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Len sa tak zamýšľam…
„Veľkosť každého národa tkvie v tom, ako si ctí pamiatku
svojich hrdinov.“
V tomto roku sme si pripo- coval na projekte mohyly na
menuli niekoľko významných Bradle, považovanej za jeden
výročí – 23. augusta 145. výro- z vrcholov jeho tvorby. Mohyčie narodenia architekta a auto- la je postavená na pôvodnom
ra Mohyly generála dr. Milana hrobe M. R. Štefánika. K tomuRastislava Štefánika na Bradle, to dielu a vzťahu k Štefánikovi
Dušana Jurkoviča. O pár dní, sa arch. Jurkovič vyznal takto:
23. septembra – 85. výročie od- „Myšlienka miesta, hrobu a pohalenia Mohyly M. R. Štefánika mníka M. R. Štefánika je mojim
na Bradle, ktoré sa konalo 23. vlastným prejavom lásky a úcty
septembra 1928 pri príležitosti k velikej a svetlej pamiatke na
10. výročia vzniku Českoslo- naše spoločné styky v detstve.
venskej republiky. O niekoľko Vznikla v prvej chvíli velikej
ďalších dní – 28. októbra, 95. bolesti nad tragickým osudom,
výročie vzniku Československej vo chvíli, keď ho len mŕtveho
objala oslobodená zem… Spojerepubliky.
ním rozmerných hmôt spišského
Prvé spomenuté výročie travertínu, oštiepaných tupým
má pripomenúť širokej verej- hranolom ocele, prevažne binosti osobnosť arch. Dušana elej farby, ostro zarezaných do
Jurkoviča a jeho vzťah k M. prostej, ináč nedotknutej krásy
R. Štefánikovi. Architekt Du- prírody a miesta, či v modrom
šan Jurkovič je považovaný za opare ranných hmiel, či na azúzakladateľa modernej sloven- rovej klenbe ďalekého horizonskej architektúry. Narodil sa tu rozjasaného slncom, pokúsil
v Turej Lúke, obci pri Myjave som sa vytvoriť dielo hodné
v národne uvedomelej rodine. legendárneho života ŠtefánikoDušanov otec, Juraj Jurkovič, vho, plného súzvuku, hrdinstva,
bol spoluzakladateľom Matice harmónie a krásy.“
Mohyla je od roku 2009 zaslovenskej, otcova sestra Anna
Jurkovičová bola manželkou písaná v zozname Európskeho
Jozefa Miloslava Hurbana. Sve- kultúrneho dedičstva. Jej výtozár Hurban Vajanský teda bol stavba trvala 280 dní v rokoch
Dušanovým bratrancom. Starý 1927 až 1928. V rokoch 1930 až
otec, Samuel Jurkovič bol uči- 1935 získal veľký počet ocenení
teľ, notár a zakladateľ Gaz- po celej Európe. V roku 1936 až
dovského spolku v Sobotišti. Po 1937 vypracoval architektonicukončení štúdií - staviteľský od- ký návrh lanovej dráhy a staníc
bor vo Viedni - a staviteľských na Lomnický štít, náročného to
začiatkov vo Vsetíne, ktoré diela v mimoriadnych podmiveľmi poznačili jeho profesné enkach. Počas 2. svetovej vojformovanie, sa Dušan Jurko- ny aktívne podporoval svojich
vič, po vzniku Československej synov v protifašistickom odboji
republiky, vrátil na Slovensko a tiež reagoval na tieto udalosti
do Bratislavy. V máji roku 1919 množstvom náčrtkov na pamätbol poverený prípravou pohrebu níky padlých bojovníkov. Zomrel
generála Dr. Milana Rastislava 21. decembra 1947 v Bratislave
Štefánika. Krátko na to už pra- a o rok boli jeho telesné po-
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zostatky prevezené na cintorín v
Brezovej pod Bradlom.
Zamýšľam sa, či si dostatočne aspoň vo výročné dni – a
prečo nie aj každý rok – pripomína naša široká verejnosť prostredníctvom médií a súčasných
elít takú osobnosť, akou bol národný umelec architekt Dušan
Jurkovič…
Druhé spomenuté výročie
má pripomenúť širokej verejnosti postavenie mohyly a jej
samotné odhalenie na Bradle. O
vybudovanie mohyly sa zaslúžil
celý slovenský aj český národ,
včítane príslušníkov národnostných menšín. Nápis na pamätnej
doske tumby mohyly „VEĽKÉMU SYNOVI OSLOBODENÝ
NÁROD ČESKOSLOVENSKÝ“
je teda jednoznačne historicky
aj dnes trvalo opodstatnený.
Zbierku na výstavbu mohyly organizoval Spolok pre vybudovanie mohyly, ktorý bol založený
28. februára 1920. Predsedom
spolku bol Dr. Emil Stodola,
ktorého neskôr nahradil Dr.
Samuel Štefan Osuský, ev.a.v.
biskup. Na výstavbu mohyly sa
robila zbierka, pozostávajúca z
vysokých aj nižších finančných
príspevkov od prezidenta T. G.
Masaryka, E. Beneša, V. Šrobára, M. Rázusa, P. O. Hviezdoslava a ďalších. Jednoduchí ľudia
poukazovali malé, len niekoľkokorunové čiastky, pretože si to
považovali za svätú povinnosť.
Náklady na stavbu mohyly presiahli 3 milióny korún, z toho
takmer štvrtinu doložila československá vláda.
Mohyla bola odhalená za
veľkej účasti ľudu a vojakov
za veľmi nepriaznivého počasia
23. septembra 1928. Až dňa 10.
októbra 1928 navštívili Mohylu
M. R. Štefánika najvýznamnejšie osobnosti vtedajšieho poli-
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Milan Rúfus
Modlitba za Slovensko
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov,
mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu.
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou
mám a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože,
zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
A aspoň Ty ho, Veľký,
chráň,
keď si ho stvoril malé.
tického života – prezident T. G.
Masaryk, E. Beneš, vyslanec
v Paríži Š. Osuský, slovenský
krajinský prezident Ján Drobný
a ďalší, kde aj položili veniec.
Z vážnych dôvodov, skôr však
administratívnych, sa odhalenia
mohyly na Bradle 23. septembra
1928, nezúčastnili.
Mohyla M. R. Štefánika je
pietne miesto, no zároveň symbol samostatnosti a slobody
nášho národa a významnej historickej udalosti, nakoľko sa

BRADLO č. 66
Slováci zaradili medzi slobodné
národy sveta.
Zamýšľam sa, keďže sa každoročne stretávame pri Mohyle
na Bradle v rámci spomienkových slávností, prečo tak málo
ľudí si dá tú námahu prísť na
Bradlo a prečo tak veľa ľudí
zabudlo a zabúda, že práve gen.
dr. Milan Rastislav Štefánik bol
jeden zo spoluzakladateľov prvého slobodného spoločného
štátu – ČSR a ktorý zanechal
nám i ďalším generáciam významný hodnotový odkaz. Prečo
médiá, ale aj inteligencia, zabúdajú na túto udalosť a dajú
prednosť akýmkoľvek nepodstatným celebritným udalostiam
a „osobnostiam“. Svoje krédo
„Veriť – milovať – pracovať“
M. R. Štefánik do bodky naplnil.
Svojim životom a dielom nielen
nášmu národu, ale aj iným národom Európy vtlačil pečať hlbokého vlastenectva a humanizmu.
Zdá sa, ako keby týmto zásadám
súčasník vôbec nerozumel…
Tretie spomenuté výročie
má navždy pripomínať vznik
česko-slovenského štátu, za
ktorý sa v zahraničí zasadzoval
česko-slovenský zahraničný odboj, vedený T. G. Masarykom,
E. Benešom a M. R. Štefánikom.
28. októbra 1918 prijal Česko-slovenský národný výbor v
Prahe prevratný zákon o vzniku
ČSR. Nezávisle na to sa v Turčianskom Sv.Martine 30.októbra 1918 predstavitelia rôznych
politických prúdov dohodli na
Deklarácii slovenského národa.
Vypovedali poslušnosť Uhor-
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sku a v duchu sebaurčovacieho
práva sa prihlásili k myšlienke
česko-slovenského štátu. Od
začiatku bolo potrebné zápasiť o jeho existenciu. Slovenskí
politici vytvorili Slovenskú národnú radu a po tuhých diplomatických zápasoch sa moci na
Slovensku ujala pražská vláda,
prostredníctvom ministerstva s
plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré viedol Vavro Šrobár.
Vo februári 1919 presunul sídlo
ministerstva do Bratislavy. Situácia na Slovensku sa začala
upokojovať na jeseň 1919. Moc
držal stále v rukách minister s
plnou mocou pre správu Slovenska a armáda. Významným
konsolidačným medzníkom bolo
prijatie ústavy, prvé parlamentné voľby a prijatie Trianonskej
mierovej zmluvy s Maďarskom
v roku 1920.
Ak sa teda hlásime k Štefánikovi, jeho dielu a odkazu,
mali by sme mať v úcte ako významnú dejinnú udalosť, vznik
Československej republiky 28.
októbra 1918.
Zamýšľam sa naostatok a
pýtam sa – zaslúži si život a dielo Milana Rastislava Štefánika
viac, ako sa mu dostávalo doteraz a dostáva v súčasnosti? Dokážeme presadzovať hodnoty,
za ktoré svoj život žil a bojoval –
hodnoty slobody a demokracie?
Ak áno, tak 28. október resp. 30.
október, ako deň vzniku Československej republiky resp. Deň
martinskej deklarácie, vyhlásme za štátny sviatok.
Ján Tatara

Intelektuál ako homo politicus
Historická legitimita osobnosti (pokračovanie)
Ak v určitom zmysle testujeme
biografiu jedného z mužov našej
minulosti, chceli by sme zistiť, či
si aj v časoch všeobecnej relativizácie zasluhuje osobitnú pozornosť, či presahuje svoje ešte donedávna dekonštruovanú legendu
a či aj ju treba revidovať v mene
závažnejších a opodstatnenejších
dôvodov než sú tie, že všetko
vraciame do pôvodných koľají
bez ohľadu na vývin a poznanie,

skúsenosti, ktoré sme medzičasom nadobudli. Ani netreba fixovať hotové odpovede, skôr treba
otázke nastaviť zrkadlo reflexie
a historickej skúsenosti, ktorá sa
akumuluje v pamäti ľudstva; explicitné doktríny o veľkých mužoch sú veľmi staré, z rímskych
čias sa tradujú u Cicera, v jeho rétorikách (veľký muž pestuje umenie reči, civilizuje ľudstvo, možno ho identifikovať podľa cnosti

udatnosti a veľkodušnosti – magno animo, magnificencia). Pritom
kritériá veľkosti jednotlivca, ani
historickej veľkosti nemožno chápať zjednodušene a lineárne, to aj
dnes platí ako nesporné. Treba
povedať, že nejestvuje nadčasovo platná definícia ani historickej
veľkosti osobnosti, pretože takto
by sme mohli definovať iba niekoho a niečo, čo nemá dejiny:
osobnosť je už preto historická,
že má za sebou dejiny, v ktorých
sa podrobuje – ako je to evidentné
v prípade Štefánika – konfrontácii najrozličnejších prúdení, ba
i záujmov. Prečo si teda dnes lámeme hlavu nad týmito otázkami,
nad kritériami historickej veľkosti
osobnosti, keď dnes sú veľké iba
trendy, ktoré – ak dostatočne zosilnejú – svojim činiteľom a predstaviteľom umožňujú, aby sa nakrátko zjavovali na obrazovkách
a v monitoroch, aby potom upadali do tým hlbšieho zabudnutia.
Niektoré svetoznáme magazíny,
akoby sa s tým nechceli zmieriť
a vyhlasujú osobnosť roka. Kto
všetko môže figurovať pred verejnosťou masového média, rok
čo rok predvádza naša televízna
stanica nesúca šľachtický titul
(v službách demokracie). Tzv.
moderné spoločnosti sa údajne
odvracajú od tradičných kritérií
osobností a sústreďujú sa na „sebaintenzifikáciu súčasnosti“. Nepopierajú síce, že žijú aj z toho,
čo bolo, ale myslenie a predstavivosť súčasníkov má okupovať
to, čo je na dennom poriadku alebo v ďalekej budúcnosti. Akiste
preto sa v kultúre dneška všetko
banalizuje, mení sa na efemérne
veličiny, v spoločenskej sfére sa
uplatňujú najmä prominenti dočasnosti. Pravda, nie je to výlučne
tak. Ani súčasná vyspelá Európa
sa nevzdáva svojich veľkých postáv, takých, ktoré ešte filozof
Kant nazval „vysoké veže“ (a „im
podobní metafyzicky veľkí muži
vôkol ktorých sa víri veľa vetra“).
Kant v známom spisku O večnom
mieri (z roku 1795) píše na adresu
„vysokých prímerí“, ktoré sa dávajú štátnikom, že sú to podvodné
líškania a iba tí z nich, ktorí majú
rozum, čo sa predpokladá, nepodliehajú pýche, namyslenosti,
najmä ak si uvedomujú, že preberajú úrad, ktorý je pre každého
smrteľníka priveľký – „spravujú-

ci práva človeka – „das Heiligste,
was Gott auf Erden hat.“ Isteže,
moderní súčasníci netestujú z
hľadiska metafyzickej veľkosti ľudské biografie jednotlivcov
za života; už dávnejšie tu majú
príklad v cirkvi, ktorá postupuje neobyčajne prísne pri výbere
svätcov, v ktorých filozof Schopenhauer videl vzory ľudskosti
vôbec – vyčkáva sa, nech prehovoria mŕtvi a ich činy, hoci súčasníci často vedia presvedčivejšie
než potomkovia, prečo stavajú
určitého človeka nad ostatných,
nad priemer. Je však duch doby
dostatočné kritérium veľkosti človeka čo len historickej? Európska
kultúra aj tu rozvíja modifikovanú
prax, ktorá sa dávnejšie opiera o
teoretickú reflexiu historickej
veľkosti svojich osobností.
Všeobecne možno povedať, že
zdôvodnenie historickej veľkosti
osobnosti napr. štátnika, politika
zásadne nevychádzajú iba z úzkeho poľa politiky, štátu, vojenstva,
ale z celej kultúry a duchovného života. Kráľ Dávid nebol iba
kráľ, ale aj veľký básnik, Alexander Veľký, dobyvateľ sveta,
Aristotelov žiak, tvorca prvého
svetového štátu azda podľa jeho
modelu, vynikal tolerantnosťou,
Lorenzo Medici nebol iba vladár, ale aj mecén a iniciátor. V
starších dejinách ľudstva to bolo
akosi jednoduchšie i s normami
a kritériami, pokiaľ ide o „politikov“,
štátnikov, vladárov.
Starovek priznával veľkosť večným bohom, potom otcovským
patriarchom, zakladateľom rodu,
náboženským iniciátorom; cézarom sa priznávalo božstvo bez
osobitných dôvodov. Štátnici s
prímením „veľký“ – Alexander
Veľký, Karol Veľký, Peter Veľký
a p. boli geniálni štátnici, titul si
„zaslúžili“ ako nesporný, iní však
vošli do dejín práve nízkymi a
negatívnymi skutkami, nie ľudskou veľkosťou, ani veľkosťou
ľudských činov (Nero). Niektorí
ašpirovali na veľkosť akosi predčasne a programovo – napríklad
Napoleon le Grand sa dal takto
oslovovať od korunovácie za cisára 1804, nebol to malý štátnik,
ale azda práve amalgám samozaľúbenosti a obľuby veľkých gest
mu uberá veľkosť, akú priznávajú
dejiny. Treba povedať, že človek,
ktorý si vydobyje miesto iba v
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vosti kritérií. Po Burckhardtovi
sa otázkou historickej veľkosti
osobnosti zaoberal aj známy historik kultúry Johan Huizinga (v
práci Historische Grösse, 1940),
ktorý problém fokusuje najmä na
19. a 20. storočie. Podľa Huizingu v legitimizácii tohto kritéria
často prevažujú kvantitatívne
hľadiská – priestorové, vojenské,
politické expanzie. Podceňujú sa
kvalitatívne, najmä duchovné,
náboženské, morálne (náboženskú hierarchicky staval nad historickú už Gervinus) – o obraze
človeka, ktorý vedel formovať
ponajprv seba samého a potom
aj reálne ciele zušľachťujúce
iných, ľudstvo. Pritom sa v Európe nepreferuje zhodnocovanie
outsiderov a solitérov. Za vynikajúceho človeka sa v európskej
kultúre prevažujúco považuje najmä ten, kto formoval spoločenstvo, ktoré vďaka jeho iniciatíve
a úsiliu prežilo, dosiahlo vyššie
vývinové štádiá, ktorého dedičstvo pôsobí v tomto pohybe dopredu, vťahuje do neho ďalších,
ktorí často zostávajú bezmenní,
pretože dejiny neznačia zavŕšenie ľudskej existencie, ale iba
vyrovnávanie medzi očakávaním
a skúsenosťou.

Veľkosť sa v európskych
dejinách nepriznáva zástupcom
ľubovoľných záujmov, trvalejšie sa priznáva iba ľuďom, ktorí
pôsobia v centrálnych oblastiach
životných, duchovných, ľuďom,
ktorí hľadali a ukazovali cestu na pozemskej púti, tvorivým
ľuďom, ktorí obohatili kultúru
národa a ľudstva, ale aj tým, čo
podporovali rozvoj tvorivosti,
jej predpokladov, ktorí aktívne
prispeli k organizácii národného
života a rozvoja.
Veľkosť sa v Európe dlhodobo nelegitimizuje démonickou
veľkosťou, ktorá sa pokúša dominovať nad ľuďmi; legitimizuje
sa naopak veľkodušnosťou, ktorá
ľudom uľahčuje život, podstatnou súvislosťou veľkosti a étosu
(starí Gréci ju nazývali „megalopsychia“ – veľkodušnosť – duševná veľkosť, veľkomyseľnosť,
starí Rimania „magnanimitas“.
Lekársky termín „megalopsia“
znamená poruchu zraku, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie, ako sú v skutočnosti).

21. jún 2013… Pocta, pieta a spomienka…

133. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika si pripomenuli i členovia Společnosti
gen. M. R. Štefánika v Prahe
pred jeho sochou na Petříne. Po
položení venca k pomníku sa k
prítomným prihovoril dr. Vojtech
Čelko.
— ooo —
Dňa 19. júla 2013 sa konala
vo Hvezdárni v Malých Bieliciach spomienková slávnosť k
výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika. Vystúpenie
šansonierky Frederiky Košťálovej oživilo priebeh podujatia. Za
mesto sa k prítomným prihovoril
primátor mesta dr. Jozef Božík a
za Klub Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Ladislav Prídavka.

politických dejinách, nemusí byť
ešte veľký politik a už vonkoncom nie veľká ľudská osobnosť.
Veľkí ľudia vo svete ducha, myslenia, sebautvárania, sebaobetovania, podnecovatelia, pôrodníci
nového, osloboditelia sa formovali do jedinečnej postavy, fascinujúcej osobnosti v kontextoch
ducha doby a prostredia, amalgámu politických pomerov, principiálne však fascinujú azda práve
tým, že ich nepohlcuje pohyb
doby a jej zmeny, že sa vynímajú
spomedzi súčasníkov a okrídľujú
fantáziu nasledujúcich generácií,
takže sú schopní spriadať – ako
v prípade Štefánika, aj legendy.
(Tí, čo sa pokúšali rúcať jeho
legendu, sa dopúšťali väčšieho
zla „negatívnych legendarizácií“
dezinterpretácie,
zatajovania,
demoralizácie, deformácie morálneho odkazu osobnosti, subverzie jej činov a tým aj hodnôt
spoločenstva.)
„Všetky európske národy hľadia na zakladateľov“ (A. Borst)
podľa G. G. Gervina (Űber die
Historische Grösse, 1983) titul
„veľký“ patrí jedine „zakladateľom ríše alebo nového poriadku“ v nej, nových vzťahov medzi
vládcom a ľudom, ktoré prináša-

Na spomienkovú slávnosť sa
do Košarísk zišli tí, ktorí prišli
vzdať hold práci a životu Milana
Rastislava Štefánika, ktorého
133. výročie narodenia si pripomínajú v tento deň.
Oslavy, ktoré zorganizovalo
Ministerstvo obrany SR v spolupráci so Slovenským národným
múzeom – Múzeom M. R. Štefánika, obcou Košariská a Cirkevným zborom ECAV Košariská
– Priepasné, sa začali slávnostnou bohoslužbou v evanjelickom kostole a pokračovali
pietnym aktom kladenia vencov
k pamätnej tabuli umiestnenej
na priečelí budovy Múzea M.
R. Štefánika, ktorý protokolárne
zabezpečovali
reprezentačné
súčasti Ozbrojených síl SR.
Úctu velikánovi slovenských
dejín prišli vzdať, okrem ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Dušana Čaploviča a predsedu
Výboru NR SR pre obranu a

jú historické dobro.
Švajčiarsky kultúrny historik
a filozof J. Burchardt okrem iného autor monografie o Konštantínovi Veľkom (Die Zeit Konstantins des Grossen, 1853) takisto
namiesto o veľkých mužoch sa
prihováral za to, aby sa hovorilo
o „historickej veľkosti“ ich počinov, aby sa nevyhlasovali za
veľké osoby (ako cirkev vyhlasuje svätých), aby sa dodatočne neidealizovali vládcovia, mocipáni
ako hrdinovia, velikáni, ktorí sa
odlišujú od reálnych politikov
súčasnosti, teda moderných čias,
hoci niektorí sa aj teraz neraz
štylizujú za „charizmatikov“.
Staré prímenie „veľký“ sa podľa
neho od čias Francúzskej revolúcie dostáva do spochybňujúceho
ideologického prítmia, kde sa aj
oni ocitajú v blízkosti šamanov,
demagógov a samospasiteľov.
„Veľkosť je to, čo my nie sme“,
– historicky reálne dedičstvo
moderných štátnikov dnes by nemalo podliehať ľubovôli súčasníkov, ale prísnemu úsudku dejín.
V aplikácii na jednotlivca zaprášeného v moderných dejinách a
ich dubióznych udalostiach sa
mu môže priznať štatút slávneho
mena iba ak obstojí v premenli-

bezpečnosť Jaroslava Bašku, aj
predstavitelia krajskej a miestnej
samosprávy, ako aj zástupcovia
mnohých občianskych združení a mimovládnych organizácií,
ktoré sa v spolupráci s Ministerstvom obrany SR usilujú o
aplikovanie pokrokových myšlienok generála Štefánika nielen
v súčasnej modernej slovenskej
spoločnosti, ale aj v nadnárodných spoločenstvách, akými sú
Európska únia i Severoatlantická aliancia. Na slávnostnom
spomienkovom podujatí bol prítomný aj náčelník Generálneho
štábu OS SR generálporučík
Peter Vojtek, ktorý vo svojom
príhovore povedal: „Štefánikova výnimočnosť a mimoriadnosť
tkvela nielen v jeho skutočnom
národnom cítení a viere nebáť
sa ísť za svojimi ideálmi, ale
najmä v jeho všeobecnej, diplomatickej aj vedeckej rozhľadenosti a v jeho chápaní spoločnej
Európy. Prial si, aby jeho práca

bola prínosom pre celý slovenský národ, ku ktorému mal veľmi
blízko. Napriek tomu, že žil vo
Francúzsku, osud Slovákov mu
nebol nikdy ľahostajný a predsavzal si, že bude pracovať a
že chce pomáhať národu, ktorý
nikdy neprestal milovať. Nech
je preto spomienka na generála
Štefánika vždy spomienkou na
to, v čo veril, žil a bránil!“
Pietne spomienkové stretnutie – po uložení vencov a kytíc a
slávnostných prejavoch – ukončili hostia prehliadkou expozície
múzea M. R. Štefánika.
— ooo —
19. júla 2013 si položením
kytičky k súsošiu Milana Rastislava Štefánika a Tomáša
G. Masaryka pripomenuli členovia Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Košiciach 133. výročie
narodenia veľkej osobnosti slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika
— ooo —

Vincent Šabík
(pokračovanie)

Nemôžeme udalosti
tvoriť. Tie sú výsledkom
tisícich faktov, na ktoré
všetky nemáme vplyv.
Môžeme im však dať
určitý smer, tvar.
M. R. Štefánik
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Generál a jeho hviezdy
Možno si poviete, že predstaviť generála
M. R. Štefánika je najľahšia vec na svete,
veď toľko kníh už o ňom bolo napísaných,
natočených toľko filmov a jeho život a dielo
boli prezentované toľko krát, že medzi ľuďmi žije legenda o M. R. Štefánikovi už svojim
samostatným životom. Tak prečo spomínať
a písať niečo o projekte Stredoslovenského
múzea v Banskej Bystrici o výstave „Generál a jeho hviezdy“ ako o niečom novom,
inom, zaujímavom?
Ak sme v Stredoslovenskom múzeu v
Banskej Bystrici uvažovali o spôsobe ako
priblížiť M. R. Štefánika mladej generácii a
verejnosti vôbec, tak úplne logicky sme sa
rozhodli pre spoluprácu s viacerými partnerskými múzeami, ako aj s občianskymi združeniami prezentujúce jeho život a dielo a viacerými osobnosťami z celého Slovenska,
ktoré sa venujú uchovávaniu jeho pamiatky.
Nešlo nám o to predostierať zidealizovaný
obraz generála M. R. Štefánika, ale ukázať
ho ako „bežného“ človeka, ktorý svojou
aktivitou, nadaním, prácou, obetavosťou sa
nezmazateľne zapísal do dejín slovenského
národa i zrodu Československa.
Štefánik bol rýdzim Slovákom práve týmito stránkami svojej osobnosti: neustále
vrel, neustále kypel plánmi, podnetmi, neustále pracovala jeho obraznosť… oheň a
vášeň, s ktorou uskutočňoval myslenie vo
veľkých rozmeroch, a pritom kúzlo osobnosti, krásny spoločenský takt a vkus, jeho
rytierskosť a veľkodušnosť – v tých, okrem
vlastnosti osobnej, je i čosi slovensky typického.
František Xaver Šalda
Preto sme sa úplne prirodzene spojili
so Spoločnosťou M. R. Štefánika a najmä
vďaka spolupráci a podpore Mgr. Márii
Gallovej a predsedu Spoločnosti Ing. Jána
Tataru, sme dokázali náš zámer k výstave
rozvinúť na širokospektrálne, multikultúrne podujatie. V prvom rade sme vďaka
spolupráci s hvezdárňou v Partizánskom a

Slávnostné otvorenie výstavy.
Foto: T. Kizek

spoluprácou so Slovenským národným múzeom – Múzeom Slovenských národných
rád v Myjave a Etnografickým múzeom v
Martine, ako aj Balneologickým múzeom v
Piešťanoch dokázali zhromaždiť na jednom
mieste unikátnu kolekciu artefaktov priamo
spojených s pracovným a osobným životom, ako aj smrťou M. R. Štefánika. Práve
autentickosť, ktorá sršala z týchto predmetov dokázala vytvoriť ten vzácny pocit
dôvery a poznania toho, aký bol vlastne
človek M. R. Štefánik. To sa dalo precítiť
napríklad z ukážky zariadenia jeho bytu v

apoštolátu, dokázal ľudí nadchnúť; získaval pre nás záujem i lásku…
Tomáš Garrigue Masaryk

Krásnym začiatkom výstavy Generál
a jeho hviezdy bolo spoločné položenie
kytice kvetov k dvom pamätníkom M. R.
Štefánika v Sásovej a Rudlovej, ktoré boli
opätovne obnovené po roku 1989 a ku ktorým majú občania týchto mestských častí
Banskej Bystrice osobitný vzťah. Možno aj
preto sa na položení kytíc zúčastnili nielen
zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika,
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, či Matice slovenskej, ale najmä
a predovšetkým ich obyvatelia. Napriek nepriaznivému počasiu sme všetci spoločne v
doobedňajších hodinách položili kytice tak,
aby sme sa bez stresu 30. mája 2013 o 15,30
hod. mohli zúčastniť slávnostnej vernisáže
otvorenia výstavy.
Milan Rastislav Štefánik sa bránil, keď
ľudia o ňom hovorili, že je rojko, osvietenec
Cestou k buste M. R. Štefánika v Sásovej.
Foto: T. Kizek alebo apoštol. Hovoril o sebe, že je človek.
Paríži, japonských obrazov, tapisérií, ktoré Ajhľa, Milan Rastislav Štefánik – človek.
na Slovensko prišli až po jeho smrti, ale aj z
Štefan Osuský
pietnej časti výstavy venovanej jeho tragickej smrti a pohrebu.
Vernisáž výstavy bola stretnutím ľudí,
Najjasnejšie som si zachovala zo Štefáni- ktorí si nesmierne vážia život a dielo geneka malý predmet dennej potreby: jeho bela- rála Štefánika. Aj preto sa na nej zúčastnili
sý a červený zápisníček. Jednostaj ho vyní- nielen organizátori výstavy, ale aj predstamal z vrecka, ešte teplý od tela a zapisoval vitelia Nadácie M. R. Štefánika, členovia
si doň, písmom, ktoré vedel iba on sám pre- klubov M. R. Štefánika z celého Slovenska,
čítať, všetky tie mnohoraké povinnosti.
predstavitelia Banskobystrického samoHélène Vacaresco správneho kraja, či mesta Banská Bystrica,
ale aj starostka obce Košariská. Tak sa verPri inštalácii výstavy sme sa samozrej- nisáž stala príležitosťou nielen k prezentácii
me nemohli vyhnúť ani otázke ikonogra- výstavy, ale aj príležitosťou na stretnutie sa
fie generála Štefánika. Tu nám so svojimi organizácií a inštitúcií, ale najmä ľudí, ktozbierkami mimoriadne pomohli zberatelia rým záleží na prezentácii M. R. Štefánika.
Ladislav Skrak, Štefan Ševčík, Michal KišBol človekom, ktorý si vedome postavil
šimon, Jozef Šimko, ale aj Slovenský zväz za cieľ svojho života heslo: práca, láska,
protifašistických bojovníkov. Tejto časti poctivosť. Bol skutočne krajne pracovitý,
výstavy doslova dominoval tretinový mo- bol neobyčajne poctivý a lásku k ľuďom
del návrhu pamätníka generálovi Štefáni- považoval, za hlavnú vlastnosť človeka.
Eduard Beneš
kovi od profesora Jána Kulicha, ktorý však
žiaľ nikdy nebol realizovaný v skutočnej
Mnohovrstevnú osobnosť generála Števeľkosti. Unikátnym prínosom pre naše
múzeum v tejto oblasti bolo získanie origi- fánika predstavil azda najlepšie Dr. Pavol
nálu busty M. R. Štefánika od majstra Ma- Kanis, ktorý 12. júna 2013 premietol pre
jerského, ktorá bola pôvodne umiestnená v žiakov základných škôl a pre verejnosť
obci Sásová a vďaka jej obyvateľom sa za- prvý (Poroba) a štvrtý diel (Vlasť) tetrachránila až do dnešných čias. Práve rodina lógie, ktorú o ňom natáča. V následných
pani Roháčovej, ktorá túto bustu venovala diskusiách a rozhovoroch po premietaní
nášmu múzeu, niekoľko desaťročí uchová- filmu preukázal úžasný rozhľad a poznanie
aj tých najmenších zákutí života Štefánika.
vala túto bustu a zabránila jej zničeniu.
Štefánik mal zvláštny dar spoločenského Navyše to dokázal vzácne ukotviť v súvis-
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lostiach vtedajších politických pomerov,
ale i úzko rodinných vzťahov. Dokázal tak
vytvoriť neobyčajne príťažlivý obraz generála, ktorý je hodný nasledovania.
Štefánik žil rýchlo a spôsob jeho smrti bol jediný, ktorého bol hodný. Vzplanul
ako jasná hviezda a jeho pamäť svieti ešte
dnes v srdciach všetkých, čo ho poznali. Bol
hvezdárom, politikom, vojakom, diplomatom, ale predovšetkým bol dobrým človekom a dobrým priateľom.
Vavro Šrobár
Azda najznámejšie aktivity M. R. Štefánika, jeho hviezdnu kariéru astronóma a
cestovateľa sme odprezentovali na špecifických cestovateľských utorkoch v Tihányiovskom kaštieli, kde 2. júla 2013 Dr.
Vojtech Rušín „objavoval“ vedecké cesty
astronóma Štefánika po svete a kameraman
Jiří Tesař 23. júla 2013 zdokladoval cestu
Štefánika zo Slovenska na Tupai a Tahiti, ako aj projekt nového Slovenska, ktorý
Štefánik na Tupai pripravoval. Na týchto
podujatiach sa opätovne ukázalo, aký nesmierne zaujímavý a podnetný človek bol
M. R. Štefánik.
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bolo určené predovšetkým ako poďakovanie všetkým, ktorí pomohli dvom hlavným
organizátorom celého projektu – Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici a
Spoločnosti generála M. R. Štefánika –pripraviť a zrealizovať celý zámer. Aj v tomto
prípade sa ukázalo, že ak máme dobrý záCelý promer, vhodný marketing a najmä dobrých,
jekt Geneaktívnych a zapálených ľudí dokážeme sporál a jeho
ločne uskutočniť výstavu i podujatia s ňou
hviezdy sme
spojené, ktorá nebude bežnou, ale zostane v
ukončili na
pamäti ľudí. A to najmä preto, že bola výzáverečnom
sledkom širokej spolupráce. Za toto patrí
podujatí 29.
naše poďakovanie všetkým našim partnejúla 2013…
rom a najmä pani Márii Gallovej. Po skúse„Zostalo nenosti z našej spolupráce som presvedčený,
dopovedaže to nebolo posledný krát, čo sme spoločne
né“ (príbeh
prezentovali dielo a život generála Štefánilégií), kde
ka verejnosti.
Dr. Miroslav
Roman Hradecký,
Bilský odStredoslovenské múzeum
prezentoval Originál busta M. R. Štefánika
od majstra Majerského
v Banskej Bystrici
nielen osudy
vo vstupnej hale SM
Poznámka:
českosloUvedené citáty sú prevzaté z výstavy Genevenských
légií v Rusku, ale aj vzťah M. R. Štefánika rál a jeho hviezdy, kde boli použité na prek nim a jeho úlohu pri vzniku Českosloven- zentáciu osobnosti M. R. Štefánika očami
skej republiky. Toto záverečné stretnutie jeho súčasníkov.
Miloval život a preto ho hľadal… Chodil
pozorovať hviezdy a hviezdy hľadať, pevne
presvedčený, že jeho hviezda existuje a že
ju nájde.
Štefan Osuský

Októbrové dni roku 1918
Zaslúži si deň vzniku Československa, aby bol vyhlásený
za štátny sviatok? Naši západní susedia slávia 28. október ako
štátny sviatok, u nás je to len pamätný deň. Historik Dušan Kováč tvrdí, že Československú republiku počas moderných dejín
Slovenska vládnuce diktatúry vždy znevažovali, čo spôsobilo,
že jej politici ani dnes neprikladajú veľký význam. Podľa neho
mala pre Slovákov väčší prínos než pre Čechov a preto by tento deň medzi štátne sviatky mal patriť. Vláda žiadnu zmenu
neplánuje.
Samostatná Československá republika vznikla na sklonku
prvej svetovej vojny v roku, keď sa Česi a Slováci vymanili spod
nadvlády zanikajúceho Rakúsko-Uhorska. Nezávislosť vyhlásil
28. októbra 1918 v Prahe Česko-slovenský národný výbor, o
dva dni nato sa k spoločnému štátu prihlásili aj slovenskí politici
prijatím Martinskej deklarácie v Turčianskom Svätom Martine.
Iniciatívy vyhlásiť 28. alebo 30. október za štátny sviatok boli
doteraz neúspešné.
Ministerstvo kultúry SR vylučuje, že by v budúcnosti mohlo
dôjsť k zmene. „Takýto zámer ministerstvo nemá. Vláda uvažovala o znížení počtu štátnych sviatkov, nie o ich zvýšení,“
uviedol hovorca rezortu Jozef Bednár. Zrušiť dva sviatky chce
vláda preto, že Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s
najvyšším počtom štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.
To, že si 28. október nepripomíname ako štátny sviatok, je
podľa historika Dušana Kováča dôsledkom pokriveného historického vedomia. „Prvýkrát jeho význam degradovali ľudáci,
keď vytvorili Slovenský štát a všemožne sa snažili dokázať,
že ten predchádzajúci, ktorý spolu s Hitlerom pomáhali zničiť,
bol nevýznamný. Druhý raz to bolo počas komunizmu, keď ho
politici prezentovali ako príklad zlého buržoázneho štátu,“ vy-

svetľuje. Pokrivené vedomie podľa neho funguje v našej spoločnosti aj u politikov dodnes.
D. Kováč vníma 28. október ako významný deň pre Slovákov, keď sa mohli začať formovať ako moderný európsky národ. „Slováci dokonca vznikom spoločného štátu získali oveľa
viac ako Česi. Tí už aj predtým mali svoje školy, infraštruktúru, boli ekonomicky vyspelí. Slováci nemali nič,“ vysvetľuje. Z
hľadiska významu podľa neho medzi štátne sviatky rozhodne
patrí. Politológ Michal Horský si myslí, že nezáujem politikov
vyhlásiť 28. október za štátny sviatok môže súvisieť s ďalším
historickým faktom. „28. októbra síce česká politická reprezentácia v Prahe vyhlásila spoločný štát, no slovenská politická reprezentácia sa stretla v Turčianskom Svätom Martine, kde sa k
spoločnej štátnosti prihlásila až 30. októbra,“ hovorí. Slovensko
sa tak stalo súčasťou spoločného štátu akoby dvakrát a preto
oficiálny dátum vzniku nemusí byť podľa neho pre Slovákov až
taký jednoznačný.
Inf. Denník Pravda | 27. 10. 2013
Dňa 28. októbra 2013 mesto Partizánske, ako jedno z mála
miest na Slovensku oslávilo 95. výročie vzniku Československej republiky v Panoramatickom 3D kine. Pri tejto príležitosti
bola uvedená do života i kniha „Dejiny Slovenska do vrecka“,
z pera člena SMRŠ v Partizánskom, Mgr. Vladimíra Marka.
Podľa autora knižka obsahuje kľúčové okamihy slovenských
dejín, ktoré by si mal osvojiť každý mladý človek. „Dejiny Slovenska“ sa rozhodol napísať aj preto, lebo dnes mladí ľudia
menej čítajú – hoci podobných, 200 – 300 stranových publikácií je na knižnom trhu veľa – mladý človek nemá trpezlivosť
takú objemnú knihu čítať. Knižka nesie na obale aj logo klubu v
Partizánskom. Knižku uviedli do života doc. PhDr. Ivan Laluha
CSc., (je aj recenzentom knihy) a PhDr. Anton Hrnko CSc.
– šš –
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Pamätníky a stavby nesúce meno gen. M. R. Štefánika na Myjave
Začala sa letná turistická
sezóna – narastá i počet návštevníkov Myjavy, ktorí prichádzajú do nášho mesta vlakom a ich prvým kontaktom s
Myjavou je železničná stanica.
Nechcem teraz písať o tom, v
akom stave sa nachádza táto
architektonicky vzácna stavba; to je na dlhšiu pesničku.
Pozornosť chcem obrátit na
model Štefánikovej mohyly,
ktorej originál sa týči na vrchole neďalekého Bradla. Táto
mohylka zrejme udrie do očí
každému návštevníkovi- turistovi po vystúpení z vlaku.
Na novej informačnej tabuli,
umiestnenej pri nej sa môže
dozvedieť o histórii tohoto diela i základnú informáciu o ďalších stavbách, nesúcich meno
generála Milana Rastislava
Štefánika na Myjave. Verím,
že to prispeje návštevníkom
Myjavy k získaniu pár zaujímavých informácii, možno i typov
na ich prehliadku.
Za vznik tejto info tabule
patrí poďakovanie mojim priateľom P. Gálovi, ktorý ju bezplatne vytlačil a Ing. J. Zemanovi, ktorý zariadil, aby mohla
byť na stanici umiestnená.
Myslím, že tieto informácie
budú zaujímavé i pre Vás –
nuž venujte chvíľku pozornosti
na zoznámenie sa s autorom
i okolnosťami vzniku tohoto
originálneho kamenárského
dielka.
Toto „malé Bradlo“ je už
sedemdesiaťpäť rokov symbolom myjavskej železničnej
stanice a skrýva v sebe kus
vzácnej histórie.
Tabuľka umiestnená v jej
dolnej časti zvestuje návštevníkom-cestujúcim:
„Model Štefánikovej mohyly
na Bradle v merítku 1:30 podľa
originálu Štefánikovej mohyly
na Bradle vyrobila firma Jozef
Podrazil – výrobca umelého
kameňa, predtým Ján Trávniček Myjava.“
Jozef Podrazil prišiel na
Myjavu zo Sudoměríc v roku
1928, kde sa vyučil vo firme
Jána Trávnička kamenárskemu „kumštu“. Tu sa zoznámil

so sestrou majiteľa firmy pána
Trávnička, ktorú si zobral za
manželku a pán Podrazil zakotvil natrvalo na Myjave.
V čase jeho príchodu na
Myjavu finišovala výstavba
mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle, korá bola slávnostne odhalená k desiatemu
výročiu vzniku spoločného
štátu Čechov a Slovákov 23.
septembra 1928. Vtedy v mla-

Stavebnom podniku a neskôr
v sklade náradia na priemyslovke. Pán Podrazil zomrel 5.
augusta 1980 a je pochovaný
na Myjave. Ku cti železničiarov
a Myjavy slúži skutočnosť, že
mohylka tu prežila v pôvodnej
podobe všetky režimy.
Nebolo to však vždy jednoduché – potvrdzuje to i historka z obdobia päťdesiatych
rokov, keď sa meno Štefánik

fánikovej mohylky patrí poďakovanie synovi autora – Ľubomírovi Podrazilovi, ktorý v roku
2011 – rok pred svojím úmrtím
– dal obnoviť všetky pôvodné
popraskané tabuľky s nápismi.
Splnil tak svoj synovský záväzok voči otcovi – aby dielo jeho
otca vítalo i ďalšie generácie
návštevníkov Myjavy.
Myjava je svojím spôsobom
unikátna, pretože sa tu zrejme ako v jedinom meste na
Slovensku a možno i bývalom Československu zachovali Štefánikove pamätníky v
pôvodnej podobe a na pôvodnom mieste. Je to zrejme i
vizuálne potvrdenie hlbokého
obojstranného vzťahu
Štefánika a Myjavy, ktoré aspoň
heslovite priblížim.
Pamätník na námestí
V centre Myjavy sa nachádza jedinečný kubistický pamätník postavený Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z iniciativy
myjavského Sokola. Je to prvý
pamätník postavený Štefánikovi už v roku 1921 a zrejme
i jediný, ktorý prežil v pôvodnej
podobe a na pôvodnom mieste do dnešných dní.

Dobová pohľadnica mohylky

dom kamenárovi – dvadsaťdeväťročnom Jozefovi dozrelo
rozhodnutie zhotoviť zmenšený model tejto mohylky na
myjavskej železničnej stanici.
Aby získal potrebnú dokumentáciu pre výrobu modelu,
absolvoval na motorke množstvo ciest na Bradlo, kde si podrobne meral jednotlivé časti
mohyly. Jeho myšlienka sa
mu napokon podarila zrealizovať v roku 1938. Firma „Podrazil“ bola pokračovaním firmy
„Trávniček“ a prosperovala na
Myjave až do znárodnenia v
roku 1948. Potom mohol pán
Podrazil odborník - kamenár
pracovať už iba ako skladník v

muselo vytratiť z pamäti ľudí.
Na Myjave sa našlo tiež pár
straníckych horlivcov, ktorí
chceli zničiť túto spomienku
na Štefánika. Želežničiar Pavel Hmirák – hoci sám straník,
ktorý ako bývalý ilegálny pracovník prešiel koncentrákom,
sa však vtedy postavil na mohylku a rázne povedal „len cez
moju mŕtvolu“ …a Bradlo na
stanici zostalo…
K tomu treba dodať, že autor diela pán Podrazil bol tiež
počas vojny zapojený do ilegálnej činnosti myjavských
železničiarov a tak sa s pánom
Hmirákom dobre poznali. Za
informácie o stavbe tejto Šte-

Tunel
Veľkým dielom, ktoré nesie
meno M. R. Štefánika je i železničný tunel pod Polanouzastávka Brestovec. Tunel
bol budovaný v rokoch 1923
– 1927. Má dĺžku 2 421 m a
dlhé obdobie bol najdlhším tunelom v bývalej ČSR. Svojimi
parametrami patrí i dnes medzi unikátne stavby.
Hotel Štefánik
V centre Myjavy sa nachádza hotel, nesúci meno Štefánik. Hotel je postavený na
miestach kde sa nachádzal
„Obecný hostinec“, v ktorom
bol Štefánik v roku 1902 a
1904 pri odvodoch a treba pripomenúť, že „neodviedli ho“…
Za pár rokov bol z neho už
francúzsky generál… Nuž čo
– ťažko byť doma prorokom…
Michal Maliarik
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Výzva: Podarí sa v rámci Légiovlaku postaviť
aj slovenský vagón?
Jedným z najdôležitejších a aj najatraktívnejších bodov v rámci projektu Československej obce legionárskej Legie 100 je replika legionárskeho vlaku. Jeho prvé tri už plne rekonštruované aj
s exponátmi a výstavnými panelmi vybavené vagóny boli verejnosti predvedené na výstave IDET v Brne v máji tohto roku. Sú to
zdravotnícky vagón, vagón poľnej pošty a tepluška – obývací vagón. Expozíciu si pozrelo veľa hostí – oficiálnych predstaviteľov i
mnoho záujemcov z radov širokej verejnosti. Vagóny sa stretli so
zaslúženou pozornosťou u odborníkov, vojakov i mládeže. Légiovlak zaujal okrem iného aj náčelníka GŠ OS Slovenskej republiky
Petra Vojteka a ministra obrany Českej republiky Vlastimila Piceka, ktorí túto zaujímavú myšlienku plne podporili a realizačnému
tímu, ktorý sa o stavbu prvých troch vagónov zaslúžil, vyslovili aj
svoje uznanie.
V Českej republike pokračuje výstavba a rekonštrukcia ďalších vozňov tak, aby v polovici budúceho roku – roku 2014, keď
si pripomenieme sté výročie začiatku prvej svetovej vojny a aj sté
výročie vzniku prvých jednotiek čs. zahraničného vojska – légií
– mohol légiovlak vyraziť na okružnú spomienkovú a propagačno-osvetovú misiu po mestách Českej republiky a – dúfajme – aj
Slovenskej republiky.
Je veľký záujem ako zo slovenskej, tak aj z českej strany, aby
sa do projektu zapojilo aj Slovensko. Je to potrebné aj preto, lebo
v légiách bojovalo a aj padlo veľa Slovákov, ktorých pamiatku si
treba pripomenúť aj týmto spôsobom. Podľa predbežných plánov
by v légiovlaku mal byť aj slovenský vagón, ktorý by sa venoval
pamiatke 7. pešieho pluku „Tatranského“ a 12. pešieho pluku Milana Rastislava Štefánika. Tento vagón by mal byť dielenský – to
znamená, že v jeho jednej polovici by mali byť exponáty pripo-

mínajúce kováčsku, zámočnícku alebo kovoobrábaciu dielňu a v
druhej polovici by boli panely s obrázkami, mapami, fotografiami a textami vysvetľujúcimi a približujúcimi účasť Slovákov v
boji za slobodu v rokoch 1914 – 1920 a za vytvorenie spoločného
štátu s Čechmi – Československej republiky. Slovensko by sa do
projektu malo zapojiť jednak preto, lebo hlavným vojenským organizátorom légií bol Milan R. Štefánik a jednak aj preto, lebo
podľa trojstranného memoranda medzi ČsOL, Spoločnosťou M.
R. Štefánika a Nadáciou M. R. Štefánika, podpísaného v roku
2012, bude sa na projekte svojimi aktivitami podieľať aj slovenská strana.
Prvým krokom bude samozrejme zhromaždenie potrebných financií na slovenský vagón, potom jeho rekonštrukcia a nakoniec
vybavenie potrebným zariadením a výstavnými panelmi.
Obraciame sa preto na všetkých členov Spoločnosti M.
R. Štefánika a sympatizantov, milovníkov vojenskej histórie
hlavne na dedinách, kde by mohli byť pozostatky po starých
vyhniach, kováčskych a zámočníckych dielňach, aby nám
pomohli zhromaždiť (darovať, zapožičať alebo aj zakúpiť
za symbolickú cenu) staré stroje a náradie, nákovy, zveráky,
dielenské stoly – ponky a podobne, ktoré by sa mohli stať súčasťou tohto vagóna. Prispejeme tak všetci spoločne k úspešnému zapojeniu sa Slovenska do projektu légiovlak.
Informácie o zariadeniach vhodných pre vybavenie kovodielne prosíme zasielať na adresu redakcie Bradla: marika.gallova@
gmail.com alebo na adresu: nadaciamrs@nadaciamrs.sk.
Za spoluprácu všetkým, ktorí s projektom výstavby slovenského vagónu v légiovlaku pomôžu, vopred ďakujeme.
Ferdinand Vrábel

Po stopách kanadského BRADLA
Podľa synovca Pavla zo sestrinej
strany, žijúceho v Kanade, čitateľom
Bradla sa rozpíšem o zašlej sláve jedinej čisto slovenskej dediny, ktorá v
rokoch 1930 – 1950 existovala na severoamerickom kontinente.
Obdivujem rodáka z Košarísk – generála Milana Rastislava Štefánika.
Podľa názvu vrchu, na ktorom sa nachádza jeho mohyla – Bradlo, pomenovali aj túto kanadsko-slovenskú dedinu.
Mnoho Slovákov a možno aj členov
S MRŠ nevie, že okrem slovenského
Bradla existovalo aj kanadské Bradlo.
Pri pobyte a štúdii podľa projektu, ktorý si vypracoval, poprosil aj kamaráta
z Toronta, šéfredaktora kanadského
Slováka Júliusa Behúla, aby mu pomohol. Šéfredaktor ho skontaktoval a
zoznámil so skutočne najlepším žijúcim
expertom na Bradlo – Rudym Biesom,

ktorý v tejto kanadskej dedine prežil 18
rokov od narodenia v roku 1938 a dodnes jej chotár pravidelne navštevuje.
Je to skutočne jeho srdcová záležitosť.
Absolvoval mnohé osobné stretnutia a
rozhovory s deťmi Bradla, ktorí sú dnes
sedemdesiatnikmi či osemdesiatnikmi.
Veľa času už nie je a krajina medzi Dunajom a Tatrami by mala vedieť o tejto,
v minulosti slávnej a dnes, žiaľ už na
mapách neexistujúcej dedine. V auguste roku 2012 aj vstúpil na teritórium
kanadského Bradla, ktoré sa nachádza
vyše 1300 km severovýchodne od Niagary v provincii Ontário.
Celosvetová hospodárska kríza začiatkom 20. storočia zasiahla aj Kanadu:
Pretože pracovných príležitostí na Slovensku nebolo veľa, mnohí slovenskí
emigranti prichádzali loďami do Halifaxu na východnom pobreží Kanady a

odtiaľ pokračovali v tom čase hlavným
dopravným prostriedkom – vlakom do
Montrealu v provincii Quebec. Tu pôsobil františkánsky farár Urban Koval,
ktorý mal známosti na vyšších miestach a preto začal mnohých Slovákov
nahovárať na vládny projekt – vyklčovanie lesov, farmárčenie a osídľovanie
ďalekého severu, rozľahlého Ontária.
Viacerí emigranti sa dali nahovoriť a
odišli na ďaleký sever za vidinou lepšieho života. Prvá skupina Slovákov sem
prišla v júni roku 1930. Bola im sľúbená
pôda za symbolickú cenu niekoľkých
centov, avšak za podmienky, ktorú museli dodržať. Počas piatich rokov museli
ročne vyklčovať, tri akre lesa, čiže vyše
šesť hektárov pôdy. Ak si postavili zrub
z dreva, stajňu a studňu a ak dodržali
všetky ďalšie vládou stanovené podmienky, stali sa legálnymi vlastníkmi pôdy.

BRADLO č. 66
Ako prví na toto územie prišli Jožo
Lasan s manželkou Kristínou a Jožo
Ziga. Krátko na to Ján Ševc, Ján Filo,
Karl Hreak, Andrej Janoška, Vydarený,
Kuhayda a ďalší. Dedina mala v čase
najväčšieho rozkvetu asi 150 obyvateľov. Emigranti prišli z okolia Prešova,
Mokrej Lúky, Pohorelej, Heľpy, Banskej
Bystrice, Chlebnice, Starej Huty, Myjavských kopaníc a ďalších slovenských
miest a dedín.
Slováci v Kanade často dokázali
nemožné. V divočine si svojpomocne
postavili nielen chalupy a stodoly, ale
aj poštu, školu, kostol, obchod a spoločenskú halu. Boli odkázaní jeden na
druhého a preto držali spolu. V prvom
rade museli za skutočne ťažkých podmienok vyklčovať lesy. Na začiatku nemali takmer nijaké mechanizačné prostriedky, len ručné píly, sekery a konské
záprahy. Drevo od nich vykupovala neďaleká papiereň. Po ťažbe ich čakala
ďalšia drina pri farmárčení. Pôda totiž
nebola veľmi úrodná – ide už o subarktické pásmo. Väčšinou pestovali ovos,
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kapustu a ďalšie nenáročné plodiny,
chovali kone, kozy, kravy ošípané, sliepky a poľovali. Správy o slovenskej
dedine Bradlo sa rýchlo šírili najmä
písomným stykom medzi Slovákmi a
preto prichádzali aj ďalší, či už príbuzní, ale aj neznámi. Obyvatelia Bradla
viedli aktívny spoločenský život, mnohí boli dobrí muzikanti, radi tancovali a
zadržiavali tradície a zvyklosti, ktoré si
doniesli z rodného kraja. Všetci dobre
spolunažívali – spájal ich spoločný jazyk – hovorilo sa po slovensky. Ďalšia
generácia detí z Bradla vďaka tomu,
že vyrastali v náročných podmienkach
sa dokázali v živote presadiť a uplatniť.
Mnohí študovali a dosiahli v kanadskej
spoločnosti vysoké uplatnenie. Niekoľkí
sa presadili v akademických kruhoch, z
Bradla pochádzali aj mnohí profesori.
V roku 1997, keď nadácia Ontario
Heritage Foundation inštalovalo pamätnú tabuľu – plaketu – na počesť pamiatky obyvateľom Bradla v meste Hearts
sa po prvýkrát v histórii po zániku dediny stretlo niekoľko ľudí pôvodom z

Bradla. Od tohto času bolo uskutočnených viacero stretnutí na uctenie si pamiatky obyvateľov kanadského Bradla,
niektoré aj za účasti veľvyslanca SR v
Kanade. Nikdy v histórii sa nestalo, aby
na ďalekom severe Ontaria viala vlajka
so slovenským dvojkrížom. Veľvyslanec zdôraznil, že konečne nastal čas
(žiaľ komunistický režim to neumožnil a
nepriznal), aby Slovákom zo zahraničia
pôvodná vlasť prejavila úctu. Dávno si
to zaslúžili. Slováci boli súčasťou histórie obrovskej Kanady, ktorá sa stala
ich nových domovom a dala im chlieb,
politickú, náboženskú alebo inú slobodu a uplatnenie, ktoré mnohí Slováci v
rodnej krajine nepociťovali.
Smutné je, že Bradlo úplne zaniklo
v päťdesiatich rokoch minulého storočia. To, čo predtým prekvitalo vďaka
pracovitým slovenským rukám v ďalekej pustatine kanadského severu si do
opatery opäť zobrala matka príroda.
Daniel Ďuračka

So Spoločnosťou M. R. Štefánika po Európe
PRAHA
Zájazdy so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika organizované Mgr. Petrom Uhlíkom sú vždy spojené s pripomenutím si života a účinkovania tohto nášho
významného vedca, politika, diplomata a
národovca. Na nich máme možnosť oboznámiť sa s mnohými historickými miestami i prírodnými krásami. Svoje čaro
majú ale aj v spoločnosti účastníkov,
ktorí tvoria zájazdy. Vždy sa vytvárajú
nové známosti a zažívajú pekné chvíle.
Tak tomu bolo aj 27. – 30. júla 2013,
keď sme nasadli do autobusu v Brezovej
pod Bradlom, zvítali sa so známymi a tešili sa na Prahu. Cestou sme sa zastavili
pri diaľnici a v piete poklonili pamiatke
Alexandra Dubčeka, ktorý v r. 1992 v
tých miestach havaroval. Navštívili sme
Observatórium AV ČR v Ondřejove a
príjemne sme sa ochladili v parku. Tešili
sme sa na Hrusice, v ktorých tvoril a má
múzeum jeden z najznámejších českých
maliarov a ilustrátorov Jozef Lada. Azda
každý pozná jeho pohľadnice, či postavy
vojaka Švejka, kocúra Mikeša… J. Lada
má neobyčajný a dosiaľ neprekonateľný
rukopis. I Pablo Picasso po zhliadnutí
jeho malieb sa vyjadril pred českým maliarom Jozefom Šímom: „To je váš naj-

lepší maliar.“
V Prahe sme sa ubytovali v hoteli
Baroko v Malešiciach. Pôvodne veľký
hospodársky dvor zo 17. storočia, prebudovaný na penzión splnil všetky naše
očakávania – pohodlné ubytovanie,
reštaurácia s posedením na dvore, bazén, tenisové kurty…
Pred veľkými horúčavami sme sa
skryli v tôni stromov na cintorínoch. Na
vinohradskom sme sa zastavili pred

Členky SMRŠ s Karlom Gottom.

hrobkou Václava Havla, na olšanskom
– pri pomníku Jána Kollára. Mgr. P. Uhlík pripomenul 220. výročie narodenia
vzdelanca, národovca a autora Slávy
dcéry. Poklonili sme sa pamiatke účastníkov zahraničného odboja, legionárov

a zastavili sme sa pri hroboch mnohých
významných osobností. Na Vyšehrade
to boli hroby B. Němcovej, B. Smetanu,
Slavín so známymi osobnosťami českej
kultúry i hrob Waldemara Matušku.
Samozrejme, že vždy pri návšteve Prahy naše kroky vedú na Petřín k
soche Milana R. Štefánika. Pokochali sme sa výhľadom z rozhľadne, prešli
sme sa Kráľovskou cestou z Hradu na
Staromestské námestie, zastavili pri Stavovskom divadle, Karlovej univerzite,
Betlehemskej kaplnke, Prašnej bráne,
Obecnom dome a boli sme aj na Bertramke, kde je v dome, v ktorom za pobytu
v Prahe žil W. A. Mozart – múzeum. Vyšliapali sme množstvo schodov na malé
námestie, kde sme stretli Karla Gotta pri
doobedňajšej prechádzke so psom. Bol
veľmi milý a bezprostredný, v krátkom
rozhovore sme povedali o našej návšteve Prahy so SMRŠ a on sa zmienil o koncerte, ktorý mal vo Vysokých Tatrách. Na
pamiatku sme sa spolu odfotografovali.
Prežili sme v Prahe pekné a naplnené
štyri dni. Tie poznatky a zážitky obohacujú náš vnútorný svet a to je naše trvalé
bohatstvo, o ktoré nás nikto a nič nepripraví.
Oľga Hrabovská
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PO PAMÄTNÍKOCH PRVEJ
SVETOVEJ VOJNY
V SLOVINSKU A TALIANSKU
V posledné májové dni sa členovia
Spoločnosti M. R. Štefánika opäť vydali
na ďalekú cestu. Cieľom ich cesty bolo
množstvo miest a mestečiek, pamiatok
na prvú svetovú vojnu. Keďže mnohé z
nich sme už videli, prejdime len telegrafický bez popisu, kde všade sme boli a
pristavme sa pri tom, ktoré vidieť a stáť
pri ňom bolo našim snom a zbožným prianím. A prianie sa stalo skutočnosťou…
Vojenské cintoríny v Slovinsku a miesto,
kde je pochovaný i môj dedičko Martin
Pagáč. Veľmi som túžila vidieť miesto
jeho posledného odpočinku. Po zastávkach: Klagenfurt-priesmyk Predel (1156
m) - Log pod Mangartom (navštívili sme
prvý cintorín rakúsko-uhorských vojakov
v Slovinsku) - Bovec (ubytovanie v hoteli
Kanin) - Julské Alpy a rieka Soča - Trent
(cintorín).
Pre mňa a môjho bratranca Viliama
Pagáča bol najdôležitejší tretí deň výletu, keď sme mali navštíviť vojenský cintorín v Ajševici pri Novej Gorici, kde je
pochovaný náš dedičko Martin Pagáč.
Pred 15 rokmi to vypátral môj ďalší bratranec JUDr. Viliam Rastislav Pagáč a
cintorín v r. 1998 navštívil. Na pamiatku
tam nechal tabuľku s údajmi odkiaľ dedičko pochádzal, kde a kedy zahynul.
Snažila som sa aspoň hypoteticky zrekonštruovať dedičkovu cestu vojnou. Bol
prevelený na sočský front ku Gorizii, kde
od 12. 5. 1917 do 8. 6. 1917 prebiehali prudké boje 10. sočskej bitky. A tu 23.
5. 1917 dedičko zahynul. Pochovali ho s
ďalšími stovkami padlých rakúsko-uhorských vojakov na cintoríne v Ajševici. V
tejto rozsiahlej bitke bolo 157 000 obetí
(zabitých, zranených a zajatých).
28. mája 2013, po 96 rokoch od smrti
môjho dedička, som s ostatnými členmi
zájazdu tento cintorín navštívila. Leží pri
Novej Gorici, pôvodná Gorizia pripadla
totiž Taliansku. Vojenský cintorín v Ajševici je jeden zo 150 vojenských cintorínov a pamätníkov sočského frontu. Je
na ňom pochovaných vyše 800 rakúskouhorských vojakov. Jednotlivé hroby už
žiaľ neexistujú. Boli označené železobetónovými krížmi, ktoré desiatkami rokov
zvetrali, drôty v nich zhrdzaveli a kríže
popadali. A údajne pri nedostatku železa
v 2. svet. vojne z týchto krížov železo povyberali. Niektoré kríže pozbierali a okolo hlavného pamätníka postavili tiež z kameňa 4 malé násypy, na ktoré pripevnili
toľko krížov, koľko sa ich tam zmestilo.
Na každom kríži bola pripevnená hliníková tabuľka s údajmi padlého vojaka. Kríž
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nášho dedička sme nenašli. Ale napriek
tomu to bol úžasný a dojemný zážitok
stáť na mieste posledného odpočinku
nášho predka. Nechali sme tam tabuľku
so slovenským i anglickým textom: „Milý
náš dedičko Martin Pagáč, splnili sme
sen našej babičky Evy, tvojich detí a vnukov navštíviť miesto Tvojho posledného
odpočinku. Veľmi si nám chýbal. Tvoji
vnuci Eva Pagáčová a Viliam Pagáč zo

V Ajševici

Starej Turej.“ Pri pamätníku sme si urobili malú pietnu chvíľku, za mladých mužov
pochovaných na tomto cintoríne sa prihovoril pán Peter Uhlík a pomodlila sa za
nich pani Irena Mlynárová z Košíc. Bola
to pre mňa i ostatných emotívna chvíľa
a nechýbali ani slzy smútku a ľútosti, že
naši rodičia museli vyrastať bez otca, že
my vnuci sme ho nikdy nepoznali. Aj pre
ostatných členov to bola citlivá udalosť.
Niektorí z nich tiež stratili dedov v prvej
svetovej vojne, ale na rozdiel od nás
dvoch nevedia, kde padli a kde sú pochovaní. Na kamennom pamätníku je v
nemčine vytesaný tento nápis: „Tu ležia
statoční chrabrí vojaci, ktorí počúvli Božiu vôľu, aby položili svoje životy za vlasť
a víťazstvo.“
Po návšteve cintorína v Ajševici nasledovalo mesto Grado – Aquilea – Redipuglia - cintorín rak.-uhorských vojakov Fogliano z rokov 1915 – 1918. Na
bráne je nápis: „V živote i smrti spojení.“
(Pochovali tu 7000 neznámych a 7550
identifikovaných vojakov monarchie.) –
kostnicu Oslavio nad Goricou – Tolmin (v
r. 2010 tu odhalili slovenský a slovinský
ministri obrany jediný pamätník, ktorý je
venovaný všetkým Slovákom padlým
na sočskom fronte medzi rokmi 1915 –
1917. Je na ňom nápis v slovenčine a sú
tu uvedené jednotlivé divízie, v ktorých
slúžili slovenskí vojaci. Medzi nimi IR 71
(IR = infantry regiment) – 71. trenčiansky peší pluk a i IR 72 – 72. bratislavský
peší pluk. V prvom bolo 85% Slovákov a
v druhom 51%. Do týchto dvoch plukov
rukovali muži a chlapci zo Starej Turej,
Myjavy, Brezovej a z ďalšieho okolia západného Slovenska) – Kobarid – Udine

– Campoformido (malá pietna slávnosť,
položenie venčeka k pamätnej tabuli M.
R. Štefánika. Naše stretnutie s miestnou
honoráciou sprostredkoval neďaleko žijúci Slovák Rudolf Vrba.) – Graz. Tento
článok som napísala preto, aby sa vedelo, že i po storočí sa vo svete nezabúda
na obete prvej svetovej vojny. Ale hlavne
preto, že žije ešte veľa vnukov, ktorí majú
šancu zistiť, kde ich starí otcovia padli a
kde sú pochovaní (ďalšia generácia už
záujem o pradedov zrejme nebude mať).
Treba sa pokúsiť napísať do Vojenského
archívu do Budapešti, odkiaľ pošlú kópiu
úmrtného listu.
Eva Tomisová
„VANDROVKA“
BAVORSKOM A TIROLSKOM
V dňoch 29. 8. – 3. 9. 2013 sa uskutočnil autokarový zájazd členov Spoločnosti M. R. Štefánika po území Rakúska,
Nemecka a Talianska. O jeho bližšej
náplni sme sa porozprávali s organizátorom a vedúcim cesty, čestným predsedom SMRŠ Petrom Pavlom Uhlíkom.
* Aký charakter mala táto spoločná
cesta?
Predovšetkým turisticko-poznávací,
v historickom kontexte zameraný aj na
udalosti prvej a druhej svetovej vojny,
samozrejme na československý odboj s
nimi spojený.
* Odchádzali ste v deň štátneho
sviatku SR, Slovenského národného
povstania.
Samozrejme, jeho výročie sme si v
autokare pripomenuli v súvislosti so Štefánikom, ktorého meno bolo významným
symbolom druhého odboja. Existovala I.
a II. československá partizánska brigáda
M. R. Štefánika (jej oddiel pod vedením
Jána Reptu pôsobil v kraji pod Bradlom), pancierový vlak Štefánik a podobne. Členka Správnej rady S MRŠ Mária
Gallová pripomenula súčasné aktivity
Múzea SNP v Banskej Bystrici, ako aj
najbližšie úlohy nášho štefánikovskeho
združenia.
* Akou trasou ste sa presúvali?
Štart bol v Brezovej pod Bradlom,
potom nasledovala jazda cez Piešťany,
Bratislavu, Hainburg, Viedeň, Mondsee,
// Bad Tőlz, Peiting, Fűssen, Schwangau,
// Fernpass, Imst, Oetz. /// Späť z Oetz
cez Imst, Fernpass, // Garmisch-Partenkirchen, Oberau, Miesbach, // Salzburg,
Melk, Viedeň, Hainburg, // Bratislavu,
Piešťany do Brezovej pod Bradlom.
* Kde ste bývali?
Prvú noc v JDH Fűssen, ďalšie štyri dni v penziónoch Marita a Olympia v
Oetz. Boli sme spokojní.
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* Ako ste plánovaný program plnili?
Samozrejme cestou v oboch smeroch,
hlavne však v okolí nášho ubytovania: v
bavorskom kraji Allgäu a v tirolských Alpách s údoliami Őtztal a Pitztal. Prevandrovali sme ich krížom krážom.
* Kde všade ste sa zastavili na trase
vašej cesty?
Tradične pri rakúskom jazere Mondsee, kde niektorí obedovali, ďalší sa
prešli k vode a obzreli si okolie patriace
už do Solnej komory… Dostatok času
sme mali na prehliadku starobylého
kúpeľného Bad Tőlz s pivárskou tradíciou južne od Mníchova. Svetoznámym
mestom ho urobil rodák Ottfried Fischer,
hlavný predstaviteľ policajta v televíznom
seriáli “Der Bulle von Tőlz”. Na pôvabnom námestí sme si pripomínali niektoré
sekvencie z filmu… Pre tonáž autokaru
nevyšiel nám zámok Linderhof, jeden z
najhodnotnejších v Bavorsku, pomenovaný podľa tristoročnej lipy v barokovom
parku. V Steingadene sme však odbočili
do poľa k oválnemu rokokovému kostolu Wieskirche, ktorý je nielen pútnickým
miestom, ale aj svetovým kultúrnym dedičstvom UNESCO. Stavba bola dokončená v roku 1754, štukatúru, fresky a
sochy vytvorili majstri wessobrunnerskej
školy (google: Wieskirche You Tube)...
Fűssen, najvyššie položené mesto Nemecka, ležiace vo východnom Allgäu
na rieke Lech, je obklopené mnohými
jazerami. Prehliadli sme si ho vo večerných hodinách. Na strmej skale nad starobylým centrom nás zaujal vysvietený
biskupský zámok Hohes Schloss z roku
1505 a pri rieke Kostol Sv. Ducha. Dozvedeli sme sa aj o tunajšej viacstoročnej tradícii výroby lutien a huslí, ktorých
prvý cech vznikol v 16. storočí.
* Na druhý deň ste prešli rozprávkové okolie Schwangau pod Ammergauskymi Alpami.
Presne tak. Navštívili sme dva svetoznáme zámky: Hohenschwangau, ktorý
na ruinách bývalého hradu postavil v
tridsiatych rokoch 19. storočia bavorský
kráľ Maximilian z rodu Wittelbachovcov a
Neuschwanstein, ktorý v roku 1869 začal
na mieste ruín dvoch hradov stavať jeho
syn a nástupca Ludvig II. V roku 2007
bol zámok vyhlásený ako ôsmy z nových
divov sveta. Leží nad roklinou na hrebeni veľkolepej krajiny s vodopádom, nad
ktorým sa vo výške takmer sto metrov
pnie visutý most Marienbrűcke, pomenovaný po kráľovej matke. Je z neho najkrajší pohľad na zámok, v ktorom sme
si potom všimli aj rodový erb s nápisom
“Ludwig II. Kőnig von Bayern, Pfalzgraf”.
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Zo zámku sme niektorí zostúpili po značenej cestičke k vodopádu pod spomínaným mostom a v kaňone, pozdĺž kaskád
i perejí rieky Pollat, pokračovali sme bizarným chodníkom k mlynu na drtenie
kameňa. Odtiaľ sme sa oblúkom vrátili
späť k autobusu na parkovisko. Po krátkom oddychu vystúpili sme na Hohenschwangau, kochali sa v jeho záhradach
a výhľadmi na okolie s glaciálnym plesom Alpsee. Za horou ukrytú, trblietajúcu
sa hladinu Schwansee, videli sme zo
zámku Neuschwanstein.
* Vráťme sa ešte k jeho budovateľovi a vlastníkovi Ludwigovi II., teda po
našom Ľudovítovi II.
Veľa sa o ňom popísalo v dobrom i
zlom, mal mnoho prívlastkov. Pre jedných bol rozprávkovým kráľom, pre iných
šialencom. Určite však nebol dobrým
vládcom, politiku nechal na zjednotiteľa
Nemecka Bismarcka. On sa viac venoval
svojim romantickým záujmom, stavbám

Hotel Stern v Öetzi.
Foto: L. Koudelka

i ďalších zámkov. Takmer rovnako vrelý
vzťah k prírode a poézii mal so sesternicou Alžbetou Bavorskou (Sisi), rakúskou
cisárovnou. Ich priateľstvo pretrvalo až
do jeho tragickej smrti vo vodách Starnberskeho jazera v roku 1886, kde bol
krátko predtým na zámku Berg násilne
izolovaný. Pre jeho “nesvojprávnosť” sa
regentom stal jeho strýko Luitpold. Už
len dodávam, že tento “blázon” svojími
“chorými” nápadmi prispieva dnes denne miliónmi do zisku z cestovnom ruchu
Bavorska.
* Ako je možné, že Ľudovít II. miloval hudbu Richarda Wagnera, myslením revolucionára?
Aj mňa na mieste napadla táto otázka, na ktorú ťažko odpovedať. Skladateľ
však o Ľudovítovi zanechal svedectvo,
ktoré po mojich dojmoch zo Schwangau,
zdá sa najvýstižnejšie: “Je taký pekný a
múdry, clivý a rozkošný, až sa bojím, že
sa jeho život musí rozplynúť v tomto vulgárnom svete ako prchavý sen bohov”.
A propos, ani jeden ani druhý neboli pre
konzervatívnu bavorskú spoločnosť prijatelní!

* Do Tirolska ste prešli za Fűssenom, potom cez priesmyk Fernpass
(1209) a Imst ste došli do Oetz.
Toto mesto nám už roky slúži ako
východisko do okolia. Hneď večer po
ubytovaní sme sa v jednej z jeho uličiek
pešej zóny úplne nevinne zapojili do
typickej tirolskej zábavy na počesť horských vodcov… V sobotu ráno sme po
raňajkách naším autobusom vyrazili proti toku Ache do Sőldenu (1377). V tomto
svetovom lyžiarskom stredisku, ktorého
tradíciu založil farár Franz Senn, zakúpili
sme si trojdňovú kartu (Őtztal Card) na
prepravu v Őtztalských Alpách. Potom
sme pokračovali do najhornejšej časti
údolia, do obce Vent (1990), pre horolezcov. My sme však prišli skromnejší a
lanovkou Wildspitze Vent sme sa vyviezli
k chate Stablein Alm (2356), odkiaľ sme
po panoramatickej ceste a za slnečného počasia oblúkom zostúpili do Ventu.
Výhľady boli výborné… Druhá skupina –
Peter Horniaček, Jana Ochodnická a Ján
Talajka – absolvovali náročnejší výstup
na chatu Martin-Busch-Hűtte (2501) a
nazad. Boli už nie ďaleko od miesta nálezu “muža z ľadu Őtziho” z neskorej doby
kamennej (eneolit), ktorého nad chatou
Similaun (3019), vo výške 3200 metrov
a kúsok už na talianskej strane (južné
Tirolsko), objavili manželia Simonovci z
Norimberku v roku 1991. Po návrate do
Sőldenu sme využili modernú lanovku na
Gaislachkogel (3058), ktorého zasnežený vrchol je v totálnej prestavbe. Na turistov sa však nezabudlo sprístupnením
skalných brál v najbližšom okolí. Známy
vrcholový kríž bude v budúcnosti dosiahnuteľný už len z horného poschodia novej reštaurácie.
* V nedeľu ste prešli Pitztalom,
oddeleným od vás pohorím Geigenkamm. Výlet ste zavŕšili v závere údolia na snehu a nad ľadovcom.
Presne tak, ale začiatok sviatočného
dňa sme zasvätili Bohu presne podľa 3.
prikázania v Dekalógu. Dôstojne sa o to
pričinili Zuzky Hanuliaková a Hybenová.
Potom sme už, popri rieke Pitze, cez
Arzl (zaujímavosťou je tu hlboká roklina, preklenutá najvyšším závesným lanovým mostom v Európe, 94 m výška a
138 dĺžka, pomenovanom po Benni Reichovi, známom lyžiarovi), Wens (majú
tu 700-ročný funkčný dom, najstarší v
Tirolsku) a St. Leonhardt , pricestovali
do Mittelsbergu. Dolina je na rozdiel od
Őtztalu civilizačne chudobnejšia, ale prírodných krás má na rozdávanie: okrem
skál najrôznejších tvarov videli sme kvitnúce lúky, rašeliništia, pasúce sa kravy,
územie pretkané horskými chodníkmi.
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Najväčším lákadlom pre nás však bol
Pitzenexpress, pozemná lanovka v Mittelsbergu, ktorá nás skalným tunelom
vyviezla z výšky 1720, do výšky 2840
metrov za osem minút! Vystúpili sme na
úpätí vrchu Mittagskogel, vyfotili sme si
trocha vzdialenú Kaplnku bieleho svetla
z carrarského mramoru a nasledujúcou
visutou lanovkou sme sa dostali na Hinteren Brunnenkogel (3440). Pred rokom
tu dali do prevádzky “Café 3440”, reštauráciu, v ktorej sme si aj my dali kávu a
splnili tak sen Evy Groh. Cez priehladné steny sme vnímali ľadovec pod nami
a okolité štíty s “blízkym” Wildspitze
(3774), patriacim do katastra obce, z
ktorej sme sa hore vyviezli. Nový kríž
na najvyšší vrch Tirolska dopravili vrtulníkom z Ventu. Po návrate k autobusu
začalo pršať a tak sme sa krátko po obede vrátili do Oetz, kde už svietilo slnko.
Zostávajúci čas sme využili podľa vlastného uváženia. Ja som šiel k rieke Ache,
kde prebiehal záver vodného slalomu
Deutschland cap 2013. Bol tam už Peter
Molnár a urobili sme zopár fotiek. Potom
som sa s početnou skupinou vyviezol
lanovkou Acherkogelbahn nad mestečko a po polhodinovom pochode v sychravom počasí sme navštívili vykúrenú
chatu Bieleferder Hűtte (2150). Posedenie v príjemnom prostredí sme využili na
hodnotenie spoločného pobytu, ktorého
druhú polovicu sme začali. Po návrate
k penziónu som sa ešte, spolu s ďalšími,
vydal na prechádzku k pamätníku Miroslava Tyrša (1832-1884), ktorý v dravej
Ache zahynul. Bol zakladateľom Sokola
v roku 1862 i jeho náčelníkom a tvorcom
sokolskej telovýchovnej sústavy. V pedagogike presadzoval princípy antickej
kalokagatie. Hnutie pretrvalo i po jeho
smrti a sokoli sa v Štefánikových légiách
najvýraznejšie pričinili o vznik Československa. V novej republike sokolstvo zapustilo zdravé korene i na Slovensku.V
širších súvislostiach o Tyršovi hovorila aj
Ľubica Viestová.
* V stanovenom pláne ste mali aj
tzv. “voľný program”, uvedený hneď
po nedeli, čo sa pod tým myslelo?
Všetci sme mali účastnícku kartu,
mohli sme cestovať na 60 km úseku autobusovými spojmi, používať lanovky,
kúpať sa v krytých bazénoch, navštíviť Őtziho dedinu i ďalšie múzeá, areál
adrenalínových športov a podobne. No a
podľa toho sme si z ponuky individuálne
vyberali. Napríklad ja som bol úplne sám
vo vysokohorskom lyžiarskom stredisku
Kűhtei (2020), no v Timmelsjoch (2509)
sme sa už stretli mnohí zo zájazdu. Tomuto priesmyku patrí primát najvyššieho
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alpského cestného prechodu z Rakúska
do Talianska (zo severného do južného
Tirolska, zo Sőldenu do Merana). Kedysi tu fungoval pašerácky chodník. Je to
miesto bez ľadovca, ale fúkal studený
vietor a kto mal rukavice ako ja, použil
ich. Od moderného múzea o histórii budovania cesty, mali sme výborný výhľad
na všetky smery. Pešo sme prešli i na
taliansku stranu. Pred posedením v teplej chate sme odfotili pamätnú tabuľu
z roka otvorenia prechodu 1959, na ktorej zhruba stojí, že “žiadni politici národy
nerozdelia”. Silná skupina sa stretla aj v
Obergurgli (1927), v tomto pôvabnom turistickom stredisku s Kostolom Sv. Jana
Nepomuckého, s pomníkom Augusta
Piccarda, lanovkou na Hohe Mut (2670),
odkiaľ sa vychádza na turistické trasy.
Podobný záujem bol aj o jazdu linkovým
autobusom zo Sőldenu po Gletscherstrasse (ľadovcovej ceste) na Schwarze
Schneid (3367), odkiaľ sú nádherné výhľady na alpské vrcholy i ľadovec Tiefenbachgletscher. Nováčikov tam priviedol
Milan Mariňák a na svoje si výkladom o
alpských glaciáloch prišiel Ivan Capek.
Všetci sme sa opäť stretli o 19,00 hodine v hoteli Stern, nachádzajúcom sa
v starej časti Oetz pod kostolom svätých
Juraja a Mikuláša. Po spoločnej večeri,
ktorej predchádzala báseň J. W. Goetheho Wanderers Nachtlied prednesená
Braňom Zruttom a môj krátky príhovor,
družne sme hovorili o skúsenostiach a
zážitkoch prežitých dní. Za našu omladinu úprimne poďakovala Daniela Hricová.
* Záverečný deň pobytu ste opäť
venovali Bavorsku.
Bolo to šťastné rozhodnutie zvoliť
trasu domov znova cez túto krajinu. Po
skorších raňajkách v penziónoch sme
jantárovou cestou cez Fernpass, už o deviatej predpoludním, prišli do GarmischPartenkirchenu. Hneď za priesmykom
sme sa ocitli v nádhernej krajine, označenej pre turistov ako “Zugspitze Land”,
geograficky ako Werdenfelser Land. Nad
robustným horizontom okolitých štítov,
vypína sa v pohorí Wettersteingebirge –
Zugspitze (2964), najvyšší vrch Nemecka… Garmisch-Partenkirchen je veľkou
dedinou so zvláštnymi právomocami.
Už v roku 1936 hostil účastníkov štvrtej
zimnej olympiády, zneužitej nacistami.
V súčasnosti patrí na prelomoch rokov
k poriadateľom Turné štyroch mostíkov
(Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen). Majstrovstvá sveta v lyžovaní
tu boli v rokoch 1978 a 2011. Túlali sme
sa uličkami v centre okolo vymaľovaných
domov s kvetinovými balkónmi; odpočívali sme na lavičkách nádherného parku,

ukrytí pod stromami pred lúčmi horúceho slnka. Niektorí sme si dopriali kávu v
prepychovej reštaurácii, kde nás obslúžila Slovenka pochádzajúca zo Spišskej
Novej Vsi. Jedným slovom prežili sme
krásne dopoludnie a odchádzali sme s
túžbou opäť sa sem niekedy vrátiť. Posledný pohľad na Zugspitze a niečo po
jedenástej sme Ga-Pa opustili. Ešte v
Bavorsku, medzi Tőlzom a Miesbachom,
v chotári obce Durnbach, chceli sme navštíviť vojenský cintorín. Je na ňom pochovaných 2934 Britov a Američanov,
väčšinou letcov, padlých v druhej svetovej vojne. Ležia medzi nimi aj príslušníci
z iných národov, hlavne Poliaci a Indovia. Pohrebisko sme si však “prezreli” len
z autobusu, lebo na pravej strane cesty
nebolo parkovisko. Vo výhľade nám nič
neprekážalo, ale aj tak škoda (google:
Durnbach War Cemetery You Tube)…
Potom sme zastavili už len pri reštaurácii
zariadenia Rossenberger na rakúskej diaľnici a pred vstupom na Slovensko sme
v Melku nakúpili domov darčeky.
* Na čo účastníci zájazdu určite nezabudnú?
Na to, že Bavorsko a Tirolsko majú
mnohé spoločné, čo je dané historicky.
Mestské a hlavne rurálne obyvateľstvo
urobilo z oboch krajín doslova parky.
Všade obrobená zem, vzorný poriadok
a čistota, uvedomelá disciplína s pravidlami pre všetkých. Na cestách dodržiavanie dopravných značiek a maximálne
dovolenej rýchlosti. Fascinuje tolerancia
vo vzťahoch medzi cirkvami a uznávanie
ich úlohy v spoločnosti (v školách povinné náboženstvo), rešpekt k príslušníkom iných rás a národností… Ale aj
náš kolektív bol dobrým, hoci dočasným,
navzájom sa rešpektujúcim spoločenstvom. Jeho zásluhou sme videli i prežili
všetko naplánované, pričom mi výrazne
pomohli Pavol Dekánek, Eva Groh, Jana
Krajčírová a čestný člen SMRŠ Ladislav
Koudelka.
Za rozhovor poďakoval
Michal Maliarik

Žil som krásny život. Prežíval
som večnosť v sekundách.
***
Ja s udivením hľadím
do vesmíru a snažím sa určiť
v ňom súradnice mojej duše.
M. R. Štefánik
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Druhý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská 2013 je za nami
V dňoch 13. – 14. 7. 2013 sa uskutočnil druhý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská. Akciu usporiadala Československá obec legionárska, jednota Český Brod, Nadácia Milana
Rastislava Štefánika z Bratislavy a Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika z Brezovej pod Bradlom za podpory viacerých mestských a miestnych samospráv. Ideou podujatia je pripomenúť si
dve najvýznamnejšie postavy našich moderných dejín – Tomáša
Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, zakladateľov
Československa, organizátorov československého zahraničného
vojska – légií a ich ideály – humanizmus, lásku k slobode a nezávislosti, myšlienku rovnoprávnosti a mierovej spolupráce medzi
národmi.
Počas dvoch dní sme prešli významné miesta viažúce sa k životu a dielu T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Hodoníne, na
Brezovej pod Bradlom a v Košariskách. Vo viacerých mestách a
dedinách na trase sme sa zastavili pri pomníkoch padlých v prvej
aj druhej svetovej vojne, poklonili sme sa ich pamiatke a prezreli
sme si aj historické a kultúrne pozoruhodnosti, okolo ktorých sme
prechádzali.
Po štarte v Hodoníne pri soche T. G. Masaryka na Námestí 17.
listopadu sme sa zastavili na ulici Dolní Valy pred domom MUDr.
Josefa Hrubého, kde 5. 11. 1918 zasadala prvá slovenská Dočasná
vláda pod vedením MUDr. Vavra Šrobára, potom sme si pozreli
školu s bustou TGM, pretože na tom mieste stával rodný dom T.
G. Masaryka. Ďalšími zastávkami boli Skalica, Mokrý Háj, Radošovce, Častkov a Sobotište. V Sobotišti sme sa po prehliadke
miestnych pozoruhodností posilnili výdatnými porciami halušiek
a potom pokračovali do cieľa prvej poletapy – na hrad Branč. Tam
sme si zásluhou Petra Tichého a Jana Kincla pochutnali na výbornom guláši a do noci besedovali o zážitkoch z prvého dňa cykloprejazdu pri opekaní slaniny a špekáčkov. Magická noc na hrade
Branč bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých účastníkov.
Druhý deň sme po budíčku a uprataní táboriska dostali hneď
ráno zásluhou Jana Kincla chutnú rannú polievku, kávu a čaj. Po
štarte druhej poletapy sme pokračovali cez Turú Lúku, kde sme
si okrem pomníka popravených evanjelikov pozreli aj krásne
zreštaurovaný pomník obetí prvej svetovej vojny z Turej Lúky a
rodný dom architekta Dušana Jurkoviča. Na Myjave sme obdivovali pomník M. R. Štefánika, dielo talianskeho legionára Rudolfa Březu z roku 1921 a po oddychu sme vyrazili cez Polianku a
Priepasné na Bradlo, kde sme si uctili pamiatku M. R. Štefánika
a jeho talianskeho sprievodu položením venca. Potom už nasledovalo privítanie zástupcom primátorky mesta Brezová pod Bradlom, pánom Ivanom Ďurkovičom a krátky výklad pána Mgr. Petra
Uhlíka zo Spoločnosti M. R. Štefánika a profesora Jána Fusku,

Stretnutie generácií
Obec Kalište je jedným zo 102 vypálených obcí na území SR, ktoré sa počas
druhej svetovej vojny stali terčom brutálneho besnenia nacistov. Vďaka hrdinom
tých dní a vďaka osloboditeľom po mnohých rokoch nastal mier. Už 68 rokov žije
Európa – a teda aj SR – v mieri.
V tejto dedinke sa život už neobnovil,

čestného predsedu Nadácie M. R. Štefánika. Obaja rečníci účastníkom priblížili krátku históriu stavby mohyly a myšlienky česko-slovenskej vzájomnosti, charakteristické ako pre činnosť T.
G. Masaryka, tak aj M. R. Štefánika. Práve myšlienka bratstva
Čechov a Slovákov má v tomto kraji stáročné tradície a bohatú
históriu.
Po zjazde do Brezovej pod Bradlom sme si pozreli pamiatky
na námestí a po zastávke pri pomníku Majstra Jána Husa sme už
pokračovali po cyklotrase až do cieľa cykloprejazdu pred Múzeom – rodným domom M. R. Štefánika na Košariskách. Tam
nás privítal predseda spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Ján Tatara,
ktorý účastníkom rozdal propagačné materiály (časopis Bradlo a
publikácie o M. R. Štefánikovi) a poďakoval sa za pestovanie odkazu M. R. Štefánika a československých légií. Potom nasledovalo krátke vyhodnotenie druhého ročníka cykloprejazdu, rozdanie
účastníckych diplomov, ktoré opäť zabezpečila tlačiarenská firma
pána Fedora Mikulčíka a ukončenie druhého ročníka cykloprejazdu Hodonín – Košariská.
Druhého ročníka cykloprejazdu sa zúčastnilo aktívne celkom
14 cyklistov; niektorí však prešli len časť trasy; celú trasu absolvovalo sedem cyklistov. Tento rok sme mali aj lepšie logistické
zabezpečenie ako minulý rok. Na štarte v Hodoníne, na hrade
Branč a na Bradle sme usporiadali aj výstavu o dejinách čs. légií a
projekte Legie 100, kde sme záujemcom rozdávali aj propagačné
materiály a časopis Legionářský směr. Zdravotnícky dozor nám
zabezpečili tento rok Sokoli, MUDr. Zdeněk Hlobil a Věra Matuštíková z Veselí na Moravě, ktorým patrí naša vďaka. Našťastie
– ak nepočítame jedno bodnutie osou do krku, ktorého obeťou
sa stal Feďo Vrábel – nemali žiadnu prácu, pretože celá akcia sa
zaobišla bez akéhokoľvek pádu či zranenia.
Tento rok, na rozdiel od minulého roku, nám vyšlo aj výborné
počasie, takže akcia bola aj z tejto stránky vydarená. Najmladším
účastníkom druhého ročníka cykloprejazdu bol sedemnásťročný
Vít Kocmánek z Lanžhotu a najstarším 72 – ročný starosta Sokola
z Kyjova, Přemysl Kočí.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na akcii aktívne zúčastnili, predovšetkým Petrovi Tichému, Janu Kinclovi, Jirkovi Vrbovi,
Radkovi Říhovi atď., bez ktorých pomoci by sa cykloprejazd nemohol vydariť tak, ako sa vydaril. Dobrý kus propagačnej práce
urobilo aj pozvanie účastníkov geocachingu ako do Hodonína, tak
aj na hrad Branč a na Košariská. Viacerí z nich prejavili záujem
ako o dejiny légií, tak aj o samotnú akciu cykloprejazd, takže dúfajme, že v budúcom, treťom ročníku v roku 2014 sa naše rady
ešte viac rozšíria.
Ferdinand Vrábel

ale vďaka neúnavným organizátorom
kultúrneho života, vďaka SZPB a Múzeu
SNP pod záštitou predsedu banskobystrického samosprávneho kraja sa v roku
2006 začalo pravidelné stretnutie generácií pod názvom „NEZABÚDAME“.
Malá osada v tie dni ožíva. Každoročne
pribudne niečo nové: odhaľuje sa pomník, sprístupní sa „obnovená“ poľná
nemocnica, sadia sa stromy v Sade

života (predstavitelia z každej vypálenej obce vysadili po jednom ovocnom
strome),… Kalište nie je len historické
miesto. Je to zdroj našej národnej hrdosti, pôvodca viery v ľudské hodnoty a
prameň duchovnej sily. Toho roku bola aj
Spoločnosť M. R. Štefánika prítomná na
8. spomienkovom podujatí 17. augusta
2013.
- mg -
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Zo stretnutí s priateľmi
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika dlhodobo spolupracuje s mnohými občianskymi združeniami a spoločnosťami, ktoré šíria pokrokové myšlienky, etické a morálne hodnoty, humanizmus, pokrok a demokraciu. Vedenia Spoločností (členovia správnych rád, výborov, predsedníctiev), ale aj radoví členovia sa navzájom zúčastňujú na vzdelávacích podujatiach, valných zhromaždeniach a rôznych vzdelávacích aktivitách. Postupne predstavíme všetky naše „družobné“ spoločnosti. Uvítame podnety aj z radov Klubov SMRŠ, resp. individuálnych členov.

– Masarykovo demokratické hnutí –

Masarykovo demokratické hnutí je občianske združenie, ktoré vzniklo v novembri
1989 – za účasti Václava Havla, Alexandra Dubčeka a Emila
Ludvíka, jedného z posledných
tajomníkov prezidenta Edvarda
Beneša – zostavením a podpísaním jeho deklarácie. Hlavnou
úlohou jeho činnosti (prednáškovej, výstavnej, publikačnej
a vydavateľskej) vtedy bolo,
aby sa etické, morálne a humanitné idey Tomáša Garrigua
Masaryka stali stálou súčasťou
novovznikajúcej demokratickej
spoločnosti.
História
Ustanovujúce zhromaždenie sa za účasti zakladajúcich
členov, oznamovacích prostriedkov a významných osobností
zišlo 24. mája 1990 vo veľkej
sále paláca Sylva – Taroucy
(vtedy Klub školstva na Příkopě
10). Za predsedu MDH si zvolil
dr. Emila Ludvíka. Ešte v roku
1990 prijalo čestné členstvo
veľa známych osobností (napr.
George Bush st., Margaret Thatcherová, Cham Herzog, Francois Mitterand). O desať rokov
neskôr prijal čestnú medailu T.
G. Masaryka MDH prezident
George Walker Bush ml. Z českých osobností v roku 1990 prijali čestné členstvo napr. Rafael
Kubelík, dr. Anna Masaryková,
Vlasta Chramostová, František kardinál Tomášek, Radim
Palouš, Alexander Dubček a

Václav Havel. Prezident Václav Havel v roku 1993 a 1995
otvoril za účasti vnučiek T. G.
Masaryka (Anny a Herberty)
dve významné výstavy (Herbert
Masaryk, T. G. Masaryk – človek a umenie), poriadané MDH
v Prahe na Národnej triede, ktoré videlo asi 50 tisíc záujemcov.
Obe výstavy boli doplnené večermi so známými spisovateľmi (Pavel Tigrid, František Kožák, František Nepil, František
Kautman, Miloslav Švandrlík,
Jiří Stránský), hercami (Svatopluk Beneš, Josef Abrhám,
Radovan Lukavský) a ďalšími
umelcami (Karel Bergmann,
Karel Čáslavský, Rudolf Pellar,
Vlastimil Venclík).
Podarilo sa obnoviť vydávanie časopisu ČAS (založený
Janem Herbenom s podporou
T. G. Masaryka v roku 1886)
v pôvodnom formáte. Začala
sa prednášková, publikačná a
vydavateľská práca (práca na
projekte „Šírenie myšlienkového, kultúrneho a spoločenského
odkazu T. G. Masaryka). Uskutočňovali sa prednášky o živote
a diele TGM na stredných školách (dr. Zdeněk Koňák, doc.
Vratislav Preclík, doc. Bořivoj
Petrák) i s využitím videoprojekcie Karla Čáslavského a Milana Maryšku.
Na začiatku deväťdesiatych
rokov sa podujatia MDH objavovali často v oznamovacích
prostriedkoch, vrátane televízie
(výstavy, Lány, snaha o postavenie pomníka TGM v Prahe)
nielen vďaka priamej morálnej
podpore Václava Havla, ale i
ďalších predstaviteľov, ktorí sa
stali členmi Masarykovho demokratického hnutia (kancelár
Schwarzenberg, ministri Milan
Antal, Josef Lux a ďalší)

V roku 1995 sa v sále Ministerstva obrany v Tychonovovej ulici zišiel prvý snem MDH
(cez 200 delegátov), ktorý potvrdil dr. Emila Ludvíka ako
predsedu a zvolil podpredsedov
(prof. Milana Machovca, dr.
Josefa Patejdla, doc. Vratislava
Preclíka, dr. Antonína Suma).
Na sneme prehovorili aj
predstavitelia pozvaných demokratických organizácií a
spoločností, Českej obce Sokolskej, Českého junáka, Klubu
dr. Milady Horákovej, Českého
svazu bojovníkov za svobodu,
Konfederácie politických väzňov, Spoločnosti Jana Masaryka, Zväzu PTP, Spoločnosti dr.
Edvarda Beneša a Masarykovej
spoločnosti. Za Československú obec legionársku predniesol
zaujímavý prejav, vzťahujúci sa
k tradícii Masarykových legionárov generál Tomáš Sedláček.
Pôvodné stretnutia MDH,
ktoré sa uskutočňovali na Novotného lávce s osobnosťami,
zaoberajúcimi sa TGM (Ján
Mlynárik, Jaroslav Opat, „prezidentov väzeň“ Vladimír Škutina, Petr Pithart, Pavel Pecháček, Pavel Tigrid a ďalší) boli
nahradené divadelnými predstaveniami v spolupráci s Národným divadlom ako Večer v
Divadle Kolowrat (Jan Kačer,
Táňa Fišerová, Nina Divíšková,
Rudolf Pellar, Jan Petránek, Jiří
Suchý, Ivan Medek, Jitka Moravcová, Vladimír Preclík, Zlata Fořtová a Vratislav Preclík s
pútavým rozprávaním o Masarykových legionároch a ďalší).
Vzhľadom k tomu, že predseda
dr. Ludvík bol hudobník, pracoval v predsedníctve a vtedajšom
hlavnom výbore MDH i rad
dobrých hudobníkov (dr. Miloslav Malý, Miroslav Ducháč,

prof. Luboš Sluka, Ivan Štedrý)
a na podujatiach vystupoval aj
rad hudobných telies (Panochovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Smetáčkovci a ďalší.)
Od roku 1997 udeľovalo
predsedníctvo
Masarykovho
demokratického hnutia čestné
medaile T. G. Masaryka významným a zaslúžilým osobnostiam za vernosť jeho odkazu a jeho uskutočňovaniu.
Prvým nositeľom tejto čestnej
medaily bol prezident Českej
republiky Václav Havel, ktorý
medailu dostal za prítomnosti
oznamovacích prostriedkov na
Pražskom hrade 24. mája 1997.
Ďalšími nositeľmi tejto medaily ešte v tom istom roku boli
predseda Senátu Petr Pithart,
predseda Parlamentu ČR Miloš
Zeman a predseda vlády Václav Klaus, ktorí toto významné
ocenenie prevzali 14. septembra v Sukovej sieni Rudolfína
pri príležitosti 60. výročia smrti
prezidenta Masaryka. Prvým
nositeľom tohoto uznania in
memoriam sa stal Jan Palach.
Na pôde MDH bola ustanovená Nadácia pre postavenie
pomníka T. G. Masaryka v Prahe (dr. Sedláček, doc. Veverka,
doc. Hořec a ďalší), starajúca sa
spolu s predsedníctvom MDH
nielen o pomník TGM, ktorý
bol slávnostne odhalený prezidentom Václavom Havlom na
Hradčanoch 7. 3. 2000, ale i
ďalšie pamätníky T. G. Masaryka (Petrohrad, Užhorod ai.).
Čulo sa rozvíjala činnosť mimopražských klubov TGM (Tábor, Kopřivnice – pan Hanzelka
a magistři Lumír Pospěch a Luboš Sazovský, Teplice, Karlovy
Vary – Dr. Gubič, Plzeň – Mgr.
Míková, Užhorod – pan Latka) i
klubov pražských (Nusle, Spo-
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řilov – Ing. Prchlík, Miroslav
Sígl, klub Mohykán – Kamil
Groh a Dr. Miroslav Hlaváč). V
tom istom roku sa konal druhý
snem MDH (opät v sále ministerstva obrany ČR), ktorý zvolil
opät Dr. Ludvíka za predsedu
(podpredsedovia Jiří Dienstbier, Jaromír Hořec, Vratislav
Preclík, Milan Veverka). Tretí
snem, konaný v Sále Přítom-
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nost v Prahe 3 v marci 2005,
zvolil zo zdravotných dôvodov
odstúpivšieho Dr. Ludvíka za
predsedu Prof. MUDr. Michaela Halašku, Dr.Sc., a len troch
podpredsedov (Doc. MUDr. Jaroslavu Moserovú, Dr.Sc., doc.
Ing. Vratislava Preclíka a doc.
Ing. Milana Veverku). Súčasne
boli zahájené prípravy v rámci
súťaže „Masaryk do škol“ pre

gymnázia a dalšie stredné i základné školy.
Z trvalých periodických podujatí Klubov T.G.M Masarykova demokratického hnutí je
nutné vyzdvihnúť publicistický
program „Myšlenky T.G.M a
současnost“, organizovaný každoročne Klubom T.G.Masaryka
v Kopřivnici.
Tradíciou bolo a je usporiada-

nie spomienkových a pietnych
podujatí v období Masarykovských výročí (7. marec, 14.
september) hlavne v Prahe na
Hradčanskom námestí a Lánoch. Pripomínaný je taktiež
28. október a sobota 21. december 1918 , deň triumfálneho
návratu prezidenta Masaryka
do Prahy.

– Masarykova společnost Dňa
6. marca 1946
bola
v
Prahe
založená
Masarykova spoločnosť, ktorej úlohou
bolo šíriť a sprítomňovať ideový odkaz Tomáša G. Masaryka.
Pri jej zrode stáli poprední predstavitelia vtedajšieho vedeckého a kultúrneho života, niektorí
Masarykovi spolupracovníci a
znalci jeho diela, o.i. literárny
historik prof. Dr. Ján Blahoslav Čapek, sociológ a štatistik
dr. František Fajce, evanjelický teológ prof. Dr. Josef Lukl
Hromádka, filozofovia prof. Ján
Blahoslav Kozák, prof. Dr. Josef Král, doc. Dr. Jan Patočka a
dr. Josef Navrátil, vyslanec Prokop Maxa, Masarykov knihovník a neskôr riaditeľ Ústavu T.
G. Masaryka dr. Oskar Odstrčil,
riaditeľ nakladateľstva Čin Ing.
Bohumil Přikryl, Masarykov
osobný tajomník dr. Antonín
Schenk, filozof a novinár dr.
Zdeněk Smetáček a historik dr.
Jaroslav Werstadt.
Zakladajúce Valné zhromaždenie Spoločnosti sa uskutočnilo v zasadacej sieni vtedajšieho
českého snemu a neskôr československého senátu na Malej
Strane a jeho slávnostnú časť
prenášal aj rozhlas. Na valnom
zhromaždení
boli prítomní
o.i. predseda parlamentu Josef
David, predseda vlády Zdeněk
Fierlinger, predseda Slovenskej
národnej rady dr. Jozef Lettrich,
kancelár prezidenta republiky vyslanec Jaromír Smutný,

pražský primátor dr. Petr Zenkl,
náčelník hlavného štábu Československej armády gen. Bohumil Boček, zástupcovia vysokých škôl, vedeckých inštitúcií
a politických strán. Väčšina z
nich predniesla krátky pozdravný prejav a kancelár Smutný
prečítal posolstvo prezidenta
republiky dr. Edvarda Beneša,
pripomínajúce stálu aktuálnost
masarykovských ideálov a snažiace sa formulovať poslanie
Masarykovej spoločnosti i metódu štúdia Masarykovo diela.
Valné zhromaždenie potom jednomyseľne schválilo stanovy
Spoločnosti a zvolilo za predsedu Spoločnosti prof. Dr. J. L.
Hromádku a za čestného člena
dr. Edvarda Beneša.

nie. V politických pomeroch,
po februárovom prevrate v roku
1948 sa veľmi skoro stala nežiadúcou a začiatkom päťdesiatych rokov ukončila svoju
činnosť. Obnovila ju – ale v
pololegálnom postavení – až v
roku 1988, keď rezonovalo vtedajšie oživenie záujmu o osobnosť a ideové dedičstvo T. G.
Masaryka. A ako jedna z opozičných občianských iniciatív
sa zapojila do záverečnej fázy
zápasu s komunistickým režimom.

Masarykova
spoločnosť
spolupracuje so Spoločnosťou
Edvarda Beneša, Spoločnosťou
Antonína Švehlu, Spoločnosťou
bratov Čapkovcov a Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika.
Predsedníčkou Masarykovej
společnosti je Doc. Eva Broklová DrSc., a čestnou predsedníčkou Masarykovej spoločnosti je
Mgr. Jana Seifertová, dcéra básnika Jaroslava Seiferta, ktorá sa
podieľala na obnove činnosti
Masarykovej spoločnosti.

Po novembri 1989 plne legalizovala svoju činnosť a vrátila sa k svojmu pôvodnému poslaniu, pričom rozvinula úzku
spoluprácu s obnoveným Ústavom T. G. Masaryka. Podstatne
rozšírila svoju členskú základňu a okrem brnianskej pobočky,
ktorá vznikla súčasne s obnovením Spoločnosti zriadila postupne ďalšie pobočky v Rožnove pod Radhoštem, Hradci
Králové, Lánoch, Olomouci,
Pardubiciach a Prostějove. Získala si autoritu predovšetkým
v kruhoch českej inteligencie
a ako jedna z popredných demokratických organizácií civilne reaguje na súčasné ideové
prúdy a zásadné problémy politického vývoja Českej republiky (Prevzaté z časopisu Odkaz
č. 4, r. 1996)

Z tradičných prednáškových
a diskusných večerov vyberáme
a odporúčame:
Prednášky sa uskutočnia v
zasadacej miestnosti Ústavu pre
českú literatúru AV ČR na Florenci 3 Praha 1, 3. poschodie
vchod C:
** 12. december 2013 o
17.30 hod. „Antonín Švehla –
k 80. výročí úmrtí“ – prednáša
doc. Eva Broklová DrSc.,
** 16. január 2014 o 17.30
hod. – Úvodná prednáška k
cyklu k 130. výročiu narodenia Edvarda Beneša – prednáša Prof. JUDr. Jan Kuklík,
DrSc.,

Podľa prijatých stanov bolo
poslanie Masarykovej společnosti vymedzené tromi základnými bodmi:
1. zúčastniť sa na poznávaní
Masarykovo života a diela,
študovať otázky filozofických, spoločenských vied
a kultúry vôbec, na ktorých
riešení Masaryk sám pracoval alebo ktoré českej a slovenskej spoločnosti zanechal
ako svoj odkaz na ďalšie zamyslenie,
2. rozširovať poznanie Masarykovho učenia a diela,
3. propagovať v praktickom
živote zásady Masarykovho humanitného programu
Spoločnosť vydáva od roku
vo vzájomnom občianskom 1995 časopis ODKAZ, ktorý sa
vzťahu.
zaoberá témami, súvisiacimi s
osobnosťou T.G.Masaryka a s
Masarykovej
spoločnosti jeho humanistickým a intelekvšak nebolo súdené dlhé trva- tuálnym odkazom.

Poctivosť nie je slovo,
to je logický dôsledok
života.

***
Vzdycháme, že život je
krátky a súčasne ním
ľahkomyseľne mrháme.
M. R. Štefánik
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– Československá obec legionárska –

PROJEKT LEGIE 100
Projekt Legie 100 zahrňuje:
* Legiovlak- pojazdná replika
legionárskeho vlaku z obdobia
„ ešalonovej vojny“ na transsibírskej magistrále. S následným
niekoľkoročným
projektom
v spolupráci s ministerstvom
školstva a Českými drahami.
* Výstavy a prednášková činnosť ako pripomenutie si historickej úlohy zakladateľov samostatného československého
štátu českej a slovenskej verejnosti s dôrazom na mladú populáciu oboch štátov. Organizácia
a usporiadanie výstav v ČR a
v zahraničí vzťahujúcich sa ku
zlomovým udalostiam, vzniku a
činnosti čs. légií.
* Tlačoviny členené do niekoľkých skupín podľa zamerania, rozsahu a odbornosti.
Začínajúc drobným materiálom
formou leporela až po spomienky jednotlivých legionárov.
* Celovečerný film s legionárskou tematikou.
*Počítačové hry: pre oslovenie
mladej generácie sa javí počítačová hra ako vhodný spôsob
vzbudenia záujmu o československé légie, vlastenecké cítenie i národnú hrdosť.

* Starostlivosť o vojnové hroby
a piestne miesta v ČR a v zahraničí, rekonštrukcia, úprava
a údržba existujúcich vojnových hrobov, obnova zničených
hrobov a budovanie nových na
miestach pochovania legionárov v prípadoch, keď bojová situácia nedovolila tieto vojnové
hroby postaviť v období vojnových udalostí.
* Pietne akty pri vojnových
hroboch a pietnych miestach
legionárov pri príležitosti 100.
výročia ich úmrtia v boji za demokraciu a slobodu Československa.
* Rekonštrukcia bojov, ktoré
zohrali významnú úlohu pri
uznaní samostatného Československa, vnímanie našej armády
spojencami a v neposlednom
rade aj boje, ktoré prebiehali
pri obrane hraníc mladého štátu
na prelome rokov 1918 – 19.
* Uskutočňovanie prednášok a
seminárov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na
históriu 20. storočia. Vytvorenie pracovných listov pre rôzne
vekové skupiny v spolupráci s
múzeom čs. légií.
* Múzeum československých
légií s prednáškovou sálou a
rozsiahlou legionárskou knižnicou.
* Zahraničné púte. Rovnako,
ako v období prvej republiky
budú usporadúvané púte k zahraničným pietnym miestam a

hrobom (napr. Zborov, Bachmač, Terron atď.).
Prečo Projekt LEGIE 100?
Projekt LEGIE 100 by malo pomôcť posilniť národné uvedomenie a národnú hrdosť. Ako aj
zvýšiť aj prestíž ČR. Legionári
nasadzovali svoje životy nielen
na frontoch 1. svetovej vojny a
po nej, ale významnou mierou
sa podielali aj na aktívnom odpore proti nemeckým okupantom a v priebehu druhej svetovej vojny.
Myšlienkový základ legionárskeho hnutia sa v Československu na konci štyridsiatich rokov
minulého storočia stal nežiadúcim a legionárske tradície
prestali byť udržiavané.
V súčasnej dobe sa situácia začína pomaly meniť. Objavujú
sa občianske združenia a kluby
vojenskej histórie, ktoré sa snažia tieto tradície oživiť. Sté výročie vzniku a činnosti čs. légií
sa ponúkajú ako príležitosť výrazne ovplyvniť vnímanie légií
ako fenoménu, ktorý výrazne
ovplyvnil nielen českú históriu,
ale aj priebeh prvej svetovej
vojny. V tejto súvislosti sa jedná o vhodnú príležitosť k posilneniu nielen hrdosti vojakov
na príslušnosť k AČR a na jej
tradície, ale v širšom meradle
i k pozdvihnutiu vlasteneckého
ducha v celej spoločnosti.
Ako je možné podporiť projekt?
• osobnou účasťou pri organizá-

Stretnutie so „Štefánikom“ v Paríži
V roku 1946 (keď sa po vojne otvorili
hranice) rozhodli sme sa s kamarátkou,
že pôjdeme cez prázdniny do Paríža
zdokonaliť sa vo francúzštine, ktorú
sme mali zapísanú v indexe ako skúšku na Vysokej škole obchodnej. Napísali sme do Univerzitného mesta Paris
XIV. Bd. Jourdan, aby nám zabezpečili
ubytovanie na dva mesiace. Ozval sa
nám riaditeľ holandského kolégia, že
nás ubytuje a zároveň nám napísal číslo Metra, ktorým sa do Univerzitného

mesta dostaneme. Keď sme prišli na
tvár miesta, prekvapila nás pekná, moderná, presklená budova holandského
internátu. Ihneď sme išli za riaditeľom
Dr. Van Wijkom, ktorý nás pri privítaní
ohromil, ba priam očaril, keď nám začal
rozprávať o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, o ktorom vedel, že pôsobil v
Paríži a že bol Slovák. Vyzdvihol jeho
profesionalitu vo vedeckom svete, že
bol uznávaným astronómom, generálom francúzskej armády,… Vedel, že

cii a zabezpečení podujatia
• začlenením vlastného podujatia do projektu
• sponzorsky podporiť konkrétne podujatie projektu
• finančne podporiť NF
Legie 100 – č-ú 1071767220257/01000
• stať sa partnerom projektu.
K projektu Legie 100 sa prihlásili: Československá obec legionářska - Ministerstvo obrany
ČR - Vojenský historický ústav
Praha - Vojenský ústredný archív Praha - Česká obec sokolská - Národné technické múzeum - České dráhy - Nadácia
Milana Rastislava Štefánika
- Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika - Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov Nadácia okřídlené kolo - Naše
vojsko.
ooo
Československá obec legionářská má svoj pamätný deň: 27.
augusta 2013, pri prvom výročí
úmrtia prvého predsedu ČsOL
Tomáša Sedláčka pri jeho hrobe
prvý podpredseda Jindřich Sitta
zoznámil prítomných s rozhodnutím Republikového výboru
ČsOL, ktorý sa na svojom augustovom jednaní rozhodol, že
deň úmrtia Tomáša Sedláčka –
27. august – sa stal Pamätným
dňom ČsOL, ktorý si v tento
deň bude pripomínať osobnosť
tohto mimoriadneho človeka a
hrdinu.

Štefánik objavil na Tahiti Gauguinove
drevorezby a maľby, že šesť krát zdolal
Mount Blanc,… Vedel aj o jeho chatrnom zdraví a aj, že je pochovaný v mohyle na Bradle.
Zdržali sme sa u neho asi hodinu a
on stále hovoril o Štefánikovi (snažil sa
hovoriť pomalšie, aby sme ho dobre rozumeli našou školskou francúzštinou).
Nikdy nezabudnem na neuveriteľný
fakt, že HOLANĎAN vedel o našom národnom hrdinovi viac, ako mnohí naši
Slováci.
Blažena Kmeťová,
Martin
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XXIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
V priestoroch historickej sály
piešťanského Kursalónu sa zišlo v sobotu 12. októbra 2013
z celého Slovenska vyše sto
účastníkov – delegátov na svoje XXIII. Valné zhromaždenie
Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika.
Stretnutie zahájili tóny Dvořákovej Humoresky a Montiho
čardášu v podaní koncertných
umelcov Márie Marcinkovej a
Štefana Berkyho. Prítomných
mimoriadne oslovila báseň Milana Rúfusa „Kolíska budúceho“,
ktorú recitoval riaditeľ Divadla
Andreja Bagara v Nitre, Mgr. art.
Ján Greššo.
Sprievodným slovom podujatie sprevádzala Mgr. Mária Gallová. Okrem členov a čestných
členov Spoločnosti M. R. Štefánika od Bratislavy po Košice
(slúži ku chvále členov, že každý zo 14 klubov bol zastúpený
a prišlo aj veľa jednotlivcov, ktorí
nie sú organizovaní v kluboch)
privítala na podujatí vzácnych
hostí: zástupcov vedeckých,
spoločenských, kultúrnych a
vojenských organizácií, zväzov
a spoločností, s ktorými S MRŠ
spolupracuje, primátorov a starostov podbradlianskeho kraja, ale aj z rôznych oblastí SR,
zástupcov Masarykovej spoločnosti a Múzea T. G. Masaryka
z Hodonína, zástupcov ČsOL a
Czechoslovak – realu.
Zároveň ospravedlnila neúčasť tých pozvaných hostí,
ktorí z rôznych pracovných či
súkromných dôvodov nemohli
prijať účasť na podujatí.
Pracovné predsedníctvo VZ
malo pracovať v zložení: pp.
Mgr. Gallová, Ing. Tatara, Ing.
Naďovič a Mgr. Uhlík. Vzhľadom
na skutočnosť, že v rodine Ing.
Naďoviča došlo k úmrtiu člena
rodiny, pracovné predsedníctvo
sa rozhodlo nedoplňovať počet.
Po konštatovaní, že boli splnené všetky náležitosti a body
platné pre konanie VZ SMRŠ,
účastníci si minútou ticha uctili
pamiatku tých, ktorí opustili rady
Spoločnosti za uplynulé obdobie
od XXII. VZ S MRŠ.
Správu o činnosti S MRŠ od
ostatného valného zhromažde-

nia predniesol predseda Spoločnosti Ing. Ján Tatara. Správu
uvádzame v plnom znení.
Správu o hospodárení SMRŠ
za uplynulé obdobie predniesla
členka Dozornej rady Mgr. Ivana
Gallová a je súčasťou zápisnice. V súvislosti s finančným zabezpečením S MRŠ odznelo aj
upozornenie, že poukázanie 2%
daní nemôže nahradiť členské
príspevky členov. Povinnosťou
člena je platiť členský príspevok
bez ohľadu na to, či poukáže on

* PhDr. Roman Hradecký, riaditeľ Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici. Ako hlavný
organizátor ocenil výbornú spoluprácu so Spoločnosťou M. R.
Štefánika pri realizovaní širokospektrálnej a multikultúrnej
výstavy „Generál a jeho hviezdy“, ktorá bola ojedinelá svojho
druhu na Slovensku a zapojil
sa do nej aj väčší počet členov
spoločnosti (poskytli vlastné
zbierkové predmety). Na základe skúseností vyslovil nádej,

Predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara pri slávnostnom prejave
Foto: F. Mikulčík

alebo jeho príbuzný 2% dane.
Po splnení dvoch základných
bodov pracovnej časti valného
zhromaždenia bol priestor pre
pozdravné prejavy, v ktorom vystúpili:
* Mgr. Irena Chovančíková,
riaditeľka Masarykovho múzea
a predsedníčka Masarykovej
spoločnosti v Hodoníne pozdravila VZ. Vyzdvihla dlhodobú
dobrú spoluprácu medzi oboma
spoločnosťami, prípravu spoločných podujatí v období hraničných dátumov oboch republík.
* Mgr. Eva Ušiaková, primátorka Brezovej pod Bradlom
rovnako konštatovala, že Spoločnosť M. R. Štefánika vyvíja
dobrú prácu, spoluprácu ocenila a vyslovila nádej, že i v
budúcnosti bude S MRŠ dôsledným pokračovateľom tradícií,
ktoré boli zahájené jej vznikom
v roku 1990. Informovala o konferencii k 145. výročiu narodenia
Dušana Jurkoviča. Uplynutím
času musíme smutne konštatovať, že naša Spoločnosť na toto
podujatia nedostala pozvanie.

že i v budúcnosti je múzeum
kedykoľvek ochotné k spolupráci, aby tak vyzdvihlo morálne a
osobnostné kvality zakladateľa
Československa.
* Plk v.v. RSDr. Juraj Drotár
viceprezident Zväzu vojakov SR
konštatoval, že v rezorte obrany
sa veľmi znížili zdroje pre širšie
fungovanie, vojaci však vždy
svoje slová pre spoluprácu dodržali a je nádej, že v budúcnosti
tomu bude takisto.
* Gmjr. Ing. Marián Mikluš z
Klubu generálov SR pozdravil
zhromaždenie trefným príhovorom o histórii bojov i súčasnom
dianí v armáde SR i v celej
spoločnosti. Upozornil na kontinuitu a nutnosť zachovávať pre
budúce generácie myšlienky
M. R. Štefánika. Dohoda medzi
Klubom generálov a S MRŠ bola
podpísaná len 22. 9. 2013.
* František Trávniček za
ČsOL a ČsOL Valtice v príhovore pozdravil zhromaždenie
a upozornil na 100. výročie od
začiatku prvej svetovej vojny, na
vznik légií a činnosť legionárov.

Ocenil blízke vzťahy a spoločné
projekty oboch združení.
* Spoločnosť Czechoslovak
Real zastupoval Ing. Vladislav
Stanko, ktorý sa takisto pripojil k
blahoželaniu aj za S MRŠ v Prahe, ktorej zástupca sa nemohol
zhromaždenia zúčastniť.
* Mgr. Peter Uhlík, čestný
predseda SMRŠ: pripomenul
založenie Spoločnosti a históriu
jej vzniku z roku 1990. Dnes už
len „ spomína“ na problematické
situácie, ale napokon zvíťazila myšlienka, že M. R. Štefánik
patrí obom národom, Čechom i
Slovákom, rovnako ako aj TGM.
Po krízach a problémoch vyjadril ako čestný predseda Spoločnosti radosť z vydarených podujatí a vyjadril nádej, že časom
sa nájdu aj mladší, ktorí ponesú
štafetu ďalej a budú pokračovať
v šírení myšlienok M. R. Štefánika.
* Listom pozdravil VZ čestný
predseda Nadácie M. R. Štefánika prof. Ján Fuska, ktorý bol
prečítaný.
Za dlhodobú finančnú a morálnu podporu, ako aj organizovanie kultúrno-vzdelávacích a
výchovných podujatí i pri príležitosti životných jubileí Správna
rada SMRŠ sa rozhodla udeliť
„Pochvalu a poďakovanie“ (forma ďakovného listu) jednotlivcom a kolektívom nasledovne:
1/ Jednotlivci: Mgr. Anna
Abramovičová – Košariská, Mgr.
Eva Ušiaková a Fedor Mikulčík
– Brezová pod Bradlom, Ing.
Eva Groh – Košice, Mgr. Anton
Števko a Ing. Ján Maniaček st.
– Nitra, PhDr. Ružena Kormošová – Spišská Nová Ves, Vilma
Petrovová – Dudince, PaedDr.
Ivan Šabo – Martin, Ing. Vladimír Štefanovič – Jacovce, PhDr.
Vojtech Čelko – Praha.
2/ Kolektívy: Balneologické
múzeum Piešťany, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Spolok rodákov Košariská,
Nadácia M. R. Štefánika Bratislava.
Následne bol prečítaný mailový odkaz – pozdrav jednej z
ocenených, Ing. Evy Groh. „Veľmi si vážim ocenenie, ktorého sa
mi dostáva. Ja si cením, že som
v Spoločnosti M. R. Štefánika,
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kde som sa stretla s množstvom
milých a vzdelaných ľudí, ktorí
ma prijali medzi seba. To stretávanie sa na hodnotných výletoch obohacuje a aj pri mojich
nedostatkoch mi umožňuje zažívať krásne chvíle pri spoznávaní
sa navzájom a pri obdivovaní
prírody. Prajem SMRŠ a celému
kolektívu veľa nadšenia do ďalšej práce.“
Správna rada Spoločnosti M.
R. Štefánika udelila čestné členstvo dvom členom Spoločnosti:
Prof. MUDr. Igorovi Riečanskému CSc., a RNDr. FrantišPohľad na účastníkov zhromaždenia.
Foto: F. Mikulčík
kovi Kelemu PhD, za dlhodobú
23 rokov sa rok čo rok strepropagáciu ideí a myšlienok M. súčasnosti s výhľadom na ďalší
távame na celoslovenskej úrovR. Štefánika. Obaja ocenení sa rok.
Návrh na uznesenie z val- ni, hodnotíme našu činnosť a
v krátkosti za túto poctu poďaného zhromaždenia prednies- hľadáme riešenia a nové cesty
kovali.
la predsedníčka návrhovej a k zdokonaľovaniu našej práce.
V diskusii odznelo viacej pod- mandátovej komisie, Ing. Ivana Som rád, že i dnes môžeme
netných návrhov. Spomedzi dis- Langová a je založená v mate- spoločne hovoriť o našej činnosti, pochváliť čo je pozitívne v
riáloch VZ.
kutérov vyberáme:
Valné zhromaždenie – citujúc našej práci, ale aj posunúť veci
* MUDr. Pavol Masaryk –
Piešťany: hovoril o úvahe zruše- hodnotenie košariského rodáka dopredu, ktoré sa nám nie celnia jednej z piešťanských škôl, M. R. Štefánika – symbol múd- kom daria.
Nachádzame sa v období,
čo sa našťastie nestalo. Upozor- rosti, skromnosti, diplomacie a
nil tiež na skutočnosť, že v mes- česko-slovenského porozume- kedy sme oslávili niekoľko výte Piešťany nie je žiadna busta, nia – Alexandrom Matuškom znamných výročí a o niekoľko
socha, pamätná tabuľa (na ve- ukončila Mgr. Mária Gallo- dní oslávime ďalšie mimoriadrejnom priestranstve) venovaná vá XXIII. Valné zhromaždenie ne významné. V auguste sme
M. R. Štefánikovi. Klub však Spoločnosti Milana Rastislava si pripomenuli 145. výročie navyvíja úsilie o vytvorenie takejto Štefánika, malo trošku aj med- rodenia architekta a tvorcu Momožnosti a členovia klubu (napr. zinárodný charakter. Zúčastnili hyly M. R. Štefánika na Bradle
p. Plecitá) drobnou mravenčou sa ho predstavitelia a členovia Dušana Jurkoviča, a zároveň v
prácou prispievajú tiež k finan- českých i slovenských občian- septembri 85. výročie odhalenia
skych združení, ktorí svorne hlá- Mohyly, ktoré sa konalo v roku
čnej zbierke.
* JUDr. Ivan Kudla – Trenčín: sajú jeho krédo „Veriť – milovať 1928 pri príležitosti 10. výročia
vzniku prvej Československej
konštatoval zlepšenie kontaktu pracovať“.
republiky. A práve o niekoľko dní
klubu so školskými inštitúciami
Na záver si účastníci poduja- oslávime, i keď na Slovensku
a hovoril o ťažiskových podujatitia mohli pozrieť krátky spomi- skromne, 95. výročie vzniku I.
ach v trenčianskom regióne.
* Za Klub v Partizánskom vy- enkový film na čestného člena Československej republiky.
A ten, kto sa mimoriadne
stúpil p. Kamzík, ktorý v krátkos- S MRŠ MVDr. Martina Kvetka,
ti predstavil rozsiahlu činnosť ktorý pri príležitosti jeho storoč- podieľal na vytvorení českoslotohto najväčšieho klubu na Slo- nice – kde bola zastúpená aj S venských légií a významne sa
vensku. Konštatoval, že i ďalšie MRŠ – zrealizoval a poskytol tak zaslúžil o vznik I. Českoslokluby chcú pokračovať v ich sto- S MRŠ Dušan Trančík. Keďže venskej republiky bol náš Milan
pách a dostať sa tak do širšieho sme boli tesne pred 95-tym vý- Rastislav Štefánik. Preto mi doročím vzniku Československa voľte, aby sa aj naše Valné zhrouhla pozornosti verejnosti.
* PhDr. Ferdinand Vrábel: – odzneli reprodukované obľú- maždenie nieslo v tomto duchu.
Treba si jednoznačne uvedopozdravil za ČsOL a Masaryko- bené piesne TGM a MRŠ „Teče
vu společnost Praha a hovoril o voda, teče“ a „Našiel som si v miť, že bez vzniku ČSR by hispodujatiach, ktoré SMRŠ s nimi šírom poli“. Dôležitosť a sláv- tória našich dejín zaznamenala
spolurealizuje. Ide predovšet- nostnú chvíľu umocnila (bývalá) určite úplne inú podobu. Som
presvedčený, že ak sa hlásime
kým o športovo založené po- československá hymna.
k Štefánikovi a jeho odkazu, mudujatia, ale v budúcom roku a v
Správa o činnosti S MRŠ
síme mať v úcte, ako významnú
ďalších je potrebné zamerať sa
dejinnú udalosť, vznik Českoaj na podujatia typu Legiovlak a
Vážení hostia, dámy a páni, slovenskej republiky 28. októbra
vyvinúť úsilie, aby sa už nikdy
milí priatelia.
1918-eho roku.
neopakovali hrôzy vojny.
Pozdravujem Vás na 23. ValVznik ČSR na troskách
* Ing. Jaroslav Bartánus
monarchie
– Liptovský Mikuláš: priblížil nom zhromaždení v mene svoj- rakúsko-uhorskej
činnosť liptovskomikulášskeho om i v zastúpení Správnej rady považujeme za záchranu slovenského národa a za prameň
klubu S MRŠ a jeho aktivity v našej spoločnosti.
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vzdelanostného a kultúrneho
vzostupu, vďaka ktorému dnes
budujeme vlastný štát.
Vážení hostia, dámy a páni,
vo svojej správe o činnosti Spoločnosti MRŠ od ostatného VZ,
sa chcem venovať hlavným a
zásadným krokom, ktoré považujem za dôležité k udržaniu
úrovne a napredovaniu našej
spoločnosti.
Hneď na prvom zasadnutí SR
17. novembra 2012 SR S MRŠ
prijala uznesenie, vychádzajúc z
výsledkov a uznesení ostatného
VZ, o spoluprácu pri získavaní
sponzorských a dotačných finančných prostriedkov, pre zabezpečenie činnosti našej spoločnosti. Ak chceme postupovať
vo svojej činnosti a plniť naše
poslanie, nepôjde to bez výrazných zmien vo finančnej politike
spoločnosti. Ide hlavne o získanie finančných prostriedkov na
vytvorenie plne funkčného sekretariátu, pre účely plynulého a
kvalitného chodu S MRŠ. Úloha
je trvalá. Pri tejto príležitosti sa
chcem poďakovať Trenčianskemu SK a Mestu Brezová pod
Bradlom, za poskytnutie dotácie
pre rok 2013 na čiastočnú úhradu nákladov na prípravu a tlač
publikácie „Posol hviezdnych
diaľav“ I. časť – Osudy pamätníkov M. R. Štefánika na Slovensku, ktorej autorom je náš člen
Ing. Ján Maniaček st. Tak isto sa
chcem poďakovať aj ostatným
členom i sympatizantom našej
spoločnosti za akékoľvek dary
aj malé finančné čiastky, ktoré
nám pomôžu v našej činnosti.
Pravidelne o tom informujeme v
každom čísle BRADLA.
S radosťou konštatujem,
že v Bratislave bol, po dlhšom
čase očakávaný, založený Klub
SMRŠ. Jeho predsedom sa stal
pán Peter Mezey, podpredsedami sú Dr. František Kele a Dr.
Ján Skalický. Klub je od založenia aktívny, vedenie klubu pracuje na tom, aby mohol dôstojne
pôsobiť a reprezentovať SMRŠ
v hlavnom meste SR. Ďakujem
vedeniu klubu za dobrý začiatok
a chcem veriť, že im to vydrží
veľmi dlho.
Začiatkom mája, pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti
M. R. Štefánika, sme odhalili na
novovybudovanom námestí v
Košariskách, repliky dvoch pylónov-statív, ktoré obec dostala
do daru od športového klubu IA-
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MES Bratislava. Je to už druhá
sada replík statívov aj s ďalekohľadom z tichomorského ostrova Vavau. Ako iste viete, prvá
replika bola odhalená v minulom
roku vo hvezdárni Malé Bielice.
Chcem sa preto poďakovať Dr.
Františkovi Kelemu, za objavenie pôvodných pylónov, za námet priblíženia pylónov širokej
verejnosti a ich umiestnenie na
skutočne príznačných miestach
nášho kraja.
Samozrejme preto vďaka
patrí aj starostke obce Košariská Mgr. Anne Abramovičovej,
členom Klubu SMRŠ v Partizánskom a pánovi Branislavovi
Neumaierovi za zhotovenie a
montáž informačnej tabule v Košariskách.
V spolupráci s ČsOL a jej
zástupcom na Slovensku Dr.
Vrábelom po nultom ročníku v
minulom roku, prebehol vlastne
prvý ročník tradičného cykloprejazdu Hodonín - Košariská resp.
Košariská - Hodonín. Ďakujem
Dr. Vráblovi za túto iniciatívu a
verím, že sa cykloprejazd stane
obľúbenou disciplínou tradične
pri slávnosti výročí narodenia M.
R. Štefánika.
Za mimoriadne významné a
dôležité podujatie považujem
výstavu „Generál a jeho hviezdy“, ktorú sme uskutočnili v spolupráci so Stredoslovenským
múzeom v Banskej Bystrici. Výstava zaznamenala veľmi pozitívny ohlas a ocenenie. Dovoľte
mi, aby som sa touto cestou poďakoval vedeniu a zamestnancom Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici za prípravu a
odvedenú prácu pri realizácii tejto výstavy. Nie menej ďakujem
podpredsedníčke SR Mgr. Márii
Gallovej, za námet výstavy, mimoriadne úsilie a vynaloženú
prácu pri jej príprave, priebehu a
dôstojnom ukončení.
Podrobnosti o výstave budú
uvedené v najbližšom vydaní
BRADLA.
Po uzavretí Dohôd o spolupráci s MO SR v roku 2011, Zväzom vojakov SR v roku 2012 a
Memoranda s Nadáciou MRŠ a
ČsOL Praha v roku 2012, sme
21. septembra 2013 uzavreli
Dohodu o spolupráci s Klubom
generálov SR, pri príležitosti 20
rokov Ozbrojených síl SR. Tieto
dohody nás zaväzujú k tvorivej
spolupráci vychádzajúc zo spoločných záujmov a potrieb. Z
toho vyplývajú aj pozvania na
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podujatia, ktoré uskutočňujú
naši partneri a pozvania partnerov na podujatia, ktoré usporadúva aj naša Spoločnosť.
Takto sme prijali pozvania na
„Stretnutie generácií“ v Kališti od
SPB, Letecký deň na Sliači, Deň
ozbrojených síl SR od náčelníka
gen. štábu OS SR genpor. Ing.
Petra Vojteka, Medzinárodný
výstup na Kriváň od Zväzu vojakov SR, Okrúhly stôl v Bratislave
od Nadácie M. R. Štefánika, 69.
výročie SNP v Partizánskom od
primátora mesta Dr. Božíka a do
Kopřivnice, kde nás pozvalo Masarykovo demokratické hnutí.
Na všetkých týchto podujatiach
sa zúčastnili zástupcovia našej
Spoločnosti.
Ďalšie pozvania sú na oslavu
95. výročia vzniku ČSR do Prahy
od nášho partnera Czechoslovak
Real Praha, na oslavu 95. výročia vzniku ČSR od ČsOL jednota
Valtice Mgr. Františka Trávníčka
a na Konferenciu ČsOL v novembri v Prahe. Tieto podujatia
sú však náročné na čas a finančné prostriedky. Bolo by vhodné a
žiadúce, aby sme sa z titulu vážnosti a dôležitosti týchto a nielen
týchto podujatí zúčastnili a pravidelne sa zúčastňovali aj v blízkej
budúcnosti.
V týchto súvislostiach je
vhodné, vzhľadom k tomu, že
prakticky v každom meste, kde
pôsobí náš klub, pôsobí aj klub
Zväzu vojakov SR, aby sa kluby
spojili a v zmysle našich dohôd
spolupracovali. Nitra a Partizánske sú už dnes toho príkladom
a za to predsedom klubov a ich
členom patrí vďaka.
Napriek tomu však ďakujem
aj ostatným klubom a ich predsedom, za činnosť a iniciatívu
v duchu myšlienkového odkazu M. R. Štefánika. O klubovej
činnosti sa môžete dočítať v poslednom vydaní BRADLA.
Chcem sa dotknúť aj nášho
občasníka BRADLO. Vydávame
ho tak, ako po celé roky doteraz,
občasník, dva krát v roku v júli
a v decembri. Som presvedčený, že Bradlo je plné kvalitných
informácií, dobre sa číta a som
rád, že čoraz viac sa nám jeho
prostredníctvom dostáva viac
informácií o živote v našej Spoločnosti vďaka príspevkom od
vás a veľa ďalších zaujímavostí
aj od našich partnerov. Ďakujeme za veľmi pozitívne ohlasy a
poďakovania od vás členov spoločnosti.

Ako je všetkým známe, koncom minulého roka sme vydali
publikáciu „Posol hviezdnych diaľav“ I. časť - Osudy pamätníkov
M. R. Štefánika na Slovensku.
Chcem sa poďakovať autorovi
knihy Jánovi Maniačkovi st., za
množstvo usporiadaných besied
a prednášok na tému samotnej
publikácie, ale aj života a diela
M. R. Štefánika, obzvlášť na základných a stredných školách.
Vďaka mu patrí aj za iniciatívu
a obrovské nasadenie pri predaji
knihy ako som už uskutočnil aj
s besedami. Kniha je prakticky pred vypredaním. Niekoľko
desiatok kníh je ešte v rezerve
a niekoľko je možné si ešte zakúpiť tu dnes.
Na svojich zasadaniach SR
Spoločnosti prejednala a schválila o. i. prerozdeľovanie sumy
získanej z 2% dane a sponzorských príspevkov, v snahe pomôcť aj klubom s financiami na
ich činnosť, v pomere 80 ku 20,
to zn., že z prijatých finančných
prostriedkov dostane klub, ktrorý touto formou financie zabezpečil, 80% a spoločnosť si ponechá 20% z danej sumy. Klub
tieto sumy musí však vedieť do
detailu preukázať. Príspevky od
jednotlivcov zostávajú v celom
rozsahu v Spoločnosti. Bohužiaľ, tieto dary sú už natoľko anonymné, že nevieme, ani z ktorého DÚ prišli. Preto sa chcem
veľmi poďakovať všetkým, ktorí
touto formou prispeli na činnosť
našej spoločnosti.
SR zasadala jeden krát v
uplynulom období aj mimoriadne. Predmetom bolo doriešiť po
prvé, práve zaplatenie členského príspevku verzus poskytnutie
2% z dane. Jednoznačne sa SR
uzniesla, že 2% z dane nemôžu
nahradiť členský príspevok. Po
druhé, bolo nutné riešiť možnosť
Klubu Partizánske transformovať sa na pobočku. Dôvodom
bolo, že klub je veľmi aktívny,
má relatívne nízky vekový priemer, je mnohopočetný, má cca
200 členov a vzhľadom k tomu,
že spoločnosť nemá finančné
prostriedky, aby mohol takýto
klub aj finančne podporovať,
bola daná požiadavka o zmenu na pobočku s právnou subjektivitou. Vzhľadom k tomu,
je potrebné, aby dnešné VZ o
tejto možnosti hlasovalo. SR
sa na mimoriadnom zasadnutí
uzniesla, že do VZ sa táto zme-

na pripraví. Odporúčame teda
Valnému zhromaždeniu s touto
možnosťou o zmenu súhlasiť.
Vážení hostia, dámy a páni,
dovoľte mi, aby som sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom Spoločnosti M. R. Štefánika pomohli a pomáhajú, členom
aj sympatizantom, našim partnerom, verejnej správe, úprimne
poďakoval.
Moja vďaka patrí konkrétnym
osobám a síce, podpredsedníčke SR Mgr. Márii Gallovej,
za výraznú pomoc pri riadení
Spoločnosti, za šéfredaktorstvo
pri vydávaní BRADLA a pokladníčke pani Zdenke Šimkovej, za
vedenie účtovníctva a evidencie
členstva bez nároku na odmenu.
Zvlášť sa chcem poďakovať vedeniu a zamestnancom
Kursalónu za dlhoročnú spoluprácu a za pochopenie našej
činnosti a potrieb. Nachádzame
tu naozaj výborné prostredie pre
našu činnosť.
Takto sa chcem poďakovať
aj vedeniu a zamestnancom tlačiarni PN print v Piešťanoch za
urgentné vybavovanie našich
požiadaviek na tlač a veľmi dobrú spoluprácu.
Na záver chcem upozorniť
Valné zhromaždenie, že o rok
končí trojročné funkčné obdobie
Správnej rade a teda čakajú nás
voľby jej nových členov. Väčšina
členov SR, predsedu nevynímajúc, sa cíti unavená a uvoľní
miesto pre mladšich s novými
myšlienkami a spôsobmi vedenia nášho združenia. Nastal čas
o tom rozmýšľať a hľadať čo najskôr vhodných kandidátov, aby
sme nezostali zaskočení a aby
SMRŠ kontinuálne, bez problémov mohla začať nové funkčné
obdobie, aby zostala živou organizačnou jednotkou a hlavne,
aby napredovala v plnení svojho
poslania, ktorým je sprostredkovávať nové informácie a vedomosti o živote a diele M. R.
Štefánika.
Želám si, aby SMRŠ naďalej organizovala svoju činnosť
v zmysle odkazu Milana Rastislava Štefánika v duchu zásad
vlastenectva, humanizmu a demokracie.
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Pocta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
Generál Milan Rastislav Štefánik
sa vrátil na vojnový pamätník v obci
Vígľašská Huta Kalinka
V obci Vígľašská Huta Kalinka v okrese Detva bola dňa 1. júna 2013 slávnostne odhalená bronzová busta Milana
R. Štefánika, ktorá bola umiestnená na
3 m vysoký pamätník obetiam I. svetovej vojny, kde sú vytesané mená 48 občanov obce, ktorí v nej padli. Pamätník
sa nachádza v obnovenom centre obce,
ktoré bolo i architektonicky riešené tak,
aby zvýraznilo význam pamätníka.

padlých v I. svetovej vojne si priali, aby
sa M. R. Štefánik na pamätník vrátil a
obnovili sa i už zašlé písmená vytesané
na pamätníku. V tomto volebnom období sa to i udialo. Vedenie obce schválilo
na obnovu pamätníka potrebné finančné prostriedky a zabezpečilo získanie
novej a už bronzovej busty, k čomu napomohla i Spoločnosť Milana R. Štefánika, konkrétne p. Mgr. Mária Gallová a
aj p. Eva Valachová, manželka bývalého
veľvyslanca vo Francúzsku, ktorá nám
dala odporučenie a potrebné kontakty,
kde si bustu dať vyrobiť. Obec im za pomoc veľmi ďakuje.
Pamiatka tvorí históriu obce, patrí
sem a tak to cíti i väčšina občanov obce
Vígľašská Huta Kalinka. V okrese Detva
sme jediná obec, ktorá sa môže pýšiť
bustou M. R. Štefánika.
Pavel Michalec
Rovereto – mesto mieru

Pamätník bol postavený v čase tesne
po I. svetovej vojne, bol na inom mieste a bola na ňom osadená i kamenná
busta M. R. Štefánika, ktorého si občania obce už v tom období veľmi vážili.
Niekedy pred päťdesiatimi rokmi bol pamätník premiestnený na terajšie miesto.
Pôvodná busta sa však rozbila a následne bola na podstavec umiestnená
sadrová busta, ktorá sa však vplyvom
počasia rozpadla. Celé desaťročia bol
pamätník bez busty Milana R. Štefánika.
V roku 1968 podľa miestnych pamätí
bol v obci V. H. Kalinka založený aj klub
M. R. Štefánika, ktorý mal asi 20 členov.
Dokonca členovia klubu v tom čase i navštívili aj rodisko M. R. Štefánika v Košariskách a mohylu na Bradle. Avšak v
období normalizácie bol klub rozpustený
a po klube zostal v obci len zarámovaný
obraz M. R. Štefánika. Takto mi to vyrozprával bývalý člen klubu p. Ondrej Ďuriš.
Hlavne starší občania – potomkovia

Dňa 10. septembra 2013 bola v priestoroch Vojenského historického múzea
v talianskom Rovereto slávnostne odhalená busta generála Dr. Milana Rastislava Štefánika. Tejto slávnostnej udalosti
sa zúčastnila veľvyslankyňa Slovenskej
republiky v Talianskej republike Mária Krásnohorská a ďalší zástupcovia
Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Taliansku, reprezentanti Ministerstva obrany Talianskej republiky,
miestnych talianskych inštitúcií a zástupcovia SR – Gejza Petrík, predseda
slovenskej časti Spoločnej medzivládnej
slovensko-talianskej komisie pre vojnové hroby zo sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Imrich Purdek, člen uvedenej komisie
z Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Busta, realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, je umiestnená v priestoroch
historickej sály československých legionárov, ktorú zriadilo múzeum už v roku
1920.
Odhalená busta je dielom akademického sochára Vojtecha Remeňa – jedného z troch doposiaľ žijúcich výtvarníkov, priamych účastníkov SNP. Vznik
sochárskeho diela garantoval Klub výtvarných umelcov a teoretikov. Toto dielo si mala možnosť slovenská verejnosť
pozrieť na výstave Spomienky v Dvora-

ne MK SR v auguste 2012. Odliatie do
bronzu realizoval akad. sochár Martin
Pala.
Počas slávnostného aktu rezonovali vo vystúpeniach slová, ktoré vysoko
oceňovali významnú úlohu vojaka a
diplomata, generála Štefánika v Taliansku, ktorého neoceniteľné diplomatické
úsilie bolo korunované dňa 21. apríla
1918 podpísaním Zmluvy o konštituovaní právne a politicky samostatnej česko-

Sála čsl. legionárov v Roverete s bustami TGM
a MRŠ

slovenskej armády v Taliansku.
Počas oficiálneho programu v Roverete si delegácia SR uctila pamiatku
151 padlých slovenských vojakov československých légií pochovaných v Ossario di Castel Dante položením venca
a navštívila symbolické miesto mieru,
nadáciu Opera Campana dei Caduti,
pamätník vojakom padlým počas prvej
svetovej vojny v tvare zvona, ktorý bol
zliaty z vojenských kanónov všetkých
zúčastnených krajín konfliktu a predstavuje najväčší zvon na svete.
Gejza Petrík a Imrich Purdek v sprievode zástupcu Ministerstva obrany Talianskej republiky navštívili vojnový cintorín padlých vojakov rakúsko-uhorskej
armády vo Fogliano di Redipuglia a prerokovali možnosť umiestnenia pamätnej
tabule padlým Slovákom.
Rovereto – mesto mieru, kultúry a
umení, leží len pár metrov od Gardského jazera, pár metrov odtiaľ plánoval žiť
svoj život po ukončení prvej svetovej
vojny Milan Rastislav Štefánik. V Roverete je veľký zvon mieru, ktorý každý
večer 100 krát zvoní na pamiatku padlých vo všetkých vojnách. Od septembra
zvoní aj nášmu hrdinovi – M. R. Štefánikovi priamo v Roverete.
Spracované z príspevkov
Lubice Salvátovej Baiocchi, Dr. Imricha
Purdeka a dr. Ladislava Skraka
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
DUDINCE
V priestoroch hotela Minerál v Dudinciach sa konalo v deň výročia vzniku Československej republiky – 28. októbra 2013
– stretnutie členov klubu Spoločnosti M.
R. Štefánika. Na začiatku členskej schôdze vystúpil dudinský evanjelický spevokol pod vedením manželov Petrovovcov.
Zhudobnenou básňou od Andreja Sládkoviča „Hojže, Bože“ a piesňou od Eugena
Suchoňa „Aká si mi krásna“ spevokolisti
navodili dôstojnú a slávnostnú atmosféru.
Stretnutie spríjemnila aj členka dudinského klubu Zlatka Šoucová, ktorá predniesla
báseň Andreja Braxatorisa „Na Bradle“. S
činnosťou klubu prítomných oboznámila
predsedníčka Mgr. Andrea Holíková. Konštatovala, že v uplynulom období odišli do
večnosti dvaja členovia (Oľga Sviatková a
Jozef Beňovský), ktorým prítomní venovali
tichú spomienku. Ako nová predsedníčka
klubu sa poďakovala za dôveru a zároveň poďakovala za dlhoročné a obetavé
vedenie klubu p. Vilme Petrovovej, ktorá
naďalej ochotne pomáha a odovzdáva
svoje skúsenosti a cenné rady. Oboznámila prítomných aj s odovzdaním ocenenia
Vilme Petrovovej 12. októbra 2013 na Valnom zhromaždení v Piešťanoch. Súčasťou
správy bolo aj predloženie správy o hospodárení a voľba novej pokladníčky klubu
– Marty Mojžišovej. V tento významný deň
prijala pozvanie klubu aj Mgr. Mária Gallová. Veľmi zaujímavo a pútavo rozprávala
o živote T. G. Masaryka, ktorý spolu s M.
R. Štefánikom zohral významnú úlohu pri
vzniku ČSR. Po prednáške sa rozprúdila
bohatá diskusia s gratuláciou jubilantom,
návrhmi na ďalšiu činnosť, prezentovali sa
fotografie z tohtoročných zájazdov po Európe… Skrátka strávili sme spolu príjemný
večer. Naše poďakovanie patrí aj riaditeľovi hotela Minerál, ktorý vždy ochotne poskytne pekné priestory a chutné občerstvenie na našu činnosť.
Andrea Holíková
KOŠICE
6. júna 2013 sa konal večer venovaný
mikulášskemu rodákovi a vedcovi svetového formátu Aurelovi Stodolovi. Súčasťou
bolo premietanie filmového dokumentu
s rozšíreným komentárom prof. Ondreja
Hronca DrSc.
V dňoch 14. – 16. júna 2013 SMRŠ –
klub v Košiciach zorganizoval výlet do podbradlianskeho kraja. Výlet začal v rodnom
dome Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, nasledovala prehliadka martinského
cintorína, ktorým nás sprevádzal Miloš

Kovačka, v spolupráci s P. Uhlíkom sme
navštívili Košariská, Brezovú pod Bradlom,
Vrbovce a Javorinu.
10. septembra 2013 v Bocatiovej knižnici v Košiciach sa konala beseda na tému
vojnových cintorínov. Na podujatí prednášali členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné PhDr. Radoslav Turík a
Mgr. Martin Drobňák. Spoluorganizátorkou
bola aj naša členka SMRŠ JUDr. Janka
Kupcová, ktorá je súčasne aj členkou dejepisného spolku v Košiciach. Bolo zaujímavé porovnať stav vojenských cintorínov na
Slovensku s nedávno videnými cintorínmi v
Slovinsku, ktoré sme mali možnosť navštíviť v máji tohto roku.
V prvú októbrovú nedeľu sa konal už 90.
ročník Medzinárodného maratónu mieru
(MMM), ktorého sa pravidelne zúčastňujú
niektorí členovia Klubu SMRŠ v Košiciach.
MMM sa podarilo na počesť okrúhleho
výročia prekonať viaceré rekordy a štatistiky – počet pretekárov prekonal hranicu
9500 účastníkov z 53 krajín vo všetkých
disciplínach. Zaujímavým faktom priamo
z trate bolo prekonanie traťového rekordu
žien, ktorý prekonali hneď prvé tri africké
bežkyne. Aj tento údaj prispel k tomu, že
košický MMM prepojoval na priečku medzi 132 hodnotenými svetovými maratónmi
(9. miesto v Európe) a predbehol dokonca
aj najstarší Bostonský maratón o viac ako
200 bodov.
Možnosť vrátiť sa v čase a po rokoch
uvidieť knihy svojho detstva pre čitateľov
ponúka Knižnica pre mládež mesta Košice. Tá si už v 80-tych rokoch osvojila
myšlienku zachovania hodnotnej detskej
literatúry pre ďalšie generácie a v októbri
túto zaujímavú zbierku sprístupnila verejnosti v Kasárňach Kulturpark – v jednom
z nosných projektov Európskeho hlavného
mesta kultúry 2013.
24. októbra 2012 pri príležitosti otvorenia novej pobočky knižnice v ňom bolo
zriadené Múzeum detskej knihy, v ktorom
sme objavili aj knihu Júliusa Bodnára „Dr.
Milan Rastislav Štefánik – československý
národný hrdina“.
25. októbra 2013 sa pri pomníku T. G.
Masaryka a M. R. Štefánika konala spomienka na 95. výročie vzniku spoločného
Československého štátu. Pietnym aktom
sme si spoločne s Českým spolkom pripomenuli významný historický medzník v
našich dejinách.
15. novemra 2013 v kultúrno – spoločenskom centre v Košiciach sa konal
Slávnostný večer venovaný 20. výročiu založenia Českého spolku a 15. výročiu Žen-

ského zboru Českého spolku, ktorého sa
zúčastnili niektorí naši členovia.
Daniela Hricová
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
20. júla 2013 si malá skupina členov
Spoločnosti M. R. Štefánika na Chate pod
Ďumbierom pripomenula 133. Výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Spomienka na Štefánika súvisí s 23. výročím
návratu k pôvodnému názvu chaty po M. R.
Štefánikovi. Možno povedať, že pre našich
členov sa chata stáva kultovým púťovým
miestom práve v čase, keď sa Štefánik narodil. Návštevu chaty sme využili na ošetrenie symbolov chaty na jej južnej strane. Od
budúceho roka plánujeme túto podujatie v
spolupráci s Klubom slovenských turistov.
O podujatí budeme včas informovať všetky
kluby.
Jaroslav Bartánus
MARTIN
Na tradičné októbrové stretnutie sa zišli 25. októbra 2013 členovia Klubu TGM
a MRŠ v Martine. Samotnému programu
stretnutia predchádzalo stretnutie pri bustách Tomáša G. Masaryka a M. R. Štefánika v areáli Štefánikovho ústavu Lekárskej
fakulty Jesséniovej univerzity v Martine.
Vence k bustám za mesto Martin položil viceprimátor Alexander Lilge a za Klub TGM
a MRŠ manželia Turzíkovci. K prítomným
sa prihovorili okrem predsedu Klubu Ivana

V Sále Deklarácie.
Foto: I. Šabo

Šaba A. Lilge a M. Gallová. Účastníci sa po
tomto akte presunuli do Siene deklarácie
v bývalej budove Tatrabanky (dnes budova
Slovenskej sporiteľne), kde si pripomenuli
udalosti spred 95 rokov. Ing. Lilge odovzdal
účastníkom pozvánky na stretnutie pri pamätnej tabuli Deklarácie, ktoré organizuje
mesto 30. októbra 2013. Účastníci stretnutia sa zapísali do Pamätnej knihy. Tretia
časť schôdze – pracovná – sa odohrala v
klubovni Turčianskej knižnice. Okrem rie-
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šenia organizačných problémov témou dňa
boli aj diskusia o najnovších knihách o M.
R. Štefánikovi, činnosť v budúcom roku,
spomienky na bývalých členov – skrátka
o všetkom niečo a tak spomienky nebrali
konca. S jednou zo spomienok sa môžete
„stretnúť“ aj v rozprávaní pani Kmeťovej v
tomto čísle Bradla.
NITRA
Klub má 37 členov. V priebehu roka dvaja členovia ukončili svoje členstvo – pre
zdravotné problémy a vysoký vek. Prihlásili
sa však dvaja noví členovia a tak sa stav
členstva nezmenil. V ročnom pláne bolo
12 úloh = 12 podujatí. K významným patria
predovšetkým poznávacie zájazdy po stopách M. R. Štefánika a významných Sloveniek a Slovákov.
19. júna 2013 11 členov klubu SMRŠ v
Nitre sa zúčastnilo poznávacieho zájazdu
do Bziniec pod Javorinou a do Lubiny. V
Bzinciach navštívili Pamätnú izbu Ľ. Podjavorinskej, ktorej k jej pamätníku položili
kvety a v Lubine Pamätnú izbu Samuela
Štúra a Ľudovíta Holubyho, Pamätník SNP
na vrchu Roh a evanjelický a.v. kostol.
Účastníkov zájazdu sprevádzala členka
SMRŠ Ing. Oľga Hrabovská, ktorej zasvätený výklad v účastníkoch zanechal hlboký
dojem.

Na Bradle.

Už roky je samozrejmosťou zúčastniť sa
regionálnej spomienky 21. júla v rodných
Košariskách a položením kytíc vzdať hold
rodine M. R. Štefánika ako aj k jeho soche
v Múzeu MRŠ. Ku koloritu spomienky patrí
účasť na Službách Božích v ev.a.v. kostole.
Oslavám dala veľmi dôstojný ráz účasť vojakov. 14 Nitranov navštívilo Brezovú pod
Bradlom s miestom večného odpočinku
generála, miestny cintorín, i Pamätník na
Prietržskej ceste.
K šíreniu poznatkov o živote a všestrannej práci Štefánika slúžia aj exponáty Ing.
Jána Maniačka st., v ktorých vystavuje
zaujímavé materiály. Na medzištátnej filatelistickej výstave „Slovensko – Česko“ si
návštevníci so záujmom prezerali exponát
„Milan Rastislav Štefánik – vedec, vojak, a
diplomat“ diskutovali s autorom na rôzne
témy. Exponát odborná komisia ocenila po-

zlátenou medailou.
Slávnostné prejavy za našu Spoločnosť
Rok 2014 plánuje klub pripomínať zvý- predniesli František Kele (v Lánoch) a Pešenou aktivitou – ide to rok, v ktorom si pri- ter Mezey (v Prahe).
pomenieme 95. výročie tragického úmrtia
Zuzana Skalická
M. R. Štefánika.
Mária Ptáčková a Ján Maniaček
PIEŠŤANY
Dňa 5. 10. 2013 zorganizoval piešťanský
PARTIZÁNSKE
klub SMRŠ tematický zájazd „Po stopách
14. júna 2013 pri príležitosti dňa ozbro- architekta Dušana Jurkoviča“. Vzhľadom k
jených zložiek SR Klub SMRŠ v Partizán- náhlemu ochoreniu Mgr. Uhlíka, ktorý mal
skom zabezpečil vojenské ukážky a orga- pôvodne zájazd sprevádzať, boli potrebné
nizoval brannú súťaž pre deti základných drobné úpravy a improvizácia. Zájazdu sa
škôl z okresu Partizánske. Aktivita klubu zúčastnilo celkovo 23 osôb-členov, ale aj
mala veľký úspech, podujatia sa zúčastnilo sympatizantov. Účastníci zájazdu si týmto
vyše dvetisíc detí, ktorých klub za ich špor- chceli pripomenúť život a dielo toho veľkétové výkony obdaroval.
ho syna slovenského národa, ktorý prerástol svoju dobu. Svojim architektonickým
dielom položil základy národnej secesie.
Svoju nezmazateľnú stopu zanechal po
celom bývalom Československu (Poustevny, Nové Mesto nad Metují, Luhačovice,
Brno, Bratislava, Skalica, Modra, Brezová
p/Br., Ružomberok, Martin, stanice lanovky
na Lomnický štít a pod.), ale aj v Poľsku
(cintoríny v západnej Haliči). Jeho vrcholným dielom je mohyla na Bradle. Nebolo
samozrejme možné počas jedného dňa
navštíviť všetky miesta, preto si Piešťanci
zvolili menší okruh – Turá Lúka-SkalicaOslavy SNP v Partizánskom.
Luhačovice-Bradlo.
24. augusta 2013 na Jankovom vŕšku
sa konal 4. ročník súťaže vo varení gulášu,
organizovaný Československým Lions Klubom. Zúčastnil sa ho aj Klub SMRŠ a jedno
z družstiev – s názvom Štefánikov guláš –
získalo prvé miesto. Súčasťou tohto gastronomicko-kultúrneho podujatia bolo aj položenie venca k pomníku padlých hrdinov.
V dňoch 24. – 26. augusta sa traja členovia klubu zúčastnili výstupu na Kriváň,
organizovaného Zväzom vojakov SR.
Pod záštitou Klubu SMRŠ sa v dňoch
28. – 30. augusta 2013 konal turnaj o
Pohár Zdena Cháru v ľadovom hokeji na
miestnom zimnom štadióne.
69. výročie SNP si na námestí v Partizánskom pripomenuli aj členovia Klubu
SMRŠ Prievidza.
Štefan Ševčík
BRATISLAVA
Aj v tomto roku (dňa 27. 10. 2013) organizovala Spoločnosť CZECHOSLOVAK
REAL v spolupráci s Múzeom T. G. Masaryka v Lánoch a so Spoločnosťou M. R.
Štefánika oslavu 95. výročia založenia samostatnej Československej republiky a 5.
výročia založenia spoločnosti.
Na podujatie boli vyslaní traja naši členovia – predseda Bratislavského klubu
Spoločnosti M. R. Štefánika P. Mezey, F.
Kele a Ľ. Keleová. Podujatie začalo pietnou spomienkou a kladením vencov pri
hrobe T. G. Masaryka a jeho rodiny v Lánoch.

Pred Jurkovičovým domom v Luhačoviciach.

Piešťanskí Štefánikovci vyrazili z Piešťan okolo pol ôsmej ráno, aby sa zastavili
na svojej prvej zástavke v Jurkovičovom
rodisku – Turej Lúke. Po krátkom hľadaní
našli rodný dom s pamätnou tabuľou, kde
sa Jurkovič narodil 23. 8. 1868 ako vnuk
Samuela Jurkoviča, zakladateľa Gazdovského spolku a synovec J. M. Hurbana. Pripomenuli si jeho študentské roky v Brezovej, Šamoríne, Šoproni a vo Viedni, kde sa
veľmi ťažko prebíjal – v žalostných životných podmienkach, bez znalosti nemčiny.
Potom už ich jazda viedla do malého slovenského Ríma – slobodného kráľovského
mesta Skalice. Tu stojí jeden z Jurkovičových klenotov – Spolkový dom, postavený
v roku 1904 – 1905. Vďaka sprievodkyni
mestskej TIK si prezreli divadelnú sálu s
obrazmi Joža Úprku a Alfonsa Muchu a
tiež priľahlé priestory s obrazmi maliara
Koreszku. Potom ich kroky viedli do Evan-
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jelického kostola, ktorého veža jej tiež dielom Dušana Jurkoviča z roku 1938. Dejiny
evanjelického zboru a stavby tejto veže im
priblížil emeritný biskup ECAV Ivan Osuský. Následne si prezreli okolie Rotundy sv.
Juraja, evanjelický cintorín s náhrobnými
kameňmi pobielohorských exulantov a pokochali sa krásnym výhľadom na mesto
Skalicu z miestnej Kalvárie. Doplňujúcim
výkladom o pozoruhodnostiach Skalice
poslúžil aj účastník zájazdu, skalický rodák
Ing. Dušan Švorc. Po občerstvení pri dobrej káve, chutných zákuskoch, či chýrnom
skalickom trdelníku sa krátko popoludní vybrali smerom na Luhačovice. Neplánovaná
cestná obchádzka im však skrátila pobyt v
tomto malebnom kúpeľnom meste. Jurkovič tu v rokoch 1902 – 1914 počas svojho
pôsobenia na Morave pred I. svetovou vojnou zanechal výraznú stopu – Jánov dom
(dnes liečebný hotel Jurkovič), roztomilú
Chaloupku, či Hudobný pavilón a ďalšie. A
mohol zanechať aj väčšiu – mal návrhy aj
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na ďalšie stavby, ktoré sa nakoniec nezrealizovali. Účastníci si stihli prezrieť kúpeľnú
promenádu, zájsť na pohár chýrnej Vincentky, prezrieť si vnútorné zariadenie
hotela Jurkovič aj s kúpeľnými priestormi
a niektorí (vo veľmi zrýchlenom tempe) sa
aj naobedovať. Krátkym výkladom poslúžil
príbuzný ďalšej účastníčky zájazdu Mgr.
Pavelkovej – pán Jaroslav Vícha, bývalý
tunajší turistický sprievodca. Z Luhačovíc
už piešťanskí štefánikovci zamierili naspäť
do Jurkovičovho kraja – na cintorín v Brezovej p/Bradlom. Tu spočívajú telesné pozostatky veľkého architekta, ktorý zomrel
21. 12. 1947 v Bratislave. K jeho hrobu položili venček a uctili si jeho pamiatku. Výlet
nemohli zakončiť inak ako návštevou pamätného Bradla so Štefánikovou mohylou.
Na chate pod Bradlom im kuchárky pripravili veľmi chutný guláš a ďalšie občerstvenie. Predseda SMRŠ Ing. Tatara im priblížil
v skratke históriu tejto chaty a výlet zakončili obľúbenou Štefánikovou piesňou „Keby

som bol vtáčkom“. Spokojní a plní dojmov
sa vrátili do Piešťan.
Pavol Masaryk
PRIEVIDZA
Cez horúci letný deň s rekordnou teplotou členom nášho klubu SMRŠ uhasil
smäd prírodný liečivý zdroj Štefánik. Nad
prameňom symbolicky sa vznášalo veľké
lietadlo, keď sme naberali vodu do čaše a
vychutnávali jej lahodnú chuť, tryskajúcu z
hlbín našej slovenskej zeme. Odporúčame
Vám tiež objaviť možno zabudnuté umelecké dielo v lone prírody kúpeľov Sliač!
Časť členov klubu sa zúčastnila vernisáže výstavy „Generál a jeho hviezdy“ v Banskej Bystrici, ako aj záverečného stretnutia
k výstave. Podľa vzoru a kvality výstavy aj
v našom klube sme usporiadali spomienku
na nášho syna slovenského národa pod
názvom „Milan Rastislav Štefánik – Slovensko a Slováci v dejinách Európy“.
Hana Tarageľová

22. september –
Deň ozbrojených síl SR
22. septembra 2013 sa na Námestie M. R. Štefánika v Brezovej
pod Bradlom zišlo mnoho ľudí s cieľom pripomenúť si Deň ozbrojených síl SR. Prítomní príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR
a Čestnej stráže prezidenta SR v slávnostných a historických uniformách vytvorili sviatočnú atmosféru osláv slovenských vojakov, ktoré
sa uskutočnili neďaleko historického hurbanovského bojiska. Za účasti
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka, zástupcov Vojenskej kancelárie prezidenta SR, veliteľov
operačných veliteľstiev Ozbrojených síl SR, primátorky Brezovej pod
Bradlom a starostov priľahlých obcí, príslušníkov Klubu generálov SR,
Zväzu vojakov SR, Únie vojových veteránov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Spoločnosti M. R. Štefánika a ďalších organizácií boli pamätnými medailami ocenení mnohí prítomní. Oslavy
pokračovali pri Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste.
Podľa generálporučíka Vojteka je dôležité neustále pripomínať celej
slovenskej spoločnosti kľúčovú otázku Ozbrojených síl v rámci plnenia
záväzkov SR v náročných zahraničných vojenských operáciách. Me-

MOSTY
PRIATEĽSTVA
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Historický ústav
SAV v Bratislave, Slovenská národná knižnica – Národný biografický ústav v Martine a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
usporiadali v dňoch 15. – 17. októbra 2013 pod záštitou podpredsedníčky NR SR Jany Laššákovej vedeckú konferenciu „Mosty priateľstva“ o osobnostiach Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. Na konferencii s medzinárodnou účasťou odznelo celkom
25 príspevkov.
Z pohľadu na túto problematiku sa našej S MRŠ dotkli hlavne štyri prednášky, v ktorých rezonovalo aj meno Štefánik resp.
légie. Veľvyslanec SR, PhDr. Marián Servátka CSc, hovoril o „Diele Slovákov v zahraničí a slovenskej diplomacii“, riaditeľ HÚ SAV
PhDr. Slavomír Michálek DrSc., o „Československom diplomatovi
a americkom bibliografovi Vladimírovi Martinovi Palicovi“ u rodiny

Podpis dohody medzi SMRŠ a Klubom generálov SR.
Foto: P. Vítko
dailou bola ocenená aj Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Klub
generálov SR a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v tento deň
podpísala Dohodu o vzájomnej spolupráci.

ktorého sa ubytoval M. R. Štefánik počas svojej cesty do USA.
PhDr. Ferdinand Vrábel s veľkým zápalom predniesol prednášku
o „Jozefovi Honzovi Dubnickom“, predstaviteľovi Slovenskej ligy,
účastníkovi rokovaní o Clevelandskej dohode a dr. Anna Kováčová
PhD z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku hovorila o „Jánovi Alojzovi Wagnerovi“ ako o reprezentantovi slovenských vzdelanostných kruhov v Budapešti (pre nás to bol astronóm, ktorého
práca v astronómii očarila M. R. Štefánika).
V diskusii odznelo pár podnetných návrhov a odporúčaní. O.i.
sme sa dozvedeli, že mnohí rodinní príslušníci našich popredných
národných umelcov boli legionári, poznali sa s M. R. Štefánikom
(brat J. Alexyho Ferdinand bol talianskym legionárom, otec D. Laščiakovej bol v légiách,…). Je veľká škoda, že niet o tom viac záznamov, nie je to zachytené na papieri… a tak ostáva len bádanie,
výskum v archívoch, a ešte osobné spomienky. Žijúcich…
Mosty priateľstva sú podnetné, užitočné, príjemné stretnutia s
milými ľuďmi, naslovovzatými odborníkmi. Ostáva veriť, že budú aj
pokračovaním, mostom do budúcna pre mladšie generácie.
- mg -
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LISTY Z PRAHY
* V Slovenskom inštitúte v Prahe sa členovia Spoločnosti M. R. Štefánika stretli 4.
júna 2013 o 18.00 hodine, aby sa zúčastnili
premietania dokumentárneho filmu dr. Pavla Kanisa „Vlasť“.
* Jednou zo zaujímavých podujatí, na ktorom sa podielala aj Spoločnosť gen. M.
R. Štefánika, bola prezentácia knihy slovenskej historičky Jaroslavy Roguľovej
„Slovenská národná strana 1918 – 1938“.
Podujatie, ktoré sa konalo 9. októbra 2013
pripravil Historický ústav SAV v Bratislave,
Slovenský inštitut v Prahe a Spoločnosť M.
R. Štefánika. Kniha J. Rogulovej, vedeckej
pracovníčky Historického ústavu SAV približuje dejiny najstaršieho politického subjektu – SNS. Sústreďuje sa na obdobie prvej
Československej republiky v medzivojnových rokoch. Aj toto podujatie vyvolalo záujem medzi odborníkmi, ale aj medzi laickou
verejnosťou a vďaka prítomnosti autorky
bola diskusia veľmi podnetná. Prezentáciu
moderoval Miroslav Michela, ako hosť vystúpil Vojtech Čelko.
* Deň vzniku samostatného Československa si členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika pripomenuli pri jeho soche
na Petříne v pondelok 28. októbra 2013.
O zásluhách M. R. Štefánika pri vzniku
prvej Československej republiky prehovorili predseda spoločnosti Vojtech Čelko a

Pred sochou M. R. Štefánika na Petříne.
veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe
Peter Weiss. Položením kvetov si prítomní
uctili pamiatku M. R. Štefánika, jedného zo
zakladateľov samostatnej Československej
republiky.
* Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika sa
zúčastnili aj pietnej spomienky v Lánoch,
ktorú organizoval V. Stanko, jednateľ spoločnosti Czechoslovak Real, v nedeľu 27.
októbra 2013. Po položení kvetov na lánskom cintoríne pri hrobe T. G. Masaryka

bola v Múzeu T. G. Masaryka v Lánoch
usporiadaná už tradičná šachová simultánka.
* Členovia SMRŠ sa 10. novembra 2013
zúčastnili slávnostnej bohoslužby pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Slávnosť
pripravila Cirkev československá husitská
spolu s Armádou ČR. Za SMRŠ prehovoril
jej predseda Vojtech Čelko.
Zuzana Bukovská

Pocta autorovi mohyly Milana Rastislava Štefánika
23. augusta 1868 sa v peknom, milom, voňavom a spevavom kúte Trenčianskeho kraja, v obci Turá Lúka,
ktorá je dnes súčasťou mesta Myjava,
narodil Dušan Samuel Jurkovič, ktorý
sa vďaka mimoriadnemu talentu, kvalitnému štúdiu, hlbokej láske k prírode, k tomu, čo vytvorili naši predkovia
z kameňa dreva, hliny a vďaka úcte
k princípom humanity, vypracoval na
vynikajúceho a uznávaného architekta.
Jurkovič považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry
dosiahol v mnohých smeroch nadpriemerné hodnoty. Vynikal technickým koncepčným myslením, citlivo a
správne vyhodnocoval spoločenské
a politické dianie, bol schopným podnikateľom a aj dobrým architektom
svojho súkromného rodinného života.
Na Slovensku a v Čechách zanechal
diela, ktoré sú doteraz obdivuhodné,
funkčné, estetické a inšpirujúce. Je

ich veľa, ale nepochybne jeho naj- Sedláček, MPH a prezident Spolku
známejším dielom je monumentálna architektov Slovenska prof. Ján Bahmohyla Milana Rastislava Štefánika na.
Ďalej vystúpili špičkoví odborníci,
na Bradle.
ktorí sa zaoberajú tvorbou Dušana
Jurkoviča, a to doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., ktorá pôsobí na Katedre
dejín výtvarného umenia Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského a na
Ústave dejín umenia SAV, Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka zbierky
architektúry Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, PhDr. Blanka Petráková, kurátorka zbierky kúpeľníctva
doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., pri prednáške a Centra pre spracovanie odkazu Dušana Jurkoviča v Múzeu juhovýchodPri príležitosti 145. výročia narode- nej Moravy v Zlíne, pobočka Luhania svojho slávneho rodáka Trenčian- čovice, Ing. arch. Ivan Jamnický za
sky samosprávny kraj zorganizoval Spolok architektov Slovenska, Ing.
odborný seminár, ktorý sa uskutočnil Milan Gesierich, technický námestník
3. októbra 2013 v Kongresovej sále riaditeľa Valašského múzea v prírode
Trenčianskeho samosprávneho kra- v Rožnově pod Radhoštěm a Mgr. Taja. V úvode seminára sa účastníkom tiana Lazarová, manažérka projektu
prihovoril predseda TSK MUDr. Pavol „Osobnosti našej histórie“ v miestnej
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akčnej skupine Kopaničiarsky región.
Na záver vystúpil historik Matúš Valihora s príspevkom o súčasnom stave
diel, ktoré vytvoril Dušan Jurkovič v
Brezovej pod Bradlom.
Účastníkmi seminára boli zástupcovia Spolku architektov Slovenska,
inžinieri architekti z Trenčína a Trenčianskeho kraja, zástupcovia miestnej samosprávy, riaditelia a pracovníci kultúrnych zariadení a vybraných
stredných škôl, riaditeľka Krajského
pamiatkového úradu, zástupcovia
spoločenských organizácií ako Slovenská numizmatická spoločnosť,
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Matica slovenská, historici a študenti.
Z partnerského Zlínskeho kraja
zavítala na seminár delegácia pod
vedením Ing. Jindřicha Ondruša, riaditeľa Valašského múzea v prírode
v Rožnově pod Radhoštěm a z Juhomoravského kraja delegácia pod
vedením vicehejtmana Bc. Romana
Celého, DiS.
Príspevky na vysokej odbornej
úrovni obohatili účastníkov po vedomostnej stránke. Osobitný ľudský
rozmer pridala semináru účasť troch
vnučiek slávneho architekta. Zúčastnili sa ho pani Eva a Tatiana Jurkovi-

čové, dcéry najstaršieho syna Dušana Jurkoviča Juraja a pani Katarína
Salayová – Jurkovičová, dcéra najmladšieho syna Pavla.
Pred Kongresovou sálou bola
sprístupnená výstava, ktorá približuje základné údaje zo života Dušana
Jurkoviča a diela charakteristické pre
jeho tvorbu. Od novembra 2013 to
bude výstava putovná, môže si ju zapožičať každý subjekt, ktorý bude ďalej pripomínať a popularizovať život a
tvorbu tohto významného človeka.
Sylvia Maliariková

Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
Pri príležitosti 60. výročia založenia SAV na slávnostnom zasadnutí 26. júna 2013 ocenili Cenou SAV mladého vedec. pracovníka Mgr. M. Kšiňana PhD z Historického ústavu SAV za odbornú
monografiu „Milan Rastislav Štefánik“ – za unikátne spracovanie životopisu osobnosti slov. dejín na základe bádania v archívoch FR, ČR a na Slovensku.
ooo
30. 6. 2013 zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Paríži slávnostný ceremoniál kladenia vencov pri Čs.pamätníku na poli Kléber
pri príležitosti 95. výročia odovzdania zástavy francúzskym prezidentom R. Poincaré 21. československému regimentu vo francúzskom mestečku Darney (Lotrinsko) čím bol de facto uznaný
vznik vtedajšieho Československa.
ooo
Na pozvanie Asociácie mierových síl OSN ako jediný oficiálny
zástupca ČsOL sa 28. mája 2013 vo Wroclawi zúčastnil predseda Jednoty ČsOL Senec JUDr. Miroslav Bilský. Wroclaw sa
stala dejiskom medzinárodnej konferencie, zameranej na prezentáciu mierových síl OSN, ktorej sa zúčastnili zástupcovia
USA, Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Ruskej federácie,
Ukrajiny a SR, ktorú reprezentovala Únia vojnových veteránov.
ooo
Po viac ako pol roku sa Pancierový vlak Štefánik vrátil z Holandska, kde bol jedným z najväčších lákadiel medzinárodnej
výstavy vojenských vozidiel. Z Holandska ho priviezli kamióny a
previezli do Múzea dopravy v Bratislave, kde si ho návštevníci
môžu od októbra 2013 do júna 2014 pozrieť.
Čím je známy pancierový vlak Štefánik? Pancierový vlak je
zbraň podobná tanku, ktorý vyráža do útoku alebo kryje útok.
Jedna súprava obsahovala okrem tankového, delostreleckého
alebo guľometného vozňa aj vozeň kuchynský či spací. Pôvodná max. rýchlosť vlaku bola 50 km/h, hmotnosť vozňov sa pohybuje medzi 10 až 22 ton, kapacita je 70 až 90 vojakov, hmotnosť
tanku je 10,5 tony. Zaujímavosťou je, že pri rekonštrukcii vlaku
Štefánik pracovníci firmy našli na drevenom obklade guľometného vozňa mená ľudí, ktorí ho počas vojny stavali.
ooo
Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelilo: Prémie za vedeckú a odbornú
literatúru za rok 2012 v kategórii slovníková encyklopedická literatúra nášmu sympatizantovi (uverejnili sme z jeho diela úryvok
v Bradle č. 65) PhDr. Michalovi Eliášovi CSc., z Martina za dielo
„Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria. Archívne rarity (Matica Sloven-

ská)“ /Správy SAV č.9/2013/
…a ďalej dopĺňame: „Správa odkazu Egona E. Kischa, Město lit.
faktu Letohrad a Asociáca organizácií spisovateľov Slovenska
mu odovzdala Cenu E. E. Kischa. Ocenenie odovzdali v budove Senátu ČR za účasti ministra kultúry ČR, podpredsedníčky
Senátu a iných významných osobností. Srdečne blahoželáme!
ooo
Nad Skalnatým plesom a pod Lomnickým štítom každého zaujme budova s dvomi kupolami. Hvezdáreň… Budova Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorá si v tomto roku
pripomína 70. výročie svojho vzniku. Budovu založil český nadšenec Antonín Bečvář, ktorý sem prišiel v roku 1937 na miesto
štátneho klimatológa. Bol nadšencom astronómie a jeho prvou
súkromnou pozorovateľňou bola terasa hotela Kriváň. V roku
1939 sa odmietol vysťahovať zo Slovenska. Začal organizovať
výstavbu astronomického observatória a keďže mal výnimočné organizačné schopnosti, od riaditeľov nemeckých hvezdární
získaval dobrozdania. Vtedajšieho ministra školstva Jozefa Siváka presvedčil jedinou vetou: „Pán mnister. V Európe sú len
dva nekultúrne národy, ktoré nemajú svoju štátnu hvezdáreň –
Slováci a Albánci.“ A bolo rozhodnuté. V roku 1941 sa začalo
stavať podľa projektov Dušana Jurkoviča. Náročnú stavbu realizoval popradský staviteľ Jozef Šašinka. Na tú dobu to bola
moderná budova – mala ústredné kúrenie, práčovňu, optickú
dielňu, fotokomoru, knižnicu, pracovňu a ubytovaciu časť. Materiál na stavbu vyvážala už vtedy fungujúca lanovka. Vyviezla
na diely rozobratý ďalekohľad (vážiaci 5 ton), i koncertné krídlo
(Bečvář bol náruživý a dobrý klavírista a huslista). Prvé pozorovania slnečnej fotosféry v observatóriu urobil dr. Bečvář 19. 9.
1943. Na konci januára 1945 nemecké vojská chceli objekt úplne zničiť. Dr. Bečvář svojou perfektnou nemčinou, hrou na klavír (a dobrým vínom) odhovoril Nemcov od tohto činu. Antonín
Bečvář vydal v roku 1950 svoje svetovo uznávané dielo Atlas
Coeli 1950 Skalnaté Pleso – atlas s pozíciami 32 571 hviezd,
dodnes používaný na celom svete. Pre politické spory musel
v roku 1951 odísť zo Slovenska. Odišiel do rodného Brandýsa
nad Labem. Na Skalnaté Pleso sa už nevrátil, zomrel v januári
1965 v úplnom zabudnutí.
Musíme ešte pridať poznámku, že redigoval preklady všetkých
vedeckých článkov Milana Rastislava Štefánika, ktoré preložila
dr. Katarína Pokorná a ktoré vydal J. Tranovský v Novom Meste
nad Váhom v roku 1944.
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
26. 5. 2013 – začal sa 5 dňový zájazd
členov S MRŠ do Rakúska, Slovinska,
Talianska po stopách bojov prvej svetovej
vojny,
1. 6. 2013 – Ing. Ján Tatara a Mgr. Peter
Uhlík privítali v cieli na Bradle bežcov diaľkového preteku Devín – Bradlo (127 km);
náročnú trať absolvovali traja bežci,
4. 6. 2013 – 93. výročie podpísania Trianonskej zmluvy, pripomenuli sme si pri
pomníku jedného z jej signatárov Štefana
Osuského v Brezovej pod Bradlom,
7. 6. 2013 – dnes uplynulo 125 rokov od
narodenia biskupa ECAV Samuela Štefana Osuského, čo si členovia brezovského klubu SMRŠ pripomenuli položením
kytice kvetov na jeho hrob,
15. 6. 2013 – absolvovala turistická skupinka z brezovského klubu peší výlet cez
Priepasné na Bradlo,
17. 6. 2013 – taliansky novinár slovenského pôvodu Rudolf Vrba (87) navštívil Brezovú pod Bradlom a Bradlo v sprievode
čestného predsedu SMRŠ Petra Uhlíka a
prijatý bol i primátorkou mesta Mgr. Evou
Ušiakovou,
30. 6. 2013 – pozdrav členom SMRŠ z
juhoafrického Johanesburgu poslal Ing.
Ľuboš Valášek ml.,
2. 7. 2013 – zúčastnil sa Mgr. Peter Uhlík
v Blansku slávnosti 96. výročia boja čs.
legionárov pri Zborove (1917),
3. 7. 2013 – uplynulo 130 rokov od narodenia spisovateľa Franza Kafku,
5. 7. 2013 – na hrade Branč sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda,
spojené so spomienkou na majstra Jana
Husa a protestantských martýrov; kázal
generálny biskup ECAV Miloš Klátik na
text Ján 8,31-36; po obede sa v brezovskom evanjelickom chráme konala za
účasti prezidenta Gašparoviča a generálneho biskupa Klátika kultúrna slávnosť na
počesť našich vierozvestcov a večer pobožnosť pri pomníku Jana Husa, jediného
na Slovensku,
10. 7. 2013 – v hodonínskom Múzeu
TGM, v kancelárii riaditeľky a predsedníčky Masarykovej spoločnosti Mgr. Ireny Chovančíkovej, sa konalo pracovné
stretnutie domáceho výboru s čestným
predsedom SMRŠ Petrom Uhlíkom, kde
sa rokovalo o ďalšej spolupráci,
11. 7. 2013 – uplynulo 170 rokov od začatého rokovania na hlbockej evanjelickej
fare o uzákonení spisovnej slovenčiny,
12. 7. 2013 – dvadsaťčlennú skupinu učiteľov, vedenú Mgr. Annou Machajdíko-

vou, sprevádzal na Bradle a v Brezovej
pod Bradlom Peter Uhlík,
14. 7. 2013 – slávnostné služby Božie v
Hlbokom, venované 170. výročiu spisovnej slovenčiny, konali sa aj za účasti našich členov; v popoludňajších hodinách
privítali na Bradle a pri pomníku Jana
Husa účastníkov 2. ročníka cyklistického
prejazdu z Hodonína do Košarísk zástupca primátorky Brezovej Ivan Ďurkovič,
čestný predseda Nadácie MRŠ Ján Fuska a čestný predseda Spoločnosti MRŠ
Peter Uhlík,
18. 7. 2013 – navštívil Turčianske Kľačany a tamojších priaznivcov SMRŠ Mgr.
Peter Uhlík,
21. 7. 2013 – vojenskej slávnosti 133.
výročia narodenia generála Štefánika a
aktu kladenia vencov k priečelnej stene
múzea v Košariskách, zúčastnili sa za
naše občianske združenie Dr. Vlastimil
Kátlovský, Ing. Ján Mosnáček, Dr. Pavol
Masaryk, Mgr. Peter Uhlík a spolu s nimi
aj predstavitelia Czechoslovak Real z
Prahy a Košíc, zástupkyňa Masarykovej
spoločnosti z Hodonína Mgr. Ivana Bielohlávková,
29. 7. 2013 – uplynulo 220 rokov od narodenia Jána Kollára,
1. 8. 2013 – Myjavu, Brezovú pod Bradlom a Bradlo navštívil v sprievode Petra
Uhlíka spisovateľ Jozef Banáš, pripravujúci životopisný román pre mládež o Štefánikovi,
3. 8. 2013 – pozdrav z Kapského Mesta v
Južnej Afrike poslal členom SMRŠ Ľuboš
Valášek ml.,
17. 8. 2013 – skupina turistov z brezovského klubu uskutočnila vychádzku cez
Priepasné, kopanice U Kopeckých a U
Mosnáčkov a chrbát Bradla na Mohylu
MRŠ, ďalej okolo chaty do Končín a Brezovej,
23. 8. 2013 – 145. výročie narodenia architekta Dušana Jurkoviča uctili sme si
položením kvetov k jeho hrobu v Dejinnom pamätníku na brezovskom cintoríne,
28. 8. 2013 – uplynulo 350 rokov od narodenia Daniela Krmana ml., evanjelického
superitendenta a martýra ECAV,
29. 8. 2013 – od vyhlásenia SNP uplynulo
69 rokov,
4. 9. 2013 – spomenuli sme 50 rokov od
smrti Roberta Schumanna, „otca“ EÚ,
9. 9. 2013 – Deň holokaustu na Slovensku, spomienka na jeho brezovské obete
pri pamätnej tabuli na brezovskom židovskom cintoríne,
14. 9. 2013 – 76 rokov uplynulo od smrti

prezidenta T. G. Masaryka,
22. 9. 2013 – pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR, konala sa na Námestí M.
R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
slávnostná spomienka 20. výročia vzniku armády, a jej historického kontextu s
udalosťami rokov meruôsmych pred 165.
rokmi
23. 9. 2013 – o 85. výročí odhalenia mohyly na Bradle, hovoril v rozhlase o tomto
diele Dušana Jurkoviča Mgr. Peter Uhlík,
24. 9. 2013 – dôchodcov, bývalých zamestnancov Slovenského rozhlasu, sprevádzal po Štefánikovom rodnom kraji Peter Uhlík,
26. 9. 2013 – konala sa prvá jesenná schôdza členov brezovského klubu
SMRŠ, na ktorej prítomní besedovali s
bývalým pracovníkom jadrovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach Ing. Jánom
Strapcom,
29. 9. 2013 – pripomenuli sme si 75. výročie mníchovského diktátu a jeho dôsledok
na ďalší osud Československa,
3. 10. 2013 – v Trenčíne sa konal seminár
Architekt Dušan Samo Jurkovič, poriadaný k 145. výročiu jeho narodenia (23. 8.
1868) a 85. výročiu sprístupnenia mohyly na Bradle (23. 9. 1928), na ktorý žiaľ
naše občianske združenie nedostalo pozvánku,
19. 10. 2013 – návštevu podjavorinskopodbradlianskeho kraja (Stará Turá,
Myjava, Brezová, Bradlo) uskutočnila viacgeneračná skupina záujemcov z Bratislavy, ktorú sprevádzal Mgr. Peter Uhlík,
23. 10. 2013 – hodinu dejepisu s témou
prvej svetovej vojny, úlohou Štefánika a
československých légií v 9. ročníku Základnej školy Brezová pod Bradlom, odučil emeritný učiteľ dejepisu Mgr. Peter
Uhlík,
24. 10. 2013 – uskutočnila sa členská
schôdza brezovského klubu, na ktorej
priblížil poslucháčom život a dielo architekta Dušana Jurkoviča predseda klubu
Peter Uhlík, ktorého doplnili Vlastimil Kátlovský a Dušan Juríček,
28. 10. 2013 – v zastúpení Spoločnosti M.
R. Štefánika položili k hrobu zakladateľa
ČSR M. R. Štefánika na Bradle, veniec
zástupcovia brezovského klubu (P. Uhlík,
V. Kátlovský, B. Nosko, A. Nosková, J.
Strapec), aby sa potom stretli s mnohými
návštevníkmi mohyly z Českej republiky.
Na Myjave po položení kvetov k Pomníku
M. R. Štefánika sa k prítomným prihovoril
člen S MRŠ Michal Maliarik.
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NAŠI JUBILANTI
Prof. Ing. Ján Fuska, DrSc. osemdesiatpäť ročný
Dvadsiateho šiesteho júla tohto roku sa dožil čestný
predseda správnej rady Nadácie M. R. Štefánika so sídlom
v Bratislave, prof. Ján Fuska v plnej pracovnej aktivite významného životného jubilea – 85 rokov.
S profesionálnym životopisom jubilanta sa mohli čitatelia
oboznámiť v laudácii, ktorú z pera Mgr. Petra Uhlíka uverejnil náš časopis Bradlo z príležitosti 80-tych narodenín pred
piatimi rokmi.
Vytrvalá aktivita prof. Fusku v pestovaní a šírení odkazu
M. R. Štefánika je výnimočná a zaslúži si obdiv a vďaku.
Je plodom mnohostranne orientovanej osobnosti tohto popredného slovenského chemika, odborníka medzinárodného formátu v oblasti moderných farmaceutických biotechnológií, ktorý svoje hlboko zakorenené vlastenecké cítenie a
národnú hrdosť spojil s cieľavedomým štúdiom a novátorským priblížením etických, mravných myšlienok a diela M.
R. Štefánika – veľkého syna Slovenského národa.
Prof. Fuska sa stal duchovným otcom Nadácie M. R. Štefánika, ktorej založenie v r. 1992 inicioval, aby splnil tieto
svoje neľahké predsavzatia. Na čele Nadácie ako predseda
stál do roku 2011. Za toto takmer 20 ročné obdobie vďaka
vynaloženej námahe, vytrvalosti a húževnatosti prekonal
početné prekážky, kladené neprajníkmi a dosiahol ciele,
ktoré Nadácii vytýčil. Hlavným historickým úspešným činom
je znovupostavenie sochy M. R. Štefánika v Bratislave pred
budovou nového Slovenského národného divadla.
Nemožno zabudnúť na jeho podstatný podiel pri generálnej oprave Mohyly M. R. Štefánika na Bradle; na medzinárodnej súťaži mladých architektov revitalizácie bradlianskeho areálu. Bol spoluautorom putovnej výstavy M. R.
Štefánik- astronóm, vojak, diplomat, spoluautor pamätnej
medaily M. R. Štefánika – L. Weissová, iniciátor a spoluautor pamätných tabúľ umiestnených na budovách Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity v
Košiciach.
Trvalým svedectvom hĺbavého, originálneho prístupu a
prieniku prof. Fusku do života a myšlienkového bohatstva
M. R. Štefánika sú jeho knižné publikácie: M. R. Štefánik v
myšlienkach a obrazoch, Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave, M. R. Štefánik a jeho mravné ideály.
Ďakujeme prof. Fuskovi za jeho významnú dlhoročnú a
konštruktívnu prácu v Spoločnosti M. R. Štefánika a prajeme mu úprimne do ďalších rokov veľa telesnej sviežosti
a duševných síl, inšpiráciu a úspešné pokračovanie v jeho
práci, zameranej na prehĺbenie poznania osobnosti M. R.
Štefánika, ktorého charakterové, vedecké, politické a mravné posolstvo je pre našu spoločnosť stále aktuálne.
Igor Riečanský
M. R. Štefánik: Ako to naozaj bolo
(Článok vychádza k polookrúhlemu životnému jubileu
Mgr. PhDr. Pavla Kanisa CSc.)
Jedným z najpozoruhodnejších počinov mapovania slovenskej histórie v ostatnom období sa stáva štvordielny dokumentárny film pod názvom „Štefánik. Príbeh hrdinu“. Za

jeho vznikom stojí PhDr. Pavol Kanis, čestný člen Spoločnosti M. R. Štefánika.
Keď sme použili sloveso stáva sa, mali sme na zreteli
skutočnosť, že dva diely už hotové sú a dva ešte len vznikajú. Ako v poradí prvý natočil Pavol Kanis diel číslo 4 s
názvom Vlasť. Odvysielaný bol v roku 2010 a venuje sa tragickému koncu generála Štefánika. V roku 2012 Slovenská
televízia odvysielala ďalší hodinový dokument, ktorý má
názov Poroba. Mapuje Štefánikovu mladosť aj na pozadí
ťažkého postavenia Slovákov počas maďarizácie, pričom
sa končí na prahu 1. svetovej vojny. 2. diel s názvom Vojna
sa končí podpísaním nemecko-francúzskeho prímeria 11.
novembra 1918, ktorý dnes vnímame ako koniec 1. svetovej vojny. P. Kanis ho chce dokončiť ešte v roku 2013. No a
ostatný, teda tretí diel, sa začína Štefánikovým príchodom
do Vladivostoku v novembri 1918 a končí sa deň pred jeho
odletom na Slovensko z Talianska, teda tretím májom 1919.
Volá sa Sloboda.
Na začiatku bol Predmier
Na to, aby sa niekto podujal realizovať taký výpravný a
finančne náročný projekt musí mať naozaj silnú motiváciu.
Kde sú teda začiatky štefánikovskej motivácie u Pavla Kanisa?
„Prvý kontakt so štefánikovskou tradíciou som mal asi
ako 10-ročný v Predmieri, kde sa vydala moja staršia sestra
do rodiny pána Jandu. Janda senior, rodák z Krkonôš, bol
počas 1. svetovej vojny zajatec v Taliansku a neskôr sa pridal k čs. légiám,“ spomenie historik Kanis. S úsmevom dodá
že tento moment bol veľmi silný aj preto, lebo v Predmieri i
v 50-tych rokoch stála socha M. R. Štefánika – a stojí tam
dodnes. „Navyše pán Janda, miestny mäsiar, mi nielenže
rozprával príbehy z vojny, ale sa predo mnou tiež zastrájal,
že kto by ten pomník chcel zbúrať, tak ako sa stalo v iných
mestách alebo dedinách, toho ešte pred tým zastrelí…“
Nuž – čo iné ak nie takéto epizódy dobrodružstva a odhodlania zapôsobia na mladých chalanov? Aj preto sa v roku
1968, už ako 20-ročný študent, zúčastnil P. Kanis pamätnej
študentskej výpravy na Bradlo. „Do Jablonice sme išli vlakom, odtiaľ k Štefánikovej mohyle peši – a kto zažil tú skvelú
atmosféru, nikdy nezabudne…“
V roku 1994 mal už Štefánika naštudovaného a na oslavách na Bradle sa podieľal ako minister obrany. Podobne
ako v roku 1999. „Snažil som sa do osláv viac vtiahnuť zástupcov Talianska. Hlavne preto, lebo v práve v Taliansku,
kde napríklad Edvard Beneš neuspel a kam Tomáš G. Masaryk nemal dosah, dosiahol Štefánik svoje životné úspechy. Veď o. i. práve Taliansko ako prvé uznalo čs. légie ako
armádu ešte neexistujúceho štátu. O to viac ma tešilo, že
vtedy prvý raz na Bradle rečnil aj taliansky veľvyslanec.“
Su-22 a Caproni Ca 33
Po tom, ako sa na leteckej základni v Kuchyni pri Malackách 27. apríla 1994 katapultoval pilot Su-22, vtedajší
minister obrany Pavol Kanis mal prístup ku všetkým materiálom vyšetrovacej komisie o havárii tohto stíhacieho
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bombardovacieho lietadla. „Ako azda každého Slováka, aj
mňa zaujímali okolnosti Štefánikovej smrti počas leteckej
havárie 4. mája 1919 neďaleko Ivanky pri Dunaji. Počas vyšetrovania leteckej havárie nášho vojenského Su-čka som
si pritom uvedomil, aké podnetné sú najnovšie skúsenosti
a poznatky z vyšetrovania leteckých havárií – a že by bolo
možné pokúsiť sa pomocou nich analyzovať aj pád lietadla
Caproni Ca 33, v ktorom sedel M. R. Štefánik.“ Veľmi tiež
fandil aj Karolovi Steklému a jeho kamarátom z Trenčína,
ktorí sa podujali na výrobu repliky lietadla Caproni Ca 33, v
akom Štefánik havaroval. „Aj z prostriedkov rezortu obrany
sa nám podarilo ich snahu podporiť.“ Dodajme pritom, že
štvrtý diel Štefánika o jeho smrti mal napokon premiéru ako
prvý okrem aj preto, lebo tvorcovia sa obávali, že na internet
uniknú originálne zistenia a simulácie, ktoré v týchto súvislostiach realizovali.
Spomeňme, že P. Kanis chcel pôvodne o posledných
dňoch M. R. Štefánika napísať knihu. „Ťažisko deja však
spočívalo v dynamike pohybu, ktorý sa lepšie zachytí prostredníctvom filmu. A nielen to. „Keď som sa pustil do sumarizácie podkladov, uvedomil som si, že Štefánik sa stal
veľkým nie tým, ako zomrel, ale tým, ako žil. Preto som od
druhej polovice 90-tych rokov vedel, že raz natočím film o
celom jeho živote,“ spomenie aj teraz s odhodlaním v hlase.
Filmovať začal v roku 2004. No dnes už vie, že do štyroch
hodinových dielov sa mu nezmestilo ani zďaleka všetko.
Preto po premiére posledného dielu chce sumarizovať Štefánikov život aj v obsiahlom knižnom vydaní.
Životná výzva
Japonsko, Rusko, Ekvádor Panama, USA… S výrobným
štábom navštívil do 30 krajín. „Dovolím si tvrdiť, že každý
z predchádzajúcich dokumentov o Štefánikovi bol do určitej miery poznačený spoločenskou objednávkou. V období
spoločného štátu to bola napríklad prílišná idealizácie vzťahov Štefánika, Beneša a Masaryka. Alebo aj zľahčovanie
maďarizačného tlaku na Slovákov v 19. storočí a pred 1.
svetovou vojnou. No tiež tvrdím, že ak by v roku 1918 nevzniklo Československo, na čom sa Štefánik podieľal kľúčovou mierou, Slováci by už ako národ neexistovali.“ Je vyštudovaný historik, väčšinou profesionálnej kariéry pôsobil ako
vedec, preto ho fascinovala výzva povedať za seba „ako to
naozaj bolo“. Hovorí: „Stretol som sa s úžasným dramatickým príbehom naozaj neobyčajného človeka, ktorý som sa
snažil odprezentovať vo viacerých rovinách. Tak, aby verejnosť lepšie pochopila aj všetky súvislosti, ktoré mali vplyv na
Štefánikov osud,“ povie so zaujatím. Spomeňme len jednu
epizódu. Taliani mohli podľa Kanisa poskytnúť Štefánikovi
aj modernejšie lietadlo s kabínou. Jeho prílet na Caproni Ca
33 mal byť však sčasti aj propagačnou cestou tohto lietadla.
Prečo? Výrobca ich mal po vojne na sklade prebytok a chcel
ich odpredať vládam nových stredoeurópskych krajín ako
dopravné lietadlo na prepravu osôb.
„Iste, človek musí okrem naštudovaných vecí disponovať aj istým intelektuálnym nadhľadom, aby mohol ostatným
predstaviť vlastnú interpretáciu dejinného procesu – a o to
som sa snažil,“ povie štefánikovec Kanis. Jeho dielom je pritom v rámci štvordielneho filmu námet, scenár aj réžia. Predovšetkým mal pre jeho výrobu zaujatie a osobnú tvorivú
vášeň, bez ktorej by nevznikol. Netvoril však, ako spome-

nul, v očakávaní verejného uznania, ale sfilmovanie Štefánikovho života prijal ako svoju vlastnú životnú výzvu. Napokon, tí ktorí uvidia všetky štyri diela filmu „Štefánik. Príbeh
hrdinu“, posúdia sami. No Pavol Kanis mal podľa vlastných
slov aj veľkú podporu. A to vo svojej manželke Zdenke. Keď
sa mu zdalo, že sa mu vytráca motivácia či energia, bola to
práve ona, ktorá ho vždy povzbudzovala, aby šiel dopredu.
Bohužiaľ, v lete zomrela a odvysielania ostatných dvoch dielov sa už nedožila. Budú tichou spomienkou aj na ňu…
-palvitPozdrav jubilantovi Jánovi Strapcovi
Dlhoročný člen SMRŠ Ing. Ján Strapec, emeritný odborník československej jadrovej techniky a roky pracovník
Atómových elektrární Jaslovské Bohunice, dožil sa v druhej polovici augusta osemdesiat rokov. Od roku 1982 bol vo
funkcii námestníka riaditeľa so zodpovednosťou za uvedenie jadrovej elektrárne do realizačne bezpečného stavu a
bol aj pri jej vyradení z prevádzky.
Svoj produktívny vek prežil síce mimo Brezovej pod
Bradlom, ale do pôvodného bydliska sa permanentne vracal. Predovšetkým k rodičom, ktorých staršia generácia poznala ako svojich učiteľov a potom aj k mame svojej manželky Anny, rodenej Rakickej, tiež dcéry učiteľky. Spolu s
Jaroslavom Dekánkom sa pričinil o model lietadla Caproni v
Múzeu M. R. Štefánika Košariská.
Narodil sa síce v Krajnom a do maturity žil v Starej Myjave, no synovský vzťah cíti aj k Brezovej. Penzijný čas preto
trávi striedavo v Trnave i v brezovskej chalupe so záhradou.
Rád sa na bicykli prevezie i po okolí, lebo lásku k podjavorinsko-podbradlianskemu kraju má vo svojej krvi.
Prajeme mu pevné zdravie a v aktivitách ešte dlhú výdrž.
-pukJubileum skeptického optimistu
Ing. Vladimír Štefanovič, dlhoročný člen a podporovateľ
Spoločnosti M. R. Štefánika, dožil sa 17. novembra 2013
sedemdesiatky.
Narodil sa v Senici nad Myjavou a v rodnom meste absolvoval školské vzdelanie až po maturitu. Potom študoval
na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej
v Bratislave. Sprvu bol na alma mater asistentom profesora
Jozefa Rosu, ale v roku 1972 sa stal redaktorom Československej tlačovej kancelárie. Potom pokračoval ako ministerský tlačový tajomník, no po vylúčení z komunistickej strany
v roku 1977 (po štvormesačnom členstve!) stratil dôveru a
odišiel na vidiek.
V Topoľčanoch našiel prácu v propagačnom oddelení renomovaného nábytkárskeho podniku Mier. Prišiel novembrový prevrat, vznikla VPN, konali sa „okrúhle stoly“, kooptácie i prvé voľby. V januári 1991 ho vymenovali za prednostu
Okresného úradu. Po troch rokoch, po volebnej politickej
zmene, ho odvolali. Následne sa dostal k okresným novinám, najprv ako zamestnanec, potom ich spolumajiteľ a
šéfredaktor. Po prieniku zahraničných vydavateľstiev na trh
s regionálnou tlačou, skončil „jeho“ týždenník v košiari vydavateľskej firmy (2005). Aktuálne články a komentáre naďalej posielal do celoslovenského denníka SME, týždenníka
Mosty a nášho Bradla.
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Žije v Jacovciach a svoj penzijný čas využíva v príjemnej
intelektuálnej nezávislosti nad knihami. Ignoruje televíziu,
počúva slovenské, české i maďarské rádiá. Miluje Schneidera Trnavského, Dvořáka, Janáčka, Martinů, Bartóka, pokračuje v česko-slovenskom „mostárskom dovolenkovaní“,
lebo v jeho svetoobčianskej hlave nemá miesto vzájomne
živená neznášanlivosť. S topoľčianskymi turistami prešľapáva najbližšie okolie, bizarnými možno označiť jeho cyklistické výlety po Slovensku a Maďarsku. Teší sa, že ako
„občan“ Európskej únie môže u susedov cestovať zdarma
a platiť len za „kolo“. Podporuje pravidelných organizátorov
regionálnej prehliadky filmov Jeden svet v Prievidzi. S členmi SMRŠ absolvoval zájazdy po stopách generála Štefánika a legionárov v Taliansku, po Podkarpatskej Rusi, vo
Východnej Haliči i Srbsku. Individuálne precestoval ostatnú
Európu, a to sa, ešte koncom svojho jubilejného roka, strojí
do Juhovýchodnej Ázie.
Na otázku čo ho v našej spoločnosti trápi, lakonicky odpovedal, že hlavne to, ako bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Dodal, že si nedopraje okázalé životné jubileum,
tobôž nie v tomto veku. Vanitas vanitatum, dodal skromne
a seba nazval skeptickým optimistom. Otcovskú radosť mu
robia dcéry. Staršia je novinárkou – televíznou reportérkou,
mladšia manažérkou zahraničnej firmy na Slovensku.
Jubilantovi prajeme v mene nášho občianskeho združenia veľa zdravia a neutíchajúceho cestovateľského elánu.
Peter Uhlík
Ing. Ivan Šesták jubiluuje
14. septembra 2013 sa dožil neuveriteľných 70 rokov
večný optimista, čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika, prezident Spoločnosti DDM Group, náš vzácny
a nenahraditeľný priateľ Ing. Ivan Šesták, nositeľ mnohých
štátnych, domácich i zahraničných ocenení.
Svojím neoblomným postojom sa vrchovatou mierou zaslúžil o znovuzrodenie sochy generála Dr. Milana Rastislava
Štefánika v Bratislave.
Jeho priatelia a gratulanti ho zdravia týmto úprimným vyznaním a želajú ad multos annos, drahý náš priateľ.

v jednaní presvedčivý a samostatný.
Pravdu si vždy chránil až do špiku kosti.
Závery máš jasné a vo farbách dúhy.
Neutekáš z bojov, nastavíš radšej hruď,
stávaš pred šíkmi, nerád bývaš druhý.
Akým si doteraz, takým naďalej buď!
Otvorenosť zdobí čistý Tvoj charakter,
vieš odpúšťať iným, ak odpúšťať treba.
Tibetským proroctvám vnášaš v nás správny smer,
jak vážiť si treba malú skyvu chleba.
Že ťažko odpustiť, viem – tej čvarge špinavej,
čo na šibenicu otca Ti poslali.
Zostali potoky sľz a žiadna nádej,
keď kati červení si u vás ustlali.
Tá doba raz navždy Ti jazvu ukrýva
a na večnej duši tak veľmi ťažko je;
Krutým utrpením stále ju podrýva.
Príživnícka zberba znovu tu pózuje...
Urobenou dlaňou si tú krutosť prestál,
ďalej žiješ svojím presvedčením.
Práca, družka Tvoja priniesla piedestál.
Len v práci vždy cítiš nadpozemské chvenia.
Priateľ náš, kde si Ty, tam je zem, tam je deň.
Zo zeme nám tvoríš nevídané divy:
Cesty, stavby, mosty, tú živú pochodeň,
ktorú nezbúrajú závistné poryvy!
Všetky jasné hviezdy nad Tvojím Račovom
zdravie prinášajú so znakom pokoja.
Nech sa dobre vodí všetkým živým tvorom
a nesmrteľnosti nech sa viac neboja
V tých račovských hviezdach je pravda ukrytá
a tá Tvoja hviezda raz o nej napíše.
Večná je spomienka len z Pravdy uvitá.
Bude patriť Tebe aj čosi navyše.

Milý náš jubilant
Stavbárskym krokom kráčaš storočiami,
priama bola Tvoja cesta.
Čistým srdcom s otvorenými dlaňami,
dosiahol si najvyšší piedestál.
K sebe stále tvrdý a plný roboty
a ku krivde nikdy zhovievavý,
rozdávaš tak veľa a vždy bez rachoty.
Veľa si dokázal, málokto viac spraví.
Odkiaľže sa vzalo tých 70 liet?
Priateľ náš, neuveriteľné a zvláštne!
Na perách detský smiech. Vari ich ani niet.
Od toho čos` prežil i mužné srdce zhasne.
Šľachtil si rodnú zem šťastný i nešťastný,
rozdávajúc city, tajomstvá múdrosti,

A ešte o jedno jubilant Ťa prosím:
nech mamka Ti behá v kvapkách rannej rosy,
obloha nad Tebou krásnu zem objíma,
nech mamka s dojatím víta svojho syna.
Tak už máš, priateľ náš, ozaj sedemdesiat,
stavbár i filozof; tak dlho môžeš siať.
Nech Ti dlhé roky ROZUM, PRAVDA vládnu.
Tú hlupáci nemajú, tak Ťa neokradnú.

Za všetkých priateľov a gratulantov
Paľo Vencel zo Žbiniec
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PREŠIEL VÄZENIAMI OBOCH TOTALÍT
Pán Branislav Tvarožek z Bratislavy je
dlhoročným členom Spoločnosti MRŠ. Jeho
bizarný životný príbeh je čítankovým príkladom bytia človeka, ktorého postihli praktiky
hnedej i červenej totality.
Narodil sa pred 88 rokmi, 2. decembra
1925 v Loku, okres Levice, v bývalej Tekovskej župe, kam sa jeho rodičia presťahovali
po vzniku ČSR. Otec Eduard pochádzal zo
známej brezovskej rodiny a matka Branislava
Kočvarová z Myjavy.
Predškolské roky a prvú triedu základnej
školy prežil v inojazyčnom prostredí rodiska
a naučil sa maďarsky. Druhý až štvrtý ročník
absolvoval v Brezovej pod Bradlom. Býval u
starých rodičov, ktorí spolu s učiteľmi vypestovali v ňom lásku k rodisku predkov. So spolužiakmi sa zúčastňoval školských výletov na
Štefánikovo Bradlo, ale aj po ďalších pamätných miestach v okolí. Potom ho prezieraví
rodičia poslali do piateho ročníka nemeckej
základnej školy v Petržalke. Jazykovo opäť
zdatnejší vrátil sa po roku do rodného Loku
a v Leviciach desaťročný nastúpil do slovenského klasického gymnázia. Bol v tercii, keď
prišiel mníchovský diktát. Rodičia sa presťahovali do Nového mesta nad Váhom a jeho
poslali do školy v Bratislave, lebo Levice s
okolím pripadli hortyovskému Maďarsku. On
však nepokračoval v gymnáziu, ale prihlásil sa na elektrotechnickú priemyslovku . Do
školy ho prijali až na druhý pokus v školskom

roku 1940/41, keď rok bol učňom v Tungsrame.
Branislav Tvarožek bol vychovaný na ideáloch Masarykovej a Štefánikovej ČSR. Mnohé
praktiky nového štátu vyvolávali v ňom odpor
k ľudáckemu režimu.V jeseni 1942 ho vylúčili
zo školy. Keď 29. augusta 1944 SNP vypuklo,
bol u rodičov v Novom Meste nad Váhom.
Spomína: V polovici septembra, po chodníkoch Inovca a inými komplikovanými cestami, dostal som sa spolu s ďalšími povstalcami
do Banskej Bystrice. Tu som sa stretol s otcovými bratmi: Jurajom, známym architektom,
bývalým legionárom a Tomášom, ktorý bol
členom ilegálnej Slovenskej národnej rady.
Dopomohli mne a ďalším trom Brezovčanom
zaradenie do Vysokoškolského strážneho oddielu, štábnej jednotky Veliteľstva 1.Čs.armády na Slovensku. Prísahu sme skladali na
Donovaloch za prítomnosti generála Goliana.
Boli sme ochrannou službou Veliteľstva až do
začiatku novembra, kedy bol oddiel nemeckými okupačnými silami rozbitý. Do zajatia som
padol v Pohronskom Bukovci.“
Následne ho spolu s ďalšími spolubojovníkmi odtransportovali do Banskej Bystrice. Po
pobyte v zajateckom tábore dostal sa s pomocou lekára ako pacient na ošetrovňu, odkiaľ sa
mu v civilných šatách a s falošným dokladom
podarilo utiecť domov k rodičom.
V roku 1946 ho vyznamenali Radom SNP
I. stupňa. V jeseni toho istého roka bol prijatý

na Vysokú školu elektrotechnickú v Bratislave, keď predtým súhrnne ukončil najprv druhý ročník priemyslovky, urobil diferenciálnu
skúšku z tretieho ročníka, aby potom, v štvrtom, maturitou školu zavŕšil. Zdalo sa, že mu
na ceste za šťastím už nič nestojí.
Až prišiel rok 1948. K nastávajúcemu smutnému obdobiu svojho života bez zatrpknutosti
dodáva: „Začínal som piaty semester úspešného štúdia na elektrotechnickej fakulte, keď nás
spolu s bratrancom Vlastimilom v posledný
januárový deň zaistili a zatvorili. Bol som nezákonne odsúdený na päť rokov väzenia, ktoré
som strávil v jáchymovských uránových baniach. Na slobodu som sa dostal začiatkom roka
1954, rok predtým mi zomrel otec.“
Vrátil sa k matke, ktorá ako vdova žila v
Prašníku neďaleko Brezovej pod Bradlom,do
ktorej sa zakrátko spolu presťahovali. Branislav sa zamestnal v Okresnom stavebnom
podniku Myjava. V roku 1960 sa oženil s Emíliou Húskovou, s ktorou odišiel do Bratislavy. Najprv robil desať rokov v závode Tesla.
Ostatok času, až do odchodu na dôchodok v
roku 1985, v Elektromontážnych závodoch.
Občiansky rehabilitovaný bol v roku 1968.
Spolu s manželkou žije v Bratislave doteraz.
Branislav Tvarožek toho obdivuhodne veľa
prežil a v úctyhodnom veku doteraz na veci
verejné nerezignoval. Prajeme mu, aby to tak
bolo ešte veľmi dlho.
-puk-

ZA ŠTEFÁNIKOM NA VAVA‘U
Potom, ako sme sa rozhodli, že tento rok
navštívime Tonžské kráľovstvo, začali sme
intenzívne študovať a pripravovať sa na
cestu s veľkým prekvapením sme zistili, že
naše malé Slovensko a ešte menšia krajina
v Pacifiku majú niečo spoločné. Milan Rastislav Štefánik ako jediný člen francúzskej
astronomickej expedície, ktorá prišla na súostrovie Vava´u v roku 1911, aby pozorovali úplné zatmenie slnka.
Na hlavný ostrov Tongatapo sme prileteli v pondelok 19. augusta. V tom čase je tam
zima alebo aj suché obdobie a keďže ostrovy sú tesne nad obratníkom kozorožca, celý
čas sme si užívali krásne slnečné a príjemne
teplé počasie.
Vo večerných hodinách sme sa spolu s
množstvom domorodých obyvateľov nalodili na „vessel“, ktorá premáva raz za týždeň okolo ostrovov Tonga. Vava´u ostrovy
sú približne 300 km severne od Tongatapu
ale cesta loďou nám trvala neuveriteľných
22 hodín! Mali sme tak príležitosť porozprávať sa s miestnymi obyvateľmi, ktorí sú

veľmi priateľskí, aj s Tongancami žijúcimi
na Novom Zélande a vracajúcimi sa po rokoch do rodnej krajiny. Jeden pán išiel navštíviť rodné Vava´u po neuveriteľných 55
rokoch. Ako sme sa približovali, jeho nadšenie narastalo a nebolo možné ho prehliadnuť. Úžasným zážitkom bolo pozorovanie
veľrýb, ktorým je Tonga známa.
Súostrovie vyzeralo pri pohľade z lode
očarujúco. Atramentovo modré more, skalnaté bohato porastené ostrovčeky, pieskové pláže a iba občas sme na ostrovčekoch
uvideli aj nejaký dom. O naše pohodlie sa
starala Hinemoa (miestna dievčina), ktorá
nás sprevádzala aj na Paris Hill, kde je jediný pozostatok zo Štefánikovho pôsobenia
na južnej pologuli – dva betónové pylóny,
ktoré slúžili ako statív na teleskop. Nebolo ťažké ich nájsť, pretože už predtým sme
boli v kontakte s Františkom Kelem, ktorý
nám detailne popísal, kde máme Štefánikove „stopy “ hľadať. Bol to zvláštny pocit,
na vlastné oči vidieť a stáť na mieste, kde
pred 102 rokmi stál Štefánik, v roku 1994

prvá slovenská výprava vedená Františkom
Kelem, v roku 1997 druhá a len pred dvoma rokmi tretia slovenská expedícia. A teraz sme tu stáli my. Na druhom konci sveta,
kde nikto nerozpráva našim jazykom, nerozumie našej kultúre a predsa je tam niečo
naše. Cítili sme akúsi vznešenosť a úctu k
Štefánikovej práci.
Hinemoa nám povedala, že obyvatelia
Vava´u si z generácie na generáciu rozprávajú o Francúzskej expedícii, ktorá tam už
pred vyše sto rokmi pozorovala „smrť slnka“. Idúc odtiaľ sme sa vybrali navštíviť
guvernéra, ale čakalo nás sklamanie, guvernér bol akurát na Novom Zélande. Nechali
sme mu pozdrav a odkaz, že tu boli ďalší
Slováci, na mieste, ktoré spája naše krajiny. Naša misia bola splnená. Ďalšie dni sme
trávili objavovaním krajiny a pozorovaním
úchvatného podmorského života.
Daniel, Ivana, Viktória a Adam
Polohovci
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Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
Nitrania na poznávacom zájazde pod
Veľkou Javorinou
Dňa 19. júna sme sa spolu s 11 členmi
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z
Nitry zúčastnili mikrobusového zájazdu do
povstaleckého Podjavorinského kraja.
Navštívili sme Pamätnú izbu Ľudmily
Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou.
Naše poďakovanie patrí sprievodcovi, pánovi Ivanovi Mrázikovi, ktorý nás s hlbokou
znalosťou oboznámil so životom a dielom
tejto našej obľúbenej spisovateľky. Pri jej
pamätníku v strede dediny, kde robia parčík,
sme sa spoločne vyfotografovali a položili k
jej pamätníku kvety.
Pokračovali sme do susednej povstaleckej obce Lubina, kde je Múzeum v rodnom
dome učiteľa Samuela Štúra, otca Ľudovíta
Štúra jeho expozícia a tiež expozícia evanjelického kňaza, botanika, národopisca a historika Jozefa Ľudovíta Holubyho. Sprevádzala nás zakladateľka, správkyňa a miestna
rodáčka pani Ing. Oľga Hrabovská, členka
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Jej
výklad bol veľmi zaujímavý. Hovorila zanietene a s hlbokou znalosťou spomínaných
rodov. Jej zasvätený prejav v nás zanechal
hlboký dojem. V podkroví domu je tiež expozícia histórie oboch svetových vojen a účasťou tohto povstaleckého kraja v nich. Zaujala nás najmä partizánska skupina v ktorej
pôsobil Miloš Uher, rodák z Lubiny.
Naša cesta potom viedla na vrch Roh,
kde sa nachádza Pamätník SNP. Socha
partizána a veľký obelisk uzatvárajú priestor, kde po oboch stranách sú betónovými
kockami znázornené bojiská v tomto povstaleckom regióne. Tu v bzinskej osade
Cetuna padol aj Miloš Uher, veliteľ oddielu
Hurban, ktorý bol súčasťou 2. Československej partizánskej Stalinovej brigády.
Miesto posledného odpočinku padlých
bojovníkov je dôstojné. Všetkých nás však
zarazil stav tohto pamätníka. Najmä však
hlavného obelisku, kde zub času nahlodal
jeho stav, ale tiež, že pamätník je zarastený vysokou trávou a neprežili ani kríky ruží
pred každým označením miesta bojov. Toto
nectí ich pamiatku!
Nechce sa nám veriť, že by sa nenašla
škola, ani iné možnosti v jednotlivých usadlostiach, či v okrese a v kraji, kde by pamätníci aj mladá generácia dokázali trvale
po celý rok udržiavať tieto pamätné miesta
upravené. Aj v skromných podmienkach by
to určite bolo možné. Padlí hrdinovia si to
určite zaslúžia!
Dr. Antonín Rojka s priateľmi a Klubu
Nitra – Zobor zo Zväzu vojakov SR a Mária
Ptáčková z Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Nitre.

Partizánske ide príkladom
„Náš početne najväčší, najaktívnejší a
vekovým priemerom najmladší klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sídli v
Partizánskom a je jediný, ktorý vedú vojaci,“
povedal nám Ján Tatara, predseda občianskeho združenia, ktoré spolupracuje s ministerstvom obrany na zmluvnom základe.
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika má na Slovensku 14 klubov a vyše tisíc
členov. „Náš klub mal pri vzniku v decembri
2009 spolu 21 členov a dnes nás je 218, pričom pol stovky je vojakov,“ hrdí sa Štefan
Ševčík, zakladajúci predseda. Pôsobí aj v
správnej rade Spoločnosti M. R. Štefánika.
Je profesionálny vojak. Bol už práporčík, no
pri reorganizácii prijal hodnosť rotmajster.
Vyše dvoch rokov odslúžil aj na Cypre a v
súčasnosti je inštruktor RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. „Každému vojakovi a
občanovi Slovenska musí byť zrejmá dôležitosť osobnosti generála Milana Rastislava
Štefánika a my sa jeho odkaz usilujeme posilňovať nielen v rámci nášho regiónu, ale aj
za jeho hranicami,“ zdôrazňuje aktívny poddôstojník. Vďaka jeho nadšeniu a oduševneniu kolegov sú členmi Klubu Spoločnosti
M. R. Štefánika v Partizánskom aj generáli
Naďovič, Krištofovič, Novosad či Mikluš.
Členom je aj kozmonaut plukovník Ivan
Bella, primátor Partizánskeho Jozef Božik a
ďalšie osobnosti z civilného života. Dôležití
sú všetci členovia, vojaci alebo občania z civilného sektora, ktorí tradične participujú na
organizácii osláv SNP na Jankovom vŕšku či
v Partizánskom, zúčastňujú sa na výstupoch
na Bradlo či na Kriváň, cestujú na pamätné
miesta M. R. Štefánika do Francúzska alebo
Talianska, boli v Osvienčime a pod hlavičkou svojho klubu prezentujú osobnosť M. R.
Štefánika v rámci svojho voľného času a za
svoje peniaze na desiatkach ďalších akcií
vrátane prednášok na školách.
Pavol Vitko
Breznianski matičiari na Bradle
Súčasťou stretnutia čestných členov S
MRŠ so sídlom v Brezovej pod Bradlom v
roku 2012 bolo aj spomienkové vystúpenie účastníkov k mohyle na Bradlo. Cieľom
tohto výstupu okrem pietnej spomienky na
významného Slováka, zakladateľa Československej republiky bolo vypočutie si prednášky čestného predsedu SMRŠ Mgr. Petra
Uhlíka o podnetoch a spôsoboch výstavby
mohyly na Bradle. Obsah prednášky a spôsob podania prednesu ma tak oslovil, že
po návrate do Brezna som okamžite oslovil
predsedníčku MO MS v Brezne PhDr. Ing.
Ivanu Kružliakovú PhD s návrhom uskutočniť zájazd matičiarov a záujemcov na Bradlo.

Návrh bol so záujmom prijatý a začali
sa organizačné prípravy s tým, že podujatie bude uskutočnené v druhej polovici roka
2013. Príjemne prekvapili matičiari, ale aj
ostatní záujemcovia z Brezna a blízkeho
okolia, žiaľ, väčšinou seniori tým, že po
prihlásení sa nevedeli dočkať uskutočnenia
zájazdu. Po vzájomnej dohode s predsedami SMRŠ (súčasným i čestným) bol termín
určený na 20. 9. 2013.
Prvé stretnutie našich matičiarov s predsedom SMRŠ na autobusovom nástupušti v
Piešťanoch, kde nás privítal milými slovami
a poďakovaním za náš záujem o Bradlo a
jeho historické poslanie v súvislosti s M. R.
Štefánikom.
Druhé stretnutie bolo opäť veľmi príjemné – pred múzeom M. R. Štefánika na Košariskách nás čakal Mgr. Uhlík a naša cesta
viedla rovno do múzea. Pani lektorka nás
fundovaným a zaujímavým výkladom oboznámila s prácou a cestami nášho hrdinu
– čo vhodne dopĺňal Mgr. Uhlík z ciest za
miestami pobytu M. R. Štefánika v cudzine.
Z múzea je len skok do ev.a.v. kostola v obci
a náväzne na miesta posledného odpočinku rodičov M. R. Štefánika. Je zaujímavé,
že keď je jasná obloha, pomedzi náhrobné
kamene rodičov Pavla a Albertíny Štefánikovcov smerom na západ je vidieť mohylu
na Bradle. To tiež vyjadruje veľkosť rozhodnutia o postavení mohyly na toto miesto, pre
ktoré sa architekt Jurkovič rozhodol.
Mgr. Uhlík prezradil o mohyle množstvo
zaujímavosti, ktoré účastníci zájazdu nepoznali a oni so záujmom počúvali prednášajúceho. S vďakou hrdinovi položili k mohyle
spomienkový venček. Pani Štulajterová s
dojatím predniesla úryvok z básne, ktorým
vzdali hold zakladateľovi Československej
republiky.
Pri spiatočnej ceste z Bradla nás ešte
privítal brezovský cintorín, kde sme si uctili
tam pochovaných významných dejateľov,
včítane Dušana Jurkoviča.
Napriek miernej nepriazni počasia náš
zájazd sa vydaril – možno mnohí budú inak
hľadieť na sochu Štefánika v generálskej
rovnošate na breznianskom námestí, ktorú
náš občan starostlivo opatroval od päťdesiatych rokov, aby po roku 1990 sa opäť zaleskla v plnej sláve ona a neskôr i jej replika
– vo francúzskom Meudone.
V srdciach a mysliach účastníkov zostávajú krásne spomienky a vďačnosť za
možnosť oboznámiť sa s faktami, bežne
neprístupnými. Želáme si svorne, aby naša
mladá, nastupujúca generácia na našich
hrdinov nikdy nezabudla a historické fakty
naďalej šírila.
Vl. Faško
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Z pozvaní k priateľom....
* Valtice: Dňa 27. októbra 2013 Československá obec
legionárska – Jednota Valtice a mesto Valtice usporiadali spomienkové podujatie k 95. výročiu vzniku Československej republiky. Po položení kytíc na Námestí
Svobody sa účastníci podujatia zúčastnili slávnostného
koncertu v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Podujatie sa uskutočnilo aj za účasti klubu vojenskej histórie
v dobových uniformách z rokov 1918 – 1938. Na podujatí sa zúčastnil Mgr. Peter Uhlík.
* Břeclav: Na pozvanie Československého svazu bojovníků za svobodu v Břeclavi v rámci osláv 95. výročia vzniku ČSR sa 29. októbra 2013 o 10.00 hod sa na
tejto slávnosti zúčastnili predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara a čestný predseda SMRŠ Mgr. Peter Uhlík. Po prijatí
starostom mesta Břeclav, kde S MRŠ dostala Pamätný
list k 95. výročiu, sa účastníci odobrali k soche T. G.
Masaryka a položením kytice kvetov si pripomenuli

Foto: F. Mikulčík

túto významnú udalosť našich dejín.
– jt –
* Pozvanie prišlo aj od Československej obce legionárskej z Prahy na deň 28. októbra do Prahy.
Žiaľ, všetky pozvania S MRŠ nemohla akceptovať.
Všetky pozvania si vysoko vážime a ďakujeme za ne.

Zasadania Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika v roku 2013
Od ostatného 22. Valného zhromaždenia SMRŠ, sa Správna rada zišla
celkom 3-krát na riadnom zasadnutí a
jeden krát na mimoriadnom zasadnutí.
Zasadania sa uskutočnili v Piešťanoch
v salóniku Kursalónu, kde už niekoľko
rokov má naša spoločnosť trvalé miesto na zasadnutia Správnej rady a na
rôzne iné stretnutia v rámci našej činnosti. Riešila tieto nasledovné úlohy:
− Ak chce SMRŠ napredovať vo
svojej činnosti a plniť svoje poslanie,
nepôjde to bez výrazných zmien vo
finančnej politike spoločnosti. Ide o
možnosť získať finančné prostriedky
vo forme príspevkov od štátu a iných
sponzorských darov, za účelom vytvorenia riadneho sekretariátu, vzhľadom
na množstvo vybavovanej administratívy a organizačných záležitostí.
− na podnet predsedu Klubu SMRŠ
Partizánske, bol riešený členský príspevok oproti 2% z dane. Správna rada
rozhodla jednohlasne o tom, že príspevok 2% z dane nenahrádza členský poplatok. Je na jednotlivcovi, či prispeje
touto formou Spoločnosti M. R. Štefánika. Neskôr bolo dohodnuté, že ak klub
preukáže poskytnutie sumy z 2% dane,
môže požiadať o 80% z poskytnutej

sumy na vlastnú činnosť.
− správna rada uvítala a zobrala
na vedomie založenie ďalšieho Klubu
SMRŠ v Bratislave. Za predsedu klubu
bol zvolený pán Peter Mezey, podpredsedom klubu sa stal RNDr. František
Kele, PhD. a tajomníkom JUDr. Ján
Skalický.
− správna rada apelovala na jednotlivé kluby, aby si vyrovnali členské príspevky a zaslali predpísané zoznamy
členov s určením príspevkov.
− správna rada odsúhlasila predajnú cenu za publikáciu „Posol hviezdnych diaľav“ I. časť Osudy pamätníkov
Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, jednotne na 10,- EUR. Zároveň
prijala pozvanie autora publikácie Ing.
Jána Maniačka st. na jej prezentáciu do
Nitry.
− na základe súhlasu šiestich členov
SR SMRŠ, predseda zvolal mimoriadne
zasadnutie SR za účelom usporiadania
vzťahov medzi SMRŠ a Klubom SMRŠ
Partizánske v zmysle Stanov SMRŠ.
− na podnet podpredsedníčky Mgr.
Márie Gallovej, ktorá informovala o
pripravovanej výstave v spolupráci so
Stredoslovenským múzeom v Banskej
Bystrici, správna rada schválila realizáciu výstavy s názvom „Generál a jeho

hviezdy“. Vzhľadom na množstvo hodnotných sprievodných podujatí v rámci výstavy, kvalitu samotnej výstavy a
dĺžku výstavy, táto zaznamenala veľmi
pozitívny ohlas a ocenenie.
− Správna rada postupne schválila spoluprácu s MO SR, Nadáciou M.
R. Štefánika, Českosloveskou obcou
legionárskou, Zväzom vojakov SR a
Klubom generálov SR a podporuje a
podnecuje takúto vzájomnú spoluprácu
akou sú pozvania na rôzne podujatia –
Stretnutie generácií v Kališti, Letecký
deň Sliač, Konferencia ČsOL v Prahe,
Deň ozbrojených síl SR, Okrúhly stôl
Nadácia MRŠ, Medzinárodný výstup
na Kriváň, 69. výročie SNP Partizánske
a ďalšie rôzne akcie.
Samozrejme, toto je len čiastočný výpočet vecí na riešenie v rámci zasadnutí SR SMRŠ. Správna rada rieši, berie
na vedomie a schvaľuje veľa ďalších
dielčich náležitostí, ktoré sú súčasťou
činnosti našej spoločnosti. O všetkých
sú prostredníctvom zápisu zo zasadaní informovaní aj predsedovia klubov
SMRŠ.
Správna rada je zložená z deviatich
členov a vstupuje do tretieho a posledného roku funkčného obdobia 2011 –
2014.
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Odporúčame do Vašej
pozornosti nové knihy
Zabudnuté osudy škôl Starej Turej
alebo obdivuhodné aktivity našej členky SMRŠ
Ing. Eva Tomisová (1948) sa dostala do povedomia čitateľov dvomi pozoruhodnými publikáciami Zaniknutá „stará“ Stará Turá
(2012) a Zabudnuté osudy škôl Starej Turej (2013). Tá prvá si
veľmi rýchle našla cestu k čitateľom, lebo im poskytla cez množstvo fotografií a dokumentačného materiálu prehľad o ich meste,
obyvateľoch a oživila nezabudnuteľné spomienky na miesta, ktoré

E. Tomišová s pedagógmi P. Uhlíkom a Čapkom.
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nespočetné hodiny nad knihami a zošitmi, keď osobné problémy
i žiaľ vystriedali dni plné slnka, kedy učiteľ cítil výsledok svojej
práce.
V častiach venovaných kopaničiarskym školám a učiteľom, keď
ľudia poskytli svoj dom pre školu, cítiť hlboké korene a tradície
vzdelanosti i vďačnosť a úctu, ktorú prechovávali žiaci i rodičia
voči učiteľom. Vnímaví čitatelia si to iste vedia porovnať so súčasným stavom školstva, keď sa veľa dedinských škôl ruší a učitelia sa dožadujú aspoň existenčného finančného a spoločenského
ohodnotenia.
Milí čitatelia!
Zabudnuté osudy škôl Starej Turej Vás vrátia späť do čias, v ktorých je ukrytá naša i vaša mladosť, je v nich ukryté kúzlo, ktoré
sa dá prežiť len v školských laviciach. Zároveň je i vyjadrením
vďaky a ocenením neľahkej práce pedagógov, pre ktorých výchova
a vzdelávanie bolo poslaním.
Ťažko spočítať koľko času, cieľavedomej práce a trpezlivosti strávila autorka pri zostavovaní tejto publikácie. Ale veríme, že osloví
širokú verejnosť a možno dá aj podnet iným mestám či obciam,
aby zmapovali „svoje školy“ a zanechali tak odkaz pre budúce generácie. A za to patrí Ing. E. Tomisovej naša úcta a vďaka!
O autorke
Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová sa narodila 22. 12. 1948 v Starej
Turej. V r. 1972 ukončila Vysokú školu ekonomickú a pracovala v Chirane Stará Turá ako programátor-analytik. Po odchode na
dôchodok (2003) sa aktívne venuje svojim záľubám – vytvorila
rozsiahly rodokmeň svojej rodiny, napísala dve zaujímavé publikácie, je predsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska v Starej Turej,
vyštudovala hru na akordeón, aktívne hráva a podieľa sa na mnohých spoločenských u kultúrnych aktivitách mesta.
Ako členka SMRŠ iniciovala zhotovenie a umiestnenie pamätnej
tabule umučeného učiteľa Milana Slávika v koncentračnom tábore
Dachau (zájazd v r. 2010) a na tohtoročnom zájazde v Slovinsku
na cintorín v Ajševici priniesla pamätnú tabuľku svojmu starému
otcovi Martinovi Pagáčovi, ktorý ako vojak 1. svet. vojny na sočskom fronte pri Gorizii zahynul.
Oľga Hrabovská

boli svedkami prežitých udalostí i osobných spomienok a viažu k
mnohým staroturanským rodom i vzácnym pamiatkam.
Druhú publikáciu predstavila autorka verejnosti 6. septembra 2013
v Dome kultúry JAVORINA v Starej Turej. Knihu Zabudnuté osudy škôl Starej Turej do života vyprevadili bývalé učiteľky ZŠ D.
Kniha Sergio Tázera
Fajnorová, E. Michalcová a sestra autorky D. Pokorná. Slávnosť
Milan Rastislav Štefánik a československá légia
okamžiku utvrdila pieseň Cestička do školy v podaní B. MichalAutor: S.Tazzer, Titulok: Banditi alebo hrdinovia
covej a kultivované sprievodné slovo E. Adámkovej.
Čitatelia, ktorí poznajú autorku osobne alebo z prvej publikácie veAutor k vydaniu knihy, ktorej
dia, že im ponúkne zasa obdivuhodné množstvo faktov fotografií,
titulnú stranu nám preposlal
spomienok… A to všetko v takom zaujímavom podaní, že pri čítanapísal: „Viem o Spoločnosti
ní sa v podvedomí dostávate do patričného obdobia, medzi aktérov
Milana Rastislava Štefánika.
– učiteľov, žiakov, rodičov – až sa zdá, že cítite tú atmosféru triedy.
Pred niekoľkými rokmi som
V 200 stranovej publikácii autorka pútavou formou, nápaditými a
navštívil Košariská, navštívil
prehľadnými nákresmi, množstvom fotografií dáva nahliadnuť do
i Mohylu M. R. Štefánika a
života a osudov škôl, učiteľov i žiakov. Zároveň ponúka i možnosť
zúčastnil som sa aj medzinánájsť si medzi mnohými tú svoju školu, učiteľov, spolužiakov, prírodnej konferencie v Bratibuzných, obnoviť si spomienky na pekné časy prežité v školských
slave. V knihe, ktorú som nalaviciach a z pohľadu už dospelého pochopiť i úsilie učiteľov, ktorí
písal predstavujem taliansky
odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti cieľavedome, s láskou,
pohľad na ľudskú a politickú
žili pre svojich žiakov a formovali z nich osobnosti postaviť sa
existenciu Štefánika.
tvárou v tvár ozajstnému, často neľahkému životu.
Prvá prezentácia knihy bola
Autorka si zasluhuje úctu a obdiv nás pedagógov, že práve ona
25. októbra 2013 v rámci
(profesiou programátorka-analytička), dokázala dať dohromady
Medzinárodného
sviatku
knihu, ktorá je poďakovaním a pohladením po duši pre všetkých
histórie,
organizovaného
učiteľov. Zvláštny pocit sa ma zmocnil pri čítaní tejto publikácie, Univerzitou v Bologni, druhá sa uskutočnila 8. novembra 2013 v
cítila som z nej vôňu zašlej doby, ale i také obyčajné učiteľské dni, Chiari (Brescia) v rámci prehľadu Microeditoria. V tomto roku je
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štátnym hosťom Slovensko a knihu prezentuje Miroslava Vallová,
ktorá vedie slovenskú inštitúciu pre šírenie knihy.
19. decembra 2013 budem mať prezentáciu v rámci výstavy o československej légii vo vile Giovannina (porte di Treviso, Villorba)
na tému Štefánik a jeho legionári. Knihu budem neskôr prezentovať v Talianskom kultúrnom inštitúte v Prahe.“
Zadná strana knihy – zhrnutie:
História intelektuála – svetoobčana, ktorý začal 1. svetovú vojnu ako jednoduchý vojak a skončil ju ako generál. Slovák, ktorý
realizoval plán Masaryka vybudovať československé vojsko ešte
predtým, než by existovalo Československo. V Taliansku našiel
podporu, priateľstvá a ženu svojho života. Talianske bolo lietadlo,
ktoré ho nieslo pri jeho poslednom lete, zanechávajúc spomienku
naň medzi tými, ktorí ho milovali a tými, ktorí ho nasledovali so
zbraňou v československej légii.
Preklad: Ladislav Koudelka

Tomáš Berka, Ján M. Bahna:
Vily nad Bratislavou, Marenčin PT, 2013
Vily robia mesto. Pri prechádzke okolo týchto domov človek cíti
vyžarovanie dejín, ale nepozná vždy konkrétne fakty. Vďaka knihe autorov T. Berku a Jána Bahnu Vily nad Bratislavou sa môže
čitateľ v tomto smere vzdelať – autori zmapovali výnimočné
súkromné stavby v metropole Slovenska. Zaznamenali ich vonkajší vzhľad, často aj interiér a život v nich. Vily totiž svedčia o
kultúrnej úrovni spoločnosti, v ktorej vznikli, o jej solventnosti,
vkuse, o prepojení so svetovými trendmi, o spôsobe života, sú
svedectvom o súdržnosti rodín, o priateľstvách, o individualite,
o svojbytnosti umelcov, o určitej hrdosti a schopnosti „žiť sám“.
Vyššie spomínaná kniha je príjemným čítaním a je plná vzrušujúcich fotografií. Autori v nej vzdali hold kolegom architektom.
Na začiatku knihy je tablo, kde sú tváre tých najvýznamnejších:
Harminc, Weinwurm, Jurkovič, Belluš, Svetko, Kramár…
Zaujímavý je napríklad príbeh vily Dušana Jurkoviča, ktorý sa
v knižke uvádza dosť podrobne. Ide o dom, na Lermontovovej
ulici 23. Je to vlastná vila tohto architekta, ktorú si aj s ateliérom
postavil v roku 1924. Autori píšu, že po vzniku Československa
sa Jurkovič presťahoval z Brna do Bratislavy a pracoval na oddelení pamiatkovej starostlivosti na ministerstve kultúry. Od roku
1922 sa venoval architektúre bývania v náročnejšom prostredí.
Okrem popisu vily po výtvarnej a architektonickej stránke dávajú slovo aj vnučke D. Jurkoviča, Katke Salayovej-Jurkovičovej,
ktorá vyštudovala novinárstvo a je nositeľkou rodinnej tradície.
Autori píšu: „Pre úplnosť treba povedať, že stretnutie s Katarínou v horárni Horského parku, pri spomínaní na jej starého otca
a ostatných členov rodiny, bolo pre nás mimoriadne príjemným
zážitkom. Nie každý deň sa človeku pošťastí stretnúť Dámu.“
Dušan Jurkovič vo vile prežil 23 rokov, až do svojej smrti v roku
1947. V knihe sa možno dočítať trošku aj o tom, ako dopadli po
tomto roku jeho synovia.
Poznámka na záver: veľká škoda, že takto nie sú zmapované vily
na území mnohých miest Slovenska.

Nám prichodí pracovať; kto pracuje, pracuje
vždy pre svoj národ.
M. R. Štefánik

ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV
22. júla 21013 sa na cintoríne v Myjave rozlúčili s priaznivcom a sympatizantom Spoločnosti M. R. Štefánika
Milošom Stankovianskym, ktorý zomrel vo veku 93
rokov
ooo
Ing. Milan Hriň (24. 7. 1927 Zvolen – 30. 8. 2013 Martin). Pochádzal z robotníckej rodiny. Vyrastal vo Zvolene, neskôr sa presťahovali do Turč. Sv. Martina. V
roku 1939 ho vyhodili z gymnázia. Po vojne vyštudoval
obchodnú akadémiu v Martine, neskôr VŠE v Bratislave. V roku 1950 sa oženil so Zorkou rod.Ďurkovičovou,
ktorá ho sprevádzala celým životom. Od roku 1953
Ing. Hriň pôsobil aj pedagogicky. Do dôchodku odišiel
v roku 1988 z SPŠ v Martine, ale aj naďalej sa venoval
mládeži. Okrem pedagogického majstrovstva bol aj
dlhodobým externým spolupracovníkom výskumného
kabinetu vtedajšieho čsl. rozhlasu. Nebol zakladajúcim
členom Klubu T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Martine, ale v klube pracoval v rôznych funkciách od roku
1995 až do svojej smrti. Bol aktívnym v starostlivosti aj
o deti v detskom domove v Necpaloch. Bol nielen nadšeným športovcom (tréner Slávia Medik) a rozhodcom
vo volejbale, ale pôsobil aj SPB. Mal nadovšetko rád
svoju rodinu, dcéru Ingrid a vnučky Petru a Markétu.
Hovorieval, že do vienka dostal meno po generálovi
Štefánikovi. Tento „post“ naplnil do poslednej bodky.
Hlásal jeho ideály a všemožne podporoval všetko to
dobré, čo s jeho menom súviselo. O tejto jeho veľkej
láske svedčí prekrásna kronika v Sieni Deklarácie a Kronika Klubu TGM a MRŠ v Martine, do ktorých s veľkou
láskou zaznamenal všetko to, čo sa v klubovom živote
udialo.
ooo
Milan Gajdoš (22. 8. 1931 Banská Bystrica – 12. 9.
2013 Sliač) regionálny historik, člen a sympatizant
Spoločnosti M. R. Štefánika… Pôvodne chcel byť diplomatom, stal sa z neho historik. Bol promovaný
na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil v Múzeu SNP,
SUPSOP-e a v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, odkiaľ odišiel do dôchodku v roku 1994. Publikačne však tvoril ďalej. Spracoval oslobodzovacie boje v
regióne Zvolen, Detva a Krupina, na konte má stovky
článkov a štúdií z oblasti rôznych historických a kultúrno- spoločenských tém. Známa je jeho publicistická,
recenžná činnosť a muzeálne aktivity.
ooo
PhDr. Milan Zemko CSc., (7. 7. 1944 Čierny Balog –
13. 9. 2013 Bratislava) historik, ktorý sa venoval poli-
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tickým dejinám Slovenska a ČSR, sympatizant Spoločnosti M. R. Štefánika. Poznali sme ho ako neobyčajne
rozhľadeného, múdreho a tolerantného človeka. Napísal veľa múdrych článkov, predniesol množstvo prednášok a príhovorov, bol prístupný argumentom, vedel
všetko vyaurgumentovať a vydiskutovať. Jeho odkaz
podľa Vladimíra Jancuru možno sformulovať do nasledovnej vety “ Slabo reflektujeme vlastné dejiny a sme
priveľmi zahľadení do rôznych mýtov a legiend.“ O najnovších dejinách nielen písal, ale ich aj tvoril.

Blaženka Urbanová zomrela
V dnešných ranných hodinách zomrela vo veku nedožitých deväťdesiat jeden rokov najstaršia členka Spoločnosti gen. M. R. Štefánika, prof. Blaženka Urbanová.
Blaženku, ako sme jej zvykli hovoriť, som poznal odjakživa. Bola členkou Miestneho odboru Matice slovenskej,
Klubu slovenskej kultúry, nechýbala medzi pravidelnými
návštevníkmi programov Domu slovenskej kultúry, bola
príkladnou členkou Kollárovej spoločnosti a slovenskej
evanjelickej cirkvi a. v. v Prahe. Rodinné zázemie – otecko a strýko boli ruskí legionári, pochádzala zo známej
predprevratovej rodiny Šikurovcov – ju vychovalo úcte
k hodnotám, ktoré pre ňu zosobňovali Milan Rastislav
Štefánik, tvorca légií a spoluzakladateľ Československej
republiky a prezident T. G. Masaryk. Bola hrdou rodáčkou
Mošoviec a k svojej rodnej obci sa všade hlásila, asi bola
jej najvýznamnejšou vyslankyňou, ak tak môžeme hovoriť. Rada sa tam vracala a jej pohostinný byt v Prahe bol
pre Mošovčanov vždy otvorený.
Jána Kollára si veľmi ctila. Aj keď Kollár sa narodil 29. júla
a zomrel 24. januára, v extrémnych mesiacoch čo sa týka
počasia, nikdy nechýbala pri spomienkovom stretnutí pri
jeho hrobe na Olšanoch. Vždy krásnou slovenčinou recitovala úryvky z jeho tvorby a nebola to len Slávy dcéra.
Blaženka, keď som ju ja poznal bola už na dôchodku, ale
svoj čas venovala tým, ktorí ho potrebovali. Bola nielen
starostlivou matkou a spoľahlivou oporou vnúčatám, ale
stretávala sa s ľuďmi, ktorí potrebovali spoločnosť a pomoc. Do vysokého veku stále niečo piekla a pripravovala.
Na stretnutia pred Vianocami či už v kostole alebo v niektorom slovenskom spolku priniesla vždy niečo napečené
a popri tom mi dala zabalený balíček so slovami, aby som
to otvoril doma, lebo vie, že to mám rád.
Stále javila záujem o nové poznatky, chodievala pravidelne na biblické hodiny a nech bola akákoľvek akcia v kostole sv. Michala, tak tam bola prítomná. Jej milá, láskavá
tvár, úsmev a porozumenie nám bude chýbať. Ale Blaženka, nezabudneme na Teba, v mysli budeš s nami.
Vojtech Čelko

S úctou spomíname…

NAŠI JUBILANTI
2.7.
5.7.
22.11.
22.12.

50-ku oslávili a oslávia
Margita Štefániková z Nitry
Peter Mezey z Bratislavy
Juraj Krištofovič z Partizánskeho
Roman Školkay z Partizánskeho

55. narodeniny oslávili/oslávia
19.12. Jarmila Hartmanová z Partizánskeho
6.10. Karel Kupka z Kralovíc, klub Stará Turá
6.12. Ľudmila Ondrejovičová zo Starej Turej
60-tich rokov sa dožili a dožijú
Jozef Klamo z Prahy
Jozef Rýdzl z Prahy
Alojz Škrabák z Brezovej pod Bradlom
Milan Jankovič z Oslian. Klub Partizánske
Anna Valihorová z Brezovej pod Bradlom
Milan Ďurička z Dudiniec
Ladislav Boleček z Piešťan
26.12. Viera Cilíková zo Senice

13.7.
4.8.
5.8.
7.9.
17.10.
29.11.

65-te narodeniny si pripomenuli a pripomenú
5.7.
Jana Horňáková z Myjavy
12.7. Pavol Liška z Nitry
27.7. Pavol Bakalár z Graltoviec, klub Košice
29.7. Rozália Wencelová zo Spiš.Novej Vsi
30.7. Edita Šimová z Piešťan
3.8.
Anna Troppová z Dudiniec
27. 8. Pavol Kanis z Bratislavy
28.8. Viliam Paulíny z Prahy
4.9.
Anton Števko z Nitry
10.9. Oľga Peničková z Dudiniec
6.10. Zlata Šoucová z Dudiniec
27.10. Oľga Poláková zo Starej Turej
9.11. Judita Pluhárová z Dudiniec
14.12. Dušan Petrigáč z Popradu,
klub Spiš.Nová Ves
17.12. Darina Vergesová zo Starej Turej
22.12. Eva Tomisová zo Starej Turej
K 70-ke sme blahoželali a zablahoželáme
12.7. Jánovi Prostrednému z Nitr. Sučian,
klub Partizánske
17.7. Marte Kellnerovej z Košíc
1.8.
Emílii Ješkovej zo Starej Turej
2.8.
Jánovi Chrapčiakovi z Liptovského
Mikuláša
17.8. Terézii Šebovej z Martina
14. 9. Ivanovi Šestákovi z Bratislavy
15.9. Miroslavovi Vráblikovi z Bratislavy
17.11. Vladimír Štefanovičovi z Jacoviec
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2.11. Fedorovi Šikudovi z Trenčína
9.12. Judite Visokaiovej z Košíc
2. 12. Branislavovi Lackovi z Brna
Kytica k 75-im narodeninám patrila a patrí
4.7.
Dušanovi Piatkovi z Liptovského Mikuláša
1.8.
Anne Chábovej z Popradu, klub Košice
10.8. Anne Jamborovej z Trenčína
7.10. Alžbete Klimkovej z Myjavy
19.11. Júliusovi Slovákovi z Brezovej pod Bradlom
29.11. Štefanovi Ševčíkovi st. z Partizánskeho
6.12. Emílii Tarabovej z Dudiniec
80- tich rokov sa dožili
6.10. Ladislav Eštok z Košíc
15.12. Juraj Tkáčik z Prievidze
K 85-im narodeninám sme blahoželali
26.7. Jánovi Fuskovi z Bratislavy
16.8. Anna Dodrvovej z Brezovej pod Bradlom
26.8. Milanovi Budovičovi z Prahy
5. 11. Františkovi Oříškovi z Martina
10.11. Martinovi Noskovi z Myjavy
Ľudmile Hudekovej z Piešťan
Všetkým oslávencom, sympatizantom SMRŠ
srdečne blahoželáme!

Pripomenuli sme si
16.7.
nedožité šesťdesiatiny Antona Ziga z Trenčína
6.12.
10. výročie úmrtia Mileny Rozsypalovej
zo Starej Turej
Nezabúdame…

UPOZORNENIE
Vážení odberatelia občasníka BRADLO!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že číslom 66 sa končí Vami
predplatená doba odoberania Bradla. Mnohí si ho už predplatili aj na ďalšie obdobie (na VZ, kluby SMRŠ hromadne…)
Tí, ktorí tak neurobili a majú záujem odoberať BRADLO i
naďalej, prosím potvrdiť záujem mailom (adr.: marika.gallova@gmail.com) alebo korešpondenčným lístkom (adresa v
tiráži M.G., Moskovská 22, 974 04 BB) kedykoľvek, najneskôr však do konca marca 2014. Cena občasníka je zatiaľ nezmenená (č. 67 a 68/2014) 3 €. Predplatné prosíme uhradiť
do 31. 3. 2014 (zloženkou, bankovým prevodom, osobne).
Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za finančné
dary, zaslané od decembra 2012 do konca októbra 2013
• Z Bratislavy: Vladimírovi Fajnorovi, Martinovi Jancovi, Ľubomírovi Hyánkovi, Márii Dankovej, Viktórii Hornej, Štefanovi Lubymu,
Gertúde Žvachovej, Darine Dostálovej, Eve Dekanovej, Eve Šenoldovej, Márii Ševčíkovej, Milošovi Oravcovi a Jarmile Pavlovičovej, Františkovi Kelemu,
• z Brezovej pod Bradlom: Vlaste Čiernej, Petrovi Uhlíkovi,
• z Martina: Elene Šenoldovej, Ivanovi Šabovi, p. Okálovej,
• z Lubiny: Ľ. Fraňovej,
• z Myjavy: Vladimíre Kyselej, Jánovi Gálikovi, Ivanovi Capekovi,
• zo Sedlísk: Jozefovi Mudroňovi,
• Nitry: Jánovi Greššovi,
• Piešťan: Erike Antalovej,
• z Prešova: Jánovi Verbovskému,
• z Košíc: klubu SMRŠ (40 členom klubu), Pavlovi Fábrymu,
• z Bánoviec nad Bebravou: Danielovi Ďuračkovi,
• z Podlužian: Vladimírovi Kováčovi,
• z Levíc: Tiborovi Vecánovi,
• z Prievidze: manželom Koudelkovým,
• z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi,
• z Chminianskej Novej Vsi: Božene Očkayovej,
• z Mýta pod Ďumbierom: Žofii a Márii Čellárovým,
• z Jimramova: Božene Brychtovej,
• zo Žiliny: Viere Gundovej,
• z Kremnice: Igorovi Sivošovi,
• z USA: Milanovi Michalcovi,
• COOP Jednota Senica
• Czechoslovak Real z Prahy
• zo zájazdu v Rakúsku obstal malý finančný zostatok
• Ďakujeme za sponzorský príspevok Fedorovi Mikulčíkovi, ktorý
poskytol vo forme grafického spracovania a Ing. Ľudmile Fraňovej za jazykovú úpravu knihy Jána Maniačka „Posol hviezdnych
diaľav“
• Priaznivcom-sympatizantom, ktorí formou pravidelných príspevkov, zadaním trvalého príkazu pravidelne prispievajú na činnosť
SMRŠ a jej občasníka Bradlo,
• Iným anonymným darcom a všetkým tým, ktorých meno sme nevedeli identifikovať z výpisov, ktorí venovali našej Spoločnosti finančnú čiastku či už v rámci 2% podielu zaplatenej dane z príjmu
za zdaňovacie obdobie roku 2012.
Ďakujeme!

OSPRAVEDLNENIE
V júnovom čísle časopisu Bradlo (č. 65) bolo nesprávne
uvedené, že repliku pylónov na Vava‘u Košariskám daroval František Kele. Skutočnosťou je, že repliku pylónov
daroval obci Košariská ŠK IAMES Bratislava. Podrobnejšie informácie o pylónoch na Vava‘u a o replike sú
uvedené na informačnej tabuli medzi pylónmi. Za chybnú
informáciu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

OZNAM
Klub Spoločnosti MR Štefánika v Piešťanoch organizuje zájazd do Báčskeho Petrovca (Srbsko) na Slovenské
národné slávnosti v dňoch 1. – 4. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu informovať na adrese: dn.valova@gmail.
com.

BRADLO č. 66

strana č. 36
Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

Sviatočný čas rozhýbal srdcia
zvonov v nás. Prihovárajú sa
nám slávnostne a spájajú ľudské srdcia vzájomným blahoprianím. Slovo, čo vychádza zo
srdca má zázračnú moc. Nech nám je darom, z
ktorého neubúda. Prajeme Vám do nasledujúceho roka, aby bol bohatý na stretnutia, v ktorých Vám dobrí ľudia vľúdnym slovom štedro
rozmnožia spokojnosť a šťastie.
Správna rada SMRŠ
a redakcia občasníka BRADLA

OZNAM
Spomienkové slávnosti k 95. výročiu tragického úmrtia
generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika budú v prvých
dňoch mája 2014. Vzhľadom na časový interval, ktorý nás
delí od tohto dátumu, presný termín nie je možné uviesť.
Sledujte preto internetovú stránku SMRŠ, kde pozvánka
na podujatie bude uverejnená.
Ďakujeme za porozumenie.

Rok Milana Rastislava Štefánika 2014 – 2015
je obdobie, ktoré vyhlasuje Spoločnosť M. R. Štefánika od 4. mája
2014 do 21. júla 2015. V tomto období sa Správna rada i Kluby (jednotlivci i sympatizanti) Spoločnosti budú zvýšenou mierou snažiť priblížiť
idey a predsavzatia M. R. Štefánika študujúcej mládeži i širokej verejnosti. Bude našou snahou nájsť dobrú záštitu nad podujatím tak,
aby zarezonovala v spoločnosti. K tomu je však potrebné, aby ste nám
dobrým slovom, radou, návrhom pomohli. Akékoľvek nápady, ktoré by
mohli byť prospešné, adresujte Správnej rade, resp. redakcii Bradla.
Bližšie informácie nájdete v roku 2014 na internetovej stránke S MRŠ,
komplexnejšie podujatia budú zverejnené v BRADLE č. 67.

KURSALON – miesto hodné Vašej návštevy. Historická pamiatka z éry rodiny Winterovcov ponúka pestrý hudobný program,
prenájom sály na svadby, rodinné či firemné oslavy, posedenia
v štýlovom klube alebo chutné jedlá v reštaurácii s veľkou terasou. Kursalon nájdete v zeleni mestského parku priamo v centre
Foto: Tomáš Hudcovič
mesta. Viac na www.kursalon.sk

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

UPOZORNENIE
Záujemcovia o účasť na zájazdoch, poriadaných
Mgr. P. Uhlíkom odporúčame kontaktovať sa priamo
e-mailom: ppaveluhlik@gmail.com

DOPISOVATEĽOM BRADLA
• Termín uzávierky príspevkov do č. 67 je 31. máj 2014 .
• Fotograﬁe posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
– nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých stĺpcov na jednej strane, jednotlivé články píšte v poradí ako majú nasledovať za sebou!
• Prosíme autorov článkov, ktorí pošlú príspevok mailom o napísanie poštovej adresy kvôli zaslaniu autorského čísla.
Ďakujeme

MESTO
BREZOVÁ
POD BRADLOM
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