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Š T E F Á N I K
Pre každého, kto ho 

poznal, už samotné toto 
meno žiari jasnou oslňou.

Vedecký génius, diplomatic-
ký génius, povznesená a šľa-
chetná myseľ, národovectvo, 
oddané službám humanity; je 
možné dokonalejšie vyjadre-
nie moderného hrdinstva?

Duch syntézy, dovŕše-
ný zmyslom pre najjemnej-
šie detaily, zaručujúci doko-
nalé uskutočnenie plánov.

Umelec spôsobom kon-
cepcie i vyjadrovania sa.

Koľká prostota, spoje-
ná s citom pre najdokonalej-
šiu eleganciu, keď šlo o to, 
reprezentovať nejakú ideu 
alebo všeobecné záujmy. 

Neoblomná statočnosť, pre-
tože bola vždy v súzvuku s na-
jvyššími duchovnými zámermi 
a v zhode s večnými zákonmi.

Štefánik prišiel ku mne po-
ďakovať sa mi za to, že som ho 
bola odporúčala priateľom v 
Ríme, kam sa dostal veľmi chorý 
po srbskom ústupe. Už niekoľko 
chvíľ po jeho príchode som mu 
sľúbila všetku svoju podporu 
na uskutočnenie jeho sna: sa-
mostatnosti Československa.

Keď bol prekvapený tou-
to mojou ochotou pomôcť mu 
v jeho zámeroch, rozpovedala 
som mu zvláštnu príhodu, kto-
rú som bola zažila pred nie-
koľkými rokmi v Prahe. Bola 
som v automobile a spýtala 
som sa po nemecky náhodného 
chodca na cestu. Neodpovedal 
mi. Obrátila som sa k svojej 
matke s otázkou: akou rečou 
tu treba hovoriť? Chodec, kto-
rý mi predtým neodpovedal, 
ozval sa teraz veľmi zdvori-
lo: Po francúzsky, madame!…

Povedal mi ešte, že je univer-

zitný profesor a že zo zásady ne-
hovorí po nemecky, hoci samo-
zrejme dokonale ovláda túto reč.

Tento náhodný chodec ma 
veľmi prekvapil, napomenúc 
mi, že Česi a Slováci boli jediní, 
ktorí protestovali v r. 1870 proti 
odtrhnutiu Alsaska a Lotrinska.

Hovoril mi o svojej láske 
k našej krajine v takých vý-
razoch, že som sa ho spýtala, 
či veľa jeho krajanov má také-
to vrúcne pocity k Francúzsku. 
Povedal mi, že hej a že rátajú 
len na Francúzsko, keď pôjde 
o získanie ich samostatnosti, o 
ktorú sa usilujú všetci z celej 
duše. Prosil ma, aby som mu 
sľúbila, že budem pomáhať 
jeho krajanom v tomto diele. 
Odpovedala som mu, že hoci 
neviem, ako by to bolo mož-
né, jednako, ak sa mi ponúkne 
príležitosť, že to urobím.  

Hneď ako som sa zoznámila 
so Štefánikom, sprostredkovala 
som mu stretnutie s vtedajším 
hlavným sekretárom minister-
stva zahraničných vecí Phillip-
pe-om Berthelotom, ktorý bol 
môj dôverný priateľ. Štefáni-
kovo kúzlo a jeho presvedčivá 
horlivosť získali čochvíľa aj 
jeho pre túto vznešenú vec. O 
niekoľko dní som už prosila Bri-
anda, vtedy ministerského pred-
sedu, aby poobedoval u mňa so 
Štefánikom. Snažila som sa mu 
každý deň priviesť nových pria-
teľov, čo ani nebolo naskrze ťaž-
ko pri jeho kúzle a pri jeho šľa-
chetných zámeroch. Každý deň 
sme získali kúsok pôdy. Trochu 
si nás, pravda, aj doberali, že 
sme si takí istí úspechu, ale ne-
mohli sme pochybovať o ňom.

Štefánik bol v úzkom sty-
ku s Benešom, ktorý prišiel za 
ním do Paríža. Práca takých 
výnimočných ľudí, akí boli 

prezident Masaryk, Beneš a 
Štefánik, priniesla jedinečný 
v histórii výsledok: samostat-
nosť krajiny, získanú bez re-
volúcie, iba víťazstvom ducha.

Štefánik mi zavše povedal: 
Potreboval by som sa stretnúť 
s tou a s tou osobnosťou… Pri 
niektorých som odvetila pro-
sto: Dobre… no u niektorých 
mi prišlo odpovedať: Škoda, 
nepoznám ich. Tu ma Štefánik 
odbavil týmto odzbrojujúcim 
argumentom: Ale do zajtrajš-
ka máte dosť času zozná-
miť sa  s nimi a pozvať ich. 
Čo som aj nemeškala urobiť.

Štefánik tvrdil, a mal pravdu, 
že ak chceme nejakú vec priviesť 
k zdaru, musíme sami byť pre-
svedčení o jej úplnej správnosti.

Pokladám si za obzvláštnu 
výsadu, že som mohla slúžiť 
takému zriedkavému národu s 
takým výnimočným duchom, 
akými boli Štefánik a tí, s ktorý-
mi ma neskôr uviedol do poty-
ku:  s prezidentom Masarykom, 
Benešom a Štefanom Osuským. 
Dielo, ktoré vykonali a ktoré je 
také jedinečné v histórii svojim 
dosahom i metódami uskuto-
čnenia je veľkým povzbudením 
pre všetky vznešené podujatia.

Zásady veľkého fi lozofa a 
reformátora, prezidenta Ma-
saryka, podľa ktorých sa spra-
vovali v živote, on uviedol do 
praxe, aby založili vzorný štát, 
ktorý sa vyznačuje najvyšším li-
beralizmom a kde sa uskutočnili 
bez nárazov tie najdokonalejšie 
sociálne reformy. Slečna Masa-
ryková zorganizovala Červený 
kríž a všetky pekné sociálne 
podujatia v štáte, aby usku-
točnila plány prezidenta Ma-
saryka vo vnútornej politike, 
ako ich uskutočňovali Beneš a 
Osuský v politike zahraničnej.

Sú to zriedkaví ľudia, ktorí 
slúžia zarovnak ideálu, svojej 

vlasti a európskemu pokoju. 
Hlásajú po práve, že zdar, ak 
má byť trváci, musí šetriť zá-
ujmy iných ako záujmy osob-
né, či už ide o jednotlivcov 
alebo o národy. Tohoto zdaru 
možno dosiahnuť iba v duchu 
najvznešenejších zásad. Výsa-
dou mimoriadnych bytostí je 
ich večná prítomnosť, pretože 
vyjadrujú večné zákony. Zakaž-
dým, keď zvíťazí spravodlivý 
zákon, zdá sa, že je výrazom ich 
želania. Slúžiac ideálnym záko-
nom, podrobujeme sa ich vôli.

Božská moc sa prejavu-
je skrz vybraných duchov; 
Štefánikov duch musel byť 
cestou zvlášť obľúbenou.

                                      
Claire Boas de Jouvenel

(Štefánik: Spomienky a 
postrehy, kniha prvá)

Viliam Hornáček

KRÉDO
Milanovi Rastislavovi

Štefánikovi

Verím a veriť aj chcem
že keď raz navždy odídem
- bude to s hlavou hore

Tak som svoj život žil
tak jeho výzvy pochopil
- nie byť skrčený  v nore

Čo tam po syslej sýtosti
treba podstatu chápať
- z osobnej skúsenosti

Aby keď zhasnú zore
išiel si s hlavou hore
- bez  ťarchy zbytočností…
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Dejiny prehliadajú masy 
tých, ktorí umierajú za veľkých. 
Často ani  nevediac prečo. Šte-
fánik realizoval myšlienku zá-
chrany našich legionárov – je 
to čisto slovenská idea: domov. 
Generáli nemyslia na obete, ne-
myslia – ako stratégovia – na 
ľudí v regimentoch, ktorých 
často „musia“ obetovať – ako 
chirurgovia nepodliehajú súci-
tu… Generál Štefánik nepod-
liehal ošiaľu vojnového velikáš-
stva a nemal ďaleko ani k súcitu. 
Začiatkom januára 1919 po do-
hovore s hlavným veliteľom lé-
gií, generálom Janinom, stiahol 
všetkých svojich vojakov z pro-
tisovietskeho frontu a rozhodol 
sa: „Keď prídem do Francúz-
ska, poviem spojencom ako to v 
Rusku vyzerá, otvorím všetkým 
oči a presvedčím ich, že naše 
vojsko za takýchto okolností 
nemá v Rusku čo hľadať a že 
dávno malo byť vo vlasti…“ Za 
to si vyslúžil „metál“ kontrare-
volucionára.

Tak sa dostávame k emi-
nentne ľudskému rozmeru 
Štefánikovej osobnosti. Osob-
nosti vojaka, politika, „geniál-
neho organizátora “ (Beneš), 
„sprostredkovateľa“ (Masaryk) 
a vedca. Nachádzame ho v po-
mere k veľkému sociálnemu 
celku ( „Som Slovák telom i 
dušou – neznám lásky polovi-
čatej...“) k rodine a jednotliv-
com („A musím ďalej: mám 
úbohú matku  pomoci potreb-
ných bratov a sestry.“) Typoló-
gia osobnosti tu poukazuje na 
mnohostrannosť a mnohohran-
nosť Štefánikovej osobnosti, jej 
košatosť a mnohorozmernosť. 
V každom čine týchto rovín sa 
premieta osobnosť človeka, jej 
vnútorná povaha sa zviditeľňu-
je navonok. V tejto polarite nás 
zaujíma najmä určujúca dualita 
intelektuála (vedca) a praktika 
(organizátora, politika), vojaka-
stratéga (vojak-letec). Štefáni-
kova osobnosť priam vyzýva 
pokusy osvetliť, čo urobila z bá-
dateľa, vedca skúmajúceho ob-

lohu a matematizujúceho vzťa-
hy a dráhy jej telies, osobnosť 
neobyčajne sociálne vnímavú, 
inteligentnú až citovú, ktorá sa 
exponovala i v oblasti nevedec-
kej, vyžadujúcej činorodosť, 
pragmatiku, operatívnosť. Veď 
činorodí, prakticky nadaní ľudia 
sa vyznačujú skôr nedostatkom 
citlivosti (F. Pessoa), pretože v 
životnej praxi rozhoduje vôľa (k 
činu) a čin bráni citlivosti, zne-
možňuje ju. Angličania nazý-
vajú intelektuálov „highbrows“ 
– ľudia s vysokým čelom. Vir-
ginia Woolfová napísala iro-
nický text, v ktorom sa zastáva 
nepraktických highbrows, ale 
zároveň aj ich protipólu, ľudí s 
nízkym čelom, ktorých defi nuje 
ako praktikov života, ako zdat-
ných ľudí, čo sa v ňom vedia 
obracať, dobrovoľne sa vrhajú 
do jeho vírov a dávajú sa str-
hávať jeho záujmami, pravda, 
sami sa pritom nevidia, nie je 
im to dopriate, ako vyzerá život, 
a ich život im musia ukázať a 
povedať, ako vyzerá highbrows, 
ktorí však – na to konto – nie sú 
schopní nič vykonať, oni iba ve-
dia, čo a ako treba konať.

Jedinečnosť osobnosti M. 
R. Štefánika je už aj v tom, že 
nepasuje do takejto (anglosas-
kej?) schémy – je to muž s jas-
ným vysokým čelom a pritom i 
praktik par excellence, činorodý 
a vždy na križovatke verejného 
záujmu a zároveň hľadajúci „sú-
radnice svojej duše.“ Štefánik 
bol vedec, bádateľ, exemplárny 
astronóm a meteorológ, ale oči-
vidne nebol typom rutinované-
ho špecialistu, ponárajúceho sa 
do odboru, ktorý hromadí mŕtve 
poznatky a svoju obmedzenosť 
dáva najavo samoľúbosťou, zú-
ženou pozornosťou na špeciálny 
výsek. Jeho výskumnícky cha-
rakter bol vášnivý, entuziatívny, 
kantovský entuziatívny rozum, 
jeho vlastný odbor mu vlastne 
nedovoľoval zužovať sa a me-
ravieť, predpokladal pohybli-
vosť, dynamickosť, mobilitu, 
ale aj celkom praktické činnosti 

a zručnosti, súvisiace s cestova-
ním do vzdialených oblastí, ho-
rolezectvo, budovanie observa-
tória, vybavovať ho prístrojmi 
(Štefánik sa údajne zúčastňoval 
aj na ich konštrukcii, koncipo-
val a uviedol do praxe francúz-
skej armády meteorologickú 
službu). Tak sa očividne kryšta-
lizovali v jeho vedomí celkom 
iné miery a kritériá vedeckého a 
sociálneho správania, konania. 
Rozpor medzi špeciálnosťou 
odboru a širším horizontom mu 
akiste nebol neprekonateľný, 
napokon sama povaha astrono-
mických pozorovaní ho viedla 
k širšiemu, kozmicky rozšíre-
nému a prehĺbenému vnímaniu 
skutočnosti, k orientácii, ktorá 
patrila k axiómam jeho mysle-
nia a konania. Technicky a or-
ganizačne, fyzicky a psychicky 
náročné bádanie ho neviedlo 
k  ignorácii historickej situácie 
ľudí, Slovenska, Francúzska a 
Európy, ale naopak. Viedlo ho k 
aktívnej účasti na úsiliach medzi 
poprednými architektmi novej 
tváre Európy, teda do kontextu 
rigorózneho dorozumievania 
o pomeroch sveta a obsahoch 
vedomia o nich, o hľadaní ciest 
riešenia problémov.

Odpovedal po svojom na ot-
vorenú otázku, či a kde sa za-
radiť, či a aký pakt uzavrieť s 
rozkolísaným svetom, či sa ne-
stiahnuť do seba a svojho obser-
vatória, či sa neupokojiť s karié-
rou, ktorú mu ponúkala víťazná 
armáda bohatej krajiny. Praco-
val pre budúcnosť veľkých ľud-
ských štruktúr. Štefánikov život 
a pôsobenie ukazujú presvedči-
vo, že ani politika nie je niečo, 
čo nemá do činenia s najvnútor-
nejšou bytosťou človeka, jeho 
podstatou, charakterom a dušou 
– v časoch, keď sa chápe čoraz 
účelovejšie, táto črta jeho osob-
nosti vystupuje o to výraznejšie. 
Politické rozhodnutia chápal 
vždy ako výsledok morálnej 
voľby medzi možnosťami, voľ-
by, ktorá sa rozvažuje v hĺbke 
vnútra a morálneho svedomia.

V Štefánikových zápiskoch 
– napríklad sú dostupné v kniž-
nom vydaní z cesty do Ekvádoru 
(1913) – nájdeme dosť pasáží, 

ktoré svedčia o vysokom stupni 
rozvoja autorefl exie, analytic-
kého, kritického sebachápania. 
Osobnosť sa vyznačuje takou 
schopnosťou zaujať stanovis-
ko predovšetkým voči sebe, 
k svojmu životu; bez nej by 
nemohla hovoriť o iných živo-
toch, nemohla by ich zvažovať 
objektívne, vôbec stavať otázky 
nadindividuálnej, kolektívnej, 
národnej povahy. Formulovať 
etické a politické požiadavky 
a robiť rozhodnutia, ktoré sa 
týkajú iných a mnohých ľudí. 
Osobnosť je teda človek, ktorý 
dosiahol vysoký stupeň eman-
cipácie (Ernst Cassirer v Eseji 
o človeku, slov. preklad 1977) 
hovorí o „man´s  progressive 
self-liberation“, a to nie v zmys-
le zvládnutia sveta, iných, ale 
najmä sebaovládania, oslobo-
denia od seba (od nevedomosti, 
nepráva, strachu, kontingent-
nosti). Štefánik vedel takto ob-
siahnuť svoj život, kriticky ho 
zhodnotiť bez koncesií a pritom 
nestratiť dôveru v sebapresahu-
júci ideál. Svedčí o tom záznam 
z ekvádorského denníka na ces-
te z Bilboa do Quayaquilu, na 
šírom Tichom oceáne: „Opäť 
sa blížim k Tahiti bez toho, že 
by som ho dosiahol. Zdá sa mi 
to symbolom mojej existencie. 
Namáham sa, borím, riskujem, 
kombinujem i docielim, ale len 
dočasne. Tými najrôznejšími 
a najfantastickejšími cestami 
sa tlčiem – avšak nemôžem 
do prístavu. Zdravie slabne, 
fi nančne vyčerpaný, duševne 
chvíľami podlomený a roky tiež 
utekajú. Ale žijem, azda nie je 
zbytočné moje úsilie, azda som 
prispel a prispejem k stavbe ve-
lechrámu človečenstva a pokro-
ku. Video meliora, proboque, 
tamen deteriora sequor...“ (17.
XI.1913) Citát z klasika Ovidia 
nesvedčí iba o vzdelanosti, ale 
aj o vysokej miere odstupu od 
seba.

Vincent Šabík

Nech každý z nás je dnes 
lepší, ako bol včera

a vlasť naša bude veľká
a slávna.

                     M. R. Štefánik

Intelektuál ako homo politicus
Historická legitimita osobnosti (pokračovanie)
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Lietadlo Caproni – stručná história
Lietadlo, ako ho chápeme dnes, zača-

lo písať svoju históriu v decembri 1903, 
keď bol uskutočnený v histórii letectva 
prvý motorový let lietadlom, ťažším ako 
vzduch. Lietadlo Flyer 1 bratov Wrigh-
tovcov preletelo vzdialenosť 36 km vo 
výške 1,2 m, pri rýchlosti cca 35 km/
hodinu. Let trval 12 sekúnd. Motor mal 
výkon 16 HP.

Dňa 25. júla 1909 preletel Louis Blériot 
na lietadle Blériot XI. kanál La Manche z 
Francúzska do Anglicka. Vzdialenosť 37 
km preletelo lietadlo vo výške 80 – 100 
m pri rýchlosti cca 60 km/hodinu. Motor 
mal výkon 25 – 30 HP. Bola to veľká uda-
losť tej doby. Anglicko sa už necítilo  byť 
izolované  od Európy.

O využitie lietadla pre vojenské úče-
ly sa začali zaujímať už aj armády jed-
notlivých štátov, i  keď tieto boli zatiaľ 
iba jednomotorové, s malým výkonom 
a nespoľahlivé. Poslaním týchto prvých 
vojenských lietadiel mohla byť aspoň 
prieskumná činnosť.

Dôležitosť letectva sa preukázala v 
prvej svetovej vojne. Lietadlá dokázali 
rýchlo informovať o činnosti nepriateľa, 
prípadne riadiť delostreleckú paľbu. 
(Takúto činnosť uskutočňoval pilot M. 
R. Štefánik na lietadle Farman MF-11 
na francúzskom a srbskom fronte). Veľ-
mi  rýchlo si aj protivník uvedomoval, že 
tomu musí zabrániť. Tak sa zrodili prvé 
stíhacie lietadlá. Čoskoro si navyše všetci 
uvedomili , že ak už pilot zbadá vo vzdu-
chu nejaký cieľ, môže to ihneď využiť a 
zhodiť na neho bomby. Toto bol zase pod-
net na vývoj bombardovacieho letectva.  

Pokrok vo vývoji bombardovacieho 
letectva sa dosiahol však už pred vypuk-
nutím prvej svetovej vojny. Na podnet z 
vojenských kruhov, vzhľadom na blížia-
ci sa konfl ikt, už v roku 1913 vynikajúci 
taliansky letecký konštruktér Ing. Gianni 
Caproni zhotovil projekt trojmotorového 
bombardovacieho lietadla.

Gianni Caproni sa narodil 3. júla 1886. 
V roku 1907 vyštudoval strojné inžinier-
stvo v Mníchove a ďalej elektrotechniku 
v belgickom Liege. V tej dobe sa už za-
čali objavovať v Európe prvé konštrukcie 
lietadiel. Medzi štúdiami sa začal zau-
jímať o lietadlá aj on. Zhotovil projekt 
jednomotorového dvojplošníka a keď sa 
vrátil do Talianska, s tromi stolármi zho-

tovil tento model. 27. mája 1910 lietadlo 
vzlietlo.

Pokračoval v projektovaní ďalších 
jednomotorových lietadiel, vylepšoval 
ich letové vlastnosti, vynaliezal detaily a 
letové prístroje, ktoré si nechával paten-
tovať. Pre zaujímavosť –  na konci jeho 
konštrukčnej činnosti jeho meno nesie 
170 typov lietadiel a 156 patentov: ale v  
žiadnom z týchto lietadiel nesedel.

Trojmotorový bombardér bol navrhnu-
tý ako dvojplošník, ktorého stredná kabí-
na mala vpredu miesto pre navigátora vo 
funkcii veliteľa lietadla. Zároveň mohol 
brániť lietadlo vpredu guľometom. Za 
ním sedeli vedľa seba dvaja piloti so spo-
jeným riadením. Za sedadlami pilotov boli 
po stranách palivové nádrže s možnosťou 
priechodu medzi nimi. Vzadu  bol inšta-
lovaný  motor s tlačnou vrtuľou. V pred-
nej časti bočných trupov boli umiestnené 
motory a ich zadná časť bola prepojená 
výškovým kormidlom, na ktorom boli tri 
smerové kormidlá. V strednej kabíne za 
palivovými nádržami a zadným motorom 
bol voľný priestor pre náklad. Tam sa po-
hyboval mechanik s možnosťou dostať 
sa po krídle za letu k bočným motorom 
pri prípadnej oprave, ba aj ich hasenia pri 
požiari vlastným vyzlečeným teplým ob-
lečením. Po prvých bojových skúsenosti-
ach a stratách, na obranu zadnej časti nad 
stredným motorom, bola zostrojená veža, 
odkiaľ mechanik sledoval priestor nad li-
etadlom  a  pri útoku nepriateľa ho mohol 
chrániť – taktiež guľometom.

V priebehu roka 1914 bol postavený 
prototyp s dvomi francúzskymi rotačný-
mi motormi Gnome s výkonom po 80 HP 
a stredným výkonom 100 HP. Skúšobný 
let bol uskutočnený v októbri toho istého 
roku.

Rokovania s talianskou vládou ohľa-
dom výroby prvej série 11 kusov boli 
zdĺhavé. Až keď 23. mája 1915 Taliansko 
vstúpilo do vojny, v júni 1915 bolo roz-
hodnuté o ich výrobe vodou chladenými 
motormi Fiat A 10, s výkonom 100 HP. 
Výkon takto stúpol celkove na 300 HP. 
Dodávka bola splnená v októbri 1915, na-
sledujúca objednávka znela na 160 kusov.

Prvý nálet uskutočnili 20. augusta1915 
dve lietadlá Caproni na rakúske letisko 
Aisovizza. V priebehu roku 1915 prvá 
letka uskutočnila 20 bombardovacích ná-

letov. Pri týchto náletoch sa stretávali vo 
vzduchu aj s českými a slovenskými let-
cami, ktorí slúžili v rakúsko –uhorskom 
letectve. Jeden taký prípad sa stal dňa 18. 
februára 1916. V ranných hodinách vzli-
etlo 10 lietadiel Caproni s rozhodnutím 
napadnúť Ľjubľjanu. Tri z nich sa museli 
vrátiť pre poruchy na motoroch. Ďalšie 
dve boli napadnuté rakúskymi stíhačka-
mi, čo prinútilo jedno Caproni pristáť na 
nepriateľskom území. Pilotovi druhého 
lietadla, kpt. Salomonemu, sa podarilo 
vrátiť s dvomi mŕtvymi členmi posádky 
na palube, hoci sám utrpel zranenia hla-
vy. Za tento čin bol ako prvý letec vy-
znamenaný Zlatou medailou za odvahu. 
Ostatných päť lietadiel sa dostalo nad 
cieľ a zhodili svoj náklad z výšky 2 500 
až 2 800 metrov. Útok na tieto dve lietad-
lá uskutočnil Hauptman Heinrich Kostr-
ba – pôvodom Čech – ktorý na stíhačke 
Fokker A III. toho dňa zostrelil aj jeden 
Caudron G IV. Celkove mal potvrdených 
8 zostrelov na talianskom fronte. Pre za-
ujímavosť dodávam, že už dva dni po vy-
hlásení samostatnosti ČSR –  30. októbra 
1918 – stál pri zrode čs. letectva, ale bol 
známy už ako Jindřich Kostrba. Taktiež 
Slovák József Kiss (narodený v Pozsonyi 
– Bratislava) mal na svojom konte cel-
kove 4 Caproni, mal vo vzduchu potvr-
dených 19 víťazstiev. Zahynul v boji 24. 
mája 1918.

Poručík M. R. Štefánik v apríli 1916 
navštívil Taliansko už vo funkcii pod-
predsedu Národnej rady, aby prerokoval 
s najvyšším velením pre letecké operácie 
zhadzovanie letákov nad frontovými líni-
ami. V letákoch bola výzva k našim voja-
kom v armáde Rakúsko-Uhorska, aby sa 
vzdali a prešli na taliansku stranu. V tejto 
akcii vykonal veľa  letov nad  frontovými 
líniami, avšak už nie ako pilot. Nenechal 
si ale ujsť príležitosť, aby sa zúčastnil 
bombardovacieho náletu na železničný 
uzol Trento – Mattarello ako navigátor 
na jednom Caproni. V tejto okrajovej 
časti mesta Trento-Mattarello sa teraz na-
chádza letecké múzeum lietadiel Caproni. 
Mesto  svojmu krajanovi postavilo budo-
vu múzea a rodina Caproni zabezpečila 
exponáty.

V lete 1916 bola aktivita bombardo-
vania veľmi intenzívna. Dôležité objekty 
boli bombardované väčším počtom lie-
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tadiel. Napríklad útoku na Fiumi sa zú-
častnilo 24 lietadiel Caproni,  postupne 
v troch vlnách. Zasiahnutý bol závod na 
výrobu námorných torpéd, sklady pohon-
ných hmôt a lodenice.

Z iniciatívy Technického riadenia vo-
jenského letectva bola navrhnutá požia-
davka nahradiť motory Fiat A 10 na lie-
tadle za silnejšie. Účelom bolo dosiahnuť 
väčší dolet, aby bolo možné zasiahnuť 
objekty viac vo vnútrozemí nepriateľa a 
zväčšiť rýchlosť. Koncom roku 1916 ho 
nahradil motor Isotta Fraschini V4B, kto-
rý mal výkon 150 HP. Takto aj nám zná-
my Caproni „450“ mohol preniknúť nad 
územie Rakúska viac ako 200 km, rých-
losť bola zvýšená na 135 km/hod, výstup 
do 4 000 m a mal už aj vybavenie na 
zhadzovanie bômb. Vo februári 1917 bolo 
objednaných 150 a v júni ďalších 100 li-
etadiel. Objednávky na 250 Caproni boli 
splnené už v novembri toho istého roku. 
Bolo doobjednaných ďalších 20 Caproni, 
s ich dodávkou vo februári 1918. V tejto 
poslednej objednávke sa nachádzalo aj 
Caproni výrobného čísla 11 495, na kto-
rom letel 4. mája 1919 Milan Rastislav 
Štefánik z Campoformida v Taliansku do 
Bratislavy v novovytvorenom Českoslo-
vensku.

Nové Caproni zahájili prvýkrát svoju 
činnosť v júni 1917, ale mesiace august 
a  september sa môžu nazvať zlatým ob-
dobím v rámci talianskeho bombardova-
cieho letectva za uskutočnenú činnosť v 
prvej svetovej vojne. Za najvýznamnejšie 
možno považovať bombardovanie opev-
nenej rakúskej základne Pola. Prvýkrát v 
noci, 2. augusta s 36, ktoré zhodili asi 6 
ton bômb medzi explóziami protilietadlo-
vého delostrelectva. Nálet bol opakovaný 
v nasledujúcu noc a nakoniec po tretíkrát 
medzi 8. a 9-tym augustom formáciou 28 
lietadiel.

Skupina talianskych bombardérov bola 
prevelená aj na západný front, kde v spo-
lupráci s francúzskymi lietadlami bom-
bardovali nemecké pozície pri Amiens a 
na Marne. Francúzi licenčne vyrobili 83 
bombardérov Caproni. Aj USA mali li-
cenciu na tieto lietadlá a v Taliansku sa 
školilo 450 amerických letcov.

4. októbra bol prudko napadnutý Katar, 
ktorý bol najdôležitejšou základňou pre 
operujúcu rakúsko-uhorskú fl otilu. Asi 60 
Caproni neustále podnikalo ničivé nálety 
na rakúsko-uhorské strategické ciele.

V roku 1918 pri bojoch na rieke Ison-

zo na rakúsko-uhorské pozície zaútočilo 
odrazu 145 Caproni, pričom každý niesol 
450 kg bômb. Caproni sa podieľali taktiež 
na nepretržitých náletoch počas bojov na 
rieke Piave, keď ich bomby zabíjali tisíce 
rakúsko-uhorských vojakov, medzi nimi 
aj našich občanov, ktorí boli na nespráv-
nej strane.

Pre jednoduchú demontáž a montáž 
koncov krídiel až po bočné trupy a pre 
jednoduchý transport bolo upravených  
153 Caproni. Našli použitie v Afrike po-
čas koloniálnych bojov, bezprostredne 
nasledujúcich po ukončení prvej svetovej 
vojny. Bolo tiež niekoľko lietadiel upra-
vených ako sanitné pre transport 6 pasaži-
erov. Caproni boli vyradené z vojenského 
letectva až v roku 1926. Mnohé však boli 
preregistrované ako civilné. Všetky však 
boli zrušené na začiatku druhej svetovej 
vojny v roku 1940.

Letecký konštruktér Ing. Gianni Ca-
proni predbehol dobu, keď už v roku 
1913 zhotovil projekt trojmotorového 
strategického bombardovacieho lietadla. 
Z dreva a plátna, ako sa v dobe jeho vzni-
ku vyrábali lietadlá v rôznych obmenách, 
ale v pôvodnej konštrukcii prežili celú 
prvú svetovú vojnu a našli uplatnenie až 
do roku 1940.

Niekoľko slov k havárii lietadla, v 
ktorom letel náš hrdina, generál Milan 
Rastislav Štefánik, vracajúc sa po šie-
stich rokoch do novovytvoreného Česko-
slovenska a ktorý zahynul pri pristávaní 
lietadla s talianskou posádkou. Prečítal 
som si viacero kníh, kde si mnohí autori 
vysvetľujú príčinu nešťastia, každý podľa 
svojho názoru, niekto žiaľ bez odbornosti 
a nepodložene. Profesor Milan S. Ďurica, 
ktorého si veľmi vážim, uviedol vo svojej 
knihe „Milan Rastislav Štefánik vo svete 
talianskych dokumentov“ talianske doku-
menty aj fotografi e katastrofy. Niekoľko-
krát som ho navštívil, veľa sme debato-
vali, ale prakticky on videl príčinu pádu 
lietadla jednoznačne v politickej rovine.

Mne sa komplexnejšie podarilo do-
plniť stávajúce talianske dokumenty a v 
roku 2001 som vydal knihu „Letec Štefá-
nik a Caproni“. Postupne som zistil, že aj 
správa kpt. Federica Zapelloniho sa sna-
ží jednoznačne vylúčiť ako príčinu pádu  
chybu lietadla alebo talianskej posádky. 
Nie som kompetentný, myslím si však, 
že správa, ktorú podal hlavný veliteľ oku-
pačných vojsk na Slovensku L. Piccione 
a v pripojenom náčrtku i trasu lietadla pri 

pristávaní, reálnejšie dokazuje odborní-
kom príčinu pádu lietadla.

Dnes existujú iba dva originály lietadla 
Caproni. Jeden je vystavený v Historic-
kom vojenskom leteckom múzeu vo Vig-
na di Valle pri Ríme v Taliansku, druhý 
sa nachádza v  Múzeu USAF v Daytone 
(USA). Tretí ako replika lietadla Capro-
ni „450“ s evidenčným číslom 11 495, 
ktorý  má pre nás hlboký význam, bol 
vyrobený v Leteckých opravovniach v 
Trenčíne. Teraz je majetkom Vojenského 
historického múzea v Piešťanoch. V sú-
časnej dobe je replika lietadla zapožičaná 
a vystavená v hale Letiska M. R. Štefá-
nika. Mám informáciu, že štvrtý Caproni 
v prevedení lietajúcej repliky sa stavia v 
severnom Taliansku.

Naša replika bola postavená za mimo-
riadnych okolností a veľmi všestrannej 
medzinárodnej spolupráce. Len súhrnom 
šťastných náhod, snahou mnohých ľudí, 
kvalitnou prácou pracovníkov LOT v 
Trenčíne bolo možné tento 99 (100?)-roč-
ný trojmotorový bombardér zahraničnej 
konštrukcie zhotoviť kvalitne a v identic-
kej podobne s originálom.

V roku 2003 navštívila mesto Trenčín 
dcéra konštruktéra Gianni Caproniho, ba-
rónka Maria Fede Caproni, aby videla náš 
Caproni, pri stavbe ktorého nám všestran-
ne pomáhala so svojim bratom Giovan-
nim. Zároveň, pri jeho prvom predvedení 
verejnosti, sa nemohla ubrániť pochvale 
a nadšeniu nad odbornou prácou našich 
pracovníkov.

Plk. Ing. Anton Zigo, v tom čase ria-
diteľ LOT Trenčín, uvažoval zhotoviť 
okrem lietadla Caproni aj lietajúcu repli-
ku Štefánikovho lietadla, na ktorom lie-
tal ako pilot na francúzskom a srbskom 
fronte. Teraz na leteckých dňoch sa pred-
vádzajú letecké súboje stíhacích lietadiel 
prvej svetovej vojny. Aké by bolo vzru-
šujúce, keby sa pri takej príležitosti na 
oblohe objavil Farman MF-11 a z neho 
po pristátí by vystúpila postava v dobovej 
leteckej kombinéze, znázorňujúca nášho 
M. R. Štefánika! Žiaľ, politickými ma-
chináciami na našej politickej scéne pri 
výmene vlád a jeho predčasná smrť ( A. 
Zigo † september 2009) už túto fatamor-
gánu neumožnila.

Snáď sa ešte v budúcnosti nájdu ľudia, 
ktorí túto predstavu zrealizujú.

Karol Steklý



strana č. 5                               BRADLO č. 65

Milan Rastislav Štefánik – generál
Milanu Rastislavu Štefánikovi byla pro-

půjčena Francouzi funkce generála v čes-
koslovenském vojsku, ve francouzském byl 
majorem v záloze 102-pěšího pluku.

Jako pilot měl bohaté zkušenosti zejména 
z Itálie, kde létal i na stroji Caproni, ve kte-
rém zahynul. Dále i z bojů nebo výzvědných 
letů nad frontou. Při odletu nežádal žádné 
informace o letišti v Bratislavě, neboť prý 
místo přistání dokonale zná. Rozhodl se od-
cestovat do vlasti po šestileté pauze společně 
se třemi italskými průvodci a odstartoval z 
Campoformido v neděli 4. května 1919 v 8 
hodin 7 minut. Vál příznivý severozápadní 
vítr rychlostí 4 metry za sekundu, který v 
žádném případě nemohl způsobit havárii.

Během letu si přesedl na místo druhého 
pilota. Toto jeho přání nadřízený velitel plně 
schválil, nešlo tedy o leteckou nekázeň.

Při přistávání se řízení stroje ujal zkuše-
nější první pilot – poručík Mancinelli-Scot-
ti. Letoun nepřistával, jak se obecně tvrdí v 
11.30 hodin, ale ještě v 11.45 dělal na obloze 
složité manévry. Přiletel z jihu a pokračoval 
severovýchodním směrem, následně se ob-
rátil k západním Vajnorům. Udělal několik 
dalších obratů na severovýchod do ploché 
zatáčky. Když začal sestupovat, došlo k ha-
várii nad Pruckého sihotou v zátoce mean-
drů, která měla svůj ochranný val a současně 
při cestě, která vedla přes pozemek barona 
Vaya z Vrakuně. Prostor, do kterého letoun 
spadl, byl obklopen lesním porostem a do-
konale zakryl výhled na tragédii lidem, kte-
ří generála očekávali. Letadlo kroužilo nad 
Dunajem ve výšce 400 až 500 metrů, sneslo 
se níž a potom zase začal stoupat do výšky 
100 až 200 metrů. Mechanik na přistávací 
ploše vyznačil hořícím benzinem písmeno 
T, které mělo navádět k přistání. Letadlo 
přeletelo velikým obloukem, který všechny 
překvapil, začalo dělat druhý oblouk a zříti-
lo se z výšky asi 100  metrů na zem. Za pár 
vteřin po pádu se zvedl sloup dýmu. Když 
diváci doběhli k místu havárie tělo generála 
Milana Rastislava Štefánika leželo na mír-
ném návrší nedaleko od těla poručíka Man-
cinelli-Scottiho a mechanika Aggiustiho. 
Další tělo seržanta Merliniho leželo 7 až 8 
metrů od nich pod pravým motorem. Přiči-
nou smrti byl náraz přední častí těla. Podle 
poranění varlat je naprosto jisté, že v době 
nárazu jak Štefánik tak Mancinelli seděli 
normálně na sedačkách a můžeme vyloučit 
Štefánikovy mdloby, jak mnozí tvrdí. Kdyby 
Štefánik omdlel, upoutání pásy by zabránily 
jeho pádu na řídící páku. Po vymrštění z le-
tounu a pádu na zem došlo k prasknutí srdce, 
zlomení všech žeber (kromě prvního vpra-

vo), prasknutí lebky, zhmoždění mozku, k 
těžkému poškození sleziny, jakož i k odtrže-
ní jater od bránice. Těmto zraněním Štefánik 
pravděpodobně ihned podlehl. Podle vyjád-
ření hospodářskeho správce dráhy Borkov-
ce, měl u sebe koženou tobolku s osmi tisíci 
franky a četné důležité politické listiny, kte-
ré byly požárem neporušeny, ale později se 
ztratily. Píše o nich Národní politika z roku 
1919. Štefánik jim přikládal takový význam, 
že nepoužil kurýra ani nevyužil služeb čes-
koslovenského diplomata Jana Šeby, ač jako 
ministr měl na to nárok. U havárie se pred-
pokládá, že došlo k omotání utržené antény 
rádiotelelegrafi ckého přístroje do výškové-
ho kormidla, ale zůstává mnoho ale. Jedno z 
nich jsou ony ztracené dokumenty.
České národní sdružení v Americe pod 

Masarykovou patronací uzavřelo v Cleve-
landu dohodu o vzájemné spolupráci se 
Slovenskou ligou. Cílem bylo spojení čes-
kého a slovenského národa ve federatívní 
celek. Dohoda ze dne 22. října 1915 uvá-
dí: Česko-Slovenská federativní republika, 
ČSFR, stanoví úplnou autonomii Slovenska 
s vlastním sněmem a s vlastní státní správou, 
kultúrní svobodou, tedy i s plným užíváním 
slovenského jazyka a s vlastními fi nančními 
orgány. Přitom v českých zemích by zrejmě 
měla být zavedena ješte němčina jako druhý 
zemský jazyk. Nový stát Česko-Slovenská 
republika by měl jen dvě funkce: zastupo-
vání v zahraničí plus armádu ve společném 
celním prostoru. Nic takového ovšem pražští 
politici nesplnili.

Podle názoru TGM: Slováci byli tak dlou-
ho utlačováni, že se až s postupem času nau-
čí rozhodnout o svém osudu.

Ale zpět ke zmizelým dokumentům: Šte-
fánik jako dokonalý diplomat jednal s ital-
ským ministerským předsedou i italským 
králem Viktorem Emanuelem III., kam měl 
na rozdíl od jiných našich politiků přístup. 
Dojednal s nimi smlouvu podepsanou 21. 
dubna 1919, která byla prvním mezinárod-
ním dokumentem uznání samostatného Čes-
ko-Slovenského státu, potvrzujícím obapol-
ná práva i závazky.

Štefánik se dostal do ostré opozice s praž-
skými politiky. V první řade s rusofi lem dr. 
Karlem Kramářem a dr. Emilem Durychem, 
kteří původně chtěli české země učiniti sou-
částí ruského carství. Po návratu české de-
legace z Petrohradu v první polovině roku 
1914 (dr. Scheiner, náčelník Sokola) byl 
veřejnosti sdělen názor Sazonova, ruského 
ministra zahraničí: „Čechové jsou zajímavý 
národ, avšak Rusko s nimi nepočítá...“

Je zvláštní, že generál Maurice Pellé po 

zhlédnutí mapy vznikající ČSR prohlásil: 
„Tuto republiku může obhájit jedině ministr 
zahraničí.“ Nový stát vznikl v době, kdy čes-
koslovenští legionáři byli ještě v Rusku nebo 
ve Francii a nemohli tedy plně zasáhnout do 
jeho vnitřních věcí. Na západní frontě se do-
posud tvrdě bojovalo a konec první světové 
války ještě nebyl vyhlášen.

Generál Milan Rastislav Štefánik byl 
proto nahrazen druhoradými pražskými po-
litiky, kteří pro vznik státu udělali minimum 
a v mezinárodní politice měli, jak to kdysi 
vystihl Jan Neruda „půl korce horizontu“. 
Pokoušeli se též o omezení Tomáša G. Ma-
saryka. Svědčí o tom jeho úmyselně malé 
kompetence v prozatimní ústavě. Štefánik sa 
vrací přes Bratislavu pravděpodobně z důvo-
dů vážnosti situace na Slovensku. Tahanice 
kolem vyhlášení samostatnosti, boj o záslu-
hy mezi domácím a zahraničním odbojem, 
odpor Němců v Čechách, sedmidenní válka 
o Těšínsko, boje na Slovensku, kde české 
vojsko nebylo ani příliš úspěšné, ani vřele 
vítané. Země byla sice 20. ledna 1919 ob-
sazena italskými a francouzskými legionáři, 
ale 11. února při vstupu do Bratislavy vy-
pukla velká generální stávka proti Čechům.

V té době dochází k bolševizaci Maďarska 
a vyhlášení Sovětské republiky rad Belou 
Khunem. Alois Muna proklamuje Sloven-
skou sovětskou republiku, vzniká Východo-
slovenská republika rad, jako aktuální zdroj 
pronikání bolševizaci do střední Evropy. Si-
tuace je kritická, vrchní velitel Piccione ne-
úspěšný, podobně je na tom i velitel českých 
vojsk generál Letovský, vojsko má zoufalý 
nedostatek munice. Škodovy závody nemají 
dostatek mědi.

Kromě československých legionářů na 
Sibiři nikde nebyla patrná síla, jak tento od-
por zastavit. Hrozila invaze Rudé armády z 
Maďarska dále do Evropy. V Bavorsku a Ně-
mecku se ujali moci Spartakovci – extrémní 
levice.

Zvrat zajistil teprve nástup generála Mau-
rice Pellého v červnu 1919, který maďarské 
komunisty porazil.

Slova Edvarda Beneše, která lze brát jako 
Štefánikův nekrolog:

„Štefánik, maje přístup k vynikajícím kru-
hům politickým mezi Francouzi, začal inten-
zivně pracovati v době, kdy o našem hnutí 
nebylo potuchy. Otevřel našemu hnutí cestu 
k politickým kruhům, jednotlivým vládám, 
specielně francouzské a italské. Dal prv-
ní základy naší diplomatické činnosti a byl 
prvním a nejlepším našim diplomatem. Jeho 
činnost přesahovala rámec československé 
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3. mája 2013 v popoludňaj-
ších hodinách odhalili na ná-
mestí v Štefánikovej  rodnej 
obci Košariská repliky dvoch 
pylónov z tichomorského ostro-
va Vavau, ktoré obec dostala do 
daru od známeho slovenského 
cestovateľa Františka Keleho. 
Milú slávnosť otvorila básňou v 
myjavskom kroji oblečená dlho-
ročná recitátorka poézie Anna 
Plecitá básňou Štefánikova 
matka. Slávnosť chvíle umocnili 
aj mladí „legionári“ oblečení do 
francúzskych, talianskych a rus-
kých uniforiem. Pri jej prednese, 
pohľade na mladíkov a „sprí-
tomnenie doby“ zvlhlo i nejed-
no oko. Za účasti členov SMRŠ 
snáď zo všetkých klubov, ktoré 
pracujú na Slovensku, obyva-
teľov obce, pozvaných hostí 
slávnostný príhovor predniesol 
predseda S MRŠ Ing. Ján Ta-
tara, ktorý potom repliku odhalil 
spolu so  starostkou obce Annou 
Abramovičovou a Františkom 
Kelem.

Betónový statív, ktorého zbyt-
ky sa zachovali nad mestečkom 
Neiafu na ostrove Vavau si vy-
budoval M. R. Štefánik v aprí-
li roku 1911 keď tu pozoroval 
úplné zatmenie Slnka. Na pyló-
noch sa našlo vyryté meno „Ste-
fanik“, dátum pozorovania „29. 
avril 1911“, v domorodom jazy-
ku „MATEAELA“ (sledovanie) 
a „SIALEPELE“ (smrť Slnka) 
teda v domorodom jazyku „Sle-

dovanie smrti Slnka“. Replika je 
zhotovená v originálnej veľkosti, 
symbolická maketa Schaerovho 
ďalekohľadu je v pomere 1:1,5. 
Originálny ďalekohľad mal dre-
vený tubus a zhotovil ho sám 
Štefánik, replika umiestnenia 
však nezodpovedá pôvodnej, 
zložitej konštrukcii.

Výpravy, ktoré navštívili Va-
vau (r. 1994 Združenie AntArktis 
a r. 2011 členovia ŠK IAMES) 
pôsobili pod záštitou Spoločnos-
ti M. R. Štefánika.

Na Službách božích, ktoré 
sa uskutočnili po odhalení repli-
ky pylónov kázali dôstojný brat 
dištriktuálny biskup ZD ECAV na 
Slovensku Milan Krivda a vzne-
šený brat konsenior Myjavského 
seniorátu Miroslav Hvožďara.

Následne položili kyticu a 

vence k soche M. R. Štefánika 
vo dvore Múzea M. R. Štefáni-
ka o.i. Ľudovít Kaník za SDKÚ, 
starostovia a primátori blízkych 
miest a obcí, ECAV, SMRŠ, Na-
dácia M. R. Štefánika, členovia 
SLZ,… K prítomným sa priho-
voril aj generálny riaditeľ sekcie 
kultúrneho dedičstva MK SR Pa-
vol Šimunič.

Z tlačového vyhlásenia SD-
KÚ-DS vyberáme…

„Odkaz generála M.R.Š-
tefánika si najlepšie uctíme 
tak, že budeme presadzovať 
hodnoty, za ktoré celý svoj 
život žil a bojoval. Hodnoty 
slobody a demokracie. Ale aj 
tak, že vyhlásime 28. október 
– Deň vzniku 1. Českoslo-
venskej republiky za štátny 
sviatok, nielen ako vzniku 

Československej republiky, 
ktorá zachránila existenciu 
slovenského národa, ale aj 
ako  najvyššiu poctu životu a 
dielu Milana Rastislava Štefá-
nika. Máme síce zákon o zá-
sluhách M. R. Štefánika, ale 
to nestačí. Život a dielo Milana 
Rastislava Štefánika si zaslú-
žia od nás oveľa viac.“

Mladí legionári a deti z miest-
nej ZŠ sa vybrali historickou 
cestou s fakľami na Bradlo.

V podvečer sa uskutočnilo 
spomienkové stretnutie pri príle-
žitosti 94. výročia od smrti M. R. 
Štefánika  na vrchu Bradlo nad 
Brezovou. Vence k Štefánikovej 
mohyle položili predseda vlády 
Robert Fico, ministri Martin Gl-
váč, Dušan Čaplovič, poslanci 
NR SR, predstavitelia cirkví a 
samospráv, Spoločnosti a Nadá-
cie M. R. Štefánika, zástupcovia 
veľvyslanectiev Francúzska, Ta-
lianska, Ruskej federácie a ČR.

Robert Fico, ktorý mal nad 
podujatím záštitu, vo svojom prí-
hovore k účastníkom večernej 
spomienky pripomenul Štefáni-
kovo presvedčenie, že sloven-
ský národ môže prejsť cez úska-
lia dejín len vtedy, ak sa nebude 
vzdávať. „Ak v dnešných časoch 
pociťujete pochybnosti, skúste 
si pomyslieť na svojho krajana 
Štefánika, ako by sa postavil k 
dnešnej kríze. Som presvedče-
ný, že by zdôraznil svoje vlast-

Májové pietne spomienky…

otázky. Zúčastnil se důležitých jednání a měl 
vliv na všeobecnou politiku francouzskou a 
italskou. Působil v řade otázek týkajícich se 
politiky angloamerické. Měl vliv v otázkach 
politiky ruské a mimořádnou účast na rozvo-
ji akcí proti Rakousku -Uhersku. Byl to vel-
ký duch, který viděl v českém problému jen 
maličkou součást problému světového. Dělal 
světovou politiku. Zabýval se celkovými pro-
blémy naší vojenské politiky, ale on to byl, 
kdo princip zřízení naší armády především 
postavil a probojoval. Jak ve Francii, tak v 
Rusku, v Americe a jmenovitě v Itálii. Mar-
šál Foch o něm řekl: „Je to jeden z nejlep-
ších vojáků, jakého jsem poznal v této válce. 
Štefánik byl v pravém slova smyslu hrdinou, 
charakterem hrdinským.“

Výrok T. G. Masaryka ke Štefánikovi:
„Štefánik naší věci svou propagací velmi 

prospěl. Sjednal si v Paříži kruh přátel, pro-

pagandu vedl po způsobu apoštola nežli di-
plomata-vojáka. Urovnal mně a dr. Benešovi 
na mnohých  rozhodujících místech – Paříži 
a v Římě – cestu. Vzpomínám-li na něho, 
vždy mi vyvstane v paměti obraz našeho 
slovenského dráteníčka putujíciho světem, 
jenže tento Slováček prošel všemi frontami 
Spojenců, všemi spojeneckými ministerstvy, 
všemi politickými salony a všemi dvory. Zís-
kal si vlivné přátele. Maršál Foch od Štefá-
nika poprvé slyšel o nás a našem úsilí proti 
Rakousku. Ve vládě a úředníctvu měl ovšem 
také své odpůrce. Štefánik byl konzervatív-
nější, když v říjnu 1918 ve Washingtonu dal 
prohlášení nezávislosti. Nesouhlasil tenkrát 
s programem, jak jsem jej ve skutečnosti for-
muloval. Míval obavy, že bychom republiku 
důsledně demokratickou nedovedli úspěšně 
organizovat a vybudovat. Avšak po nějaké 
době uznal správnost mého kroku a svůj pro-
test odvolal. Vadila mu neznalost poměrů v 

Praze a osob. Politicky nebyl vždy pohotový. 
Kijevský pakt byl formulován tak, že by se 
například mohl vykládat jako program ná-
rodnostní, ačkoliv jsme stále zdůrazňovali 
právo historické. Může mu být omluvou, že 
se toho nedopatření s ním dopustil i posla-
nec Durych. Ani na Sibiři nebyl dosti poli-
ticky prozíravý, jak dosvědčuje nepoznání 
právě situace ve vojsku. Nepoznání našich i 
ruských lidí (Kolčaka), mě osobně Štefánik 
měl až dojemně rád.

Splácel jsem mu jeho oddanost oddaností 
a za jeho pomoc v našem odboji jsem mu byl 
vděčen. Zasluhuje vděčnost nás všech.“

Jan Kratochvíl

(Muzeum českého a slovenského exilu v 
Brne), citácia z knihy Jiří Gruša: Beneš jako 
Rakoušan, str.115-119)

Odhalenie pylónov na košarišskom námestí. Foto: F. Mikulčík.
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né krédo: Ja sa prebijem, lebo 
sa prebiť chcem. Štefánikova 
schopnosť biť sa s podmienka-
mi, do ktorých sa narodil a ktoré 
ho obmedzovali, bola obdivu-
hodná. Nenarodil sa pre poráž-
ku, ale pre zápas, aj prejavenú 
odvahu prebiť sa k víťazstvám. 
Stal sa príkladom, že sa dajú 
prekračovať hranice seba samé-
ho. Nebál sa odísť do sveta, aby 
sa uplatnil v Paríži a stal sa as-
tronómom európskeho mena.“ 
Dodal, že aj po takmer storočí 
môže osloviť dnešnú generá-
ciu „najmä pozitívnou tvrdohla-
vosťou. Keď si postavil nejakú 
ambíciu, išiel za ňou a nikdy ne-
povedal, že sa to nedá. Najmä 
dnes, keď plačeme a narieka-
me, možno by sme sa mali poz-
rieť späť a povedať si, čo museli 
ľudia dokázať, aby sa posunuli 
ďalej.“ K prítomným účastníkom 
sa prihovorila zástupkyňa Veľvy-
slanectva Francúzskej republiky 
Héléne Roos.

ooo
Slovenský letecký zväz, ktorý 

nesie meno dr. Milana Rastisla-
va Štefánika si účasťou na piet-
nej spomienke v Košariskách, 
Brezovej pod Bradlom, Ivanke 
pri Dunaji i v Bratislave pripo-
menul výročie tragického úmrtia 
M. R. Štefánika. Spomienkové 
podujatia začali už 2. mája polo-
žením kvetov k soche M. R. Šte-
fánika na bratislavskom letisku.

ooo
3. mája 2013 sa uskutočnila 

pietna spomienka s kladením 
vencov k buste M. R. Štefánika 
v Ivanke pri Dunaji za účasti 
Vojenskej  hudby a príslušníkov 
Čestnej stráže. Položiť vence k 
mohyle M. R. Štefánika a pami-
atku obetí si prišli uctiť vedúci 
kancelárie prezidenta SR Ján 

Šoth, náčelník Vojenskej kance-
lárie prezidenta SR generálpo-
ručík Marián Áč, predstavitelia 
BSK, europoslankyňa Monika 
Flašíková Beňová, predstavite-
lia Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí, predstavitelia Matice 
slovenskej, štatutárny zástupca 
a správca N MRŠ Pavel Šesták, 
diplomati Francúzska,Talianska 
a ČR, starostovia a občania oko-
litých miest a obcí. 

ooo
Každoročne si začiatkom 

mája aj Ozbrojené sily SR pripo-
mínajú výročia tragického úmrtia 
generála M. R. Štefánika. Pod-
večer 4. mája sa pod organi-
začným vedením Nadácie M. R. 
Štefánika zišli na Nábreží Du-
naja v Bratislave za prítomnosti 
čestnej stráže a hudby MO SR 
poprední predstavitelia MO, zá-
stupcovia diplomatického zbo-
ru – konzulka ČR JUDr. Viera 
Jarešová, 1. tajomník veľvysla-
nectva FR v SR Sébastien Po-

tafea, Radca Veľvyslanectva RF 
v SR Dmitrij Kovaikov – mesta 
Bratislavy i jeho mestských častí 
(Ružinov, Staré Mesto), zástup-
covia S MRŠ, SLZ gen. Štefá-
nika a verejnosti. Hlavný prejav 
predniesol štátny tajomník MO 
SR Miloš Koterec, ktorý v ňom 
o.i. povedal „Štefánik bol vojak 
a bojovník – sloboda a nová po-
doba Európy a celého sveta, boli 
pre neho hodnoty, za ktoré neú-
prosne bojoval. Vznik spoločnej 
republiky Slovákov a Čechov, v 
ktorej sme sa stali po prvýkrát 
štátotvorným národom bol ur-
čite jedným z hlavných cieľov 
generála Štefánika.“ Na pietnej 
spomienke sa prihovoril aj ge-
nerálny duchovný OS a OZ SR 
pplk. Miroslav Táborský, ktorý 
na pozadí Štefánikovej viery vy-

chádzajúcej z náboženského a 
kultúrneho zázemia myjavských 
kopaníc vyzdvihol jeho šľachet-
né a heroické dielo…

ooo
MO MS s Domom MS a ZŠ 

v Zohori pripravili 3. 5. 2013 
pietnu spomienku. Žiaci v  im-
provizovaných priestoroch od-
prezentovali  prítomným životnú 
púť M. R. Štefánika.

ooo
10. mája 2013 si básňou 

„Štefánik“ od Daniela Šovca 
pripomenuli výročie tragického 
úmrtia aj v Košiciach. Pietny 
akt bol zároveň výchovným ak-
tom pre žiakov ZŠ Staničná ul. 
v Košiciach, ktorí nielen položili 
kyticu k buste M. R. Štefánika, 
ale založili tradíciu „Pochod k 
Štefánikovi“. Zo ZŠ Staničná k 
buste M. R. Štefánika cez celé 
centrum mesta je to približne 45 
minút chôdze.

ooo
Aj občania mesta Lučenec 

si pripomenuli výročie úmrtia M. 
R. Štefánika. Súčasťou spomi-
enkových osláv bol 18. ročník 
Behu o pohár Matice slovenskej, 
otvorenie výstavy výtvarných 
prác zo ZŠ M. R. Štefánika, ako 
aj vyhodnotenie kvízu „Euroob-
čan Štefánik“. Ako informovala 
hovorkyňa mesta Mária Horňá-
ková i Lučenec patril k mestám, 
kde sa M. R. Štefánik rád vracal. 
Počas spomienky sa k obyva-
teľom mesta prihovorila primá-
torka mesta Alexandra Pivková, 
ktorá sa spolu s predstaviteľmi 
miestnej samosprávy zúčastnila 
pri pietnom akte pri Pamätníku 
uznávaného  astronóma, politi-
ka, letca.

 ooo
3. mája 2013 v areáli Ob-

chodnej akadémie v Šuranoch 
pri pomníku M. R. Štefánika sa  
uskutočnila pietna spomienka, 
ktorú spolu s vedením školy zor-
ganizovalo MKS a Dom MS. Po 
recitáciách a príhovoroch polo-
žili predstavitelia mesta a školy 
vence a kytice k soche za účasti 
obyvateľov mesta, študentov a 
pedagógov školy.

ooo
4. mája 2013 sa uskutočnil 

piaty ročník Štefánikovej spa-
nilej jazdy v réžii motoklubu 
Free Spirit.

ooo
Veľvyslanectvo SR v Parí-

ži 6. mája 2013 zorganizovalo 
spomienkové podujatie pri prí-
ležitosti 94. výročia úmrtia M. 

R. Štefánika. Kladenie vencov 
pri stéle M. R. Štefánika na ná-
mestí gen. Štefánika v 16-tom 
parížskom obvode sa zúčastnili 
zástupcovia Radnice XVI. paríž-
skeho obvodu a slovenskej ko-
munity, žijúcej v Paríži. (Monika 
Compagnon Kovačič)

ooo
Pietna spomienka pri soche 

M. R. Štefánika na Petříne sa 
konala už po 19-ty krát (so-
cha bola inštalovaná v auguste 
1994). Na stretnutí prehovorila 
podpredsedníčka Senátu pani 
Miluše Horská, starosta Prahy 
1 Oldřich Lomecký, veľvyslanec 
SR v ČR Peter Brňo, predseda 
Svazu bojovníku za svobodu, 
námestníčka ministra obrany 
ČR, predseda ČsOL, čestná 
predsedníčka Masarykovej spo-
lečnosti Jana Plichtová Seiferto-
vá a predseda S MRŠ v Prahe 
Vojtech Čelko. Stretnutie bolo 
veľmi spontánne, rezonovalo 
kladenie vencov, sprevádzané 
hymnami, príhovormi a pohodou 
prítomných Pražanov.

ooo
4. 5. 2013 sa konala pietna 

spomienka v Stupave, Myjave, 
ale vďaku a úctu spolu s kla-
dením, vencov prišli vzdať gen. 
Štefánikovi aj v iných mestách 
a obciach (len to nie je zachyte-
né v oznamoch redakcii Bradla, 
resp. v tlači… škoda)

Podľa dennej tlače  pripravila 
-mg-

V letiskovej hale. Foto: Teodor Pasternak.
„Obsahom životným 
môže byť, zdalo sa mi, 
úsilie a láska. Tieto dva 
princípy mi boli kompa-
som, keď som sa vydal 
na cestu do ríše Uránie. 
Chodník bol nevyšliapa-
ný, plno tŕnia a ja mal 
som len holé ruky a pev-
nú vôľu. Prekážky rástli 
a rástla i moja odhodla-
nosť. Boli síce okamihy, 
keď som cítil, že sa mi 
tratí pôda pod nohami, 
no našiel som vždy neja-
ké východisko.“

M. R. Štefánik
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Pripomienky výročí úmrtia Milana Rastislava Štefánika
na východnom Slovensku vo svetle dobovej  tlače

I keď sa život a účinkovanie generála Milana Rastislava Šte-
fánika neviažu priamo na región východného Slovenska, pre jeho 
zásluhy si ho aj tu ľudia vážili a pripomínali. Bližšie sa o tom 
môžeme dozvedieť pri listovaní v starej tlači, ktorá tu kedysi vy-
chádzala. Pozrime sa na niekoľko článkov viažúcich sa najmä k 
môjmu pôsobisku – Vranovu nad Topľou. Noviny Slovenský vý-
chod priniesli 5. 6. 1928 článok s názvom „Legionárske oslavy 
pri príležitosti 10. výročia ČSR vo Vranove“. Dočítame sa v ňom, 
že v rámci osláv bol ocenený i zástoj Štefánika pri vzniku nášho 
štátu. Tie isté noviny z 1. 5. 1934 informovali čitateľov v článku 
„Pietna spomienka pri príležitosti 15. výročia smrti M. R. Štefá-
nika“ o akcii poriadanej 153. zborom Slovenskej ligy vo Vranove 
nad Topľou. Pozrime sa bližšie na článok zo dňa 14. mája 1931 
opäť v Slovenskom východe, ktorý vyšiel pod názvom „Štefáni-
kova oslava vo Vranove. „Túto oslavu usporiadala 4. mája 1931 
pri príležitosti 12. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika Masa-
rykova letecká liga, skupina vo Vranove n/Topľou. Podľa autora 
článku išlo o pietnu slávnosť, „ktorá bola vrcholom všetkých do-
terajších miestnych slávností podobného rázu.“ V článku sa do-
čítame, že o oslavu bol vo Vranove veľký záujem, lebo „miestne 
kino Fortuna bolo malé k prijatiu početného obyvateľstva“. Podľa 
autora článku „slávnosť bola neodvrátiteľným dôkazom pevnosti 
a ustálenosti rýdzieho národného presvedčenia, slovenskosti a štá-
totvornosti Východoslovákov.“ Slávnosť otvoril Fr. Tržil, predse-
da miestnej skupiny Masarykovej leteckej ligy, potom žiacky zbor 
miestnej školy zaspieval národnú hymnu. Učiteľ miestnej školy 
Alex. Artim predniesol pietnu reč, v ktorej vyzdvihol heroický zá-
pas Štefánika za národné oslobodenie. Potom miestny spevokol 
pod vedením  riaditeľa meštianskej školy Viktora Jungera zaspie-
val viacero chorálov. Pán riaditeľ Junger zarecitoval báseň „Na 
Bradle“, pričom citujeme „neostali oči bez sĺz“. Na záver vystúpil 
žiacky spevokol  meštianskej školy s Jungerovou kompozíciou. 
Slávnosť sa ukončila zaspievaním hymnickej piesne Hej, Slováci. 
Autor článku veľmi ocenil národnú uvedomelosť všetkých, ktorí 
pripravili pripomienku hodnú Štefánika.

Už vyššie spomínaný Slovenský východ z 1. 5. 1934 priniesol 
ešte aj ďaľšie články z regiónu východu so vzťahom k M. R. Šte-
fánikovi. Prvý mal dlhý názov „Manifestácia Židov za republiku a 
proti revízii v Košiciach„ a podnadpis „Hold pri pomníku generá-
la M. R. Štefánika“. Článok vo svojom obsahu hovorí o celoštát-
nej konferencii židovskej organizácie, usilujúcej sa o samostatný 
židovský štát v Palestíne. Delegáti konferencie mimo iné potvrdili 
svoju vernosť demokratickému a slobodnému Československu a 
taký by raz chceli mať i svoj vlastný štát. Zo zhromaždenia boli 
odoslané pozdravné telegramy prezidentovi republiky T. G. Ma-
sarykovi i ministerskému predsedovi Malypetrovi. A ďalej už z 
článku priamo odcitujme: „Potom zoradili sa účastníci zjazdu a 
v sprievode odobrali sa k pomníku generála M. R. Štefánika, kde 
bol položený veniec a dr. Gotessman predniesol slovensky pietnu 
spomienku. Zdôraznil, že židovská mládež vzdáva hold jednému 
z tvorcov Československej republiky z najhlbšieho srdca. Židia 
budú čerpať z príkladu Štefánikovho a celého slovenského národa 
posilu pre svoj ideál samostatného židovského štátu. Večná pami-
atka dr. Štefánika zostane Židom v srdciach a bude im slúžiť za 
vzor národného zápasu pod heslom „Pravda víťazí“. Tejto mani-
festácie sa zúčastnilo takmer dvetisíc ľudí. Dosť zaujímavé.

Druhý článok z tohto čísla píše o pripravovaných študentských 
oslavách pred pamätníkom generála Štefánika v Košiciach, ktoré 
majú byť 3. mája. Pri tejto príležitosti budú uskutočnené aj niek-
toré ďalšie akcie.

V dobovej tlači by sme našli aj ďalšie spomienky na Štefá-
nikovské oslavy v tejto oblasti. Pripomienky výročí Štefánikovej 
smrti sa robili aj na školách regiónu, o čom svedčia aj  záznamy v 
zachovaných školských kronikách, čomu by bolo dobré venovať 
samostatný príspevok. Osobnosť M. R. Štefánika zaujíma aj na-
šich dnešných mladých ľudí, o čom svedčia mnohé kresby mojich 
bývalých žiakov zo ZŠ v Slovenskej Kajni (okr. Vranov nad To-
pľou) Jána Olexíka a Lucie Kravcovej.

Michal Michálek

Vzácna návšteva z Argentíny
Filmár a etnológ Miroslav Bartoš päť rokov mapuje 

históriu a život Slovákov v Argentíne a pripravuje o nich 
fi lm. S fi nančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí zabezpečil cestu krajanov z Argentíny na Slo-
vensko. Urobil tak z presvedčenia, že „dotyk so živou 
kultúrou má väčšiu cenu, ako peniaze na podporu čin-
nosti.“ Pre väčšinu členov skupiny to bola prvá možnosť 
navštíviť krajinu predkov.

V pondelok 4. marca 2013 navštívili Košariská, Bre-
zovú pod Bradlom a Mohylu na Bradle členovia trid-
saťčlennej delegácie z provincie Chaco na čele s pre-
zidentkou Kultúrneho inštitútu v Saenz Peňa-Chaco 
Silviou Roblesovou. V tomto meste žil a bol pochovaný 

najmladší brat M. R. Štefánika Kazimír (1893 – 1971), 
bývalý československý diplomat. Vzácnych hostí, ktorí 
sa už narodili v Argentíne, ale sú potomkami slovenských 
vysťahovalcov sprevádzali na pamätných miestach našej 
histórie Ing. Ján Tatara a Mgr. Peter Uhlík za SMRŠ a 
starostka  rodnej obce M. R. Štefánika Anna Abramovi-
čová. U tých starších boli hostitelia prekvapení slušným 
ovládaním slovenčiny a sympatická bola ich starostlivosť 
o hrob Kazimíra Štefánika, ktorý zomrel slobodný. Hoci 
návšteva bola pomerne krátka, splnila programový cieľ 
viacdňovej návštevy  z Argentíny na Slovensku.

Peter Uhlík
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ZHODA NA MORI
Z knihy: PhDr. Michala Eliáša: Keď mŕtvi žijú a nemí hovoria, vyberáme:
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Prvú iniciatívu na postavenie 
mohyly M. R. Štefánika na Bra-
dle vyvinula bratislavská orga-
nizácia Sokola už v roku 1919; 
o vybudovanie mohyly sa zaslú-
žil celý slovenský aj český ná-
rod (ale aj príslušníci národností 
– zbierka sa organizovala aj na 
Podkarpatskej Rusi) na čele so 
„Spolkom pre zbudovanie mo-
hyly“ založeným 28. februára 
1920 pod predsedníctvom Dr. 
Emila Stodolu, ktorého neskôr 
nahradil Dr. Samuel Štefan 
Osuský, ev. a. v. biskup. Tajom-
níkom Spolku bol najprv myjav-
ský rodák a francúzsky legionár 
Pavel Varsik, neskôr Oravec a 
ruský legionár Anton Granatier. 
Na mohylu sa zbieral celý národ 
– zachovala sa pokladničná kni-
ha, kde sú uvedené čiastky (čas-
to aj vysoké, inokedy nižšie, ako 
by sme čakali) napríklad od pre-
zidenta Masaryka, E. Beneša, 
P. O. Hviezdoslava, V. Šrobára, 
M. Rázusa a ďalších, ale mená 
iných významných slovenských 
predstaviteľov tam chýbajú… 
Drobní ľudia často poukazovali 
len niekoľkokorunové čiastky, 
ale považovali si za povinnosť 
prispieť na mohylu aj zo svojich 
skromných príjmov. Celá akcia 
sa niesla v znamení hesla ´Ná-
rod svojmu hrdinovi´. Nakoni-
ec chýbajúcu čiastku na stavbu 
800.000 Kčs doložila českoslo-
venská vláda (celkový náklad 
bol vyše 3 milióny korún).

Začiatkom roku 1924 spo-
lok prijal projekt architekta 
Dušana Jurkoviča, ktorý bol 
aj otcom myšlienky pochovať 
Štefánika na Bradle. So stavbou 
začali podnikatelia inž. Jaro-
mír Schwarz (vnuk hudobného 
skladateľa Bedřicha Smetanu) 
a Jaroslav Vinduška dňa 11. júla 
1927. Dozor nad stavbou malo 
Vojenské stavebné riaditeľstvo 
v Bratislave zastúpené nadporu-
číkom Turynom.

Mohyla bola odhalená za 
mohutnej účasti ľudu aj vojska 
napriek krajne nepriaznivému 
počasiu (silný dážď a vietor) v 
nedeľu 23. septembra 1928 a s 
touto slávnosťou sa spája ne-
šťastná aféra a aj istá horkosť 
a sklamanie, ktoré pre členov 
spolku v súvislosti so slávnos-
ťou vznikli. Nezúčastnili sa na 
nej totiž najvýznamnejší žijúci 
Štefánikovi spolupracovníci: 
Masaryk a Beneš, ba ani Slo-
vák a Štefánikov krajan, Štefan 
Osuský. Táto skutočnosť sa už 
vtedy stala predmetom rôznych 
špekulácií a to tým viac, že pre-
zident Masaryk  nielenže  bol v 
tom  čase  na  svojom  pravidel-
nom  letnom  pobyte  v  Topoľ-
čiankach, ale od roku 1921 bol 
aj čestným predsedom spolku.1  
Jeho neúčasť na odhalení mo-
hyly je ešte aj dnes vykladaná 
často tendenčne, hoci archívne 
dokumenty vec vysvetľujú po-
merne jednoznačne.

Ako to teda bolo?
Sám prezident Masaryk k 

tomu zaujal stanovisko v liste 
slovenskému krajinskému pre-
zidentovi Jánovi Drobnému, v 
ktorom okrem iného uviedol: 
„Pane krajinský prezidente, K 
různým řečem a zprávám v no-
vinách o mé neúčasti na Štefá-
nikově slavnosti upozorňuju vás 
na pravý stav věci a konstatuju: 
Jestliže slavnost má být částí 
státních slavností jubilejních, 
plán této slavnosti, jakožto orga-
nická část slavností celkových, 
musil být udělán a proveden 
vládou, popřípadě krajinským 
prezidentstvím. To se nestalo; 
Spolek pro postavení pomníku 
nejenže plán koncipoval, nýbrž i 
samovolně v novinách uveřejnil, 
aniž bych já býval byl upozor-
něn a o souhlas požádán. To je 
jednání neloajální a ze stanovis-
ka státní autority nepřípustné. 
O slavnosti státní rozhoduje stát 

a jeho vedoucí činitelé. Zejména 
je nepřípustné, aby nějaký spo-
lek rozhodoval o tom, má-li pre-
zident podat k národu poselství. 
Omluvy a výmluvy, že vláda na 
podání spolku dost včasně ne-
odpověděla, nemají žádné plat-
nosti, tím méně, když spolek svý-
mi zprávami v novinách chtěl 
vládu a mě donutit k účasti, jak 
to členem spolku bylo vyloženo.  
Další a značná chyba byla způ-
sobena tím, že k slavnosti nebyli 
pozváni předně ministr Beneš, 
dlouholetý ,spolupracovník 
Štefánikův a vyslanec Osuský, 
který také Slovák rodem, pilně 
s námi za hranicemi spolupra-
coval. Promluvil jsem o nemilé 
záležitosti 8. t. m. s ministrem 
Hodžou a probrali jsme zejmé-
na odstavec o poselství. Shodli 
jsme se, že nemůže být dvojího 
poselství, jednoho na Bradle, 
druhého teprve 28. 10. Ministr 
Hodža, myslím, že správně upo-
zornil, že by moje přítomnost na 
Bradle bez mého promluvení ne-
byla dost pochopena, a proto se 
nám zdálo být správným, abych 
na Bradlo nechodil a aby mne 
zastupoval ministr Šrámek.  Žá-
dám vás, abyste podle potřeby 
tisk správně informoval.“2

Ako to bolo s uverejnením 
programu pripravovanej sláv-
nosti na Bradle zo strany Spolku 
bez odsúhlasenia prezidentom, 
a to, že aj Beneš, aj Osuský po-
zvaní boli, len to niekto Masa-
rykovi možno úmyselne alebo 
len z lajdáctva a byrokraticky 
laxného prístupu k celej sláv-
nosti, vysvetlil neskôr samotný 
tajomník spolku Anton Grana-
tier v liste katolíckemu kňazovi 
Aloisovi Kolískovi, ktorý spo-
lupracoval s Robertom Seto-
nom – Watsonom už pred prvou 
svetovou vojnou a po odhalení 
mohyly na Bradle priateľa Slo-
vákov navštívil v Londýne.  
Seton-Watson prejavil vtedy 

záujem o informáciu, prečo sa 
T. G. Masaryk nezúčastnil na 
slávnosti. Kópia Granatierovho 
listu sa zachovala v Slovenskom 
národnom archíve v Bratislave, 
kam ju odovzdala vdova Grana-
tierová v roku 1975.

Anton Granatier (1897 – 
1952), pochádzal z oravskej 
obce Krušetnica, bol ruským le-
gionárom, redaktorom, predsta-
viteľom a istý čas aj predsedom 
Slovenskej Ligy v medzivoj-
novom období. V rokoch 1920 
– 1921 učil v Hlohovci, potom 
pracoval ako redaktor novín Le-
gionár, Nový svet a Slovenskej 
Ligy, tajomník Spolku pre po-
stavenie pomníka M. R. Štefá-
nikovi na Bradle, predseda Čs. 
národnej rady v Bratislave, ne-
skôr tajomník Štatistického úra-
du. Počas druhej svetovej vojny 
bol členom ilegálnej odbojovej 
organizácie Obrana národa, 
účastníkom SNP, potom členom 
Demokratickej strany a Strany 
slovenskej obrody, poslancom a 
v rokoch 1947 – 1954 podpred-
sedom SNR. Zaoberal sa deji-
nami légií, menšinovou otázkou 
v  Československu, Maďarsku a  
Rumunsku a regionálnymi deji-
nami Oravy. 3 

Z listu „Otázky, spojené s 
bradlanskou mohylou“ A. Gra-
natiera zaslaného do Londýna 
A. Kolískovi4: „Na slávnosť, 
spojenú s odhalením mohyly na 
Bradle dňa 23. septembra 1928 
boli pozvaní všetci ministri, ale 
len po rozhodnutí vlády, keďže 
na pozvánkach stálo, že sláv-
nosti sa súčastní (!) pán pre-
zident republiky, vláda a t. ď. 
Ministerská rada určila, kto z 
ministrov má zastupovať vládu. 
A určení ministri, t. j. Šrámek, 
Černý, Udržal, Hodža a Gažík 
na slávnosti boli.

Veľmi nám záležalo na tom, 
aby prišli Štefánikovi blízkí 
(!) spolupracovníci: prezident 

Drobnosti z archívu…
Ako to bolo s neúčasťou prezidenta T. G. Masaryka na odhale-

ní mohyly na Bradle? (K 75. výročiu odhalenia pomníka)
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Masaryk, minister Beneš a vy-
slanec Osuský a t. ď. Neprišiel 
nikto. Dr. Beneš poslal zo Žene-
vy telegram tohto znenia: ´Pane 
předsedo Spolku pre postavenie 
mohyly Štefánikovy. Vzpomínám 
s  pohnutím poslední své pouti 
na Bradlo při kladení základní-
ho kamene k pomníku svého pří-
tele Milana Štefánika.5 Vaší ne-
dělní slavnosti přeji největšího 
zdaru. Dr. Beneš.´ - Neviem, či 
Osuský sa omluvil alebo nie. Ale 
pravdepodobne áno /predsedovi 
Osuskému/. Hlavný fakt je ten, 
že zpomedzi (!) živých spolupra-
covníkov oslávencových, traja 
vždy s ním spomínaní: Masaryk, 
Beneš a Osuský na ofi ciálnej 
slávnosti neboli, ale ai (! – malo 
byť asi) za 2 týždne po slávnos-
ti mohylu navštívili súkromne. 
Sprevádzal ich prez. Drobný. Zo 
Spolku nebol pozvaný nikto, ba 
ani tvorca arch. Jurkovič.

Ako to bolo s pánom prezi-
dentom? Nuž neviem ako od-
povedať. Rana nespravodlivo 
nám zasadená pre ľahkomy-
selnosť úradných činiteľov, sa 
pomaly hojí – sama prirodzene. 
Nerád by som sa k veci vracal. 
Sám výbor Spolku uzavrel nič 
nevysvetľovať (zdôraznené 
A. Granatierom – pozn. F. V.). 
pán prezident nedal si od Spol-
ku referovať. A natískať sa ne-
smieme. Úmyselná neúctivosť 
voči takému prezidentovi, ako 
je Masaryk, je nemysliteľná. Je 
pravda, že pána prezidenta sme 
nepozvali osobne. Veď je to ne-

možné. Zvali sme ho prostred-
níctvom kabinetnej kancelárie. 
Konečne i dvere i najdemokra-
tickejšieho prezidenta nie sú ot-
vorené pre nejakého profesora 
alebo tajomníka Národnej Rady. 
Je to celkom správne, že človek 
musí dostať k tomu povolenie 
od vyšších inštancií. Konečne 
šlo tu o hlavnú vec: odhaliť ale-
bo neodhaliť mohylu v jubilej-
nom roku? A ak odhaliť, urobiť 
tak v rámci veľkej, celonárodnej 
a štátnej slávnosti? My malí ľu-
dia sme boli tej mienky, že áno. 
Tí veľkí ľudia nemali času o 
tom rozmýšľať. My malí sme sa 
horečne pripravovali. Tí veľkí 
sa vzpamätali (!), keď – pokiaľ 
sa vec týkala pána prezidenta – 
bolo už neskoro. My malí sme 
vždy a všade: v úrade minister-
skej rady, v parlamente, v kabi-
netnej kancelárii, v ministerstve 
školstva a t. ď. prízvukovali: 
Odhalenie bradlanskej mohyly 
neni vecou len Spolku, ale ce-
lého národa a štátu. Program 
slávnosti my neurčujeme, ale 
len navrhujeme. Tí veľkí sa vô-
bec nevyjadrovali. Poodchád-
zali na dovolené... Čo sme mali 
robiť? Šli sme na verejnosť s 
programom, ktorý ležal v Prahe 
pol roka bez povšimnutia.... a tu 
bolo zle! Pán prezident sa ura-
zil. A mal k tomu právo. Čože, 
jeho osobná účasť na všenárod-
nej slávnosti je len jeho súkrom-
nou vecou? Či nemal byť o to 
požiadaný ofi ciálnymi zástupca-
mi Slovenska?... Ale dosť. Mňa 

osobne Štefánikova mohyla stojí 
niekoľko rokov života. Dielo je 
hotové. Bude pútnickým mies-
tom celého Slovenska... Čo si 
kto myslí o našej práci, doved-
nosti, je vecou vedľajšou. Som 
natoľko štátne cítiacim obča-
nom, že radšej nastrčím svoj 
chrbát, ´len aby sme nezostali v 
hanbe´. Neviem, či by niekomu 
osožilo, keby som podrobne opí-
sal ten boj  o  mohylu  od r. 1923 
(zdôraznil A. Granatier – pozn. 
F. V.)...“

Prezident Masaryk v sprievo-
de ministra E. Beneša, vyslan-
ca v Paríži Š. Osuského, šéfa 
protokolu vyslanca Štrimpla a 
slovenského krajinského prezi-
denta Drobného navštívil Brad-
lo 10. októbra 1928, kde polo-
žil veniec. Na spiatočnej ceste 
sa zastavil na Košariskách pri 
rodnom dome M. R. Štefánika 
a pri kostole. Večer sa vrátil do 
Topoľčianok. 

Ferdinand Vrábel
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Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E
Dňa 15. mája 2013 členovia našej po-

bočky SLZ Trenčín navštívili pamätník gen. 
Dr. M. R. Štefánika na Bradle. Spolu s nami 
sa položenia vencov pri pamätníku zúčast-
nila i delegácia  českého zväzu letcov z od-
bočky č. 18 plk. v. v. JUDr. Vladimíra Vaňka 
z Příbora. Spoločne sme si tak uctili jedného 
zo zakladateľov prvého slobodného štátu 
Čechov a Slovákov Československej re-
publiky. Delegáciu našej družobnej poboč-
ky viedol jej predseda p. Čestmír Šedivý, 
členmi boli páni Ladislav Jerguš, Slavomír 
Valečko, Ing. Jaroslav Jurech, Oskar Roš, 
Jaroslav Janečka, Ing. Ambroš Viglašský a 
historik Bohumil Vlach.

Emocionálne na nás zapôsobilo, keď pri 

mohyle po položení vencov jeden z dele-
gácie našich hostí Ing. Ambroš Viglašský 
predniesol jadrnou slovenčinou báseň Šte-
fana Krčmeryho “Štefánikova  matka“, bá-
seň, ktorú si pamätá ešte zo svojej školskej 
mladosti.

Našu spoločnú delegáciu sprevádzal s 
odborným fundovaným výkladom o osob-
nosti  gen. Dr. M. R. Štefánika i o histórii 
stavby pamätníka na Bradle Mgr. Peter 
Uhlík z Brezovej pod Bradlom.Spoločnú 
návštevu sme ukončili v miestnej chate pri 
malom občerstvení, kde nás ešte Mgr. Peter 
Uhlík zoznámil s historickou dokumentáciou 
stavby pamätníka i s osobnosťou architekta 
Jurkoviča, jeho zanietenosťou pre stavbu 

dôstojného pamätníku posledného odpočin-
ku velikána našich dejín. Na záver predse-
da našej pobočky p. Kamenický poďakoval 
všetkým za účasť na tejto akcii, ktorou sme 
si spoločne uctili pamiatku  gen. Dr. M. R. 
Štefánika. Odovzdal „Čestné uznanie“ našej 
družobnej organizácii zväzu letcov z Příbo-
ra, ktorý im pripomenie ich návštevu pa-
mätníka na Bradle. „Ďakovný list“ za našu 
vzájomnú aktívnu spoluprácu pobočky odo-
vzdal tiež Mgr. Petrovi Uhlíkovi.

Pri príležitosti 75. narodenín bol „Čest-
ným členom“ menovaný z našej pobočky 
Jožko Šimon.

Anton Švančara
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Milan na svadbe brata IgoraNajstarší z bratov Milana 
Rastislava Štefánika bol Igor 
Branislav Štefánik, narodený 11. 
11. 1873 ako druhé dieťa farára 
Pavla Štefánika a Albertíny r. 
Jurenkovej. Vyštudoval teológiu 
a od 4. júla 1903 sa stal farárom 
v obci Palanka (dnes Báčská Pa-
lanka) na Dolnej zemi. Bol to 
menší evanjelický cirkevný zbor, 
ktorý často hľadal kazateľov slo-
va Božieho.

V obci žilo viacej národností: 
Srbi, Nemci, Maďari, Slováci a 
iní. Igor bol komunikatívny a 
rýchle sa zoznámil s tamojším 
pravoslávnym farárom a vodca-
mi v obci. Samozrejme, že od-
chádzal i do neďalekých osád, 
kde žili Slováci: Ilok, Hložany, 
Petrovec, Silbaš, Pivnica…

Nezostalo zapísané kde sa 
stretol so svojou budúcou man-
želkou, ale sa môže predpokla-
dať, že to bolo na niektorom z 
divadelných predstavení v Pet-
rovci. Pivničanka Zuzana Šuste-
rová (9. 11. 1883 Pivnica – 10. 
4. 1955 Petrovec) bola vnučkou 
petrovského obchodníka Kotasa 
a po smrti svojej matky najčas-
tejšie sa zdržiavala u starých ro-
dičov v Petrovci. Pohybovala sa 
v spoločnosti učiteľských detí, 
čo boli zapojené do divadelných 
predstavení tej doby. Tiež hrala v 
niektorých predstaveniach.

Rodičia Zuzany Šusterovej 
boli Pavel, prvý obchodník z 
radu tunajších Slovákov a matka 
Zuzana r. Kotasová z Petrovca. 
Mali i syna Michala (1. 9. 1886 – 
31. 1. 1934 Silbaš), ktorý bol fa-
rárom v Silbaši. Po smrti manžel-
ky, Pavel sa po druhý krát oženil 
1894 roku s Lujzou Kubániovou, 
dcérou učiteľa Jána Kubániho 
z Hložian. V tomto manželstve 
mali tiež dve deti – dcéry Irenu 
a Oľgu.

Po zvykoch a obyčajoch tej 
doby, svadobné hostiny boli 
veľké, zvlášť v gazdovských  ro-
dinách.  Rodina Šusterová bola 
v tej dobe veľmi bohatá. Určite 
bola i počastovaná, že sa dievka 
vydáva za farára. Vtedy ani ne-
vedeli, kto sa im ešte dostáva do 
rodiny. Sobáš mladomanželov 
bol v dome mladuchy, totiž Pav-
la Šustera. Bolo to v ulici, kde 
je kostol evanjelickej a.v. cirkvi. 
Volali ju jednoducho Slovenská. 

Teraz je to ulica Masarykova. 
Podľa tradície, v dome mla-

duchy boli oddávky,  kým v 
dome mladoženícha bola svad-
ba. Tento raz to bolo v tom istom 
dome, lebo mladoženích žil ako 
mládenec sám na fare v Palan-
ke a určite nemal také možnosti 
vystrojiť veľkú svadbu. Pozvaní 
hostia sa zoskupujú v deň svadby 
už na obed. Štátny sobáš býval v 
obecnom dome pred obedom iba 
so svedkami. Cirkevný sobáš po 
slávnostnom obede  bol v kos-
tole, kde sa dostavili všetci sva-
dobníci. Smerom na pravú stranu 
od vchodu  do lavíc sa posadili 
svadobníci a pred oltár, do kríž-
nych lavíc mladoženích, jeho 
hodnostári a rodáci. Na druhej 
strane sedeli oddavkári  a mladu-
cha i jej družice a všetky dievky 
stáli na priestore pred oltárom, už 
podľa toho, na ktorej strane boli 
hosťami.

Tak tomu bolo i v ten stredový 
deň, 27. apríla 1904 roku. Pred 
oltár predstúpili ako mladoženích 
Igor Branislav Štefánik a mladu-
cha Zuzana Šusterová. Sobášny 
obrad zapísal Karol Borovský, 
vtedajší farár pivnický (tak je to 
viditeľné po rukopise v matrike 
sobášených, ale je pravdepodob-
nejšie, že sobáš vykonal mladý 
farár – kaplán Ján Horvát).

Pánom starejším mladožení-
cha bol farár zo Šídu – Ján Lac-
ko. Oddavačom u mladuchy bol 
petrovský učiteľ Eduard Greis-
singer.

V obecnom dome do matri-
ky sobášených je ako sobášny 
svedok zapísaný a i podpísaný 
Milan Štefánik. Je to jeho pod-
pis zo študentských čias, ruko-
pis čitateľný. (Žiaľ, štátne úrady 
nám nepovolili tento dokument 
odfotografovať a sprístupniť ve-
rejnosti.)

Dlho sa po dedine komen-
tovalo o tejto svadbe. Pivnic-
ké dievčence zvedavo pozerali 
na svadobných hostí, pánov zo 
Slovenska. Nateraz vieme, že 
na bratovej svadbe boli mlad-
ší Milan a Pavel. O prítomnosti 
rodičov alebo iných z rodiny niet 
záznamov. Pravdaže, hostia zo 

Slovenska do Pivnice prišli deň-
dva pred svadbou a tak i odchád-
zali domov. Ubytovaní boli v 
rodine Šusterovej, o ulicu bližšie 
k centru osady, teraz  je to ulica 
Štefánikova.

Počas pobytu u brata Igo-
ra, Milan sa rozhodol navštíviť 
v Iloku i Jozefa Maliaka (17. 
2. 1854 Rožňava – 31. 1. 1945 
Prievidza) historika, stredoškol-
ského profesora, prekladateľa. 
O tom zostalo zapísané v Pietnej 
rozpomienke (Maliak J., archív 
SNK 56 cc 10) z tridsiatych ro-
kov min. storočia. Počas prvej 
návštevy, asi pred svadbou, po 
zoznámení sa a pohostení Milan 
na odchode poprosil p. Maliaka, 
aby sprostredkoval pôžičku pre 
neho v Tatra banke (T. sv. Martin) 
na sumu 300 zlatých.  Pán profe-
sor bol zaskočený touto požia-
davkou a odmietol túto prosbu. 
Avšak, trápilo ho svedomie, že 
mladému akademikovi nevyšiel 
v ústrety a očakával, že ho Milan 
ešte raz navštívi pred odchodom 
domov. Tak sa i stalo. Počas tej-
to návštevy Iloka, asi po svadbe,  
pán profesor navrhol Milanovi, 
aby idúceho dňa priniesol záruč-
nú zmenku podpísanú jeho bra-
tom Igorom a druhým ručiteľom 
bola manželka p. Maliaka. „Keď 
sa stalo, že on ju v mojej prítom-
nosti podpísal, na skutku realizo-
val som tú pôžičku, aby nemusel 
čakať, kým príde povolenie od 
správy Tatry. Okrem toho som 
mu sľúbil, že mu ochotne pôjdem 
i budúcne na ruku, dobre vediac, 
že prvý krok do života bude vy-
žadovať od neho ešte mnohého 
veľkého seba zaprenia. Rozlúčili 
sme sa ako sa lúčia starí  úprimní 
priatelia.“ 

Profesor Maliak vo svojich 
rozpomienkach neuvádza dá-
tumy týchto stretnutí, ale iba 
údaje o dokončení štúdií v Prahe,  
na ktoré prispel i svojou pôžič-
kou.

Pred odchodom do Turkesta-
nu Milan navštívil znovu okrem 
rodiny v Palanke i profesora Ma-
liaka v Iloku. Sľúbil, že i po ná-
vrate sa zastaví v Iloku, ale sa mu 
to nepodarilo. Potom už z Parí-

ža 8. mája 1907 sa ozval listom 
(SNK A/1516) a ospravedlnil pre 
nepríchod a poprosil pána pro-
fesora o prolongovanie pôžičky 
prostredníctvom Tatra banky. 

Igor Branislav Štefánik bol 
palanským farárom do roka 1920 
a v rokoch 1923 až 1925.  Počas 
1. sv. vojny bol súdený a potom 
internovaný do Bákonybelej.

Po vypuknutí vojny u Igora 
jedno obdobie pobudla i mat-
ka Albertína a brat Ladislav s 
manželkou. Tu sa im narodil syn 
Pavel (11. 6. 1915). Pokrstil ho 
strýko Igor a krstní rodičia boli:  
Michal Šuster (brat Igorovej 
manželky Zuzany, farár v Silba-
ši), Oľga Šusterová z Pivnice (se-
stra po otcovi Zuzany a Michala) 
tiež Igor Štefánik (meno nečit.). 
Bol to posledný krst odbavený 
Igorom pred internáciou. 

Po tragickej smrti Milana R. 
Štefánika brat Igor dlhšie pobu-
dol v Bratislave. S bratom Ladi-
slavom vybavoval pozostalosť  v 
Paríži. V jeho písanej pozostalos-
ti zostalo množstvo dokumentov 
o dlhom procese zisťovania ha-
várie lietadla, jeho opis po rozho-
vore s prvou osobou, ktorá bola 
pri mŕtvom Milanovi. 

Je tu i zaujímavá dramatická 
tvorba, čo mu bolo koníčkom. 
Žiaľ, divadelná predloha „Desný 
sen“, ktorú napísal asi pred kon-
com života a mnohé iné, zostali 
v rukopisoch. Keď už bol cho-
rý, manželka Zuzana odpisovala 
jeho práce. 

Po návrate do Palanky v roku 
1923 bol strpčovaný pomermi 
medzi tunajšou elitou Slovákov a 
v roku 1925 odišiel do rumunské-
ho Nadlaku. Ani tu nemal na ru-
žiach postlané a po dvoch rokoch 
sa vrátil domov – žil v Palanke, 
Petrovci a Novom Sade. Bol ešte 
farárom v Bingule (1932-1934). 
Potom už svoje povolanie neza-
stupoval. V roku 1935 pretrpel 
porážku a po liečení zaoberal sa 
vybavovaním a prepravou pí-
somností a bohatej knižnice, kto-
rá zostala v rumunskom Arade. 
Knižnicu chcel venovať Matici 
Slovenskej a písomnosti prina-
vrátiť. Nič sa mu z toho nepoda-
rilo. Zomrel v novosadskej ne-
mocnici 25. 4. 1940. Pochovaný 
je v Novom Sade.

Ján Guba, Pivnica
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Našli sme na internete -  prečítali sme  za vás – Našli  sme
1. Konzervy času

Názov 7-dielneho tv seriálu, ktorý tvorivým spôsobom spracováva 
predovšetkým materiály získané v rámci projektu „Rodinné archí-
vy“. Seriál vznikol v roku 2012, autor projektu Marek Šulík, III. Diel 
seriálu má názov „Štefánik sa vracia“. Autori scenára Alexandra 
Gojdičová, Marek Šulík, strih a réžia A. Gojdičová, hudba Marek 
Plaček. Filmové záznamy slovenského fotografa Viliama Malíka 
(21. 11. 1912 – 20. 1. 2012, V. Malík bol slovenský fotograf, zakla-
dateľ slovenskej žurnalistickej a reportážnej fotografi e a priekop-
ník modernej fotožurnalistiky na Slovensku) zachovávajú mnohé 
vzácne momenty z obdobia prvej ČSR a Slovenského štátu. Diel 
„Štefánik sa vracia“ sa vďaka historickým záznamom sústreďuje 
na stavbu pôvodného súsošia M. R. Štefánika v r. 1938 a na kom-
plikovaný príbeh monumentu, ktorý v mnohom hovorí aj o sloven-
skom natureli.

2. Vlak Štefánik: Pancierový unikát má nevyčísliteľnú hodnotu

Prežil peklo vojny, aby po rokoch v zabudnutí oslávil triumfál-
ny návrat na scénu. Omladnutý Vlak Štefánik už onedlho za-
žiari na prestížnej výstave v holandskom Utrechte… na cestu 
sa vydal v marci a v súčasnosti je už v Holandsku.
Desiatky rokov boli jednotlivé časti jedinečného pancierového vla-
ku len statickými exponátmi, ktoré nebezpečne nahlodával zub 
času. Kým guľometný vozeň vystavovali v skanzene ťažkých zbra-
ní v Múzeu SNP, tankový chátral vo vstupných priestoroch Želez-
ničných opravovní a strojární a replika delového pod neďalekým 
Zvolenským zámkom. Až v roku 2009 sa podarilo spojiť súpravu 
dokopy a vdýchnuť jej nový život. „Rekonštrukcia bola urobená 
tak, aby boli vozne schopné pohybovať sa po vlastnej osi. Štefá-
nika sme prvýkrát predstavili 29. augusta pri oslavách 65. výročia 
Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Po veľkom 
ohlase verejnosti prišla výzva, aby sa pokračovalo v predvádzacej 
tour aj po ďalších mestách. Pancierový vlak počas nej precestoval 
po koľajniciach 1 744 kilometrov, v ukážkach v boji ho videlo vyše 
stotisíc ľudí. V rámci vzdelávacieho projektu vyškolil stodvadsať 
lektorov z témy SNP,“ vracia sa manažér Múzea SNP Dalibor Les-
ník k úspechu, s ktorým nerátali ani tí najväčší optimisti.
Videá z prezentačných akcií sa dostali cez internetové stránky až 
k riaditeľovi železničného múzea v holandskom Utrechte Peterovi-
Paulovi de Winterovi. Keď prišla ponuka predviesť Štefánika na 
prestížnej výstave s názvom Vlaky vo vojne, Slovákov to príjem-
ne prekvapilo. „Polročná výstava sa organizuje k 300. výročiu od 
podpísania mierovej zmluvy, ide o jedno z najväčších prezentač-
ných podujatí koľajovej techniky. Holanďania si prišli pozrieť naše 
múzeum aj podnik ŽOS“, dodal Dalibor Lesník. Štefánik s dvoma 
originálnymi vozňami je zrejme jediným pojazdným vlakom svojho 
druhu na svete, jeho hodnota je preto nevyčísliteľná. Súpravu do-
plnila novopostavená replika takzvaného tykadlového vozňa, kto-
rý išiel vo vojnových bojoch vždy ako prvý článok súpravy. Jeho 
úlohou bolo prevážať stavebný materiál a chrániť zvyšok vlaku 
v prípade výbuchu míny ukrytej pod koľajnicami. „Pôvodný vlak 
mal ešte dva tankové vozne navyše. Preukázateľne sa z neho 
zachoval práve jeden z tankových vozňov, guľometný pochádza 
s najväčšou pravdepodobnosťou z iného pancierového vlaku Hur-
ban,“ vysvetľuje historik Múzea SNP Marián Uhrin.Všetky náklady 
spojené s výstavou hradí holandská strana.

3. Literárna súťaž

Každoročne  (v roku 2013 už ôsmy krát) organizuje Konzervatívny 

inštitút M.R. Štefánika pre študentov stredných a vysokých škôl do 
veku 30 rokov prestížnu esejistickú súťaž, ktorá umožňuje študen-
tom vžiť sa do postavy M. R. Štefánika a spracovať jeho názory a 
fi lozofi u v eseji na tému „Ako by sa na dnešné Slovensko pozeral 
M. R. Štefánik“. Víťazov vyberá a oceňuje 7-členná porota. Práca  
musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku a nesmie 
prekročiť 1800 slov. Viac k téme nájdete na www stránke KI MRŠ.

4. Odovzdanie ocenení Miroslava Lajčáka japonským osob-
nostiam

Pri príležitosti pripomenutia si 20. výročia vzniku Slovenskej re-
publiky a nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskom 
a Japonskom sa 10. 5. 2013 uskutočnilo na Veľvyslanectve SR v 
Tokiu slávnostné stretnutie s významnými japonskými osobnos-
ťami, ktoré sa výnimočne zaslúžili o rozvoj vzájomných vzťahov 
a šírenie dobrého mena Slovenska v Japonsku. Pri tejto príleži-
tosti slovenský veľvyslanec v Japonsku Drahomír Štos odovzdal 
ocenenia podpredsedu vlády  a ministra zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka štyrom japonským ob-
čanom:
* profesorke Kyoko Sagisake, ktorá je  predsedníčkou Asociácie 
pre japonsko-slovenské kultúrne výmeny, v rámci ktorých napo-
máha rozvíjaniu vzájomných kultúrnych stykov a výmien,
* Akiko Sekiwaze,  ktorá je prekladateľskou slovenskej detskej lite-
ratúry do japonského jazyka. Slovenskú detskú literatúru sprístup-
nila mladým japonským čitateľom a propagovala slovenské vý-
tvarné umenie v Japonsku,
* prof. Akihiro Ishikawovi, ktorý pôsobí 20 rokov ako predseda Ja-
ponsko-slovenskej asociácie. Je spoluzakladateľom Inštitútu vý-
chodázijských štúdií a výučby japonského jazyka na Prešovskej 
univerzite, podporuje kultúrne výmeny medzi SR a Japonskom
* a prof. Susumu Nagayovi, slavistovi, slovakistovi, nestorovi vý-
učby a propagácie slovenského jazyka ako doplnkového štúdia 
slovanských jazykov na viacerých univerzitách v Japonsku, vráta-
ne významnej Waseda univerzity. Pôsobí ako historik, je autorom 
a spoluautorom viacerých vedeckých článkov o Slovensku a pro-
pagátorom života a diela M. R. Štefánika.

5. Masarykovo menu

V hotelovej reštaurácii v Bystričke pri Martine ponúkajú návštevní-
kom Masarykovo trojchodové menu a jeho ďalšie tri obľúbené jed-
lá. Návštevník môže ochutnať „Masarykovu“  krémovú zemiakovú 
polievku, bravčový rezeň so zemiakmi, slivkové gule s makom či 
so strúhankou, lekvárové a bryndzové pirohy či šúľance s ma-
kom. Prezident Masaryk mal rád jednoduché, ale vkusne uprave-
né a naservírované jedlo. Miloval múčniky (bábovku), na Vianoce 
maslové orechové kolieska podľa receptu svojej matky, jedol veľa 
ovocia a zeleniny a ako jeden z prvých Čechov raňajkoval ovsenú 
kašu – tento zvyk prevzal pod svojej americkej manželky Charlot-
ty. Mal rád aj kávu. Nerád však čakal na jedlo.

6. T. G. Masaryk  vo fi lme

Tvorcovia cyklu České staletí, ktorý rekonštruuje kľúčové okamihy 
českých a slovenských dejín v réžii Roberta Sedláčka, si do úlo-
hy prezidenta Masaryka vybrali slovenského herca Martina Hubu. 
Jeho manželku stvárni Daniela Kolářová. Scenár spolu s režisé-
rom  „vytvoril“  historik Pavel Kosatík. Cyklus má 8 častí. Prvé diely 
seriálu budú môcť vidieť diváci na jeseň t.r.
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KOŠICE
1. Cirkevné zbory ECAV v Košiciach v 

spolupráci s našou Spoločnosťou M. R. 
Štefánika dňa 12. 1. 2013 zorganizovali 
prezentáciu knihy Martina Kováča „Štúrov-
ci, ako ste ich nepoznali“ spojenú s be-
sedou. Publikácia sa zaoberá situáciou v 
Evanjelickej cirkvi a.v. v Uhorsku krátko 
po vydaní Protestantského patentu Fran-
tiškom Jozefom I. v roku 1859. Prezentu-
je našich národných dejateľov (Kuzmány, 
Hurban, Hodža, Paulíny – Tóth, Francisci, 
Sládkovič,…) v iných súvislostiach, ako 
sme na to zvyknutí zo školských lavíc. Kni-
hu vrele odporúčame.

2. V dňoch 7. – 9. 2. 2013 sa v Ge-
merskej Teplici a v Chyžnom uskutočnili 
spomienkové slávnosti pri príležitosti 200. 
výročia narodenia významného predstavi-
teľa slovenského národného hnutia v 19. 
storočí – spisovateľa, básnika, hymnológa 
Sama Tomášika, autora hymnickej pies-
ne „Hej, Slováci.“ Aj my v Košiciach sme 
si v tomto kontexte pripomenuli osobnosť 
Sama Tomášika besedou, ktorá sa konala 
16. 2. 2013. Súčasťou podujatia bola pre-
zentácia dokumentárneho fi lmu o Samovi 
Tomášikovi, ktorý s komentárom pripravil 
scenárista – autor a moderátor besedy, 
profesor Ondrej Hronec. Ten istý profesor 
Hronec, sťa gemerský rodák, prezentoval 
svoje knihy poviedok z gemerského dedin-
ského prostredia, ktoré mu učarovalo. Kni-
hy „Rodáci a ja“ a „Čisté duše, čisté stud-
ničky“ si hneď našli svojich čitateľov.

3. Pravidelné koncoročné stretnutie čle-
nov SMRŠ sa namiesto decembra konalo 
až v apríli. 4. apríla 2013 sa sála v ECAV 
naplnila členmi z celého východu Sloven-
ska a stretnutie bolo veľmi zaujímavé. Hosť 
stretnutia, Mgr. Peter Uhlík v súvislosti s 
blížiacim sa 145. výročím narodenia archi-
tekta Dušana Jurkoviča priblížil prítomným 
život a dielo tejto významnej osobnosti.

4. Pevec s dychom medoústym alebo aj 
o tom, že …lipy o ňom tíško šumia. Pod 
týmto názvom sa 20. 4. 2013 konalo ne-
tradičné spomínanie na evanjelického fa-
rára, štúrovského básnika Andreja Braxa-
torisa Sládkoviča a jeho zborový a rodinný 
život. Súčasťou milého stretnutia duchom 
spriaznených bola aj prezentácia knihy o 
Andrejovi Sládkovičovi  “…lipa o ňom tíš-
ko šumí“. Spoluautorka knihy Daniela E. 
Hroncová - Fakľová dala najavo, že jej 
Sládkovič prirástol k srdcu a že ona je jeho 
dcérou duchovne adoptovanou.

Daniela Hricová

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Lip-

tovskom Mikuláši zorganizoval pre širokú 
verejnosť premietanie nového dokumen-
tárneho fi lmu „Štefánik – príbeh hrdinu“. 
Autorom námetu, scenára i režisérom fi lmu 
je historik Pavol Kanis. V Dome kultúry pre-
mietli prvú časť  fi lmovej epopeje o jednej 
z najväčších osobností Slovenska. Každá 
zo štyroch častí fi lmu trvá 60 minút. Aj keď 
by sa zdalo, že na tému „Štefánik“ už bolo 
povedané všetko, nie je to pravda. Ukazuje 
sa, že v skutočnosti sú stále dôvody od-
haľovať rúško záhad v živote M. R. Štefá-
nika. Kanisov fi lm jednoznačne dokazuje, 
že tragický koniec Štefánika bol leteckou 
nehodou.

Premietanie fi lmu sprevádzalo diskusné 
fórum, ktoré viedol predseda klubu Jaro-
slav Bartánus. V odpovediach na otázky 
obyvateľov mesta Pavol Kanis uviedol 
mnoho zaujímavých informácií z priebehu 
natáčania fi lmu. Autor so svojim skromným 
štábom precestoval po stopách Štefánika 
všetky kontinenty sveta. Pavol Kanis na 
premietanie fi lmu a besedu v Liptovskom 
Mikuláši pricestoval z Japonska, kde Šte-
fánik zanechal výrazné svedectvá svojich 

aktivít. V súčasnosti sú dokončené dva 
diely fi lmu, ďalšie dva sú v štádiu dokon-
čovacích prác. V druhom dieli bude mať 
zastúpenie aj mesto Liptovský Mikuláš. 
Všetky štyri časti fi lmu budú postupne uve-
dené aj v Slovenskej televízii. 

Štefan Packa

MARTIN
V nedávnych dňoch ste mohli na mno-

hých miestach vidieť slovenskú vlajku 
– najčastejšie na autách, či v oknách pa-
nelákových bytov. V piatok 19. apríla ale v 
priestoroch Astronomickej pozorovateľne 
M. R. Štefánika visela iná vlajka – česko-
slovenská. Klub priateľov T. G. Masaryka 
a M. R. Štefánika sa na svojich schôdzach 
aj týmto spôsobom hlási k tradícii a k odka-
zu velikánov našich dejín. Kým z mnohých 
strán sa na nás valia povzbudivé výkriky 
pre slovenských hokejistov, v Martine v 

záhrade Štefánikovho ústavu, dnes patria-
ceho Jesseniovej lekárskej fakulte, sa úcta 
vzdáva potichu a symbolicky položením 
kvetín k bustám  a príhovorom, nabádaj-
úcim k zamysleniu sa i k vďake. A ponúka 
sa i tretia analógia s hokejom – sledovanie 
televízneho prenosu. Ten náš však nebol 
naživo, pretože išlo o záznam, starý bez-
mála sto rokov: mohli sme sledovať prvé 
kroky T. G. Masaryka po novej Českoslo-
venskej republike. Žijeme v prítomnosti, 
ale nezabúdajme ani na minulosť a na ľudí, 
ktorí nám umožnili zažiť život a svet, ktorý 
dnes považujeme za samozrejmosť. Patrí 
im za to veľká vďaka.

Mária Kuková

NITRA
1. Na pozvanie nitrianskych členov 

klubu Spoločnosti M. R. Štefánika prišiel 
medzi nich z Trenčína autor neobyčajne 
zaujímavej i poučnej knihy „Letec Štefá-
nik a Caproni“ pán Karel Steklý. Besedu 
začal spomienkami na začiatky letectva a 
pokračoval stručným vývojom  lietadiel. Tak 
sa dostal až k vývoju lietadiel talianskeho 
konštruktéra Giovanni Caproniho – k typu 
Caproni Ca -33. Na tomto trojmotorovom 
lietadle sa vracal generál Štefánik do slo-
bodnej vlasti, o vznik ktorej sa veľmi za-
slúžil. Nebol mu dopriaty šťastný návrat, 
keď pri pristávaní lietadlo havarovalo a 
príčinu sa nepodarilo jednoznačne vysvet-
liť dodnes. Pán Steklý vlastne doplnil fakty 
z knihy osobnými spomienkami na stret-

Pavol Kanis medzi mikulášskymi členmi SMRŠ.

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Malá kronika Klubu priateľov TGM, ktorú 
každoročne vydávajú v Martine.
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nutia s dcérou konštruktéra Caproniho pri 
získavaní podkladov pre vytvorenie repliky 
Caproni Ca -33 v Leteckých opravovni-
ach v Trenčíne. Hovoril, s akým obdivom 
si pozrela grófka Caproni  výsledok práce 
na replike lietadla a oceňovala najmä zruč-
nosť našich odborníkov. Jeho rozprávanie 
doplnil člen nitrianskeho klubu Ing. Viliam 
Miklík, ktorý tiež spolupracoval pri získaní 
dokumentácie konštrukcie, motorov, vrtúľ 
pre výrobu tejto repliky, ktorá je v súčas-
nosti vystavená v hale na letisku M. R. Šte-
fánika v Bratislave. Škoda, že sa čas nedal 
zastaviť a beseda musela mať svoj koniec. 
Nitrania sa tešia, že keď zdravie dovolí p. 
Steklému, ktorý má už 91 rokov, príde opäť 
medzi nás a bude pokračovať v zaujímavej 
besede. Priaznivec M. R. Štefánika, aka-
demický maliar Viliam Široký pripravil pre 
prednášateľa prekvapenie, keď mu vytvoril 
portrét. 

2. Medzi Zväzom vojakov SR  Klubom 
Nitra – Zobor a Spoločnosťou M. R. Štefá-
nika Klub Nitra sa uskutočňuje už niekoľko 
rokov dobrá spolupráca. Keďže doteraz 
jednorázovo dohodnuté podujatia mali 
úspech – rozhodli sa teda oba kluby uza-
vrieť písomnú Dohodu o  vzájomnej spolu-
práci, v ktorej sú zahrnuté obsah a forma 
spolupráce. Oba kluby sa budú vzájomne 
informovať o aktuálnej činnosti, snažiť sa 
o výstavbu Pamätníka generála Štefánika 
v Nitre, pozývať členov Klubov na odborné 
podujatia o živote a diele gen. Štefánika a 
na oslavy významných historických výročí. 
Tieto aktivity budú konkretizované v roč-
ných plánoch spolupráce. Dohodu o spolu-
práci slávnostne podpísali 10. apríla 2013. 
Táto Dohoda o vzájomnej spolupráci je v 
súlade s Dohodou medzi SMRŠ a Zväzom 
vojakov SR.                                                                                                           

Ján Maniaček st.

PRIEVIDZA
Členovia Klubu Spoločnosti M. R. Šte-

fánika v Prievidzi sa stretávajú pravidel-
ne prvý štvrtok v mesiaci o 16.00 hodine 
v dôstojných priestoroch denného centra 
Bôbar na ulici Terézie Vansovej č. 16. V 
klube máme vývesný panel s rôznymi tla-
čovinami o M. R. Štefánikovi a nechýba 
vždy aj najnovšie číslo občasníka Bradlo. 
Všetci čitatelia aj poznaniachtivá verejnosť 
sú medzi nami vítaní. Oboznamujeme sa 
s fi lmami, spájajúcimi sa so životom M. R. 
Štefánika a diskutujeme, nezrozumiteľné 
mladším účastníkom objasníme, ale aj ne-
informovaných informujeme. Zakladajúci 
člen Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v 
Prievidzi zriadil zbierkový výpožičný fond, 
približujúci život a dielo M. R. Štefánika. 
Fond obsahuje množstvo kníh, medzii-
ným napr. i knihu s príhovorom M. Janina 
z roku 1938, tlačoviny, bankovky i medaile 
s podobizňou M. R. Štefánika. Vo fonde sa 
nachádza aj pohľadnica so stručnou sprá-

vou o pozorovaní zatmenia Slnka v Samar-
kande, ktorý napísal a podpísal sám M. R. 
Štefánik. Pošta opečiatkovala celistvosť v 
Taškente dňa 14. 1. 1907. Členovia Klubu 
sa aktívne zúčastňujú na podujatiach v re-
gióne. 

Jozef Šimko

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Klub na svojom I. Valnom zhromaždení 

privítal  autora  knihy „Posol hviezdnych 
diaľav I. časť“ Ing. Jána Maniačka. Vypo-
čul si jeho cestu k vydaniu knihy, otázky 
poslucháčov a  zúčastnil sa autogramiády. 
Pracovná časť pokračovala správou pred-
sedníčky klubu PhDr. Ruženy Kormošovej 
PhD, v ktorej spomenula aktivity, ktoré už 
roky  podporuje  mesto,  ako  napr. spo-
mienku na úmrtie pri pamätníku Milana R. 
Štefánika. Pri troch klubových stretnutiach 

sme premietali fi lm „Štefánik – neuveriteľ-
ný osud“, rozprávali sme o knihách veno-
vaných osobnosti M. R. Štefánika, spojenú 
s výstavkou kníh. V rámci  publikačnej 
činnosti s neznámymi skutočnosťami zo 
Spiša sme sa zoznámili v knihe R. Kormo-
šovej „Sila ducha doby.“ Štyria členovia sa 
zúčastnili XXII. Valného zhromaždenia v 
Piešťanoch, piati na podujatí „Vede a ná-
rodu“ v Martine. Prijali sme nového člena, 
Mgr. Milana  Chomu, ktorý odovzdal bustu 
gen. Štefánika na XXII. VZ a aj KS zo srbs-
kej obce Selenča. Svoje aktivity propaguje 
klub v kultúrno-spoločenskom mesačníku 
Informátor, mestskej TV Reduta a v časo-
pise Bradlo. Klub registruje 20 členov. Pro-
gram pokračoval návrhom plánu činnosti, 
diskusiou a uznesením. Je potešiteľné, že 
nášho VZ sa zúčastnil aj primátor mesta 
PhDr. J. Volný PhD., riaditeľka Múzea Spi-
ša Ing. Z. Krempaská a študenti Gymnázia 
na Školskej ulici.

Jolana Prochotská

KLUB SPOLOČNOSTI MILANA R.
ŠTEFÁNIKA V BRATISLAVE

V 23-ročnej histórii Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika sa uskutočnilo mimo-
riadne podujatie. V City hoteli Bratislava 
sa 2. februára zišli priaznivci a obdivova-
telia nášho velikána. Dôvodom stretnutia 
bolo založenie Klubu Spoločnosti MRŠ v 

Bratislave. Je neuveriteľné, že v súčas-
nosti  hlavnom meste takýto aktívny klub 
nevykonáva činnosť (výnimkou je azda 
klub pracovníkov Doprastavu. V minulosti 
v Bratislave Klub SMRŠ pracoval). Impulz 
k založeniu Klubu vyšiel od Štefana Šev-
číka, čestného predsedu Klubu v Partizán-
skom. Predsedom Klubu Spoločnosti M. R. 
Štefánika v Bratislave sa stal Peter Mezey, 
podpredsedom RNDr. František Kele PhD, 
výkonným tajomníkom plk.v.v. JUDr. Ján 
Skalický. 

Zakladajúci členovia Klubu: Juraj Jaku-
bec, František Kele, Peter Mezey, Vladimír 
Mezey, Karol Pátek, Dušan Podhorský, 
Ján Skalický a Eva Šefránková. 

Slávnostné stretnutie zakladajúcich čle-
nov Klubu a čestných hostí prišiel pozdra-
viť predseda Spoločnosti MRŠ Ing. Ján Ta-
tara a genmjr. v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

Medzi čestnými hosťami boli aj prof. 
Ivan Laluha, Juraj Hladký predseda Klu-
bu v Partizánskom, Štefan Ševčík čestný 
predseda klubu v Partizánskom, olympio-
nik Zdeňek Chára, pplk. v.v. Daniel Brezo-
ňák prezident asociácie UN-Veterán Slova-
kia a ďalší vzácni hostia. 

Čestným hosťom bol aj vynikajúci hus-
lista Rastislav Šipoš, ktorý predniesol na 
poctu Štefánika vlastnú skladbu. Moderá-
torom a skrutátorom ustanovujúcej schôd-
ze klubu bola Mgr. Zuzana Skalická.    

František Kele

Poklona pamiatke M. R. Štefánika.

Predseda SMRŠ J. Tatara preberá dar od pred-
sedu nového Klubu v Bratislave.

„Zostanem vždy svoj – verný 
kultu pravdy, krásy, energie, 
sily,… bojím sa, že môj ďalší 
život podobať sa bude nebes-
kým telesám, ktoré sa s úžasnou 
rýchlosťou rútia z všehomíra. 
Leskom svojím očarúvajú po-
zorovateľov a v podstate sú len 
mŕtve stuhlé balvany – bez stopy 
života.“

M. R. Štefánik
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Šestnáctý ročník akce Klubu 
Masarykova demokratického 
hnutí Kopřivnice „ MYŠLENKY 
TGM a SOUČASNOST“
14. března 2013 se ve velkém 
sále Kulturního domu Kopřiv-
nice konal letošní ročník již tra-
dičního setkání pozvaných osob-
ností z řad politiků, novinářů, 
publicistů, duchovních, fi lozofů, 
ale i jiných zajímavých osobnos-
tí vyznávajících demokratické 
principy fungování společnosti. 
Bol poněkud jiný, než ročníky 
minulé. Vystupujíci nebyly vázá-
ní daným tématem, ale dle vlast-
ního uvážení mohli sdělit své 
pocity, postřehy, myšlenky na 
jakékoliv téma, které je z jejich  

pohledu  důležité. V naší spo-
lečnosti, tak jako v každé jiné, 
probíha celá řada  dejů, ktoré si 
zaslouží nejen je  vnímat , ale i 
vyjádřovat se k nim a tím měnit 
stanoviska a třeba i další vývoj 
společnosti. Masaryk mimo jiné 
dokázal vždy vyhledat a  rozdělit 
věci a děje na podstatné a nepod-
statné. Směry, které ohrožovaly 
demokracii a rozvoj občanské 
společnosti, se politicky snažil 
eliminovat. Vždy se tak však sta-
lo až po pečlivém naslouchání, 
diskusi a důkladné analýze. Tvr-
dost v názorech a činech však 
nikdy nezaměnil za  agresivní, 
sprosté napádání politických 
soupeřů. To je i základ této akce. 
Přestože v  uplynulých ročnících 
padlo spoustu protichůdných 
názorů, nikdy nedošlo k nefér 
útokům, či uraženým reakcím, 
pokud se vystupující neshodli ve 
vnímání stejné věci.
A vyznávat a ctít slušnost, přece 
neznamená projevovat slabost!

Lubomír Sázovský

Na stretnutie v Kopřivnici do-
stala pozvanie aj Spoločnosť M. 
R. Štefánika. Radi sme prijali 
pozvanie a musíme konštatovať, 
že v mnohom obohatila naše 
poznanie. Starostlivo a precíz-
ne pripravený program, záujem 
ľudí  a účasť na podujatí, prijatie 
organizátormi… všetko hovorilo 
o tom, že sme naozaj medzi svo-
jimi.
Skôr však, ako sme vstúpili do 
priestranného Kultúrneho domu,  
stretli sme sa s riaditeľom ZŠ 
Milady Horákovej Mgr. Lumí-
rom Pospěchom a Lubomírom 
Sázovským, potom nám regi-
onálny historik  Josef Adamec 
pri prechádzke  mestom ukázal  
miesta, viažuce sa k  histórii, po-
ložili sme kyticu kvetov k soche 
T.G.Masaryka, navštívili sme re-
gionálne múzeum, ktoré na  nás 
dýchlo atmosféru minulosti ... 
a stretli sme sa aj s predsedom   
ROS (klub Slovákov žijúcich v 
Kopřivnici) Jozefom Černým.
Moderátor podujatia Mgr. Ladi-

slav Cvíček na úvod povedal: „ 
Domnievam sa, že  Masarykova 
túžba po vzdelávaní a poznávaní 
je tým, čo môže oslovovať nie-
len dnešných ľudí, ale i budúce 
generácie. Otázka poznania nás 
robí imúnnymi pred pôsobením 
médií, ale prináša radosť z obja-
vovania, poznávania a potrebný 
nadhľad.“ V kultúrnom progra-
me vystúpili žiaci I. stupňa ZŠ, 
ktoré nám svojou bezprostred-
nosťou, milými detskými pesnič-
kami priblížili svoj bezstarostný 
svet.
Účastníkov stretnutia pozdravil 
starosta mesta Josef Jalůvka a 
za SMRŠ pozdravil prítomných 
Ing. Ján Tatara.  V priebehu tr-
vania  podvečerného  stretnutia 
postupne so svojimi príspevkami  
vystúpili:
• zakladateľka charitatívneho 
hnutia Na vlastných nohách Běla 
Gran Jensen, 
• podpredsedníčka Masarykovho 
demokratického hnutia Lidmila 
Ripová,

– Československá obec legionárska – – Československá obec legionárska – 

Vyšlo nulté, aj prvé číslo časopi-
su Čsl. obce legionárskej „Legi-
onářsky směr“. Časopisu želáme 
úspešný štart, ostrý zrak, dobré 
pero a vďačných čitateľov.

* 26. 2. bola slávnostne pokrste-
ná kniha vojnových spomienok 
čs. Legionára Františka Nová-
ka, „Odovzdával som cársky 
poklad“, ktorá bola vydaná ako 
prvý zväzok z novozaloženej 
Edície pamätí Čsl. obce legio-

nárskej. Rytierska sála Valdštejn-
ského paláca,  kde sa uskutočnil 
krst nebola vybraná náhodou. 
František Novák sa narodil  na 
Valdštejnskom námestí, v su-
sedstve dnešnej budovy Senátu 
a jeho mladosť i život pred voj-
nou a po nej je úzko spojený s 
Malou Stranou a Prahou vôbec. 
Krst knihy bol naplánovaný v 
spolupráci s Výborom pre vzde-
lávanie, vedu, kultúru a ľudské 
práva. Slávnostného podujatia sa 
zúčastnili poprední funkcionári 
ČsOL, náčelník Vojenskej kan-
celárie prezidenta republiky a iní 
vzácni hostia. Slávnostnú atmo-
sféru dokreslovali čestné stráže 
v historických uniformách. Na-

jvýznamnejším hosťom bol syn 
autora knihy, architekt Jiří No-
vák, ktorý sa podelil s ostatnými 
o niekoľko osobných spomienok 
na výnimočnú osobnosť Františ-
ka Nováka.

* 3. mája členovia Jednoty 
ČsOL Kladno navštívili mesto 
Kroměříž a obec Břest. Pri rodin-
nej hrobke si uctilo spolu s nimi 
cca 200 ľudí pamiatku veliteľa 
armádneho zboru v SSSR armád-
neho generála Ludvíka Svobodu.

* 10. mája na veľvyslanectve 
ČR v Bratislave udelili pamätnú 
medailu ČsOL za zásluhu i obno-
vu a šírenie legionárskych tradí-

cií v zahraničí. Ocenenie o.i. pre-
vzal aj minister školstva, vedy, 
vzdelávania a športu SR Dušan 
Čaplovič.

* 21. mája 2013 realizačný 
tím ČsOL zahájil prezentáciu 
projektu Légie 100 na voľnej 
ploche výstaviska v rámci Med-
zinárodného veľtrhu obrannej 
a bezpečnostnej techniky IDET 
2013. Expozícia privítala minis-
tra obrany ČR Vlastimila Piceka, 
ktorý prevzal osobnú záštitu nad 
prezentáciou projektu. Veľtrh v 
expozícii IDETu navštívil aj ná-
čelník generálneho štábu OS SR 
Peter Vojtek.

Zo stretnutí s priateľmi
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika dlhodobo spolupracuje s mnohými občianskymi združeniami a spoločnosťami, ktoré šíria pokroko-
vé myšlienky, etické a morálne hodnoty, humanizmus, pokrok a demokraciu. Vedenia Spoločností (členovia správnych rád, výborov, predsed-
níctiev), ale aj radoví členovia sa navzájom zúčastňujú na vzdelávacích podujatiach, valných zhromaždeniach a rôznych vzdelávacích akti-
vitách. Postupne predstavíme všetky naše „družobné“ spoločnosti. Uvítame podnety aj z radov Klubov SMRŠ, resp. individuálnych členov. 

ité V ší N t t ti K ři i i d l C íč k

– Masarykovo demokratické hnutí – – Masarykovo demokratické hnutí – 
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LISTY Z PRAHYLISTY Z PRAHY
* 27. novembra 2012 Štefánikova společ-
nost usporiadala v spolupráci s Ústavom 
politických vied SAV v  Bratislave a Kated-
rou stredoeurópskych štúdií na KU v Prahe 
uvedenie knihy „Dr. Vavro Šrobár, politik, 
publicista a národnoosvetový pracov-
ník“. Na prezentácii sa zúčastnili poprední 
slovenskí historici a študenti. Knihu uviedol 
riaditeľ Ústavu politických vied SAV dr. Mi-
roslav Pekník.

* Prezentácia publikácie prof. Jana Rychlí-
ka „Rozdělení Československa“ sa usku-
točnila 11. februára 2013 o 17.00 hodine v 
kaviarni Černá labuť v Prahe.

* K storočnici narodenia významného slo-
venského humoristu, spisovateľa a prekla-
dateľa Ladislava Jána Kalinu v spolupráci 
s ďalšími slovenskými spolkami pripravila 
Spoločnosť 5. marca spomienkový večer 
„Obzri sa s úsmevom“, ktorého sa zú-
častnila aj manželka L. J. Kalinu, Agneša 
Kalinová. Program sa tešil veľkej pozornos-
ti prítomných.

* 10. apríla 2013 sa uskutočnilo Zasadnu-
tie Valnej hromady Spoločnosti M. R. 
Štefánika. Zasadnutie začalo zaujímavou 
a podnetnou prednáškou Ľudovíta Hallo-
na z Historického ústavu SAV „Slovensko 
v hospodárstve medzivojnovej ČSR alebo 
kto na koho doplácal“.
Správu o činnosti za uplynulý rok prednie-

sol predseda SMRŠ Vojtech Čelko. Kon-
štatoval, že Spoločnosť M. R. Štefánika 
pripravuje najrôznejšie podujatia nielen pre 
svojich členov, ale zúčastňujú sa ich členo-
via ďalších slovenských spolkov a široká 
verejnosť. K programom, ktoré sú hojne na-
vštevované patria prezentácie zaujímavých 
publikácií. Spoločnosť M. R. Štefánika je 
už tradične zastúpená pri spomienkových 
stretnutiach k výročiu narodenia a úmrtia 
gen. Štefánika, k vzniku ČSR, ale aj na spo-
mienkových bohoslužbách k výročiu ukon-
čenia prvej svetovej vojny.
„Štefánikova spoločnosť spolupracuje s 
ďalšími slovenskými spolkami: Slovensko-
českým klubom, Obcou Slovákov v ČR, 
Kollárovou spoločnosťou, Historickou sku-
pinou účastníkov SNP a Slovenským zbo-
rom ECAV, veľmi dôležitou je spolupráca so 
Spoločnosťou M. R. Štefánika na Sloven-
sku. V budúcnosti by sme radi prijali ponuku 
publikovať o našich členoch viac a pripra-
vujeme stretnutie s predstaviteľmi SMRŠ, 
aby sa naša spolupráca ešte viac rozšírila“ 
– povedal Vojtech Čelko. Správu o hospo-
dárení predniesol člen výboru B. Kraus a J. 
Vanek predniesol správu revíznej komisie. 
Členka výboru Z. Bukovská prečítala po-
zdravný list od SMRŠ na Slovensku.
Valnú hromadu pozdravil predseda Obce 
Slovákov J. Slušný, ktorý vo svojom prí-
spevku ocenil našu spoluprácu a takisto V. 
Skalský, ktorý vystúpil ako predseda Sve-
tového združenia Slovákov. Valná hromada 

bola ukončená čašou vína. 

* Výlet do Mnichovíc
Najstaršia dochovaná Štefánikova mohyla 
sa nachádza v Mnichoviciach pri Prahe. Po-
stavili ju príslušníci Sokola z radov legioná-
rov 1. svetovej vojny na pamiatku tragickej 
smrti M. R. Štefánika v roku 1919. A práve 
k tejto mohyle smerovali kroky členov Spo-
ločnosti M. R. Štefánika vo štvrtok 23. mája 
2013. V Informačnom centre mesta na nás 
čakal miestny kronikár pán Karel Dražil, 
ktorý nám ukázal zápisy v kronike týkajúce 
sa stavby a odhalenia Štefánikovej mohyly. 
Mohyla stojí na vrchu Šibenička, ktorý bol 
po jej odhalení premenovaný na Vrch Legií 
a sady pod ním nesú meno M. R. Štefáni-
ka. Slávnosť odhalenia sa konala 29. júna 
1919 a bol na ňu pozvaný prezident T. G. 
Masaryk a minister národnej obrany Václav 
Klofáč. Ani jeden sa nedostavil, prezident 
poslal ďakovný list a minister telegram. Mo-
hyla je postavená z balvanov pozbieraných 
na vrchu Šibenička a je do nej zasadená 
pamätná doska s textom: Milanu R. Štefá-
nikovi a bratřím z Legií, 29. VI. 1919, So-
kol Mnichovice. Ako nám povedal kronikár 
pán Dražil, za okupácie bola mohyla pred 
Nemcami utajená a pamätnú dosku ukryl 
starosta Sokola Matěj Sinkule. Naposledy 
bola pri mohyle slávnosť k 90. výročiu jej 
odhalenia a to v júni 2009.

Zuzana Bukovská

• emeritný riaditeľ Rádia Svo-
bodná Evropa Pavel Pecháček, 
• rozhlasoví žurnalisti Radko 
Kubičko a Karel Michal, 
• ale aj politici - komentátor 
MF Dnes Martin Komárek (po-
slanec) a poslanec Klubu TOP 
09 Petr Gazdík, ktorý svoje 
vystúpenie uviedol africkým 

príslovím „Nezahadzuj nôž, kto-
rý ťa porezal.“ K onomu príslo-
večnému nožu prirovnal demo-
kraciu, ktorá je podľa neho tiež 
užitočným nástrojom, ktorý síce 
môže ublížiť, ale za to nie je zlý.

Všetci hostia boli skúsení rétori, 
ktorí v živote všeličo dokázali a 

ich slová majú svoju váhu.
Právo posledného slova tradične 
patrilo Pavlovi Pecháčkovi, kto-
rý hovoril o tom, ako ČR vníma 
zahraničie. Veľavravné boli jeho 
slová, ktoré vyvolali búrlivý po-
tlesk „Kultúra ľudských vzťahov 
sa premieta do všetkého. Zloba, 
závisť, zášť… Bez lepších ľud-

ských vzťahov nikdy nebudeme 
šťastní.“ Na záver nás milo pre-
kvapil – samozrejme z DVD – 
francúzsky chlapčenský chrámo-
vý zbor, ktorý zaspieval českú 
pieseň „Teče voda, teče“.

                    Spracovala – mg -

V Prahe sa dňa 16. marca 2013 
uskutočnilo Valné zhromažde-
nie Masarykovej společnosti. V 
rámci bohatého programu roko-
vania predsedníčka spoločnosti 
docentka Eva Broklová, zhodno-
tila jej činnost v uplynulom roku 
a riaditeľ Masarykovho ústavu a 
Archivu AV ČR, doktor Luboš 
Velek podal informáciu o výsled-
koch práce ústavu a najnovších 
publikáciách, ktoré pripravili 
pracovníci tejto ustanovizne.

Prítomných zaujala prednáška 
historika a senátora Parlamentu 
Českej republiky, vnuka ruského 
legionára, PhDr. Jaromíra Jeř-
mářa na tému ”Československé 
légie a ich význam pre dnešok” 
ako aj prezentácia publikácie 
Korespondence T. G. Masaryk 
– Antonín Švehla, ktorú pre tlač 
pripravili Eva Broklová, Vlasta 
Quagliatová.
V rámci príspevkov z odbočiek 
Masarykovej společnosti odzne-

li správy o činnosti v regiónoch. 
Rokovanie Masarykovej spo-
lečnosti pozdravil okrem iných 
aj dr. Vojtech Čelko za pražskú 
organizáciu Spoločnosti Mi-
lana Rastislava Štefánika a dr. 
Ferdinand Vrábel za Nadáciu 
M. R. Štefánika, ktorý prítom-
ných informoval o vlaňajšom 
prvom ročníku cykloprejazdu 
Košariská – Hodonín, príprave 
medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie na tému „M. R. Štefánik 

a čs. zahraničné vojsko (légie)“ 
a druhého ročníka cykloprejazdu 
Hodonín – Košariská, ktorý bude 
13. – 14. júla 2013.
Viacero rečníkov vo svojích 
prejavoch zdôraznilo stále ak-
tuálny význam ideálov zakla-
dateľov Československa T. G. 
Masaryka, M. R. Štefánika a E. 
Beneša – sloboda, demokracia a 
humanita a ich odkaz pre súčas-
nosť i budúce generácie.

PhDr. Ferdinand Vrábel

ý h j l d ášk li á či ti i

– Masarykova společnost -– Masarykova společnost -
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Nadácia Milana Rastislava Štefánika má už dvadsať rokov
Čas letí veľmi rýchlo a je až neuveriteľné, že v apríli 2013 

uplynulo už 20 rokov od založenia Nadácie Milana Rastisla-
va Štefánika. Takéto okrúhle výročie je vždy vhodnou prí-
ležitosťou na hodnotenie. Z času na čas sa treba zastaviť, 
zamyslieť sa nad výsledkami, oceniť vykonanú prácu a do-
siahnuté výsledky a súčasne porozmýšľať aj o plánoch do 
budúcnosti.

Pri uvedenej príležitosti sa v Bratislave 23. apríla 2013 
uskutočnilo slávnostné zasadanie Nadácie M. R. Štefánika, 
na ktorom sa zhodnotila činnosť nadácie a odpovedalo sa aj 
na otázku, či splnila svoje vytýčené ciele. Po úvodnom slove 
predsedu Správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefáni-
ka Prof. Dušana Bakoša sa slova ujal jeden zo zakladateľov 
nadácie a v súčasnosti jej čestný predseda Prof. Ján Fus-
ka, ktorý vo svojom podrobnom referáte sprevádzanom aj 
videoprojekciou priblížil činnosť a výsledky nadácie za uply-
nulé dve desaťročia.

Ako dokladajú výsledky práce nadácie, má sa čím po-
chváliť a na uplynulých dvadsať rokov sa môže ohliadnuť s 
oprávnenou hrdosťou. Naplnil sa pôvodný zámer nadácie, 
že po dlhých desaťročiach úmyselného zaznávania Štefá-
nikovej osobnosti a všetkých snahách totalitného systému 
či už úplne vymazať Štefánika z pamäti a dejín slovenské-
ho národa alebo aspoň pošpiniť jeho život a dielo, nadácia 
prispela k významnému zvratu. Vzbudila záujem o Štefáni-
ka a najmä o jeho mravný a myšlienkový odkaz potomstvu. 
Oslovila mnohých pracovníkov v oblasti kultúrneho, spolo-
čenského i politického života a prebudila aj záujem médií o 
Štefánika.

Popri vydávaní bulletinov, monografi í, účasti na odbor-
ných seminároch a konferenciách sa publikovalo aj množ-
stvo článkov o živote a diele Štefánika, čo prispelo k šíreniu 
známosti o jeho živote a približovalo jeho myšlienky aj širším 
vrstvám obyvateľstva vrátane mládeže.  Nadácia sa význa-
mne zaslúžila v polovici 90. rokov o rekonštrukciu mohyly na 
Bradle a úspešne sa zavŕšil jeden z hlavných zámerov nadá-
cie – znovupostavenie pamätníka M. R. Štefánika v Bratisla-
ve, čo možno považovať za vyvrcholenie doterajších snáh 
nadácie. Ako zdôraznil profesor Fuska, monument symboli-
zuje akt historickej spravodlivosti voči Štefánikovi a Česko-
slovenským légiám, na organizácii ktorých mal leví podiel. 
Pamätník pripomína aj vznik prvého demokratického štátu. 
Československá republika, spoločný štát Čechov a Slová-
kov, bol štátny útvar, v ktorom boli Slováci štátoprávnym 
národom a v ktorom dosiahli významný pokrok vo všetkých 
sférach – politickej, hospodárskej, školskej i kultúrnej.

Publikovanie kníh o Štefánikovi aj v cudzích jazykoch 
a vydanie Pamätnej medaily M. R. Štefánika a L. Weisso-
vej a jej udeľovanie pri rôznych významných politických a 
spoločenských udalostiach má veľký pozitívny ohlas. Vý-
znamným výsledkom činnosti nadácie bola aj medzinárodná 
súťaž mladých architektov zameraná na doriešenie celého 
komplexu Bradla. Je to až obdivuhodné, čo všetko vykonala 
nadácia vďaka obetavej práci svojich členov. Tu nemožno 
slovami doceniť tú obrovskú energiu, obetavosť a vytrvalosť, 
s ktorými ciele nadácie realizoval prof. Fuska, zosnulí spo-
luzakladatelia nadácie Mgr. Ján Iždinský a Dr. Rudo Brtáň. 
Osobitná vďaka patrí aj Ing. Alžbete Fuskovej, ktorá sa na 
dobu dvadsiatich rokov stala sekretárkou nadácie a vyhoto-

vovala väčšinu dokumentov a rôznych písomností.
Vďaka patrí aj  partnerským organizáciám. Predovšetkým 

treba spomenúť bratislavskú fi rmu Doprastav a.s., bez ktorej 
by sa obnovenie Štefánikovho pomníka v Bratislave nebolo 
podarilo. Vďaka jej prezidentovi I. Šestákovi pomohla aj pri 
realizácii ďalších náročných projektov. Na podpore činnos-
ti nadácie sa podieľali aj Úrad vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Hlavné 
mesto SR Bratislava, Ballymore Eurovea a.s., Metrostav a. 
s. Praha,  Nadácia železiarne Podbrezová,  DSB Euro, s.r.o. 
Blansko a ďalšie. Pozitívne treba ohodnotiť aj spoluprácu 
nadácie s Fakultou chemickotechnologickou, na ktorej pôde 
bola nadácia založená a s Fakultou architektúry STU v Bra-
tislave na riešení úprav na Bradle v roku 2002.

Nadácia od svojho založenia spolupracovala so Spoloč-
nosťou Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, 
s ktorou vydávali do roku 2000 aj občasník Bradlo, ďalej so 
Spolkom rodákov Milana Rastislava Štefánika na Koša-
riskách a v Ivanke pri Dunaji a s Nadáciou Jána Papánka 
v Brezovej pod Bradlom, ktoré vecne aj fi nančne projekty 
nadácie podporili. Nadácia našla pri svojich zámeroch po-
chopenie a podporu aj u obecných a mestských samospráv, 
predovšetkým Mestským úradom v Brezovej pod Bradlom, 
Obecným úradom v Košariskách, Mestským úradom v Myja-
ve, Obecným úradom v Priepasnom, Slovenským leteckým 
zväzom gen. M. R. Štefánika v Trenčíne atď. O činnosť na-
dácie prejavili záujem a jej zámery podporili aj vedúci činite-
lia štátu, prezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič, pre-
miéri Mikuláš Dzurinda a Robert Fico, ako aj podpredseda 
vlády Dušan Čaplovič.

V rámci hodnotenia činnosti nadácie, oboznámil prí-
tomných súčasný správca nadácie Ing. Pavol Šesták s fi -
nančným zabezpečením projektov nadácie a štatistickými 
prehľadmi dokumentujúcimi jej činnosť.

Za Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pozdravil vý-
ročie nadácie jej predseda Ing. Ján Tatara, ktorý pripomenul 
ich spoluprácu v rámci spoločných cieľov a vyslovil presved-
čenie, že sa podarí nadviazať aj v budúcnosti na dosiahnuté 
úspechy. Za Československú obec legionársku – Jednotu 
Český Brod poďakoval za činnosť nadácie jej člen F. Vrábel.

Nadácia má do budúcnosti ďalšie projekty, ktoré budú 
tiež veľmi náročné. Predovšetkým ide o zámer oživiť histo-
rickú cestu na Bradlo a rozšíriť Múzeum M. R. Štefánika v 
Košariskách o expozíciu o čs. légiách. Nadácia chce všetko 
pripraviť tak, aby sme v roku 2018 pri stom výročí vzniku 
Československej republiky a následne pri okrúhlom výročí 
tragickej Štefánikovej smrti mohli povedať, že sme naplnili 
Štefánikov odkaz. Nadácia bude naďalej pôsobiť tak, aby 
vychovávala národ k úcte a pochopeniu Štefánikovho diela 
a jeho myšlienok.

Štefánik na konci prvej svetovej vojny predvídal budúcnosť 
a zbližovanie európskych národov. Predpokladal, že dôjde k 
zblíženiu národov na princípe kultúrno-náboženskom. Veril, 
že sa tak stane silou ducha, na princípe lásky, pravdy a ľud-
skej dôstojnosti, nie na princípe materiálna. Zdôrazňoval, že 
„teraz pôjde o to, premeniť duše, a to bude nové víťazstvo, 
ktoré musíme dobyť, pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí 
od tejto činnosti“.

Ferdinand Vrábel
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ

2. 12. 2012 – predseda KPV Slo-
venska Anton Srholec a čestný pred-
seda SMRŠ P. Uhlík besedovali s ob-
čanmi Hradišťa pod Vrátnom na tému 
uctievania tabuizovaných osobností 
a mocou modifi kovaných vianočných 
sviatkov za totality. Podujatie modero-
val starosta Lukáš Piroha,

8. 12. 2012 – členovia SMRŠ z Bre-
zovej, Myjavy, Senice a Hradišťa pod 
Vrátnom uskutočnili adventný výlet do 
Brna; v Hustopečiach na cintoríne sa 
poklonili pamiatke rodičov T. G. Masa-
ryka, v Brne navštívili Jurkovičovu vilu 
a vilu Tugendhat, boli pri pomníku E. 
Beneša, pozreli si aj  historické zaují-
mavosti mesta a napokon navštívili aj 
vianočné trhy,

21. 12. 2012 – pripomenuli sme si 
120. výročie narodenia Tomáša Tva-
rožka a 65. výročie smrti Dušana Jur-
koviča,

26. 12. 2012 – pred 120. rokmi sa 
narodil Štefan Krčméry, autor kulto-
vých básní k výročiam M. R. Štefánika,

29. 12. 2012 – narodil sa Ján Ge-
ryk, riaditeľ Slovenského národného 
múzea v Martine (120. výročie),

31. 12. 2012 – členovia brezov-
ského klubu  sa zúčastnili 33. ročníka 
Silvestrovského pochodu na Dobrú 
Vodu,

12. 1. 2013 – uplynulo 85 rokov 
od narodenia jedného z iniciátorov 
založenia SMRŠ, seniora Ladislava 
Valáška, dlhoročného košarišsko-pri-
epasnianskeho farára,

26. 1. 2013 – za prezidenta ČR bol 
zvolený proeurópsky orientovaný Mi-
loš Zeman,

30. 1. 2013 – gratulovali sme k 
päťdesiatinám PaedDr. Martinovi 
Janštovi, riaditeľovi ZŠ MRŠ v Koša-
riskách, tvorcovi viacerých scenárov 
kultúrnych programov k výročiam M. 
R. Štefánika,

31. 1. 2013 – Ing. Ján Maniaček pri-
pravil pre členov brezovského klubu a 
ďalších záujemcov z Myjavy prezen-
táciu svojej knihy „Posol hviezdnych 
diaľav,“ venovanú osudom pamätní-
kov M. R. Štefánika na Slovensku. 
Podujatie moderoval Mgr. Peter Uhlík

8. 2. 2013 – pripomenuli sme si  90. 

výročie narodenia Štefana Hudáka, 
dolnozemského Slováka pochované-
ho v Sliači, až do smrti aktívneho pri-
spievateľa do časopisu Bradlo,

20. 2. 2013 – uplynulo 120 rokov od 
smrti známeho brezovského organára 
Martina Šašku, osobného priateľa Jo-
zefa Miloslava Hurbana, 

28. 2. 2013 – na klubovom stretnutí 
v Brezovej pod Bradlom prednášal o 
J. M. Hurbanovi a jeho účinkovaní v 
meste P. Uhlík,

1. 3. 2013 – podpredseda Klubu 
SMRŠ v Bratislave František Kele 
uskutočnil pre kúpeľných hostí v Tren-
čianskych Tepliciach prednášku, spo-
jenú s premietaním záberov z ciest. 
Podujatia sa zúčastnilo asi 100 záu-
jemcov, nielen z Tr. Teplíc, ale aj z Po-
važskej Bystrice, Trenčína, Banskej 
Bystrice a Bratislavy. Jedna z hlav-
ných tém prezentácie boli pamätníky 
M. R. Štefánika vo svete, 

2. 3. 2013 – návštevníci Bradla vyu-
žívajú vynikajúce snehové podmienky 
aj na zjazdové lyžovanie s vlekom a 
beh v okolí Štefánikovej mohyly,

7. 3. 2013 – zúčastnili sa  predseda 
SMRŠ Ing. Ján Tatara a čestný pred-
seda SMRŠ Mgr. Peter Uhlík výročnej 
schôdze klubu v Starej Turej, ktorú 
viedol Jaroslav Rojko,

10. 3. 2013 – od smrti Jana Masary-
ka uplynulo 65 rokov,

13. 3. 2013 – po odstúpení Bene-
dikta XVI. bol zvolený pápež Franti-
šek, pôvodom z Argentíny,

14. 3. 2013 – pred sto rokmi sa na-
rodil slovenský spisovateľ, demokrat a 
disident Dominik Tatarka,

21. 3. 2013 – prednášku v brezov-
skom klube o podjavorinsko-podbrad-
lianskom kraji predniesol P. Uhlík,

24. 3. 2013 – vysielala ČT 24 v rám-
ci cyklu „História“ veľmi zaujímavú be-
sedu za účasti českých a slovenské-
ho historika. Pozvanie moderátora Vl. 
Kučeru prijali Jiří Rajlich (VHÚ Praha), 
Ivan Šedivý (FF KU) a Michal Kšiňan 
(SAV). Hlavnou témou besedy bolo 
založenie ČSR, dielo významných 
osobností tej doby (TGM, MRŠ,  EB),

2. 4. 2013 – o živote a diele ar-
chitekta Dušana Jurkoviča v Klube 

SMRŠ Piešťany, za moderovania J. 
Tataru besedoval P. Uhlík,

4. 4. 2013 – navštívil čestný pred-
seda SMRŠ P. Uhlík Košice, kde ho 
na schôdzi miestneho klubu privítala 
Ing. D. Hricová. Hosť priblížil prítom-
ným život a dielo Dušana Jurkoviča v 
súvislosti s blížiacim sa 145. výročím 
narodenia architekta,

18. 4. 2013 – členom brezovského 
klubu bol premietnutý čs. hraný fi lm o 
M. R. Štefánikovi z roku 1935,

30. 4. 2013 – netradičnú formu de-
jepisného vyučovania študentov Mgr. 
L. Barbírika z myjavského gymnázia s 
témou o M. R. Štefánikovi a D. Jurko-
vičovi predviedol na Mohyle a v Chate 
pod Bradlom Mgr. Peter Uhlík,

4. 5. 2013 – skupina priateľov z ne-
meckého Potsdamu, sprevádzaná P. 
Uhlíkom a Ľ. Valáškom ml., sa poklo-
nila Štefánikovej pamiatke pri pomní-
koch v Bratislave, Devínskej Novej 
Vsi a v Stupave,

9. 5. 2013 – čestný predseda SMRŠ 
Peter Uhlík v spolupráci s pražskou 
SMRŠ a Slovenským ECAV v Prahe 
prednášal na tému Štefánikovej kres-
ťanskej viery v Chráme Sv. Michala. 
Program doplnil koncertom spevokol 
Mladosť z Turčianskych Teplíc, dirigo-
vaný Soňou Burčovou, ktorý predtým 
účinkoval v Múzeu T. G. Masaryka a 
na cintoríne v  Lánoch,

16. 5. 2013 – členovia Slovenského 
leteckého zväzu generála Štefánika-
pobočka Trenčín a členovia odboč-
ky Zväzu letcov ČR v Příbore spolu 
so skupinou bývalých letcov ČSA 
CZECH AIRLINES Praha sprevádza-
ní Petrom Uhlíkom a Ondrejom Jan-
štom sa poklonili na Bradle Štefániko-
vej pamiatke,

17. 5. 2013 – v atraktívnom myjav-
skom hoteli Štefánik sa konala spo-
mienka na rodičov a ostatnú rodinu 
M. R. Štefánika. Pôsobivý program s 
miestnymi ochotníkmi pred početnou 
návštevou pripravil M. Maliarik, kto-
rého hosťami boli exminister Pavol 
Kanis, autor knihy o Štefánikových 
pamätníkoch  na Slovensku J. Mani-
aček a regionálni historici J. Gálik a P. 
Uhlík.
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A  N  G  L  Á  N
(Spomienky generála

Antona Petráka)

Generálmajor vo výsluž-
be, vojnový veterán Ing. An-
ton Petrák (1912-2009), bol 
od roku 1935 dôstojníkom 
československej armády. V 
apríli 1940 emigroval a zapojil 
sa do zahraničného odboja. 
Vo Veľkej Británii absolvoval 
paradesantný výcvik a v ro-
koch 1944-1945 sa zúčast-
nil bojov pri Dunkerque. Po 
komunistickom prevrate vo 

februári 1948 bol politicky perzekvovaný a väznený. Úplnej 
morálnej, spoločenskej a vojenskej rehabilitácie sa dočkal až 
po novembri 1989. Časopis Bradlo priniesol jeho portrét v čís-
le máj/jún 2009.

Svoj dramatický život zachytil Anton Petrák v knihe spo-
mienok „Anglán“, ktorú vydali Ústav pamäti národa a Pamäť 
národa v roku 2012. Jedná sa o záslužný edičný čin v oblas-
ti  memoárovej literatúry, diela dokončeného až na samom 
sklonku  autorovho zdravím podlomeného života. A tak tam, 
kde už jeho presná pamäť zlyhávala, ukázala sa rozhoduj-
úcou profesionálna práca zodpovednej redaktorky Alžbety 
Poparovej, odborná spolupráca vedeckého redaktora Tomá-
ša Kluberta a jazykovej redaktorky, brezovskej rodáčky Marty 

Bábikovej – Rechtorisovej, to všetko odobrené recenzentmi 
Františkom Cséfalvayom a Prokopom Tomekom. „Anglán“ ob-
sahuje obrovské množstvo reálií a faktov na činy bohatého a 
vierou nezlomného „občana-vojaka“ Petráka, hlásiaceho sa 
po celý život k odkazu 28. októbra 1918. Jeho „boj za slobod-
né Československo v slobodnej Európe“ v našom druhom de-
mokratickom odboji, bol toho najlepším dôkazom. Bonusom 
knihy je kvalitná grafi ka, sadzba a tlač, fotografi e, obsažný 
poznámkový aparát, miestny i menný register. Napriek úvod-
nej autorovej skepse, kniha znamená veľký prínos pre našu 
odbornú i laickú obec.

Ešte na ilustráciu: Keď sme vlani poriadali zájazd na juh 
Francúzska (Agde, Pézanas, Paulhan), boli sme v miestach, 
kde sa tvorila československá zahraničná armáda. Anton Pe-
trák v IV. kapitole „Na Západ je cesta dlhá“, dramaticky opi-
suje svoj útek z protektorátneho Brna cez Viedeň, Bratislavu, 
Budapešť, Belehrad, Solún, Bejrút, Alexandriu a Marseille do 
Agde. V V. kapitole uvádza problémy formovania českoslo-
venského vojska, jeho chabý výcvik a následný presun lo-
ďou do anglického Liverpoolu v júli 1940, kde sa podľa neho 
„skončila ťažká anabáza Československa a začala slávna 
cesta k slobode“.  

Nielen spomenuté kapitoly, ale aj ďalších dvanásť je na-
písaných sviežim jazykom a dobre sa čítajú. Tou najväčšou 
hodnotou knihy však ostávajú doložené údaje, ich odborný 
dejový a dejinný kontext, preto ju vrele odporúčame nielen 
členom SMRŠ, ale i ďalším záujemcom.

Peter Uhlík

Odporúčame  do  Vašej Odporúčame  do  Vašej 

pozornosti  nové  knihypozornosti  nové  knihy

1. Vydavateľstvo Computer Press uviedlo v novembri 2012 na trh 
výpravnú publikáciu autora MICHALA KŠIŇANA „MILAN 
RASTISLAV ŠTEFÁNIK“, ktorá Vám ponúka pohľad na viace-
ro – aj doteraz nespracovaných – stránok jeho života. Zachytáva 
ho nielen ako organizátora čs. légií, diplomata, astronóma, ale aj 
ako mladého muža hľadajúceho svoju cestu životom či nápadníka 
žien. Autor neobchádza ani Štefánikov „posmrtný“ život, keď sa 
zaoberá napríklad príčinami jeho veľkej popularity na Slovensku, 
zneužívaním jeho smrti, premenami v narábaní s jeho odkazom 
atď.
Vďaka unikátnemu spracovaniu nahliadnete do Štefánikovho ži-
vota nielen cez texty a veľké množstvo fotografi í, ale aj prostred-
níctvom vzácnych materiálov. Kniha obsahuje 25 kópií memora-
bilií, ktoré pochádzajú z fondu Slovenského národného archívu. 
Môžete si tak osobne pozrieť napr.: prepis Štefánikovej básne 
Emílii Chovanovej, ukážku konceptu zo Štefánikovej diplomovej 
práce, diplom o udelení štátneho vyznamenania rytiera Čestnej 
légie a mnoho ďalších. Kniha sa dá kúpiť v klasických aj interne-
tových kníhkupectvách.

2. Štefánikovské motívy v románe Antona Baláža
Najnovší román slovenského spisovateľa ANTONA BALÁŽA 
„PREHOVOR EZECHIEL“ s podtitulom „Príbeh Jána Laj-
čiaka“ predstavuje nielen osudy tohoto „ tragického kňaza“, ako 
ho označil literárny historik Alexander Matuška, ale v románe 

vystupujú aj ďalšie osobnosti slovenského života z rokov 1904 
– 1918. Nedá sa to tak presne časovo ohraničiť, lebo kniha začí-
na pripomenutím štúdie Štefana Krčméryho o Jánovi Lajčiakovi 
z roku 1941 a vracia sa aj do skorších rokov života Jána Lajčiaka. 
V knihe vystupuje aj Milan Štefánik, s ktorým sa protagonista ro-
mánu spriatelil počas svojho parížského štúdia. V románe opisuje 
spoločné návštevy v rodine slovenského kožušníka Daniela Ben-
ku, ktorého dcéra Milka-Mimi bola mladým hvezdárom očarená. 
V kapitole z fi ktívnych „Parížských (aj nedochovaných) zápiskov 
Dr. Milana Štefánika“ Anton Baláž pri písaní románu vychádzal 
z dnes málo prístupnej knihy „Štefánikov memoriál“, ktorá vyšla 
k 10. výročiu smrti Dr. M. R. Štefánika. Jej zostavovateľ Arnošt 
Bareš priniesol výber zo 43 lístkov a 10 listov, ktoré na Štefánika 
pietne uchovávali v Benkovej rodine v Paríži. V dokumentárnom 
dodatku ku knihe Anton Baláž uvádza úryvky z korešpondencie, 
ktoré ho inšpirovali pre spomenutý fi ktívny denník v románe. Sú 
tam menej známe informácie zo života Štefánika, napríklad, že 
bol aj vášnivým strelcom a v začiatkoch svojho francúzskeho po-
bytu si privyrábal „účasťou na streleckých pretekoch“. Konkrétne 
je v tejto súvislosti spomínaný český gróf Hanuš Kolowrat. Nie-
len Štefánik, ako som naznačil, ale celý rad ďalších slovenských 
osobností sa objavuje v Balážovom románe. Je to pútavá knižka, 
ktorá znova navracia do povedomia verejnosti neprávom zab-
údaného teológa a prekladateľa biblických textov Jána Lajčiaka 
(1875 – 1918), ktorý je aj autorom sociologickej knihy „Sloven-
sko a kultúra“. Táto kniha prvý krát vyšla v roku 1921 a pre svoj 
význam a nadčasovú hodnotu bola opätovne vydaná v roku 1994. 
Čitateľom Bradla román Antona Baláža „Prehovor Ezechiel“ od-
porúčam do pozornosti.                    

Vojtech Čelko
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Prvá zahraničná cesta prezidenta 
Českej republiky pána Miloša Zemana, 
ktorá sa uskutočnila 5. apríla t.r. vied-
la na Slovensko. Najvyšší predstaviteľ 
českého národa týmto opäť potvrdil, že 
naše bratské národy – slovenský a čes-
ký spája nielen spoločná história, ale aj 
spoločná budúcnosť.

Jedným z bodov pobytu preziden-
ta Českej republiky v Bratislave bolo 
aj položenie kvetov k pamätníku gen. 
Milana R. Štefánika na Štefánikovom 
námestí pri Dunaji. Pri tejto príležitosti 
sa stretol pán prezident so zástupcami 
českej menšiny na Slovensku a tiež so 
zástupcami Nadácie Milana R. Štefáni-
ka. O 12.30 hod. nastúpila pri pamät-
níku čestná jednotka a o 13.00 hod. 
zastavila pred Slovenským národným 
divadlom kolóna aut, na čele s prezi-
dentskou limuzínou. Prezidenta s jeho 
početným sprievodom priviedol pred 
pamätník český veľvyslanec na Sloven-
sku JE Jakub Karfík. Prezident s úsme-
vom pozdravil prítomných novinárov, 

zástupcov tlače, rozhlasu a televízie aj 
z Českej republiky. Po prijatí hlásenia 
veliteľa čestnej jednotky sa preziden-
tov sprievod sformoval pred sochou M. 
R. Štefánika a  vojaci položili k soche 
veniec pána prezidenta. Prezident sa 
poklonil a s  prejavom úcty postál pred 
majestátnym monumentom. Potom za-
znela slávnostná fanfára.

Prezident uviedol, že týmto aktom 
zakladá novú tradíciu pre českú diplo-
maciu na Slovensku. Každý český pre-
zident pri svojej návšteve v Bratislave, 
ale aj český veľvyslanec pri svojom ná-
stupe do funkcie i pri jej ukončení položí 
kvety a pokloní sa pred sochou M. R. 
Štefánika.

Potom nasledovala neformálna de-
bata. Predstavitelia Nadácie zdôraznili, 
že znovupostavenie je akt historickej 
spravodlivosti voči Štefánikovi, ktorého 
sa predchádzajúce totalitné systémy 
snažili vymazať z dejín nášho národa. 
Pripomenuli tiež skutočnosť, že pamät-
ník je symbol vzniku Česko-Slovenskej 

republiky. Je to tiež hold legionárom, 
ktorí padli v bojoch pri upevňovaní hra-
níc nového, spoločného demokratické-
ho štátu – ČSR. V podobnom duchu sa 
nieslo aj krátke interview, o ktoré poži-
adal redaktor Českej televízie čestného 
predsedu nadácie prof. Jána Fusku.    

V srdečnom rozhovore s predstavi-
teľmi Nadácie M. R. Štefánika ocenil 
pán prezident jej prínos pri udržovaní 
pamiatky na Štefánika, význam zno-
vupostavenia pamätníka a tiež prínos 
pri upevňovaní trvalých vzťahov med-
zi našimi národmi. Prejavil hrdosť nad 
skutočnosťou, že bol vôbec prvým pre-
zidentom, ktorý položením kvetov k 
soche vzdal úctu Štefánikovi. Vyzdvihol 
prínos Štefánikovej osobnosti pre vznik 
ČSR a jej význam pre obidva naše ná-
rody.

Tým sa slávnostný akt kladenia kve-
tov ukončil a pán prezident pokračoval 
vo svojom programe.

 Ján Fuska

Prezident Českej republiky Miloš Zeman položil kvety k pamätníku

Milana R. Štefánika v Bratislave

Promócia knihy „Posol hviezdnych diaľav – Osudy 
pamätníkov M. R. Štefánika na Slovensku“

V stredu 12. 12. 2012 vo veľkej dvorane Ponitranského múzea v 
Nitre za účasti viac ako 60 hostí sa uskutočnila slávnostná promó-
cia (prezentácia) knihy Ing. Jána Maniačka st. Posol hviezdnych 
diaľav – Osudy pamätníkov M. R. Štefánika na Slovensku. Or-
ganizátorom podujatia boli Nitriansky samosprávny kraj, Spoloč-
nosť Milana Rastislava Štefánika a Ponitrianske múzeum v Nitre. 

Na podujatí sa zúčastnila aj starostka z rodnej obce M. R. Štefáni-
ka z Košarísk Anna Abramovičová. Podujatie otvoril a moderoval 
riaditeľ múzea Mgr. Anton Števko. O knihe za vydavateľa SMRŠ 
hovorila podpredsedníčka spoločnosti Mgr. Mária Gallová. Potom 
o knihe a priebehu jej vzniku pútavo a zanietene prehovoril samot-
ný autor knihy. Knihu pokrstili Mgr. Anton Števko a Mgr. Mária 
Gallová sektom. Po krste, odmeneným veľkým potleskom nasle-

dovalo podpisovanie predaných kníh autorom. Celý program bol 
veľmi vkusne pretkaný hudobnými vstupmi mladých nitrianskych 
umelcov Silvie Kopáčovej a Adama Svitača hrou na gitare.

Ján Tancik
Foto: Ľudmila Synaková

Jubileum Zorky Frkáňovej
21. júna 2013 sa dožíva veľkého jubilea – 90 rokov – známa mar-
tinská osobnosť, pedagogička a zakladajúca členka Klubu T. G. 
Masaryka a M. R. Štefánika.
Narodila sa vo výrazne československy orientovanej rodine. Otec 
Ján Milan Štetka bol evanj. farárom v Turanom, po 1. svetovej voj-
ne bol katechétom v Martine. Matka bola dcérou turčianskeho 
gazdu a šafraníka Andreja Pivku. Na krst ju niesol ministerský 
predseda Milan Hodža, švagor jej mamičky. Otec zomrel, keď 
dcéra Zorka mala 5 mesiacov.
Po maturite v r. 1942 začala chodiť na vysokú školu v Bratislave, 
po prvom semestri prestúpila na Karlovu univerzitu, kde vyštu-
dovala československý jazyk a angličtinu. Po skončení vysoko-
školských štúdií pôsobila na Gymnáziu v Prešove, na Učiteľskom 
ústave v Turčianskych Tepliciach a od r. 1956 až do odchodu do 
dôchodku pôsobila v Martine. Pôsobením sestry Vierky, ktorá sa 
poznala s osobnou tajomníčkou T. G. Masaryka – Annou Gaš-
paríkovou Horákovou sa dostala bližšie k rodine Masarykovej, 
zvlášť blízko mala k Alici a Jánovi. Aj manžel p. Frkáňovej – Miloš 
Frkáň – bol veľkým obdivovateľom T. G. Masaryka. Aj pričinením 
Z. Frkáňovej sa busty T. G. Masaryka a M. R. Štefánika vrátili na 
pôvodné miesto, do záhrady Štefánikovho ústavu. 
Jubilantke blahoželáme a želáme do ďalších dní a rokov pevné 
zdravie, pohodu a spokojnosť. 
Dodatok: Radi privítame v redakcii aj jej spomienky.
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Odborná konferencia „M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko (légie)“

V Bratislave sa dňa 23. mája 2013 uskutočnila odborná kon-
ferencia o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako orga-
nizátorovi československého zahraničného vojska – légií.  Konfe-
rencia sa konala pri príležitosti 20. výročia vzniku Nadácie M. R. 
Štefánika, ktorá sa zaslúžila o obnovenie Štefánikovho pamätníka 
v Bratislave a podujatie aj iniciovala. Spoluorganizátormi a odbor-
nými garantmi podujatia boli Historický ústav Slovenskej akadémie 
vied, Vojenský historický ústav a Slovenská historická spoločnosť.

Rokovanie konferencie otvoril v mene nadácie profesor Dušan 
Bakoš, predseda Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika; v úvode 
účastníkov podujatia pozdravili zástupcovia spoluorganizátorov a 
za Československú obec legionársku jej miestopredseda pre za-
hraničné styky Emil Cigánik. Predstaviteľ vedenia ČsOL vo svojom 
príhovore zdôraznil potrebu pestovania legionárskych tradícií, ich 
význam pre vlasteneckú výchovu mladej generácie a pripomenul 
aj trojstranné memorandum, ktoré v minulom roku podpísali vedúci 
predstavitelia Nadácie M. R. Štefánika, Československej obce le-
gionárskej a Spoločnosti M. R. Štefánika. Účasť zástupcov ČsOL 
na konferencii bola jedným z príkladov spolupráce uvedených in-
štitúcií a aj ukážkou plnenia memoranda. 

Už úvodný príspevok Jána Fusku  pripomenul štefánikovskú 

problematiku a aj jej čiastočnú nepohodlnosť pre časť politickej 
reprezentácie nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Štefánika a 
jeho myšlienkový odkaz – a to je  aj potešiteľné – si viac osvojila 
mládež a široké vrstvy verejnosti než slovenské politické elity v 
minulosti a žiaľ, až na malé výnimky, aj v súčasnosti. Čestný pred-
seda Nadácie M. R. Štefánika, profesor Ján Fuska, informoval aj 
o pripravovanej knihe o pomníkoch M. R. Štefánika na Slovensku 
a aj v zahraničí.

Ďalšie referáty sa venovali všetkým zložkám légií – ruským, 
francúzskym, talianskym a srbským, Štefánikovým pomníkom a 
aj pietnej spomienke na Štefánika na Bradle v pamätných rokoch 
1968 – 1969. 

Na záver konferencie, ktorá sa tešila značnému záujmu odbor-
níkov a širokej verejnosti, sa rozvinula spontánna diskusia, v rámci 
ktorej si prítomní spresňovali niektoré pojmy, poukázali na rozdiel-
ne výklady a aj pretrvávajúce problémy v historiografi i o légiách. 

Možno očakávať, že pripravovaný zborník referátov z konfe-
rencie prinesie veľa nových zaujímavých poznatkov a stretne sa 
medzi znalcami a záujemcami o dejiny légií aj u ďalších čitateľov 
so záujmom.

Ferdinand Vrábel

K R Í Ž O V K A
Striedavá krížovka 
Do riadkov s tajni kou vpisujte po dve písmená, do ostatných polí ok po jednom. V tajni ke je 
štvorveršie zo Štefánikových mladých liet. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A         M      
B             KZ      

C          P     O     O     L   

D            

E            

F            

G            

H         AC     MU  
I          Y       I  

 
Vodorovne: 
A. Odev z pleteniny – mohamedánska sväty a.- B. prvá as  tajni ky. – C. zna ka rubídia - obor, po 
esky – združenie podnikov – E V Pieš an.- D. ŠPZ býv. Juhoslávie – klam, vidina – druh slona.- 

E. nespí – staroperuánsky indián – sejba. – F. vzduch, po grécky – zohrievala – skratka 
severozápadu. – G. Ministerstvo zdravotníctva – zn. nem. automobilov/Astra/ – dravý vták – 
básnické opytovacie zámeno.- H. Druhá as  tajni ky – I. Estery kyseliny olejovej – meno Jiráska. 
Zvisle: 
1.Rie ne ryby – metropola Mali.- 2. Prsník, bás.- neprestane existova  – zaznieval.- 3. Povraz so 
slu kou – popíjaj – vydáva  rochtavý zvuk.- 4. Domácky Elemír – bok koryta rieky – vykonávaný 
pešo.- 5. Predné asti udskej hlavy – zna ka irídia – patriaci Eve.- 6. Kód letiska Malacca – 
nap al – kód letiska Nafec.- 7. Španielska rieka – Univerzita Komenského – typ automobilov Opel. 
– 8. Domácky Alexander – nie hore – nasával.- 9. Modly – zvratné zámeno – domácky Peter.- 10. 
Telo – jas – kód letiska Muir.- 11. Patriaci akynovi – kyslomlie ky nápoj.  
 
 
Pomôcky: ACY, MKZ, MUI, pool 
 
Pavol Tibenský 

Autor: Pavol Tibenský
Riešenie zašlite do redakcie do 1. 11. 2013. Jedného výhercu odmeníme knihou.

Výhercom vylúštenej tajnič-
ky z minulého čísla je pán 
Jozef Kostúrik z Malacho-
va. Knižnú odmenu posiela-
me poštou.

Gratulujeme

* * * 

Oznamujeme…

Pred časom vzbudil po-
zornosť, rozčarovanie, ale aj 
záujem ľudí článok v dennej 
tlači o svetonázore Milana 
Rastislava Štefánika. Redak-
cia BRADLA, ale aj členovia  
Správnej rady  Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefáni-
ka dostali viacej  písomných 
materiálov na uverejnenia k 
predmetnej téme. Vzhľadom 
na  pevne daný počet strán a 
rozsah občasníka  BRADLO 
nie je možné vyhovieť  tejto 
prosbe.

Aby sme však materiály 
nezaložili ad acta a svoj názor 
mohli prezentovať ich auto-
ri, rozhodli sme sa predmet-
né články uverejniť na  web 
stránke Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika. 

Od polovice mesiaca júla 
2013  na stránke www.mrstef-
anik.sk môžete nájsť predmet-
né články.

Za pochopenie ďakujeme.
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V dňoch 21.-23. mája 2013 zavítal 
na Zemplín známy horolezec, polár-
nik, cestovateľ RNDr. František Kele 
PhD. V sprievode zalužického rodá-
ka, Kežmarčana Mgr. Milana Chomu 
a miestneho historika i fotografa Mgr. 
Václava Ihnáta absolvovali viacero 
aktivít v poznávaní a propagácii  Šte-
fánikových stôp na Zemplíne. Vyvr-
cholením bolo slávnostné odhalenie 
busty M. R. Štefánika na ZŠ Zalužice 
pri Michalovciach. 

1. Slávnostné odhalenie busty 
M.R. Štefánika v Zalužiciach

Za prežívanie intenzívnych zážit-
kov na Zemplíne musíme poďakovať 
predovšetkým starostovi Zalužíc Mgr. 
Gabrielovi Viňanskému, riaditeľovi 
miestnej ZŠ a MŠ Zalužice Mgr. Mi-
chalovi Danočkovi a ich celým pra-
covným tímom. Lebo nasledujúce 
milé prijatie, pôsobivý kultúrny pro-
gram školského detského folklórne-
ho súboru Magočky (Jadierka) pod 
vedením Mgr. Marcely Gombitovej, 
hodnotná výstava zo života a diela M. 
R. Štefánika a histórie Zalužíc aj vo 
vzťahu k Štefánikovským tradíciam, 
výzdoba celej školy a príhovory hostí 
i organizátorov nám doslova vyrazili 
dych. Zdalo sa nám, že štvrtá kópia 

busty M. R. Štefánika, ktorú som v 
70-tych rokoch našiel na pôjde ZŠ v 
Spišskej Belej sa teraz v Zalužiciach 
pri svojom odhalení na nás azda na-
jviac usmieva. Pre žiakov a učiteľov 
tejto školy, ale aj pre verejnosť bola 
usporiadaná na škole pútavá prezen-
tácia Františkom Kelem z ciest po 
celom svete, spojená nielen s pre-
zentáciou jeho bohatej knižnej tvorby 
(napísal 37 kníh), ale aj s obdarova-

ním svojich kníh  tejto škole. Ďalším 
milým prekvapením na tejto škole 
bola prezentácia vzdelávacieho pro-
jektu Mgr. Miroslava Sopku  o živote 
a diele M. R. Štefánika cez interak-
tívnu tabuľu. Ním a žiakmi tejto školy 
vytvorená  nová originálna výchovno-
vyučovacia informačná technológia 
v predmete geografi a zobrazovala 
vizuálne informácie a miesta, na kto-
rých sa pohyboval M. R. Štefánik. 
František Kele bol touto prezentáciou 
tak unesený, že na jej vylepšenie po-
skytol M. Sopkovi vzácne fotografi e 
zo svojich ciest a svojich Štefánikov-
ských aktivít. Veríme, že táto práca 
čoskoro nájde svoje miesto vo vyu-
čovaní na slovenských základných a 
stredných školách. 

2. Prijatie RNDr. Keleho v Micha-
lovciach

Po tejto slávnosti nás prijal v Mi-
chalovciach primátor mesta Mgr. 
Viliam Záhorčák s najbližšími spolu-
pracovníkmi, medzi ktorými nechý-
bala duša našich podujatí, Zalužičan 
JUDr. Gabriel Dorič, potomok z prí-
buzenstva legendárneho zalužického 
poslanca Národného zhromaždenia 
1. ČSR Michala Doriča. V Michalovci-
ach hneď po vzniku ČSR boli pome-
nované kasárne menom M. R. Šte-
fánika pod vrchom Hrádok, kde sídlil 
20. čsl. peší pluk. V nich sa každý rok 
uskutočňovali májové tryzny (spo-
mienka na tragickú smrť Štefánika). 
Bol postavený a slávnostne otvorený 
Most M. R. Štefánika cez rieku Labo-
rec a pomenovaná jedna z hlavných 
ulíc Michaloviec. Pred pár rokmi bola 
odhalená pamätná tabuľa s reliéfom 
hlavy M. R. Štefánika na Knižnici 
Gorazda Zvonického. V Michalovci-
ach dokonca donedávna fungoval aj 
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika. Pri 
odovzdávaní „belianskej busty M. R. 
Štefánika“ primátorovi Michaloviec 
sme ešte netušili, kam by mala busta 
patriť. Rozhodnutie sme ponechali na 
pána primátora. Až neskôr po návšte-
ve známej michalovskej Hvezdárne 
na vrchu Hrádok sme prišli k presved-
čeniu, že busta M. R. Štefánika patrí 
predovšetkým tomu, kto hvezdáreň 

zachráni pred jej terajším žalostným 
stavom. Hvezdáreň na legendárnej 
dominante Zemplína – Hôrke ročne 
prijíma vyše 15 000 návštevníkov, 
organizuje so školami okresu a verej-
nosťou okolo 350 hvezdárskych akti-
vít. Vychovala viacerých víťazov ast-
ronomických súťaží, ale aj vedeckých 
pracovníkov.

Ten, kto dokáže presvedčiť poslan-
cov VÚC Košice pre tvorbu a realizá-
ciu rekonštrukcie michalovskej Hvez-
dárne a revitalizáciu celého vrchu 
Hôrky si zaslúži „beliansku“ bustu M. 
R. Štefánika dokonca aj v bronzovej 
podobe.  

3. Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického s pamätnou tabuľou  
M. R. Štefánika

Azda najmilším michalovským zá-
žitkom bola pre F. Keleho návšteva 
regionálnej Zemplínskej knižnice Go-
razda Zvonického na ulici M. R. Šte-
fánika. Na jej budove je pamätná ta-
buľa s reliéfom hlavy M. R. Štefánika 
z dielne Mgr. Ladislava Majorošiho.

  
Milan Choma

So Štefánikom a Kelem na Zemplíne

Na slávnosti v základnej škole.

Pred budovou michalovskej knižnice,
pod pamätnou tabuľou M. R. Štefánika.

Žil som krásny život, prežíval 
som večnosť v sekundách.

M. R. Štefánik
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Životné jubileum profesora Riečanského

V máji tohto roku sa dožil Prof. MUDr. Igor Riečan-
ský, CSc. významného životného jubilea. 

Prof. Igor Riečanský sa narodil 10. 5. 1938 v Brati-
slave. Detstvo prežil a základnú školu vychodil v Brezo-
vej pod Bradlom, v Hurbanovom a Štefánikovom kraji, 
zohrávajúcom vedúcu úlohu v národnom pohybe Slo-
vákov. Maturoval v Bratislave. V rokoch 1955 – 1961 
študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Po promócii a dvojročnej praxi v zdra-
votníckych zariadeniach v Topoľčanoch a Bánovciach 
nad Bebravou, pôsobil na LF UK ako odborný asistent, 
neskôr docent. Stal sa kandidátom lekárskych vied z 
vedného odboru fyziológia a patologická fyziológia, 
ako jeden z najmladších lekárov v Československu. 
V roku 1979 bol ustanovený za vedúceho novovytvo-
renej Subkatedry kardiológie Slovenského inštitútu 
pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a za 
prednostu Kardiologickej kliniky Ústavu kardiovasku-
lárnych chorôb (dnes Národného ústavu srdcových a 
cievnych chorôb). V roku 1995 bol Igor Riečanský me-
novaný za profesora vnútorného lekárstva na LFUK. 

Profesor Igor Riečanský patrí k popredným repre-
zentantom slovenskej kardiológie. Veľkou mierou sa 
zaslúžil o propagovanie slovenskej kardiológie nie-
len doma, ale aj v zahraničí. V rezorte zdravotníctva 
zastával a ešte zastáva mnohé zodpovedné funkcie: 
hlavný odborník pre kardiológiu, člen predsedníctva 
Vedeckej rady MZ SR, člen kolégia ministra, predseda 
pracovnej skupiny pre Kardiovaskulárne liečivá, po-
radca prezidenta SR pre zdravotníctvo, člen Európs-
kej kardiologickej spoločnosti, Americkej angiologickej 
spoločnosti, New Yorskej Akadémie vied, Európskej 
resuscitačnej rady pri Rade Európy a ďalšie a ďalšie 
významné miesta.

Okrem mnohých ocenení, profesor Igor Riečanský 
prevzal z rúk prezidenta SR Rad Ľ. Štúra I. triedy, zlatú 
medailu SAV za rozvoj medicínskych vied, striebornú 
medailu Univerzity Karlovy v Prahe za dlhodobú od-
bornú spoluprácu so Spolkem lékařů Českých ako je-
den z mála predstaviteľov slovenskej medicíny a mno-
hé ďalšie významné ocenenia.

Profesor Igor Riečanský je členom Spoločnosti Mila-
na Rastislava Štefánika od jej založenia v roku 1990 a 
zároveň dlhoročný člen predsedníctva výboru a správ-
nej rady SMRŠ. V tejto funkcii, tak ako vo svojej pro-
fesii lekára, vysokoškolského pedagóga a vedca, prijal 
za svoje Štefánikovu húževnatosť, cieľavedomosť a 
národnú zanietenosť, ktorá vychádzala z vlastenecky 
uvedomelého, demokraticky formovaného rodinného 
prostredia.

Prajeme si, ale zvlášť jemu, aby jeho energia a sila 
nikdy nevyhasla, aby zdravie slúžilo, aby pohoda a 
spokojnosť bola jeho každodenným hosťom. Aby bol 
stále v kruhu tých, ktorí ho majú radi a tvorivé myšlien-
ky sprevádzali každý deň jeho života.

Ad multos annos, pán profesor!             
Ján Tatara       

Čo  možno obdivovať, závidieť a priať
75-ročnému  PaedDr. Ivanovi Šabovi

Jeho celý život je vyplnený prácou, tvrdo cieľave-
domou pri uskutočňovaní vytýčených cieľov a závi-
deniahodnou aktivitou v produktívnom a aj už v zrelom 
seniorskom veku.

Čo obdivovať? – Jeho výsledky v tvorbe učebných 
pomôcok pre vyučovanie fyziky, ich svojpomocnú vý-
robu i návrhy a recenzie pomôcok ústredne dodáva-
ných do škôl-účasť a ocenenia na celoslovenských 
súťažiach v tvorbe učebných pomôcok – to, že bol je-
den zo zakladateľov celoslovenských seminárov pre 
vyučujúcich fyziky (dnes Vanovičových dní), ktoré sa 
konajú doposiaľ. Prvý seminár v atmosfére storočnice 
jedného z prvých slovenských gymnázií bol na martin-
skom gymnáziu v r. 1967 – spoluautorstvo učebnice 
fyziky a publikačnú činnosť – vedenie krúžkov a ro-
benie fotodokumentácie na škole – vybudovanie cen-
tra pre popularizáciu fyziky pri martinskom gymnáziu, 
ktoré navštevujú hlavne deti zo škôlok, základných a 
stredných škôl – vybudovanie astronomickej pozoro-
vateľne M. R. Štefánika pri tej istej škole a vedenie 
pozorovaní pre širokú verejnosť – keď v Martine hrozil 
zánik Klubu priateľov TGM a MRŠ, ujal sa jeho pred-
sedníctva.

Čo závidieť? – Väčšine riaditeľov školy, na ktorej 
doteraz pôsobil záležalo na úrovni a dobrom mene 
školy – mal okolo seba veľa dobrých spolupracovní-
kov – v rodine mal zázemie, akým sa môže pochváliť 
málokto.

A čo popriať? Prianí k narodeninám bolo veľa. Nech 
sa splnia. A jedno tajné prezradím: „Nech sa nájde ná-
sledník, ktorý bude pokračovať v jeho diele.“

Mnogaja ljet, pán profesor!
Mária Barbierová

Jubileum Janka Maniačka

V prvý aprílový deň sme k dožitej osemdesiatke 
gratulovali dlhoročnému členovi Spoločnosti M. R. 
Štefánika a predsedovi Klubu SMRŠ v Nitre, chemic-
kému inžinierovi Jánovi Maniačkovi.

Hoci sa narodil v Bratislave, pochádza z Myjavy, 

NAŠI JUBILANTI



strana č. 25                               BRADLO č. 65

kde vychodil i základnú školu. Maturoval na Strednej 
priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici. Z 
vojenskej služby v Plzni sa vrátil ako podporučík. Za-
mestnal sa vo Východoslovenskom rudnom priesku-
me v Spišskej Novej Vsi, potom prešiel do Sloven-
ských magnezitových závodov v Kalinove. Popri práci 
externe začal, potom interne dokončil Vysokú školu 
technickú v Bratislave. Vrátil sa do Kalinova a postúpil 
do funkcie výrobno-technického námestníka riaditeľa. 
V roku 1972 prešiel na košickú pobočku Výskumné-
ho ústavu hutníckej keramiky Bratislava, kde pracoval 
ako vedúci výskumný odborník na oddelení žiarobe-
tónov až do odchodu na dôchodok v roku 1993. Je 
vlastníkom viacerých patentov a vynálezov nepále-
ných tepelnoizolačných žiaruvzdorných materiálov a 
nepálených tehál.

V roku 1958 sa oženil. S manželkou Lýdiou vycho-
vali deti Jána a Lýdiu, ktoré žijú s vlastnými rodinami. 
Od roku 1996 býva v Nitre.

Medzi Jankove dôchodcovské záľuby patrí fi late-
lia, čítanie, záhradkárstvo, prednášková i publikačná 
činnosť. Dlhé roky vedie a vychováva mladých zbe-
rateľov poštových známok. Všetku túto činnosť umne 
dáva do kontextu so životom a dielom M. R. Štefánika. 
Sám o tom hovorí: „Štefánikov život ma zaujíma už od 
detských rokov, lebo som vyrástol na Myjave a Bradlo 
som mal na dosah. K mohyle som chodil často ako 
žiak, študent, skaut a vraciam sa doteraz. O živote a 
činnosti slávneho rodáka som pripravil dva exponáty: 
M. R. Štefánik – vedec, vojak, diplomat a M. R. Štefá-
nik – veľký Slovák a Európan. Pomocou fi latelistických 
a iných materiálov približujem jeho krátky, ale veľmi 
plodný život. Vystavujem doma i v zahraničí, za čo 
som získal zlaté i pozlátené medaily. Mám aj zbierku 
vyše tristo pohľadníc z fotografi í Štefánika a jeho sôch. 
Pripravil som výstavu Osudy pamätníkov M. R. Šte-
fánika na Slovensku, ktorú som doplnil a publikoval v 
prvej časti knihy Posol hviezdnych diaľav, ktorú vydala 
v decembri minulého roka SMRŠ. V domácej knižnici 
mám od iných autorov okolo 75 kníh a brožúr o Štefá-
nikovi.“

Už len dodávame, že jubilant inicioval v roku 2005 
založenie nitrianskeho klubu SMRŠ, ktorý dodnes 
vedie ako predseda. Organizuje pestrú a zaujímavú 
činnosť, o ktorej výsledkoch sa môžeme dočítať v ni-
trianskom klubovom Informátorovi, v regionálnej i ce-
loslovenskej tlači, ale aj v občasníku BRADLO. Viac 
rokov bol členom Výboru SMRŠ.

Za vykonanú prácu jubilantovi ďakujeme a do ďal-
ších rokov vinšujeme popri zdraví, spokojnosti a po-
hody aj chuť do ďalších aktivít v našom občianskom 
združení.

Peter Uhlík

Eva Groh jubiluje                       
                                                      
Ako neskutočne rýchle plynie náš pozemský čas, 

uvedomíme si nielen pri vlastných výročiach, ale aj 
narodeninách tých, ktorí sa v priebehu rokov sta-
li „prítokmi riek našich životov“ (parafráza na G. A. 
Burgeseho). Platí to aj o Ing. Eve Groh z Košíc, ktorá 
sa 11. februára 2013 dožila požehnaného životného 
jubilea.

Bolo to pred necelými dvadsiatimi rokmi, keď sme 
sa osudovo stretli na historickej Dukle autor tohto 
laudatia a jubilantka, aby sme potom spolu s ďalšími 
precestovali poľskú Halič a navštívili vojenské cin-
toríny architekta Dušana Jurkoviča. Relatívne krát-
ky pobyt medzi „štefánikovcami“ oslovil Evu natoľko, 
že po návrate domov vstúpila do Spoločnosti MRŠ a 
dnes je už jej dlhoročnou aktivistkou, známou väčši-
ne našich členov. Tí ju vnímajú a zároveň i rešpektu-
jú ako jedinečnú osobnosť s láskavým kresťanským 
srdcom, cez ktoré sa bezozvyšku rozdáva svojmu 
okoliu, „zhromažďujúc úrodu pre časy núdze, hlavne 
však chlieb nebeský“ (odkaz zbožného gazdu potom-
kom na sýpke penziónu Peterbauerhof v Ramsau). 
V mojom prípade plní údel duchovnej sestry, môjho 
druhého ja v nezastupiteľnej úlohe sekundantky pri 
riešení úloh a problémov súvisiacich s tematickými 
domácimi i zahraničnými zájazdami našich členov. 
Najnáročnejšia je pritom k sebe, no láskavá a zodpo-
vedná k druhým. Nazretím do našej spoločnej minu-
losti očami s optikou empírie a empatie môžem tak o 
Evke podať zodpovednú, organicky celistvú správu.

Patrí medzi ženy, ktorých život i práca si vyžadujú 
rešpekt a úctu. Jej činy, navonok pragmatičky, no v 
hĺbke obohatené postulátom ducha, vyvierajú z hl-
bokého presvedčenia a nielen potrebnej praktičnosti. 
Ukotvená v karpatskej zemi predkov kráča k cieľu, 
ktorý dáva bytiu zmysel. Verí L. N. Tolstému, že „nao-
zaj žijú len tí, ktorí konajú dobro“ a že „pravda nesmie 
trpieť pre naše mlčanie“, ako napísal R. W. Emerson. 
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A hoci nezažívala len „dobré“, nikdy to neohrozilo jej 
istotu veriacej kresťanky i presvedčenie o tom, že ži-
vot v láske je o spoločenstve, rodine, priateľoch a 
známych. Že skutočná láska nie je iba telesná či ro-
mantická, ona spočíva v prijímaní všetkého, čo je, 
bolo, bude a nebude Hospodinom požehnané. Pre-
to v pokore a s očami  k nebu začína každodennú 
sebarefl exiu, prežívajúc vznešenosť univerza ako 
priestoru pre transcendentno i zviditeľňovanie Nevi-
diteľného.

Pri hodnotení jej uplynulých liet, tlačí sa mi do 
mysle silný dojem neobyčajnej ľudskej integrity, ne-
porušiteľnosti miesta jej kotvy, práce, náboženstva a 
kultúry v košickej rôznorodosti… Pre ňu určite feno-
ménu ideálu, cez ktorý hľadá zmysel náplne vlast-
ného bytia v obraze živej veduty času ako konštanty 
jeho trvania a plynutia zároveň. Pozná dejiny i ich pe-
ripetie, cez ktoré vníma okolitý svet s prísnym zacho-
vávaním vlastného, nezameniteľného kódu pôvodu. 
Jej historizmus ale, to je akcent na duchovnosť, kul-
túrnosť a ich kontinuitu, ktorú odhodlane bráni pred 
relativizáciou hodnôt zdedených po predkoch a deci-
movaných tzv. postmodernou.

Summa summarum: Ona vlastne dozrela a nie 
zostarla! Tento fakt ju v hodnotovej stupnici posunul 
na hornú priečku, lebo všetko spomínané snaží sa 
preniesť aj do vyšších poschodí nášho štefánikovské-
ho domu. Natíska sa preto otázka, či jej úsilie nie je 
sebaobeťou, na čo však ona striktne odpovedá: nie, 
ja som len súčasťou i výsledkom synergického efek-
tu spriaznených duší, ich spoločnej radosti a zmys-
luplných činov. Povedzme…, ale v jednom sa určite 
nemýlim: motorom jej snažení je nemenná mravná 
zaangažovanosť (sine qua non)! Aj preto rád „listu-
jem“ na internete v hŕbe a hĺbke správ od nej, dlho vo 
mne doznievajú telefonické rozhovory alebo čítania 
ňou doporučenej či darovanej knihy. Patrí to k hod-
note nášho priateľstva, ktorého najvzrušujúcejšou 
súčasťou sú nové hľadania a spomienky, zázračne 
ožívajúce v uzlových bodoch našej citovej pamäti, 
uvoľňujúce svetlo z výšin Harmónie. No a je samo-
zrejmé, že náš život ovplyvnilo už spomínané spoloč-
né cestovanie. Ukázalo nám, ako je Slovensko malé, 
aký nepatrný národ sme v tej obrovskej migrácii a 
kultúre mnohopolárneho sveta. Neznamená to však, 
nota bene, že nemáme do jeho multikultúrnej náplne 
zo samých seba čo dávať a  ponúkať(sic!).

Prajem(e) milej jubilantke do ďalších rokov Bo-
hom požehnané zdravie, šťastie, pohodu v rodine, 
dobrých priateľov a splnenie ďalších pripravovaných 
plánov. Ad multos annos.

                                                                                                                      
Peter Pavel Uhlík  

Okrem výstavy sa verejnosť má možnosť zúčastniť na sprie-
vodných podujatiach, týkajúcich sa  života a diela M. R. Šte-
fánika.
Na  besede spojenej s premietaním fi lmov pre verejnosť pod 
názvom Z Poroby do Vlasti sa zúčastnil aj  scenárista a režisér 
fi lmov PhDr. Pavol Kanis.
V rámci dlhodobého podujatia pod názvom Cestovateľské 
utorky vystúpia so svojimi rozprávaniami s následnou bese-
dou a premietaním  fi lmov a obrázkov o ďalekých cestách, z 
ktorých sa mnohé viažu k putovaniu M. R. Štefánika. 2. júla 
2013 sme privítali RNDr. Vojtecha Rušina  DrSc., a  23. 7. 2013  
režiséra ČT Jiřího Tesařa.
Nezabudnuteľné sú i stretnutia mladých ľudí (žiakov MŠ a ZŠ) 
v tvorivých dielňach SSM – tentoraz im pracovníčky priblížia 
krasohľad, vyrobia si vlastné mince a bankovky, vytvoria 
„vlastné hviezdy na oblohe“ a mnoho zaujímavého. Výstava 
sa ukončí 29. 7. 2013 o 14.30 hodine v Sakrálnej miestnosti 
Stredoslovenského múzea (Thurzov dom, nám. SNP č. 4) zá-
verečným podujatím  „...zostalo nedopovedané“, kde priblíži-
me  poslucháčom  čo – to o osude legionárov a légií… Podu-
jatie  je otvorené pre každého, budete teda srdečne vítaní…
Reportáž o priebehu, postrehoch a zaujímavostiach výstavy 
a sprievodných podujatí prinesieme v decembrovom čísle 
občasníka BRADLO.
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Spomienka

V dňoch 20. a 21. apríla sa uskutočnila v Košaris-
kách Spomienka na rodičov Milana Rastislava Štefáni-
ka pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Štefánika, 
prvého evanjelického farára v Košariskách a 160. vý-
ročia narodenia Albertíny Štefánikovej, rod. Jurenko-
vej.

V sobotu podvečer sa v košarišskom kostole usku-
točnil koncert Zvonky Dobrej správy, z Kateřiníc. Ing.
Ján Maniaček predstavil svoju knihu O osudoch pa-
mätníkov M. R. Štefánika na Slovensku. Účastníci ve-
černého stretnutia si mohli pozrieť aj 1. časť štvordiel-
neho fi lmu Pavla Kanisa pod názvom Poroba.

Druhý deň – nedeľa – slávnostného stretnutia v 
košarišskom kostole patril slávnostným spomienko-
vým Službám Božím, kde slávnostným kazateľom bol 
prapravnuk Pavla Štefánika Ondrej Titěra. Príbuzní M. 

R. Štefánika predstavili verejnosti aj rodokmeň a prí-
buzenské zväzky rodiny Štefánikovej. Na koniec si pri 
hrobe rodiny Štefánikovej pietnou spomienkou  uctili 
prítomní pamiatku rodičov M. R. Štefánika.

Pred pomníkom rodičov M. R. Štefánika. Foto: F. Mikulčík.

MOJA  CESTA  K  ŠTEFÁNIKOVI
Keď ma požiadali, aby 

som napísala pár slov, ako 
došlo k tomu, že som sa stala 
členkou Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika, pove-
dala som si, to bude jedno-
duché! Oslovil ma predseda 
spoločnosti Vojtech Čelko a 
pretože som osobnosť Štefá-
nika poznala, tak som súhla-
sila a na jar roku 2010 som 
sa stala členkou Spoločnosti 
a zároveň  administrátorkou  
jej web stránky Aj takáto by 
mohla byť moja odpoveď: 
krátka a jednoduchá. Ale 
prinútilo ma to, aby som si 
spomenula, kedy som vlast-
ne prvý raz počula o Šte-
fánkovi!? V škole, či to bolo 
ešte skôr? A vynorila sa miv 
mysli spomienka, ako sedí-
me na „gangu“ u starých ro-
dičov a starká nám rozpráva 
o človeku s takým zvláštnym 
menom: Milan a ešte Rasti-
slav a nakoniec aj Štefánik! 
Tri mená, z toho dve krstné, 
nuž to je naozaj nejaké čud-
né, nie? Malý detský rozum 
to nechápal, meno Rastislav 
som počula prvý raz v živo-
te a Štefánik, nemá to byť 
Štefan, ako náš starký? A 
tak sme so sestrou sedeli a 

počúvali starkú, ktorá bola 
síce jednoduchá žena, ale 
veľká čitateľka, z tej by mal 
veru  Matej Hrebenda radosť! 
Vďaka starkej som sa prvý 
raz dozvedela o Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi, bol 
evanjelik ako my, nezabud-
la dodať, aj keď do kostola 
chodila málokedy. A potom 
doma po večeroch, keď sme 
sedávali v kuchyni pri čaji, 
televízia nebola a tak sme si 
museli vystačiť sami,  sme sa 
od rodičov dozvedali o Šte-
fánikovi viac: že spoluzaložil 
našu republiku, že bol ast-
ronóm, že bojoval v Rusku 
a pri návrate na Slovensko 
zahynul pri havárii lietadla. V 
škole sme sa v tých rokoch 
o ňom veľa neučili, len tak 
mimochodom sa spomenulo, 
že Masaryk, Beneš a Štefá-
nik boli pri založení republiky, 
ktorá vznikla len vďaka tomu, 
že Rakúsko-Uhorsko prehra-
lo vojnu a zvíťazil Sovietsky 
sväz, ktorý podporil vznik pr-
vej republiky. Nuž, veľa toho 
nebolo a ani neviem, či si to 
ešte dobre pamätám. A čas 
bežal a bežal a Milana Rasti-
slava vytlačili z mojej pamäti 
iné udalosti, ktoré zamest-

návajú všetky mladé dievča-
tá na svete, v tom čase pre 
mňa veru dôležitejšie ako 
Štefánik! Ale potom prišiel 
rok 1968, to už som študo-
vala na Prírodovedeckej fa-
kulte UPJŠ v Košiciach, keď 
na jar okrem snehu začala 
miznúť pomaly aj cenzúra a 
v tlači sa začalo objavovať to 
meno: Milan Rastislav Štefá-
nik. Ach, aká to bola radosť, 
otvoriť v tom čase Literárky 
alebo časopis My 68 a listo-
vať stránkami naplnenými in-
formáciami o všetkom, o čom 
sa dovtedy mlčalo! Tak som 
mala možnosť lepšie poznať 
túto osobnosť, predstaviť si 
ho na štúdiach v Prahe, vo 
Francúzsku, či na bojišti v 
Rusku! A vidieť ho komplex-
ne, nielen ako politika, gene-
rála, či astronóma, ale poz-
rieť sa aj do jeho súkromia. 
Žiaľ, toto obdobie plné eufó-
rie netrvalo dlho... Až po 21 
rokoch sa nám znovu otvoril 
svet a získali sme možnosť 
slobodne žiť. V tom čase 
som pracovala v Českoslo-
venskej tlačovej kancelárii v 
Prahe a už na jar v roku 1989 
som zaregistrovala správu o 
vedeckom seminári o živote 

a diele M. R. Štefánika. Po-
tom prišli starosti s rozdele-
ním a občianstvom a Mila-
na Rastislava v mojej hlave 
zase nahradili iné udalosti a 
problémy. Ale nie nadlho. Na 
svojom ďalšom pôsobisku , v 
tlačovom odbore Akadémie 
vied ČR som pri svojej prá-
ci poznala historika Vojtecha 
Čelka, ktorý neúnavne usilo-
val o založenie Štefánikovej 
spoločnosti, ktorá by rozvíja-
la jeho odkaz. A začalo ma to 
zaujímať: čo môže povedať 
dnešnému človeku v Českej 
republike niekoľko desaťročí 
mŕtvý slovenský rodák? Aj 
keď už som vedela o ňom 
viac, ako vtedy na „gangu“ 
pri starkej, predsa to nesta-
čilo. A práve to ma priviedlo 
k tomu, že som ponuku Voj-
techa Čelka prijala a stala 
sa členkou Spoločnosti. Aby 
som aspoň trochu prispela k 
tomu, že v Českej republike 
jeho meno nezapadne a že 
sa návštevníci Štefánikovej 
hvezdárne nebudú čudovať,  
prečo je pomenovaná práve 
po ňom.

                                                                                                      
Zuzana Bukovská
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S ODSTUPOM ČASU…

(Venované pamiatke spoluzakladateľa Nadácie Milana 
Rastislava Štefánika a jej dlhoročného funkcionára.)

Pre ľudí pevného predsavzatia
a vytrvalosti niet nemožnosti

M. R. Štefánik

Nikdy bolesť nie je taká veľká v okamžiku utrpenia ako po 
jej určitom časovom odstupe, keď si uvedomíme jej dôsledky. 
Aj stratu svojich najbližších  ešte viac precítime, keď si uve-
domíme, že odišli navždy, keď už nie je možné nič dopovedať 
ani nič vysvetliť. 

Toto všetko som si uvedomil takmer po ročnom odstupe, 
keď som sa rozlúčil s  Mgr. Jankom Iždinským slovami básne 
M. Rázusa: Raz ticho pôjdem od vás preč, až záhad púť 
sa začne. Zdvorilá bude naša reč: Vy kývnete, ja hnem sa 
vďačne“. Lúčil som sa s osobným priateľom a  blízkym spo-
lupracovníkom, spoluzakladateľom Nadácie M. R. Štefánika 
a jej dlhoročným správcom. Naše priateľstvo sa mimoriadne 
utužilo v čase, keď sa čierne mračná nakopili nad bradlian-
skou mohylou, ktorá sa stala pre nás symbolom pravdy, pev-
nej vôle a bezhraničnej obetavosti človeka. Nebolo takmer 
stretnutia, aby sme nehovorili o osude mohyly na Bradle, ar-
chitektonickom skvoste a ešte viac o mužovi, ktorého telesné 
pozostatky sú ukryté v jej útrobách.

Pre Janka stelesňoval Štefánik všetko, čo môže človek 
vôbec predstavovať. Štefánikov život mu bol aj osudovo blíz-
ky, veď aj on v živote mnoho pretrpel  a možno aj cez toto utr-
penie chápal Štefánika viacej, ako bežný človek. Štefánikova 
pevná vôľa, húževnatosť v práci i odvaha hovoriť nahlas prav-
du mu bola blízka v skutočnostiach. Aj on pracoval v tichosti, 
nenápadne, ale systematicky a vytrvalo. Štefánikov demokra-
tický duch mu bol priam vzorom v práci aj vo vzťahoch k iným 
ľuďom. Nestrácal z pohľadu cieľ ani vtedy, keď sa nedarilo, 
ani nezatracoval ľudí, keď ho sklamali, ale sklamanie prežíval 
ťažko. Bral to ako zlyhanie človeka ako prejav nestálosti, či 
neúprimných vzťahov medzi ľuďmi. V čase neúspechov hovo-
ril málo, skôr ich prežíval vnútorne, aby ich využil na poučenie 
a nové impulzy v práci. Svojou pokorou nedokázal presvedčiť 
ani svojich najbližších spolupracovníkov, aby pochopili jeho 
víziu.   

Spolu sme absolvovali mnoho návštev najvyšších predsta-
viteľov nášho politického života. Jeho cieľom bolo presvedčiť 
prezidentov, predstaviteľov vládnej moci, ministrov a poslan-
cov o jedinečnosti Štefánikovho diela, prinútiť ich, aby pocho-
pili Štefánikovu životnú fi lozofi u a prijali jeho myšlienky ako 
základ doktríny nového rodiaceho sa štátu, ale nechápali ho. 
Štefánikov mravný, myšlienkový a národný odkaz predstavo-
val podľa jeho názorov trvalý program pre budúce generácie 
nášho národa. Každý prejav, nech ho povedal ktokoľvek, ak 
obsahoval čo i len náznak totality a odchyľoval sa od ducha 
Štefánikovskej demokracie chápal ako útok na humanizmus 
a ľudské práva. Ťažko niesol akékoľvek prejavy násilia aj v 
rovine medzi národmi a štátmi. Každý prejav akéhokoľvek ná-
silia prežíval ako osobnú porážku, ako útok na to najsvätejšie 
právo na život.

Pri každom stretnutí prichádzal s novými myšlienkami. Ne-
boli to ani celkom jednoznačné ciele, skôr fi lozofi cké úvahy, 
ktoré by prispievali k dosiahnutiu cieľov, ktoré si staval veľmi 
vysoko. Nerobil si nárok na uznanie svojho prvenstva, skôr sa 
potešil, keď zistil, že jeho myšlienky či nápady pomôžu priblí-
žiť sa k cieľu. Dovolím si povedať, že založenie Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika bola jeho myšlienka a on vytvoril 
jej fi lozofi cký základ, navrhol jej ideový obsah a vypracoval jej 
právnu formu, ale jej vývoj a osudy neboli celkom podľa jeho 
predstáv. Vydávanie časopisu Bradlo mi vykreslil veľkoryso, 
lebo bol presvedčený, že to bude tribúna pravdy a všetci tí, 
ktorí sa k Štefánikovmu dielu hlásili budú svojimi činmi plniť 
jeho stránky. Bolela ho skutočnosť, že z nádhernej počiato-
čnej eufórie o postupnom napĺňaní Štefánikovho myšlienko-
vého odkazu rýchlo vyprchalo nadšenie a z tých, čo neodišli, 
ostalo len torzo.

Zvláštny vzťah mal k Nadácii Milana Rastislava Štefáni-
ka. Niet pochýb o tom, že jej založenie bolo aj jeho ideovým 
počinom. V zúfalej snahe zvrátiť nepriaznivý vývoj pri rekon-
štrukcii mohyly videl v nadácii možnosť pozitívne a najmä fi -
nančne ovplyvniť dianie okolo nej. Boli to dlhé diskusie, ktoré 
sme tomuto projektu venovali až keď sme konečne utvorili 
scenár pre realizáciu nadácie. Janko bol často idealista, de-
mokrat, ktorý videl v konaní každého človeka poctivú snahu 
riešiť skutočný problém. Nadácia v mnohom pomohla riešiť 
problém mohyly, ale koľko ľudí, čo o nadácii hovorili, skutočne 
aj pomáhali naplniť jej ciele? Prežil som s ním to obrovské 
sklamanie, keď zistil, že naše predstavy o poslaní nadácie sa 
stali často iba dôvodom na prázdne diskusie a program plnili 
dvaja – traja jednotlivci. Videl som spokojnosť v jeho očiach, 
keď sa doriešili problémy okolo mohyly, keď sme odovzdali 
verejnosti putovnú výstavu o Štefánikovi a uznanie, keď sme 
odovzdali v Bratislave znovupostavený pamätník M. R. Štefá-
nika. Naplnil sa aspoň čiastočne jeho sen, že je to pamätník aj 
Československým légiám, pretože k jej členom prechovával 
nesmiernu úctu. Vtedy sme si uvedomili pravdivosť Štefániko-
vej myšlienky: „Ak chceme nejakú vec priviesť k zdaru, musí-
me sami byť presvedčení o jej úplnej správnosti“. 

Skončil sa čas veľkých a smelých plánov, naplnil sa čas 
života aj nášho priateľa, spolupracovníka aj skromného nosi-
teľa Štefánikovho mravného a národného odkazu. Ďakujem 
mu za všetko, čo pre pamiatku Štefánika vykonal. Odišiel po 
naplnení mnohých svojich myšlienok a plánov, ale zanechal 
aj odkaz pre iných, ktorý možno vyjadriť slovami Štefánika: 
„Teraz ide o to, premeniť duše, a to bude nové víťazstvo, ktoré 
musíme dobyť, pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí od tejto 
činnosti“. Dokážeme v budúcnosti naplniť tento odkaz? 

Najkrajším aj najtrvalejším pomníkom každého z nás je 
to, čo sme urobili pre iných, pre jednotlivcov i národ. Skutoč-
né hodnoty, ktoré sme tu utvorili a zanechali preverí čas. A 
tie v prípade Janka Iždinského budú nesporne veľmi cenné 
a trvalé.                            

Ján Fuska

MIESTO LAUDÁCIE – NEKROLÓG

Čestný člen Spoločnosti M. R. Štefánika –
Jozef Jablonický – zomrel

 
Niekedy si život ozaj zvláštne zahrá a prekvapí nás. Pri-

pravovali sme na začiatok januára stretnutie pri príležitosti 
osemdesiatin Jozefa Jablonického a ten náhle zomrel 7. de-

     Spomíname a pripomíname si

O 
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cembra. Vedel som, že je vážne chorý, ale nejako som veril, 
že ešte tej osemdesiatky sa dočká a stretnem sa s ním. To 
slovenské príslovie: „zlá zelina nevyhynie“ som mal pritom na 
mysli.

Málokto sa lepšie svojim charakterom a životom blížil k 
tomu stať sa členom Štefánikovej spoločnosti ako Jozef Jab-
lonický. Charakterný a statočný človek. Pre neho bolo vždy 
slovo aj čin. Keď si predstavím, koľko dôvery v neho mno-
hí vkladali, ktorí boli tak sklamaní ako roky bola zaznávaná 
činnosť demokratického odboja a armády v Slovenskom ná-
rodnom povstaní. A zrazu tu bol historik, ktorý v tom čase sa 
skutočne zaujímal ako to bolo, ako sa to všetko odohralo a 
nebál sa o tom napísať pravdu, o ktorej na základe štúdia sa 
presvedčil.

Narodil sa v Zavare 3. 1. 1933 v rodine železničiara. Už 
od strednej školy, ktorú navštevoval v Trnave sa zaujímal o 
históriu. Blízke mu boli česko-slovenské vzťahy. Zohľadnil ich 
aj vo svojej diplomovej práci, ktorú venoval obdobiu od kon-
ca 19. storočia do prvej svetovej vojny. Po skončení štúdia 
pracoval v Trnave ako inšpektor pre kultúru a potom učiteľ 
na jedenásťročnej strednej škole. V októbri 1960 nastúpil do 
Historického ústavu ako ašpirant na tému národnodemokra-
tickej revolúcie, v podstate na povojnové dejiny. Aj keď jeho 
práca bola poznamenaná dobou svojho vzniku, dokázal o nej 
neskôr kriticky hovoriť . Na rozdiel od iných historikov nikdy 
nič nezamlčoval, aj keď to niekedy nebolo v jeho prospech.

V šesťdesiatych rokoch sa začal venovať histórii  Sloven-
ského národného povstania. Povšimol si, že nikto z vedeckej 
obce nechcel robiť históriu tzv. nekomunistického, občianske-
ho odboja. Pri jednej príležitosti spomínal. „Stretával som sa 
s ľuďmi, ktorí mi povedali všeličo a všeličo som sa dozvedel. 
Aj to, na čo som sa nepýtal a na čo som nebol zvedavý. Tak 
som sa dostal k problémom postihu, perzekúcii a diskriminácii 
odbojárov. A začal som s nimi istým spôsobom sympatizovať. 
Nie politicky, ale spoznal som osudy veľkej skupiny odbojárov, 
takže v roku 1969 som napísal knihu o občianskom odboji „Z 
ilegality do povstania.“

Práve táto kniha, v ktorej mal inú interpretáciu histórie 
SNP než bola daná Husákovým Svedectvom o Slovenskom 
národnom povstaní, ktoré režimoví historici hneď na začiat-
ku normalizácie po príchode Gustáva Husáka do vedúcich 
funkcií v komunistickej strane kanonizovali ako jediný možný 
výklad dejín odboja na Slovensku, sa stala kameňom úrazu.

V roku 1974 po tom, čo nebol ochotný napísať o svojich 
omyloch v súvislosti s touto knihou musel odísť z Historické-

ho ústavu SAV. Pracoval v Slovenskom ústave pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody. Ale s históriou odboja si nedal 
pokoja. Vyslovoval sa k nej formou samizdatov. Tie rozširoval 
najmä medzi českými historikmi. Výsledkom toho bolo, že mal 
najvyšší počet domových prehliadok, zadržaní a prokurátor-
ských varovaní, ktoré sa komu na Slovensku dostalo. Lenže 
to bolo pre neho ako výzva. Kniha Samizdaty o disente, ktorá 
vyšla v bratislavskom vydavateľstve Kalligram je toho svedec-
tvom.   

Priam ako vyznanie je možné považovať Jablonického 
slová: „Nová štúdia Bratislava a vznik Slovenského národné-
ho povstania je nezvratným dôkazom, že napriek všetkým dis-
kriminačným opatreniam je pre mňa história životnou otázkou 
a svojho vedeckého kréda, svojho presvedčenia sa nemôžem 
vzdať. Urobím všetko, aby som mohol pokračovať v koncipo-
vaní historických tém. V tejto činnosti z vlastného rozhodnutia 
nemienim prestať, lebo to  vyplýva z môjho povolania“.

Jozef Jablonický sa stal po novembri 1989 predsedom 
Komisie vlády Slovenskej republiky pre analýzu historických 
udalostí rokov 1967-1970 a podpredsedom komisie vlády 
ČSFR k tomuto istému účelu určenej. Od roku 1990 viedol 
Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Do roku 
2007 už ako dôchodca bol predsedom vedeckej rady Ústavu 
politických vied SAV.

V deväťdesiatych rokoch vydal knihy Povstanie bez legi-
end a Glosy o historiografi i  SNP.

Výsledky svojich ďalších štúdií, týkajúcich sa povojnového 
obdobia a represálií po februári 1948 uverejnil v knihe Podoby 
násilia. Svoje v samizdate, alebo v rôznych kanadských zbor-
níkoch vydané štúdie vydal v dvoch zväzkoch kníh Samizdaty 
o odboji. Tretí zväzok  je venovaný Samizdatom o disente a 
štvrtý Fragmentom o histórii.

Aj jeho kniha Z ilegality do povstania, ktorá bola podnetom 
k represáliám proti nemu vyšla v druhom vydaní. To sa pri 
prácach z odboru moderných dejín nestáva často.

Aj napriek svojmu veku a pribúdajúcim zdravotným ťaž-
kostiam, bol dlhé roky v redakčnej rade švrťročníka Soudobé 
dějiny a členom Správnej rady Československého dokumen-
tačného  strediska.

Veľa historikov z najmladšej generácie, či už to boli štu-
denti alebo doktorandi, ho navštevovali a on si vždy pre nich 
našiel čas. Sledoval aj všetko, čo v oblasti najnovších dejín 
bolo publikované. Jeho posledné vystúpenie na verejnosti 
bolo v Bratislave v novembri 2012 pri odhalení pamätnej ta-
bule Františke Hrubiškovej, legendárnej Bielej pani druhého 
československého odboja.

Jozefovi Jablonickému sa za jeho postoje v rokoch norma-
lizácie dostalo významných  ocenení. Len zopár spomeniem: 
v roku 2007 mu bolo udelené najvyššie slovenské  vyzname-
nanie, Pribinov rad. Pri príležitosti Hodžových dní v Martine 
v roku 2007 za jeho podiel na návrate tohto významného 
slovenského politika a československého štátnika do histo-
rického povedomia slovenskej a českej spoločnosti mu udelili 
Hodžovu cenu. V roku 2008 mu bola udelená Cena Dominika 
Tatarku.

Jozef Jablonický aj po novembri 1989  bojoval proti 
skresľovaniu histórie odboja. Vážil si veľmi osobnosť Milana 
Rastislava Štefánika a mal veľa priateľov v jeho Spoločnosti. 
Niet divu, že za jeho postoje odborné i ľudské  sa stal i čest-
ným členom našej Spoločnosti.

Na takého človeka je možné len s úctou a obdivom spomí-
nať. Česť jeho pamiatke.

Vojtech Čelko

Jozef Jablonický so svojimi kolegami na Bradle v r. 1976, foto: rodinný archív.
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NAŠI JUBILANTI

50-ku oslávili
 12.1. Eva Šefránková z Bratislavy
 29.1. Ján Maniaček ml. z Nitry
 6.2. Jaroslav Demian z Brezna
 13.2. Jarmila Pavlovičová z Bratislavy
 13.2. Jozef Struhár z Partizánskeho
 1.3. Tibor Pinďura z Oslian
 5.3. Juraj Novotný z Partizánskeho
 29.4. Dušan Pevný z Trenčína
 11.6. Mária Petrašová z Partizánskeho

55. narodeniny oslávili
 1.2. Želmíra Ferková z Košíc
 26.3. Anna Rozsívalová z Bratislavy
 29.3. Anna Ďuríčková z Dudiniec
 11.4. Juraj Bárta z Nitry
 11.4. Ružena Kormošová zo Spišskej Novej Vsi
 9.6. Ivan Ondrejovič zo Starej Turej

60-tich rokov sa dožili
 9.1. Božena Plevová z Košíc
 10.1. Dušan Jeňo z Partizánskeho
 3.2. Gustáv Sadloň zo Starej Turej, klub Nitra
 18.2. Emília Batková z Brezovej pod Bradlom
 24.3. Marián Mikluš z Partizánskeho
 29.3. Jozef Skríba z Partizánskeho
 8.4. Rostislav Rajchl z Prahy
 15.4. Margita Nemčíková zo Spišskej Novej Vsi
 22.4. Taťjana Homolková z Prahy
 14.6. Anton Petrikovič z Partizánskeho
 28.3. Fedor Mikulčík z Brezovej pod Bradlom
 4.4. Ján Valihora z Brezovej pod Bradlom
 8.5. Miroslav Uličný z Liptovského  Mikuláša
 27.6. Sylvia Maliariková z Prievidze

65-te  narodeniny si pripomenuli
 6.1. Ladislav Kačírek z Partizánskeho
 29.1. Rozália Krajčovičová z Brezovej pod Bradlom
 1.2. Marta Mojžišová z Dudiniec
 19.2. Mária Gajdošová z Košíc
 21.2. Jaroslava Šašková z Brezovej pod Bradlom
 18.3. Oľga Poliačiková zo Starej Turej
 14.4. Elena Vargová z Košíc
 17.4. Miroslav Kostka z Prahy
 28.5. Igor Rúfus z Liptovského Mikuláša
 19.6. Ján Krajč z Prahy

K 70-ke sme blahoželali
 1.1. Vladislavovi Valihorovi z Priepasného
 19.1. Anne Novomestskej zo Starej Turej
 27.1. Marte Babincovej z Myjavy
 9.2.  Ladislavovi Zapletalovi

 11.2. Eve Groh z Košíc
 28.3. Márii Šelingerovej z Nitry
 17.4. Pavlovi Mikušatovi z Trenčína
 10.5. Alžbete Dlhej zo Starej Turej
 20.5. Jolane Holkovej z Martina
 13.6. Dušanovi Juríčkovi z Brezovej pod Bradlom

Kytica k 75-im  narodeninám patrila
 2.1. Štefanovi Knoškovi z Bátoviec
 11.2. Alojzovi Adamovi z Košíc
 24.2. Ondrejovi Hroncovi z Košíc
 6.3. Márii Benickej z Bardejova, klub Košice
 15.3. Emílii Jelšovskej z Prievidze
 24.4. Valérii Papánkovej z Brezovej pod Bradlom
 29.4. Martinovi Kubovčiakovi z Prahy
 2.5. Ivanovi Šabovi z Martina
 8.5. Milanovi Šišmišovi z Trenčína
 10.5. Igorovi Riečanskému z Bratislavy
 2.6. Belovi Bosákovi z Prahy
 10.6. Margite Sabovej zo Starej Turej
 25.6. Zuzane Škultétyovej z Prievidze

80- tich rokov sa dožili
 10.1. Anna Zemanová zo Starej Turej
 17.3. Anna Gavorová z Brezovej pod Bradlom
 24.3. Anna Tesařová z Brezovej pod Bradlom
 1.4. Ján Maniaček st. z Nitry
 14.4. Jánovi Paulínymu z Dudiniec
 4.5. Štefan Ducký z Prievidze
 29.5. Gertrúda Žvachová z Bratislavy
 2.6. Jan Tesař z Prahy

K 85-im narodeninám sme blahoželali
 15.2. Stanislavovi Bacmaníkovi z Martina
 14.4. Miroslavovi Kusendovi z Piešťan
 21.6. Zorke Frkáňovej z Martina

K 90- ke všetko najlepšie sme želali 
 24.1. Ivanovi Fraňovi z Prahy
 27.4. Ivanovi Šenšelovi z Martina
 9.5. Darine Nemcovej z Brezovej pod Bradlom

Všetkým oslávencom, sympatizantom SMRŠ
srdečne blahoželáme!

Po dlhoročnom bádaní sa Prof. Ing. Dušanovi Bakošovi 
DrSc. a jeho kolegom z Fakulty chemickej a potravinár-
skej technológie STU v Bratislave podarilo vyrobiť náhra-
du kože, ktorú je možné implantovať ľuďom s popálenina-
mi. Pacienti tak nebudú odkázaní na kožu darcov. Výskum 
trval 12 rokov, kým našli správny pomer surovín a štruktúry, 
aby sa koža netrhala a dala šiť. Novinku vyskúšali v rámci 
klinických testov na Klinike popálenín v Ružinove. Profesor 
Dušan Bakoš je predsedom Správnej rady Nadácie M. R. 
Štefánika.                                             Srdečne blahoželáme!
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ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

2. 12. 2012 sa martinský Klub priateľov TGM a MRŠ, 
ale aj priatelia a známi rozlúčili so známou keramič-
kou Jitkou Petrikovichovou, ktorá zomrela vo veku 
86 rokov,

5. 12. 2013 zomrel vo veku 86 rokov v Prahe člen 
Masarykovho demokratického hnutia a Masaryko-
vej spoločnosti, novinár a spisovateľ Miroslav Sígl,

1. 1. 2013 zomrela vo veku 69 rokov dlhoročná po-
kladníčka dudinského klubu SMRŠ Oľga Sviatková,

9. 1. 2013 v Brezovej pod Bradlom sa rozlúčili so za-
kladajúcim a dlhoročným členom  SMRŠ, účastní-
kom 2. odboja Štefanom Lajdom, ktorý zomrel 5. 1. 
vo veku nedožitých 90 rokov,

27. 1. 2013 sa v martinskom Dome smútku rozlúčila 
rodina a priatelia s veľkou sympatizantkou SMRŠ 
Agnešou Kukovou,

18. 2. 2013 v Rožnove pod Radhoštem sa konal po-
hreb dlhoročného člena SMRŠ plk. Přemysla Filipa 
(86),

24. 2. 2013 vo veku 93 rokov zomrel dlhoročný člen 
dudinského klubu SMRŠ Ing. Jozef Beňovský,

28. februára 2012 zomrela Nadežda Palšovičová 
z Bratislavy. Rozlúčka s ňou sa konala 6. 3. 2013 v 
bratislavskom krematóriu, 

2. 5. 2013 sme sa v Bratislave rozlúčili s 93 ročnou 
Oľgou Iždinskou, dlhoročnou členkou SMRŠ, mat-
kou vlani zosnulého Mgr. Jána Iždinského.

Česť ich pamiatke!

ODIŠIEL IVAN PANENKA

Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel v Bratislave RNDr. 
Ivan Panenka, plukovník letectva v.v., rodák zo Senice, 
jeden zo zakladajúcich členov SMRŠ, funkcionár výboru 
v prvých dvoch volebných obdobiach. Odbornej i kultúr-
nej verejnosti bol viac známy ako významný českoslo-
venský letecký meteorológ v Prahe (píše o ňom Ľ. Feldek 
v Bradle č. 50-51/2008, str. 25), potom v Bratislave, ale 
aj renomovaný zberateľ ex libris, grafi ckých diel a orga-
nizátor ich výstav doma i v zahraničí, člen Rady Kruhu 
priateľov českej kultúry. Po revolúcii bol so synom spo-
luvlastníkom povestného vydavateľstva EX TEMPORE 
publishers Panenka&Panenka, v ktorom vyšli významné 
literárne diela. Bibliografi a IF / KEĎ / KDYŽ s prekladom 
Ľ. Feldeka a ilustráciami J. Jankoviča bola ocenená ako 
najkrajšia kniha roka 2003. Bol vedúcim autorského 
kolektívu publikácie z novodobej histórie hydrologickej 
služby na Slovensku a obrovský podiel mal aj na vydaní 
rozsiahlej práce o hydrometeorologickej službe  česko-
slovenskej a českej armády 1918 – 2009, s rozsiahlou 
kapitolou o vojenskom meteorológovi Štefánikovi, ktorý 
bol Panenkovou inšpiratívnou láskou.
A tak vlastne až na kresťanskej rozlúčke sa jej zúčastnení 
dozvedeli, že zosnulý bol v prvých rokoch SMRŠ jej ak-
tívnym funkcionárom a všemožne pomáhal aj neskoršie 
vzniknutej Nadácii MRŠ. Pomohol pri organizovaní prvé-
ho zájazdu po stopách M. R. Štefánika i Š. Osuského do 
Francúzska a Švajčiarska. Ako vedúci edičnej sekcie pri-
činil sa o vydanie Pamätnice zo spomienkovej slávnosti 
na Bradle 1990 (za účasti V. Havla a A. Dubčeka), potom 
knihy M. R. Štefánik od J. Daneka určenej žiakom, spo-
lu so Zborníkom prednášok zo seminára o živote a diele 
košarišského rodáka pre učiteľov. Keď tieto povinnosti 
presunul na svojich nástupcov, prijal z poverenia výboru 
naše zastupovanie v komisii, ktorá riešila problémy gene-
rálnej opravy mohyly na Bradle, spojené s dvojnásobnou 
výmenou dodávateľa. Jeho “hlásenia” uložené v archíve 
svedčia o  zodpovednom prístupe k úloham, ktorými bol 
poverený. Vedel byť nekompromisným kritikom smerom 
do vlastných radov, ale byť aj ich konštruktívnym obran-
com. Pred odovzdaním opraveného diela verejnosti už 
vo výbore nepracoval, no radovým členom SMRŠ ostal 
až do smrti. Jeho povzbudzujúce listy i prejavy uznania 
členom výboru ostávajú toho svedectvom.
Kresťanský pohreb RNDr. Ivana Panenku sa konal 6. 
apríla 2013 v kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici v 
Bratislave. O jeho dôstojný priebeh sa pričinil domáci 
zbor, spolu s členmi zosnulého matkocirkvi z ECAV v Se-
nici. Za naše členstvo pozostalej rodine kondolovali Ing. 
J. Fuska a Mgr. P. Uhlík.

Česť pamiatke nášho vzácneho priateľa! 
                

Peter Uhlík

N O C  M Ú Z E Í
Každoročne - na Slovensku od r. 2008 - v mesiaci máj múzeá a galérie organi-
zujú NOC MÚZEÍ. Vtedy sú múzeá a galérie otvorené pre verejnosť do nesko-
rých večerných až nočných hodín. Je to celoeurópske podujatie, realizované 
pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kul-
túrne dedičstvo, význam jeho  záchrany a ochrany  pri kultúrnej výmene, šírení 
informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov Európy pri 
neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Múzeum Slovenských národných rád v Myjave pri tejto príležitosti pripome-
nulo slávneho Slováka Milana Rastislava Štefánika. V programe okrem doku-
mentárnych fi lmov o úspešnom politikovi, dôstojníkovi a vedcovi pripravili aj 
„Štefánikov kufrík“, kde sa hlavne deti mohli zahrať na malých bádateľov.
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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. 66 je 10. november 2013.

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

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

písanie poštovej adresy kvôli zaslaniu autorského čísla.
Ďakujeme

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

Impozantná budova s dvomi átriami situovaná v 
mestskom parku je kultúrnou pamiatkou a zároveň 
najväčšou zachovanou stavbou z 19. storočia v Pieš-
ťanoch. Viac na www.kursalon.sk
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Cykloprejazd Hodonín – Košariská
II. ročník – 12./13. – 14. júla 2013

   
V roku 2012 sa uskutočnil prvý ročník cykloprejazdu Košariská 
– Hodonín, ktorého ideou bolo spojiť rodiská dvoch význam-
ných osobností českého a slovenského národa, Milana Rastisla-
va Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. Akciu zorganizova-
la Jednota Československej obce legionárskej v Českom Brode 
v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika v Brezovej 
pod Bradlom a Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave.
Cieľom podujatia je každoročne počas druhého prázdninového 
víkendu pripomenúť si v rámci športovo-spoločenskej akcie ti-
eto dve naše osobnosti svetového formátu, ktoré sa zaslúžili o 
oslobodenie českého a slovenského národa a o založenie demo-
kratickej Československej republiky v roku 1918, na základoch 
ktorej budujú svoj slobodný štátny život aj jej pokračovateľky 
– Česká republika a Slovenská republika.

Termín akcie:
Príchod do Hodonína v podvečer v  piatok 12. júla

(resp. ráno 13. júla).
1. deň – 13. júla – prvá poletapa: Hodonín – Branč

(štart 9.00 hod.)
2. deň – 15. júla – druhá poletapa: Branč – Košariská

Je možné absolvovať aj iba časť trasy – prvú, alebo druhú po-
letapu, prípadne niektorý ich úsek. Veľmi radi na cykloprejazde 
uvítame najmä mládež.

Za organizačný výbor: PhDr. Ferdinand Vrábel
Prihlášky na email: Cykloprejazd@seznam.cz                                                                                                                     

O Z N A M
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana

Rastislava Štefánika sa uskutoční
12. októbra 2013 (sobota) od 10.00 hodiny

v Kursalone v Piešťanoch
(Beethovenova 5)

O Z N A M
21. júla 2013 sa uskutoční v rodnej obci

M. R. Štefánika

v Košariskách pietne spomienkové stretnutie

z príležitosti 133. výročia jeho narodenia.

Bližšie informácie na www.obeckosariska.sk

O Z N A M
17. augusta 2013 sa uskutoční v dedinke Kalište 8. ročník 

spomienkového podujatia STRETNUTIE GENERÁCIÍ,
konané pod záštitou predsedu BBSK Vladimíra Maňku.

Účasť členov SMRŠ je na spomienkovom stretnutí vítaná.
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