mu holotíkovci 
pokúšali uprieť (viď heslo Šte-
fánik v Encyklopédii Slovenska 
z roku 1981; búrači legendy za 
asistencie popredných osobností 
národnej kultúry napísali: „Bur-
žoázna historiografi a a publi-
cistika vytvorila okolo postavy 
Štefánika nepravdivú legendu vy-
nikajúceho diplomata a jedného 
z tvorcov čs. štátnosti“ (str. 751, 
zv.V.). Ak sú v hre veľké záujmy, 
dá sa človeku uprieť aj nos med-
zi očami! Štefánik nepochybne a 
nemalou mierou bezprostredne 
prispel k faktu, že sa slovenský 
a český národ vrátili na vlastnú 
štátnopolitickú obežnicu, nielen 
k sebavedomiu, ale aj k tvorbe 
nevyhnutných inštitúcií, a to vo 
formách, ktoré vývinovo zod-
povedajú historickej, kultúrnej, 
ekonomickej, mentálnej a geo-
grafi ckej realite obidvoch náro-
dov. O tom, že sa tento fakt do-
dnes nepokladá za vybavenú vec 
histórie, nás môže presvedčiť 
napríklad úvaha Thomasa Rossa 
o strednej Európe videnej očami 
Gusztáva Molnára, riaditeľa a 
politológa Dunajského inštitútu 
v Budapešti, ktorý vyčíta Wo-
odrowovi Wilsonovi a Francú-
zom, že v roku 1948 presadením 
princípu sebaurčovania národov 
pochovali monarchiu, pretože 
poslúchli „Masaryka et consor-
tes- českých nacionalistov“, a nie 
maďarských „federalistov“, ok-
rem toho údajne národy vtedy v 
tomto priestore ani neboli defi no-
vané! (T. Ross: Der Christus ohne 
Augen, Merkur 1993. č. 528)

- pokračovanie -                                                           
Vincent Šabík

Snáď nie je zbytočné 
úsilie moje,

snáď prispel som
a prispejem k stavbe 
velechrámu člove-
čenstva a pokroku.

M. R. Štefánik
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4. máj 2012 na Slovensku a vo svete
4. mája 1919 zomrel človek, 
ktorý svojim životom a kona-
ním posúval a formoval naše 
národné dejiny.

** Spomienkové stretnutie k 
93. výročiu  tragického úmrtia 
generála PhDr. Milana Rasti-
slava Štefánika sa začalo 3. 
mája 2012 v Evanjelickom a.v. 
chráme Božom v Košariskách, 
kde sa k prítomným  prihovo-
rili generálny biskup ECAV na 
Slovensku Miloš Klátik, senior 
Myjavského seniorátu Juraj Še-
fčík, domáca farárka Zuzana 
Durcová, duchovní z okolitých 
cirkevných zborov. Vystúpil aj 
domáci zborový spevokol.
 Spomienkové slávnosti pokra-
čovali na nádvorí  bývalej evan-
jelickej fary – dnes Múzea M. R. 
Štefánika – položením  kvetov k 
pamätníku, krátkym kultúrnym 
programom, príhovormi  sta-
rostky Košarísk a riaditeľky Mú-
zea, slávnostným zapálením, 
fakieľ a odchodom účastníkov 
pochodu po historickej ceste na 
Bradlo.
Na spomienkových slávnosti-
ach  sa  spolu s náčelníkom GŠ 
OS SR  zúčastnili  predstavitelia 
diplomatického zboru,  miestnej 
správy a samosprávy, členo-
via Spolkov a Spoločností, ná-
vštevníci z okolitých obcí. Zášti-
tu nad slávnostným podujatím 
prevzal predseda vlády Robert 
Fico. V rámci stretnutia na Bra-
dle  si prítomní vypočuli hymnu 
v podaní  dychovej hudby,  po 
ňom nasledovalo pietne  klade-
nie vencov,  kultúrny program,  
v ktorom vystúpil mužský spe-
vokol CZ ECAV Brezová pod 
Bradlom, odzneli  príležitostné 
básne… Hlavný prejav prednie-
sol náčelník Generálneho štábu 
OS SR gen. mjr. Peter Vojtek 
(uvádzame v  plnom znení).
„Vážení predstavitelia diploma-
tického zboru, vážená pani pri-
mátorka, vážení predstavitelia 
štátnej správy a samosprávy, 
ctené dámy a páni. Je dobré, 
ak poznáme svoje korene, svo-
ju minulosť, aby sme vedeli, kto 
sme a kam smerujeme. Preto je 
dôležité poznať svoju históriu, 
poznať a pripomínať si osob-
nosti našich dejín, ich činy a 
to ako sa im podarilo posúvať 

dianie vpred. O Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi, jeho živo-
te a práci bolo veľa povedané, 
preskúmané… Jeho myšlienky 
sú často citované a rozmanito 
interpretované, pretože tento 
človek za svoj krátky život sti-
hol vskutku mnoho. Nepoviem 
nič nové, no rád a hrdo by som 
chcel pripomenúť jednu z jeho 
myšlienok: „Nemôžeme uda-
losti tvoriť. Tie sú výsledkom 
tisícich faktorov, na ktoré nemá-
me na všetky vplyv. Môžeme 
im však dať určitý smer, útvar.“ 
On sám podľa nej aj konal. Veril 
v  nezničiteľnú vnútornú silu a 
vyspelosť slovenského národa. 
Pevne sa držal svojho videnia 
pravdy a spravodlivosti a za to 
aj bojoval. Bojoval ako vojak, 
politik, diplomat, vedec... Hoci 
svoj život zasvätil snahe o do-
siahnutie samostatnosti nášho 
slovenského národa, žiť v jeho 
milovanej oslobodenej krajine 
Štefánikovi, žiaľ, dopriate nebo-
lo. Náhla a nečakaná smrť bola 
osobnou tragédiou tohto nada-
ného človeka. No tragicky za-
siahla aj celý slovenský národ, 
ktorý ho ako osobnosť bojujúcu 
za vyslobodenie zo „žalára ná-
rodov“ v Uhorsku a vytvorenie 
Česko-Slovenskej republiky tak 
veľmi potreboval. Dovoľte, aby 
som ukončil svoj krátky prího-
vor na počesť generála Milana 
Rastislava Štefánika, ktorého 
93. výročie tragickej smrti sme 
si dnes prišli pripomenúť ešte 
jednou myšlienkou tohto veliká-
na našich dejín: „Nech každý z 
nás je dnes lepší ako včera a 
vlasť naša bude veľká a sláv-
na.“ Pokúsme sa odovzdávať 
jeho múdrosť ďalej, pretavme 
ju aj do svojich žiakov a pre-
dovšetkým do nášho konania, 
aby naše milované Slovensko 
bolo príjemným miestom na ži-
vot nás všetkých.“
Zapálenie vatier umocnili silný 
zážitok z krásneho  popoludnia.

** V predvečer tragického úmr-
tia sa uskutočnila aj pietna spo-
mienka pri Mohyle v Ivanke pri 
Dunaji. Zúčastnili sa jej pred-
stavitelia obecných a regionál-
nych samospráv, predstavitelia 
talianskej a francúzskej am-
basády, predstavitelia Matice 

slovenskej, vojnoví veteráni, 
žiaci základných škôl, občania 
miest… Prítomný bol aj pre-
zident SR Ivan Gašparovič a 
minister obrany Martin Glváč. 
K účastníkom stretnutia sa pri-
hovorili vedúci kancelárie prezi-
denta SR Milan Čič,  predseda 
MS Marián Tkáč, minister obra-
ny Martin Glváč a predseda 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

** 4. mája 2012 si pietnym 
miestom pripomenuli výročie 
tragického úmrtia vo vstupnom 
vestibule na Úrade vlády SR.

** Nadácia Milana Rastislava 
Štefánika pripravila spomien-
kové podujatie 4. mája 2012 v 
areáli Eurovea pri Pamätníku 
M. R. Štefánika v Bratislave. Na 

podujatí sa zúčastnili  predsta-
vitelia SR, predstavitelia rezortu 
MO SR a ozbrojených síl, čle-
novia diplomatických zborov, 
zástupcovia miestnej správy a 
samosprávy, zástupcovia slo-
venských krajanov zo srbskej 
Vojvodiny, členovia Spoločnosti 
M. R. Štefánika,  zástupcovia 
ČsOL, ako aj široká verejnosť a 
mládež. So slávnostným preja-
vom vystúpil štátny tajomník 
MO SR Miloš Koterec, ktorí o. 
i. povedal: „Hoci tento človek 
s neuveriteľným osudom zahy-
nul, hodnoty a ideály, pre ktoré 
žil a pracoval, nám tu zanechal. 
Aj po dlhej dobe od jeho smrti 
by sme mali robiť všetko preto, 
aby sme jeho odkaz poznali my 
a naše mladé generácie.“ Ge-
nerál Štefánik bol podľa jeho 
slov osobnosťou s rozmerom a 
myslením Európan. Miloval svoj 
národ, hrdo sa k nemu hlásil a 
hovoril o ňom vždy s úctou a  
vďakou. „Ak by si každý z nás 
osvojil čo i len jednu z ideí Mila-
na Rastislava Štefánika, prispe-
li by sme k lepšiemu a prospe-
rujúcejšiemu Slovensku a celej 
zjednotenej Európe. Geniálne 

dokázal skĺbiť národné a eu-
rópske záujmy“ – uviedol štátny 
tajomník M. Koterec.

** Vzdať mu  česť a položiť 
kvety prišli aj letci. Letisko Bra-
tislava si spolu so zástupcami 
Slovenského leteckého zväzu 
generála Dr. Milana Rastislava 
Štefánika si tiež pripomenulo 4. 
mája 2012 93. výročie tragickej 
smrti Milana Rastislava Štefá-
nika. 
Pietna spomienka spojená s 
kladením kvetov sa konala pri 
Štefánikovej bronzovej soche, 
ktorá je umiestnená v neverej-
nej časti nového odletového 
terminálu pred salónikom pre 
obchodných cestujúcich, nesú-
cim názov Caproni longue.
Spomienku si vrcholoví pred-
stavitelia letiska pripomínajú 
každý rok ku dňu jeho tragickej 
smrti.

Pietne spomienky sa konali 
v mnohých mestách Sloven-
ska.
* Osobnosť Milana Rastislava 
Štefánika si pripomenuli v My-
jave,  
* Aj v Trnave predstavitelia 
štátnej správy a samosprávy, 
predstavitelia evanjelickej cirk-
vi, spolky i občania vzdali hold 
osobnosti slovenského národa. 
Podľa viceprimátora Bystríka 
Stanka, Milan Rastislav Šte-
fánik zanechal nezmazateľnú 
stopu v európskom priestore. 
Dodal, že aj dnes je vzorom 
zdravého národného povedo-
mia, ktoré sa nezakladá na hľa-
daní nepriateľov, ale na snahe 
vytvárať vzťahy spolupráce.
* Celomestská pietna spomien-
ka sa uskutočnila v Stupave, 
* V Zohore bola  spomienka k 
pocte generála Štefánika
* V tomto roku sa  stretli účast-
níci 22. ročníka vlastivednej 
pochôdzky, ktorú organizuje 
Matica slovenská. Pochôdzka 
južným Slovenskom  začala v 
Šamoríne, pokračovala v Du-
najskej Lužnej a vyvrcholila v 
Ivanke pri Dunaji.
* Brezno – Miestny odbor  a 
Oblastné pracovisko Matice 
slovenskej v Brezne si každo-
ročne 4. mája pripomína tra-
gické úmrtie generála M. R. 
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Štefánika. V tomto roku, pre 
nepriaznivé počasie hlavnú 
časť programu spomienky pre-
sunuli do  matičných priestorov. 
Mária Macuľová – predsedníč-
ka OR MS v rodinnom archíve 
našla útlu publikáciu k 10. vý-
ročiu úmrtia Štefánika. Napísal 
a vydal ju v roku 1929 ako svoj 
príhovor k tomuto výročiu Jozef 
Cíger Hronský. Tento príhovor 
prečítala jeho neter – Mária 
Macuľová účastníkom pietnej 
spomienky. Po krátkej diskusii    
účastníci zaspievali obľúbenú 
Štefánikovu pieseň, v ktorej 
časť prosiacej matky „vráť mi 
Bože, vráť mi, toho môjho syna“ 
sa smutne niesla v priestoroch  
podujatia. S pietou sa po tejto 
časti presunuli k pomníku Mi-
lana Rastislava Štefánika, kde  
položili kytice kvetov Mária Ma-
cuľová a Ing. Dušan Švantner.

(Mária Macuľová)

Spomienky  na generála a 
vedca vo svete:
** 4. mája zorganizovalo slo-
venské veľvyslanectvo spo-
mienkové podujatie na pripo-
menutie si tejto významnej 
osobnosti pre obe krajiny. V 
areáli meudonského observa-
tória, pri soche M. R. Štefáni-
ka si ho pripomenula kladením 
vencov slovenská delegácia 
na čele s M. Eštokom sloven-
ským veľvyslancom, zástup-
cami mesta Meudon na čele 
s H. Marseillom, senátorom, 
primátorom mesta a členmi slo-
venskej krajanskej komunity vo 
Francúzsku.
Spomienkové stretnutia sa 
uskutočnili aj na Námestí M. R. 
Štefánika pri stéle v XVI. paríž-
skom obvode a pri pamätnej ta-

buli v XIV. parížskom  obvode 
za účasti zástupcov príslušných 
parížskych obvodov. 

** Milana Rastislava Štefáni-
ka  si pripomenuli aj členovia  
Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika, ktorí sa zúčastnili  
poznávacieho zájazdu a položili 
vence k pamätníku v Chamo-
nix a v Paulhan. (viď reportáž 
z cesty).

Nesporne k pekným poduja-
tiam patrili aj slávnostné spo-
mienkové popoludnia a večery 
organizované pri tejto príleži-
tosti Klubmi Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika na území 
celého Slovenska. Správu o 
nich prinášame v rubrike „Z čin-
nosti klubov“.

Súčasťou spomienkových sláv-

ností – bol hviezdicový pochod 
študentov podbradlianskeho 
kraja na Bradlo

* 4. mája sa v Štvrti Milana 
Rastislava Štefánika v Lučenci 
uskutočnil XVII. ročník tradičné-
ho podujatia s pietnou spomi-
enkou na M.R. Štefánika – Beh 
mládeže o Pohár Domu MS
* 12. mája sa uskutočnila Šte-
fánikova spomienková jazda, 
ktorá bola otvorením motose-
zóny na kopaniciach. Trasa jaz-
dy smerovala z Brezovej pod 
Bradlom na Bradlo (kde položili 
motoristi veniec) – Bukovec – 
Vrbovce – Myjava – Košariská 
– Brezová pod Bradlom.

-mg-

Spracované s láskavým poskytnu-
tím príhovoru gen. Vojteka, podľa 
dennej tlače a správ na internete.

V roku 2011 sme si pripomínali sté výročie 
významného vedeckého úspechu Milana Rasti-
slava Štefánika na Vava´u. Keďže sa dlhší čas 
zaoberám „osudmi“ dvoch pylónov na  Vava´u, 
ktoré  M. R. Štefánik sám zostrojil ako statívy 
pre prístroje na pozorovanie Slnka, zorganizoval 
som spolu s priateľmi výpravu na tento ostrov. 

Od roku 2009 som uvažoval o prevoze jed-
ného z pylónov na Slovensko. Žiaľ nebola „fi -
nančná“ vôľa ani tých najkompetentnejších, aby 
sa o tomto projekte uvažovalo seriózne a reálne. 
Na prevoz pylónu by bolo potrebné investovať 
zhruba dva mesačné platy poslanca SNR. 

V prvej fáze uvažovania o uvedenej myšlien-
ke, oslovil Miroslav Musil HE pani Evu Pono-
marenkovú, veľvyslankyňu SR v Austrálskom 
zväze o pomoc. Tá by spočívala v tom, aby sa 
podnikli kroky na nadviazanie  diplomatických 
stykov s Kráľovstvom Tonga a prípravu part-
nerov v Tonge, aby s prevozom jedného pylónu 
súhlasili. Druhý pylón mal zostať na mieste, kde 
vznikol – teda v Neiafu na vŕšku Paris. Do leta 
roku 2011 sa v tomto smere nepokročilo, hoci 
pani veľvyslankyňa vynaložila enormné úsilie 
(už na začiatku roka 2010 oslovila tonžských 
partnerov, ale dodnes – je február 2012 – nepri-
šla odozva).  V tomto roku ubehlo sto rokov od 
apríla 1911 a bolo nanajvýš vhodné aspoň si na 
mieste uctiť pamiatku nášho veľkého krajana. 
Položiť kvety, pripomenúť si Štefánikovu záslu-
hu o vznik ČSR, vztýčiť štátnu vlajku a aspoň 
takto vzdať hold velikánovi nášho národa.

Zaujímavé sú názory na to, či je vhodné py-
lón prípadne oba pylóny priviezť na Slovensko 
alebo ponechať na mieste, kde ich Štefánik pre 
svoje prístroje postavil. Uvediem krajné názory. 
Český astronóm Jiří Grygar hovoril „ponechať“, 
rovnako aj Vojtech Rušin. Výrazne kladne sa za 
prevoz na Slovensko vyjadril Pavol Kanis. Voj-
tech Rušin bol prvý, kto  mi povedal, že by stači-

lo postaviť na Slovensku repliku jedného alebo 
oboch pylónov. Na tlačovej konferencii pred 
odletom do Polynézie páni Dušan Podhorský a 
Peter Maráky vyjadrili názor, že by bolo vhod-
né priviezť oba pylóny alebo zhotoviť repliky 
oboch pylónov. Člen expedície Milan Supek 
zavŕšil debatu názorom, že k pylónom patrí aj 
replika prístroja (prístrojov), ktoré Štefánik na 
Vava´u používal. 

Pri zvažovaní o osude pylónov treba vziať do 
úvahy, že Štefánik a jeho pylóny Tonžanom „nič 
nehovoria“.  Iná situácia je na Tahiti. O pamät-
ník Milana Rastislava Štefánika nad Papeete vo 
Francúzskej Polynézii sa netreba obávať. Silný 
francúzsky vplyv zabezpečí jeho ochranu. Na 
Vava´u sú pylóny odsúdené k zániku. S jednou 
výnimkou – že sa o ne začnú Slováci starať. 
Buď tak budú robiť príslušní diplomati alebo 
krajania. Rozhodne by to bola aj vhodná náplň 
záujmovej aktivity spolkov Slovákov na Novom 
Zélande alebo v Austrálii. Pretože pravda je 
taká, že z Bratislavy sa o tie pylóny stará oveľa 
komplikovanejšie a nákladnejšie ako napríklad z 
Aucklandu, Wellingtonu alebo zo Sydney.

Keď uvažujeme o starostlivosti o pylóny, tak 
by bolo osožné dosiahnuť u guvernéra ostrova 
v Neiafu, aby sa jeho úrad venoval osvete v sú-
vislosti so Štefánikom a ostatnými astronomic-
kými výpravami v roku 1911. Rovnako by bolo 
zo strany predstaviteľov ostrova záslužné, keby 
zabezpečili nad pylónmi technický dohľad, na-
príklad aby okolie pylónov bolo upravené a bez-
prostredne boli pylóny ohradené symbolickým, 
nízkym  plotom. Významnú pomoc nám v tomto 
smere prisľúbila pani veľvyslankyňa Eva Pono-
marenková.

Aktivity expedície na Vava´u ´2011 sa sústre-
dili na renováciu písma na pôvodnej pamätnej 
doske z roku 1992 a predovšetkým na propagá-
ciu existencie a význam pylónov, čo by pomohlo 

zvýšiť povedomie Tonžanov o hodnote tejto kul-
túrnej pamiatky – významnej nielen pre Sloven-
sko, ale aj pre medzinárodnú hvezdársku obec. 
V tejto súvislosti sme odovzdali guvernérovi 
Vava´u list pána Jána Tataru – predsedu Spoloč-
nosti Milana Rastislava Štefánika.  

Zároveň sme uskutočnili detailnú technickú 
dokumentáciu a stiahli originálne nápisy na py-
lónoch, aby sme na Slovensku vedeli vyhotoviť 
hodnoverné repliky. Repliku  pylónov s vyrytým 
textom podľa originálu, plánuje tím expedície 
umiestniť v priestoroch rodiska a Múzea Milana 
Rastislava Štefánika na  Košariskách alebo na 
inom vhodnom mieste. *        

Počas komornej slávnosti, na ktorej sme si 
pripomenuli sté výročie pôsobenia Štefánika 
na ostrove, sme na jeden z pylónov pripevnili a 
odhalili pamätnú dosku.  Tabuľa so štátnym zna-
kom SR a logom Západoslovenskej energetiky 
je prejavom úcty občanov Slovenskej republi-
ky  k osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Na 
vŕšku Paris pripomína domorodým obyvateľom 
i cestovateľom historický význam miesta a vzác-
nosť artefaktu.

Výpravu pod záštitou Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika organizoval bratislavský 
Športový klub IAMES. Päťčlennú expedíciu 
tvorili: Jaroslav Oršula (vedúci výpravy), Fran-
tišek Kele (odborný garant), Milan Šimunčič 
(lekár, fotograf), Milan Supek (technické za-
bezpečenie dokumentácie), Michal Vasilko Kele 
(kameraman).

Expedíciu Vava´u 2011 podporila Západoslo-
venská energetika. Bola hlavným sponzorom. 
Výpravu fi nančne podporila aj predsedníčka  
vlády SR pani Iveta Radičová.

* Repliky pylónov budú umiestnené na ná-
mestí v Košariskách a v priestoroch Hvezdárne 
v Partizánskom.

František Kele

Sté  výrocie  pozorovania  zatmenia  Slnka  na  Vava‘u  Štefánikomˇ
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Nie je veľa ľudí, ktorí vedia, 
že aj v leopoldovskej pevnosti, 
súčasnej väznici, bol pomník 
generála M. R. Štefánika.

Najskôr niečo o pevnosti : keď 
Turci v roku 1663 dobyli pev-
nosť Nové Zámky, rozhodli sa 
vo Viedni, že je treba postaviť 
novú pevnosť proti postupu 
Turkov do zvyšnej časti Pova-
žia. Vybrali k tomu miesto pri 
Hlohovci. Pevnosť vyprojek-
toval architekt L. de Souches. 
Jej stavbu riadil J. M. Arigsper-
ger, ktorý už predtým postavil 
niekoľko protitureckých pev-
ností.
Pri položení základného ka-
meňa pomenovali pevnosť 
Leopoldis, podľa vtedajšieho 
rakúskeho cisára Leopolda. 
Stavali ju v rokoch 1665 - 1669. 
Turecký útok sa neuskutočnil, 
ale poslúžila Habsburgovcom. 
V roku 1854 ju prebudovali na 
vojenskú zbrojnicu a väznicu.

Pri 20. výročí založenia Čes-
koslovenskej republiky v roku 
1938 zamestnanci väznice a 
vojenskej zbrojnice postavili v 
nej na námestí pri barokovom 
kostolíku pomník s bronzovou 
bustou generála M. R. Štefáni-
ka. Autorom busty bol akade-
mický sochár Jozef Pospíšil, 
rodák zo  Siladíc, okres Trna-
va, ktorý vytvoril v roku 1938 
súsošie Štefánika v Trenčíne 

a sochy i busty viacerých vý-
znamných osobností. Jubilejný výbor osláv viedol 

vtedajší riaditeľ väznice Dr. 
František Kajan. Slávnost-
né odhalenie pomníka sa 
uskutočnilo 8. mája 1938 
pod protektorátom ministra 
a prezidenta vrchného súdu 
Dr. Martina Mičuru, preziden-
ta krajského súdu Dr. Aurela 
Vinczeho a okresného náčel-
níka Mikuláša Hubu. Zúčast-
nilo sa ho tiež veľa občanov 
zo širokého okolia. V blízkosti 
pomníka sa v ďalšom období 
konali rôzne telovýchovné a 
kultúrne slávnosti. Koncer-
toval tam i orchester z radov 
odsúdených. Pomník je na 
fotografi i.
Kedy boli pomník a pri ňom 
stojací kostolík zničené, sa 
nepodarilo zistiť. Pravdepo-
dobne to bolo po roku 1948, 
kedy odstraňovali takmer 
všetky pamätníky, ktoré pripo-
mínali Štefánikovu prácu za 
vytvorenie spoločného štátu a 
spomienky na neho.

Ján Maniaček st.
Pramene:
Pisoň Š.: Hrady, zámky a kaš-
tiele na Slovensku, Osveta 
Martin, 1973, s. 208,
Vlastivedný slovník obcí na 
Slovensku, SAV, Bratislava, 
19097, s. 143,

Pivovarči M.: Kto kradmou ru-
kou…, Život, r. XL, 1990, č. 28, 
s. 10.

Málo známy pomník generála M. R. Štefánika v Leopoldove

Pamätník M. R. Štefánika

Narodil som sa v Starej 
Turej, kde som prežil roky 
detstva a mladosti. S menom 
„Štefánik“ som sa stretol už 
v predškolskom veku, lebo 
často sa spomínalo v našej 
rodine. V mojej detskej duši 
tak rástlo presvedčenie, že v 
mohyle, na neďalekom Bradle 
je pochovaný niekto výnimoč-
ný. Bol som žiakom prvej či 
druhej „ľudovej“, keď som sa 
od „meštiankárov“ dozvedel, 
že pôjdu „pozerať“ na Bradlo, 
lebo Brezovania s Košarišťan-
mi tam zapália vatry. Robili tak 

roky, vždy v predvečer Štefá-
nikovej smrti. Stanovište, kde 
sme vtedy stáli pamätám si 
dodnes.

V ľudovej sme mávali škol-
ské slávnosti venované za-
kladateľom ČSR T. G. Masa-
rykovi, M. R. Štefánikovi a E. 
Benešovi. V čítankách boli 
o nich oslavné básne a ďal-
šie texty… Potom však prišli 
smutné roky päťdesiate. V 
meštianke, premenovanej na 
„osemročenku“, ako aj „jede-
násťročenke“, bývalom no-
vomestskom Gymnáziu M. 

R. Štefánika, už o otcoch-za-
kladateľoch štátu, nebola ani 
zmienka. Ak, tak len v zmysle 
negatívnom. Aj na fakulte nám 
o Štefánikovi prednášali podľa 
knihy Ľudovíta Holotíka „Šte-
fánikovská legenda a vznik 
ČSR“. Neveril som podsúva-
nému klamstvu a bral som 
ho od režimu ako nutné zlo. 
Dodával som si zároveň od-
vahu, že takto o našom rodá-
kovi žiakov učiť nebudem. Bol 
som pod vplyvom svojho otca, 
staroturianskych legionárov i 
niektorých prvorepublikových 

intelektuálov. Ich debaty o po-
litike, návraty do histórie v kon-
texte s prvou republikou, hod-
notenia Masaryka, Štefánika, 
Beneša a ďalších osobností 
boli pre mňa poučné.

Začiatkom občianskeho 
roka 1962 som ako pedagóg 
nastúpil do brezovskej základ-
nej školy. Pohľad na Štefániko-
vi mohylu nad obcou, priamo z 
okien školy, v ktorej som učil, 
nenechával ma ľahostajným a 
stal sa mi nepísanou výzvou. 
Mal som šťastie, že prvé dva 
roky som býval na námestí v 

O  JEDNEJ  Z  CIEST  K  ŠTEFÁNIKOVI
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starom meštianskom dome. 
Len stena ma oddeľovala od 
emeritného architekta Juraja 
Tvarožka, bývalého ruského 
legionára, s ktorým som sa pri-
atelil. 0d neho som mal množ-
stvo informácií, lebo na verej-
nosti sa o Štefánikovi mlčalo. 
V našej škole to ale najhoršie 
nebolo. V dôverných debatách 
so staršími kolegami sa de-
mokratický pohľad  na dejiny 
udržiaval. Aj v brezovských ro-
dinách sa štefánikovský a ma-
sarykovský kult tradične pes-
toval. K návšteve Bradla so 
žiakmi nám poslúžili tzv. bran-
né cvičenia, hoci v rozkaze 
bol za cieľ pochodu označený 
televízny vykrývač. Od neho 
to bolo k Štefánikovmu hrobu 
kúsok a tak sa žiaci dozvede-
li aj to,  čo im učitelia v triede 
ofi ciálne nezdôrazňovali. Patril 
som do skupiny nadšencov, 
ktorí v predvečer Štefánikovej 
smrti pokračovali v starej tradí-
cii pálenia vatier na mohyle. Až 
do roku 1968 sme to robili taj-
ne, hoci každý o nás vedel. Aj 
takto sme sa snažili upozorňo-
vať okolie na generála, len aby 
sa na neho nezabudlo. Potom, 
už v  dubčekovskom  období, 
Milan razom ožil. Dostal sa na 
stránky novín, časopisov, do 
programov televízie, rozhlasu, 
atď. Vyšla  kniha „M. R. Šte-
fánik“ od brezovského rodáka 
Jána Juríčka, v Košariskách 
sa v jeho rodnom dome pripra-
vovalo múzeum, kde autorom 
libreta bol Vladimír Zuberec. 
My učitelia sme v ND Štefáni-
kovom zostavili pôsobivý ume-
lecký program. Pripravili sme i 
seminár o živote a diele gene-
rála, doktora M. R. Štefánika s 
úvodnou prednáškou Štefana 
Štvrteckého. Bol som v orga-
nizačnej komisii nezabudnu-
teľných osláv na Bradle v roku 
1968. Na kopaniciach som 
sprevádzal spisovateľku Hanu 
Ponickú, ktorá si zaznamená-
vala spomienky ešte žijúcich 
Milanových spolužiakov. Mali 
sme besedu s  astronómkou 
Ľudmilou Pajdušákovou, ktorá 
v mladosti učila s našou kole-
gyňou Betkou Závodnou…

V auguste 1968 sme v Bre-
zovej, Košariskách a na Bradle 
privítali Štefánikovu snúbenicu 

Giulianu Benzoni, ktorá prija-
la čestné občianstvo nášho 
mesta. Potom k nám vtrhli 
okupačné vojská a prišlo tzv. 
„normalizačné obdobie“, ktoré 
postihlo aj Štefánika; ba i tých, 
ktorí to s  ním mysleli úprimne. 
I ja som sa ocitol v „Poučení“ a 
to v kapitole „Antikomunizmus 
a antisovietizmus na školách“, 

čo bolo dosť nebezpečné ob-
vinenie. Vyčítali mi postoje k  
Štefánikovi,  ktoré boli uverej-
nené v Učiteľských novinách. 
Nikdy som však nebol členom 
komunistickej strany a tak som 
sa vyhol prísnejšiemu postihu.

Zdalo by sa, že normalizá-
cia v súvislosti so Štefánikom 
priniesla obdobie „hluchoty a  
slepoty.“ Všeobecne áno, ale 
u nás určite nie, hoci po zá-
sahu zhora sme ťažko niesli 
likvidáciu už hotového Múzea 
M. R. Štefánika v Košariskách. 
Na Bradlo sa však domáci, ani 
ďalší Slováci a Česi nebáli už 
chodiť. Počas svojich pravi-
delných návštev som sa tam 
stretol s americkými a anglic-
kými diplomatmi, raz dokonca 
i so sovietskymi. Z množstva 
hostí, ktorých som sprevádzal 
spomeniem Andreja Plávku, 
Karola Stráňaia, Júliusa Pánti-
ka, Kláru Jarunkovú, Ruda Br-
táňa, Ladislava Chudíka, On-
dreja Malachovského, Juraja 
Sarvaša, Mikuláša Kováča a 
ďalších, napríklad spisova-
teľov „štyridsiatnikov“. V po-
dobnej ústretovosti k hosťom 
som spolupracoval so senio-
rom Ladislavom Valáškom.

V období gorbačovskej 

perestrojky som v roku 1987 
pomohol časopisu Štart zor-
ganizovať turistický pochod 
na Bradlo a to v súvislosti s 
viacročnou tradíciou „So Štar-
tom na 54 vrcholov Sloven-
ska“ (redaktori G. Bartovič, P. 
Pospíšil). Tento náš čin nene-
chal chladným spisovateľa a 
disidenta Dominika Tatarku. 

Napísal mi list, z ktorého vy-
berám: „Som veľmi rád, pán 
kolega, že ste zorganizovali 
púť na Bradlo. Vatru nášho ná-
rodného sebavedomia treba 
udržiavať, aby sa z nás nesta-
la bezduchá masa. Úspechy v 
dobrom snažení Vám želá…“

Stretal som sa aj s Hanou 
Ponickou, ktorá žila v Luka-
vici pri Sliači. Keď som sa v 
kúpeľoch zotavoval z prvého 
infarktu, v spomienkach sme 
sa vracali do roku 1968, kedy 
v Brezovej a na Košariskách 
sprevádzala Giulianu Benzoni. 
Splnil som aj jej prianie, keď 
som do Štefánikovho kraja 
preniesol spisovateľkin samiz-
dat „Lukavické zápisky.“

Bolo to v čase, keď sa aj 
na Bradle pohli veci dopredu. 
MsNV Brezová pod Bradlom z 
vlastnej iniciatívy začal s pra-
covníkmi technických služieb 
a brigádnikmi čistiace práce 
na mohyle a v jej tesnom okolí. 
Tento fakt bol výsledkom stále 
silnejúceho tlaku zdola urobiť 
niečo s chátrajúcim dielom. V 
roku 1988 sme u nás privítali 
ministra kultúry M. Válka, ta-
jomníka ÚV KSS G. Šlapku 
a okresných funkcionárov zo 
Senice. Rozhodlo sa, že na 

„záchranu mohyly“ zatiaľ „len“ 
národnej kultúrnej pamiatky, 
budú pridelené fi nancie, čo sa 
aj stalo. Do konca roka 1989 
sa na Bradle preinvestovalo 
milión korún, a to po spolu-
práci či dohodách MK SSR, 
Štátneho ústavu pamiatkovej 
starostlivosti a MsNV Brezová 
pod Bradlom.

V predvečer 70. výročia 
vzniku ČSR sme brezovskí 
učitelia v réžii kolegu J. Mi-
kláša pripravili slávnostnú 
akadémiu „Keď sa sloboda 
rodila“. K tomuto jubileu bol 
pred bradlianskou mohylou 
inštalovaný travertínový mo-
nolit s bronzovou tabuľou, kto-
rý návštevníkom pripomína,  
že 28. októbra 1918 vznikla 
Československá republika a 
jedným z jej zakladateľov bol 
aj generál doktor Milan Rasti-
slav Štefánik. Už predtým sme 
si priamo na mohyle pripome-
nuli 45. výročie SNP, keďže v 
podbradlianskom kraji pôsobi-
la II. čs. partizánska brigáda 
generála Štefánika. Činili sa aj 
organizovaní turisti, ktorí ob-
novili hviezdicový pochod na 
Bradlo.

Dá sa s nadsádzkou pove-
dať, že takto aktívnych nás v 
Brezovej zastihol studený no-
vember 1989. Hoci sa hlavné 
udalosti „nežnej revolúcie“ 
odohrávali v Prahe, Bratisla-
ve, my sme prvé stretnutie 
„štefánikovcov“ zrealizovali 
na zasneženom Bradle 9. de-
cembra 1989. Na podnet Hany 
Ponickej a brezovskej VPN 
prišlo asi 3 tisíc ľudí. Prítom-
ní vyzvali kompetentných na 
Štefánikovu rehabilitáciu. Keď 
večer stretnutie pokračovalo v 
košarištianskom evanjelickom 
chráme, aj jeho účastníci vyja-
drili nádej, že návrat M. R. Šte-
fánika do našej histórie bude 
už trvalou skutočnosťou. To 
už sme blízko dátumu zrodu 
Spoločnosti M. R. Štefánika.  
Som rád, že spolu s Jánom 
Iždinským a ďalšími priateľmi 
patrím medzi iniciátorov jej 
vzniku 24. februára 1990. To 
ostatné už je mnohým známe 
aj z časopisu Bradlo.

                                                                                                                        
Peter  Uhlík

Púť na Bradlo v roku 1987
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František Michalík,
učiteľ dušou i telom

Narodil sa ešte v 19. storočí 2. 
septembra 1893 v maloroľníckej 
rodine v Hrádku pri Slavičíne v 
Rakúsko-Uhorsku. Po skončení 
povinnej školskej dochádzky ab-
solvoval učiteľský ústav v Hradci 
Králové. V roku 1913 narukoval 
do Rakúskej armády a neskôr  ku 
koncu vojny prešiel do českoslo-
venských légií v Taliansku. Začal 
ako vojak, v bojoch bol postrele-
ný do žalúdka. Aj za túto ujmu 
na zdraví skončil ako kapitán. 

V roku 1918 po skončení prvej 
svetovej vojny a vzniku Česko-
slovenskej republiky armáda ešte 
robila poriadky pre nepokoje na 
južnom Slovensku.                                                                   

V tomto období spisovateľ J. 
G. Tajovský naliehal na českých 
učiteľov: „Bratia Česi zostaň-

te na Slovensku, potrebujeme 
vás…“ Tak aj František Micha-
lík zostal na Slovensku a stal sa 
prvým kvalifi kovaným učiteľom 
učiacim po slovensky v ľudovej 
škole v Ivanovciach pri Trenčíne, 
zároveň aj jej správcom. Ovládal 
nemecký jazyk, slovenčinu sa 
naučil sám. Správca Michalík v 
povojnových rokoch organizo-
val dovoz priemyselného tovaru 
spoza rieky Moravy. Vybavoval, 
podporoval aj fi nančne, uplatne-
nie niektorých svojich študentov 
na Morave a v Čechách najmä 
na poľnohospodárskych stred-
ných školách. Angažoval sa pri 
vzniku úverového družstva aj 
v okolitých dedinách a tiež pri 

vzniku ovocinárskeho spolku. 
Mal nemalú zásluhu aj pri vzni-
ku potravinového družstva: „Za 

predsedu dozorného výboru bol 
zvolený jeden z hlavných inici-
átorov František Michalík…“ 1) 
Pôsobil ako tajomník Trenčian-
skej sokolskej župy. 

Vysoký a vážený správca sa 
zaľúbil do vzrastom malej slo-
venskej učiteľky Alžbety, rode-
nej Menšíkovej zo Svätého Jura, 
ktorá v rokoch 1920 – 24 ukonči-
la učiteľský ústav v Modre. Spi-
sovnú slovenčinu ju učili svojpo-
mocne českí profesori, nakoľko 
mala len maďarské školy. V roku 
1926 sa s ňou František oženil a 
spolu učili v Ivanovciach do roku 
1938. F. Michalík nacvičoval di-
vadelné hry spolu s manželkou.  
V tomto období sa im narodili aj 
deti Vlasta a Svätopluk.

Okrem školskej činnosti 
F. Michalík organizoval kul-
túrny program pri rôznych                                                                                      
významných spoločenských vý-
ročiach a udalostiach. Za zmi-
enku stojí napríklad vítanie pre-
zidenta Beneša za Trenčiansku 
legionársku obec v Trenčian-
ských Tepliciach.

Po nástupe Hlinkovej gardy 
museli po 19 rokoch aktívnej 
práce opustiť Slovensko. Rok 
pôsobili v Považskej Bystrici 
a po vypuknutí druhej svetovej 
vojny v roku 1939 učili v Blat-
nici pod Svätým Antonínkem na 
Morave. I tu sa stal učiteľ Micha-
lík riaditeľom meštianskej školy.

Po atentáte na ríšskeho protek-
tora Reinharda Heydricha v roku 
1942 nemohli učiť, a to najmä 

z dôvodu angažovania sa Fran-
tiška  Michalíka v Legionárskej 
obci. Boli na nútenom dôchodku. 
Bývali do oslobodenia v provi-
zórnych podmienkach v nedo-
končenej mliekárni. Po vojne 
opäť učili do roku 1948. Potom 
sa  presťahovali do Istebníka pri 
Trenčíne, kde učili na základnej 
škole. F. Michalík pracoval aj 
ako školský inšpektor, ale táto 
administratívna práca mu veľmi 
„nevoňala“. Bol mužom činu, 
preto na dôchodku ešte externe 
učil na Pedagogickej škole a po-
máhal v knižnici. Dcéra Vlasta 
pokračovala v učiteľskom po-
slaní na Morave a v „púchovskej 
doline“. Syn Svätopluk, povola-
ním chemik, nadviazal na dobré 

rodičovské tradície pôsobením 
v telovýchovnej jednote Sokol a 
aktívnym podporovaním česko-
slovenskej vzájomnosti. Franti-
šek Michalík, môj dedko zomrel  
7. júna 1979 v Trenčíne, keď som 
mal štyri roky.

Tomáš Michalík, vnuk 

1) Ivanovce Minulosť a prí-
tomnosť (1477–1977) str. 16 

Zo spomienok na môjho starého otca

František Michalík, legionár druhý zľava

František Michalík (horný rad zľava 5). Učiteľský zbor, r. 1932 Ivanovce

František Michalik (v hornom rade zľava) so žiakmi Ľudovej školy, r. 1939–1940.



strana č. 9                               BRADLO č. 63

Dňa 13. marca 2012 sa v ju-
homoravských Valticiach usku-
točnila trojčlenná schôdzka pred-
staviteľov Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika (predseda 
Ing. Ján Tatara a Mgr. Mária Gal-
lová), Nadácie Milana Rastislava 
Štefánika (Prof. Ján  Fuska, Prof. 
Dušan Bakoš a Ing. Jozef Šesták) 
a Československej obce legionár-
skej (prvý podpredseda MUDr. 
Jindřich Sitta, tajomník Ing. Petr 

Hozlár a ďalší) s cieľom osobne 
sa zoznámiť, vzájomne sa obo-
známiť so svojou činnosťou a 
prediskutovať podklady pre spo-
ločné memorandum o konkrétnej 

spolupráci v budúcnosti.
Schôdzka mala prevažne pra-

covný charakter a jej mottom bola 
prospešnosť vzájomnej spoluprá-
ce všetkých troch organizácií, 

pestujúcich a prechovávajúcich 
odkaz československých légií a 
zakladateľov čs. štátu T. G. Masa-
ryka, M. R. Štefánika a E. Beneša.

Memorandum bude po schvá-
lení príslušnými vrcholnými 
orgánmi všetkých troch partner-
ských organizácií slávnostne pod-
písané v priebehu nasledujúcich 
mesiacov.

                      F. Vrábel

Príprava memoranda o spolupráci
Spoločnosti M. R. Štefánika,

Nadácie MRŠ a ČsOL

Československá obec legio-
nářská připravila a 24. ledna 2012 
spustila unikátní projekt pod ná-
zvem „Krev legionáře“. Projekt 
vychází z myšlenky, že v České 
republice žije odhadem osm set 
tisíc až milion potomků českoslo-
venských legionářů, kteří bojo-
vali na frontách 1. světové války 
a stáli tak u zrodu samostatného 
československého státu.

Smyslem projektu je proto 
umožnit široké veřejnosti přístup 
do databáze údajů o čs. legioná-
řích tak, aby jednotliví občané 
mohli zjistit, zda některý z je-
jich předků či příbuzných nebyl 
legionářem, kde bojoval a kde 
případně zahynul v bojích. K to-
muto účelu byly nově vytvořeny 
webové stránky www.krevlegio-
nare.cz, které slouží jednak jako 
databáze údajů o čs. legionářích, 
jednak jako místo setkávání po-
tomků čs. legionářů z 1. světové 
války. Zájemce o tuto unikátní 
službu může procházet údaje o 
legionářích, ke svým nalezeným 
předkům se může přihlásit a po 
registraci k nim doplnit známé 
části větve rodokmenu od legio-
náře až po současnost. 

Základem projektu je databáze 
čs. legionářů z 1. světové války. 
Její vznik prosadil po obnovení 
Československé obce legionářské 
v roce 1990 předseda historicko-
dokumentační komise ČsOL gen-
mjr. Rudolf Krzák, který se za 2. 
světové války ve Velké Británii 
významně podílel na přípravě a 
vysazování spojeneckých zpravo-
dajských a diverzních skupin do 
okupovaného Československa. 
Byl to totiž právě on, kdo osob-
ně přesvědčil tehdejšího ministra 
obrany Miloslava Výborného, 
aby Vojenský historický archiv 
Praha podle zachovaných doku-

mentů zpracoval do počítačové 
databáze seznam čs. legionářů. 
Pak až do své smrti řídil tuto 
záslužnou činnost směřující k 
zachování památky na legioná-
ře z 1. světové války. Po celých 
patnáct let tak byly pod vedením 
ředitele VHA dr. Juliuse Baláže 
vkládány statisíce údajů do této 
databáze. Přes různé peripetie, 
kdy například bylo nutné korigo-
vat a opravit ty, které do ní ne pří-
liš pečlivě vkládali v počátečním 
období vojáci základní služby, ji 
nyní tvoří údaje o cca 130 000 
čs. legionářích z 1. světové války, 
které jsou neustále upravovány a 
také vkládány na základě nových 
poznatků a podnětů občanů. 

V rámci projektu „Krev legio-
náře“ byla uzavřena dohoda mezi 
Vojenským historickým archivem 
a Čs. obcí legionářskou, které 
byla tato databáze předána k vy-
užití. Samotné spuštění projektu, 
jež bylo původně plánováno již 
v roce 2011, nebylo jednoduché 
a snadné. Především bylo třeba 
překonat určité nejasnosti, které 
vznikly v souvislosti s dodržová-
ním zákona na ochranu osobních 
údajů při vkládání údajů o potom-
cích legionářů na web projektu 
„Krev legionáře“, poté se řešila 
i řada běžných technických pro-
blémů.

Projekt byl nakonec spuš-
těn 24. ledna 2012 a zdá se, že i 
přesto, že nebyl zatím ofi ciálně 
prezentován široké veřejnosti, se 
začíná těšit zájmu veřejnosti. Jen 
za první tři týdny si zde svého 
předka legionáře vyhledalo více 
než třicet lidí, kteří také začali 
vytvářet jeho rodokmen. O počtu 

zájemců, kteří si svého dědečka 
či pradědečka „pouze“ vyhledali 
databázi (pro lepší vyhledávání 
byla původní databáze VUA Pra-
ha pro potřeba projektu upravena 
a zpřehledněna) bohužel zatím 
web nevede statistiku. Ale i to je 
možné v budoucnu upravit. Pro-
jekt totiž předpokládá, že po šesti 
měsících provozu budou vyhod-
noceny všechny připomínky uži-
vatelů a pokud to půjde, budou 
realizovány.

S tím souvisí možnost se v 
rámci projektu obracet emailem 
(krevlegionare@obeclegionar-
ska.cz) přímo na jeho zřizovate-
le, tedy Československou obec 
legionářskou s připomínkami, 
náměty či dotazy. Tak se již děje. 
Komunikace je různorodá. Ně-
kteří uživatelé mají náměty k po-
době webu, dalším pomáháme při 
hledání jejich předka, další mají 
i jiné prosby. Například jsme zá-
jemci zprostředkovali pátrání po 
hrobě dědečka-legionáře na ital-
ské Piávě přes vojenského přidě-
lence v Itálii.

Duchovním otcem a iniciáto-
rem projektu „Krev legionáře“ je 
1. místopředseda ČsOL MUDr. 
Jindřich Sitta. Je proto na místě 
se ho zeptat, v čem on vidí smysl 
celého projektu a co od něj v bu-
doucnu očekává. „Cílů projektu 
je hned několik. Vedle toho, že se 
snažíme vytvořit místo setkávání 
pro potomky zakladatelů státu a 
místo návštěv pro sympatizan-
ty, je podle mě daleko důležitěj-
ším cílem pokusit se probudit v 
přímých potomcích (nositelích 
dědičných informací) zájem o 
myšlenky, ideály, cíle, osudy, 

charakterové a morální vlastnosti 
jejich dědů a pradědů – prvore-
publikových legionářů,“ říká J. 
Sitta a dodává: „Cílem je rovněž 
připomenout potomkům schop-
nost předků obětovat vše vysně-
nému ideálu, připomenout jejich 
schopnost potlačit svůj osobní 
prospěch ve prospěch zájmu celé 
společnosti. Možná právě to je 
pro mě osobně tím nejdůležitěj-
ším. Vždyť po dobu téměř pade-
sáti dlouhých let došlo k přetržení 
kontinuity předávání tohoto his-
torického legionářského odkazu 
nejen ve společnosti, ale, a to je 
ještě horší, především v rodinách. 
Likvidace ČsOL a legionářského 
hnutí nacisty po jejich nástupu a 
komunisty rovněž po jejich nástu-
pu k moci je jednou z příčin mo-
rální a hodnotové devastace naší 
společnosti. Dalším z důležitých 
cílů projektu „Krev Legionáře“ je 
snaha touto cestou zapůsobit rov-
něž na vlastenecké cítění našeho 
národa, především pak u nastu-
pujících generací. V nich bychom 
rádi probudili a posílili vztah k 
národu a vlasti. Domníváme se, 
že zachování národní identity je 
důležité i ve sjednocené Evropě. 
Dalším cílem našeho snažení je 
touto cestou pozvednout „bo-
jového ducha“ našeho národa a 
běžných lidí naší společnosti, a 
to především dnes, v době krize. 
Právě na příbězích a osudech na-
šich předků je možno tuto odvahu 
a sílu načerpat. Ale životy a osudy 
našich vojáků-legionářů a jejich 
velitelů a politických představi-
telů mohou být příkladem i pro 
naše politické představitele bez 
rozdílu politické příslušnosti.“

Ladislav Lenk,
tiskový tajemník ČsOL

Unikátní projekt „Krev legionáře“
byl zahájen
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NOVÉ SLOVENSKO
Příběh tzv. „Štefánikova ostrova“ nebo „No-

vého Slovenska“ stojí sice trošku na okraji Šte-
fánikova historického významu a tím i badatel-
ského zájmu, ale je to příběh velmi zajímavý,  
vzrušující, trošku záhadný a exotický. Chceme-
li dnes „recyklovat“ vztah a zájem veřejnosti, 
zejména veřejnosti mladších generací o osob-
nost M. R. Štefánika,  má právě tento příběh 
velký potenciál. 

Jako „Štefánikův ostrov“ byl  u nás označo-
ván ostrov Tubuai, občas zkomolený na Tou-
buai nebo Tabuai. Nebudu vás napínat a hned 
vám prozradím, že je to omyl. Je to ale omyl 
důvěryhodný, protože ostrov Tubuai opravdu 
existuje a najdete ho v každém školním atlasu. 

Když ale Tubuai nemá se Štefánikem nic 
společného, který ostrov by to mohl být? Fran-
couzská Polynésie jich nabízí asi 130.

Když se Štefánik zamýšlel nad tím, co po-
třebuje vědec k dosažení úspěchu, jednou z 

podmínek byl dostatek peněz. Zformuloval  to 
v myšlence: Peníze jsou kyslík pro vědu, proto 
musíme být trošku zámožní. 

Nebylo mu tedy cizí  hodnotit svoje aktivity 
i s ohledem na možnost vlastního ekonomické-
ho profi tu. Takový je i příběh, o němž si bude-
me dnes vyprávět. Dnešním slovníkem řečeno 
šlo především o podnikatelský záměr. Vlaste-
necké kolorování přidali Štefánikovi adorátoři 
později.

Co se tedy můžeme k tématu Štefánikova 
ostrova běžně dočíst v literatuře?

Záleží samozřejmě na volbě autora i titulu. 
My jsme jako hlavní zdroje takových informací 
využili práce Rostislava Rajchla (Štefánikova 
pařížská léta) a Arnošta Bareše (Štefánikův 
memoriál a Štefánikova přátelství). Proč jsme 
důvěřovali právě těmto autorům? Pracovali s 
relativně malým časovým odstupem od popiso-

vaných událostí. Osobně se setkali s některými 
účastníky děje. Vycházeli z prvotních zdrojů 
informací a zachovávali si kritický odstup. Byli 
to vzdělaní a profesně schopní lidé.

Arnošt Bareš (1898 – 1974). Byl původně 
středoškolský profesor, překládal z francouz-
štiny, působil jako novinář, zahraniční zpravo-
daj ve Francii a od roku 1937 jako šéfredaktor 
ČTK. Od roku 1961 byl ředitelem  Informační-
ho ústředí OSN v Praze.

RNDr. Rostislav Rajchl  (1910 – 1987).  
Byl astronom a astronomický publicista, ale 
byl také archivářem Archivu Památníku osvo-
bození v Praze. Později byl astronom Štefáni-
kovy hvězdárny v Praze.

Příběh „Nového Slovenska“, který můžeme 
načrtnout na základě informací vytěžených z 
těchto zdrojů je asi takový:

Během pobytu na Tahiti v roce 1910 se Šte-

fánik setkal a spřátelil s panem Josephem A. 
Amedee (někdy psáno také Amédet), což byl 
francouzský obchodník, který střídavě žil na 
Tahiti a ve Francii. Nepatřil do první tahitské  
podnikatelské ligy. V knize Tahitiens, což je 
takové tahitské „Who is Who“, nemá vlast-
ní heslo. Je tam zmíněn pouze v souvislosti s 
významnou  rodinou LeBoucher. Vzal si totiž 
ženu pocházející právě z této rodiny.

Amedee Štefánika seznámil s možnostmi a 
limity podnikání a obchodování ve Francouz-
ské Oceánii, které lze shrnout následovně:

Základní komoditou byla kopra, tedy pro-
dukt kokosových plantáží. Další možnosti 
obchodu nabízely perly. Základem podnikání 
bylo vlastnictví pozemků. Těch bylo hodně, ale 
problém Oceánie spočíval v tom, že na nich ne-
měl kdo pracovat. Región čelil rapidnímu úbyt-
ku obyvatel a získání pracovních sil bylo alfou 

a omegou ekonomického přežití. 
Štefánik potřeboval řešit svoji fi nanční situ-

aci. Obchodní aktivita zaměřená na obchod s 
Tahiti byla nadějí. Byl si také dobře vědom vý-
znamu, který pro Oceánii bude mít Panamský 
průplav, který byl před dokončením.

Amedee by se mohl postarat o získání po-
zemků a Štefánik by se mohl pokusit získat 
pracovní sílu. Dobře věděl, že mnoho jeho kra-
janů odchází z vlasti a míří za obživou do USA, 
kde mnozí žijí ve svízelných podmínkách. Co 
takhle nabídnout některým z nich práci až v 
Oceánii? Štefánik věděl, že je to velmi složi-
tá a choulostivá otázka a také riziko. Zvažoval 
všechna pro i proti. Ale zkusit by se to dalo. 
Chtělo by to jenom nějaký kapitál. Amedee to 
odhadoval na 50.000 franků.

Mluvili spolu o koupi jednoho z korálových 
útesů v Ostrovech pod větrem. To můžeme 
přeložit jako korálový atol ve skupině Podvětr-
ných ostrovů. Mohli by tam založit kokosovou 
plantáž, pokud tam už nebyla.

Oba přátelé se  znovu  setkali v roce 1911 v 
Paříži. Amedee tehdy na tom byl ekonomicky 
špatně. Štefánik mu nabídl účast v obchodní 
společnosti „Société parisienne d´exportation 
et d´importation“ (Pařížská společnost pro ex-
port a import). Podařilo se mu sehnat základní 
kapitál 10.000 franků. Investorem byl Štefá-
nikův příznivec senátor Chautemps. Bylo to 
v rodině, protože Štefánik se zasnoubil s jeho 
dcerou Yvonne. Amedee se stal zástupcem spo-
lečnosti na Tahiti. 

Společnost založená Štefánikem a zastupo-
vaná v Oceánii Amedeem získala ostrov Tubai. 
Není úplně jasné, šlo-li o koupi nebo jenom 
pronájem. Jak to opravdu bylo bychom zřejmě 
vyčetli v archívu advokáta, který smlouvu po-
vinně registroval. Podle sdělení tahitských přá-
tel, by ty záznamy měly stále existovat, protože 
jsou velmi důležité pro legalizaci majetkových 
poměrů na Tahiti a ostatních ostrovech a čerpá 
se z nich i dnes. Už vím, po čem budu pátrat při 
další návštěvě Tahiti.

V době pařížského setkání Arnošta Bareše s 
panem Amedee, tedy v roce 1927, společnost 
patřila pánům Amedeovi a Homesovi, kteří na 
ostrově Tubai  stále provozovali kokosovou 
plantáž. 

V roce 1913 se Štefánik znovu vrátil na Ta-
hiti. Ve společnosti pana Amedee a jeho paní 
se tam zdržel 28 dnů. Řešili otázky spojené s 
činností jejich obchodní společnosti. Společně 
pak cestovali lodí do USA. 

Více se od Bareše ani Rajchla nedovíme.
Co se o tomto příběhu můžeme dovědět z 

jiných zdrojů?  Jsou takové informace vůbec k 
dispozici? Potvrzují nebo vyvracejí výše shrnu-
té informace? 

V roce 1910 Tahiti navštívil i český cestova-
tel a spisovatel Jan Havlasa. Štefánika znal už z 
doby pražských studií a ke svému velkému pře-

ostrov Tupai
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kvapení se s ním setkal na Tahiti.  Havlasa by 
tedy mohl být očitým svědkem, který by mohl 
všechno vyjasnit. Jeho role v příběhu ale na-
konec byla úplně jiná. Ještě se k ní dostaneme.

Další český cestovatel Archibald Václav 
Novák byl na Tahiti v roce 1920. Získal mi-
nisterský grant na hledání památek po Štefá-
nikovi. Setkal se s panem Amedee. V knize 
Tahiti-rajské ostrovy jižních moří, líčí  toto se-
tkání. Pro nás je důležitá informace o tom, že 
pan Amedee tehdy vlastnil ostrůvek Tubai. Na 
slovenskou kolonii se Novák pana Amedeea 
nezeptal. Dověděl se o ní až v USA cestou z 
Tahiti. Škoda. Přesto nám ještě poskytne velmi 
zajímavé informace.

V létě roku 1923 na Tahiti dorazil Miloš 
Řivnáč, poněkud nezkrotný mladý muž z Pra-
hy, černá ovce vážené pražské rodiny. Z Prahy 
musel zmizet, protože mu hrozil policejní zaty-
kač pro sérii podvodů. Jinak to ale byl člověk 
podnikavý a dobrosrdečný, obdařený značným 
kouzlem osobnosti. Dnes se o něm na Tahiti 
studenti učí, jako o zakladateli moderního ho-
telnictví a je mu přiznáváno autorství nápadu, 
udělat hotel ze skupiny tradičních tahitských 
obydlí fare. Jeho hotel Chez Rivnac v Punaauia 
byl první takový hotel na Tahiti. Dnes jsou jich 
ve Francouzské Polynésii desítky.V jeho ta-
hitských začátcích mu pomáhal pan Amedee. 
Řivnáč si prý pomohl s myšlenkou, že za války 
byl Štefánikovým pobočníkem. To samozřejmě 
pravda nebyla. Miloš Řivnáč byl velký baron 
Prášil. Nic méně je zřejmé, že mu Amedee sdě-
lil řadu informací a snad ho nechal i nahlédnout 
do písemností a dokumentů, které se týkaly po-
drobností Štefánikových kolonizačních plánů.

Záhy po příjezdu na Tahiti začal i sám Řiv-
náč organizovat svůj vlastní projekt přistěho-
valectví z Československa do Oceánie. Nena-
vazoval přímo na Štefánikovu vizi. Neměl v 
úmyslu získat námezdní pracovníky. Mělo jít o 
družstvo vlastníků, kteří by společně obhospo-
dařovali pozemky v tahitském údolí Papenoo. 

O něco později vznikl ještě jeden kolonizač-
ní projekt zaměřený na získání přistěhovalců z 
Československa. Řivnáčovou konkurencí byla 
Francouzsko-československá společnost Mar-
kézy. I její vůdčí osobnost Jindřich Hladík se 
dovolával Štefánika. Po této společnosti nám 
na ostrově Nuku Hiva zůstalo Vallé de Tchéco 
- České údolí.

Nelze bezvýhradně tvrdit, že by tyto projek-
ty byly přímým pokračováním projektu Štefá-
nikova. Byl pro ně snad jen inspirací. Pravdě 
blíž je asi to, že Řivnáč i Hladík Štefánika 
spíš zneužili k prosazení svých vlastních plá-
nů. Odkazy na Štefánika měly v očích úřadů 
legitimizovat jejich poněkud problematické a 
pochybné záměry.

Miloš Řivnáč v Oceánii, snad vůbec poprvé 
v životě,  pracoval.  U fosfátové společnosti na 
ostrově Makatea byl vedoucím chemické labo-
ratoře. Z této exotické adresy rozesílal dopisy 
na úřady v republice. V jednom z nich, který 
napsal  29. prosince 1924 na adresu konzulátu 

ČSR v Marseille, shrnul svoje dosavadní úsilí. 
Dopis je uložen v archívu ministerstva a může-
me v něm mimo jiné číst i tyto věty:

„Při studování otázky emigrační objevil 
jsem projekt Štefánikův o kolonizaci ostrova 
Tubai Slováky a to dodalo mně odvahy neboť 
byl jsem přesvědčen, že Štefánik byl jedním z 
těch lidí, kteří by jistě nebyli chtěli uvésti své 
krajany do neštěstí“.

Řivnáč také pilně psal články do pražských 
i oblastních novin. Aby trošku zastřel svoji po-
licejně evidovanou identitu, používal pseudo-
nymy Miloš Ably nebo M. R. Ivánovič. Jeho 
pravou identitu úřady odhalili až v roce 1925.

V Národních listech vyšly články „Ženy a 
láska tahitská“,  „Vzpomínky na Prahu z Ta-
hiti“  a zejména „Česká emigrace na Tahiti“. 
Články vzbudily mezi čtenáři značnou po-
zornost. Veřejnost byla na informace z Tahiti 
zvědavá, protože republikou už nějaký čas 
putovali cestovatelé Havlasa i Novák se svými 
přednáškami a vycházely jejich knihy o Tahi-
ti. Kolem možností a smysluplnosti usazení  a 
úspěšného podnikání Čechoslováků na Tahiti 
se v tisku rozvířila velmi bouřlivá diskuse. Ter-
čem pochybností se stala i skutečnost, že  se 
Řivnáč odvolával na Štefánikovy kolonizační  
vize a vzpomněl i jeho projekt zakoupení ostro-
va Tubai. Bylo to zřejmě poprvé, kdy se o něm 
širší veřejnost u nás dověděla.

Do diskuse se zapojili zejména  oba už 
zmínění cestovatelé – Havlasa a Novák. Jan 
Havlasa v Národní politice článkem „Tahitská 
mystifi kace“.   

Havlasa rezolutně prohlašoval, že Štefánik 
nikdy nic takového neplánoval. Jako nejpád-
nější argument pro své tvrzení uváděl, že  mu 
Štefánik nikdy nic takového neříkal. To byla 
určitě pravda. Setkali se na Tahiti v roce 1910 
a to ještě nebylo o čem mluvit. Štefánik mu nic 
říci nemohl, protože kolonizační projekt teh-
dy ještě nebyl zformulován. Havlasa tvrdil, že 
něco takového by mohlo napadnout jenom du-
ševně chorého člověka a zle osočil jak Řivnáče, 
o kterém však mnoho nevěděl, tak i mladšího 
kolegu A. V. Nováka. Byla v tom hlavně rivali-
ta a snaha vyřadit konkurenta na literárním trhu 
s cestopisy ne právě čistými prostředky. Nová-
ka dokonce obvinil, že na Tahiti vůbec nebyl 
a že si všechno vymyslel. Novák věcně opo-
noval. Jednak mu Havlasova argumentace prá-
vem připadala poněkud chatrná a navíc mohl 
posloužit opakovaným a potvrzeným svědec-
tvím slovenského aktivisty pana Kršáka ze San 
Franciska, Štefánikova přítele a hostitele, který 
celkem věrohodně tvrdil, že Štefánik při ná-
vštěvách u něho doma v San Franciscu hovořil 
o plánu na zřízení slovenské kolonie v Oceánii. 
Mohlo to být při návštěvě v roce 1913. Zpráva 
o kolonizačních záměrech a Štefánikova výzva 
Slovákům v USA měla být zveřejněna v roce 
1912 v Chicagu v krajanském listě „Rovnosť 
ľudu“. Kršák také potvrzoval, že se na výzvu  
přihlásilo na 80 rodin. „Rovnosť ľudu“  byly 
ty pravé noviny, kam by taková výzva patřila. 
Jestli se tam opravdu objevila je těžké zjistit. 

Ročníky těchto novin, které jsou uloženy ve 
Slovenské národní knihovně v Martině, nejsou 
úplné, hodně čísel chybí. Hledal jsem tam, ale 
nic jsem nenašel.

Později, když se ukázalo, že Havlasa asi 
opravdu nebyl „v obraze“ a potřeboval nějak 
vybruslit z prekérní situace, rozvzpomněl si na 
to, čemu říkal hlasité Štefánikovo snění, které 
obsahovalo právě myšlenky o příchodu Slová-
ků do Oceánie. Havlasa ze sporu s Novákem 
a Řivnáčem o Nové Slovensko nevyšel se ctí.

Do diskuse se z dálky zapojil i Řivnáč, když 
v říjnu 1924 v Národních listech článkem na-
zvaným „Panu Janu Havlasovi“ většinu jeho 
výhrad odmítl a některé i vyvrátil.

   Řivnáčův projekt se nakonec neuskutečnil 
zcela podle jeho představ, ale přilákal do Fran-
couzské Oceánie na 120 lidí z Českosloven-
ska. Shodou okolností všichni ale byli z Čech 
a Moravy. Zpočátku se pokoušeli pracovat ve 
skupinách, v jakýchsi družstvech, která vznikla 
v tahitském údolí Papenoo, na ostrově Raiatea. 
Později se ale protloukali samostatně.

Můžeme tedy shrnout, co víme:
Obchodní společnost, na jejímž základě 

mělo „Nové Slovensko“ fungovat tedy vznikla, 
získala pozemky na ostrově Tubai, ale nikdy 
nezaměstnala žádné lidi ze Slovenska. Myš-
lenka Nového Slovenska nebyla dovedena do 
konce. 

Adresa: Nové Slovensko, ostrov Tubai, 
Podvětrné ostrovy, Francouzská Oceánie.

Jak se nám do příběhu zapletl ten Tubuai?
Může být Tubai a Tubuai stejný ostrov? 

Vždyť to vypadá jenom jako překlep. Háček je 
v tom, že Tubuai nepatří mezi Podvětrné ost-
rovy. Tubuai patří do souostroví Australs.  Na 
ostrovy Návětrné a Podvětrné se dělí Společen-
ské ostrovy. Další  háček je v tom, že ani mezi 
Podvětrnými ostrovy Tubai dnes nenajdete. 
Tak kde leží ten ostrov Tubai?

Jedním z lidí, kteří podlehli Řivnáčovu 
tahitskému vábení, byl František Jeřábek z 
Brna.  I  s rodinou přijel na Tahiti v říjnu 1925. 
Víme, že v průběhu jejich mnohaleté oceánské 
anabáze od 10. února 1927  žili  9 měsíců na 
ostrově Bora Bora. Pracovali na pozemku u 
Vaitape pod stěnou hory Pahia. Místo se jme-
novalo překvapivě výstižně: Namaha. Nebyla 
to kokosová plantáž, jak by se dalo očekávat, 
ale zelinářská zahrada. Co sklidili, odváželi 
lodí na jeden zhruba 20 km vzdálený malý atol. 
Tam pracovala na kokosové plantáži skupina 
dělníků vedená správcem panem Robsonem. 
Kromě kokosových palem tam nerostlo nic ji-
ného a proto se potraviny dovážely z ostrova 
Bora Bora. Atol na Františka Jeřábka velmi 
zapůsobil nevídanou přírodní krásou. Pobyt v 
zapadlém ráji však po devíti měsících skončil, 
protože majitelé po dlouhém otálení nabídli 
Jeřábkovi tak nevýhodnou smlouvu, že ji od-
mítl podepsat a vrátil se na Tahiti. Pozemek 
pro pěstování zeleniny na Bora Bora i malý 
divukrásný atol s kokosovou plantáží vlastnili 
(nebo ho měli pronajatý) pánové Frank Homes 
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a náš starý známý Joseph  Amedee. Jak jsme už 
zmínili pan Amedee nepatřil do první podnika-
telské ligy a nelze předpokládat, že by vlastnil 
ostrovů více. 

Ten ostrov se ale jmenuje Motu-iti, Two 
Brothers, Pacharos, Blake nebo Franklin, to 
podle toho, máte-li mapu anglickou, španěl-
skou, francouzskou nebo americkou. Původní 
polynézský název ostrova je ale Tupai a Tubai 
je anglická transkripce tohoto názvu. Tahitština 
totiž nepoužívá písmeno „B“ a tak je i slavná 
Bora Bora vlastně jen poangličtělá Pora Pora. 

Ostrov Tupai, který dnes najdeme na po-
drobnější mapě Francouzské Polynésie je tím 
ostrovem, který se nám už několikrát v mlhách 
času zjevil jako Tubai.

Máte-li před sebou běžnou mapu Tichého 
oceánu, jakou například najdete v každém škol-
ním atlasu a víte-li, že máte najít ostrov Tubai, 
nic tomu podobnějšího než Tubuai nenajdete. 
Předpokládáte, že je to asi jen překlep. On to 
ale překlep není a omyl je na světě. A omyl se 
dá snadno opsat a tak Tubuai putoval od autora 
k autorovi.

A je tu ještě jedna otázka, která si zaslou-
ží odpověď: Pracovali na ostrově Tupai někdy 
nějací lidé od nás z Československa? Naplnila 
se alespoň v nějaké míře původní Štefánikova 
vize?

V této souvislosti je pro nás zajímavý a dů-
ležitý osud dalšího muže, který přijal Řivnáčo-
vo kolonizační pozvání – Antonína Kovaříka z 
Prahy. Na Tahiti dorazil v roce 1926. Založil si 
stavební fi rmu. Poznal tahitskou dívku jménem 
Teraiefa a zamiloval se do ní. Na tom by nebylo 
nic až tak pozoruhodného, to se stalo mnoha 
českým kolonistům. Teraiefa ale byla vlastně 
adoptivní dcerou pana Amedee a jeho ženy. 
Dívka žila od útlého věku v jejich tahitském 
domě ve vztahu, kterému se říká „faamu“, což 
je na Tahiti běžný způsob neformální adopce 
dětí mezi příbuznými, ale i mimo rodinu. Tuto 
formu opatrovnictví respektuje i francouzské 
právo. Antonín Kovařík si Teraiefu vzal za 
ženu. Pan Amedee jim vystrojil svatbu a byl 
vlastně v postavení otce nevěsty. Jako svateb-
ní dar novomanželé dostali Bibli, kterou pan 
Amedee před lety dostal od přítele Štefánika.

Ve třicátých letech pan Amedee nabídl své-
mu téměř zeti práci správce na svých kokoso-
vých plantážích na ostrově Tupai. Antonín Ko-
vařík tam potom několik let i s rodinou žil a 
úspěšně „šéfoval“. Ostrov opustili se začátkem 
druhé světové války. Po válce se celá rodina 
vrátila do Československa. Pro Teraiefu a je-
jich děti to byla země stejně exotická, jako je 
Tahiti pro nás.

Můžeme tak nakonec říci, že Štefánikova 
myšlenka Nového Slovenska tak úplně nespad-
la pod stůl. Jedna věc je ale jistá: Nové Sloven-
sko by na pohlednicích vypadalo velmi maleb-
ně a navíc Tupai není jen tak ledajaký ostrov.
Měří 8 km od severu na jih a 6 km od východu 
na západ. Nejbližším kontinentem je 5700 km 
vzdálená Austrálie, vody kolem za korálovou 

bariérou ostrova jsou hluboké 4000 metrů. I 
na vysoký Polynézský standard je to velmi 
nádherné místo. My Evropané o něm víme od 
roku 1769. Tahiťané o ostrovu mluví jako o 
posvátném místě, kudy duše odcházejí po smr-
ti ze země do nebe. Evropané přidali několik 
romantických příběhů. Jedním z nich je příběh 
ztracené španělské karavely  San Lesmes, která 
v roce  1526 měla pátrat po  Magelanovi.  Tato 
loď se však beze stop ztratila. Teprve v roce 
1969 byl na atolu Amanu nalezen kanon z této 
lodi a v roce 2000 dokonce i vrak lodi. Ve zprá-
vě člena Cookovy výpravy Jamese Morrisona 
je uvedeno, že k velkému překvapení Angliča-
nů, byla na ostrově Tupai objevena malá sku-
pina obyvatel používající jazyk, který je jiný 
než na ostatních ostrovech a že zvuk připomíná 
španělštinu. Byli jejich předky námořníci z lodi 
San Lesmes? 

V roce 1822 vzbouřená posádka chilské lodi 
Araucano, která se pak věnovala pirátství, prý 
naloupené poklady ukryla právě  na ostrově 
Tupai.  Poklad později hledalo několik jednot-
livců i výprav. V roce 1932 tam Američané do-
konce natáčeli fi lm o hledání pokladu.

Pánové Amedee a Homes na ostrově zřejmě 
přestali podnikat během druhé světové války, 
kdy na sousedním ostrově Bora Bora vznikla 
americká vojenské základna. Ani po válce se 
mnoho nezměnilo. Ostrov neměl trvalé osíd-
lení. Vzniklo tam  jen malé letiště na udusané 
hlíně, vesnička pro sezónní dělníky, bungalov 
majitele a několik chat pro návštěvníky. Občas 
sem přijeli turisté z Bora Bora na jedno nebo 
dvoudenní výlet s piknikem. Dlouho byl ost-
rov docela zapomenutý, nemluvilo se o něm. 
Nakonec plantáže přestaly vynášet a ostrov 
osiřel i se svými tajemstvími a záhadami. To 
se ale změnilo v roce 1994. Přírodní perlu  
začalo obcházet strašidlo projektu na stavbu 
hotelu pro turisty. Někdo přišel s myšlenkou, 
že by se na Tupaii dal postavit hotel. V rámci 
projektových příprav se ale přišlo na to, že ni-
kdo vlastně neví, komu ostrov patří. Celá věc 
nakonec skončila u soudu, kde se o svůj nárok 
přelo několik možných vlastníků. Do věci ale 
vstoupil tehdejší prezident Gaston Floss, který 
měl s ostrovem svoje vlastní plány. Poslal na 
ostrov komando pod záminkou, že se tam ukrý-
vají protivládní teroristé, přívrženci monarchie 
rodiny Pomaré. Nakonec celý ostrov „koupil“ 
stát, tedy Gaston Floss. Ostrov obsadila Flos-
sova osobní garda zvaná G.I.P. V podstatě pro 
svou osobní  reprezentační potřebu tam nechal 
postavit luxusní hotel, něco jako „daču“. Na 
ostrov nikdo nesměl bez osobního souhlasu 
prezidenta. Kdo se o vstup pokusil bez povo-
lení, toho jednotka G.I.P. zahnala třeba i střel-
bou. Zvlášť nežádoucí byli novináři a prezident 
tam dokonce nepustil ani Hlavního komisaře 
republiky, tedy francouzského guvernéra. Na 
milost vzal jenom francouzského prezidenta 
Chiraca, s nímž ho pojilo oddané, až servilní 
přátelství. V roce 2004 byl prezident Floss na 
vrcholu moci, takže náš pokus dostat se na Tu-
pai skončil jenom nádherným letem nad ostro-

vem. Pilot aeroklubu z ostrova Raiatea říkal, že 
tam občas někoho vozí, ale na přistání musí mít 
vždy zvláštní povolení. Přestože jsem o povo-
lení žádal, nikdo se s námi nebavil, ale ten let 
stál za to.

Časy se ale mění. V roce 2009 Gaston Floss 
už nebyl prezidentem a hodně času trávil u sou-
dů i ve vězení. Hotel na ostrově Tupai postupně 
pustnul, protože tam nikdo nejezdil. Flossovo 
G.I.P. nový prezident Oscar Temaru  rozehnal 
a náčelník skončil před soudem. Ostrov Tupai 
ale měl ostrahu i nadále. Nebyla ale už zdaleka 
tak ostrá. Šlo o to, aby hotel nebyl příliš snad-
nou kořistí pro zloděje z Bora Bora. No a po-
tom taky nikdo nemusel vidět tu ostudu, která 
stála tolik peněz a teď chátrá a plesniví. Ostraha 
je mizerně placená a tak se nepřetrhne. Lidé z 
Bora Bora na ostrov běžně jezdí na ryby a na 
pikniky, které tam i s ostrahou pořádají. Právě 
tak se mi podařilo na ostrov Tupai v roce 2009 
dostat. Platí zásada, že kdo se moc ptá, moc se 
dozví a proto je lepší nikoho se neptat, hlavně 
ne v prezidentské kanceláři.

Jednal jsem  s ministrem turismu a žádal ho 
o podporu při získávání autorizace pro vstup na 
ostrov Tupai pro návštěvníky z České i Sloven-
ské republiky. Při určité míře neodbytnosti by 
to asi šlo. Ministři se ale mění i ve Francouzské 
Polynésii. Jackie Drollet, s nímž jsem jednal, 
je dnes předsedou parlamentu. Jeho nástupce v 
ministerské funkci má vlastní vizi: nedostatek 
hostů v super luxusních hotelech chce překo-
nat postavením hotelů ještě luxusnějších. Chce 
na ostrově Tupai postavit super luxusní hotel a 
kasíno částečně umístěné i pod hladinou lagu-
ny. To není špatný vtip.  Dnes probíhá reklamní 
kampaň, která nabízí Tupai jako ideální místo 
pro svatební cesty japonských novomanželů. 
Měla by fungovat vrtulníková linka Bora Bora 
– Tupai. Vyhlídky ostrova jsou tedy velmi čer-
né.

Výsledky našeho bádání jsme zformulovali 
a zveřejnili v roce 2005

* Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc: Češi na 
Tahiti a Markézách, Akademické nakladatel-
ství CERN, s.r.o. Brno, 2005

*Jiří Tesař: Československé Tichomoří in 
National Geographic cz., leden 2005

* Televizní seriál Příběhy z jižních moří (11.
dílů)

Scénář a režie Jiří Tesař, produkce Česká te-
levize a Studio Budíkov Martina Kratochvíla, 
2005.

Příběhu Nového Slovenska je věnován díl 
nazvaný Jiný ostrov. 

V roce se 2009 se k ostrovu Tupai vypravila 
i první slovenská výprava iniciovaná Rolan-
dem Teoke. Informaci o ostrově Tupai získal z 
mého článku v National Geographic.cz. 

Naše bádání tedy mělo smysl a já jen dou-
fám, že se na ostrově Tupai  někdy sejdeme.                         

Jiří Tesař
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ŠTEFÁNIKOVCI  NA  CESTÁCH
List Milana Rastislava Štefánika

z Mont Blancu dr. Jurovi Janoškovi

Vrchol Mt. Blancu 1. september 1906

Drahý velebný pane!

   Sedím zase v búde na vrcholu Mont 
Blancu a posielam Vám list tento po 
karaváne vodičov, ktorých už nepo-
trebujem.  Sme štyria, zostaneme vo 
hviezdárni asi 10-12 d. 
   O tomto treťom mojom výstupu ne-
vie dosiaľ nikto, ani nie rodičia. Úbo-
žiaci ustarali by sa, nuž oznámim im 
nový môj výlet, až sa vrátim do Cha-
monix. 
 Neni to ani ľahkomyseľnosť ani plyt-
ká slávybažnosť, ktorá ma ženie ku 
predu. Viem a to už zo skúsenosti, že 
hrajem si so životom, viem tiež, že 
riskovanie života bez vážnych dôvo-
dov není hrdinstvom, ale dobrodruž-
stvom, nemorálnosťou.
   Čo konám, konať musím. Pustil 
som sa na dráhu hviezdárskú bez 
dostatočných prostriedkov. Ocitol 
som sa v živote, videl som tie ob-
rovské vlny, tie nemilosrdné vlny i 
bolo mi jasno, že vzdor všetkej se-
badôvere, vzdor nádeje a povzbud-
zovaniu priateľov, vzdor nadšenia 
môjho a relatívneho šťastia výhľa-
dy do budúcnosti sú veľmi nejasné. 
Zbývala mi odvaha a poctivá práca. 
I pustil som sa pokojným srdcom v 
boj… Pokojným, lebo ďalším vývinom 
uvedomil som si, že účelnosť života 
nie je v sláve svetskej, ale v zdokona-
lovaniu nášho duševného človeka. A 
preto relatívne bezvýznamným je,… 
vovnútorný náš osud. Jakmile nasta-
la v srdci mojom  rovnováha, pocítil 
som väčšiu radosť zo života a väčšiu 
silu k práci. I darilo sa mi, mám radu 
spiskov publikovaných Francúzskou 
akadémiou vedeckou v Paríži a kaž-
dý z nich obsahuje vedecký objav. V 
posledných dňoch zapodieval som sa 
štúdiom infra-červenej čiastky spek-
tra slnečného. Sú to paprsky tepelné. 
Podarilo sa mi nájsť zpôsob urobiť 
ich viditeľnými, čímž sa naše vedo-
mosti v odbore spektrálnej analýzy 
posunuli. Vláda francúzska dala mi 
možnosť k realizovaniu mojich ideí, 
značná summa mi bola povolená 
na zhotovenie nového môjho stroja 

DLHÁ A NÁROČNÁ, NA ZÁŽITKY
BOHATÁ CESTA

Prvý tohoročný zájazd členov SMRŠ sa 
uskutočnil 1. – 7. mája 2012. Trasa bola dlhá, 
na poznávanie obsažná, veď viedla Rakúskom, 
Nemeckom, Lichtenštajnskom, Švajčiarskom, 
Francúzskom, Monakom, Talianskom a Slovin-
skom. Viacerí znalci vecí nám predpovedali, že 
množstvo kilometrov a stanovený program cesty 
nie je možné absolvovať. Našťastie všetko vyšlo 
podľa priania optimistov a presný časový plán 
sme naplnili do písmena. Určite aj s prispením 
priaznivého počasia a záujmu účastníkov zájaz-
du. 

Tradične na Mondsee a v Öetzi
(1. máj)

Už od prvých ranných hodín Sviatku práce 
sme priaznivé okolnosti využili na zdolanie čo 
najviac kilometrov z trasy. Diaľnice boli takmer 
prázdne. Raňajkovali sme za rakúskym Melkom, 
obedovali na jazere Mondsee pred Salzburgom. 
Slnko bolo ešte vysoko, keď sme za Innsbruc-
kom odbočili do Öetzu, v ktorom nás čakala ve-
čera i nocľah v penzionóch Marita a Olympia. 
Než sme sa ale uložili k odpočinku, mali sme 
ešte dosť času na prehliadku mestečka, ba niek-
torí si urobili turistickú vychádzku do prírody k 
pamätníku M. Tyrša. Toto dolné stredisko Öt-
zalských Álp nám za posledné roky prirástlo k 
srdcu. Ťažko spočítať, po koľký krát sme opäť 
obdivovali jeho utešené chalupy, nízke strechy 
so štítom a pavlačou, biele múry, na hnedo na-
treté drevo. Tirolský ráz miestu diktuje okolitá 
krajina s vysokými vrchmi, dlhou a úzkou doli-
nou, v ktorej obyvatelia pôsobia ako jedna veľká 
rodina v zhode a v harmónii s prírodou. 

Cez Lichtenštajnsko a Švajčiarsko
(2. máj)

Na druhý deň nám raňajky pripravila rodina 
Pichlerová už pred šiestou hodinou a tak sme 
mohli začať plniť program hneď zrána. Rýchle 
sme sa dostali až k Bludenzu, čo umožnil 14 km 
dlhý cestný tunel pod Arlbergom. Za Feldkirche-
nom sme prešli do Lichtenštajnska, diaľnicou 
obišli Vaduz a po pár kilometroch sme sa ocitli 
vo Švajčiarsku. Na povinné zastavenie sme si 
vybrali malebné prostredie na brehu jazera Wa-
lensee, ktoré zo severu kryje pohorie Churfi rs-
ten (2306) a z južnej strany Spitzmeilen (2501). 
Ten ukrýva tzv. Švajčiarsku tektonickú arénu 
a geografi cký park. Teplé slnečné počasie nám 
umožnilo prechádzku k vode i kochanie sa v po-
hľadoch na okolitú krásu… Aj úsek cesty pozdĺž 
jazera Zürichsee poskytol výhľad na hladinu  
husto osídleného pobrežia patriaceho k aglome-
rácii Zürichu, ktorý sme už v minulosti navští-
vili. Pokračovali sme preto v ceste do hlavného 
mesta Švajčiarskej konfederácie, do Bernu. Za-
parkovali sme v centre so starým mestským ja-
drom, ktoré leží v meandri rieky Aary a je súčas-
ťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Tam sme videli mnohé unikáty, napríklad vežu s 
orlojom Zytglogge, spolkový dom Bundeshaus 

v štýle fl orenskej renesancie, ďalej budovu kde 
býval Albert Einstein začiatkom 20. storočia a 
na pôde miestnej univerzity objavil teóriu re-
lativity (1909). Zaujala nás  gotická Katedrála 
Sv. Vincenta, gotická radnica, početné fontány, 
pod Nydegg mostom medvedia priekopa, v kto-
rej chovajú tieto zvery už šesť storočí, keďže 
medveďa majú v erbe mesta.Z Bernu sme sa 
približne po hodine dostali na úžasnú Švajčiar-
sku rivieru, ktorá sa tiahne po severnom pobreží 
Ženevského jazera, od Ženevy, cez Lausanne po 
Montreux (72 km). Práve toto posledne meno-
vané turistické centrum bolo našim cieľom. Na 
území Montreux žil človek  už v praveku a v sta-
roveku tadiaľto viedla rímska cesta. Počas našej 
prechádzky promenádou s morušami, fi govník-
mi,palmami, cyprusmi, híkali sme aj nad krásou 
druhej strany bledomodrej hladiny jazera, kde 
žiarili vrcholky zasnežených alpských končia-
rov.  Jedným slovom, krásna to krajina, o ktorej 
Lord Byron napísal: „Kto ešte nemiloval, tu sa 
učňom lásky stane“. Tento anglický básnik bol v 
Montreux na návšteve v roku 1816. Navštívil aj 
hrad Chillon, ktorý sme si obzreli pri odchode z 
riviéry do Savojska. Stojí na skalnom výbežku, 
len pár krokov od brehu jazera. V jeho hradných 
múroch väznili Savojčania v 16. storočí F. Bo-
nivarda (1496 – 1570), ktorý bránil nezávislosť 
Ženevy a reformáciu. Práve jeho ťažký osud in-
špiroval G. Byrona (1788 – 1824) k napísaniu 
veršov Chillonský väzeň, predchnutých túžbou 
po slobode:

 „Tvoj žalár, Chillon!
chrámom duch môj zve ťa.
Oltárom je mi dlažba z kameňa
hľa, dodnes na nej trvá šľapaj svätá,
Bonivardovou nohou vtlačená.
A nezmyjú ju slzy tohto sveta,
kým v ohni z nebies tyran nestená.“

Už len dodajme, že anglický básnik tvorbou 
ovplyvnil aj J. Bottu, J. Kráľa či K. H. Máchu… 
V podvečer sme sa cez Monthey dostali do Mar-
tigny na úpätí Savojských Álp, odkiaľ sme zača-
li  strmý výstup do sedla Forclaz (1527) , ktoré 
je prechodom do Francúzska. Bolo to viac ako  
tridsať minút prudkého stúpania po kľukatej 
ceste s pohľadmi na žulové alpské štíty a hlboké 
priepasti. Ďalšiu polhodinu nasledoval prudký 
zostup dolu do Chamonix  Mont -  Blanc. V zná-
mom nám už turistickom a lyžiarskom stredisku, 
spojenom aj s menom astronóma Štefánika, uby-
tovali sme sa v príjemnom hoteli Prieuré. Ešte 
večer väčšina z nás vyrazila do ulíc, z ktorých 
bol nádherný pohľad na vrchol Mont Blancu, 
ožiarený zapadajúcim Slnkom.

Chamonix Mont - Blanc
(3. máj)

Po dvoch náročných dňoch sme si dopriali 
dlhší spánok a v pokoji sme sa i výdatne  na-
raňajkovali. Potom sme absolvovali bohatý 
„domáci“ program. Postavili sme ho na znalos-
tiach o Štefánikovej činnosti v tomto savojskom  
meste. Zaujímal nás predovšetkým samotný Mt. 
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Blanc (4808), najväčší alpský žulový masív na 
francúzsko - talianskej hranici. Náš astronóm 
ho v časoch svojich vedeckých výskumov zdo-
lal šesťkrát! Väčšina z nás sa preto vyviezla už 
prvými lanovkami na Aiguille du Midi (3842), z 
ktorého galérie bol nádherný pohľad na vrchol 
najvyššieho bodu Európy i na ľadovec Bossons. 
Škoda, že nám už nevyšiel výjazd zubačkou k 
ľadovcu Mer de Glace, lebo víchrica štyri dni 
pred naším príchodom poškodila trať a na peší 
výstup čas neostal. Náhradu sme našli v návšte-
ve hodnotného Alpského múzea (Mussée Alpin), 
kde sme videli ďalekohľad, ktorý so spolupra-
covníkmi v roku 1908 zniesol z montblancskej 
Janssenovej pozorovateľne Štefánik. Nemenej 
zaujímavé bolo aj Múzeum kryštálov (Le musée 
des cristaux) s ich unikátnou štruktúrou alebo 
túlanie sa malebnými uličkami mesta, prvého 
poriadateľa ZOH v roku 1924. So záujmom sme 
si obzreli aj starý hotel Savoy, ktorého služby 
využíval Štefánik a zvečnili sa pred súsoším J. 
Balmata a M. G. Pacarda, ktorí ako prví dosi-
ahli vrchol Mt. Blancu v roku 1786. Večer naše 
aktivity vyvrcholili položením venca k Štefáni-
kovej pamätnej tabuli na miestnom observatóriu 
vo Vallotovej ulici a malou slávnosťou, ktorej 
sa zúčastnila zástupkyňa starostu mesta  Jenny 
Couttet. Vo zvyšku dňa sme si ešte užili v ulici-
ach prenikavej atmosféry genia loci, posedeli v 
exteriéroch reštaurácií, umožňujúcich vizuálny 
kontakt s dominujúcim vrchom, rozprávkovo 
osvieteným  Mesiacom.

Údolím Isére i Rhôny do Avignonu
a Paulhan

(4. máj)
Územie Savojska sme preťali smerom na Al-

bertville, kde sa pred dvadsiatimi rokmi konali 
ZOH 92. Na odpočívadle pri Grenobli, kde boli 
ZOH 68 sme spomenuli, že toto významné tu-
ristické a športové stredisko má i prívlastok uni-
verzitného mesta. V súvislosti so Štefánikom, 
dostali študenti domáceho Institut d´Urbanisme 
de Grenoble v roku 2004 Cenu prezidenta SR 
R. Schustera za urbanistickú, krajinársko - ar-
chitektonickú štúdiu areálu Bradla s mohylou 
a ďalšími komponentmi. Potom, pozdĺž toku 
Isére, sme od Valence údolím Rhône pricesto-
vali do starobylého provensálskeho  Avignonu, 
sídla pápežov v 14. a 15. storočí. Z mnohých 
známych osobností, v súvislosti s mestom ko-
rešpondujúcich, spomeňme aspoň F. Petrarcu, 
ktorý tu zomrel a rodáčku M. Mathieu, popu-
lárnu speváčku. Zaparkovali sme pri jednej zo 
vstupných brán hradieb zo 14. storočia a vstúpili 
sme do starého mesta. Našim cieľom bol Pápež-
ský palác, postavený ako pevnosť a vnútorne 
vybavený ako zámok. Posledný pápež, ktorý tu 
sídlil, bol Benedikt XIII. Za neho i jeho pred-
chodcov sa Avignon stal intelektuálnym, kultúr-
nym a umeleckým centrom. Farský je tu gotický 
Kostol Sv. Petra s renesančným portálom, vôkol  
rad  kardinálskych budov a štýlových  meštian-
ských domov. Severne od paláca stojí Katedrála 
Notre – Dame, románska stavba z 12. storočia s 
pozlátenou sochou, z olova odliatej Panny Má-
rie. Neďaleko promenádneho okruhu sme pred 
ďalšou bránou vystúpili na Starý most (Pont St-
Bénézet), so spätným výhľadom na  mesto a pri-

amym na ľavé rameno rieky Rhône. V jednom z 
pilierov sme si hore pozreli Kaplnku Sv. Miku-
láša a dole Kaplnku Sv.Bénézeta, kde pôvodne 
boli aj jeho relikvie, dnes premiestnené do ka-
tedrály. Z mosta ostalo po povodniach v roku 
1660 len 33 metrov dĺžky a štyri piliere, čím je 
pre návštevníkov ako prežívajúci „mrzák“ veľ-
mi zaujímavý… Z Avignonu sme odišli smerom 
na Nimes a Montpelier. Diaľnicu, s dohľadom 
Stredozemného mora sme opustili na zostupe do 
Agde a Pézanas. Prvé z týchto miest  poznáme 
z našej histórie ako prístav, v ktorom sa po roz-
bití ČSR a vypuknutí druhej svetovej vojny, or-
ganizovali čs. vojaci - dobrovoľníci, odhodlaní 
bojovať proti nacistickému Nemecku vo Veľkej 
Británii, kam po nalodení v závere roka 1939 i 
odcestovali ( vo veci významnú úlohu zohral i 
brezovský rodák a bývalý veľvyslanec ČSR v 
Paríži Štefan Osuský). To druhé mesto je známe 
rozsiahlymi vinicami, ale aj desaťročným pôso-
bením divadla „komedianta“  Moliera v polovici 
17. storočia (Don Juan, Tartuffe, Lucette...) a 
nám poslúžilo ubytovaním v hoteli Akena City. 
Dôležitý večerný program sme však absolvovali 
v neďalekom Paulhan, ktoré je partnerskou ob-
cou Brezovej pod Bradlom a Košarísk. Na pri-
pravenej miestnej pietnej slávnosti k 93. výročiu 
Štefánikovej smrti, stretli sme sa s početnými 
domácimi pri generálovom pomníku (o jeho bi-
zarnej histórii sme písali už v Bradle č.13/1996). 
Privítal nás starosta Bernardo Soto, na ktorého 
slová odpovedal autor týchto riadkov. Po polo-
žení vencov k podstavcu pamätníka a nami za-
spievanej Kuzmányho hymnickej piesne Kto za 
pravdu horí, pozval nás prezident Paulhanskeho 
spolku priateľov (okolo) Štefánika Joel Diaz, 
spolu s manželkou Aline, na „pohár vína“. Bo-
hatý „zájedok“ sa tak neformálne premenil na 
srdečné stretnutie nových priateľov. Do hotela 
sme sa vrátili s množstvom osobných i spoloč-
ných zážitkov.

Späť  do Provensalska,
Azúrovým pobrežím a rivierou

do Janovskeho zálivu
(5. máj)

Z Pézenas sme sa už od skorého slnečného 
rána ponáhľali do Marseille. Na moste cez širo-
kú Rhône pri Arles sme aspoň očami pohladili 
toto slávne historické mesto („Rím Galie“ za 
Caesara), ktoré bolo sídlom  cisára Konštantína, 
ale aj miestom mnohých stredovekých koncilov 
katolíckej cirkvi. S Arles spojili svoje životy aj 
také osobnosti, ako provensalský básnik, zakla-
dateľ hnutia felibrov (kriesitelia rodného jazy-
ka) a nositeľ Nobelovej ceny F. Mistral (1830 
– 1914) alebo hudobný skladateľ G. Bizet (1838 
– 1875) či maliar V. van Gogh (1853 – 1890). 
Do Marseille, druhého najväčšieho a jedného z 
najstarších miest Francúzska, sme vošli  pred-
poludním cestou medzi dvoma pevnosťami St. 
Jean a St. Nicolas. Zaparkovali sme pri Starom 
prístave (Vieux Port) z čias gréckej kolonizácie, 
ktorý slúži už len turistom, napríklad ich prepra-
ve na ostrov Chateau d´ If s väzením, známym aj 
z  Dumasovho románu Gróf Monte Christo. Ná-
sledne sme sa podľa kondície rozdelili do troch 
skupín. Prvá sa túlala v najbližšom okolí, hlav-
ne po najživšej triede La Canebiere a bulváre 

a na rôzne pokusy, jako tiež vyzvali 
ma, abych sa pokúsil výjsť na Mont 
Blanc, kde sú pomery neobyčajne  
priaznivé pre určité experimenty 
hviezdárské. S radosťou som prijal 
túto nabídku a začiatkom juliusa od-
cestoval som do Chamonix. Prípravy 
trvali asi týždeň, po tom počala ex-
pedícia. Nemožno mi ju popísať a vy 
to pochopíte keď uvážite, že sa na-
chádzam skoro v 5 km výške a že mu-
sím využiť každej vteriny. Nuž aspoň 
toľkoto: cesta po 3000 m bola obstoj-
ná. Konštatoval som značný pokrok 
vo výcviku alpinickom. V tejto výške 
zdržal som sa, kým som nedokon-
čil moje pokusy (3 d)  a potom som 
pokračoval. Bolo pekne,  počasie sa 
zmenilo, až keď sme dosiahli 4000 
m. Tu nachádza sa obrovská stena 
ľadová vysoká asi 150 – 160 m. Sklon 
steny (skutočnej steny) je ten istý 
ako druhé poschodie Eifelovej veži. 
Liezť sa po tomto musím len s naj-
väčšou ťažkosťou, nebezpečie je ve-
liké, kto sa strhne, je stratený. Preto 
aj najšikovnejší vodičia sú zamlklí, 
nepokojní, keď visia tu medzi nebom 
a zemou. Boli sme asi v polovine, tu 
vidím, že jedon stráca rovnováhu. 
Rýchlo som zaťal čakan do steny, po-
dobne i druhí. Katastrofa prekazená, 
ale rýchlym pohybom  vytrnul som 
si ruku. Bola to situácia povážlivá. 
Bolesť mi znemožnila pokračovať 
v ceste. Kázal som, aby každý zau-
jal pozíciu, čo najistejšiu a požiadal 
som vodiča karavány (ktorý bol podo 
mnou), aby prevzal úkol operaté-
ra. Chytil mi ruku a ťahal-ťahal, až 
vzkočila na miesto. Ovšem nemohol 
som ju upotrebiť, ale uľavilo sa mi a 
po trapných 2 hodinách vyškriabali 
sme sa na svah miernejšie naklone-
ný. Boli sme zmorení. K tomu všemu  
zalihla na nás mlha podobná, jako 
vlaňajšieho roku. Zobrali sme všet-
ky sily, aby sme sa dostali do koliby, 
ktorá je na týchto miestach. Prišli 
sme, no malá bola naša radosť: dvere 
boli zabarikádované ľadom, nemohli 
sme ich otvoriť. Čo robiť? Prenoco-
vať pod holým nebom, znamenalo 
ísť v ústrety určitej smrti, rozhodli 
sme sa tedy pokračovať až k vrcho-
lu. Ale bola-že to cesta! Blúdili sme 
dlho-dlho. Ani vodičia nevedeli kde 
sme. Tu v najkritickejšom okami-
hu pretrhli sa oblaky a uzreli sme 
hviezdárnu, vlastne len malú vežič-
ku, ostatná čiastka budovy bola pod 
snehom. Nastala zase tma, ale mali 
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Slobody (de la Liberation). Videla aj miesto pri 
burze, kde boli zavraždení juhoslovanský kráľ 
Alexander I. a francúzsky minister zahraničia L. 
Barthou v roku 1934. Druhá skupina nastúpila 
do turistického vláčika a počas viac ako hodino-
vej jazdy so sprievodcom videla najvýznamnej-
šie pamätihodnosti mesta. Najzdatnejší sa pešo 
vybrali na vysoký vápencový kopec s bazilikou 
Notre  Dame de la Garde a vežou, ktorá nesie so-
chu Márie s dieťaťom. Svätostánok bol postave-
ný v roku 1864 v tzv. neorománsko-neobyzant-
skom štýle. V auguste sem prichádzajú procesie 
z celého Provensálska a na jednej zo stien sme si 
mohli prečítať v pôvodnom jazyku aj Mistralove 
verše. Najviac sme však boli očarení výhľadmi, 

napríklad na Nový prístav, najväčší francúzsky v 
Stredomorí, pevnosť If, kde väznili aj okolo 3500 
protestantov,  Promenádu prezidenta Kennedy-
ho, pláž Prado a ďalšie zaujímavosti, veď celé 
mesto sme mali ako na dlani. Treba dodať, že s 
Marseille je spojená i štátna hymna Marseillaise 
(1795), ale v rôznych súvislostiach i  mená zná-
mych osobností (Caesar, Napoleon, Exupéry, Le 
Corbusier a ďalší). Mesto sme opustili v urče-
nom čase a relatívne rýchle nám cez Aubagne, 
Cannes a Nice ubehla cesta do Monaka, kde sme 
príjemne strávili dve hodiny. Monacké kniežat-
stvo, druhý najmenší štát sveta, je pod ochranou 
Francúzska. Leží na južných svahoch (terasách) 
Prímorských Álp a okolo neveľkej morskej zá-
toky. Pri vstupe do neho nás policajti usmerni-
li na parkovisko, z ktorého je pekný výhľad k 
moru. Monarchiu tvoria staré Monaco a nové 
Monte Carlo, prístavná štvrť La Condamine i 
priemyselná Fontvielle.  Pešo, mestskou cestnou 
i vertikálnou dopravou (výťahy) sme pochopili, 
prečo má krajina  toľko prívlastkov (Formula 1, 
kasíno, luxusné autá, nablýskané jachty, daňo-
vý raj, atď.). A keď sme sa schodmi dostali na 
námestie ku Kniežaciemu palácu  so strážou v 
snehobielej uniforme a bronzovými delami, pri 
pohľade späť sme videli úchvatný obraz v str-
mom teréne gradujúcich veľkopanských domov  

najrôznejších tvarov a materiálu. Dolu pod nami 
kotvili menšie i väčšie jachty. Najstaršiu minu-
losť námestia pripomína socha F. Grimaldiho, 
prezlečeného za františkánskeho mnícha, ktorý 
ovládol palác v roku 1297. Rodina dnes Monaku  
vládne v zastúpení kniežaťom Albertom II., sy-
nom dlhoročného panovníka Rainiera III. a ame-
rickej herečky Grace Kelly. Jeho rodičia, spolu 
s predchodcami Grimaldi, spočívajú v Katedrále 
Sv. Mikuláša… Počas návratu k autobusu stačili 
sme vidieť i povestnú zákrutu, kade sa preháňajú 
formule, ale aj sídlo luxusu Monte Carla kasíno 
od architekta Ch. Garniera. Botanická záhrada 
pred ním je plná subtropických stromov, kvetov 
a zdobí ju súsošie Adama s Evou. Pohľad na ne-

skutočné bohatstvo však zvádza návštevníka aj 
k iným, ako len k obdivným slovám. Aj nás, s 
prepáčením, napadli mučivé myšlienky o  soci-
álnej nespravodlivosti, ktorej obeťou je drvivá 
väčšina obyvateľov sveta… Talianskou riviérou 
Ligurského mora, cez San Remo a Savonu, pri-
cestovali sme po západe Slnka do Janova. Toto 
prístavné mesto je roztiahnuté 35 km po mor-
skom pobreží zálivu rovnakého mena a spolu s 
Marseille je najvýznamnejšie v Stredomorí. Z 
Via A. Doria, na dotyku s Vnútorným prístavom 
(Porto Vecchio), prišli sme na námestie Piazza 
Acquaverde so železničnou stanicou a s pomní-
kom objaviteľa Ameriky, janovského rodáka, 
Krištofa Kolumba (1451–1506). Zamierili sme 
do kopca v štvrti Oregina, kde na samom vrchu 
nás čakali zriadenci ubytovne Ostello „Geno-
va“. Mali sme problémy sa tam dostať a vodič P. 
Dekánek musel prejaviť skutočné majstrovstvo 
v spleti úzkych uličiek s parkujúcimi autami. 
Unavení sme už plánovanú pešiu prechádzku do 
centra neuskutočnili a uspokojili sme sa pohľad-
mi z ubytovne na večerné mesto, prístavné záto-
ky i more. Na okraji Porto Vecchio jasne svietila 
76 m vysoká veža Lanterna (maják?), od roku 
1543 symbol mesta.

Od mora do lombardskej Brescie
a cez solferinské i piavské bojisko

sme už smer. Ponáhľali sme sa, ako 
sme len mohli, ale o chvíľku boli 
sme u cieľa. Dnu sme sa dostali cez 
strechu. Sotva sme si sadli na sto-
ličku udreli do nás blesky. Prvé dva 
zasiahli len múr, tretí omráčil nás 
všetkých. Ja som vedel, že tu hore nie 
je nebezpečný, lebo elektrický výboj 
následkom silnej vrstvy izolačnej je 
iba....(nečit.), ale vodičia sa triasli 
od strachu. V prvých dňoch nebolo 
možné pozorovať, pozdejšie sa vy-
časilo a ja so zdarom previedol som 
nový program. Sostúpil som šťastli-
vo a s cennými výskumami. Keď som 
v hlavných spisoch oznámil výsledok 
mojej práce, poverili ma, abych po-
kračoval v štúdiume a chcem-li vrá-
tiť sa na Mont Blanc. Tak sa stalo, že 
29. augusta opustil som Chamonix a 
rýchlym tempom vyliezol som tretí-
krát na Mt. Blanc. Cesta bola príjem-
ná, dúfam, že príjemný bude i pobyt.
   Žiadali ste ma, abych Vám poslal 
popis druhej mojej expedície, ráčte 
–  uznáte-li za dobré – vybrať z listu 
tohto, čo sa vzťahuje na Mt. Blanc.
   Dúfam, že sa navrátim do Chamo-
nix i na Slovensko. Jestli však bol 
by to môj posledný list, buďte ubez-
pečený, že sa do poslednej chvíľky s 
vďačnosťou a oddanosťou vzpomí-
nať budem Vás, drahý pane, mojich 
priateľov a celý môj milovaný národ.
   Úctive pozdravujem milú Vašu ro-
dinku, Vás a známych.
  Váš

                       Milan Štefánik
Píšte mi: Chamonix,
H Savoie, Hotel Central
Odpustite, že nemám tu ani listové-
ho papiera ani atramentu.
Dodatok: Tento list – kópiu uverejnil ča-
sopis Kozmos v roku 2010, k  130. výročiu 
narodenia M. R. Štefánika. List-kópiu  po-
skytol redakcii dr. Milan Rybanský DrSc., 
ktorému ho dal priateľ, meteorológ Jan-
ko Čupeľ z Lomnického štítu, aby s jeho 
obsahom oboznámil širšiu verejnosť. 
Kópiu listu získal od pani Verseghyovej z 
Kremnice, ktorá je pravnučkou adresáta 
– Dr. Juraja Janošku (25. 12. 1856 Dolný 
Kubín – 27. január 1930 Liptovský  Miku-
láš), ktorý bol evanjelický kňaz, biskup, 
prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi 
a.v. na Slovensku, predseda MS, signa-
tár Martinskej deklarácie a ktorý o.i. aj  
vykonával pohrebné obrady po tragickej 
nehode M. R. Štefánika. Originál listu je 
uložený v Múzeu Janka Kráľa v Liptov-
skom Mikuláši, čo nám potvrdila aj  Mgr. 
Iveta Blažeková.

Časť účastníkov zájazdu v Monaku
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do Benátskeho zálivu
(6. máj)

Je nedeľa, ale  my sa už pred šiestou hodinou 
s Janovom lúčime. Urobili sme tak pri Kolumbo-
vej soche, pred ktorou sme sa  odfotili a pripome-
nuli si i ďalších vzácnych rodákov tohto  mesta 
- G. Mazziniho, G. Garibaldiho a N. Paganiniho. 
Potom, keď sme opustili mesto a ukrajovali prvé 
kilometre smerom na Piacenzu, ako modlitba do 
sviatočného dňa zazneli k spolucestujúcim ver-
še od poetky Maše Haľamovej: „Bože,/ostávaj s 
nami./A uč  nás/prijímať ťažké./Korienkom vre-
su/pridrž nás/v pravde/ a v láske, /keď horknú 
vody,/prahne zem,/keď vlastné zlo/nás skúša./
Keď maloverným/ako tieň/chradne nám/duša./
Amen… Správne vykročenie do sviatočného 
dňa nás pozitívne naladilo a sprevádzalo i ďalej 
cez Cremonu, preslávenú husliarstvom (Amati, 
Stradivari, Guarneri), do Brescie. Dopoludnie 
strávené v tomto, po Miláne najvýznamnejšom 
meste Lombardie, prinieslo nám ďalšie duchov-
né obohatenie. Atmosféra na námestí Piazza Pa-
olo VI. očividne zodpovedala kresťanskej nede-
li. Bizarnú sakrálnu symbiózu tu tvoria Duomo 
Nuovo (Nový dóm) s veľkou kupolu nad skríže-
nými loďami chrámu zo 17. storočia a Duomo 
Vecchio, obrovská stará rotunda z 12. storočia, 
vyzdobená dielami maliarov Moretta a Romani-
na zo 16. storočia. Oba duchovné stánky sme si 
so záujmom prezreli a pridali aj blízke Broletto 
(starú radnicu s vysokou vežou). Zaujímal nás i 
kostol  Santi Nazaro e Celso, v ktorom je Tizia-
nov obraz Kristovo vzkriesenie, ale bol zamknu-
tý. Prešli sme sa námestím Piazza della Loggia, 
jedným z najmalebnejších v severnom Talian-
sku, s nádhernou radnicou v novorenesančnom 
štýle (16. st.), potom aj ulicou Corso Zanardelli 
s Veľkým divadlom. Uličkou od Broletta sa sku-
pina našich najzdatnejších vybrala schodami k 
pevnosti Castello, starému viscontiovskému hra-
du so zoologickou záhradou a hvezdárňou. Práve 
sa tu konala slávnosť s ukážkami remesiel, hier a 
zábav zo stredoveku. My sme sa tešili výborné-
mu výhľadu na mesto a ľutovali sme, že neostal 
čas na návštevu hradného múzea  s exponátmi 
z bojov za zjednotenie Talianska (Risorgimen-
ta)… Z Brescie sme spokojní vyrazili smerom 
na Benátky. V autobuse zaznelo viac tematic-
kých príspevkov. Napríklad, keď sme v  diaľke  
zbadali vysokú Roccu,  vyhliadkovú vežu na bo-
jisko pri Solferine a San Martine, hovorili sme o 
tragickej vojne  pre Rakúsko v roku 1859. Alebo 
keď sme pri Gardskom jazere prechádzali okolo 
mestečka Sirmione, spomenuli sme si na Štefá-
nika, ktorý tu po vojne plánoval kúpiť dom pre 
seba i snúbenicu Giulianu. Pri Verone zasa pri-
šiel na rad Shakespeare a jeho tragédia Romeo 
a Júlia, ale v literárnej téme sme  pokračovali aj 
milou spomienkou na Ľudmilu Podjavorinskú, 
od ktorej narodenia uplynulo koncom apríla 140 
rokov. Keď sme sa za Mestre priblížili k rieke 
Piave, nezabudli sme na predkov, ktorých tu veľa 
prišlo o život v prvej svetovej vojne… A tak, v 
stálej činnosti sme sa ani  nenazdali, keď sme cez 
Latisanu, ešte za svetla, pricestovali do známeho 
letoviska na Jadrane Lignano Sabiadoro. Priví-
tal nás známy G. Cossaro, jeho syn nás následne 
ubytoval v dvoch pohodlných penziónoch. Mali 

sme ešte dostatok času  na prehliadku prístavu 
jácht  i  pláže  pripravenej na sezónu (naše otuži-
lé kolegyne Eva, Elena, Jarmila a kolega Miloš 
sa v mori vykúpali!). Výstava miestneho výtvar-
níka na morskom móle bola bonusom navyše. 
Nakoniec sme posedeli pri vínku vo viacerých 
reštauráciách  modernej mestskej tepny.

Domov cez Terst, Slovinsko a  Rakúsko
(7. máj)

Bolo presne sedem hodín, keď sme sa z Lig-
nana vydali splniť program posledného úseku 
našej veľkej cesty. Oblúkom, cez Palmanovu 
a Monfalcone, potom pobrežím Jadranského 
mora, pricestovali sme okolo deviatej hodiny  
do Terstu. Niekoľko kilometrov pred mestom 
sme prešli okolo zámku Miramare, postavenom 
v roku 1860 na prianie Maximiliána Habsbur-
ského, neskoršieho cisára Mexika. K objektu na 
skalnom výbežku patrí  veľký park s exotický-
mi rastlinami a rada sem chodila aj cisárovna 
Sisi. My sme zaparkovali pri Starom prístave, 
neďaleko námestia Piazza dell´ Unitá d´Italia s 
radnicou (1875) a ďalšími neoklasicistickými 
budovami i Fontánou štyroch svetadielov z roku 
1751, kedy Austrália nebola ešte objavená. Ná-
mestie je otvorené smerom k zálivu... Nevadilo 
nám, že pršalo. Asi po sto metroch sme prešli 
okolo Verdiho divadla k Veľkému kanálu s kot-
viacimi člnmi. Na jeho konci stojí neoklasicis-
tický katolícky kostol Sant´ Antonio, najväčší v 
meste a srbský ortodoxný chrám San Spiridio-
ne. Krátka prechádzka Terstom s pohľadom  na 
more, kde napríklad J. Ressel vyskúšal lodnú 
skrutku (1829), dala nám možnosť nadýchnuť 
sa atmosféry tohto druhého najvýznamnejšieho 
talianskeho prístavu. V autobuse sme   následne 
rozprávali niečo aj o dramatickej histórii mesta. 
Zvyšky antických stavieb svedčia, že pôvodne 
patrilo Rímu, následne aquilejskému patriar-
chátu a v 14. storočí vládla nad ním Benátska 
republika. Potom, ako slobodný prístav patrilo 
k Rakúsku, defi nitívnou súčasťou  Rakúsko – 
Uhorska bolo od roku 1867. V roku 1919 pri-
padlo Taliansku. Po druhej svetovej vojne vzni-
kol pod kontrolou OSN slobodný štát Terst. Po 
dohode s Juhosláviou je od roku 1954  mesto 
opäť súčasťou Talianska, ako aj  hlavným stre-
diskom oblasti Furlansko – Julské Benátsko. Od 
Jadranu sme sa severo-východnou diagonálou 
dostali okolo obeda do metropoly Slovinska  
Ľubľany, mesta menšieho ako Bratislava. Par-
kovali sme pri funkčnej budove nejakej obchod-
nej komory od architekta Jože Plečnika (1872 
– 1957), tunajšieho rodáka, ktorý mestu vtisol 
dnešnú podobu. Urobil to jedinečne, v kontinuál-
nej symbióze starých i nových štvrtí a stavieb, o 
čom sme sa mohli  presvedčiť počas prechádzky  
a   pochopiť, prečo si architekta na úpravu Praž-
ského hradu vybral aj prezident Masaryk. Nad 
Ľubľanou dominuje na kopci stredoveký  hrad 
s vyhliadkovou vežou, nachádzajúci sa spolu  s 
podhradím v ohybe rieky Ľubľanice. Symbolom 
mesta je drak, ktorého podľa povesti zabil gréc-
ky hrdina Jason, ale jeho dušou  je priestor, spo-
jený cez rieku Trojmostím. Toto prepája Prešere-
novo námestie (so sochou básnika a jedinečným 
barokovým františkánskym Kostolom zvestova-
nia Panny Márie) a ulicu Stritarieva (je tu reliéf 

Primoža Trubara 1508–1586, otca slovinského 
jazyka, Lutherovho prívrženca a evanjelického 
superintendenta), končiacu pri Fontáne troch 
riek (Sáva, Krk, Ljubljanica) pred budovou ma-
gistrátu. Plečnik navrhol na oboch stránach Ľub-
lanice i úpravu pobrežia s kaviarňami, reštau-
ráciami, obchodmi a trhmi. Nazreli sme i do  
Chrámu sv. Mikuláša... Zatiaľ čo sem sme prišli   
po ceste Miklošičeva, teda po ulici s viacerými 
secesnými stavbami, postavenými po zemetrase-
ní v roku 1895, naspäť k autobusu sme sa vrátili 
cez Dračí most a nasledujúcou ulicou, smerom  
k parkovisku, križovali sme  Komenského ulicu 
a Masarykovu cestu. Obe nám  pripomenuli náš  
prvorepublikový dejinný kontext, ale  ponorili 
nás aj do hlbšej histórie. Predkovia Slovincov 
Illýri prišli sem už v 6. storočí. V 13. tu vládli 
Přemyslovci a po nich nastúpili Habsburgovci. 
Po reformácii nasledovala úspešná rekatolizá-
cia a s ňou i  barokový štýl. V meste pri hudob-
nej akadémii začas pôsobili také osobnosti ako 
Haydn, Beethoven, Paganini, Brahms, neskoršie 
i Mahler. Po prvej svetovej vojne patrila krajina 
do Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, po 
druhej svetovej vojne sa stala súčasťou Titovej 
Juhoslávie, z ktorej vystúpila v roku 1991. V sú-
časnom katolíckom Slovinsku, ktoré je členskou 
krajinou EÚ, uznávajú Pamiatku reformácie 
31. októbra, hoci protestantov tu žije iba jedno 
percento z veriacich. Keď sme smerom na Cej-
le a Maribor opustili Ľubľanu, svietilo slniečko 
a cesta rýchle ubiehala. Minuli sme i Graz, ale 
zastavili sme až v Eisenstadte pred Viedňou.V 
areáli veľkého nákupného centra sme k batožine 
pribalili nejaké darčeky pre svojich doma. Hlav-
ne vnuci sa mali na čo tešiť. Potom už, blížiac sa 
k Bratislave, zhodnotil zájazd pisateľ tejto sprá-
vy. Zdôraznil, že sa vraciame s lavínou nezabud-
nuteľných audiovizuálnych zážitkov, ktoré sme 
v permanentnom priateľskom dialógu pretkávali 
duchovnými hodnotami s nadčasovou pravdou. 
Poďakoval všetkým účastníkom za disciplínu, 
čo bolo dôležité pre naplnenie programových 
cieľov. Menovite vyzdvihol pomoc, ktorú mu 
poskytli pri príprave a organizácii cesty Ing. E. 
Groh, Ing. J. Krajčírová, Mgr. A. Krajčovičová, 
Mgr. J. Kavická a Mgr. M. Rybová a  potom už 
počas náročnej jazdy Ing. L. Koudelka, Mgr. M. 
Gallová, Dr. M. Kovačka, Dr. E. Vargová, Mgr. 
I. Capek, Mgr. T. Jakubčiaková, Ing. F. Šikuda, 
Ing. J. Pavlovičová, Ing. M. Oravec a Mgr. I. 
Mlynárová, či už svojimi jazykovými schopnos-
ťami, dopĺňaním alebo glosovaním jednotlivých 
programových tém. Posledné slovo mal kmeť 
našej družiny Laďko Koudelka, ktorý vyjadril 
uznanie vedúcemu zájazdu, ako aj vodičom P. 
Dekánkovi a P. Fajnorovi. Prvému Pavlovi zá-
roveň zablahoželal k blížiacemu sa životnému 
jubileu a odovzdal mu darček od účastníkov 
zájazdu... Potom už v Bratislave vystúpili prví, 
v Piešťanoch ďalší a v Brezovej pod Bradlom 
hodinu pred polnocou poslední pasažieri. Zom-
rel kráľ, nech žije kráľ!, rozlúčili sme sa dobre 
naladení.

Mgr. Peter Uhlík, vedúci zájazdu
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MOJIMI  OČAMI,  MOJÍM  SRDCOM…
Cesta za Štefánikom v júni 2011

Život Milana Rastislava Štefánika ostáva 
hlbokým prameňom obdivu a inšpirácie. Kaž-
dý, kto sa v akejkoľvek etape svojho života a 
vzdelávania zoznámil s jeho osudom a dielom, 
navždy sa bude k nemu vracať. 

Toto je aj môj prípad. Preštudovala som si o 
našom slávnom rodákovi množstvo kníh a iných 
materiálov v snahe dozvedieť sa o ňom všetko, 
čo je dostupné. Mala som veľké šťastie, že som 
sa zúčastnila mnohých podujatí a prednášok o 
tejto výnimočnej a mnohovrstevnej osobnosti. 
Tak som sa dozvedela aj zaujímavý príbeh sochy 
M. R. Štefánika, ktorá bola po rokoch nájdená 
a správne identifi kovaná v južnom Francúzsku, 
v regióne Languedoc-Roussillon, v malom mes-
tečku Paulhan. O soche a o autorovi som si zhro-
maždila veľa informácií, ktoré boli až dojímavé, 
ale nemyslela som si, že ju budem niekedy vidieť 
na vlastné oči. Ale jedného dňa sa mi ozval v te-
lefóne hlas starostky obce Košariská Mgr. Anny 
Abramovičovej, ktorá mi povedala, že Asociá-
cia priateľov Francúzska organizuje zájazd do 
Paulhan a majú ešte voľné miesta. Bez váhania 
som prijala ponuku ísť s nimi. Vedúcou zájazdu 
bola PhDr. Vlasta Patrícia Cigánková, predsed-
níčka APF. Naša trasa viedla cez Taliansko, kde 
sme sa zastavili v Campoformido a v Miláne a 
vo Francúzsku sme navštívili prírodné jaskyne 
a pivnice Roquefort, starobylú dedinu Courver-
toirade, malebné výletné miesta Port-Vendres a 
Collioure, plavili sme sa na katamaráne po mori, 
navštívili mesto Pézenas, miesta s rímskymi vy-
kopávkami, miestne vinárstva... a cez Štrasburg 
sme sa vrátili domov. Cesta priniesla veľa no-
vých poznatkov a zážitkov, tu môžem spomenúť 
len niekoľko jej vrcholov.

Campoformido je malé mesto pri Udine, 
odkiaľ odletel M. R. Štefánik na svoju poslednú 
cestu v ústrety smrti. Viem, že býva tradičnou 
zastávkou tých, čo putujú po stopách Štefánika. 
Potešujúce bolo, že na budove Mestského úradu, 
kde je od mája 2007 pamätná tabuľa na počesť 
Štefánika a kde sme prišli položiť veniec, našli 
sme  pekný veľký a nový veniec so slovenskou 
trikolórou, ktorý tam položila iná delegácia pred 
nami, možno na výročie smrti nášho hrdinu.  

Prečo Paulhan??
Členovia Štefánikovej spoločnosti a čitatelia 

novín BRADLO vedia, prečo je toto mestečko 
pre Slovákov také fascinujúce. V roku 1955 sta-
rosta mesta Vincent Badie požiadal vtedajšieho 
ministra kultúry a školstva o náhradu namiesto 
sochy, ktorá bola zrekvírovaná cez 2. svetovú 
vojnu. Minister venoval mestu bronzovú sochu 
od českého sochára Bohumila Kafku vysokú 
227 cm, pomenovanú „Letec Generál Štefánik“. 
Túto sochu však postavili bez akejkoľvek iden-
tifi kácie na piedestál a ľudia ju takmer 30 rokov 
volali jednoducho „Aviateur - Letec“. 

V roku 1984 Alexander Matúš, ktorý bol za 
prvej slovenskej republiky majorom letectva, 
sa chcel usadiť v Languedocu. Náhodou pre-
chádzal cez Paulhan a zahliadol sochu, v ktorej 
spoznal generála M. R. Štefánika. Článok o tejto 
skutočnosti napísal britský novinár John Harris v 
The Times of London 9. 2. 1984.  Bývalí česko-
slovenskí spolubojovníci začali hojne navštevo-
vať Paulhan, ale až v roku 1989 bola na pomníku 
umiestnená bronzová tabuľa,  ktorá identifi kuje 
generála Štefánika. 

Tento príbeh upútal aj pozornosť J. E. Vla-
dimíra Valacha, veľvyslanca Slovenska vo Fran-
cúzsku. V rokoch 1996 až 2000 inicioval mnoho 
vzájomných návštev a stretnutí poslancov fran-
cúzskej a slovenskej miestnej samosprávy. 7. 
mája 2000 bola podpísaná Dohoda o partnerstve 
medzi mestami Paulhan, Brezová pod Bradlom a 
obcou Košariská.

Odvtedy v Paulhan pôsobí spoločnosť 
„Amicale paulhanaise autour de Štefánik“, v 
Brezovej pod Bradlom a Košariskách „Asociá-
cia priateľov Francúzska“.

Keď náš autobus dorazil do Paulhan, čakala 
nás veľká skupina milých ľudí, väčšinou to boli 
členovia  „Amicale Paulhanaise autour de Stef-
anik“ na čele s primátorom Bernardom Sottom 
a úžasne šikovným človekom Joëlom Diazom, 
ktorý toto paulhanské združenie vedie už dva-
násty rok. Zvítanie bolo veľmi srdečné a s pre-
kvapením som zistila, že bez ohľadu na stupeň 
ovládania francúzštiny a slovenčiny, sú medzi 
Slovákmi a Francúzmi silné priateľské putá, ro-
zumejú si, poznajú si navzájom rodiny, domy, 
mená psov…, lebo sa za tie roky, čo trvá ich 
partnerstvo, už viac krát navzájom navštívili.

Keď som uvidela tú sochu po prvý krát 15. 
júna večer na námestíčku v tichu pod veľkými 

stromami a presvedčila sa, že celý príbeh je 
pravdivý, naskočili mi zimomriavky. V Paulhan 
sme boli niekoľko dní a každý deň som sa išla 
znova na tú sochu pozrieť a fotografovať ju. 
Námestie, na ktorom stojí, je už pomenované 
Square Stefanik. Počas pobytu našej delegácie 
tam bola aj delegácia z nemeckého partnerského 
mesta Krailling, teda išlo o veľké trojstretnutie a 
jeho súčasťou bolo slávnostné zhromaždenie pri 
soche M. R. Štefánika a kladenie kvetov. Všetko 
to bolo nezabudnuteľné.

 Ešte niekoľko slov aj k samotnému mesteč-
ku. Leží v kraji Languedoc-Roussillon, neďale-
ko krajského mesta Montpellier. História jeho 
osídlenia siaha až do rímskych čias. Niekoľko 
skromných obydlí na slnečnej úrodnej rovine zá-
sobenej vodou, okolo ktorej viedla rímska cesta, 
upútalo pozornosť rímskeho legionára Paulianu-
sa, ktorý sa tu usadil. Sú tu výborné podmienky 
na pestovanie viniča. Postupom času ako obec 
rástla a bohatla, tamojší obyvatelia sa muse-
li brániť útokom nepriateľov a začali budovať 
domy tesne vedľa seba do kruhu alebo do špi-
rály, v strede ktorej bol alebo hrad alebo kostol. 
Tak sa zrodila jedna z typických foriem langue-
dockého urbanizmu, tzv. circulade. V Paulhan 
je zachovaná perfektná ukážková „cirkuláda“ z 
obdobia okolo roku 1000 a homogénny architek-
tonický súbor budov z 15. až 18. storočia, ktorý 
si uchováva šarm starých šľachtických domov a 
dláždených ulíc. Centrum starého mesta, ktoré 
bolo celé vyhlásené za chránený sektor, si za-
chovalo taký vzhľad, aký malo v čase, keď tam 
rád hrával Molière s jeho divadelným súborom.

Ďalším vrcholom programu bola cesta do 
Pézenas. Je to takisto starobylé mesto a jeho 
výrazným znakom, ktorý domáci dávajú do 
pozornosti návštevníkom je, že tu istú dobu žil 

V Pézenas pod pamätnou tabuľou na počesť Louisa Paulhana
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Zatiaľ čo úloha M. R. Štefánika pri vzniku 
ruských a francúzskych légií je všeobecne 
známa a často spomínaná, jeho pobyt v 
Taliansku je predmetom omnoho menšieho 
záujmu a informácie o ňom sa nezaslúžene 
zaoberajú len jeho súkromným, resp. spolo-
čenským životom a jeho vzťahom ku grófke 
G. Benzoni. Málo sa hovorí o jeho kľúčovej 
úlohe pri vzniku talianskych légií a o jeho 
vplyve na postoj Talianska k novovznikajú-
cemu Československu.

Už krátko po vypuknutí vojnového kon-
fl iktu medzi Nemeckom a Rakúsko-Uhor-
skom na jednej strane a Ruskom, Francúz-
skom a Veľkou Britániou na strane  druhej, 
ktorý neskôr vošiel do histórie pod názvom 
„Prvá svetová vojna”, sa v Rusku a vo Fran-
cúzsku začali formovať jednotky českých 
a slovenských dobrovoľníkov pre boj proti 
rakúsko-uhorskej monarchii. Už 2. augus-
ta 1914 vyhlásil sám ruský cár, že „Rusko, 
zviazané so slovanskými národmi putami 
viery a krve a verné svojím historickým tra-
díciám, nemôže byť ľahostajné k ich osudu“. 
V katedrále Uspenskij v Moskve 14. augus-
ta zneli slová o vlasti a slovanstve. Hlavné 
veliteľstvo ruských ozbrojených síl vydalo v 
októbri 1914 rozkaz o miernom zaobchád-
zaní so slovanskými zajatcami „s ohľadom 
na osobitný charakter vojny v súvislosti s 
naším vzťahom k slovanským národom“. 
A keďže na východnom fronte boli v rámci 
rakúskych a uhorských jednotiek nasadzo-
vaní vo veľkom počte Česi a Slováci, do-
chádzalo tam často  k prebiehaniu vojakov, 
niekedy aj celých jednotiek na druhú stranu, 
ako napr. v marci 1915, kedy na ruskú stra-
nu prešiel celý pluk českej pechoty.

Vo Francúzsku bola na počiatku 20. sto-
ročia pomerne silná komunita Čechov a Slo-
vákov, sústredená jednak v Paríži a okolí, 
jednak na severe krajiny, kam sa naši ob-
čania vysťahovali za prácou v uhoľných ba-
niach. Už v auguste 1914 požadovalo nie-
koľko stoviek Čechov v Paríži  o povolenie 
zúčastniť sa bojov proti Rakúsko - Uhorsku. 
Títo dobrovoľníci boli začlenení do 1. plu-
ku Cudzineckej légie, kde vytvorili jednotku 

s názvom „Rota Nazdar“ a už v novembri 
boli nasadení do bojov pri Remeši, Arrase a 
Verdune. Koncom roku 1917 bol sformova-
ný 21. a 22. československý pluk a tieto dve 
jednotky tvorili prvú československú brigádu 
v rámci francúzskeho vojska.

Situácia v Taliansku bola celkom odliš-
ná. Taliansko bolo viazané medzinárodnou 
zmluvou s Rakúsko-Uhorskom a Nemec-
kom z roku 1882, viac raz obnovovanej, na-
posledy v roku 1912  - tzv. Trojspolok - a ne-
mohlo a spočiatku ani nechcelo vstupovať 
do konfl iktu s Rakúskom. Samozrejme - bol 
tu veľký spor o územie Tridentska -  južného 
Tirolska, ktoré od roku 1363 patrilo s krát-
kymi prestávkami pod Habsburskú monar-
chiu. Keď ho  v rámci napoleonských vojen 
Rakúsko nakrátko stratilo, po Viedenskom 
mieri 1815 bolo južné Tirolsko opäť včlene-
né do rakúskej ríše - k veľkej nevôli talian-
skej vlády, ktorá toto územie považovala za 
prirodzenú súčasť Talianska. 

Ani  rakúsky cisár sa nehrnul do vojny 
s Talianskom, mal dosť starostí s ruským 
a srbským frontom. Boli to hlavne jeho bo-
jachtiví generáli, ktorí dúfali, že po víťaznej 
vojne sa im podarí oslabiť Taliansko a upev-
niť vládu Rakúska nad Dalmáciou, Istriou, 
Terstom a južným Tirolskom, kde sa - pre 
nich nepríjemne - zosilňoval taliansky vplyv.

Talianska vláda sa nestavala  pozitívne 
ani k myšlienke vzniku Československa. 
Obávala sa silnejúceho národnostného 
tlaku  na Balkáne, najmä zo strany Chor-
vátov a Slovincov,  pretože dúfala, že sa 
jej podarí odtrhnúť od vojnou oslabeného 
Rakúska Terst, Istriu a Dalmáciu a pripojiť 
ich k Taliansku.  Nepodporovala preto roz-
pad Rakúsko-Uhorska, po ktorom sa dala 
čakať solidarita československých orgánov 
s nárokmi Srbov, Chorvátov a Slovincov v 
Dalmácii. Opatrný bol najmä minister za-
hraničia Sonnino, ktorý viac raz  zdôrazňo-
val, že talianska vláda nepodporuje rozklad 
Rakúsko-Uhorska alebo modifi kácie jeho 
vnútornej štruktúry. Keď 24. mája 1915 ko-
nečne Taliansko vstúpilo do vojnového sta-
vu s Rakúsko-Uhorskom, vymohlo si pred-

tým od francúzskej a anglickej vlády sľub,  
že v prípade pozitívneho výsledku vojny mu 
pripadne južné Tirolsko. Otázka Terstu, Dal-
mácie a Istrie ostala naďalej otvorená.  

Česká a slovenská menšina v Talian-
sku bola veľmi slabá, takmer neexistujúca 
a jediný zdroj légií mohli byť zajatci alebo 
prebehlíci rakúsko-uhorského vojska, na-
sadeného na talianskom fronte. Tu bolo ale 
veľkou prekážkou medzinárodné vojnové 
právo, ktoré výslovne zakazovalo nasade-
nie zajatcov do bojových operácií. Pokiaľ 
boli takíto prebehlíci zajatí rakúsko-uhor-
skými vojakmi, nemohli požívať ochranu 
štatútu vojnového zajatca, ale boli súdení 
pre velezradu a s ohľadom na priťažujúce 
okolnosti vojnového stavu boli odsúdení na 
smrť obesením. Bol tu teda veľký morálny 
problém, či je možné vystaviť vojakov také-
mu nebezpečiu. 

Štefánikova úloha vytvoriť v Taliansku 
jednotky československých légií bola preto 
od začiatku veľmi náročná. Keď sem prišiel 
v apríli roku 1916 ako člen ofi ciálnej fran-
cúzskej delegácie a predstaviteľ nedávno 
utvorenej Československej národnej rady  
(bol v Taliansku už koncom roku 1915, ale 
to sa liečil v Ríme zo zranenia, ktoré utrpel v 
Srbsku), stretol sa síce  s ministrom zahra-
ničia Sonninom, ale bez väčšieho úspechu. 
Bolo jasné, že pre československú vec bude 
potrebné získať záujem verejnosti a tlače.

Bolo to pravdepodobne na jeho podnet, 
že poslanec Di Cesare otvoril v parlamente 
otázku podpory vzniku samostatného štátu 
Čechov a Slovákov. Veci sa ujala aj talian-
ska tlač, najmä Il Messagero, La Tribuna, 
Corriere della Sera a iné. Tak sa podarilo 
v januári 1917 založiť „Taliansky výbor pre 
nezávislosť Československa“, ku ktorému 
sa hlásilo 57 senátorov a 142 poslancov. 
Približne v tom istom čase bolo v Ríme otvo-
rené ofi ciálne zastúpenie Československej 
národnej rady. Trvalo však ešte najmenej 
pol roka, kým talianske úrady povolili jeho 
delegátom kontaktovať svojich občanov - 
zajatcov v Taliansku. 

Ešte pomalšie sa menili názory vo vrch-

M. R. ŠTEFÁNIK a TALIANSKE LÉGIE

Jean-Baptiste Poquelin - Molière. No hlavný 
dôvod, prečo nás sem Joël Diaz priviedol, nebol 
Molière, ale iná pozoruhodná osobnosť. Prišli 
sme k domu, kde sa v roku 1883 narodil Louis 
Paulhan, priekopník francúzskeho letectva. Ces-
ty osudu Louisa Paulhana a M. R. Štefánika sa 
spojili v Srbsku. Štefánik prišiel do Srbska kon-
com r. 1915 v jednej z najťažších chvíľ jeho no-
vodobej histórie. Srbské vojsko bolo zdecimova-
né nemeckými a rakúsko-uhorskými jednotkami 
a navyše prepadnuté Bulharmi. Štefánik bol 
medzi francúzskymi pilotmi, ktorí boli vyslaní 
do Srbska pomáhať. Uskutočnil niekoľko bojo-

vých a prieskumných letov. V čase, keď muselo 
srbské vojsko ustupovať, prepukli u Štefánika 
také bolesti žalúdka, že nebol v stave vydržať 
strastiplný transport po zemi. Bolo prijaté roz-
hodnutie, aby bol s viacerými ranenými vojakmi 
letecky prepravený až na pobrežie Jadranského 
mora. Táto operácia je považovaná za prvý sani-
tárny let v dejinách letectva. Štefánika potom le-
tecky prepravili ďalej do južného Talianska, kde 
bol vo Valone operovaný. Pilot, ktorý ho prepra-
vil a vlastne mu zachránil život bol práve Louis 
Paulhan. Tento veľký pilot zomrel v roku 1963 
a je pochovaný v rodnom Pézenas. Pripomenutie 

tých udalostí a súvislostí nám Slovákom bol od 
Joëla ozajstný darček.

Po tejto ceste som veľmi spokojná, že som 
sa zoznámila s ďalšími príjemnými a múdrymi 
ľuďmi z Asociácie priateľov Francúzska a spolu 
s nimi navštívila ďalšie miesto, kde nášho veľké-
ho hrdinu, veľkého Slováka a veľkého Európana 
poznajú a majú jeho pamiatku v úcte. 

Členka Klubu spoločnosti M. R. Štefánika
v Prievidzi, vedúca Odboru medzinárodnej spo-

lupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja                        
Sylvia Maliariková



strana č. 19                               BRADLO č. 63

nom velení talianskej armády. Českí a slo-
venskí vojnoví zajatci boli nepriatelia, ktorí 
nesmeli byť nasadení do bojových operácií, 
jednalo by sa o porušenie medzinárodného 
vojnového práva a velezradu. Prebehlíci z 
radov uhorských jednotiek boli oproti regu-
lérnym zajatcom diskriminovaní, dostáva-
li menej potravín a boli často predmetom 
posmechu, pretože vlastne zradili prísahu, 
ktorú museli pri vstupe do armády zložiť 
Rakúsko-Uhorsku.

Ľady sa ale predsa len pohli a v polovici 
januára 1917 vznikla v Santa Maria Capua 
Vetere „Liga československých dobrovoľní-
kov“, zárodok neskorších talianskych légií 
pre boj proti Rakúsku. Neskôr bola prelože-
ná do Paduly (Salerno), kde koncom októb-
ra 1917 bolo už 3195 dobrovoľníkov. 

Odpor vedúcich talianskych kruhov pro-
ti nasadeniu týchto jednotiek do bojových 
akcií však naďalej trval. Keď v januári 1918 
vznikol „Výbor pre podporu utláčaných ná-
rodov“, prehovoril na jeho zasadaní aj vted-
ajší predseda vlády Orlando, ktorý o.i. pove-
dal:“ Nemôžem si bez dojatia spomenúť na 
rozhovor s jedným z vašich reprezentantov, 
tu prítomným (myslel tým Štefánika), ktorý 
ma žiadal o toto: „Dovoľte, aby moji rodáci 
mohli bojovať v radoch vašej armády. Po-
vedal som: - Ako chcete, aby som súhlasil 
vystaviť vašich ľudí nielen útrapám, rizikám 
a ujmám vojny, ale nebezpečenstvu omno-
ho horšiemu, temnejšiemu, strašnejšiemu? 
Keď ostatní vojaci plnia čestne svoju povin-
nosť a upadnú do rúk nepriateľa, majú prá-
vo na rešpekt, patriaci vojnovému zajatcovi. 
Vašim ľuďom by sa viedlo inak: šibenica 
by ich očakávala! A ten muž mi odpovedal: 
„Zbavujem vás akejkoľvek morálnej zodpo-
vednosti. Žiadam vás len, aby ste dovolili 
mojim rodákom zomrieť za ich ideál.“

Čas v Padule plynul pomaly a trvalo až 
do februára 1918, kedy sa podarilo zbaviť 
dobrovoľníkov štatútu vojnového zajatca a 
vytvoriť z nich tzv. pracovné prápory v rámci 
talianskych ženijných jednotiek a pod talian-
skym velením.  Rýchlo tak vzniklo sedem 
práporov v celkovej sile 11 200 ľudí, ktoré 
boli rozmiestnené v tylových pozíciách na 
taliansko-rakúskom fronte a zamestnané 
kopaním zákopov, spojovacích ciest a bun-
krov.

Všetky tieto činnosti Štefánik veľmi ak-
tívne koordinoval a snažil sa zlomiť odpor 
talianskej vlády a vojenského velenia proti 
vzniku pravidelného československého voj-
ska na území Talianska. V marci 1918 vy-
pracoval rozsiahle memorandum, v ktorom 
veľmi vecnou argumentáciou vyvracal ná-
mietky a obavy talianskych kruhov zo vzni-
ku nového Československa a jeho armády. 
Veľkým pozitívom pri jeho práci bola skutoč-
nosť, že bol francúzskym štátnym občanom 
a vysokým dôstojníkom, ktorého podporo-
valo najvyššie francúzske velenie (generál 
a neskorší maršal Foch, generál Janin) a 
výdatne mu pomáhala aj francúzska diplo-
matická misia v Ríme.  

Stav sa zmenil 15. apríla 1918, keď čes-
koslovenské légie boli ofi ciálne uznané ta-
lianskou vládou. 21. apríla bol podpísaný 
akt ofi ciálneho uznania z talianskej strany 
predsedom vlády Orlandom a ministrom 
vojny Zupellim, za československú stranu 
ho podpísal M. R. Štefánik. Bolo dohodnuté, 
že légie budú podliehať vrchnému veleniu 
talianskeho vojska, ich velenie bolo zvere-
né generálovi Andrea Grazianimu, ktorého 
srdečný prístup k vojakom si rýchlo získal 
ich sympatie.

Vojenský výcvik a vyzbrojovanie jedno-
tiek rýchlo postupovalo a 26. apríla boli vy-
tvorené štyri pluky, každý s troma prápormi. 
24. mája 1918, v deň tretieho výročia vstupu 
Talianska do vojny, mohol (vtedy) plukovník 
Štefánik v Ríme pred pomníkom Viktora 
Emanuela II. slávnostne odovzdať veliteľovi 
1. československej divízie v Taliansku gene-
rálovi Grazianimu bojovú zástavu. Obradu 
sa zúčastnili  vysokí štátni a vojenskí funkci-
onári Talianska a existuje o ňom dobre zná-
my fi lmový záznam.

 V júni 1918 vykonal sám taliansky kráľ 
Viktor Emanuel III. prehliadku českosloven-
ských légií pri Orgiano, čím ofi ciálne potvrdil 
podporu Talianska československej veci. 
Légie mali vtedy už 13 653 vojakov a 489 
dôstojníkov, z toho 164 Talianov a boli pri-
pravené pre bojové nasadenie. Okrem bež-
nej výzbroje a výstroje mali vojaci klobúky 
talianskych horských strelcov, tzv. alpini a 
mali tiež dýku, ktorú používali elitné jednot-
ky arditi.

Medzitým ale už boli niektoré útvary na-
sadené na fronte a postupne k nim pribúdali 
ďalšie. Boli rozmiestnené najmä v oblasti 
rieky Piavy a neskôr pri severnom okraji ja-
zera Lago di Garda, kde prebiehali prudké 
boje s rakúskymi jednotkami, v ktorých boli 
aj českí a slovenskí vojaci. Pokračoval tiež 
nábor nových dobrovoľníkov a agitácia pri-
amo na fronte, napr. zhadzovaním letákov 
z lietadiel, ktorého sa aktívne zúčastnil aj 
Štefánik. 

Žiaľ, štyridsiatich šiestich legionárov 
stihol krutý osud; boli v rámci týchto bo-
jov rakúskymi jednotkami zajatí, odsúdení 
k smrti obesením a ihneď popravení. Na 
miestach, kde sa tieto popravy uskutočnili, 
boli po vojne inštalované dvojjazyčné pa-
mätné tabule s ich menami a slovami vďa-
ky za ich boj po boku talianskej armády (sú 
tam doteraz a veľmi dobre udržiavané). Ich 
telá boli v rokoch 1920 - 21 exhumované, 
prevezené do Prahy a s vojenskými poctami 
pochované na cintoríne v Prahe-Olšanoch.

Niektoré československé jednotky sa pri 
týchto bojoch osobitne vyznamenali, napr. 
pri bránení kóty 703 pri Doss Alto, na sever-
nom okraji Lago di Garda. Taliansky minis-
terský predseda poslal v tejto súvislosti T. G. 
Masarykovi do Paríža blahoprajný telegram, 
v ktorom vyzdvihol odvahu a húževnatosť 
československých legionárov pri obrane 
ich postavenia proti presile nepriateľa. Túto 
udalosť veľmi pozitívne hodnotila aj talian-

ska tlač.
Nábor dobrovoľníkov  však pokračoval 

ďalej medzi zajatcami a prebehlíkmi a za-
čiatkom roku 1919 bolo už v talianskych lé-
giách 60 000 vojakov – výdatný príspevok k 
novej československej armáde. 

Po ukončení vojny, keď sa jednotlivé 
útvary československých légií začali zhro-
mažďovať k postupnému odchodu domov, 
navštívil Štefánik koncom apríla 1919 voja-
kov v Gallarate, kde okrem iného povedal:

„Prápory skupiny Gallarate, Foligno, 
Avezzano!

Prichádzam zo Sibíri a odchádzam do 
Prahy, aby som sa ujal funkcie, zverenej mi 
národom. Aj keď sa nemôžem dočkať prí-
chodu do oslobodenej vlasti, prišiel som do 
Talianska, aby som vás pozdravil. Ale čas 
súri a roboty je mnoho, preto je mi umož-
nené vidieť len niekoľko práporov skupiny 
Gallarate.

Z rakúsko-uhorských otrokov ste sa stali 
občanmi slobodného štátu. Táto zázračná 
zmena sa udiala, okrem neúnavnej činnosti 
našej vojenskej reprezentácie, zásluhou pri-
ateľstva talianskeho ľudu a jeho vlády, ktorí 
vás prijali s otvorenou náručou, keď ste vy-
silení prišli do tejto zeme. Nezabudnite na 
to!

Zakrátko sa vrátite domov, do oslobo-
denej republiky československej. Vlasť vás 
očakáva, pretože verí, že vo vás, svojich 
synoch, získa posilnenie pri plnení vážnych 
úloh, spojených tak s novým usporiadaním 
vnútorných pomerov ako aj pri účinnej po-
moci národu. Dbajte, bratia, aby váš duch a 
vaše telo neutrpeli!

Dovidenia! Nech žije republika českoslo-
venská! Nech žije náš prezident Masaryk! 
Nech žijú naši priatelia, bratia!“

4. mája 1919 odštartoval M. R. Štefánik z 
talianskeho letiska Campo Formido, neďa-
leko Udine, na cestu do oslobodenej vlasti.

Pramene:
– M. Čaplovič, B. Ferenčuhová, M. Sta-

nová: Milan Rastislav Štefánik v zrkadle 
prameňov a najnovších poznatkov histo-
riografi e. Vojenský historický ústav MO 
SR, 2010.

– F. Guelton, E. Braud, M. Kšiňan: Milan 
Rastislav Štefánik v archívnych doku-
mentoch Historickej služby francúzskeho 
ministerstva obrany. Slovenský text Vo-
jenský historický ústav MO SR, 2009.

– E. Bucciol: Dalla Moldava al Piave (I legi-
onari cecoslovacci sul fronte italiano nel-
la Grande Guerra). Nuova Dimensione, 
Udine, 1998.

– D. Colombo: Boemia (L´esodo della Val 
di Ledro 1915-1919). Centro Studi Judi-
caria, 2008.

– B. Tenora, A. Šesták: Výber z francouz-
ské literatury (pro čsl. střední školy). Na-
klad. A. Píša, Brno, 1932.

Ladislav Koudelka
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Žili medzi nami… Žili medzi nami… Žili medzi nami…
Listujúc v životopise M. R. Štefánika natrafíme na meno Bohdan Pavlu… Bibliografi cký slovník uvádza o ňom málo, je strohý… 

Bohdan Teodor Pavlu (3. 3. 1883 Spešov – 12. 5. 1939 Bosanski Novi, Juhoslávia).
Český novinár, zaoberajúci sa  problematikou Slovenska, československý  diplomat a politik. Bol účastník 1. čes. odboja. Pôsobil 

ako veľvyslanec v Bulharsku, Dánsku, ZSSR. Po návrate z Moskvy  bol námestníkom na MZV. Bol veľkým priateľom Milana Rastislava 
Štefánika. Manželka  Fedora, deti Bohdan a Désa. Zahynul pri autonehode.

Pri mojich stretnutiach s priateľmi v Piešťanoch sa ale predo mnou postupne odvíjal fi lm  o živote vzácnej ženy, videla som foto-
grafi e, jej zaujímavý rukopis a jeden článok, ktorý nielen mňa, ale mnohých nadchol. Pre čitateľov Bradla si ho dovolím – so súhlasom 
rodiny – uviesť celý. Podotýkam, že článok vyšiel v septembri 1998 a jeho autorkou je  …o m.

AKO SA CHUDOBNÉ DIEVČA DOSTALO DO SVETA

Ľudia, kto-
rým jeseň života 
postriebrila vlas, 
možno poznačila 
tvár, ale srdcom i 
duchom sú stále 
dychtiví dozvedieť 
sa všetko, čo for-
muje náš terajší 
život. Ich spomi-
enky spred nie-
koľkých desaťročí 
sú veľmi jasné a 
ich životy ako je-
den napínavý ro-
mán, či ich zážitky 
ktoré by stačili na 
niekoľko životov. 
Mala som mož-
nosť stretnúť sa s 
pani Annou, ktorá 
žije v Piešťanoch. 
Jej životný príbeh 
ma veľmi zaujal 
a preto som ho 
nazvala, ako je v 
titulku.

Pani Anna, dnes 85 ročná, rozprávala, ako v rodine, kde 
bolo šesť detí, začali podnikať. Najprv otec (ktorý bol spolu-
žiakom Milana Rastislava Štefánika) potom aj brat. Ako ona 
vtedy 13 ročná na pánskom bicykli (pod rúrou) vozila v koši na 
chrbte z okolitých dedín vajcia. S vreckom plným peňazí  obe-
hávala dediny skupujúc vajcia, ako ich vkladala doma do jamy 
s vápnom a v zimnom období ich posielali do Bratislavy, Brna, 
do Prahy v špeciálne upravených debnách. Neskôr skupovali a 
rozvážali aj ošípané.

V tom čase bol vymenovaný za československého veľvy-
slanca v Dánsku pán Bohdan Teodor  Pavlu a keďže potrebo-
val opatrovateľku k deťom, vďaka otcovým a bratovým zná-
mostiam, ale možno aj tým, že krásna a mladá manželka pána 
veľvyslanca bola Slovenka (sestra Dalibora Krnu, blízkeho 
spolupracovníka Clementisa a Urxa), sedemnásťročnú Annu s 
prstienkom z českých granátov od sestry pre šťastie vychys-
tali do Prahy. Odtiaľ sa mala sama dostať do Kodane. Šťastie 
mala, keď pri prestupovaní v Nemecku nerozumela ani slovo a 
sprievodca ju nechcel pustiť do preplneného vlaku, sa jej priho-
voril muž, ten hravo všetko vybavil a ktorého aj s prekvapenou 
Annou fotografovali. Keď docestovala do Kodane a  potom do 
rodiny pána veľvyslanca, ten ju už vítal s novinami a otázkou, 

ako je možné,že je už v novinách, dokonca s prvým majstrom 
sveta v tenise Koželuhom. Nástup do rodiny bol teda grandióz-
ny, ale Anna sa nadchýnala najmä krásou nádherných vilových 
štvrtí, architektúrou a keďže bol čas Vianoc, plnými obchodmi. 
Po dvoch rokoch si odniesla najväčší zážitok, keď uvidela dán-
sku kráľovnú ísť ako prvú na bicyklu na novootvorenom moste 
z Dánska do Fínska, či cestu loďou do švédskeho Malmö.

Pani Anna si spomína i na život v Prahe u pána veľvyslan-
ca. Vo voľných chvíľach so svojim priateľom (prvým sloven-
ským majstrom  v šachu) chodili do vinárničiek, kde sa stre-
távali so slovenskými vzdelancami, ako boli napríklad Gejza 
Vámoš, Ján Smrek, Dobroslav Chrobák a  vyhrával tam aj 
Samko Dudík.

K veľvyslancovi chodili rôzne návštevy, najviac však na ňu 
zapôsobila prítomnosť Jána Masaryka a herca Národného di-
vadla Zdeňka Štěpánka. Manželka veľvyslanca milovala operu 
a na všetky predstavenia brávala aj Annu, takže mala možnosť 
vidieť Libušu, Rusalku i Predanú nevestu.

Keď prišiel rok 1934, celá rodina aj s Annou sa sťahovala 
do Moskvy. Tu to však bolo iné ako v Dánsku. Nesmierna bie-
da, veľké rady na jedlo, silný mráz. Anna mala však to šťastie, 
že mohla vidieť pamiatky, Treťjakovskú galériu, Boľšoj teátr, 
kde raz zazrela aj Stalina.

O rok cestovala na Hvar. Aj tu bolo krásne, úžasné pláže, 
veľa cudzincov. Po štyroch mesiacoch sa znovu vracala do 
Prahy a odtiaľ v roku 1936 opäť domov na prianie rodičov.

Anna však v sebe nosila veľkú túžbu po vzdelaní. A keď-
že si „vo svete“ zarobila nejaké peniažky, zaplatila si dva roky 
kláštornej školy v Krnove, vtedy Jägendorfe, kde sa učila po 
nemecky matematiku, literatúru, varenie, šitie, hru na klavír. 
Spomína si na „fachlehrerin“ a „liebe schwesterin“. Ale hlav-
ne na to, ako sa mohla venovať svojmu koníčku – maľovaniu. 
Potom sa znovu vracia domov, nakoľko jej bratia v roku 1938 
odchádzajú na vojnu a je potrebné udržať rodinný podnik.

V roku 1943 sa pani Anna vydala, vychovala s mužom, na 
ktorého s láskou spomína štyri deti a žije tu medzi svojimi blíz-
kymi, medzi nami, ktorí veľakrát netušíme, aké nádherné život-
né príbehy sú ukryté v spomienkach staršej generácie.

- om -
Nádherný príbeh… čo poviete? Rada by som však dopísala 

to podstatné. Plné meno zatiaľ neznámej pani Anny je... . Anna 
Ciranová, rod. Sadáková, bola manželkou Juraja Cirana, ma-
mičkou pani Doroty Tatarovej, manželky predsedu  Spoločnos-
ti Milana Rastislava Štefánika. Vychovala štyri deti – Dorotu, 
Elenu, Jána a Dášu. Pod skratkou „om“ sa skrývala autorka 
pôvodného textu,  pani Oľga Mišíková.

PS. Upútal Vás  tento príbeh? Poznáte jemu podobný? Na-
píšte nám, radi ho uverejníme.

Foto Anny Ciranovej v dobe jej opatrovateľskej 
práce
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Aj v priestore Pohronia sa udržiavala tradícia významu 
osobnosti PhDr. generála Milana Rastislava Štefánika a to vo 
viacerých  sektoroch. Pričiňovali sa o to pri vzniku Českoslo-
venska aj tu pôsobiaci Česi, ktorí s dobrým zámerom pôsobili 
najmä v niektorých sférach činnosti, kde nebolo dosť Slovákov. 
Bolo tomu tak aj vo vojenstve a osobitne v letectve. Čechy a 
Morava vychovali viacej skvelých vojenských i civilných letcov 
a pilotov, tiež tu  pôsobili továrne , kde vyvíjali, skúšali a vy-
rábali viaceré typy lietadiel rôzneho určenia. Známe boli na-
jmä Avia, Letov, Praga. V 20-tych, ale najmä v 50-tych rokoch 
vznikali nové letiská. Zaujímavú kapitolu do dejín čs.letectva 
a osobitne na Pohroní napísal Jaroslav Švábenský. Narodil 
sa vo Vladislave (v okrese Třebíč) 16. januára 1909, vyrastal 
však v obci Nedvědice pod Pernštejnem. V Brne absolvoval 
priemyselnú školu textilnú a  mohol mať celkom dobrú civilnú 
dráhu, ale rozhodol sa pre  dráhu vojenskú. A zrejme urobil 
dobre, lebo v letectve zanechal solídnu stopu. Letecký kum-
št si osvojoval v Prostějove a Chebe. Potom slúžil ako stíhací 
pilot 2. letky leteckého pluku v Olomouci. Následne zalietaval 
prototypy lietadiel Avia. Mal však pri prelete Transylvánskych 
Álp do Bukurešti haváriu. Bolo ich v jeho leteckej kariére ešte 
niekoľko. To, že mal odvážnu povahu, potvrdzujú aj zoskoky pri 
patentovaní padákov. Po nástupe nacistov k moci v Nemecku 
v roku 1933, ČSR začala budovať svoju obranu. Vedenie štátu 
a generalita sa spoliehali aj na zábezpeku zo strany letectva. 
Bolo treba lietadlá nielen vyrábať, ale  mať aj dostatok pilotov. 
Vznikali  Aerokluby a veľkým prínosom bola činnosť Masaryko-
vej  leteckej ligy (MLL). O letectvo mali záujem aj  stredosloven-
ské mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen a iné. 
Zvlášť iniciatívne si počínali činovníci vo Zvolene, meste kde 
pôsobil aktívny spolok Národnohospodárska župa stredoslo-
venská, kde o letectvo sa nielen zaujímali predstavitelia mesta, 
okresu, inštitúcií, ale priložili aj ruky k dielu. Bol medzi nimi aj 
starosta Daniel Ertl, riaditeľ Legiobanky Muška, Ing. Vojtěch 
Večeřa a iní.

Koncom roku 1935 sa vykonali prípravy a 19. januára 1936 
sa konalo Valné zhromaždenie Stredoslovenského Aeroklubu. 
Odbornú stránku činnosti zabezpečoval J. Švábenský, ktorému 

výdatne pomáhal aj npor. Adamčík. Bol vyhlásený  aj nábor do 
prvého kurzu pilotnej školy. Záujem o lietanie u mládeže v kraji 
bol ozaj nevšedný. Organizátori uvažovali nad viacerými  mož-
nosťami zriadenia letiska. Nakoniec sa vybrala plocha severne 
od obce Hájniky, neďaleko majera Tri Duby. Letisko sa najskôr 
nazývalo  Zvolen, neskôr Tri Duby a v  súčasnosti je to Sliačske 
letisko. Otvorenie 1. stredoslovenskej pilotnej školy sa udialo 
1. mája 1936. Na otvorenie pilotnej školy, ktorej  pilotom  bol  
aj J. Švábenský prileteli viacerí hostia z  Prahy a iných miest. 
Letecký deň sa uskutočnil  aj 27. mája 1936 za veľkej účasti 
verejnosti. Akrobacia J. Ambruša, ale aj lety J. Švábenského a 
ďalšie body leteckého dňa zostávali v pamäti účastníkov. Takto 
sa začali písať pestré stránky tohto letiska, ktorého príbeh ide 
aj dneškom. J. Švábenský pôsobil pre Stredoslovenský aero-
klub aj v roku 1937, následne v roku 1938, avšak už viacej 
pôsobil na Morave. Ale na Slovensko nezabúdal. Veď poznal 
požiadavky a možnosti Slovenska, mal tu aj veľa priateľov. Vy-
pracoval organizáciu pre zriadenie 12 pilotných škôl na Sloven-
sku, ktoré mal  centrálne riadiť. Tak ako mnoho iných projektov 
– aj jeho projekt – sa však pre politicko-vojenské okolnosti v 
rokoch  1938 a 1939 už nerealizovali. Vznik Protektorátu Če-
chy a Morava vážne zasiahol aj do jeho života  Toto vypäté ob-
dobie prežil s rodinou v Zlíne a pracoval už aj s programom pre 
povojnové obdobie. Jeho veľkým projektom bolo vybudovať or-
ganizáciu Letecká kolej (internát) civilného vyššieho leteckého 
učilišťa. Tento zámer sa mu podarilo realizovať, 15. septembra 
1945 bola letecká škola vo Valaskom Meziříčí založená. V roku 
1947 J. Švábenský zakladá v Brne vôbec prvý podnikový ae-
roklub. Jeho osobný i profesionálny život však dostával mno-
hé údery. Stal sa dôchodcom a chorľavel. Jaroslav Švábenský 
zomrel 1. novembra 1964 v Jívové na infarkt. Jeho prínos  pre 
letectvo na Slovensku ostal zabudnutý. Dobové dokumenty a 
novinové správy a fotografi e z rokov jeho pôsobenia na Pohro-
ní však majú dostatočnú výpovednú hodnotu. Dodajme ešte, 
že v dejinách letectva na Slovensku je samozrejme mnoho 
Čechov a Moravanov zapísaných v línii, akú udával aj PhDr. 
generál M. R. Štefánik.

Milan Gajdoš 

JEDEN Z MUŽOV AEROKLUBU  RČS

Odporúčame  do  Vašej  pozornosti  nové  knihyOdporúčame  do  Vašej  pozornosti  nové  knihy

Štefan Luby:
LEGENDY A INŠPIRÁCIE

Slovenský autor literatúry faktu, prof. Šte-
fan Luby, vydal vo Vydavateľstve SAV VEDA 
svoju, v poradí ôsmu knihu a názvom „Legen-
dy a inšpirácie“. Kniha voľne nadväzuje na 
trilógiu životopisných čŕt „Moji intelektuá-
li“ . V prvej časti – Legendy – spláca autor 
svoj osobný dlh niektorým, dnes už nežijúcim 
osobnostiam, ako sú zakladateľ slovenskej or-
topédie Ján Červeňanský, zakladateľ sloven-
ských vysokých škôl Jur Hronec, zakladateľ 
slovenskej právnej vedy a autorov otec Štefan 
Luby st., slovenský vedec svetového mena a 
nositeľ medaily J. Watta Aurel Stodola, poli-
tik medzinárodného formátu a astronóm Mi-

lan Rastislav Štefánik a český chemik a vy-
nálezca kontaktných šošoviek Otto Wichterle. 
Pri spracovaní charakteristík týchto osobností 
autor vychádza z osobných spomienok ale-
bo poznatkov. Niektorých poznal, v prípade 
Aurela Stodolu je jeho záchytným bodom 
transport telesných pozostatkov prof. Stodolu 
a jeho manželky z Zürichu a ich uloženie na 
Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši, 
ktorý organizovala Slovenská akadémia vied. 
V kapitole o M. R. Štefánikovi vychádzal zo 
spomienok svojej matky,  JUDr. Anny Luby-
ovej, ktorá vyrastala na fare v Košariskách, 
predtým pôsobisku Štefánikových rodičov. 
Spomienka na spoluprácu s Ottom Wichter-
lem sa vracia do rokov normalizácie, keď bol 
génius českej chémie prenasledovaný a kon-

takty s ním neboli želateľné.
Ďalšiu časť knihy tvoria virtuálne roz-

hovory s autorovými obľúbenými literátmi 
Bernardom Bolzanom, Georgom Friedrichom 
Lichtenbergom a Plíniom Ml. Autor im kladie 
otázky, na ktoré nachádza v ich dielach jadr-
né odpovede, ktoré svedčia o tom, že ľudstvo 
urobilo v priebehu priemyselnej a informa-
tickej revolúcie veľký technologický pokrok, 
ale zápasí s podobnými problémami, s akými 
bolo konfrontované už v starom Ríme. Patrí k 
nim uplácanie, plagiátorstvo, politické prote-
žovanie a iné.

V poslednej časti knihy sa autor na základe 
osobných rozhovorov a dôkladného poznania 
venuje dielu a charakteristike osobností mate-
matika Anatolija Dvurečenského, fyzika Vla-
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dimíra Hajka, podnikateľa Štefana Kassaya, 
fyzika Júliusa Krempaského, spisovateľa Jo-
zefa Leikerta, diplomata Branislava Lichardu-
sa, odborníka v živočíšnej výrobe Jána Ples-
níka, biochemika Jozefa Šimútha, kardinála 
Jozefa Tomka, kolektívu tvorcov Encyklopé-
die Beliana a nakoniec štyrom laureátom No-
belovej ceny s koreňmi na Slovensku.

Kniha má v čitateľskej obci dobrý ohlas a 
predáva ju predajňa VEDA SAV v Bratislave 
na Štefánikovej ul. č. 3.

Redakcia

Miroslav Musil – Antonello Biagini:
„ŠTEFÁNIK VO SVETLE

TALIANSKYCH ARCHÍVOV“

Druhé vydanie doplnené o novo objavené 
dokumenty.

(Nadácia pre záchranu kultúrneho
dedičstva, Bratislava 2011)

Kniha prináša autormi komentované do-
kumenty vo vzťahu k Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi z archívov Ministerstva obrany 
a Ministerstva zahraničných vecí Talianskej 
republiky v Ríme. Rozširuje horizont Štefáni-
kových aktivít a úspechov v západnej Európe, 
ktorý sa tradične sústreďoval na Francúzsko.

Prezentované dokumenty poskytujú úpl-
nejší obraz o Štefánikovej majstrovskej di-
plomacii pri prekonávaní prekážok zo strany 
talianskej vlády a velenia pri zrode česko-slo-
venských légií. Dosvedčujú, že talianski pred-
stavitelia iba postupne dokázali akceptovať, 
aby sa ustanovili česko-slovenské jednotky 
popri armáde, prevažne z vojnových zajatcov, 
a ešte ťažšie pripúšťali, aby sa  tieto jednotky 
nasadili do boja.     

Hoci sa tu markíza Benzoniová v doku-
mentoch spomína až v období po Štefániko-
vom tragickom konci, v skutočnosti bola sivou 
eminenciou jeho diplomatických rokovaní 
a zaslúži si miesto na obálke knihy. Vďaka 

nej Štefánik „preskočil“ tých nepresvedči-
teľných a komunikoval priamo s premiérom 
Orlandom. S ním úspešne podpísal historicky 
prevratný „Dohovor medzi talianskou vládou 
a Národnou radou zemí česko-slovenských“, 
ktorý je prvým medzinárodným dokumentom, 
kde Česko-Slovensko vystupuje ako zmluvná 
strana. Umožnil ustanovenie česko-slovenskej 
armády v Taliansku a jej nasadenie na front. 

Publikácia prezrádza rozdielnosť niekto-
rých zásadných postojov medzi otcami - za-
kladateľmi Česko-Slovenska. Talianska di-
plomacia referuje o Štefánikovom vyznaní, že 
Taliansko je mu najbližšie zo všetkých krajín 
Dohody. Ako aj to, že by svoju krajinu najrad-
šej videl ako kráľovstvo, kde by na trón na-
stúpil niekto z talianskej kráľovskej dynastie. 
Zvlášť dôležitá je diplomatická depeša o tom, 
že Štefánik bol jediný zo zakladateľov, kto-
rý si bol patrične vedomý citlivosti cirkevnej 
otázky (zvlášť vo vzťahu k Slovensku) a preto 
jediný považoval za nevyhnutné stretnúť sa s 
pápežom,  Benediktom XV.

Knižka dokumentuje aj to, ako Štefánik 
dosiahol dohodu v spore medzi Francúzmi a 

Talianmi o kompetenciách ich jednotiek v no-
vovzniknutom Česko-Slovensku. Zarážajúce 
sú však dokumenty svedčiace o tom, že tým 
sa všetky sporné otázky nevyriešili. Konkrét-
ne pokiaľ ide o konkurenčný zápas, kto bude 
dodávateľom lietadiel pre novú republiku. Aj 
z tohto, a nielen z tohto dôvodu, už nemožno 
považovať za objektívnu a smerodajnú správu 
kpt. Zapelloniho o leteckej havárií Štefáni-
ka a jeho spoluletcov, na ktorú sa často naši 
historici odvolávajú. Obsah správy, ako aj 
sprievodné pokyny k jej prezentácii zo strany 
talianskeho velenia, vytvárajú obraz o jej úče-
lovosti. V tom zmysle, aby nemohla vzniknúť 
pochybnosť o technických kvalitách lietadla 
typu Caproni, ktorý mal byť dovozným artik-
lom a aby vina padla na toho, kto už svedčiť 
nemohol – na Štefánika. Zapelloniho správa 
navyše koliduje s ďalším dokumentovaným 
svedectvom o tragédii. Na záver knihy sa 
prezentuje stanovisko vedúceho vojenského 
archívu z roku 1930, podľa ktorého môže 
existovať záujem na tom, aby isté skutočnosti 
tejto tragédie ostali natrvalo záhadou.

Obálka knihy Štefánik vo svetle talianskych archívov

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

TRENČÍN
Už osem desaťročí pôsobí v Trenčíne 

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. 
Svoje okrúhle narodeniny oslávila vo štvr-
tok, 1. decembra 2011 v kongresovej sále 
TSK. Medzi prvých gratulantov patril pred-
seda TSK  MUDr. Pavel Sedláček MPH, 
ktorý prevzal nad oslavami záštitu. V prího-
vore vyzdvihol prínos Štefánikovej spoloč-
nosti, ako historickej šíriteľky pravdivého 
obrazu M. R. Štefánika a jeho myšlienok 
v oblasti slovensko-moravského pomedzia 
aj v časoch, keď sa ich snažili prekrúcať 
rôzni pseudo-vykladači histórie. Čestný 
predseda Správnej rady Nadácie M. R. 
Štefánika prof. Ján Fuska potom odovzdal 

trenčianskemu županovi najnovšie publi-
kácie o jednom z najvýznamnejších rodá-
kov z nášho kraja. Ťažiskom slávnosti boli 
odborné prednášky historikov. PhDr. Jozef 
Husár rozoberal pôsobenie generála Šte-
fánika v Československých légiách v Rus-
ku z pozície súčasnej ruskej historiografi e. 
O novodobých súsošiach a pamätníkoch 
generála Štefánika informoval prof. Ján 
Fuska. Dopoludňajšiu spomienkovú sláv-
nosť spestrili svojim vystúpením žiaci ZUŠ 
v Trenčíne. V závere  slávnosti odovzdali 
pamätné listy Štefánikovej spoločnosti de-
siatim osobnostiam. Jedno z ocenení si 
prevzala aj vedúca odboru kultúry TSK Ing. 
Marta Šajbidorová

KOŠICE
Pravidelné koncoročné stretnutie čle-

nov SMRŠ v Košiciach bolo aj tentokrát 
nevšedné a zaujímavé. Tešili sme sa na 
p. Mgr. Petra Uhlíka a pána Mgr. Ivana 
Capeka, ale nakoniec nás potešili svojou 
návštevou pán docent Miloš Kovačka s 
manželkou Slávkou a profesor Ing. Ondrej 
Hronec DrSc. Rozprávali o svojich cestách 
po Slovensku, o histórii, o Gemeri i o Pra-
he, o P. J. Šafárikovi aj o J. Jeseniovi, o 
čestnom občianstve Viatora a Björnsona v 
Martine. Stretnutie spestril svojim rozprá-
vaním a prezentáciou fotografi í z výstupu 
na Mont Blanc aj všestranný športovec, 
pán inžinier Juraj Kočiš.
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Člen SMŠ Henrik Hric patrí k otužilcom 
klubu Košické tulene druhú sezónu. Pra-
videlné sobotňajšie tréningy tuleňov na 
košickom jazere sú atrakciou pre okoloidú-
cich zvlášť vtedy, keď je jazero pokryté ľa-
dom a cupkajúcimi kačkami. Vianočný tré-
ning k takým patril, pretože si otužilci najprv 
museli vlastnoručne polámať ľad a urobiť 
miesto na kúpanie. Ak je ľad príliš hrubý, 
ako to bolo na prelome januára a februára 
niekoľko týždňov, na rad prišli aj motorová 
píla a sekera. Sviatok Vianoc oslávili tulene 
najprv „pustením kapra na slobodu“ a po-
tom si aj sami zaplávali v ľadovej trojstup-
ňovej vode.

Daniela Hricová 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

1/ Najaktívnejší slovenský cestovateľ v 
Liptove

Klub spoločnosti M. R. Štefánika v Lip-
tovskom Mikuláši spolu s Mestským úra-
dom a Rotary klubom zorganizoval 20. 
marca 2012 zaujímavé stretnutie s Fran-
tiškom Kelem, geografom, horolezcom, 
polárnikom, publicistom, spisovateľom a 
najaktívnejším slovenským cestovateľom 
20. storočia. Absolvoval sedemdesiat ciest 
a výprav po všetkých kontinentoch sveta a 
je autorom a spoluautorom vyše tridsiatich 
publikácií. Jeho knihy nikdy neboli len ofi -
ciálnymi reportážami z výprav. „Takých je 
dosť“, povedal autor a upresnil: „Každá z 
mojich kníh je knihou mojich osobných po-
citov, skúseností a pozorovaní“.

Poslucháčov najviac zaujalo Keleho roz-
právanie o expedícii SAGARMATHA 1984, 
ktorej bol vedúcim. Počas tejto výpravy 
vystúpili na Mount Everest, najvyšší vrchol 
našej planéty prví Slováci: Zoltán Demján a 
Jozef Psotka. Osobitnú pozornosť venoval 
zážitkom z expedícií TAHITI a FLOREANA,  
uskutočnených po stopách M. R. Štefánika 
v Polynézii a Galapágoch.

Po prednáške Štefan Packa prezento-
val ostatnú knihu Františka Keleho „Milan 
Rastislav Štefánik – významný cestova-
teľ a jeho nasledovníci“. Autor v nej pred-
stavil vedca, vojaka, politika a diplomata v 
dimenzii významného cestovateľa, fotogra-
fa a zberateľa. Štefánik bol prvým Slová-
kom, ktorý dvakrát precestoval svet. Na-
vštívil všetky svetadiely okrem Antarktídy. 
V prvej časti knihy František Kele informuje 
o pätnástich najvýznamnejších cestách a 

výpravách M. R. Štefánika v časovom ho-
rizonte od roku 1905 do roku 1919. Chro-
nológia Štefánikových ciest je obohatená 
spomienkami a zážitkami novodobých 
cestovateľov, ktorí navštívili miesta, kde 
žil. V druhej časti publikácie, ktorá tvorí asi 
tretinu takmer 200 stranovej knihy s mno-
hými pôsobivými čiernobielymi i farebný-
mi fotografi ami, predstavil František Kele 
niektorých významných cestovateľov zo 
Slovenska druhej polovice XX. storočia. V 
tejto malej encyklopédii nachádzame také 
mená ako Peter Hámor, Peter Valušiak, 
Pavol Barabáš, Eugen Gindl, Ivan Gálfy, 
Emil Fornay a ďalší. Všetci títo cestovate-
lia boli motivovaní Štefánikovým odkazom. 
Ich aktivity potvrdzujú, že Štefánik ako ces-
tovateľ nezostal len obdivovanou ikonou, 
ale je živým odkazom, ktorý sa oddá na-
sledovať a ktorým je možné sa motivovať.

V záverečnej besede zaujímavého 
programu František Kele odpovedal na 
množstvo zvedavých otázok a v rámci au-
togramiády podpísal desiatky svojich kníh. 
Pozorní organizátori neopomenuli zabla-
hoželať F. Kelemu k jeho aktuálnym 76. 
narodeninám. S dojatím si vypočul báseň 
Horolezec, ktorú  autor Š. Packa venoval 
cestovateľovi k jeho sviatku. Predniesla ju 
Zdenka Matejková.

(NA) 
2/ Liptáci navštívili observatórium

V poslednú aprílovú sobotu uskutočnili 
členovia a sympatizanti Klubu  Spoločnosti 
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši vy-
darený výlet do Vysokých Tatier, spojený 
s návštevou Astronomického ústavu SAV 

na Skalnatom plese. Pracovník observa-
tória RNDr. Hambálek oboznámil účastní-
kov s prácou so 60 cm ďalekohľadom  na 
meranie jasnosti premenných hviezd, so 
zrkadlovým ďalekohľadom na snímanie a 
meranie jasnosti komét a asteroidov. Priblí-
žil im aj život Milana Rastislava Štefánika - 
významného astronóma, ktorého vedecké 
výsledky rešpektovali nielen vtedajší, ale aj 
súčasní odborníci.

Na Skalnatej chate sa stretli s  kráľom 
vysokohorských nosičov Lacom Kulan-
gom. Jeho rekordnú vynášku 207,5 kg z 
Hrebienka na Zamkovského chatu doposi-
aľ nikto neprekonal. Chatár návštevníkom 
porozprával o svojom živote vysoko v ho-
rách a premietol fi lmy, ktoré o ňom natočili 

rôzne televízne spoločnosti sveta. Nádher-
né počasie výletníkom prialo a tak pokra-
čovali na zľadovatelej tatranskej magistrále 
na Zamkovského chatu, Rainerovu útulňu, 
Obrovské vodopády Studeného potoka a 
náročnú túru ukončili v Starom Smokovci.  

            Štefan Packa

MARTIN
V priestoroch Turčianskej knižnice v 

Martine sa dňa 9. marca sa uskutočnilo 
ďalšie zo série stretnutí Klubu priateľov T. 
G. Masaryka a M. R. Štefánika. Bolo vý-
nimočné nielen návštevou vzácnych hostí, 
ale tiež podnetným programom. V súvis-
losti s blížiacim sa slávnostným matiné pri 
príležitosti desiateho výročia pomenovania 
Astronomickej pozorovateľne pri Gymnáziu 
V. Paulínyho-Tótha v Martine menom Mi-
lana Rastislava Štefánika sme na schôdzi 
mohli privítať členov Predsedníctva Správ-
nej rady   SMRŠ Ing. Jána Tataru a Mgr. 
Máriu Gallovú.

Program začal prednesom básne P. 
O. Hviezdoslava „Masarykovi ku dňu se-
demdesiatych narodenín“ v podaní Želky 
Mišíkovej. Hlavnú prednášku si pripravila 
RNDr. Mária Barbierová, ktorá sa venovala 
zaujímavým myšlienkam, pochádzajúcim 
zo zborníka „Masaryk osvoboditel“, vyda-
ného v roku 1920 Ministerstvom školstva a 
národnej osvety v Prahe. Hoci od tej doby 
prešlo už viac ako 90 rokov, spomínaný 
text je stále rovnako aktuálny a stojí za hl-
boké zamyslenie. Dovoľujem si preto po-
deliť sa s Vami o krátky úryvok: „Nábožen-
ství vůbec nesmí býti založeno na žádném 
zjevení, které by rozumu pravdy ukládalo, 
nepodřizujíc se jeho kritice.“

Mária Kuková

PRIEVIDZA
Milan Rastislav Štefánik – nádherná 

jasná hviezda, svietiaca na nás z dávnej 
minulosti. Zasvietila aj v Prievidzi. Dňa 15. 
marca 2012 sa uskutočnila v sále Regionál-
neho kultúrneho centra, na Záhradníckej 
ulici v Prievidzi zakladajúca schôdza klubu 
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. 
Na zakladajúcej schôdzi boli prítomní ok-
rem  nových členov p. Bátorovej a p. Šimka 
– organizátorov založenia klubu v Prievidzi 
– aj hostia, medzi ktorých patrili predseda 
SMRŠ Ing. Ján Tatara, redaktorka časo-
pisu Bradlo Mgr. Mária Gallová, predseda 
Matice slovenskej v Prievidzi p. Jadroň, dr. 
Silvia Maliariková, za TSK. Bol pripravený 
aj bohatý kultúrny program. Hovorilo sa o 
živote a veľkom odkaze M. R. Štefánika 

M. Kovačka, O. Hronec a Eva Groh pri besede

Liptovský klub pred observatóriom SAV.
Foto: Jozef Paľo

Zo zaklad. schôdze klubu SMRŠ v Prievidzi
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pre súčasnosť v jeho kréde „Veriť – milo-
vať – pracovať“. Je to nádherný a silný od-
kaz, ktorý by sme mali plniť aj v dnešných 
časoch. Zakladajúcu schôdzu  navštívili aj 
milí hostia – spevácke združenie „Jas“. Boli 
to síce starší páni, ale s krásnymi hlasmi, 
plní životného elánu. Sálou sa niesli mno-
hé známe piesne, hity starších generácií, 
o.i. aj  krásna pieseň „Kto za pravdu horí“, 
pri ktorej pomáhali aj účastníci podujatia – 
pieseň hodná spomienky aj na  M. R. Šte-
fánika. Kiež by sa nám podarilo zapáliť aj 
srdcia a mysle iných krásnymi myšlienka-
mi a kráčať smerom, ktorý nám „vyhliadol“ 
veľký syn nášho národa – Milan Rastislav 
Štefánik.

Ľubica Harcegová

NITRA
Nitriansky klub Spoločnosti Milana Ras-

tislava Štefánika vyvíja už tradične  činnosť 
v meste a jeho okolí. Okrem pravidelných  
stretnutí   výboru Spoločnosti, stretáva sa 
aj členská základňa. Kolektív sa zúčastnil 
májového stretnutia na Bradle, vyvíja zbier-
kovú  fi nančnú činnosť v prospech vyhoto-
venia a osadenia pomníka M. R. Štefánika 
v Nitre, ako aj organizovanie stretnutí a 
prednášok s poprednými  znalcami života 
a diela M. R. Štefánika pre klub i širokú ve-
rejnosť  Do ďalšieho obdobia plánuje spo-
ločný výlet na Veľkú Javorinu s bohatým 
sprievodným programom.

Ján Maniaček

PARTIZÁNSKE
16. decembra 2011 za účasti mnohých 

vzácnych hostí a členov nášho klubu sa 
uskutočnilo stretnutie pri  príležitosti druhé-
ho výročia jeho založenia. Okrem hodnote-
nia činnosti za uplynulé obdobie si prítomní 
vypočuli príhovory hostí, videli životopisný 
fi lm o M. R. Štefánikovi a boli účastní boha-
tého kultúrneho programu.

V roku 2012 klub prijal viacerých nových 
členov  a privítal medzi sebou mnohých zá-
ujemcov o svoju prácu. Dekrét o čestnom 
predsedníctve udelil Klub Doc.PaedDr. Jo-
zefovi Božíkovi PhD. 

Okrem pravidelných stretnutí sa  členo-
via Klubu zúčastnili 3.mája 2012 na spo-
mienkovom podujatí na Bradle, ako aj na 
pochode v Ivanke pri Dunaji. 

10. mája 2012  prijal pozvanie Klubu 
dr.František Kele, ktorý okrem prednášky 
pre členov  klubu sa zúčastnil aj ďalších 

štyroch besied so žiakmi ZŠ a študentmi 
Gymnázia, ktoré  klub SMRŠ zabezpečil 
(účasť cca 300 detí). Bohatá je aj propa-
gačná práca Klubu, členovia sú nápomocní 
pri rôznych podujatiach vojenského cha-
rakteru, hlavne medzi mládežou.

Štefan Ševčík

PIEŠŤANY
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v 

Piešťanoch v spolupráci so Strednou elek-
trotechnickou školou uskutočnil 8. marca 
2012 exkurziu do Hvezdárne a planetária 
M. R. Štefánika v Hlohovci. V roku 2012 
oslávila táto výskumno-vzdelávacia inšti-
túcia 40. výročie svojho trvania. V Trnav-
skom samosprávnom kraji je jediná svojho 
druhu. V pohodlných, sklopených kreslách 
sme sa vydali - aspoň v mysli-  na púť ves-
mírom, ktorý nás obklopuje. Pracovníčka 
hvezdárne nás uviedla do problematiky  
histórie vesmíru – vzniku vesmírnych te-
lies, zákonov pohybu a vývoja hviezdnych 
sústav a galaxií. Pohybujúce sa projekcie 
postavenia hviezd v súhvezdiach a zobra-
zenia odľahlých  hĺbok vesmíru v nás vyvo-

lávali pocity úžasu a nadšenia. Na rozdiel 
od pozorovaní M. R. Štefánika má dnešná 
generácia vedcov a laikov neporovnateľne 
väčšie technické možnosti. Preto si obrov-
skú úctu a rešpekt zaslúži človek, ktorý 
pracoval pred storočím s veľmi jednodu-
chým vybavením a zariadeniami. Z budo-
vy planetária sme sa presunuli do budovy 
hvezdárne, k vesmírnemu ďalekohľadu, 
ktorý nás upútal svojou veľkosťou i vzhľa-
dom, ale pre nepriaznivé počasie nebolo 
možné ním oblohu pozorovať.

Naša slnečná sústava, planéta Zem a 
my ľudia sme len malou časťou okolitého 
vesmíru,ale môžeme ho skúmať a obdivo-
vať. Podobne, ako náš významný krajan, 
ktorého  meno toto zariadenie nesie. 

Ivana Pavelková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
3. mája 2012 zorganizoval Klub Spoloč-

nosti M. R. Štefánika spomienkové stret-
nutie, ktoré sa začalo pri Pamätníku M. R. 
Štefánika. Spomienková slávnosť  sa zača-
la hymnou a malým kultúrnym programom, 
v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ a členka DS 
Hviezdoslav  predniesla báseň „Za Mila-
nom Štefánikom“. S príhovorom vystúpil 

poslanec MsZ PharmDr. Ján Valjan. Ve-
niec k pamätníku položili členovia Klubu 
spolu primátorom mesta PhDr. J. Volným. 
Program pokračoval položením venčeka k 
pamätnej  tabuli matky Milana Rastislava 
Štefánika na dome, v ktorom počas poby-

tu v Spišskej Novej Vsi bývala. Účastníci  
spomienkového podujatia sa presunuli do 
Múzea Spiša, kde pri káve a čaji sa roz-
prúdil príjemný rozhovor, v ktorom sa meno 
„Štefánik“ skloňovalo vo všetkých pádoch. 
Je potešiteľné, že stretnutie obohatilo aj 
rozprávanie  predsedníčky Klubu PhDr. 
Ruženy Kormošovej o jej novej knihe „Sila 
ducha doby“, v ktorej je aj stať venovaná 
Štefánikovcom. Účastníci stretnutia si zá-
roveň dohodli aj ďalšie aktivity na letné a 
jesenné obdobie.

Jolana Prochotská

STARÁ TURÁ
Dňa  24. februára 2012 mal v priesto-

roch Klubu dôchodcov výročnú členskú 
schôdzu za rok 2011 Klub Spoločnosti M. 
R. Štefánika v Starej Turej. Predseda klu-
bu Ján Rusnák privítal hostí zo Správnej 
rady SMRŠ – Ing. Jána Tataru, Mgr. Máriu 
Gallovú a Zdenku Šimkovú – a všetkých 
prítomných členov.

Vo svojej správe okrem iného povedal: 
„V roku 2011 sme evidovali 84 členov, z 
toho jednu čestnú členku Milku Alušicovú. 
V priebehu roka 2011 sa do nášho klubu 
prihlásili 4 členovia a jedna členka – Ľubka 
Dlhá – sa odsťahovala do Prahy. Stretávali 
sme raz za štvrťrok, zúčastňovali sa výle-
tov  doma i do zahraničia, ktoré organizo-
val, ako vždy na veľmi vysokej úrovni Mgr. 
Peter Uhlík, ktorý i v tomto roku organizuje 
pre nás viaceré hodnotné podujatia. V roku 
2011 sme sa zúčastnili slávnosti pri príleži-
tosti výročí narodenia a úmrtia Milana Ras-
tislava Štefánika, takisto sme sa zúčastnili i 
na 21. Valnom zhromaždení SMRŠ v Pieš-
ťanoch. Snažíme sa dávať v našom malom 
meste viac do povedomia M. R. Štefáni-
ka.“ Klub SMRŠ zorganizoval v lete, opäť 
v peknom prostredí športového areálu v 
Drgoňovej Doline tradičné stretnutie s po-
sedením pri guláši, na ktorom má najväčšiu 
zásluhu Ján Rusnák. Nielenže získa spon-
zorov, ale dokáže navariť aj veľmi dobrý 
guláš. Vo svojich príhovoroch kladne hod-
notili činnosť klubu SMRŠ v Starej Turej aj 
predstavitelia Správnej rady SMRŠ, ako aj 
jednotliví členovia.

Viliam Solovič

Časť piešťanského klubu pred hlohoveckým 
HaP M. R. Štefánika

F. Kele medzi členmi SMRŠ v Partizánskom

3. máj 2012 v Spišskej Novej Vsi
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LISTY Z PRAHYLISTY Z PRAHY

PRAŽSKÍ ŠTEFÁNIKOVCI ZASADALI

Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. 
Štefánika v ČR sa konalo 12. marca 2012 
v Dome národnostných menšín v Prahe. 
Zasadania, ktoré viedol predseda spoloč-
nosti Vojtech Čelko, sa zúčastnilo 20 čle-
nov a jeden hosť. 

Zasadanie začalo zaujímavou a pod-
netnou prednáškou mladého slovenské-
ho historika Mgr. Michala Kšiňana, PhD. 
„Ako pisať biografi u? Prípad Štefánik“, po 
ktorej nasledovala diskusia.

Správu o činnosti spoločnosti pred-
niesol jej predseda Vojtech Čelko a zre-
kapituloval v nej všetko, čo spoločnosť 
od posledného zasadania urobila a aké 
programy pripravila, nielen pre svojich 
členov, ale aj pre verejnosť. 

Stalo sa už tradíciou, že si Milana 
Rastislava Štefánika pripomíname min. 
štyrikrát: na výročie jeho tragickej smrti 
3. mája, 20. júla v predvečer výročia jeho 
narodenia, 28. októbra na výročie zalo-
ženia republiky a členovia spoločnosti 
sa stretli pri soche M. R. Štefánika ešte 
3. novembra spolu s vtedajším ministrom 
zahraničných vecí SR Mikulášom Dzurin-
dom. 

Medzi najnavštevovanejšie podujatia 
patria prezentácie nových kníh a besedy s 
ich autormi. Zaujímavé bolo uvedenie kni-
hy Mgr. Petra Kubíka PhD.: O slovensko- 
talianskych vzťahoch 1939-1945, ktoré 
sa uskutočnilo 12. apríla 2011. Uvedenie 
knihy, ktorú vydal Ústav pamäti národa 
v Bratislave, bolo pripravene so Sloven-
skou historickou spoločnosťou, Ústavom 
pamäti národa a Slovenským inštitútom. 
Proti tejto akcii mali námietky niektorí 
členovia Historickej skupiny účastníkov 
SNP s tým, že ide o pripomínanie vojno-
vých zločincov a darebákov. Ale práve 
pre osvetlenie historickej skutočnosti bola 
táto kniha uvedená. „V žiadnom prípade 
nechceme oslavovať predstaviteľov re-
žimu slovenského štátu ani ich konanie. 
Len sa nemôžeme vzdať myšlienky uvád-
zať vedecké knihy a diskutovať o nich“ 
povedal predseda spoločnosti Vojtech 
Čelko. Prednášku spojenú s autogramiá-
dou navštívilo viac než štyridsať ľudí. V 
druhej časti programu bolo predstavenie 
Ústavu pamäti národa a jeho edičnej čin-
nosti. K tomu bola pripravená predajná 
výstavka kníh ÚPN.

Prezentácia zaujímavej publikácie „Dr. 
Ivan Dérer, politik, právnik a publicista“ sa 
konala 6. decembra 2011 a bola pripra-
vená v spolupráci s Ústavom politických 
vied SAV Bratislava, Slovenským inštitú-

tom v Prahe a Masarykovou demokratic-
kou akadémiou v priestoroch Steinerovej 
sály Lidového domu. Na prezentácii sa 
zúčastnili poprední slovenskí historici a 
politológovia. Za spoluporiadateľov MDA  
predseda jej pražskej pobočky Martin 
Brabec privítal rozšírenie ich programov 
o slovenské témy.

Nový rok privítali členovia spoločnosti 
zaujímavou prednáškou významného as-
tronóma Jiřího Grygara „Po stopách M.R. 
Štefánika na Tahiti“. Prednáška predstavi-
la M. R. Štefánika ako vedca a astronóma 
a konala sa 18. januára 2012 v Sloven-
skom inštitúte. V roku 1910 pozoroval M. 
R. Štefánik v Papeete Halleyovu kométu 
a o rok pozdejšie na ostrove Vava‘u v 
kráľovstve Tonga zatmenie Slnka. Po sto 
rokoch sa v Štefánikových stopách vypra-
vila pätnácťčlenná skupina českých a slo-
venských astronómov-cyklistov. Hlavným 
cieľom tejto expedície bolo spomenúť 
pôsobenie astronóma Štefánika na ostro-
voch Polynézie. Záujem o prednášku a o 
zážitky J. Grygara z cesty za M. R. Šte-
fánikom potvrdila plne obsadená Modrá 
sála Slovenského inštitútu.

V roku 2012 spoločnosť predstavila 
publikáciu Mareka Syrného „Slovenskí 
demokrati 1944-1948“. Prezentácia, kto-
rá sa konala 21. februára v Dome národ-
nostných menšín a bola pripravená v spo-
lupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici 
a Domom národnostných menšín, bola 
spojená s autogramiádou.

Prvý marcový deň uviedol Slovensko-
český klub knihu „Zo všetkých strán“ 
autorom ktorej je predseda spoločnosti 
Vojtech Čelko. Aj táto prezentácia bola 
spojená s autogramiádou a hojne navští-
vená.

Pokračuje dobrá spolupráca s ďalšími 
slovenskými spolkami v Prahe. Najmä 
so Slovensko–českým klubom, Obcou 
Slovákov v Českej republike, Kolláro-
vou spoločnosťou, Historickou skupinou 
účastníkov SNP a Slovenským evanjelic-
kým zborom. 

Predseda spoločnosti Vojtech Čelko sa 
v  správe o činnosti dotkol aj nepríjemnej-
ších vecí: revíziou členskej základne bolo 
zistené, že spoločnosť má 55 členov, z 
toho platiacich 20. V následnej diskusii 
sa uvažovalo o tom, či by nebolo dobré 
zvážiť vyradenie členov, ktorí sa už roky 
nepodieľajú na činnosti. Zároveň poďako-
val členom, ktorí sa aktívne zapájajú do 
prípravy podujatí spoločnosti a tým, ktorí 
prispievajú významnými fi nančnými čiast-
kami na jej činnosť.  Pri väčších podujati-
ach sa pripájame k iným organizáciám a 

spolkom. Vyzval prítomných k získavaniu 
sponzorských darov  pre našu činnosť a k 
získavaniu nových členov pre  rozšírenie 
členskej základne.

Po vystúpení V. Čelka nasledovala 
Správa o hospodárení, v ktorej člen výbo-
ru zodpovedný za hospodárenie spoloč-
nosti B. Kraus, predložil príjmy a výdaje 
za rok 2011. Predseda revíznej spoloč-
nosti J. Vanek predniesol správu revíznej 
komisie a zároveň poďakoval V. Čelkovi 
za dôkladnú správu o činnosti, aj za jeho 
vedenie celej Spoločnosti. 

Návrh programu na rok 2012, ktorý 
pripravil výbor spoločnosti, predniesol V. 
Čelko. Program navӓzuje na osvedčený 
program predchádzajúcich rokov: budú 
sa konať prezentácie publikácií, prednáš-
ky, členovia sa zídu pri položení kvetov k 
soche M. R. Štefánika na Petříne. Bude 
aj naďalej pokračovať spolupráca so slo-
venskými spolkami v Prahe, aj so slo-
venskou Spoločnosťou M. R. Štefánika. 
Časopis Bradlo uverejňuje informácie aj o 
našej činnosti.

V diskusii sa rozvinula debata o mož-
nosti či nutnosti rušiť členstvo neplatia-
cich členov. Bude sa riešiť podľa fi nan-
čnej situácie  Spoločnosti M. R. Štefánika.  
Prítomní členovia schválila návrh Zuzany 
Bukovskej a poverili pracovnú skupinu v 
zložení Vojtech Čelko, Janka Haluková 
a Zuzana Bukovská vypracovaním listu 
pre neaktívnych a neplatiacich členov s 
výzvou na zaplatenie členského a s upo-
zornením na možné ukončenie členstva, 
pokiaľ príspevky nebudú uhradené.
Členovia poverili výbor spoločnosti ini-

ciovaním výzvy k slovenským spolkom v 
ČR a ich médiám, k zbierke na obnovu 
zámku Krásna Hôrka. V prípade, že zbier-
ka bude realizovaná, členovia odsúhlasili 
príspevok 2 000 Kč na tento účel z prostri-
edkov spoločnosti.

Predseda tlmočil pozdravy od čestné-
ho predsedu, Jozefa Havaša a od nášho 
zahraničného člena, Janka Pálku z USA.

Valné zhromaždenie bolo ukončené 
čašou vína.

Zuzana Bukovská

Milujem pravdu nielen z mrav-
ného stanoviska, ale aj ako 
matematik. Ako priama čiara 
je najkratším spojením dvoch 
bodov, tak je pravda najkratšou 
cestou k uskutočňovaniu našich 
predstáv.

M. R. Štefánik
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ŠTEFÁNIK A GRYGAR NA TAHITI

Prvým podujatím,  ktoré pripravila Spo-
ločnosť Milana Rastislava Štefánika v 
tomto roku, bola prednáška Jiřího Gryga-
ra „ Po stopách M. R. Štefánika na Tahi-
ti“. Modrá sála Slovenského inštitútu, kde 
sa prednáška 18. januára konala, bola 
plná: prišli  nielen členovia Štefánikovej 
spoločnosti, ale aj široká verejnosť. Veď 
nechať si ujsť prednášku významného 
astronóma, astrofyzika a popularizátora 
vedy Jiřího Grygara, chcel len málokto! Aj 
čitatelia Bradla si iste spomenú na seriál 
Slovenskej televízie Okná vesmíru doko-
rán, v ktorom tie okná do vesmíru otváral 
práve Jiří Grygar. 

Ako vlastne vznikla myšlienka vydať sa 
na Tahiti a ešte tam jazdiť na bicykloch? 
Českí a slovenskí astronómovia už od 
roku 1984 jazdia leto čo leto po českých 
a slovenských hvezdárňach na bicykloch 
a hlavnou postavou tohoto Ebicyklu je Jiří 
Grygar. Hneď na začiatku svojej pred-
nášky to objasnil: „Myšlienka Tahicyklu 
vznikla asi pred šiestimi rokmi, keď naj-
skúsenejší člen Ebicyklu Víťa Dostál, pri-
šiel s myšlienkou, že až budem mať sede-
mdesiat rokov, mohli by sme usporiadať 
nejakú špeciálnu spanilú jazdu, napríklad 
na Tahiti. Lenže práve v roku 2006, keď 
sa cesta mala uskutočniť, sa konali dve 
veľké akcie - Medzinárodný kongres ast-
ronómie a v marci bolo zatmenie Slnka v 
Turecku. Takže sme cestu odložili. A na-
vštíviť Tahiti o päť rokov neskôr sa nako-
niec ukázalo ako dobrá myšlienka. Preto-
že v roku 1910 pozoroval v Papeete Milan 
Rastislav Štefánik Halleyovu kométu a o 

rok neskôr na ostrove Vava‘u v kráľov-
stve Tonga zatmenie Slnka“. A tak sa v 
marci 2011 po sto rokoch od tohto pozo-
rovania vypravila v jeho stopách pätná-
sťčlenná skupina českých a slovenských 
astronómov-cyklistov s cieľom spomenúť 
pôsobenie astronóma Štefánika na os-
trovoch Polynézie. Program expedície 
bol veľmi bohatý – jedným z cieľov bolo 
nájsť pamätník M. R. Štefánika,  ktorý bol 
v roku 1994 postavený vďaka geografovi, 
cestovateľovi a spisovateľovi Františkovi 
Kellemu. Podarilo sa a na pamätník pri-
pevnili veniec  dovezený zo Slovenska. 
Škoda, že observatórium, ktoré vybudo-

val Štefánik vyhorelo v roku 1948.
Jiří Grygar zaujal poslucháčov nielen 

vylíčením Štefánikovej vedeckej práce v 
Polynézii, ale pridal aj mnohé perličky z 
jeho pobytu: Milan Rastislav sa zaujímal 
nielen o hviezdnu oblohu, ale aj o kaž-
dodenný život domácich obyvateľov. Do 
svojho parížskeho bytu si priviezol mnohé 
pamiatky na miestnu kultúru a tiež foto-
grafi e. Známa je fotografi a mladej nahej 
domorodky.

Na konci prednášky Jiří Grygar zaľuto-
val, že o tomto slovenskom velikánovi za-
tiaľ ešte na Slovensku nenatočili celove-
černý fi lm a považuje to za dlh Slovenska 
voči M. R. Štefánikovi. A bolo by veru o 
čom točiť! O jeho sľubnej vedeckej kariére 
astronóma, o tom ako sa mladý slovenský 
chlapec dostal do veľkého sveta a ako 
úspešne v ňom obstál, o jeho politickej a 
vojenskej činnosti, i o jeho tragickej smrti. 

Po prednáške sa diskutovalo, nikomu 
sa nechcelo odísť, veď Jiří Grygar rozprá-
val tak zaujímavo! Známy pražský chirurg 
Pavel Pafko, bratislavský rodák, položil 
dr. Grygarovi poslednú otázku: „Môžete 
povedať, či mal Štefánik aspoň jednu ne-
gatívnu vlastnosť?“ „Ťažko nájsť nejakú, 
bol to veľmi charizmatický človek. A mal 
neobyčajne belasé oči, ktoré boli Štefá-
nikovým pôsobivým tromfom v jeho vzťa-
hoch s ľuďmi, o čom by mohla rozprávať 
nejedná mladá dáma z tej doby“, odpove-
dal Jiří Grygar.

Tento zaujímavý večer iste zostane 
ešte dlho v mysliach prítomných.

Zuzana Bukovská

Jiří Grygar a Vojtech Čelko
v družnom rozhovore

SLOVENSKÍ DEMOKRATI V PRAHE

Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR v spo-
lupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici 
a Domom národnostných menšín v Prahe 
usporiadali prezentáciu publikácie Mare-
ka Syrného Slovenskí demokrati ´44-48. 
Kapitoly z dejín Demokratickej strany na 
Slovensku v rokoch 1944 – 1948. Pred-
stavenie knihy nielen členom Štefániko-
vej spoločnosti, ale aj odbornej pražskej 
verejnosti sa konalo 21. februára a bolo 
spojené s autogramiádou. Prezentáciu 
moderoval predseda spoločnosti Vojtech 
Čelko.

Mladý slovenský historik Marek Syrný 
vyštudoval na Fakulte humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
odbor geografi a – história a v súčasnosti 
pracuje ako odborný pracovník v Múzeu 
SNP v Banskej Bystrici. 

Knihu predstavil Vojtech Čelko a Marek 
Syrný oboznámil prítomných s obsahom 

knihy a s obdobím, ktorého sa publikácia 
týka. Autor sa venuje obdobiu rokov 1944-

1948, ktoré patrí medzi najdynamickejšie 
a najrozporuplnejšie obdobia slovenských 
dejín 20. storočia. Voči totalitným chúť-
kam Komunistickej strany Slovenska sa 
vtedy rázne postavila najmä Demokratic-
ká strana, ktorá v parlamentných voľbách 
1946 získala viac ako 60% hlasov sloven-
ských voličov. Ale už na jeseň roku 1947 
prišiel „odkaz“ od sovietských komunis-
tov. „Sovieti kritizovali československých 
komunistov, že sa im stále nepodarilo zís-
kať absolútnu moc. V iných krajinách už 
mali v tom čase dominantné postavenie,“ 
vysvetlil Marek Syrný. Spomenul aj vnú-
torné problémy v Demokratickej strane, 
časť členov kritizovala predstaviteľov DS 
Jána Ursínyho a Jozefa Lettricha za ich 
politiku po voľbách 1946, že sa aktívne 
nepostavili proti komunistom. Demokra-
tickú stranu zaskočil február 1948. „Nepo-
čítali s tým, že prichádza rozhodujúci boj. 
Mysleli si, že rozhodnú voľby“, povedal 
Marek Syrný. Komunisti by však podľa 

V. Čelko predstavuje knižku M. Syrného



strana č. 27                               BRADLO č. 63

ZO VŠETKÝCH STRÁN
V prvý marcový deň bola na pôde 

Domu národnostných menšín v Prahe, 
uvedená skutočne nie každodenná kni-
ha. Zhŕňa odborné i popularizačné texty 
človeka obrovského rozhľadu i záberu, 
historika, publicistu a organizátora, pred-
sedu Spoločnosti M. R. Štefánika, praž-
ského Slováka – PhDr. Vojtecha Čelka. 
Ako naznačuje aj plastika Ondreja Zim-
ku na titule, ide o pohľady na problémy 
z rôznych strán (a všetkými smermi), ako 
je to pre autora typické. Súčasne ide na-
ozaj o materiály zozbierané zo všetkých 
možných strán, zo všetkých možných ča-
sopisov. Knihu vydal Slovenský literárny 
klub v ČR s podporou Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí a pražského magistrá-
tu. Knihu vyprevadili do života – historik a 
publicista Pavel Kosatík, Naďa Vokušová, 
šéfredaktorka časopisu Slovenské Doty-
ky a Vladimír Skalský, predseda Svetové-
ho združenia Slovákov v zahraničí spolu s 
riaditeľom Domu národnostných menšín 
Jakubom Štědroňom.

17. 5. 2012 bola kniha s úspechom 

prezentovaná aj v Klube spisovateľov v 
Bratislave.

PIETNA SPOMIENKA NA PETŘÍNE
Pri príležitosti 93. výročia tragickej  smr-

ti M. R. Štefánika sa konala 3. 5. 2012 už 
tradičná Pietna spomienka pri jeho soche 
na Petříne v Prahe. Slávnostné podujatie 
pripravil Český zväz bojovníkov za slobo-
du, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
v ČR, Ministerstvo obrany ČR, Armáda 

ČR a Spoločnosť M. R. Štefánika. Osob-
nosť generála Štefánika  pripomenuli vo 
svojich príhovoroch zástupcovia usporia-
dateľov podujatia – veľvyslanec Sloven-
skej republiky v ČR Ing. Peter Brňo, ale 
aj Mgr. Jana Černochová, poslankyňa 
Parlamentu ČR a starostka Mestskej čas-
ti Praha 2.  Slávnosti sa zúčastnili i ďalší 
významní hostia napr. zástupca Kance-
lárie prezidenta republiky, predstavitelia 
slovenských spolkov v ČR, i čestný pred-
seda Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Jo-
zef Havaš. Prítomnosť vojenskej hudby 
Armády ČR i čestnej stráže dodala Piet-
nemu aktu slávnostný ráz a celé podujatie 
sa tešilo aj veľkej pozornosti turistov, ktorí 
si v krásnom slnečnom počasí zvolili za 
cieľ svojej cesty pražský Petřín. Na záver 
slávnosti predniesol pozdrav a poďakova-
nie za účasť PhDr. Vojtech Čelko, predse-
da Spoločnosti M. R. Štefánika.

          Janka Haluková
(s použitím textu V. Skalského

z časopisu Slovenské Dotyky číslo 3-4)
Fotografi e: Pavel Haluka

V. Čelko pri dedikácii svojej knihy

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

Dovoľte aby som sa s Vami podelil o 
jednu nepríjemnú skúsenosť, ktorú môže-
te spokojne uverejniť v Bradle. Koncom 
októbra m.r. som sa zúčastnil spoločen-
skej udalosti na jednej základnej škole v 
malom mestečku neďaleko Bradla. Hneď 
pri vchode vedľa riaditeľne mi padla do 
oka nástenka, kde bol okrem iných infor-
mácií uvedený aj „zoznam“ významných 
udalostí v mesiaci október. Našiel som 
tam svetový deň výživy, svetový deň zvie-
rat, významné výročia niektorých našich 
spisovateľov a pod. O 28. októbri ani dni 
vzniku 1. ČSR žiadna zmienka!!! Pritom 

je to dokonca (len?) Pamätný deň SR. 
Neviem, kto bol autorom tohto zoznamu 
– či niektorý žiak, či dokonca pedagóg. 
Myslím, že bude treba prerobiť učebné 
osnovy nielen na základných školách, ale 
zrejme aj na vysokých.

S pozdravom  P. Masaryk

Zájazd s veľkým Z
Keď som si prečítala tohtoročnú ná-

plň zájazd po západnej Európe, tak som 
si povedala, že to starší človek predsa 
nemôže zvládnuť. Po dlhšom zvažova-

ní „za a proti“  a či sa ja už niekedy do 
týchto končín vzhľadom k môjmu veku 
(72) dostanem, rozhodla som sa predsa 
prihlásiť. Urobila som dobre, lebo zájazd 
som bez problémov zvládla. Videla som 
veľa nových krajov, stretla úžasných ľudí, 
najmä v autobuse a to ma napĺňalo pozi-
tívnou energiou každý deň. Za všetko toto 
vďačím, aj písomne, všetkým organizáto-
rom, najmä p. Uhlíkovi, nech mu dá Pán 
Boh dobrého zdravia aj do budúcna.

 Vďačná cestovateľka Eva Dekanová

neho získali moc, aj keby kládli demokrati 
väčší odpor. Československo bolo začle-
nené do sovietskej sféry vplyvu.

Po predstavení publikácie si ju prítom-
ní mohli kúpiť a nechať podpísať autorom. 
Pri čaše vína sa rozprúdila zaujímavá a 

plodná diskusia prítomných s autorom.

Zuzana Bukovská

ZBIERKA  NA  SOCHU  GENERÁLA  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA  V  NITRE

Socha, ktorú vytvoril akademický sochár Miroslav Motoška, bola v rokoch 1938 až 1946 pred budovou súdu v Nitre. Priviezli ju 
slovenskí vojaci z Levíc, keď ich obsadili podľa viedenskej arbitráže Maďari. Po návrate Levíc Slovensku, musela Nitra sochu Levi-
ciam vrátiť.   Mesto Nitra malo záujem na postavení vlastnej sochy k čomu vyhlásilo v roku 2008 verejnú súťaž. Na prvom mieste 
sa umiestnil návrh akademického sochára Miroslava Tomašku z Bánoviec nad Bebravou na bronzovú sochu v nadživotnej veľkosti. 
SPOLOČNOSŤ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, klub v Nitre sa snaží podporiť úsilie mesta zbierkou, ktorú jej povolilo Minis-
terstvo vnútra SR.  Mnohí už prispeli do zbierky, za čo im ďakujeme, lebo tým  vyjadrili  svoj  vzťah k Štefánikovi. Váš fi nančný 
príspevok môžete uložiť na osobitný účet v Slovenskej sporiteľni v Nitre číslo 0234772820/0900.

Ďakuje Vám nitriansky klub Spoločnosti M. R. Štefánika.
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Našli sme na internete -  prečítali sme  v knihe – Našli  sme
*  Ivan Kadlečík, spisovateľ žijúci v Pukanci, sympatizant Spoločnosti M. R. Štefánika vystihol Štefánika takto: „Štefánik je presne to, čo 

nám chýba a čo potrebujeme dnes: rešpekt i autorita, bolesť i radosť, pátos, vznešenosť, elegancia, kritický intelekt a cit, ideál, vízia, 
cieľ. Štefánik je prítomný, nedokončený, vždy možný. Rád by som ešte videl a zažil režim, ktorý Štefánika prijíma ako celok a nie úče-
lové útržky.“

* Československá obec legionárska-  Jednota Senec bola usporiadateľom podujatia - výstavy „Maľby čsl. légií“, ktorej vernisáž sa konala 
7. 11. 2011 o 16.00 hodine v priestoroch hotela Relax v Senci.

* V dňoch 23. a 24. novembra 2011 vo Vojenskom  klube  v Brne usporiadala Čsl.obec legionářská a MO ČR pod záštitou rektora 
Univerzity Brno Medzinárodné vedecké sympózium pod názvom „Prínos armády pre vznik a rozvoj Českej republiky“. Podujatie bolo 
realizované v roku, keď si ČsOL pripomína 90. výročie svojho vzniku.

* Ivan Kadlečík, pri oceňovaní Cenou Jána Langoša v decembri 2011 povedal: „Nový rok neznamená nič, okrem zmeny dátumu. Čas je 
tu stále celý a všetok. Nedeliteľný od večnosti minulej po večnosť zajtrajška. Neželám si nič. A ak predsa niečo, nezávisí to od dátumu. 
Česť nezávisí od toho, koľko je hodín.“ 

* Už tradičnú národnú súťaž mladých talentovaných ľudí pod názvom Študentská osobnosť Slovenska organizuje Junior International- 
Slovakia  pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča,  s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou 
SAV. 1. decembra 2011 v Kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA slávnostne  vyhlásili i tohtoročných fi nalistov v 11 kategóri-
ách. V kategórii Filozofi a, politológia, právo, teológia získal ocenenie Mgr.Michal Kšiňan MAS, z Historického ústavu SAV za práce zo 
života Milana Rastislava Štefánika. Okrem ocenenia v spomenutej kategórii, získal aj Cenu generálneho partnera  spoločnosti Skanska 
SK, odmenu od spoločnosti Samsung Elektronics Slovakia a odborná komisia po zrelom uvážení mu  udelila aj hlavnú cenu – stal sa 
TOP študentskou osobnosťou Slovenska v šk. roku 2010/2011.

*  Po prvýkrát od vzniku samostatného Slovenska – hoci len krátky čas – bol veľvyslanec Miloš Koterec na čele hospodárskej a sociálnej 
rady OSN. Hospodárska a sociálna rada je jedným  z hlavných orgánov OSN. Jeho úloha a relevantnosť v súčasnosti významne   na-
rastá vzhľadom na potrebné riešenia pretrvávajúcej hospodárskej a fi nančnej krízy. Naposledy zo Slovákov vedením HaSR OSN bol 
poverený v roku 1947 Ján Papánek, ktorý stál pri samotnom vzniku OSN a následne v nej Československo zastupoval. Vo vláde SR  
Miloš Koterec je v súčasnosti štátnym tajomníkom MZV SR.

* 5. februára 2012 v Kostole sv. Margity v Lamači posvätili vlajku M. R. Štefánika. Spolok vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika 
č. 18 v Lamači má originál svojej zástavy z roku 1936 s podobizňou M. R. Štefánika. Pôvodná zástava sa často používala pri rôznych 
príležitostiach, opotrebovala sa, preto vyrobili jej repliku, ktorú aj za účasti bratislavského župana Pavla Freša, starostu Lamača Petra 
Šramka, miestnych poslancov počas nedeľnej omše posvätili. Spolok vyslúžilých vojakov bol založený bývalými legionármi prvej sve-
tovej vojny na počesť M. R. Štefánika v Lamači  v roku 1936 a patrí medzi najstaršie spolky, ktoré dodnes aktívne pôsobia. Prijatie za 
člena podlieha kritériám, ktoré určujú celoslovenské stanovy. V súčasnosti má Spolok 40 členov.

* 12. mája 2012  v rámci osláv Ukrajinsko –slovenského priateľstva odhalili vo Veľkom Bereznom pamätnú tabuľu Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi.

N A Š I  J U B I L A N T I
BOHATÁ BILANCIA JEDNÉHO ŽIVOTA

  
V závere minulého roka nám nejako unik-

lo, že svojej deväťdesiatky sa dožil emeritný 
univerzitný profesor, MUDr. Martin Janec 
DrSc., žijúci v Bratislave. Bolo by nespra-
vodlivé, keby sme, aj s odstupom času, 
nepredstavili čitateľom Bradla tohto vý-
znamného slovenského detského chirurga, 
životom zanieteného masarykovca a štefá-
nikovca, člena SMRŠ od jej ustanovenia. V 
predvečer 116. výročia narodenia generála 
Štefánika patril k iniciátorom stretnutia bý-
valých vojakov SNP, ktoré sa uskutočnilo na 
Bradle a prijalo Vyhlásenie proti znevažova-
niu odkazu povstania a „potrebu aktualizo-
vať generálov odkaz pre dnešok.“

Pán Martin Janec sa narodil v Brezovej 
(vtedy ešte bez prídavku „pod Bradlom“) 3. 
novembra 1921. Bol žiakom meštianky, keď 
sa s rodičmi a bratmi presťahoval do Brati-
slavy, kde v roku 1942 maturoval a zapísal 
sa na lekársku fakultu. Štúdium prerušil po-
čas SNP, kedy sa dobrovoľne zapojil do zá-
pasu za obnovu Československa. Keď sa s 
bratom Samkom lúčili s rodičmi, mama pla-
kala, ale otec ich vyprevadil slovami: „Lep-

šie, že idete, akoby ste nešli!“
Martin Janec bol ako medik zaradený do 

vysokoškolského strážneho oddielu (VSO), 
štábnej jednotky Veliteľstva 1. čs. armády 

na Slovensku. Prísahu skladal priamo do 
rúk generála J. Goliana, spolu s ďalšími 

brezovskými študentmi Branislavom Tva-
rožkom (tiež dodnes dlhoročným členom 
SMRŠ), Živodarom Tvarožkom a Mirosla-
vom Mikulcom. Keď bol oddiel začiatkom 
novembra 1944 okupačnými silami rozbitý, 
tak sa v deň svojich menín ocitol  Martin Ja-
nec pri Slovenskej Ľupči v nemeckom zajatí. 
Stroskotal tak jeho pokus dostať sa do Mýta 
pod Ďumbierom, kde chcel hľadať pomoc u 
brezovského rodáka, evanjelického farára 
Š. Kátlovského. Ako zajatec bol umiestnený 
do kasárne v Radvani pri Banskej Bystrici, 
odkiaľ ich stráže odvádzali na pracovisko. 
Mal šťastie, že mu počas jedného presunu, 
v nemeckej uniforme slúžiaci Rakúšan na-
značil, aby utiekol. Nezaváhal ani na chvíľu 
a po komplikovaných nočných pochodoch 
cez hory dostal sa do Piešťan a odtiaľ vla-
kom do Bratislavy. S použitím falošnej legi-
timácie sa dostal do Senice a Brezovej. Na 
Vianoce  1944 sa zvítal s rodičmi, ktorí pre-
žili internáciu. Po vojne sa vrátil na lekársku 
fakultu, ktorú úspešne ukončil promóciou  v 
roku 1949.

Krátku vojenskú prezenčnú službu ab-
solvoval v roku 1950. Potom,  po úspeš-
nom súbehu nastúpil do Detskej fakultnej 

Profesor Martin Janec
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nemocnice v Bratislave. Tu sa vypracoval 
na vynikajúceho detského chirurga s ori-
entáciou na prevenciu, endokrinológiu a 
liečbu pectus excavantum (vpadnutý hrud-
ník). Prednostom Kliniky detskej chirurgie 
FDNsP sa stal v roku 1972. Ako učiteľ na 
fakulte dosiahol profesúru v roku 1985. Bolo 
to po obhájení  hodnosti doktora vied, keď 
predtým absolvoval prax na Klinike detskej 
chirurgie v Sheffi lde (Anglicko) i na elitnej 
Bostonskej klinike v USA. Cieľom jeho po-
bytov však nebolo len získavanie skúsenos-
tí, ale aj odovzdávanie vlastných poznatkov. 
Bol účastníkom mnohých domácich i za-
hraničných kongresov (ZSSR, Poľsko, Ma-
ďarsko, Rumunsko, NDR, Anglicko, USA) 
a tri volebné obdoba predsedal Spoločnosti 
detských chirurgov v ČSSR. Je autorom od-
borných publikácií a učebníc (Starostlivosť 
o deti s vrodenými chybami, Detská chirur-
gia, Chirurgia pre detské sestry v ČSSR) a 
ďalších textov v lekárskych časopisoch. Je 
čestným členom Spoločnosti detskej chi-
rurgie v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Na 
jeho pracovisku  sa ročne uskutočnilo okolo 
tisícpäťsto operácií.

Do penzie odišiel v roku 1988. Zostal 
bývať v Bratislave a s rodákmi sa stretal v 
„Cechu Tatarôf“. Synovský vzťah k Brezovej 
pod Bradlom však prejavoval častými ná-
vratmi domov, poznajúc mnoho z jeho dáv-
nej histórie. Ovdovel v roku 2001 a zomrela 
mu aj jedna z dvoch dcér. Snaží sa aj naďa-
lej žiť podľa možností čo najaktívnejšie.

Emeritný profesor Martin Janec, ako 
účastník národného odboja, je nositeľom 
Československej medaily za chrabrosť i 
Radu SNP II. triedy. Za pomoc pri záchrane 
amerických letcov dostal Československú 
vojenskú medailu za zásluhy I. stupňa. Z 
množstva pracovných ocenení si váži Zlatú 
medailu Komenského univerzity, Purkyňo-
vu medailu Univerzity Karlovej a Pamätné 
medaile z univerzít v Sheffi lde a Bostone a 
za celoživotné zásluhy v medicíne, čestné 
členstvo h.c. v Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti.

K oneskorenému jubilejnému medailón-
ku mu do ďalších dní či rokov pridávame i 
vinš dobrého zdravia.

Peter Uhlík

ING. LADISLAV KOUDELKA, DR.SC. „80“

Čestný člen SMRŠ Ladislav Koudelka z 
Prievidze sa dožil 8. januára 2012 chvíle, 
keď sa musel zastaviť, obzrieť späť a pre-
behnúť v myšlienkach časom, ktorý ho sfor-
moval do súčasnej podoby osemdesiatnika.

A zamyslel som sa i ja, aby som mu k  
životnému jubileu, za seba i ďalších našich 
priateľov štefánikovcov neformálne poprial 
a z jeho plodného života akcentoval to, čo 
ma zvlášť oslovilo. Čitateľ mi odpustí, že to 
bude osobné.

Poznáme sa zhruba dvadsať rokov, čas 
to bohatý na spoločné zážitky či už doma 
alebo na organizovaných cestách. Možno 

nezávisle na sebe spojila nás Disraeliho 
myšlienka, že „život je príliš krátky, než by 
mohol byť malý“ (sic!), lebo činorodosť bola 
a je miazgou našich životov. Dnes už ale s 
imperatívom „zachovávania miery“, ako ide-
álu kalokagatie.

Vo svete, plnom očakávaní i omylov všet-
ci sme niečím determinovaní. Najčastejšie 
silou pôvodu a výchovy, ale aj aktívnym po-
stojom k otázkam slobody a vlastnej vôle. 
Univerzálny recept na šťastie neexistuje, 
no, ak sa k jeho čo len okamihom dá vo 
veľkom pomôcť, bol mi Laďko vždy príkla-
dom. Už jeho práca vedca bola podmiene-
ná tvorivosťou, výsledkami a obohacovaním 
iných. Teraz zasa mi ako aktívny penzista 
pomáha na cestách svetom vytvárať chtivý 
a tvorivý kolektív spoločníkov. Uvedomil si 
medzi prvými, že Dekánkov autokar môže 
byť priestorom atmosféry potešenia zo 
vzdelávania, miestom priateľstva, vytvárajú-
ceho podhubie pre ďalšie Bohu milé skutky. 
Ako chemik-profík si získal rešpekt svojím 
prehľadom v humanitných vedách, otvára-
ním očí smerom do minulosti, približovaním 
dobových historicko-politických súvislostí, 
či kultúrnej a spoločenskej atmosféry kon-
krétnej krajiny. Milo ma prekvapil aj didak-
tickými schopnosťami, ktorými vie na audi-
tórium zapôsobiť. Je dôkazom, že múdrosť 
staroby, ako koncentrát životnej skúsenosti, 
nie je mýtus. Osobitne ma teší, že fenomén 
historizmu vnímame rovnako: ako dôraz na 
kultúrnosť a duchovnosť v neprerušenej vý-
vinovej kontinuite, opierajúc sa napríklad  o 
Masarykove humanitné ideály.

Jeho veľkým tromfom je dobrá povaha, 
charakterizovaná rovnováhou citu a ro-
zumu, schopnosťou priznať sa k neistote, 
ale aj k heuristickému obdivu. Fascinuje 
ma pregnantná jasnozrivosť jeho pohľadu, 
sviežosť a aktuálnosť myšlienok, vyvierajú-
cich z hlbokého stupňa poznania  a životnej 
praxe. Ľahko a dobre sa počúva. Jeho vi-
talita, sugescia, bohatý životný, empirický, 
jazykový i vedomostný kapitál mu umožňuje 
aj  v bežnej verbálnej komunikácii poľahky 
a s eleganciou prejsť danou problematikou. 

Sympatické je, s akou úctou pristupuje k 
spomienkam  na detstvo a mladosť. Určite  
nie kvôli pretlaku nostalgie, ale aby ešte lep-
šie porozumel sebe samému, čo je tak dôle-
žité pri budovaní vlastnej mravnej integrity, v 
jeho prípade až renesančnej.

Je príkladom, že každý vek ponúka svoju 
krásu a zmysel bytia. Samozrejme, keď prí-
de staroba, rastie u človeka pocit blížiaceho 
sa konca, čo je pre konkrétnu osobu zvlášt-
na „perspektíva“. Ktosi povedal, že „čas, po 
ktorom je možné sa obzrieť sa predlžuje, no 
čas pre ktorý je možno život plánovať, sa 
naopak skracuje“. Náš jubilant však vyslo-
venú myšlienku relativizuje v každom praj-
nom okamžiku a veríme, že mu to vydrží 
ešte dlho.

Ďakujeme mu za priateľstvo, vzájomnú 
úctu i vernosť. Prajeme mu veľa zdravia i 
pohody v kruhu najbližších. To všetko v dob-
rej viere vinšuje 

 Peter Pavel Uhlík

K SEDEMDESIATKE
RNDR. VOJTECHA RUŠINA, DRSC. 

Popredný slovenský astronóm Vojtech 
Rušin sa narodil 7. januára 1942 v Spiš-
ských Hanušovciach do rúk pôrodnej babi-
ce, ktorej meno už nevieme a nemôžeme jej 
za tento dobrý skutok poďakovať. Narodil sa 
pri východe Slnka a jeho výskumu zasvätil 
celý život. Pre astronómiu sa údajne rozho-
dol ako desaťročný. Dohnal statok z paše a 
mame povedal: „Mamo, ja bedym gvjozdo-
řem bo na nebě je napisany zacontek moje-
go křestnego mjana“. Súhvezdie Cassiopea 
ma tvar W a v rodnej goralštine sa Vojtecho-
vo meno píše Wojciech.

Vojtech Rušin mal ťažký život. Ráno od 
štvrtej do pol ôsmej pásol dobytok, do tretej 
poobede bol v škole, do ôsmej večer znova 
na paši. Bol najstarším dieťaťom, musel sa 
snažiť, rodina musela vyžiť z piatich hektá-
rov poľa. Gymnázium v Kežmarku skončil 
roku 1959 s podporou hanušovského fará-
ra. Do Slovenskej akadémie vied ho prijali 
ako technika. Astronómiu študoval diaľkovo 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského. Titul RNDr. obhájil v Prahe na 
Karlovej univerzite v meste svojich astrono-
mických idolov – Johanna Kepplera a Tycha 
de Brahe. Hodnosti CSc. a DrSc. získal už 
v SAV.

Ako pracovník Astronomického ústavu 
SAV bol opakovane – tri krát zvolený do 
Predsedníctva SAV (1995, 1998, 2001). 
Svojou fi rmou prešiel teda od „robotníka“ 
až po špičkového manažera. Navyše má za 
sebou nepretržité týždňové smeny v obser-
vatóriách na Skalnatom plese a Lomnickom 
štíte počas tridsiatich rokov. Život je tu tvrdý, 
najvyššie položené observatóriun v strednej 
Európe na Lomnickom štíte je okrem iné-
ho obľúbeným terčom bleskov. Ak si niekto 
myslí, že slovenská hymna zastarala, nech 
tam strávi pár dní. Vojtech mi nedávno roz-
prával, ako počas jednej služby preletela pri 

P. Uhlík, S. Naďovič a L. Koudelka vo Waterloo
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zásahu bleskom iskra cez celú miestnosť 
v ktorej sedel, z jednej zásuvky do druhej. 
Veľa času strávil v lanovkách. Pri poruche 
v nich možno odvisnúť na hodinu-dve, ale 
domorodca to nezaskočí. V zime sa odpo-
rúča mať pri sebe čokoládu a „ploskačku” s 
rumom.

Meno Vojtecha Rušina sa spája s jeho 
výpravami za zatmením Slnka, pri ktorom 
sa dajú získať nenahraditeľné informácie 
o slnečnej koróne. Na prvú výpravu za za-
tmením vyslala Dr. Rušina Dr. Ľudmila Pa-
jdušáková. Išiel do Nigeru. Odvtedy absol-
voval ďalších sedemnásť výprav na troch 
kontinentoch – v Afrike, Ázii a v Amerike. 
Navštívil aj Indiu, Rusko, Mexiko, Čile, pre-
pracoval sa na americkú vojenskú základňu 
v Pacifi ku. Svojho času som vyslovil domni-
enku, že známy výrok „astronomická suma“ 
vznikol po spočítaní nákladov na Vojtecho-
ve fotografi cké poľovačky na slnečnú koró-
nu. Musím však zdôrazniť rozhodujúcu rolu 
sponzorov pri fi nancovaní týchto výprav.

Vojtech Rušin so svojimi kolegami upev-
nil pri výskumoch Slnka a jeho koróny 
vedeckú autoritu slovenskej astronómie. 
Venoval sa dynamike protuberancií. S ko-
legom Milanom Rybanským zaviedli do as-
tronómie „koronálny index“, ktorý vyhodno-
cujú s použitím zelenej čiary spektra (530,3 
nm). Charakterizujú ním slnečnú aktivitu a 

jej jedenásťročnú periódu. 
Rušina poznajú a spolupracujú s ním ko-

legovia z inštitúcií ako je Sacramento Peak 
Observatory, Space Weather Center of Ex-
cellence, Hansom Air Force Base. Podieľa 
sa na medzinárodných grantoch. Napísal 
220 vedeckých prác, niekoľko monografi í, 
medzi nimi popularizačné dielo Slnko naša 
najbližšia hviezda, predniesol viac ako tisíc 
popularizačných prednášok, literárne stvár-
nil dielo svojho predchodcu – nášho legen-
dárneho M. R. Štefánika. 

Je členom vedeckých spoločností a re-
dakčných rád časopisov. Ceny SAV získal 
za vedu aj za jej popularizáciu. Jeho menom 
bol r. 2002 pomenovaný asteroid 26390. Bol 
vyznamenaný Štátnym radom L. Štúra.

Dnes už Vojtech Rušin navštevuje obser-
vatóriá zriedkavo. Štafetu preberali mladší. 
Napriek tomu na Lomnickom štíte i v obser-
vatóriu na Skalnatom plese je vždy vítaný. 
Prinesie tam kúsok svojho rozhľadu, láska-
vosti a vyrovnanosti. Verím a teším sa, že 
s ním strávim ešte nejednu príjemnú chvíľu 
ako svedok jeho krúženia po životnej elipse, 
v ťažiskách ktorej sú jeho profesionálny svet 
a jeho rodina. 

Štefan Luby

BLAHOŽELANIE
BÁTOVSKÉMU RODÁKOVI

 
Daniel Šovc (17. 3. 1937), náš sympati-

zant, autor prekrásnych  básní o. i. venova-
ných aj významným osobnostiam Sloven-
ska (M. R. Štefánik, Milan Rúfus) je bývalý 
banskoštiavnický evanjelický pán farár, bás-
nik a esejista. Patrí k významným osobnos-
tiam slovenského duchovného a kultúrneho 
života. Na mape Slovenska nájdeme viacej 
miest, kde pôsobil.  Publikuje od roku 1956. 
Stretnutia  nielen s ním, ale aj s jeho tvorbou 
sú sviatkom. Nech už vezmeme do ruky pu-
blikáciu Básnici a kazatelia, Kvapky a kro-
paje, Ozveny dní a  nocí, Sonety dní svia-
točných, či detský Kľúčik, alebo tú poslednú  
zbierku – Pozdravujte sakury – všetky poo-
krejú na duši.

Povedané slovami dr. Slavomíry Očená-
šovej-Štrbovej: „Daniel Šovc je autor živo-
ta, zeme, Lásky a domova, života, ktorý je 
zázračný, Lásky, ktorá posväcuje človiečie 
súcno a dáva má najvlastnejší zmysel i Lás-
ky, ktorej je neustále vďačný za bytie, slovo, 
ranný svit i lúky kvet a domova, ktorý je vo 
svojom malebnom priestore prírody útulným 
a prítulným krajom“.

Daniel Šovc je od roku z 2000 evidovaný 
ako autor v International Biographical Cen-
tre Cambridge.                                                                                        

- m g -              

VÁCLAV HAVEL (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011)

Prezident ČSSR od 29. 12. 1989, v slobodných voľbách 
zvolený za prezidenta ČSFR, neskôr dvakrát zvolený za pre-
zidenta ČR. Čestný člen mnohých Spoločností vo svete, nosi-
teľ početných štátnych vyznamenaní, autor úvah, scenárov. V 
roku 1991 prijal čestné členstvo v Spoločnosti Milana Rastisla-
va Štefánika.
Z mnohých  jeho úvah vyberáme: 
* Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.
* Možno sa pýtate, o akej republike snívam. Odpovedám: o 

republike samostatnej, slobodnej, demokratickej, o republi-
ke hospodársky prosperujúcej a zároveň sociálne spravod-
livej, skrátka o republike ľudskej, ktorá slúži človeku a preto 
má nádej, že i človek poslúži jej (prejav 28. 10. 1993).

* Nádej je stav ducha, ktorý dáva zmysel nášmu bytiu.
* Najlepšou cestou k vlastnému nešťastiu je zakrývať oči 

pred nešťastím iných.
* Život je radostná spoluúčasť na zázraku bytia.
* Človek by sa mal správať tak, ako si myslí, že by sa mali 

správať všetci.
* Necítim žiadne sentimentálne väzby na československý 

štát. Nekladiem vyššiu hodnotu štátu, ale skôr človeku a 
humanizmu.

* Nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, 
že má niečo zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne.

* Mier neohrozujú zbrane ako také, ale ľudia, ktorí ich kon-
štruujú, inštalujú a sú ochotní ich použiť.

* Politika skutočne obsahuje bezpočet rôznych pokušení a 

keď jej človek podľahne, môžu ho trochu deformovať.
* Svet je stratený len do tej miery, do akej je sám stratený.
* Ľahostajnosť k druhým a ľahostajnosť k osudu celku je 

presne tým, čo otvára dvere zlu.
* Domnievam sa, že politik môže hovoriť pravdu a žiť v súla-

de so svojom svedomím, ja sa o to aspoň snažím.
* Falšovatelia histórie slobodu národa nezachraňujú, ale 

ohrozujú.
* Tajomstvo budúcnosti kultúry je obrazom samej záhady 

ľudského ducha.
* Porozumieť si neznamená prispôsobiť sa jedni druhým, ale 

pochopiť navzájom svoju identitu.
* Súkromný život bez dejinného horizontu je číra fi kcia, atra-

pa a nakoniec vlastne lož.
* Ženy majú v sebe niečo, čo by sa malo objaviť  v politike.  

Citlivosť ku konkrétnej situácii, ku konkrétnemu človeku.
* Fráza organizuje život, fráza vyvlastňuje ľuďom ich identi-

tu, fráza sa stáva vládcom, obhajcom, sudcom, zákonom.
* Ak ľudstvo nezmení svoj prístup a nestane sa pozornejším, 

vrúti sa civilizácia do katastrofy.
* Súčasná globálna, ateistická civilizácia stratila vzťah k ne-

konečnu.
* Nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale 

vedomie, že niečo má zmysel, nech to dopadne akokoľvek.

5. mája 1990 navštívil Václav Havel Bradlo, kde o.i. pove-
dal:

„Stojím zde poprvé v životě a zmocňuje se mne prazvláštní 
pocit. V tomto pocitu je prvek dojetí i prvek naděje.“

„Připomínejme si odkaz, myšlenky a cíle Milana Rastislava 
Štefánika nejen ve dnech významných výročí, ale neustále. Je 
to naše povinnost k sobě samým i k budoucím generacím. Řekl 
jsem, že mám dnes prazvláštní pocit. Snad je zřejmé, proč je v 

     Zostali nám spomienky
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tomto pocitu přítomen prvek naděje. Je to naděje v naši dobrou 
budoucnost. V budoucnost jako naše společné dílo, v budouc-
nost, která ctí pravdu i tradici, v budoucnost, kterou už nikdy 
nezkalí temné sily historie. Myslím, že tato naděje by měla  
vrůst do našich  srdcí a myslí tak, jak mohyla na Bradle do této 
krásné krajiny a stala se její nedílnou součastí. Milane Rastisla-
ve Štefániku, děkujeme Vám za Vaše dílo.“

OPUSTIL NÁS JANKO IŽDINSKÝ

V bratislavskom krematóriu 
sme sa rozlúčili s Mgr. Jánom 
Iždinským (26.12.1945 – 9. 3. 
2012), čestným podpredsedom 
SMRŠ a bývalým redaktorom časo-
pisu Bradlo. Zosnulý, okrem rokov 
stredoškolského štúdia (maturoval 
v roku 1969 na SEŠ v Skalici), pre-
žil celý svoj život v rodnej Brezovej 
pod Bradlom. Osudovo ho pozna-
menalo vážne zranenie chrbtice, 
ktoré utrpel pri motocyklovej ne-
hode v roku 1963 a až do smrti ho 
pripútalo na invalidný vozík.

Po otvorení Stredného odborného učilišťa n.p. Kovové tka-
niny Brezová pod Bradlom dostal príležitosť na zamestnanie a 
zároveň možnosť externe študovať na Právnickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 
1977. Získanú kvalifi káciu promovaný právnik (dnes magister 
práva), využil ako podnikový jurista v Pružinárni a strojárni Bre-
zová, a.s. Brezová pod Bradlom, kde pracoval do roku 1993.

Po zániku právneho útvaru u menovanej fi rmy, jeho pracov-
ný  pomer skončil. V nasledujúcom období nadviazal kontakt a 
spoluprácu s inými podnikmi a aktívny bol aj ako dobrovoľník 
v mimovládnych neziskovkách (ŤZPO), hlavne v Nadácii M. R. 
Štefánika, v ktorej vykonával funkciu správcu (1992–2001).

Avšak najväčšie zásluhy mal Ján Iždinský na vzniku a čin-
nosti širokého občianskeho združenia Spoločnosť M. R. Štefá-
nika so sídlom v Brezovej pod Bradlom. Patril medzi jej zakla-
dateľov a na ustanovujúcom zhromaždení 24. februára 1990 
predniesol plénu ním zostavený návrh stanov, ktoré v podstate, 
aj po modifi kácii v roku 1993, platia dodnes. Usmerňujú činnosť 
členov SMRŠ v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, 
v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. Uplat-
ňovanie týchto myšlienok v praxi pomáhal napĺňať viac ako 

dve desaťročia vo funkcii podpredsedu Výboru SMRŠ. Vždy 
bol nekompromisným ochrancom demokratického odkazu 
predkov z obdobia Masarykovej republiky a presadzovateľom 
jeho kontinuity v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky. 
Uplatnil v tom svoje veľké znalosti, najmä z novodobej histórie 
a politológie. Ochotne však poskytoval okoliu nemalé obchod-
no - komunikačné skúsenosti, poznatky z oblasti pracovného, 
občianskeho, rodinného i obchodného práva, sociálneho pora-
denstva a podobne.

Ján Iždinský nikdy nebol indiferentný k nedostatkom v okru-
hu správy vecí verejných a k problémom spoločenským. Na-
jmä problematika otázok súvisiacich s jeho rodným mestom mu 
bola vždy blízka. Citlivé pre neho boli otázky okolo generelu 
Bradla, súvisiace s plánom dobudovania areálu v okolí mohyly. 
Uvažoval aj nad revitalizáciou Národného domu Štefánikovho 
s jeho vnútorným obohatením o múzeum prvého odboja. I jeho 
ďalšie vízie smerom dopredu mali reálny podklad a treba veriť, 
že sa o ich naplnenie pričinia generácie po nás.

So zosnulým sa rozlúčili čestný predseda Nadácie MRŠ 
univerzitný profesor Ján Fuska a čestný predseda Spoločnosti 
MRŠ Mgr. Peter Uhlík, ktorý za výbor a členstvo nášho združe-
nia vyzdvihol jeho zásluhy, keď okrem iného povedal: „Janko 
bol dve desaťročia v epicentre diania SMRŠ, hnacím motorom 
aktivít jej výboru. Mal nezlomnú, možno povedať štefánikov-
skú túžbu byť užitočným! Už v roku 1993 vyšiel s iniciatívou 
presadenia Zákona o zásluhách M. R. Štefánika pre slovenský 
národ, ktorý bol po sedemročnom snažení prijatý NR SR 3. 
novembra 2000. Bol pri tvorbe návrhov programov k Rokom 
generála Štefánika, ktoré sme v spolupráci s Nadáciou MRŠ 
a Spolkom rodákov MRŠ iniciovali k 120.,125. a 130. výročiu 
jubileí košariského rodáka. Z realizovaných projektov boli jeho 
srdcovou záležitosťou hlavne literárne súťaže so štefánikov-
skou tematikou v rokoch 2000, 2005 a 2010. V kontexte s vn-
útropolitickou situáciou, bol iniciátorom mnohých verejných Vý-
ziev k občianskej zodpovednosti, ale aj ku kľúčovým výročiam 
slovenskej a československej histórie…

Janko bol na brezovské ponovembrové pomery výnimočný  
intelektuál. Vážili sme si ho za jeho múdrosť a rozhľadenosť, 
hlavne však tomu zodpovedajúci zápal pre dobrú vec. Ochotný 
bol obetovať všetko, aby humanistické myšlienky, v prospech 
občianskej spoločnosti, boli premenené na skutočnosť… Ďa-
kujeme mu teda za mnohé, hlavne však za priateľstvo, ktorým 
prekypoval a takým navždy zostane aj v našich srdciach.

•••
Príhovor prof. Jána Fusku pri rozlúčke

s Mgr. J. Iždinským 14. marca 2012 v Bratislave.
 

Raz ticho pôjdem od vás preč,
až záhad púť sa vážne začne. 
Zdvorilá bude naša reč:
Vy kývnete, ja hnem sa vďačne.
                               Martin Rázus

Týmito slovami sa naposledy prihovoril svojim najbližším 
velikán našej kultúry, básnik a naozajstný národovec Martin 
Rázus. Týmito slovami sa i ja  posledný krát prihováram k náš-
mu zosnulému priateľovi. Chcem mu poďakovať  za všetko, čo 
urobil pre Nadáciu Milana Rastislava Štefánika, ako jej spo-
luzakladateľ aj dlhoročný správca. Bol jej iniciátor i realizátor. 
Cením si jeho všestrannú prácu, pre zachovanie pamiatky na 
Milana Rastislava Štefánika, pre šírenie Štefánikovho myšlien-
kového a mravného odkazu medzi ľuďmi. Náš zosnulý priateľ 
bol skutočný demokrat, možno až idealista, ktorý s hlbokou 
úctou prijímal Štefánikovo dielo ako málokto z nás. Bez výhrad 

Obálka prvého dňa na pamiatku Václava Havla 



BRADLO č. 63                                        strana č. 32

a úprimne. S pokorou  a úctou vykonal v tichosti a nenápadne 
neuveriteľné množstvo tvorivej práce, aby Štefánikov odkaz 
neupadol do zabudnutia. V naplnení Štefánikovho odkazu videl 
budúcnosť národa.

Ale každému je určený deň.  Deň, keď sa náš život skončí 
a zosumuje sa všetko, čo sme v živote urobili, čo sme po sebe 
zanechali. Zvädnú kvety na hrobe, náhrobný kameň zapadne 
prachom a neskôr i machom zarastie a ostane tu  iba to, čo sme 
urobili pre iných. Len ten život, ktorý sme žili pre iných bude tr-
valou hodnotou, ktorá tu po nás ostáva. To je náš testament, to 
bude náš pamätník, náš trvalý pomník. A takýto pomník tu za-
necháva aj náš zosnulý priateľ. Žil skromne, nenápadne, vždy 
ochotný pomôcť iným. Snažil sa pochopiť každého, ale sám 
si na nič nerobil nároky. Hlboko sa skláňam pred jeho pevnou 
vôľou, pred  tým, čo dokázal v podmienkach, v akých žil. Nikdy 
som ho nepočul reptať na svoj osud, ktorý nebol k nemu milo-
srdný ani milostivý. Mnohé hodiny sme spolu strávili v diskusi-
ách, bol vecným diskutérom, s hlbokými vedomosťami, bol to 
však rytier dialógu. Húževnatosť i cieľavedomosť, skromnosť  i 
úprimná pokora boli ozdobou jeho života. 

Zavreli sa oči, onemeli ústa a miera života sa naplnila. Na-
plnila sa vrchovato prácou i utrpením. Ani v posledných mesia-
coch, keď sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval neupadol 
do rezignácie, ale s pokorou a nezlomnou vôľou bojoval o život 
a myslel na to, čo ešte treba vykonať. Tak napĺňajú svoj život 
tí, čo žili pre iných, ktorí žili pre veľké idey, pre idey nového, 
materializmom neopantaného človeka. Koľkí z nás pochopili 
jeho životné krédo? 

Keď sme si  pred nedávnom podali ruky, žil som v nádeji, 
že sa opäť uvidíme. Netušil som, že je to posledný stisk, ktorý 
mi zostane na rozlúčku.

Dnes sa Ti milý priateľ, prihováram naposledy. Ďakujem Ti 
úprimne  za všetko, čo si vykonal pre uctenie pamiatky Štefáni-
ka. Lúčim sa s Tebou i v mene všetkých členov Správnej rady 
Nadácie Milana Rastislava Štefánika a ďakujeme Ti za tvorivú 
dlhoročnú prácu, na ktorú nezabudneme. Lúčim sa s Tebou v 
mene mnohých našich spoločných priateľov i v mene celej na-
šej rodiny a nakoniec aj v mojom mene. Ďakujem. 

Lúčim sa myšlienkou toho, ktorý nám bol vzorom, lúčim sa  
ideou Štefánika: „Kto zomiera bez túžob a ľútosti, ten žil živo-
tom šťastným a opravdovým“. A to platí priateľ môj aj o Tebe.    

Príhovor pri rozlúčke s Mgr. J. Iždinským 14. marca 2012 v 
Bratislave. 

Česť jeho pamiatke!   
                          

**    Po uložení telesných ostatkov zosnulého po boku otca 
v urnovom háji bratislavského krematória bola za prítomnosti 
kňaza a najbližších priateľov časť popola rozptýlená v areáli 
Dejinného pamätníka na brezovskom cintoríne.

                                                                                                                                     =R=

NEDOŽITÝCH SEDEMDESIATPÄŤ ROKOV

26. apríla 2012 by sa bol dožil sedemdesiatich piatich ro-
kov čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, vy-
sokoškolský učiteľ, bankár, veľvyslanec, humanista, ekonóm, 
publicista, vlastenec, ale  aj Európan, obdivovateľ krás prírody, 
umenia i ľudského génia, nositeľ francúzskych vysokých štát-
nych vyznamenaní

Doc. Ing.Vladimír Valach CSc.
Pri rozhovoroch  s ďalším čestným členom SMRŠ Ing. Vla-

dimírom Faškom, bývalým primátorom mesta Brezno, ktorý  
podľa jeho slov „vždy pookrial v spoločnosti Ing. Valacha, cítil 

jeho múdrosť, pohodu, výborný vzťah k ľuďom a práci, ktorú 
vykonával, ale aj záujem o problémy ľudí a regiónu, v ktorom  
sa momentálne nachádzal“ sme sa zhodli, že opis pána do-
centa by mnohé  nevyslovil. Pán Ing. Faško však  mal vo svo-
jom archíve  príhovor pána Valacha v slovenskom rozhlase (z 
10. 10. 2005) v cykle „Živé slová“, ktorý nám láskavo poskytol. 
Myslím, že text napovie toho veľmi veľa, výstižne, ľudsky…

„Vek nemusí byť postrachom“
„Priznám sa, vážení poslucháči, rád som stretával fran-

cúzskych senátorov a obdivoval ich ľudskú životnú múdrosť, 
pretože išlo prevažne o zrelých a starších ľudí. Najčastejšie si 
spomínam na myšlienku senátora a bývalého ministra vnútra 
Christiana Bonneta, keď povedal: „národ, ktorý si neváži star-
ších zahynie podchladením“. Preto asi aj Francúzi a iné vyspe-
lé krajiny vysoko vážia staršiu generáciu a snažia sa hmotne a 
spoločensky zabezpečiť jej dôstojnú starobu. Presvedčil som 
sa o tom aj počas môjho desaťročného pôsobenia vo Fran-
cúzsku.

Výrazné zmeny na demografi ckej mape a v spôsobe života 
sú jednoducho neprehliadnuteľné. Staršia generácia je v po-
rovnaní s tou z minulosti v relatívne dobrých fyzických, psychic-
kých ako aj materiálnych podmienkach a preto je aj pochopiteľ-
né, že si chce predĺžiť vlastné osobné aktivity aj po ukončení 
zamestnaneckého pomeru. Vo Francúzsku preto rozlišujú tretí 
vek – to sú dôchodcovia medzi 60-80 rokmi, štvrtý vek predsta-
vujú ľudia po osemdesiatke. Pri zachovaní kontinuity hodnôt vo 
Francúzsku, ale aj v celej západnej Európe bez takých prud-
kých a revolučných zmien, aké sme zaregistrovali v strednej a 
východnej Európe, titul „ancien minister“ (bývalý minister) ale-
bo „ancien president“ (bývalý prezident) má všeobecnú úctu. 
Osobnosti, ktoré niečo dokázali v živote sú doslova ozdobou 
všetkých významných podujatí.

Celková životná úroveň vo vyspelých krajinách vedie aj k 
predlžovaniu  fyzického veku. Muži narodení pred rokom 1970 
teoreticky môžu počítať s trvaním svojho dôchodku približne 23 
rokov, zatiaľ čo v roku 1910 to bolo iba 10 a pol roka. Oddialila 
sa aj samotná fyziologická staroba. Dnes sú sedemdesiatročné 
osoby oveľa „mladšie“ ako sedemdesiatnici pred štyridsiatimi 
rokmi. Dobre vyzerajúci dôchodcovia z Rakúska, Nemecka, 
Talianska, Francúzska či z Japonska sú toho dôkazom.

Aj svetoznámy francúzsky herec Jean Paul Belmondo v 
mladších rokoch čakal na vyšší vek, aby mal viac oddychu a 
času pre seba. Keď sa ho však dočkal – zmenil názor a vystihol 
to týmito slovami: „Dávať autogramy nie je unavujúce, strašné 
je keď Vás o ne nežiadajú!“ No aj vyšší vek má  svoje prednosti 
a výhody. Vymaňujúc sa z každodenného stresu zabezpečo-
vania kariéry, zo stresu každodenného kolotoča povinností, 
rýchlych zmien – zostáva akosi viac času venovať sa umeniu, 
literatúre, stretnutiam s priateľmi, rodinou, vychutnávať si pek-
né rána a nádherné večery, obdivovať prírodu. Človek v tomto 
veku dospieva a dozrieva k múdrosti Cicerona, ktorý povedal: 
„najhodnotnejšie zo všetkých umení je umenie žiť“ a viac ako 
sedemdesiatročný Goethe dodáva: „mladí krásni ľudia sú hrač-
kou prírody, ale starí krásni ľudia sú umeleckými dielami“.

Ale ako je to u nás. Snáď nikde v strednej Európe nenastalo 
toľko zmien ako práve na Slovensku.

Žiaľ, výhody a úskalia rôznych chirurgických rezov a ob-
rovských zmien v spoločnosti nie sú rovnomerne rozložené na 
všetky skupiny obyvateľstva, čo najťažšie dolieha na tú staršiu 
generáciu. Dnešní sedemdesiat a osemdesiatnici, ktorí išli do 
dôchodku na začiatku transformačného procesu s úsporami, 
ktoré ešte pred 15 rokmi mali akú takú kúpnu silu, dnes ich celo-
životné úspory – po sérii rokov s dvojcifernou infl áciou predsta-
vujú iba torzo pôvodnej hodnoty. Môžem si to dovoliť povedať, 
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veď som bol dlhé roky aj bankár. A k tomuto všetkému je tu ešte 
aj devalvácia v morálnej oblasti. Najzreteľnejšie je to na  pra-
coviskách, kde rozhoduje najmä vek a nie profesionalita. Keď 
raz niekto nie je prínosom pre fi rmu lebo si nevie zastať svoju 
prácu, nemal by mať výhodu mladšieho veku. Hodnotenie by 
malo vychádzať z toho, čo človek dáva a nie koľko má rokov. 
A naopak, aj starší by mali vedieť, kedy prišiel čas – odísť. Ak 
neslúži zdravie, stagnuje profesionálne či jednoducho nestačí 
držať krok s mladším – treba bez zatrpknutosti uvoľniť miesto. 
Je to bezbolestnejšie, keď vy „podáte niekomu ruku“ skôr, ako 
vám ju podá na odchod niekto iný. Jednoducho – vedieť odísť 
včas a bez zatrpknutosti je veľké umenie. Možno si tak človek 
aj v lepšom zdraví predĺži život…

Prichádza mi na um myšlienka amerického generála ešte 
z čias 2. svetovej vojny – Mc Arthura adresovaná obom ge-
neráciám, staršej i mladšej… Citujem: „Starým sa nestávame 
pretože sme prežili určité množstvo rokov. Starými sa stávame, 
pretože nám vyprahli ideály. Roky pokrývajú vráskami pokož-
ku, ale strata ideálov znamená zvráskavenie duše. Vy ste tak 
mladí ako váš hlad po poznaní a hodnotách, tak starí ako vaše 
pochybnosti, tak mladí ako vaša dôvera vo vás samotných, 
tak mladí ako vaše nádeje, tak starí ako vaše porazenectvo. 
Zostanete tak mladí, pokiaľ budete pripravení prijímať a vnímať 
krásu, dobro a veľkosť. Pripravení prijímať posolstvá prírody, 
človeka  a nekonečna.“ 

Mladí a starší by sa teda mali navzájom chápať a poznávať. 
Lebo len ten, pozná kto pozná iných ľudí je rozumný, kto pozná 
sám seba je osvietený. Kto iným pomáha je silný. A to vlastne 
platí pre každý vek…“

S úctou spomíname …

ZA AUDOUINOM DOLLFUSOM

Pred niekoľkými týždňami k 
nám z Francúzska prišla smutná 
správa, že vo veku 87 rokov zomrel 
čestný člen  Spoločnosti MRŠ pán 
Audouin Dollfus, Rytier Čestnej lé-
gie Francúzskej republiky, doktor 
vied, svetovo uznávaný vedec-
astronóm a vzduchoplavec, držiteľ 

viacerých svetových rekordov vo výškových letoch balónom a 
autor mnohých významných vedeckých publikácií.

Už od mladosti ho to tiahlo k astronómii, ale zároveň bol 
aj spolu so svojim otcom, Charlesom Dollfusom, zapáleným 
vzduchoplavcom už v čase, kedy ako osemročný spolu s ním 
preletel nad Parížom. Od roku 1945 sa venoval štúdiu  planét a 
fyzike Slnka, najmä jeho korony s využitím koronografu, vyná-
lezu jeho veľkého učiteľa Bernarda Lyota. 

Už v päťdesiatych rokoch, kedy ľudia ešte ani nesnívali o 
družiciach zeme, stanici ISS alebo o Hubbleovom teleskope, 
bolo Audouinovi Dollfusovi jasné, akou veľkou prekážkou pri 
pozorovaní nebeských telies je zemská atmosféra. Ako nadše-
nému vzduchoplavcovi sa mu podarilo skĺbiť výškové lety ba-
lónom s astronomickou činnosťou. V rokoch 1958-59 zostrojil 
na tú dobu mimoriadne náročné zariadenie – hliníkovú kabínu 
pre výstup do stratosféry a po dosiahnutí výšky 14 000 met-
rov priniesol unikátne snímky Mesiaca. Ďalšie práce súviseli s 
balónmi s astronomickými a meteorologickými aparátmi, ktoré  
vystúpili do vtedy závratnej výšky 30 000 metrov. Jeho vedecká 
práca bola spojená s dvoma miestami – hvezdárňou v Meudo-
ne a pozorovateľňou na Pic du Midi v Pyrenejách vo výške nad 
2860 metrov. Bol priekopníkom astronomických pozorovaní s 
použitím polarimetrie, kde dosiahol výsledky, ktoré sú doteraz 
považované za významné.

Keď nás v roku 2009 sprevádzal ako bývalý riaditeľ po as-
tronomickom observatóriu v Meudone, nemali sme ani zdania, 
aká osobnosť nám venuje svoj čas. Užasli sme ale nad jeho 
hlbokou znalosťou vedeckých prác M. R. Štefánika, ktoré sú 
– ako nás informoval – ešte teraz, po viac ako sto rokoch, sú-
časťou Análov Observatória ako aj v Comptes rendues de l´A-
cademie des Sciences.

Na udelenie čestného členstva Spoločnosti M. R. Štefánika 
reagoval slovami:

„Veľmi si vážim rozhodnutie Spoločnosti MRŠ udeliť mi 
čestné členstvo. Vyjadrite, prosím, jej členom moju vďaku. Pro-
sím vás tiež odkázať vašim členom moju úctu a rešpekt za ich 
činnosť v prospech pamiatky veľkého Štefánika.“

Česť jeho pamiatke!
Ladislav Koudelka

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ

* 11. 11. 2011 – členovia brezovského klubu 
si pri Pomníku slobody uctili pamiatku obetí 1. a 
2.svetovej vojny i Deň vojnových veteránov polo-
žením červených makov

* 14. 11. 2011 – A. Krajčovičová sa v Brezo-
vej stretla so zástupcami francúzskeho mesta 
Paulhan a dohodla navrhnutý program návštevy 
členov SMRŠ v tomto meste v  roku 2012

* 25. 11. 2011 – konalo sa stretnutie členov 
Klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom a v pro-
grame boli návraty venované 90. výročiu prvého 
hraného fi lmu Jánošík spomínala 94-ročná B. Zá-
vodná, sestra producenta fi lmu Jána, 90. výročiu 
narodenia A. Dubčeka (P. Uhlík) a 120. výročiu 
narodenia strážcu Mohyly M. R. Štefánika Martina 
Mihočku (hovorila dcéra B. Mikulinová); prítomní 
gratulovali trom členkám k životným jubileám

* 3. 12. 2011 – odcestovali na dvojdňový ad-
ventný zájazd do Prahy záujemcovia z klubov 

Brezová, Myjava, Stará Turá a Piešťany, ktorí 
okrem pamätihodností mesta a vianočných trhov, 
navštívili v Hudobnom divadle Karlín muzikál Je-
sus Christ Superstar (K. Střihavka, B. Basiková, 
J. Korn…)

* 3. 12. 2011 – vo večerných hodinách vysiela-
la STV v programe G /galéria/ E / elity/ N /národa/
ďalší z cyklu krátkometrážnych televíznych do-
kumentárnych fi lmov, ktoré portrétujú významné 
žijúce osobnosti Slovenska. Tentoraz to bol por-
trét geografa, pedagóga  a cestovateľa Františka 
Keleho. Cieľom tohto programu je osloviť široké 
spektrum diváckej obce, ktoré je ochotné spo-
znávať a zároveň aj hlbšie refl ektovať stav našej 
spoločnosti

* 15. 12. 2011 – v znovu sprístupnenom ND 
Štefánikovom v Brezovej po Bradlom, za slušné-
ho záujmu verejnosti, konala sa prezentácia kni-
hy člena SMRŠ a historika Petra Macha „Štefánik 

v našich hlavách a srdciach“; za naše občianske 
združenie mu poďakoval P. Uhlík

* 23. 12. 2011 – aj za účasti našich členov, ko-
nal sa v Prahe pohreb čestného člena SMRŠ a 
exprezidenta ČSFR Václava Havla, ktorý zomrel 
18. decembra. Česť jeho pamiatke!

* 10. 1. 2012 – o M. R. Štefánikovi prednášal  a 
besedoval v Spoločnosti pre vedy a umenie Wa-
shington D.C, pobočka v Bratislave dr. František 
Kele

* 24. 1. 2012 – uplynulo 160 rokov od smrti 
Jána Kollára

* 27. 1. 2012 – V. Kátlovský, B. Nosko a P. 
Uhlík navštívili v brezovskom byte nemocného 
čestného podpredsedu SMRŠ Janka Iždinského 
a v priateľskej atmosfére mu popriali veľa šťastia 
v boji so zákernou chorobou

* 7. 2. 2012 – na stretnutí členov piešťanského 
klubu prednášal Mgr. P. Uhlík na tému „Štefáni-
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kovci na Dolnej zemi“
* 9. 2. 2012 – v Klube dôchodcov Bratislava-

Staré Mesto besedoval na tému „M. R. Štefánik  
– jeho život a dielo“  dr. František Kele                                                   

* 13. 2. 2012 – v brezovskej mestskej knižnici 
besedovali so žiakmi ZŠ a dôchodcami o knihe 
Jána Juríčka „M. R. Štefánik“ učitelia v.v. P. Uhlík 
a J. Juríčková, sesternica spisovateľa, pri príleži-
tosti jeho nedožitých 90. narodenín

* 14. 2. 2012 – začala  ČT 2 vysielať nový his-
torický seriál (fi kciu) COBY KDYBY. Spoločnosť 
M. R. Štefánika zastupoval na besede Mgr. Peter 
Uhlík a viacerí slovenskí historici 

* 20. 2. 2012 – predseda SMRŠ Ing. J. Tatara 
a ďalší členovia piešťanského klubu, rozlúčili sa 
so zosnulým Ing. Dušanom Papánkom (72), ro-
dákom z Brezovej, ktorý bol veľkým priaznivcom 
nášho občianskeho združenia. Česť jeho pamiat-
ke!

* 23. 2. 2012 – odznela v brezovskom klube 
prednáška P. Uhlíka o bratovi M. R. Štefánika 
Branislavovi

* 26. 2. 2012 – sa členovia zo Starej Turej, 
Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Lubiny, Bziniec 
pod Javorinou zúčastnili spomienkovej slávnosti 
v Cetuni, pri príležitosti 67. výročia boja podja-
vorinských partizánov s nemeckými okupantmi a 
domácimi prisluhovačmi

* 27. 2. 2012 – uplynulo 200 rokov od narode-
nia básnika Sama Chalupku

* 28. 2. 2012 – na pôde Katolíckej univerzity v 
Ružomberku o M. R. Štefánikovi hovoril cestova-
teľ dr. František Kele

* 7. 3. 2012 – pripomenuli sme si 162. výročie 
narodenia T. G. Masaryka

* 9. 3. 2012 – na brezovskom mestskom cin-
toríne sme sa rozlúčili s Mgr. Jaroslavom Miklá-
šom (75), emeritným učiteľom a členom SMRŠ, 
tvorcom mnohých scenárov programov počas 
májových spomienok na Bradle. Česť jeho pami-

atke!
* 10. 3. 2012 – konali sa  predčasné voľby do 

NR SR
* 12. 3. 2012 – 80 rokov sa dožil univ. profesor 

PhDr. Ján Michálek DrSc., významný slovenský 
etnograf a kultúrny antropológ, veľký priaznivec 
SMRŠ

* 13. 3. 2012 – František Kele v Klube Univer-
zity tretieho veku pripomenul seniorom osobnosť 
M. R. Štefánika

* 17. 3. 2012 – na valnom zhromaždení Ma-
sarykovej spoločnosti v Prahe zastupovali SMRŠ 
Dr. Vojtech Čelko a Mgr. Peter Uhlík

* 22. 3. 2012 – členovia Klubu SMRŠ v Brezo-
vej pod Bradlom, počas programu riadnej schôd-
ze, uctili si v spomienkach P. Uhlíka pamiatku 
zosnulých priateľov J. Mikláša a J. Iždinského, 
potom faktami z historického kalendára sedenie 
osviežil J. Nosko a na záver sa gratulácia ušla 
pani Anne Potúčkovej, ktorá sa dožila osemde-
siatky

* 24. 3. 2012 – pri príležitosti 50. výročia trva-
nia hádzanej v Brezovej pod Bradlom, bola uve-
dená do života dvojdielna kniha jej zakladateľa a 
bývalého trénera Mgr. Petra Pavla Uhlíka „S lop-
tou ku kalokagatii“

* 26. 3. 2012 – vo veku 79 rokov zomrel v Pra-
he Prof. PhDr. Ján Mlynárik CSc. (*11. 2. 1933 
Fiľakovo), historik slovenských a českých dejín, 
disident, signatár Charty 77, publicista, poslanec 
FZ. Venoval sa aj osobnosti M. R. Štefánika. Na-
písal knihu Cesta ke hvězdám a svobodě (1991).

* 28. 3. 2012 – sme si pripomenuli 420. výročie 
narodenia Jána Amosa Komenského

* 29. 3. 2012 – Mgr. Peter Uhlík poskytol na 
Bradle výklad o Štefánikovom a Jurkovičovom 
živote a diele stredoškolákom, účastníkom celo-
slovenskej olympiády v informatike, sústredených 
v Rakoviciach

* 2. 4. 2012 – Štefan Ševčík obdržal bronzovú 

medailu M. R. Štefánika 3. stupňa za Rozvoj a 
spoluprácu medzi organizáciami

* 8. 4. 2012 – uplynulo 100 rokov od narode-
nia Jozefa Gabčíka (Poluvsie pri Žiline), veliteľa 
výsadkovej skupiny Anthropoid, ktorá v roku 1942 
spáchala úspešný atentát na R. Heydricha.

* 17. 4. 2012 – dr. František Kele zavítal medzi 
študentov Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. 
Vo svojom príhovore hovoril o veľkej postave slo-
venskej histórie M. R. Štefánikovi

* 19. 4. 2012 – konala sa v brezovskom klube 
S MRŠ beseda s RNDr. Františkom Kelem o jeho 
knihe „Milan Rastislav Štefánik, významný cesto-
vateľ a jeho nasledovníci

* 21. 4. 2012 – v Múzeu Milana Rastislava 
Štefánika v Košariskách odovzdali Peter Uhlík a 
Pavel Dekánek dar rodiny Šallingovej - originálny 
zmenšený model sochy Milana Rastislava Štefá-
nika, ktorá stála pred druhou svetovou vojnou a 
krátko po nej v Košiciach.

* 23. 4. 2012 – sa na ZŠ Pri Kríži v Dúbravke  
uskutočnila beseda s dr. Františkom Kelem o ak-
tivitách M. R. Štefánika.

* Na  Celoštátnej výstave v Belehrade v dňoch 
25. – 29. 4. 2012 získal Ing. Ján Maniaček pozlá-
tenú medailu za exponát „Milan Rastislav Štefá-
nik, vedec, vojak, diplomat“

* 29. 4. 2012 – udelil gen.plk. Nikolaj Nikolaje-
vič Kozlovskij medailu Georgia Žukova Štefanovi 
Ševčíkovi za spoluprácu medzi SR a Ukrajinou

* 17. 5. 2012 – so študentmi myjavského gym-
názia besedoval o Milanovi Rastislavovi Štefáni-
kov Mgr. Peter Uhlík.

* 19. 5. 2012 – dožil sa požehnaného veku 103 
rokov Angličan Nicholas George Winton, ktorý v 
roku 1939 zachránil 669 prevažne židovských 
detí

* 24. 5. 2012 – sa zúčastnil Ing. Ján Tatara na 
slávnostnom vyhlásení Vojenský čin roka 2011 v 
Klube MO SR v Bratislave

V roku 2011 sa podarilo dobu-
dovať cyklotrasu spájajúcu rodis-
ká Milana Rastislava Štefánika 
a Tomáša Garrigue Masaryka. V 
tomto roku 2012 si pripomíname: 
150. výročie založenia Sokola, 
95. výročie bitky pri Zborove, 
75. výročie úmrtia prvého pre-
zidenta ČSR T. G. Masaryka. 
Pri tejto príležitosti prišli členovia 
Jednoty Československej obce le-
gionárskej v Českom Brode s ini-
ciatívou, usporiadať cykloprejazd 
medzi uvedenými lokalitami.

Podujatie organizuje Jednota 
ČsOL Český Brod v spolupráci 
so Spoločnosťou Milana R. Šte-
fánika na Brezovej pod Bradlom 
za účasti viacerých obecných a  
mestských samospráv.

Cieľom podujatia je založiť 

tradičný každoročný cykloprejazd 
spájajúci rodiská TGM a MRŠ, 
pričom by sa cieľ a štart striedali: 
I. ročník 2012: Košariská – Ho-
donín, II. ročník 2013: Hodonín – 
Košariská atď. Počíta sa s tromi pi-
etnymi aktmi: na Košariskách pri 
soche M. R. Štefánika, pri Mohyle 
M. R. Štefánika na Bradle a pri 
soche T. G. Masaryka v Hodoníne

Podujatie by každoročne or-
ganizovala ČsOL (jednota Český 
Brod) v spolupráci so Spoločnos-
ťou M. R. Štefánika Brezová pod 
Bradlom vždy v druhý prázdnino-
vý víkend. Podujatie by nepochyb-
ne postupne pritiahlo aj pozornosť 
médií a pomohlo by propagovať 
ČsOL, čs. légie, zakladateľov 
Československej republiky a čes-
ko-slovenskú vzájomnosť medzi 
mládežou, turistami i v kruhoch 
širšej verejnosti. Ak by sa poda-

rilo usporiadať každoročne tento 
cykloprejazd, časom by vznikla 
tradícia a podujatie by prispelo aj 
k vlasteneckej výchove mládeže, 
žiakov i študentov. Základy dneš-
nej samostatnej Českej republiky a 
samostatnej Slovenskej republiky 
spočívajú na základoch a hodno-
tách, ktoré presadzovali a hlásali 
Štefánik, Masaryk a Beneš: slo-
boda, nezávislosť, demokracia, 
rovnoprávnosť medzi národmi a 
národnosťami, európska integrá-
cia, život v mieri a  vzájomnom 
porozumení.

Termín:
Príchod podvečer v  piatok

13. júla (resp. ráno 14. júla).

1. deň – 14. júla – prvá časť: 
Košariská – Branč

2. deň – 15. júla – druhá časť: 
Branč - Hodonín

Za organizačný výbor:
PhDr. Ferdinand Vrábel                                                                                                   

Email:                                                                                                  
Cykloprejazd@seznam.cz         

Cykloprejazd Košariská – Hodonín
I. ročník – 13. – 15. júla 2012

poskytuje reštauračné služby, 
kapacita 60 osôb, predaj

literatúry a suvenírov, plate-
né a strážené parkovisko

CHATA BRADLO OPÄŤ 
OTVORENÁ

v letnej sezóne (IV. – XI.) 
pondelok – nedeľa

od 8.30 do 22.00 h

v zimnej sezóne (XII. – III.) 
pondelok – štvrtok od 10.00 

do 21.00, piatok, sobota a 

nedeľa od 8.30 do 21.00 h

Informácie:

+421 (0)944 350 872,

chatabradlo@gmail.com, 

www.chatabradlo.sk
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NAŠI JUBILANTI

50-ku oslávia
 10.1. Eva Grešková v Banskej Bystrici
 29.5. Rastislav Šipoš v Partizánskom

55. narodeniny oslávili
 3.2. Miroslav Papulák z Brezovej pod Bradlom
 15.4. Zuzana Kusendová zo Starej Turej
 22.4. Anna Škrabáková z Brezovej pod Bradlom
 3.5. Vlastimil Hábl z Trenčína
 10.6. Melánia Rusnáková zo Starej Turej
 24.6. Anna Haverová zo Starej Turej

60-tich rokov sa dožili
 25.1. Jozef Kútny z Močenku
 16.2. Oľga Dodrvová z Brezovej pod Bradlom
 6.3. Marta  Tretinová z Dudiniec
 23.3. Mária Gallová z Banskej Bystrice
 27.3. Erika Antalová z Nitry
 6.4. Ingeborg Tieleschová z Rožňavy
 26.4. Jozef Havaš z Prahy
 31.5. Viera Sovišová z Brezovej pod Bradlom
 26.6. Pavel Dekánek z Brezovej pod Bradlom

65-te  narodeniny si pripomenuli
 1.1. Mária Zúbeková z Liptovského Mikuláša
 31.1. Pavel Torňoš z Dudiniec
 28.1. Jaroslav Bača zo Starej Turej
 3.2. Blažena Mészárošová z Nových Sadov
 13.2. Emil Kondela z Brezovej pod Bradlom
 27.2. Jozef Daník z Liptovského Mikuláša
 13.3. Jozef Hvozdík z Priepasného
 15.3. Jitka Vítková z Prahy
 1.4. Ján Tatara z Piešťan
 15.4. Anna Ležovičová z Priepasného
 15.4. Dušan Lenko zo Žiliny
 11.6. Zuzana Krkošová z Dudiniec

K 70-ke sme blahoželali
 7. 1. Vojtechovi  Rušinovi z Tatranskej Lomnice
 13.1. Márii Pučekovej z Dudiniec
 20.1. Adriane Wachterovej zo Spišskej Novej Vsi
 26.1. Pavlovi Šestákovi z Bratislavy
 14.2. Lýdii Rajniakovej z Dudiniec
 17.2. Darine Švecovej z Dudiniec
 30.3. Jánovi Pluhárovi z Dudiniec
 14.5. Ivanovi Bzdúškovi z Bratislavy
 15.5. Soni Štubňovej z Nitry
 15.5. Jánovi Figurovi z Krajného
 17.6. Marte Beliczovej z Lučivnej
 20.6. Anne Rojkovej zo Starej Turej
 23.6. Marte Malánikovej z Trenčína

ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

* 19. apríla 2012 sa dožil 80-tich rokov Prof. RNDr. 
Pavel Hraško PhD z Banskej Bystrice. Po spomien-
kovom stretnutí, žiaľ o dva dni – 21. 4. 2012 opustil 
naše rady. 

 S úctou spomíname…

* 29. 5. vo veku 84 rokov zomrel dlhoročný člen 
SMRŠ Štefan Valášek z Myjavy.

* Vo veku 78 rokov zomrela Milka Alušicová zo Sta-
rej Turej. Pohreb sa konal 11. 6. 2012.

 
* 7. 6. vo veku 81 rokov zomrel člen pražskej SMRŠ 
Ing. Vojtěch Vecán.
     
* 8. 6. vo veku 58 rokov zomrela v Dudinciach dlho-
ročná členka SMRŠ Anna Valentová.

Česť ich pamiatke!

Kytica k 75-im  narodeninám patrí
 30. 1. Oľge Sadákovej z Brezovej pod Bradlom
 2.3. Anne Császárovej zo Starej Turej
 7.3. Elene Michalcovej zo Starej Turej
 20.3. Jánovi Cibuľovi zo Starej Turej
 4.4. Jarmile Slezáčkovej zo Starej Turej
 7.5.  Drahomíre Gregovej z Piešťan
 15.5. Ľubici Pivkovej z Martina

80- tich rokov sa dožili
 8.1. Ladislav Koudelka z Prievidze
 12.1. Zuzana Pavlovicová z Lišova
 23.1. Igor Chromek z Banskej Bystrice
 26.1. Emil Medňanský zo Starej Turej
 6.3. Anna Potúčková z Brezovej pod Bradlom
 29.4. Katarína Simonová zo Starej Turej
 21.6. Karol Erdelský z Modry
 25.6. Alžbeta Labancová z Košíc

K 85-im narodeninám  sme blahoželali
 1.3. Elene Starinskej z Nitry

K 90- ke všetko najlepšie sme želali 
 8.6. Helene Krajčovej z Prahy
 6.5. Ondrejovi Balážovi z Bratislavy
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D O P I S O V A T E Ľ O M   B R A D L A

•  Termín uzávierky  príspevkov do č. 64 je 31. októbra 2012.

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

notlivé články píšte v poradí ako majú nasledovať za sebou!
• Prosíme autorov článkov, ktorí pošlú príspevok mailom o na-

písanie poštovej adresy kvôli zaslaniu autorského čísla.
Ďakujeme

VIETE… prečo
nazvali vedci kozmický projekt

menom Milana Rastislava Štefánika?
Správne odpovede posielajte mailom alebo na kore-
špondenčnom lístku do redakcie občasníka do konca 
júla 2012. Zo správnych odpovedí vylosujeme jedné-
ho čitateľa, ktorému zašleme knižnú odmenu.

SENICA

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

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

MESTO
BREZOVÁ 

POD BRADLOM

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

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

Ospravedlňujeme sa za preklepy v čísle 62/2011
Strana 1: v básni prvý riadok je správne vzniesol namiesto vyniesol.

Strana 3: za článkom chýba meno autora, PhDr. Vojtecha Čelka.

Strana 28: Doc. RNDr. Vladimír Fajnor CSc. – je reálne vnukom 

Prof. JUDr. Vladimíra Fajnora a pravnukom Štefana Fajnora, krstné-

ho otca M. R. Štefánika.
Strana 32: dovolenkové pobyty na rok 2012, namiesto uvedeného 

roka  2011.

Návrhy plánovaných zájazdov na rok 2013
Na základe predbežného záujmu účastníkov zájazdov sú na rok 
2013 navrhnuté tieto zájazdy:
• máj 2013: Rakúsko, Slovinsko, Taliansko (1. svetová vojna, 
po stopách Milana R. Štefánika a légií, pešia turistika pre pri-
pravených) cca 4 dni
• august 2013: pobyt v Prahe, poznávanie histórie, štúdium M. 
R. Štefánika v Prahe, kultúra) – cca 4 dni (3 noci)
• september 2013: pobyt v Öetzi (5 nocí) pridané destinácie 
v Nemecku: (Ga-Pa, Neuschwanstein, Fusen, Bad Tolz), v 
Rakúsku (Pitztal), turistika s alternatívami
Vzhľadom na aktuálnosť a záujem zo strany budúcich účastní-
kov predbežné prihlášky a záujem potvrďte na: tel. číslo 0915 
737 419 alebo 034 624 4532 resp. na e-mail: p.paveluhlik@
gmail.com do 15. augusta 2012, upresnené termíny budúcoroč-
ných zájazdov budú v občasníku Bradlo, číslo 64

O Z N A M
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana

Rastislava Štefánika sa uskutoční
13. októbra 2012 od 10.00 hodiny

v Mestskom kultúrnom a spoločenskom
stredisku v Piešťanoch

(Fontána, Beethovenova 1)
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