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Kedysi, keď som potreboval vybaviť
záležitosť, ktorá presahovala naše slovenské socialistické pomery, cestoval som do
Prahy, eventuálne do Moskvy. Dnes cestujem do Bruselu. Do Moskvy som lietal z
pražskej Ruzyně, do Bruselu z rakúskeho
Schwechatu. Po prílete do Bruselu nasadnem do expresného autobusu a veziem sa
do centra európskej administratívy – na
kruhové námestie Roberta Schumana. Autobus stojí na každom rohu, premávka ho
zdržuje. Od obyčajného, neexpresného autobusu sa líši tým, že pritom neotvára dvere. Na námestí vystupuje húf cestujúcich
a ponáhľa sa na porady alebo do hotelov.
Robert Schuman (1886 – 1963) bol francúzsky politik a diplomat. (Rozdiel medzi
týmito dvoma príbuznými profesiami je v
tom, že diplomat je úctivý stále, nielen pred
voľbami.) Šumný Schuman sa vyznamenal
pri vzniku zárodočnej štruktúry Európskej
únie – Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Na námestí má pomník. Väčším pomníkom je budova Justusa Lipsiusa, pomenovaná podľa flámskeho humanistu 16. storočia,
v ktorej sídli Európska rada. Budovu má
neďaleko námestia aj Albert Borschette, európsky komisár za Luxembursko. Ale v okolí si môžeme pripomenúť aj iné osobnosti
európskej histórie a kultúry, vtedy vlastne
svetovej. Do námestia ústi ulica Archiméda a neďaleko je neveľký bulvár Karola
Veľkého. Keď si k tomuto výberu pripojíme
Winstona Churchilla, Willy Brandta, Romana Prodiho, dostaneme obraz o tom, kto sú
to politici a diplomati európskeho formátu. A aj tu môžeme povedať, že zároveň aj
svetového. V USA s takýmto stupňovaním
problémy nie sú, lebo politik amerického
formátu je kategória, ktorá sa nepoužíva.
A čo my Slováci, máme politikov, ktorých môžeme priradiť k Európe, máme diplomatov európskeho formátu? Je nadpis
tohto článku oprávnený? Skúsenosť ukazuje, že je potrebné hľadať ich na bankovkách. Kým sme sa tých našich vzdali, figurovali na nich napr. Ľ. Štúr, A. Hlinka, M.
R. Štefánik. O poslednom z nich arbiter vo
veciach našej histórie, Ľ. Lipták [1] napísal:
„Štefánikovo prepracovanie sa do vedenia
odboja bolo razantné, ale zaslúžené...Nebol
to však prílet kométy nevedno odkiaľ. Tak
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Štefánik a Európa
ako sa z dramaturgov nestávajú zo dňa na
deň prezidenti (zrejme píše o V. Havlovi)...
ani z astronómov, meteorológov a letcov sa
nestávajú iba silou vôle štátnici a diplomati,
rozhodne nie diplomati európskeho formátu.“ Roma locuta, causa finita. A pokračuje:
„Tých 1236 dní v prvom šíku odboja – až
do tragickej smrti, mohlo byť takých plodných iba preto, že v nich sublimovala energia a úsilie celého dovtedajšieho života.“
Málokto pochybuje, že ten, kto chce hýbať dejinami, musí na to, aby touto nanajvýš zotrvačnou masou pohol, vynaložiť
veľa energie. Štefánik ju mal, a to napriek
nie najlepšiemu zdraviu. Demonštroval to
na vrchole Mont Blancu, i plnením misií
na piatich kontinentoch. Ale pojem sublimovať sa v súvislosti s energiou nepoužíva.
Poznáme erupcie energie, jej vyžarovanie,
prúdenie a p. Sublimácia je priama premena pevnej látky do plynného skupenstva bez
predchádzajúceho roztavenia. Vyznačuje sa
ňou jód. Proces je rýchly, bezprostredný. Či
Lipták použil pojem sublimácie intuitívne
alebo po hlbšej úvahe, to sa ho už nespýtame. Ale použil ho vhodne. Práve u diplomata je rýchle, efektívne a pritom nevtieravé uvoľňovanie energie veľmi potrebné.
O Štefánikovej energii vypovedá aj
novinárka Louise Weissová, doyenka Európskeho parlamentu (ktorej meno nesie
jeho sídlo v Štrasburgu) [2]: „Kto vylíči tú
nonšalantnosť i tú zazračnú činorodosť, tú
neskrotnú energiu i ten nákazlivý pôvab,
tú vieru v ideál...“ Zato H. Kissinger sa vo
svojom bestselleri [3] v kapitole Wilson a
Versailleská zmluva o Štefánikovi nezmieňuje. Ale nepíše ani o T. G. Masarykovi,
hoci meno Masaryk sa v knihe vyskytuje:
autora zaujala smrť Jana Masaryka. (Takto
sa robia bestsellery.) Pritom tento „lietajúci
diplomat“ si ani neuvedomil, ako sa v mnohom na Štefánika podobá. Rozdiel je v tom,
že Štefánik si pri svojich letoch (v Srbsku
nad nepriateľskými pozíciami) pilotoval
sám. Predsa ale je medzi týmito diplomatmi podstatný rozdiel. Za Kissingerom stáli
jadrové hlavice, za Štefánikom nadšenie a
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viera v budúcnosť. V prvom priblížení skúsme diplomatov charakterizovať zo zorného
uhla ekonomického a vojenského potenciálu
krajiny, ktorú zastupujú. Pomer týchto potenciálov sa v prípade našej dvojice blíži v
prospech Kissingera hádam až k nekonečnu.
Ale ani potenciál sám o sebe nestačí. Spomeňme si na A. N. Chamberlaina, ktorý potenciál mal a spackal, čo mohol. Toto sú aspekty, z ktorých treba hodnotiť význam M.
R. Š. Veď aj takáto skratka, dobre zrozumiteľná, o niečom hovorí. Podobne ako skratka J. F. K. Ale na uznanie Štefánikových
zásluh, ako to býva najmä v podmienkach
menšieho národa, musel dozrieť čas. (V Encyklopédii Slovenska z 80-tych rokov stojí
toto: buržoázna historiografia a publicistika
vytvorila okolo postavy Štefánika nepravdivú legendu vynikajúceho diplomata a jedného z tvorcov čs. štátnosti [4].) Dnes má
Štefánik po sebe pomenované ulice a pamätníky doma aj v zahraničí, dokonca aj v hlavnom meste Papeete na Tahiti, kde po ňom
pomenovali francúzsku rezidenčnú štvrť [5].
Z vyššie zmienených slovenských politikov a buditeľov naša stálica – Ľudovít
Štúr, patrí do inej kategórie a inej doby a
prívlastok európsky mu nepasuje. Je však
namieste v tejto súvislosti hovoriť o Alexandrovi Dubčekovi, pretože medzi rokom 1968 a 1989 je zjavná spojnica a rok
1989 bol annus mirabilis novej Európy.
Štefánik spolu s Masarykom a Benešom presadili vznik čs. štátu na troskách
Rakúsko-Uhorska. Išlo o proces tvorivej
deštrukcie. Keby sme sa ešte raz posunuli na
pôdu fyziky, povedali by sme, že materiál s
hrubozrnnou štruktúrou pomohli pretaviť a
rýchlym ochladením vo Versailles zakaliť
na pevnejšiu drobnokryštalickú fázu, ktorá
vstala znova z popola druhej svetovej vojny
a v disociovanom stave vplávala do náručia
zjednotenej Európy. Štefánik nám Európu
doniesol pred dvere, uniesol ju pre nás, a
dokonca s veľkým časovým predstihom, podobne, ako v gréckej mytológii uniesol Zeus
v prestrojení za býka so zlatými rohmi rovnomennú dcéru kráľa Agénora. Na druhej
strane, keby Štefánik žil, mohli by sme sa ho
spýtať, kde je finalita dnešnej európskej integrácie, v zmysle politickom aj geografickom.
Štefan Luby
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Košariská si pripomenuli výročie narodenia svojho rodáka
Položením vencov k rodnému domu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách si
21.7.2014 pripomenuli predstavitelia ministerstva obrany, štátnych inštitúcií, samosprávy a rôznych spolkov a združení 134.
výročie narodenia tejto výraznej osobnosti
slovenskej histórie.
Generál Daniel Zmeko z Generálneho
štábu Ozbrojených síl SR v príhovore povedal, že odkaz Milana Rastislava ŠtefániV piatok 24. októbra 2014 sa v
rodisku Milana Rastislava Štefánika v Košariskách uskutočnila milá
slávnosť odhalenia zrekonštruovaného pomníka padlým vojakom
v 1. svetovej vojne. Zásluhou starostlivosti starostky obce Košariská
Mgr. Anny Abramovičovej dala
obec rekonštruovať pomník padlým
obyvateľom obce Košariská a Priepasné v 1. svetovej vojne. Na rekonštrukciu pomníka finančne prispelo
Ministerstvo vnútra SR. Súčasťou
slávnosti bol po zaspievaní štátnych
hymien Slovenskej republiky a Českej republiky aj krátky kultúrny

ka je nadčasový a pre občana Slovenskej
republiky navždy inšpirujúci v napĺňaní
cieľov a ideálov. ,,V súčasnej zhoršujúcej
sa bezpečnostnej situácii v našom geopolitickom priestore je aj pre Ozbrojené sily SR
jasnou výzvou obrana ideálov a cieľov, ktoré stanovil Milan Rastislav Štefánik,“ povedal. Štefánik bol generálom francúzskej
armády, od roku 2004 je generálom Ozbrojených síl SR in memoriam.

Renovovali pomník
na Košariskách

Zasadnutia Správnej rady S MRŠ v roku 2014
Správna rada zasadala 7. 12. 2013 v Piešťany a hodnotila aktivity za
uplynulé obdobie:
Konferencia poriadaná ČsOL v Prahe
Sieň deklarácie Martin a návšteva Klubu MRŠ a TGM v Martine
Deň ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom
Okrúhly stôl – Nadácia MRŠ, Spoločnosť MRŠ, Spolok rodákov MRŠ v
Bratislave
Medzinárodný výstup na Kriváň
Zasadnutie Správnej rady 1. 3. 2014 v Piešťanoch s účasťou predsedov klubov a pozvaných hostí:
SR zasadala za účelom prejednania potreby nasledujúceho volebného
obdobia, riešiť konkrétne opatrenia pre plynulý chod a činnosť Spoločnosti MRŠ. Prijala uznesenia na najbližšie obdobie – zriadenie sekretariátu S MRŠ, funkcie výkonného sekretára s pridelenými právomocami a
ďalšie organizačné a personálne zmeny.
Prijala uznesenie, aby členovia SR a predsedovia klubov navrhovali kandidátov do SR pre ďalšie funkčné obdobie a návrhy priebežne oznamovali do 15. septembra 2014.
Správna rada zasadala mimoriadne dňa 5.4.2014 v Piešťanoch za
účasti prizvaných predstaviteľov Klubu S MRŠ Bratislava:
Bola riešená sťažnosť vedenia Klubu Bratislava s prijatým uznesením
po prerokovaní celej záležitosti, nasledovne: s názorom Klubu v Brati-

Štefánikov rodný dom, v ktorom je zriadené jeho múzeum, dnes po trojmesačnej rekonštrukcii otvorili pre verejnosť.
Návštevníci môžu opäť vidieť jeho lodný
kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku či predmety z miesta havárie lietadla, v ktorom zomrel, ako aj ďalšie
predmety predovšetkým z jeho parížskeho
bytu.
(Správa z tlače)
program, v ktorom odzneli recitácie
a piesne v podaní miestneho spevokolu. V kultúrnom pásme program
spestril mládežnícky súbor hrou na
zvonkohru. Po odhalení pomníka
si prítomní so záujmom vypočuli
aj prednášku profesora Univerzity
obrany z Brna, pána Františka Hanzlíka o účasti slovenských a českých
krajanov v našom prvom odboji a význame Štefana Osuského pri vzniku
Československa. Slávnosť na počesť
96. výročia vzniku Československej
republiky uzavrela hymnická pieseň
Kto za pravdu horí.
F. Vrábel

slave sa SR nestotožňuje a považuje záležitosť za nedorozumenie. Na
najbližšom zasadnutí VZ S MRŠ predloží SR návrh na vylúčenie Clubu
gen. Štefánika v Bratislave z dôvodu hrubého porušenia Stanov S MRŠ
podľa čl.3,ods.5 písm.c/ Stanov. Cieľ S MRŠ je a bude vždy jednoznačný
– venovať sa propagácii života a diela Milana Rastislava Štefánika medzi
širokou verejnosťou a hlavne mládežou. Odsudzujeme elitárstvo a sme
za spoluprácu a toleranciu.
Zasadnutie Správnej rady SMRŠ 13. 9. 2014 v Piešťanoch
SR zasadla hlavne za účelom prípravy zasadania 24. Valného zhromaždenia S MRŠ a volieb do orgánov S MRŠ. Boli zadané konkrétne úlohy a
prijaté podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutia.
Zasadnutie Správnej rady 18. 10. 2014 v Piešťanoch
SR zasadala hlavne za účelom definitívneho rozdelenia mandátov na
Valné zhromaždenie SMRŠ, návrhov na udelenie čestného členstva,
návrhy na poďakovanie a uznania za spoluprácu jednotlivým členom S
MRŠ a spolupracujúcim organizáciám. Boli prejednané návrhy na úpravu
členských príspevkov a cenu za BRADLO vrátane poštovného, ako aj
ďalšie záležitosti organizačného charakteru za účelom plynulého priebehu VZ.
V priebehu roka sa členovia SR, DR, predsedovia klubov, ale i individuálni členovia S MRŠ aktívne venovali činnosti v zmysle poslania Spoločnosti – besedy, prednášky, návštevy ZŠ a iných organizácii, spoluorganizátorstvom s inými organizáciami hlavne v záujme čo najväčšieho
pôsobenia na mladú generáciu
Ján Tatara

strana č. 3
Ako prvý vojnový konflikt v dejinách zasiahla prvá svetová vojna takmer celý svet
– bojovalo v nej 70 národov, dotkla sa 800
miliónov ľudí t.j. polovice vtedajšej populácie. Dvadsať miliónov ľudí bolo zmobilizovaných začiatkom vojny do konca už 70
milionov. Zahynulo v nej približne desať
miliónov vojakov a 8,5 miliónov civilistov.
Vypukla 28. júla 1914 a skončila sa 11. novembra 1918 podpisom prímeria vo francúzskom Compiegne. Zásadne zmenila politické usporiadanie Európy.
Aj pre Slovensko to bola veľmi ťažká
vojna. V období rokov 1914 – 1918 z územia
súčasnej SR bolo zmobilizovaných približne
400 tisíc vojakov, z ktorých 69 tisíc padlo,
zomrelo v dôsledku zranení, zahynulo v zajatí alebo sa stalo trvalo nezvestných a vyše
61 tisíc bolo trvale zmrzačených.
Slovenské technické múzeum Košice –
Múzeum dopravy Bratislava prezentuje
výstavy usporiadané v rámci kampane
„Príbeh predmetu – rok 1914“ organizovanej Zväzom múzeí SR.
Vojnový denník Ela Šándora
Spomienka na Veľkú vojnu (1914–1918)
28. júla 2014 si svet pripomenul sté výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. Po mnoho rokov ľudia na toto smutné výročie kvôli
pretrvávajúcim dopadom druhej svetovej
vojny nespomínali a udalosti prvej svetovej
vojny s odchádzajúcimi generáciami upadali
do zabudnutia. Už na začiatku vojny v roku
1914 nasadila Rakúsko-Uhorská armáda na
východný front proti Rusku jednotky, v ktorých sa regrútovali aj vojaci zo slovenského
územia. Ich účasť sa spája s otrasnými a krvavými obeťami práve v oblasti Halíča a Bukoviny. V roku 1915 počas urputných bojov
Rusko stratilo Halič, celé Poľsko, Litvu, časť
Lotyšska a Bielej Rusi. V roku 1916 však
došlo k obratu a k veľkému postupu ruských
vojsk smerom na západ a Rakúsko-Uhorská
armáda v ňom stratila státisíce vojakov.
Vyprchanie smutnej pamiatky na 1. svetovú vojnu sa prejavilo v nedostatočnej pozornosti našich odborných kruhov o dokumentáciu dejín tejto vojny ako aj v slabom
zastúpení dokumentov každého druhu v
múzejných inštitúciách. V tomto svetle je
každá nová akvizícia k tejto nedávnej a zároveň vzdialenej histórii celkom mimoriadnou udalosťou. K takým možno priradiť
náhodný nález neznámeho vojnového denníka jedného z priamych účastníkov bojov
v Bukovine z roku 1917. Z pisateľa denníka
sa na prekvapenie „vykľul“ neskoršie známy
slovenský prozaik Elo Šándor, o.i. autor 3
zv. humoristických príbehov „Sváko Ragan
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VEĽKÁ VOJNA
z Brezovej“. Pri príležitosti otvorenia výstavy „Vojnový denník Ela Šándora (Spomienka na Veľkú vojnu 1914-18)“ predkladáme
našim návštevníkom formou prepisu vojnového denníka osobné svedectvo účastníka
bojov na východnom fronte, mladého vojaka
Ela Šándora. Ide o presný prepis so zachovaním pôvodného pravopisu i dobového slovosledu.
Mgr. Pavel Habáň,
Múzeum dopravy Bratislava
Vojna cez objektív – Album spomienok
1914 – 1918
Výstava prezentuje verejnosti prvú svetovú vojnu (1914 – 1918) prostredníctvom
doposiaľ nezverejneného súboru desiatok
autentických záberov, ktoré približujú účasť
Rakúsko-Uhorskej monarchie vo vojnovom
konflikte. Album vizuálne pripomína atmosféru prvej svetovej vojny na frontových líniách v Haliči, Rusku, Balkáne a Taliansku.
Predstavu o používanej fototechnike počas
prvej svetovej vojny poskytuje vystavená kolekcia fotoaparátov. Okrem klasických cestovných prístrojov na sklenené dosky, ktoré
boli kvôli stabilizácii osadené na statíve, sa
vo väčšej miere uplatňovali konštrukčne prepracované fotografické prístroje, vyznačujúce sa menším objemom, úsporným prevedením, jednoduchšou manipuláciou a menšou
hmotnosťou. Podľa konštrukčných znakov
to boli prístroje sklopné s jednoduchým a
dvojitým výťahom, vzperové a jednoduché
boxové prístroje. Pohotovosť najmä vzperových prístrojov a uzávierky dovoľujúce krátke expozície, predurčili tieto prístroje pre fotografickú vojnovú reportáž. Rozvíjajúca sa
kinematografia zažila práve za prvej svetovej
vojny nebývalý rozmach. Atraktívne výjavy
bojov a novej bojovej techniky priťahovali záujem divákov. Podobne ako iné médiá
využila propaganda vo filmových záberoch
metódy a prostriedky, ktorých cieľom bolo:
zatajovanie a skresľovanie informácií, budovanie obrazu nepriateľa a nenávisti voči
nemu, idealizovanie a šírenie vlastného pozitívneho obrazu.
Ing. Ladislav Klíma,
STM Košice
Konferencia
30. júna 2014 otvorili v priestoroch bratislavského Hotela Bôrik Medzinárodnú konferenciu k 100. výročiu začiatku 1. svetovej
vojny. Dvojdňové podujatie pre takmer 50
účastníkov organizovalo Ministerstvo vnútra

(MV) SR pod záštitou podpredsedu vlády a
ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Konferenciu, na ktorú prijali pozvanie
veľvyslanci, zástupcovia ambasád, členovia
medzivládnych komisií pre starostlivosť o
vojnové hroby, zástupcovia rezortov obrany
a kultúry, predstavitelia vedeckých inštitúcií, občianskych združení a nadácií, otvoril štátny tajomník MV SR Marián Saloň.
V príhovore poukázal na dôležitý význam
prvého svetového ozbrojeného konfliktu
označovaného aj ako Veľká vojna. „Spôsobil množstvo utrpenia, strát a zničil niekoľko
miliónov ľudských životov. Zároveň však
priniesol nové usporiadanie sveta, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo aj našu súčasnosť z hľadiska nového štátoprávneho usporiadania,“ uviedol v príhovore Saloň s tým,
že tieto veľké dejinné udalosti nemôžu ostať
nepovšimnuté.
Po otvorení boli na programe odborné
príspevky. Úlohe Milana Rastislava Štefánika pri vzniku československých légií počas
1. svetovej vojny sa venoval riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav
Čaplovič, dôsledkom a odkazu „Veľkej vojny“ Pavol Šimunič, generálny riaditeľ sekcie
kultúrneho dedičstva (SKD) Ministerstva
kultúry SR. „Štefánikova identita v premenách časov“ – tak nazval svoju prezentáciu
Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Medzinárodným príčinám vypuknutia 1. svetovej vojny
sa venoval Miroslav Bilský z Klubu vojenskej histórie (KVH) Tatranci. V prvej časti
konferencie si účastníci vypočuli aj príspevok s názvom „Štefánik v Srbskej armáde“
v podaní Jána Tataru, predsedu Spoločnosti
M. R. Štefánika. S panelovou prezentáciou
„Výstava československej légie a vznik samostatného štátu“ prispel do programu Pavel
Filipek z Ministerstva obrany ČR, ktorý tiež
prednášal na tému „Centrálna evidencia, české a československé hroby v zahraničí“.
V druhej časti konferencie si účastníci vypočuli príspevok Výstavba pomníkov československých legionárov v Rusku 1918-1920
od Tomáša Jakla z Vojenského historického
ústavu (VHÚ) Ministerstva obrany ČR. Aktivity Nadácie M. R. Štefánika v súvislosti so
100. výročím 1. svetovej vojny uvedie Dušan Bakoš, predseda správnej rady nadácie,
ktorú na konferencii zastupuje aj Ferdinand
Vrábel s príspevkom Pomníky padlým z 1.
svetovej vojny na území SR. Starostlivosť o
vojnové hroby, pietne miesta a pamätné tabule z 1. svetovej vojny 1914–1918 z pohľadu občianskeho združenia predstaví Marián
Ďurina zo združenia Česká a slovenská obec
delostrelecká. Formovanie československého vojska vo Francúzsku, Nasadenie československej brigády do bojov pri Vouzieres
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v októbri 1918, Rekognoskácia bojiska a
prehliadka cintorínov v Chester Minacourt
vykonaná 12. júna 2014 – to sú témy, ktoré
prednesie Svetozár Naďovič z Klubu generálov SR. Záverečný príspevok prvého dňa
konferencie venovaný starostlivosti o vojnové hroby v SR a v zahraničí patril Gejzovi
Petríkovi, predsedovi medzivládnych komisií pre starostlivosť o vojnové hroby zo
Sekcie verejnej správy (SVS) Ministerstva
vnútra SR.
Program druhého dňa (1. 7.) konferencie
otvoril pietny akt kladenia vencov na Bradle pri Mohyle generála M. R. Štefánika.
Následne sa účastníci presunuli do Košarísk
- Štefánikovej rodnej obce, kde sa rovnako
uskutočnil pietny akt pri pamätníku M. R.
Štefánika a obetí 1. svetovej vojny a prehliadka expozície venovanej životu slovenského politika, uznávaného vedca a generála
francúzskej armády.
/TASR/
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aspektom je skutočnosť, že práve v bojoch
pri týchto obciach zahynulo veľa slovenských vojakov, ale existujú aj ďalšie dôvody.
Dané pamätníky projektoval významný secesný slovenský architekt Dušan Jurkovič,
ktorý projektoval aj mohylu M. R. Štefánika
na Bradle. Zaujímavosťou je však aj ďalšia
súvislosť. Stará mama akademického maliara Petra Augustoviča bola sestrou Dušana
Jurkoviča. Život niekedy napíše kľukaté príbehy, ktoré by človek nevymyslel. Dôležité
však nie sú tieto drobnôstky, ktoré prináša život sám, ale skutočnosť, aby sme nezabudli
na obetu našich predkov, ktorí za našu vlasť
častokrát obetovali to najcennejšie – svoj život.
Richard R. Senček

cimi svoju vlasť a ideály aj za cenu vlastného
života“, dodáva Roman Hradecký.
Výstava 16. banskobystrického
honvédskeho pluku z roku 1918
Súčasnú výstavu, ktorú tvoria predmety
zo zbierok Stredoslovenského múzea, dopĺňa aj replika pôvodnej výstavy 16. banskobystrického honvédskeho pluku z roku 1918.
Návštevníci Thurzovho domu tak môžu zhliadnuť viac ako 500 predmetov z pôvodnej
výstavy, medzi inými aj zábavné karikatúry,
ale aj časť venovanú padlému vojakovi – synovi banskobystrického mešťanostu Júliusa
Česnaka presne tak, ako ju mohli vidieť Banskobystričania pred 96-timi rokmi. Súčasťou
prehliadky sú aj maľované pohľadnice z

VEĽKÁ VOJNA V NAŠICH
ŽIVOTOCH

20. novembra 2014 Stredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici predstavilo
Inaugurácia poštovej známky
verejnosti dlho očakávanú výstavu o 16„Historické výročia: Pocta pamiatke
tom banskobystrickom pešom honvédpadlých v 1. svetovej vojne.“
skom pluku s názvom „Veľká vojna v našich životoch“. Príbeh mesta pod Urpínom
V priestoroch Poštového múzea v Ban- a jeho obyvateľov v krušných rokoch 1914
skej Bystrici bola 2. júna 2014 uvedená do – 1918 slávnostne otvorila vernisáž výstaživota nová známka z výtvarnej dielne aka- vy v Thurzovom dome na Námestí SNP.
demického maliara Petra Augustoviča s názvom „Historické výročia: Pocta pamiatke
Príbehy našich starých/prastarých
padlých v 1. svetovej vojne.“ Slovenská pošotcov
ta aj týmto spôsobom vzdala úctu všetkým
padlým vo veľkej vojne. Spoločne so známVýstava, ktorú pripravilo Stredoslovenkou bola otvorená výstava Poštového múzea ské múzeum pri príležitosti jubilejného stés názvom Zábavný kalendář 1914, ktorá ve- ho výročia začiatku 1. svetovej vojny, osloví
nejedného Bystričana, zdôrazňuje Roman
Hradecký – riaditeľ Stredoslovenského múzea. Príbeh a osud 16. banskobystrického
honvédskeho pluku, ktorý mal mierové sídlo v Banskej Bystrici priblíži návštevníkom
najväčšie míľniky prvého celosvetového
konfliktu. Autori výstavy Roman Hradecký
a Vladimír Sklenka predstavia, medzi inými
aj príbeh deviateho veliteľa pluku Ferencza
Hilla, syna banskobystrického mešťanostu
selým i tragickým spôsobom približuje ob- Júliusa Cesnaka, spisovateľa Jozefa Gregora
dobie 1. svetovej vojny.
Tajovského, študenta Janka Filipču z Poník,
Drobná pripomienka pre našu krajinu architekta Ladislava Hudeca, básnika Ivana
mimoriadneho historického medzníka má Kraska, hudobného skladateľa Jána Móryho,
zaujímavé konotácie, ktoré zostávajú pred ale aj mnohých iných.
bežným zrakom jemne zahalené. Slovenská
„V časti galéria, ktorú tvoria fotografie
pošta vybrala ako motív viacero pamätní- 117-tich príslušníkov banskobystrického
kov, ktoré sú námetom nielen známky (Re- honvédskeho pešieho pluku si môžu návštevgietów), ale aj obálky prvého dňa (Przełęcz níci výstavy nájsť svojho predka. Mnohí naši
Małastowska) a na príležitostnú pečiatku bol prarodičia zahynuli a zachované fotografie
zvolený kríž z Riegietówa. I keď sa tieto sú jediné, čo po nich zostalo. Veľká vojna
pamätníky nachádzajú v Poľsku, musíme si tragicky zasiahla rodiny nielen v meste pod
uvedomiť, že v čase 1. svetovej vojny bolo Urpínom, ale na celom Slovensku. Mnohí
toto územie súčasťou rakúsko-uhorskej mo- potomkovia padlých vojakov dodnes nevenarchie, podobne ako Slovensko. Druhým dia, že aj ich predkovia boli hrdinami bránia-

frontu, ktoré boli na pôvodnej výstave predávané a zisk z predaja bol poukázaný vdovám
a sirotám padlých vojakov.
Zberateľská lahôdka…
Okrem vzácnych originálov fotografií a
ďalších jedinečných originálnych dobových
predmetov, ktoré dodnes ukrývali múry depozitu Stredoslovenského múzea, môžu návštevníci výstavy poslať korešpondenčný
lístok s pôvodnou grafikou z výstavy 16.
banskobystrického honvédskeho pluku z
roku 1918 a s príležitostnou pečiatkou
priamo z Thurzovho domu, vhodením lístka
do repliky schránky poľnej pošty.
Príbeh hrdinstva mužov, na ktorých činy
rokmi napadal prach a spomienku na ich odvahu, ktorá mnohých z nich stála život, si
môžu návštevníci Thurzovho domu oprášiť a
pripomenúť až do 15. februára 2015.
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Štefánikova cesta do Paríža
Hneď v úvode musím
uviesť, že je to len pomyslená cesta nášho velikána, Milana Rastislava Štefánika na
Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky do Paríža. Presnejšie povedané, putovanie
jeho portrétu na niekoľko mesiacov z Banskej Bystrice do
mesta nad Seinou.
Aby som to bližšie objasnil, musím načrieť trochu
do histórie. Ako milovník
výtvarného umenia už celé
desaťročia viem, že mnohé
pracoviská banky aj u nás (a
v minulosti to boli pracoviská „mojej ŠBČS“) mali vo
svojom majetku mnoho vzácnych umeleckých diel, medzi
ktorými prevládali práce našich významných maliarov
prvej polovice XX. storočia
a neskôr maliarov tzv. socialistického realizmu. Banky i v našich podmienkach
boli podporovatelia umenia
a umelcov. Pri mnohých organizačných zmenách v 50tych a 60-tych rokoch sa našťastie tieto diela zachovali
a zo zrušených pracovísk sa
často krát sústredili do okresných pobočiek a ostatných
organizačných jednotiek banky. Tieto diela boli zachované
pre ďalšie generácie. Tak to
bolo i v pobočke ŠBČS a neskôr v pobočke NBS v Banskej Bystrici. Keď som v januári 1990 prevzal pobočku
ŠBČS v Banskej Bystrici pre
Stredoslovenský kraj, mojou
povinnosťou bolo prevziať
všetok hmotný i nehmotný
majetok. Pri jednej z obhliadok podkrovných priestorov
budovy pobočky v Národnej
ulici č. 10 som objavil viaceré
obrazy, medzi iným aj veľký
portrét Milana Rastislava
Štefánika od autora Viliama
Ruttkaya-Nedeckého, portrét
T. G. Masaryka, ako aj E. Beneša. Zrejme to bol majetok,
ktorý patril bývalým bankám,
sídliacim v tomto objekte.
Veď práve v tejto budove

Reprodukcia obrazu Viliama Ruttkaya-Nedeckého:
Portrét M. R. Štefánika v generálskej čapici.
(Majetok expozitúry NBS v Banskej Bystrici)

bola vždy banka.
Po náležitom ošetrení a
zreštaurovaní sme diela dali
oceniť a inštalovali sme ich
vo vnútorných priestoroch
banky. Samozrejme, tak ako
mnohokrát v minulosti, neskôr sme ich opäť uložili do
„depozitu“, pretože po vzniku
NBS sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia exteriéru a interiéru budovy.
Roky išli ďalej a pri mnohých návštevách mojich kolegov – bankárov mi bola často
kladená rovnaká otázka: „A
kde máte tie pekné obrazy?“
Musel som vysvetľovať, že
po rekonštrukcii hľadáme

vhodný priestor a vhodnú
príležitosť na akúsi novú
vernisáž. Medzi vzácnymi
hosťami, ktorý každoročne
navštívil našu pobočku, bol
významný bankár, ekonóm,
pedagóg a mimoriadne vzácny človek, pán Ing. Vladimír
Valach. Bolo to v druhej polovici deväťdesiatych rokov,
kedy mal úspešnú bankovú
kariéru za sebou a po pôsobení v ŠBČS, ČSOB, založení Slovenskej záručnej
banky, ako aj pobočky Credit Lyonaise v Bratislave už
pôsobil na poste veľvyslanca SR vo Francúzsku. A pri
našej spoločnej diskusii mi

aj on položil rovnakú otázku.
Vysvetlil som mu, že portrét
M. R. Štefánika hodláme inštalovať v priestoroch pobočky NBS. A pán veľvyslanec
hneď na to, že či by sa nedal tento obraz zapožičať pre
ich ambasádu, pretože práve
pripravujú vo Francúzsku jubilejný rok M. R. Štefánika.
Takéto dielo by významne
prispelo k prezentácii tejto
osobnosti. Počas nášho rozhovoru som postrehol, ako si
pán veľvyslanec predstavuje
obraz na konkrétnom mieste
a ako bude všetkým vzácnym hosťom a návštevám
približovať prácu a pôsobenie generála Štefánika.
Po vybavení všetkých
technicko-organizačných
otázok a odsúhlasení viceguvernérom NBS sa náš obraz
v priebehu 2 týždňov objavil
na veľvyslanectve v Paríži.
Môžem potvrdiť, že tento obraz sa v historickej budove
nášho zastupiteľského úradu
vynímal mimoriadne pekne
a plnil významnú honorárnu
úlohu. Počas mojej týždňovej
pracovnej cesty do Banque
de France som sa niekoľko
krát zúčastnil rôznych podujatí na veľvyslanectve a všetky začínali pri tomto obraze.
Omnoho ľahšie bolo pánovi
veľvyslancovi
Vladimírovi
Valachovi začať pútavé rozprávanie pod obrazom Štefánika, pretože jeho majestátnosť v generálskej uniforme
francúzskej armády bola nepopierateľná.
Následne toto dielo bolo
vrátené na pobočku NBS
a do jeho „pasportu“ sme
si mohli zapísať i návštevu
metropoly Francúzska. Momentálne je obraz inštalovaný v zasadačke expozitúry
Národnej banky Slovenska v
Banskej Bystrici.
Jozef Kreutz
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Po stopách Milana Rastislava Štefánika
Výchova dnešnej mladej
generácie je proces veľmi
náročný. Vyžaduje veľa trpezlivosti a úsilia, prihliadajúc na nezmyselné hodnoty
dnešnej spoločnosti a fakt,
že mnohé deti, ktoré prichádzajú do školy, pochádzajú z neúplných rodín.
Materiálne hodnoty trónia na
vrchole rebríčka a to tradičné, čo pestovali naši rodičia,
či starí rodičia, ustupuje do
úzadia. Nie je jednoduché
zvoliť správnu cestu, vytvoriť
prirodzenú rovnováhu medzi
materiálnym a duchovným,
vychovávať národovcov, nie
nacionalistov, s tou správnou
dávkou lásky a úcty k našej
vlasti, jej histórii a tradíciám.
Na to všetko sa škola musí
podujať, to je jej spoločenská
úloha, pretrvávajúca roky.
Hľadá pre žiakov vzory, ktoré
nevzišli z amerických trhákov
ani z prostredia lacných reality show, ale nespochybniteľné vzory z histórie. Poučme
sa z chýb historických udalostí a opakujme ich úspechy.
Zvoľme si vzor, ktorý svojím
životom a prácou môže ísť
príkladom mladej generácii.
My sme sa rozhodli pre jednu z najväčších postáv našej
histórie – generála Milana
Rastislava Štefánika. „Veriť,

milovať, pracovať.“ Životné
krédo veľkého človeka, ktorého pamiatka pretrvá veky.
Krédo hodné nasledovania,
šírenia a tlmočenia našim
deťom.
Vedenie našej školy požiadalo Ministerstvo školstva,

plánovaní nám pomocnú
ruku podal Mgr. Peter Uhlík,
ktorému patrí veľké poďakovanie. Jeho zanietenie, rečnícke majstrovstvo a bohaté
poznatky dokázali žiakov
tak zaujať, že domov odchádzali s otázkou, či budúci

Budimír na Bradle

vedy, výskumu a športu SR o
prepožičanie čestného názvu
škole. Súčasťou našej snahy
je priblížiť žiakom život a
dielo Milana Rastislava Štefánika, spoznať ho po stránke vedeckej, politickej, vojenskej aj osobnostnej. V rámci
plánovaných aktivít sme podnikli exkurziu nazvanú „Po
stopách Milana Rastislava
Štefánika, v termíne od 5.
júna do 7. júna 2014. Pri jej

rok sa opäť môžu exkurzie
zúčastniť. V priebehu troch
dní sme navštívili Košariská,
rodný dom M.R. Štefánika,
evanjelický kostol, kde bol
pokrstený aj vyprevadený na
poslednú cestu a taktiež cintorín, kde odpočívajú jeho rodičia. Neobišli sme Múzeum
slovenských národných rád v
Myjave ani kubistický pamätník M.R. Štefánika. Vrcholom
bol výstup na Mohylu, ktorá

ohúrila žiakov svojou majestátnosťou a výhľadom.
Svoje nové poznatky spracovali po návrate do podoby
básní, slohových a výtvarných prác. V škole pripravili
plagát s fotografiami, ktorým
prezentujú ostatným žiakom
svoje zážitky, skúsenosti a
nové vedomosti.
V závere by som chcela poďakovať úžasným ľuďom, ktorí nás sprevádzali
aj ktorých sme počas pobytu
spoznali. V prvom rade Mgr.
Petrovi Uhlíkovi, ktorý nám
venoval množstvo svojho
času a odovzdal cenné poznatky, ďalej pánovi Dekánkovi, ktorý nás bezpečne
prepravoval autobusom aj
pánovi Papánkovi, správcovi zariadenia v Brezovej –
Matejkovej. Veľmi radi sme
osobne spoznali predsedu
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, pána Ing. Jána
Tataru, ktorý nám umožnil
uskladniť kufre a tašky vo
svojom dome, aby sme si
spokojne prehliadli kúpele v
Piešťanoch.
Skvelí to ľudia sú v Spoločnosti, ako skvelý bol človek, ktorého odkaz šíria.
Jana Bavoľárová

Milan Rastislav Štefánik na Bojnickom zámku
Počas letnej sezóny od 1. júla do 30. septembra 2014 bola v
Západnom krídle Bojnického zámku inštalovaná výstava Umenie Orientu. Návštevníci mali možnosť obdivovať kolekciu 380
predmetov z Číny, Japonska, Perzie, Egypta a Turecka z fondov
Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice a ďalších múzeí.
Medzi rôznymi malebnými až exotickými predmetmi z porcelánu, kovu, slonoviny, dreva, medzi kusmi nábytku, obrazmi a grafikami pútalo pozornosť osem predmetov z pozostalosti Milana
Rastislava Štefánika. Boli to kvalitné ukážky orientálnej textilnej
kultúry: dračí odev a záves z dračieho odevu zo SNM - Historického múzea Bratislava, dračí odev a záves zo SNM – Etnografického múzea Martin, stuha z Balneologického múzea v Piešťanoch, záves a fragmenty odevov zo SNM – Červený Kameň.
Tieto exponáty pripomenuli obrovskú pozostalosť Štefánika a

peripetie okolo jej vysporiadania.
Aký je osud pozostalosti a pôvodných zbierok M. R. Štefánika?
Štefánikova nečakaná tragická smrť bola šokom. Po nej bolo
treba dať do poriadku veľmi veľa záležitostí, jednou z nich bolo
postarať sa o jeho osobný majetok, ktorého väčšina sa v tom čase
nachádzala vo Francúzsku. Štefánikov parížsky byt bol zapečatený a v spolupráci s francúzskymi úradmi boli osobitnou komisiou
veci z neho prevzaté a prevezené do Československa. Pozostalosť
bola rôznorodá vzhľadom na činorodý až hektický život Štefánika a obsahovala niekoľko tisíc položiek. Boli to osobné veci,
zariadenie jeho bytu v Paríži, vedecké, technické a astronomické
prístroje, etnografická zbierka, bohatá zbierka pohľadníc, fotogra-
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fií a negatívov z ciest po svete od Mont Blancu, cez ďalšie krajiny
v Afrike, Južnej Amerike, Ázii, fotografie dokumentujúce misie
M. R. Štefánika pri formovaní československých légií až po poslednú fotografiu pred odletom z Talianska do vlasti 4. 5. 1919.
Mnoho zaujímavých predmetov, ktoré sú v pozostalosti dostal
Štefánik ako dary, iné systematicky zbieral, ako napr. drevorezy a
drevoryty Paula Gauguina, ktoré priniesol z Tahiti a zachránil ich
pre dejiny výtvarného umenia. Po zdokumentovaní pozostalosti
bola určitá časť odovzdaná rodine, napr. tzv. japonská zbierka a
ostatné bolo prevezené do Pamätníka odboja v Prahe - Tróji (dnes
Vojenský historický ústav). Vysporiadanie pozostalosti sprevádzala séria problémov a nedorozumení medzi štátnymi orgánmi a
rodinou. Niektoré predmety sú naďalej v Českej republike, napr.
Gauguinove artefakty sú v Národnej galérii v Prahe, ale od roku
1940 je väčšina pozostalosti súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea. Mnoho predmetov je v SNM-Etnografickom múzeu v Martine, ale aj SNM-Historickom múzeu v Bratislave, SNM-Múzeum SNR v Myjave – v Múzeu M. R. Štefánika
v Košariskách atď. Pozoruhodná je aj kolekcia 147 predmetov po
Štefánikovi, ktorú má vo fonde Balneologické múzeum v Piešťanoch. Opatrujú tam predmety zo všetkých vyššie uvedených
skupín, navyše sú tam kusy nábytku z rodného domu, napr. Štefánikova kolíska a postieľka. ktoré darovali Piešťanskej muzeálnej
spoločnosti Štefánikovi súrodenci Ladislav, Oľga a Elena.
Pracovníci múzeí sú si vedomí, že všetky predmety z pozostalosti majú okrem samotnej umelecko-historickej ceny ďalšiu hodnotu násobenú významom osobnosti M. R. Štefánika v dejinách
Slovenska. Za všetkých, ktorí sa im venovali treba spomenúť
PhDr. Vladimíra Zuberca, ktorý sa o stav pozostalosti zaslúžil intenzívnou vedeckou a akvizičnou činnosťou. Doba však nebola
vždy rovnako naklonená tým, ktorí chceli zbierky po Štefánikovi prezentovať. Po roku 1948 nastal silný útlm, krátke uvoľnenie
priniesol rok 1968, potom ďalší útlm a až po roku 1989 sa mohli
súčasti pozostalosti naplno predstaviť verejnosti aj v príslušných
múzeách, aj na rôznych výstavách, napr. nová expozícia v rodnom
dome v Múzeu M.R.Š. v Košariskách, v roku 2005 výstavy „Slovenský mýtus“, „Obrazopis sveta – Objektívom Milana Rastislava Štefánika“, v roku 2014 boli vzácne exponáty ako Štefánikov
fotoaparát a bunda, ktorú mal oblečenú počas leteckého nešťastia,
súčasťou výstavy „120 rokov Slovenského národného múzea“.
Dračí odev
Na výstave v Bojnickom zámku mohli návštevníci obdivovať
dračie odevy z Číny. Neexistujú záznamy, či tieto odevy dostal
M. R. Štefánik ako dary počas jeho pobytu v Japonsku alebo ich
kúpil. Obidve možnosti sú pravdepodobné.
Dračí odev bol honosným a drahým prvkom tradičnej odevnej kultúry najvyšších vrstiev spoločnosti Číny. Po preskúmaní
a reštaurovaní odevu zo zbierok SNM-HM možno konštatovať,
že podľa štýlu patrí do módy cisárskeho dvora v období dynastie
Čching (1644 – 1911), podľa výzdoby bol zhotovený na prelome
19. a 20. stor. Je na ňom deväť drakov s piatimi pazúrmi. Toto bol
symbol výhradne cisára a jeho rodiny. Použitie draka s piatimi
pazúrmi mimo cisárskej rodiny sa trestalo smrťou. V 19. storočí
toto pravidlo prestalo platiť. Možno predpokladať, že dračí odev
zo Štefánikovej pozostalosti patril vysoko postavenému príslušníkovi cisárskeho dvora, pravdepodobne úradníkovi najvyššieho
prvého stupňa. Podľa výzdoby bol odev určený na audiencie a iné
slávnostné príležitosti na cisárskom dvore.
Drak s najvyšším možným počtom pazúrov je hlavný symbol na vystavenom odeve. V čínskej kultúre je drak symbolom
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Dračí odev. Foto: Mgr. Art. Gabriela Pösová, SNM-M Bojnice

mužskej plodivej sily, jari, zrodu, dažďa, požehnania, blahobytu
a úspechu, je symbolom sveta prírody a zmeny. Predstavuje
piatu svetovú stranu, a to je v Číne stred. Spája sa v ňom oheň a
voda a ich spojenie symbolizuje večnosť a je symbolom cisára.
Už to samotné je silné, ale na odev sa treba zahľadieť omnoho
pozornejšie, pretože sú na ňom ďalšie početné a viacvýznamové
motívy. V kultúre a umení Číny, a to platí aj o dekore textílií,
sa používali symboly konfucianizmu, taoizmu a budhizmu, ktoré
vyjadrovali aj znaky hodnosti nositeľa, aj ochranné znaky a znaky
pozitívnych želaní, ktoré majú zabezpečiť fyzickú, duševnú a materiálnu prosperitu používateľa. Na Štefánikovom dračom odeve
(viď. foto) sa opakujú symboly ako oblaky šťastia, hĺbka mora,
žeriav, netopier, broskyňa, huba, žezlo, minca, (blčiaca) perla,
ryba, svastika, slnečník, halapartňa, kosoštvorec a roh nosorožca.
Každý symbol a aj konglomerát symbolov má konkrétny význam
ako mier, šťastie, blaho, spása, múdrosť, dlhovekosť, večná mladosť, bohatstvo... Nestačí tie motívy na látke iba vidieť, treba sa o
ich význame dozvedieť viac.
Na záver vyjadrenie vedeckého pracovníka Ústavu etnológie SAV v Bratislave Juraja Zajonca, PhDr. CSc: „Dračí odev a
záves z dračieho odevu tvoria v zbierkach SNM-HM ojedinelé
no formálne, funkčne i vývojovo spojené artefakty. Sú cennými
historicko-umeleckými dokladmi textilnej kultúry Číny konca 18.
až začiatku 20. storočia a súčasne dokumentujú jej prepojenie s
kultúrou a cez osobnosť M. R. Štefánika aj s históriou Slovenska
na začiatku 20. storočia. Preto ich treba vnímať a skúmať v celom
komplexe kultúrno-historických a spoločensko-politických vzťahov a kontextov.“
Zdroje:
ZAJONC Juraj: Dve čínske textílie z pozostalosti Milana Rastislava Štefánika zo zbierky SNM – Historického múzea v Bratislave. In: Zborník Slovenského národného múzea HISTÓRIA
Ročník CI – 2010
TOMČÍK Peter: Osudy predmetov z japonskej zbierky Milana
Rastislava Štefánika.
In: Zborník Slovenského národného múzea HISTÓRIA Ročník
CI – 2010
KRUPA Vladimír: Pozostalosť generála Milana Rastislava Štefánika v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch.
In: Balneologický spravodajca 1992
Sylvia Maliariková
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So Spoločnosťou M. R. Štefánika po Európe
Mgr. Peter Pavel Uhlík poskytol informácie týždenníku
Kopaničiar expres o tohoročných zájazdoch SMRŠ, ktoré
boli tematicky zamerané na
storočnicu “Veľkej vojny”,
historikmi potom nazvanej
– “prvej svetovej”. Rozhovor
prinášame v nezmenenej
podobe:
Behom troch mesiacov tohoto roka ste absolvovali
dva náročné zájazdy.
Čo ma vždy lákalo a vzrušovalo, bolo poznávanie prostredníctvom histórie i filozofie existencionalizmu, oboje
v spojení so zemepisom a
cestovaním. Na prvý zájazd
sme sa vydali prakticky v
deň stého výročia sarajevského atentátu. V Bavorsku
a Tirolsku sme sa venovali
turistike (Linderhof, Zugspitze a Oetztal), v severnom
Taliansku bolo našim cieľom
“Sisino mesto Merano” v
Hornej Adiži (píšeme o tom
na inom mieste). No a práve
prechod provinciou Bolzano s Dolomitmi na východe,
umožnil nám opäť nahliadnuť do horstva, kde zazneli
prvé protirakúske výstrely po
vstupe Talianska do vojny na
strane Dohody. Stalo sa tak
nad vodami Misuriny, severne od Cortiny d´ Ampezzo,
jazera už nami navštíveného
v nedávnej minulosti. Po etapách sme tak spoznávali celý
geografický oblúk talianskej
obrannej línie od pohoria
Ortler na švajčiarskych hraniciach, cez Dolomity, Karnské
Alpy, Tarvízio, Julské Alpy,
rieku Isonzo (Soča) na hranici so Slovinskom, až po jej
ústie v Terstskom zálive, kde
sme posledný raz boli vlani.
Začiatkom septembra ste
sa vrátili z východného
Slovenska a Poľska. Čo ste
mali v programe?
Zamerali sme sa vyslovene na sté výročie začiatku

Po stopách Veľkej vojny…
Zájazd členov S MRŠ 28.8. - 1.9.2014
prvej svetovej vojny, konkrétne na východný front (ruský),
ktorého vojnové operácie
Trojspolku a Dohody sa odohrávali aj na území severovýchodného Slovenska. Začali 20. novembra 1914, keď
ruské vojská po úspešnej
haličskej ofenzíve 8. armády
generála Brusilova prekročili
Poloninské Karpaty a 23. novembra obsadili Humenné.
Stadiaľ boli o necelý týždeň
vytlačené späť na hrebene
Karpát. V tom istom čase
však Rusi prenikli aj Duklianskym a ďalšími priesmykmi
až k Bardejovu a Snine. Na
území Zemplína a Šariša sa
bojovalo “len” do mája 1915,
ale videli sme tam veľa cintorínov a pomníkov z viac
ako dvesto, obnovených
zásluhou členov KVH Beskydy. Potom, po prekročení
poľských hraníc, navštívili
sme ďalšie pamätné miesta
na území historickej západnej Haliče (dnes zem od Krakova po ukrajinské hranice),
kde v rokoch 1914-17 padlo
obrovské množstvo vojakov
troch štátov. Náš cieľ bol
jediný: vzdať hold všetkým
obetiam tejto strašnej vojny!
Aj slovami básnika - “I hučí
válka... / požiera nenásytná,
hltavá/ tak ľudské životy, jak
ľudské imania... / Pred spravodlivou kto raz históriou /
kto pred Bohom ta všetko
zodpovie!?” (P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety)
Práve Halič (Galicia) je známa vojenskými cintorínmi,
ktoré projektoval a ich realizáciu riadil z vojenského veliteľstva v Krakove
náš rodák, architekt Dušan
Samo Jurkovič. Videli ste
niektoré?
Samozrejme, to tiež patrilo k cieľu našej cesty. Je ich

celkove 32, z nich väčšina
leží v Nízkych Beskydách,
v kraji obývanom Lemkami,
grékokatolíkmi s pozoruhodnými drevenými kostolmi.
Cintoríny boli postavené v
rokoch 1916/17 a my sme
sa sústredili na šesť objektov, ležiacich na trase medzi mestami Dukla a Gorlice.
Rusi sem zahnali rakúsko-uhorskú armádu v roku 1915,
no májova gorlická bitka, do
ktorej vstúpili Nemci, rozhodla o ich vytlačení na východ.
Udalosť vošla do histórie
ako “východné Waterloo”.
Na bojiskách ostalo viac
ako šesťdesiat tisíc vojakov. Videli sme cintoríny vo
Woli Ciekliňskej, Klopotnici,
Nowom Žmigróde, Desznici,
Krempne a Lysej Góre. Prežili
sme na nich úžasnú duchovnú chvíľu, precítili Jurkovičov
rešpekt k praslovanským
podnetom a hodnotám ním
tu realizovaným; ale aj jeho
obdiv k prírodnému prostrediu a geniu loci, majstrovskému využitiu dreva i kameňa
ako základného materiálu.
Podľa architekta odpočívajú
v “jeho” hroboch obete (nie
hrdinovia!) bojov z armád
rakúsko-uhorskej, nemeckej
a ruskej. A medzi nimi mnohí
pôvodom z ďalších národov
a národností, teda i Slováci a
Česi. Osud si tragicky zahral
s Poliakmi, ktorí zomierali v
uniformách všetkých troch
armád! O dobrý stav týchto
pietnych miest sa postaral
rakúsky Čierny kríž.
Čo vás napadlo ako prvé,
keď ste stáli nad rovmi
toľkých zbytočne mŕtvych,
dodnes známych i anonymných vojakov?
Aj slová Hemingwaya,
hodnotiaceho človeka ako
jediného tvora, ktorý sa vie

smiať, aj keď má na to
najmenej dôvodov. Podľa
predstáv niektorých šialencov mala vojna trvať maximálne “niekoľko mesiacov”.
Iracionálny
nacionalizmus
a šovinizmus však doviedol
národy tak ďaleko, že sa
dali neuveriteľne ľahko a zaslepene strhnúť k tomu, aby
zničili svoj pokojný život a
dali sa do nezmyselnej celosvetovej vojny. My už osudy vojakov z odstupu času
poznáme a vieme, že mnohí
z nich išli na front spití heslom “Nech žije vojna...!” Ešte
smutnejšie však je, ako sme
stále nepoučiteľní, čo je najlepšie vidieť na Ukrajine, kde
dnes nezmyselne zomierajú
ľudia v príbehu, ktorého konkrétne príčiny budú historici
poznať možno až o ďalších
sto rokov. Je priehľadné ako
v súčasnej mediálnej propagande oboch súperiacich
strán má každá len svoju
pravdu, no aj tak tou “správnou” má byť len tá protiruská! Že opäť trpia nevinní, to
koho zaujíma?... Ojedinelý
príklad z flámskych Vianoc
1914, kedy sa na západnom fronte zbratali Nemci,
Francúzi a Briti, bol len výkrikom do tmy “ako malý mier
vo Veľkej vojne” (Michael
Jürgs), ale aj jediný spôsob
ako sa postaviť proti konaniu mocných tohoto sveta, za
ktorých rozhodnutiami vraj
stála Prozreteľnosť (Gott mit
uns!). Nie, Boh bol prítomný
medzi vojakmi v uvedenom
vianočnom príbehu!
Cestu ste uskutočnili nielen v čase stého výročia
prvej svetovej vojny, ale aj
75. výročia začiatku druhej
svetovej vojny, 70. výročia
Slovenského národného
povstania a blížiaceho sa
70. výročia bojov v Duklianskom priesmyku.
Nahromadenie dôležitých
výročí nás tematicky obo-
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hatilo. Druhá svetová vojna
mala už mnohé iné špecifiká,
hlavne odpor a potom účinný
odboj národov proti fašizmu.
Aj preto sme začali v Banskej Bystrici deň pred naším
povstaleckým výročím. Všade bolo cítiť slávnostnú atmosféru. Boli sme v Múzeu
SNP, na katolíckom cintoríne s hrobmi vojakov prvej
svetovej vojny, prešli sme
sa vyzdobeným námestím a
vypočuli si generálku programu kapiel na javisku pod pamätníkom. Bolo nás v našom
kolektíve zopár, čo sme žili
v čase SNP a jeho význam
sme vždy chápali v kontexte
nášho vstupu medzi národy
protihitlerovskej demokratickej Európy. Byť preto v Bystrici sedemdesiat rokov po
tejto udalosti, bolo vzrušujúce. Veď koľkí sa toho z našej
generácie už nedožili... Pri
pomníku v Spišskej Novej Vsi
sme si uctili pamiatku generála Štefánika, na miestnom
cintoríne jeho brata Ladislava, a matku oboch synov
Albertínu pred
pamätnou
tabuľou na dome, v ktorom
zomrela... Vo Svidníku sme
navštívili cintorín z prvej svetovej vojny i Pamätník nad
spoločnými hrobmi viac ako
deväťtisíc červenoarmejcov,
padlých v Karpatsko-duklianskej operáci... Vojenský
cintorín obetí z roku 1914/15
sme videli v Ladomírovej a
čisto nemecký, s padlými v
druhej svetovej vojne, sme
navštívili v Hunkovciach...
Časove najväčšia pozornosť
bola nami venovaná Pamätníku 1. čs. armádneho zboru s vojenským cintorínom
a Alejou hrdinov v Duklianskom priesmyku, našich
novodobých Termopylách...
V poľskom meste Dukla
sú za barokovým kostolom
Sv. Jána z Dukly prepojené
dva vojenské cintoríny z prvej i druhej vojny s padlými
poľskými, československými
a sovietskymi vojakmi, ktorých sme si tiež uctili.
To všetko ste stačili poznať
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počas pobytu vo Svidníku.
Stadiaľ ste sa potom presunuli do Košíc.
Na trase nás čakali ďalšie
vojenské cintoríny a pamätníky v Šarišskom Štiavniku,
Giraltovciach, Prešove, Kysaku (legionársky) i Košiciach... V Štiavniku sme spomenuli medzivojnový pobyt a
pôsobenie myjavského rodáka Štefana Kočvaru, po oslobodení generálneho tajomníka DS, poslanca a člena
vlády, potom emigranta do
USA... V Giraltovciach sme
so zástupcami mesta položili veniec k plastike Leva,
snáď jediného pamätníka
1. sv. vojny, postaveného v
Uhorsku (na dnešnom Slovensku), už tri mesiace pred
skončením vojnového šialenstva!... Pobyt v centre Šariša
sme obohatili návštevou starého evanjelického Kolégia,
ktoré bolo otvorené v roku
1667 a zohralo významnú
úlohu v dejinách nášho
školstva. Na rohu budovy je
pamätník, pri ktorom sme
sa poklonili pamiatke obetí
“prešovských jatiek” 1687,
kde sa v roku 1995 modlil aj
pápež Ján Pavol II. Výzdoba námestia venovaná pri
pamätníku 70. výročiu SNP,
upútala nás štyrmi vejúcimi vlajkami, dvoma a dvoma
spárenými: slovenskou+českou a ruskou+ukrajinskou,
čo sme nevideli nikde inde;
bolo to sympaticky veľavravné, aktuálne... Pred vstupom
do metropoly východu sme
sa zastavili v Budimíre a so
záujmom sme si pozreli Múzeum hodín, inštalované v
miestnom kaštieli, ba funkčný klavír využil Janko Petrov
na improvizovaný koncert…
Ešte pred ubytovaním sme
navštívili verejnosti menej
známy Košický hrad s atraktívnou turistickou rozhľadňou
a tak sme pred západom slnka videli zvrchu celé mesto
s Hornádom, jeho blízke i
vzdialené okolie (Volovské a
Slánske vrchy).
Európske mesto vás ur-

čite nesklamalo.
Venovali sme mu celú
nedeľu. Začali sme prehliadkou Hlavného námestia
a pokračovali priľahlými ulicami, medzi Moyzesovou a
mestským parkom. Videli sme
vzácne cirkevné i svetské
stavby, známe z dejepisu a
propagačných
materiálov
(Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv.
Michala, synagóga, ev. klasicistický kostol, erb mesta,
historická radnica, Katova
bašta, synagóga, Štátne divadlo...), sochy a pamätné
tabule (Máraiho , Maratónca, súsošie TGM a MRŠ,
Aurela Stodolu...), archeologické vykopávky, Slovenské
technické múzeum, ale aj k
téme našej cesty sa viažuce:
“Nepovinná výstava SNP” v
košickej Hale umenia, celkom oslobodená od minulých
ideologických nánosov a vo
Východoslovenskom múzeu
výstava o prvej svetovej vojne na východnom Slovensku
“Takí boli naši dedovia”...
Ostal čas aj na príjemné posedenie a občerstvenie na
reštauračných terasách vysunutých do pešej zóny.
Domov ste sa vracali južnou trasou, určite ste sa
ešte niekde zastavili.
Prechádzali sme zaujímavým geomorfologickým
územím, ale verní cieľom
zájazdu spomenuli sme si
v Čečejovciach na brezovského rodáka, významného
slovenského bibliografa a
štefánikovca Jána Štefánika
(1901-1987), ktorý tu krátko
ako mladý učiteľ pôsobil…
V Turni nad Bodvou sme
nad obcou navštívili cintorín
23 československých legionárov, všetko Čechov, ktorí
obraňujúc integritu ČSR
(Slovenska), tu v júni 1919
padli v boji proti maďarským
boľševikom… Po zjazde zo
Sorošky sme využili otvorené
Mauzóleum Andrássyovcov
v Krásnohorskom Podhradí,
unikátnu secesnú stavbu z
kararského mramoru (1904).
Na nedávno zhorenom hrade

Krásna Horka, ktorého neoddliteľnou súčasťou je aj mauzóleum, stále ešte pokračujú
opravné práce… Lučenec
navštívil v roku 1911 Dr. Štefánik a túto skutočnosť sme
si pripomenuli prechádzajúc mestskou Štvrťou M. R.
Štefánika okolo Pomníka
MRŠ a na Haličskej ceste
okolo Pamätnej tabule MRŠ,
ktorá zdobí stenu základnej
školy nazvanej po našom
rodákovi... Na spisovateľku,
signatárku Charty 77, prenasledovanú disidentku, potom
čestnú členku SMRŠ Hanu
Ponickú (1922-2007), zaspomínali sme nad jej hrobom
v obci Halič. Odpočíva na
cintoríne neďaleko hrobky
grófskej rodiny Forgácsovej.
Posledné štyri roky statočného života strávila v podrečanskom secesnom zámku,
kam sa presťahovala z Lukavice. Z jej odkazu sme si pripomenuli aj túto myšlienku:
„Verím, že láska sa zapaľuje
jedna od druhej, dôležitá je
jej prax, nie teória. Viera je
pre mňa nie obmedzením,
ale oslobodením, sprostredkovaním odpustenia. Boh
káže odpúšťať a prijímať zlo
nielen od tých, ktorých máme
radi, ale aj od tých, ktorí bojujú proti nám.”… Za Tomášovcami sme odbočili do
Uderinej, v ktorej sa narodil
evanjelický farár v Bukovci a
Vrbovom, historik i archeológ
Július Bodnár (1870-1935),
známy nám ako autor prvej
hodnotnej monografie Myjavy, vytlačenej v tlačiarni
Daniela Pažického (1911).
Zdokumentovali sme si jeho
pamätnú tabuľu na stene
zborového domu ECAV a pozreli kostol, kde bol pokrstený... Vo Vígľaši sme z cesty
videli podľa dobových nákresov obnovený zámok s kongresovým hotelom a múzeom v stredovekom štýle. Táto
národná kultúrna pamiatka,
zničená pri prechode frontu
1945 a naďalej chátrajúca,
bola odkúpená americkou
rodinou z Kalifornie. Stavba
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ju stála nemalé investície
(menšiu časť tvorili európske
fondy), ale jedná sa o pamiatku, ktorej história je spojená s
rímsko-nemeckým cisárom,
uhorským a českým kráľom
Žigmundom Luxemburským,
zakladateľom Uhorského rytierskeho dračieho rádu, ktorého základňou bol aj Vígľaš.
Celkove Rád zjednotil dvadsať európskych panovníkov
v bojoch proti Turkom a na
ochranu kresťanstva… Vo
Zvolenskej Slatine sme prešli
okolo dnešnej Bryndziarne a syrárne, ktorých výrobu tu založila staroturianska
rodina Molcovcov (Peter,
1797), čo sme patrične skomentovali, veď ďalšia naša
podjavorinská rodina Jána
Vagača začala veľkovýrobu
kvalitnej bryndze v neďalekej Detve už v roku 1787…
Vo Zvolene sme strávili dlhší čas, ktorý sme venovali
nielen občerstveniu, ale aj
prehliadke mesta, spojenej s
pamätníkmi Slovenského národného povstania. Parkovali
sme pri Zvolenskom zámku,
odkiaľ sme sa prešli parkom
okolo pancierového vlaku.
V Jiskrovej ulici, pred Veliteľstvom vzdušných síl SR,
sme sa pri Pamätníku generálov povstaleckej armády
Jána Goliana a Rudolfa Viesta poklonili ich hrdinskej obeti… Zvolenom sme prakticky
program zájazdu vyčerpali,
Tohoročnú cestu sme zamerali hlavne na nemecké
Bavorsko, rakúske Severné
a talianske Južné Tirolsko
(Horná Adiža). Jedinou zmenou v príprave bola výmena
dopravcu, keď osvedčený
Dekabus zastúpila firma Milana Jánoša, a za volantom
sedela jeho dcéra Monika. V
návrate k navštíveným destináciam budeme tentokrát
veľmi struční.
Bola nedeľa (Petra a Pavla), na čo nezabudli spolucestujúci a nositeľom oboch mien
vinšovali. Po tradičnom odpočinku a občerstvení pri jazere
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a tak nasledujúcu cestu do
Brezovej pod Bradlom sme
absolvovali už len s jedným
zastavením v motoreste.
Vzhľadom na to, že váš
zájazd bol tematický, jeho
pestrosť naozaj prekvapuje. O čiu pomoc ste sa
pri jeho realizovaní mohli
oprieť?
Samozrejme, medzi spolucestujúcimi som mal pomocnú organizátorku Janu
Krajčírovú, účastníkov-odborníkov z mnohých vedných
odvetví (Ivan Capek, Peter
Macho, Igor Štubňa, Sylvia
Maliariková), ktorí sa o svoje vedomosti radi podelili s
ostatnými, ďalší (lekári Soňa
Štubňová, Mária Borguľová
a Pavel Makovník) nezištne
pomáhali a radili pri zdravotných problémoch, ktoré
nás neobišli. Miroslav Danek
poskytol viacero autentických dokumentov. Mali sme
aj externých spolupracovníkov, členov našej SMRŠ,
ktorí nám pripravili priateľské
prostredie napríklad v Banskej Bystrici (Mária Gallová),
Svidníku (Ján Štefanišin,
Jozef Kriško, Jozef Rodák),
Giraltovciach (Mária Paľová, Pavol Bakalár a poslanci
MsÚ), Prešove (Dušan Cina,
Milan Mariňák), Budimíre
(Jana Bavolárová), Košiciach
(Eva Groh, Daniela Hricová)
a potvrdili tým celoslovenskú
kohéznosť nášho občianske-

ho združenia. Aj o dopravu
sa svojou spoľahlivosťou už
tradične postarala firma Dekabus.
Prezradili ste v úvode, že
oba tohoročné zájazdy boli
pokračovaním tých predchádzajúcich. Máte ich zrátané?
To číslo sa priblížilo k štyridsiatke! Podrobné reflexie z
ciest sú zachytené v našom
spolkovom časopise Bradlo.Tam sa čitateľ dozvie, že
na spomínanom “talianskom
fronte”, kde bojovali a prežili aj obaja moji starí otcovia,
sme už predtým navštívili miesta na jeho sočskom
úseku v dnešnom Slovinsku
(Log pod Mngartom, Bovec,
Soča, Trenta, Kobarid, Javorca, Loče s pamätníkom
slovenských vojakov c.-k.
armády odhaleným v roku
2010, Tolmin, Most na Soči,
Nová Gorica, Ajševica) a na
talianskom úseku (Oslavie,
Gorizia, Redipuglia, Udine,
Campoformido, Tagliamento,
San Dona di Piave, Ponte di
Piave, Fagare, Montello,Tre
Cime, Riva del Garda, Dos
Altos, Rovereto, Padova,
Rím)… Na východnom ruskom fronte sme navštívili
Podkarpatskú Rus i východnú Halič (Ľvov, Zborov s pamätníkom slávnej bitky čs.
Legionárov po boku Rusov
1917, Tarnopoľ)… Na západnom francúzskom (Štras-

Po cestách Rakúska,
Nemecka a Talianska
Zájazd členov S MRŠ 29.6. - 4.7.2014
Mondsee pred Salzburgom,
pokračujúc na západ, zastavili sme až v bavorskom Durnbachu, na veľkom vojenskom
cintoríne padlých letcov Veľkej Británie. Zostrelili ich nad
územím Nemecka v rokoch
1939-1943 a miesto ich odpočinku vybrali ešte v dobe,
keď Bavorsko bolo americkou okupačnou zónou. V me-

moriálnom zozname je 2934
mien z Anglicka, Nového Zélandu, Austrálie, Kanady, ba
i niekoľko Poliakov. Pri frekventovanej ceste príkladne
udržiavaný cintorín, privíta
denne veľké množstvo návštevníkov... Cez Bad Tölz a
ďalej na juh, pricestovali sme
potom do horskej obce Ettal,
ktorú preslávil veľký benedik-

burg, Verdun pevnosť i bojisko, Marna, Cognac, Vovziers
s pamätníkom a cintorínom
čs. legionárov, Remeš, Paríž,
Paulhan); ale zvlášť, v kontexte s druhou sv. vojnou, aj
Normandiu, Bayeus, Caen,
Agde a ďalšie bojiská v Belgicku, Luxembursku, Nemecku a Rakúsku… Na južnom, balkánskom či srbskom
fronte sme sa problematiky
Veľkej vojny dotkli platonicky
pri návšteve srbskej Vojvodiny, ktorá bola okupovaná
Rakúsko-Uhorskou armádou
do roku 1917. Po jej porážke Srbmi v roku 1918 a ich
víťazstve aj nad Bulharmi
na juhu, vzniklo po vojne
Kráľovstvo Srbov, Chorvátov
a Slovincov. Aj pre Čechov a
Slovákov znamenalo vojenské víťazstvo Dohody zásadný obrat v ich dejinnom vývoji: vznik Československa!
Tak Slovensko prestalo
byť obyčajným regiónom
Uhorska.
No a práve na tom mali
veľkú zásluhu i Štefánikovi legionári, pôvodne vojaci
habsburskej monarchie českého a slovenského pôvodu
v Rusku, Taliansku, Francúzsku, ako aj českí a slovenskí
dobrovoľníci z USA. To však
už je iná téma.
Ďakujem za rozhovor.
Zaznamenal: Pavol Vaňa

tínsky kláštor (dnes je tu 50
mníchov), známy barokovým
kostolom Nanebovstúpenia
Panny Márie. V 18. storočí tu
vychovávali mladých rytierov.
Pútnický chrám, ktorý sme si
so záujmom prezreli, má obrovské rozmery, vysokú kopulu, bohatú vnútornú výzdobu s freskami a plastikami…
Aj keď začalo pršať, nevynechali sme návštevu neďalekého zámku Linderhof (vlani
po prehliadke Neuschwanstein a Hohenschwangau
sme ho pre nedostatok času
nestačili vidieť), ktorý je spolu
so záhradou jedným z najroz-
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manitejších a najhodnotnejších stavebných komplexov
19. storočia (architekti Georg
Dollmann a Carl von Effner).
Na mieste otcovej poľovníckej chaty ho dal vybudovať
kráľ Ludwig II. (1878), známy podobnými romantickými záľubami. Niektorí z nás
využili posledný vstup do
zámku, ostatní sa venovali
prechádzke po fantastickom
parku, zjednocujúcom prvky
francúzskeho a anglického
štýlu so stromami, tristoročnou lipou (podľa nej pomenovanie), kvetinovými záhonmi,
vodnými kaskádami, fontánami a sochami. Bol to na
záver prvého dňa vynikajúci
zážitok... Ešte pred zotmením sme prišli do Garmisch
– Partenkirchenu (obe sídla
spojené v roku 1935), veľkého centra cestovného ruchu,
kde sme sa uložili na noc.
Ráno (pondelok) sme vyzerali z okien hotela a tešili
sa, že mraky ustúpili a nepršalo. Zvedaví sme sa previezli touto, vraj najväčšou
nemeckou „dedinou“ s mimoriadnymi právami (30 tisíc
obyvateľov), známou klimatickými kúpeľmi „pre zotavenie tela a duše“ a ideálnymi
možnosťami pre letnú turistiku i zimné športy. GaPa leží
na úpätí Bavorských Álp, pod
najvyšším vrchom Nemecka
Zugspitze (2962), na sútoku riek Lojsach a Partnach,
z ktorých tá druhá vytvára
prirodzenú hranicu medzi
oboma osadami (na ľavom
brehu Garmisch, na pravom
Partenkirchen)… Navštívili
sme Olympijský lyžiarsky štadión (Partenkirchen), kde sa
v roku 1936 konali Hitlerom
zneužité štvrté ZOH. Smutnú
dobu pripomína už len masívne hľadisko z množstva
betónu a vstupné brány s odstránenými nacistickými symbolmi. Pozitívom ostáva, že v
histórii Hier tu bol i cieľ prvý
raz konaných zjazdových disciplín. V roku 1978 domáci
zorganizovali
majstrovstvá
sveta v alpských disciplínach
a skákalo sa na nových mo-
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derných mostíkoch (veľkom i
strednom). Na rozhraní rokov
sa tu už tradične koná skokanské Turné štyroch mostíkov (+ Obersdorf, Innsbruck,
Bischofshofen); rekord GaPa
drží Švajčiar Simon Amman
(143,5 m)… Autobusom sme
pokračovali okolo Olympijského centra ľadových športov (Garmisch) smerom na
úpätie najvyššieho nemeckého štítu Zugspitze. Na parkovisku pod stanicou lanovky
Kreuzeck/Alpspitzbahn (754)
sme sa rozdelili na dve skupiny: prvá, menšia, nastúpila
na zubačku a zaviezla sa za
dedinu Grainau na stanicu
Eibsse (1008), odkiaľ sa lanovkou Zugspitzebahn dostala na vrcholovú stanicu,
obklopenú vyhliadkovými terasami (2962). Aj keď pohľady zvrchu pre hmlu a prevaľujúce sa mraky neboli ideálne,
jazero Eibsee sa dalo sledovať už z lanovky a ľadovec
Zugspitzplatt, rozprestierajúci
pred nimi v priemernej hĺbke
takmer štyristo metrov (2588),
mali ako na dlani. Dostali sa
naň ďalšou lanovkou Gletscherbahn a peškom prešli
na na stanicu zubačky Zahnbahn, ktorou sa dostali späť
na parkovisko k autobusu…
Druhá, početnejšia skupina,
sme sa lanovkou vyviezli na
Kreuzeck (1651), odkiaľ sme
pešo prešli na morénu Hochalm. Na úpätí nad ňou sme
sa prešli po geologickom
náučnom chodníku, čo trvalo
takmer hodinu. Potom sme
lanovkou dosiahli na úpätí
štítu Alpspitze (2628) Osterfelderkopf (2050). Neďaleko
stanice sme využili terasu
Alpspitze s nádherným výhľadom na okolie i do údolí…
Po občerstvení vo vykúrenej
reštaurácii sme sa lanovkou
Alspitzbahn dostali spokojní
na parkovisko. Tí čo prišli prv,
boli ešte v centre GaPa tzv.
zeleným autobusom, použiteľným na ubytovaciu kartu,
ktorú sme mali z hotela…
Po pekných zážitkoch sme
sa spokojní vydali na cestu
z Bavorska do Tirolska. Cez

priesmyk Fernpass (1209) a
Imst, potom po pravom brehu
rieky Inn, pricestovali sme do
Oetzu (820). Tradične sme
sa ubytovali v penziónoch
Marita (Familia Pichler) a
Olympia (Heike Kaiser). Ešte
večer sme sa spoločne dohodli na ďalších možnostiach
programu v údolí Oetztal a v
okolitých alpských kopcoch.
Na druhý deň (utorok) sme
sa našou Setrou zaviezli do
Söldenu, kde sme si zakúpili Die Ötztal Card (50 euro),
trojdňovú kartu na individuálne cestovanie spojmi v údolí i
vo vrchoch. Potom, podľa záujmov, sme v troch skupinách
a pod vedením najskúsenejších, až do večera napĺňali
svoje plány. Moja skupina sa
zaviezla autobusovým spojom do Hochgurglu (2154) a
dvoma na seba nadväzujúcimi lanovkami sme sa dostali na Wurmkogl (3082).
Pohybovali sme sa po čerstvom snehu v okolí kruhovej
reštaurácie, odkiaľ je výborný
výhľad na okolité štíty. Aj horúca káva, v načisto zimnej
atmosfére, padla vhod… Po
návrate do údolia, išli moji súputníci do Obergurglu (1930),
odkiaľ lanovkou pokračovali
na Hohe Mut (2670), aby sa
po návrate ešte vyviezli autobusom do sedla Timmelsjoch (2509) na talianskej
hranici. Cestou späť urobili
peší výstup z Umhausenu
do Ötzi-Dorf a k vodopádu
Stuibenfall, padajúcemu do
hĺbky 159 metrov… Činili sa i
ostatní. Absolvovali ľadovcovú cestu (Gletscherstrasse)
na Tiefenbachkogl (3309) s
úžasnými výhľadmi na okolité ľadovce, no a potom ešte
sa lanovkou vyviezli na Gaislachkogl (3058). Boli aj takí,
ktorí absolvovali cestu do
Ventu (1900), odkiaľ pokračovali pešo na chatu MartinBusch-Hütte (2501), čo už nie
je ďaleko od miesta nálezu
Ötziho… Ja som sa z Hochgurglu vrátil spojom do Oetzu
a po krátkom oddychu som
šiel na vychádzku pozdĺž rieky Ache, potom cez drevený

most kTyršovmu pamätníku.
Podľa stúh na vencoch poznať, že návštevy sokolov z
Čiech sú tu časté, a takmer
každoročne sa k návštevníkom pridávame aj my. Patrí sa pripomenúť, že práve
podľa metodiky zakladateľa
Sokola, boli v duchu kalokagatie vychovaní mládenci,
oporami légií v prvej svetovej
vojne. Jej sté výročie začiatku si práve pripomíname a
aj preto sme symbolicky vycestovali deň po dátume sarajevského atentátu… Ešte
aj večer využili sme priaznivé počasie a vybrali sa na
prehliadku centra Oetz. Niekoľkí priatelia sme povečerali
za stolom pod Lipou cisára
Františka Jozefa I., ktorú zasadil pri návšteve obce 19.
augusta 1910. Vtedy netušil,
že o štyri roky vyhlási vojnu
Srbsku a v manifeste Mojim
národom okrem iného oznámi: „Najvrelejšou mojou túžbou bolo, aby som posledné
Moje roky z Božej milosti
obetoval dielam mieru a Moje
národy zachoval pred obeťami a ťarchami vojny. Prozreteľnosť inak určila.“ A možno
vtedy aj budúce obete začínajúcej Veľkej vojny zbesilo
s monarchom volali: „Nech
žije vojna! Dolu so Srbskom!“
Stojí za zmienku, že všetci
naši dedovia túto nenávisť
nezdieľali, naopak, voči svojim slovanským bratom Srbom prejavovali sympatie.
Podobne i k Rusom, neskoršie k Talianom a Francúzom,
čo sa potom prejavilo útekmi
do zajatia a u mnohých vstupom do československých
légií, armády budúceho štátu
Čechov a Slovákov, o ktorej
uznanie de iure štátmi Dohody, sa veľkou mierou zaslúžil
práve generál Štefánik.
V stredu skoro ráno sme
našim autobusom odcestovali cez Innsbruck a Brenner
do Talianska. V spomienkach na exil Karla Havlíčka
Borovského obišli sme Brixen
a zastavili sme až v Bolzane,
stotisícovom meste rovnomennej provincie a oblasti
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Tridentsko-Horná Adiža. Bola
to príležitosť porozprávať sa
o prvých bojoch v Dolomitoch
po vstupe Talianska do vojny
v roku 1915. Stáli tam proti
sebe talianska horská pechota (Alpini) a rakúski cisárski
horskí strelci (Kaiserjäger).
Zaspomínali sme na minulú
návštevu Cortiny d´ Ampezzo a jazera Misurina (1755),
nad ktorým sa vypínajú Tre
Cime/Drei Zinnen (2998), kde
sme v oblasti týchto charakteristických alpských troch
„komínov“, symbole Dolomitov, obdivovali horské náučné
chodníky a cesty so zachovalými bunkrami i strielňami spred 99 rokov. Príčinou
smrti tisícok obetí však neboli
len zbrane nepriateľov, ale aj
časté kamenné a snehové
lavíny… Našim tohoročným
cieľom však bolo dvojjazyčné kúpelné mesto Merano/
Meran (50 na 50 taliančina,
nemčina) patriace do spomínanej oblasti a provincie
Bolzano. Až do roku 1420
bolo hlavným mestom tirolského grófstva… Najprv sme
navštívili zámok Trauttmansdorff, ktorý bol postavený po
roku 1846 grófom rovnakého
mena na mieste opusteného
hradu. V októbri 1870 sem
pricestovala cisárovna Alžbeta (Sisi). S dcérami Gizelou i
Máriou Valériou a množstvom
služobníctva, prežila tu sedem mesiacov, čím Merano
preslávila. Vrátila sa sem
ešte po tragickej smrti syna
Rudolfa v roku 1889. My sme
sa sústredili predovšetkým
na – k zámku patriacu botanickú záhradu – s palmami
a rastlinami z celého sveta,
zriadenú v roku 1990 na rozlohe dvanásť hektárov. Nechýbajú v nej jazierka a fontány, samozrejme ani plastika
cisárovnej. Bolo naozaj čo
obdivovať, či už priamo na
chodníkoch alebo z plošiny
visutej rozhľadne… Potom
sme sa presunuli do centra
mesta, ktoré leží na sútoku
riek Passer a Adige, ktorá sa
stáča na juh. Údolie je obklopené zo severu Oetztalskými,
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z východu Sarntarlerskými a
zo západu Ortlerskými Alpami. Už v dávnych časoch
bolo Merano označované za
južný balkón bývalej monarchie. Výborná klíma a liečivá
voda s radónom, tu vytvorili
podmienky pre vznik vyhľadávaných kúpeľov… Po našom príchode na Divadelný
most sme mali dostatok času
na prechádzku oboma pobrežiami rieky Passer. Na pravej
strane po Hornej a Dolnej
kúpeľnej promenáde s Kúpeľným domom a dvoranou (Kurhaus, 1907) i evanjelickým
Kostolom Krista (1885), až
po krytú Zimnú promenádu;
na ľavej Kúpeľným námestím a Letnou promenádou, za
ktorou sme sa prešli Alžbetinym parkom so sochou cisárovnej. Vedľa sme ešte videli
zatvorený gotický Nemocničný kostol Sv. Ducha a potom
po prechádzke cez Poštový
most a Bolzanskou bránou,
sme v bočných uliciach a uličkách videli ďalšie vzácne pamiatky (gotický Farský kostol
Sv. Mikuláša zo 14. storočia,
Radnicu, pomník tirolského hrdinu Andreasa Hofera,
Pucciniho mestské divadlo a
ďalšie zaujímavosti). Celkový
dojem bol ohromný… Niečo
po pätnástej hodine sme sa
vydali na cestu späť do prechodného bydliska v Oetzi.
Zvolili sme západnú trasu
proti toku Adige, smerom k
švajčiarskym hraniciam. Po
ľavej strane cesty, sledovali sme pohorie Ortlerské, s
tušenými trojtisícovkami a
ľadovcami za obzorom. Tam
niekde, po tiahlej talianskorakúskej frontovej línii prvej
svetovej vojny (pri osade
Peio, na ľadovci Presena a
na stene štítu San Matteo),
objavili nedávno okolo osemdesiat zmrznutých ostatkov
rakúsko-uhorských vojakov,
označiac ich za obete „bielej
vojny“. Poznali ich len podľa
uniforiem, pušiek a ďalších
predmetov
okolo,
mená
zostali neznáme. Niektorých
padlých pochovali na cintoríne v Peio, takmer storočie

po smrti. Naozaj, smutné to
osudy habsburských aktérov
prvej svetovej vojny… V podvečer a za dažďa sme popri jazere Reschensee prešli
San Valentino/Sant Valentin
a za mestom Graun sme
vystúpali do hraničného priesmyku Paso d. Resia/Rechsenpass (1365), a potom cez
Landeck a Imst sme pricestovali „domov“.
Po nočnom daždi vyšlo
slnko a svietilo na nás po celý
štvrtok. Tešili sme sa, lebo
podľa individuálneho záujmu
mohli sme využiť platnosť
karty na presuny za turistikou
v dĺžke celej doliny, od Ötzu
až na taliansku hranicu. Prví,
nenároční turisti, vydali sa
na pochod k jazeru Piburger
See nad Ötzom. Najpočetnejšia skupina odišla linkou
smer Sölden, s cieľom lanovkami „dobyť“ ešte niektoré
končiare. Tí, rozhodnutí pre
náročnejšiu pešiu turistiku,
vytvorili sme dve skupiny.
Prvá odcestovala spojom do
Kuhtai, odkiaľ urobila túru na
Geiskogel (2820) s návratom
späť do strediska a autobusom do Ötzu. Druhá sa za
penziónom Marita vyviezla lanovkou do výšky 2020
metrov a spred reštaurácie
Panoráma, okolo chaty Kühtaile Alm (1988) s výhľadom
na Zugspitze Wetterstein
(2966), doputovala do horskej osady Ochsengarten
(1538), s návratom do penziónu autobusovým spojom…
Ako sme sa na spoločnej večeri v starom a štýlovom hoteli Gasthof zum Stern dozvedeli, tak všetci si pochvaľovali
prežitý deň, k čomu nemalou
mierou prispelo dobré počasie. Posedenie sme využili
aj na vyhodnotenie priebehu
ubehnutých päť dní a povedali sme si plán na zajtra,
kedy nás čaká cesta späť na
Slovensko. Keďže vedúcemu sa ušli slová uznania od
účastníkov zájazdu, čo urobili
za všetkých Traute Jakubčiaková a Daniela Hricová,
poďakoval aj on účastníkom
za aktivitu, disciplínu, no me-

novite za konkrétnu organizačnú a programovú pomoc
Jane Krajčírovej, Ladislavovi
Koudelkovi, Ivanovi Capekovi, Milanovi Mariňákovi. Za
vodičskú zručnosť a bezpečnú jazdu Monike Jánošovej.
V piatok ráno sme si privstali, naraňajkovali sa, naložili batožinu a rozlúčili s
domácimi. Čakala nás časove termínovaná cesta cez
Innsbruck, Rosenheim, Golling a Abtenau do Hallstattu,
bizarného mestečka, ležiaceho pri rovnomennom jazere v
Soľnej komore. Podľa miesta je pomenovaný kultúrny
úsek európskej staršej doby
železnej (8. – 5. stor. pred
Kristom), kedy sa tu ťažila
soľ… Pricestovali sme sem
ešte predpoludním, počasie
s horúcim slnkom bolo príkladne letné. Prešli sme sa
hlavnou ulicou s pamätnými
budovami, námestím s múzeom, obdivovali domy prilepené na skalných stenách s
vytesanými chodníkmi k nim,
otvorený bol evanjelický kostol; fortnou sme vyšli aj do
katolíckeho, s kostnicou vo
vedľajšej kaplnke a úsporným
cintorínom okolo, odkiaľ sme
mohli obdivovať tú nevšednú
krásu okolia (J. W. Goethe
zaradil Hallstatt medzi divy
sveta)… Ostal nám čas i na
príjemné posedenie na brehu jazera, ba aj na uhasenie
smädu v blízkej reštaurácii, u
českého podnikateľa s obsluhujúcou dievčinou z našich
Krakovian… Pozitívne naladení sme sa potom, pozdĺž
rieky Traun, cez Bad Ischl a
Gmunden, vydali na záverečnú etapu zájazdu. Po dialnici
na Viedeň monotónna jazda
uspávala a cesta relatívne
rýchle ubehla. V Bratislave sme vysadili priateľov na
troch miestach, ďalšiu skupinu v Piešťanoch. V Brezovej
pod Bradlom sme sa poslední
rozlúčili ešte pred polnocou.
Peter Uhlík
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
DUDINCE
V dňoch 11. – 13. júna 2014 hostili Dudince RNDr. Františka Keleho.
V stredu – 11. 6. – v hoteli Minerál sme
usporiadali besedu s prezentáciou fotografií
pre členov Klubu S MRŠ v Dudinciach, ale
aj pre širokú verejnosť. Zúčastnení dostali
priestor na otázky, spoločné fotografovanie,
ale aj možnosť zakúpiť si jeho publikácie, do
ktorých im ochotne zapísal venovanie.
Vo štvrtok – 12. 6. prijal pozvanie do
neďalekých Sebechlieb, kde o svojich cestovateľských aktivitách rozprával žiakom
Základnej školy. Popoludní pána Keleho
riaditeľ ZŠ Sebechleby PhDr. Ján Ruman
spolu s delegátmi dudinského klubu pozval
do vinárskej osady Stará Hora, ktorá bola
v roku 1981 zapísaná do zoznamu pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry
na Slovensku. Dr. Kele sa zoznámil s históriou Starej Hory a mal možnosť degustovať tunajšie víno priamo zo sudov. Pre túto
osadu sú typické ručne kopané pivnice
do tufového podložia sopečného pôvodu s
chyžkami, postavenými nad nimi.
Posledný deň pobytu na Honte – 13. 6.
– venoval dr. Kele opäť deťom – v Spojenej
škole Dudince. Deti so záujmom počúvali a
pozreli si celú prezentáciu.
Ďakujeme za prijatie pozvania, obohatenie našich vedomostí – žiaľ, už len touto
formou.
Andrea Holíková
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Činnosť členov klubu v Roku M. R. Štefánika sa od mája 2014 výrazne zaktivizovala.
Pozornosť sme v najväčšej miere venovali
mládeži. Predsedníčka klubu PhDr. Ružena
Kormošová PhD. pripravila so študentkami
Gymnázia na Školskej ulici video prezentáciu „ Život a dielo M. R. Štefánika a Spiš „ a“
M. R. Štefánik“, ktoré boli študentky prezentovať /N. Blahovská 4-krát, M. Dzurňáková a
L. Gajdošová 5-krát, K. Kalafútová 2-krát a
P. Gurčíková 1-krát/ na siedmich základných
školách na území mesta. Prezentácia odznela až 8-krát za účasti 90 žiakov I. stupňa
a 317 žiakov II. stupňa v prítomnosti 26 učiteľov. Mgr. Jolana Prochotská pripravovala
pre žiakov výstavku kníh aj iných písomných
materiálov, včítane časopisu BRADLO. Žiakov informovala aj o Pamätnej medaile, ktorú ponúka národná pokladnica (deti ju mohli
aj vidieť). Keďže ŠD Košice má vo svojom
repertoári balet M. R. Štefánik, členovia klubu boli na predstavení. Ponúkla aj A4 skladačku zo Súkromného vydavateľstva Humno v Košiciach s ornamentom od majstra
Kostelničáka – PhDR. MILAN RASTISLAV
ŠTEFÁNIK a pre jednotlivé triedy rozdala
41 ks skladačiek, ktorú vydal MO MS s R.
Kormošovou. Upozornila na dokumentárny film: „Štefánik neuveriteľný osud“ a CD
Štefánik, Príbeh hrdinu – VLASŤ. Ponúkla
námety na činnosť v každom mesiaci (napr.
hľadanie citátov, štátov, ktoré navštívil, čo

pozoroval, kde sú pamätníky…) a školský
výlet ponúkaný T. Grófovou v Štefánikovom
kraji. Pre školy bola vyhlásená výtvarná
súťaž, ktorú vyhodnotíme v závere Roka
M. R. Štefánika. Mgr. R. Wencelová, kronikárka klubu sa bola pozrieť na dvoch
prezentáciách. Osobnosť M. R. Štefánika
si pripomenuli aj v Materských školách na
Komenského a Tomášikovej ulici za prítomnosti Mgr. J. Prochotskej. Počas letných
prázdnin sa dve členky klubu R. Kormošová a M. Nemčíková zúčastnili zájazdu na
Slovenské národné slávnosti v Petrovci vo
Vojvodine, ktorý zorganizoval Klub v Piešťanoch. Súkromne navštívili Báčsku Palanku,
rodisko Pavla Štefánika, ktorý maturoval na
spišskonovoveskom gymnáziu, pôsobisko
jeho strýka Igora Štefánika. Členovia klubu
11. októbra 2014 (M. Ivanovová a M. Adamčiaková) uskutočnili turistický výstup a prezreli si chatu Štefánik. Národopisné múzeum
Smižany – pobočka Múzea Spiša v Spišskej
Novej Vsi vo svojom programe „Spišiaci v
1. svetovej vojne“ v historickej expozícii nezabudlo venovať vitrínu generálovi Štefánikovi a STM na výstave „Vojna cez objektív“
sa prezentovalo aj fotoaparátom zo Štefánikovej pozostalosti. Rok Milana Rastislava
Štefánika pokračuje a členovia svoje aktivity
posunú ešte do Spišských Vlach a Levoče.
Mgr. Jolana Prochotská
NITRA
V Roku M. R. Štefánika zintenzívnil klub
v Nitre, ktorý má 41 členov, svoju činnosť.
Výbor klubu si každý rok zostavuje plán
činnosti s úlohami, ktorých plnenie zabezpečuje.
23. mája 2013 zorganizoval Klub SMRŠ
besedu s prof. Dušanom Podhorským
DrSc., o jeho knihe „Štefánikov svet“.
V druhom polroku sa uskutočnili dva
poznávacie zájazdy po stopách generála
Štefánika a významných Slovákov. Zájazdy
organizovala a viedla členka klubu Mgr. Zuzana Tanciková.
Prvý zájazd bol 21. júla 2014 do Košarísk.
Účastníci cestou navštívili Hvezdáreň a
planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. V
ňom si so sprievodným slovom a obrazmi
pozreli hviezdnu oblohu. V Košariskách sa
zúčastnili oslavy 134. výročia narodenia
Štefánika a tiež si prezreli múzeum. V blízkom Priepasnom videli pomník tvaru ihlanu
s pamätnou bronzovou tabuľou venovanou
generálovi M. R. Štefánikovi. Zvláštnosťou
tohto pamätníka je, že sú pod ním v keramických nádobách uložené symboly so stopami miest súvisiacimi so Štefánikom doma
i v zahraničí: prste hliny z rodných Košarísk
a z miesta tragického úmrtia Ivanky pri Dunaji, kamienok z Mont Blancu, úlomok z koralu z Tahiti a ďalšie.
Druhý zájazd do Martina bol 14. októbra
2014. Tam účastníkov prijal predseda Klubu
priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika
PaedDr. Ivan Šabo a oboznámil ich s čin-

nosťou klubu. Previedol ich Astronomickou
pozorovateľňou M. R. Štefánika v Gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha, ktorého je
správcom. Spolu sa poklonili a položili kvety
k pomníkom s bustami M. R. Štefánika a T.
G. Masaryka. Potom v jeho sprievode nasledovala prehliadka Národného cintorína.
So záujmom si ďalej pozreli Galériu Martina
Benku, Literárne múzeum SNK a niektoré
významné budovy mesta. Účastníci hodnotili zájazd, ako veľmi dobrý aj pričinením
Dr. Šaba. Snáď bude vhodné uskutočniť v

Členovia Klubu S MRŠ v Nitre pred bustou
M. R. Štefánika v Martine. Foto: I. Šabo.
budúcnosti aj ďalší zájazd do Martina a navštíviť v ňom iné pamiatky v meste, ktoré si
zaslúžia ich pozornosť a poznanie.
K čo najlepšiemu oboznamovaniu dospelých aj mládeže so životom a prácou Štefánika, využíval klub exponáty Ing. Jána
Maniačeka st., tajomníka klubu, na filatelistických výstavách, ktorých úroveň oceňujú
odborné poroty zlatými a pozlátenými medailami. V nich sú obrázky, známky a príležitostné poštové pečiatky doplnené stručnými
a výstižnými textami, ktoré si návštevníci
radšej pozrú a prečítajú informácie, ako by
mali čítať články a knihy o ňom.
Filatelistickú výstavu „Veriť – milovať –
pracovať!“ venovanú M. R. Štefánikovi pripravil Jozef Kútny z Močenku, člen nášho
klubu, ako výber zo svojej zbierky a zo
zbierky Ing. Jána Maniačeka st., v dňoch 24.
až 27. júla 2014 v Spoločenskej sále ESO v
Močenku. Za prítomnosti starostu obce Mariana Borzu, členov nášho klubu a ďalších
hostí ju slávnostne otvoril člen Správnej
rady SMRŠ a predseda klubu SMRŠ v Nitre Ing. Ján Tancik, PhD. V programe bolo
premietnutie filmu Ladislava Bartáka o Štefánikovi „Zostanem vždy svoj“, ktorý komentoval Dr. Stanislav Bajaník.
Na Všeobecnej súťažnej filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou GALAFILA
2014 v Galante 7. až 9. augusta 2014 vystavili exponát Ing. J. Maniačeka st. „Milan
Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat“.
Odborná porota ho vysoko hodnotila, keď
mu udelila pozlátenú medailu.
Mládežnícku filatelistickú výstavu k 90.
výročiu Medzinárodného maratónu mieru
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Košiciach a 40. výročiu založenia krúžku
mladých filatelistov pri Základnej škole Masarykova 19/A v Košiciach pripravil Ing. J.
Maniaček st., ako zakladateľ tohto krúžku.
Na nej vystavil od 4. do 17. októbra 2014 exponát krúžku mladých filatelistov, ktorý vedie v Nitre „Generál doktor Milan Rastislav
Štefánik“. Výstavu navštevovali deti košických škôl so svojimi učiteľmi a pri prehliadke
exponátu sa dozvedeli z obrázkov a textov
mnohé informácie o Štefánikovi.
Ján Maniaček st.
PIEŠŤANY
Zájazd Spoločnosti M. R. Štefánika
do Báčskeho Petrovca na Slovenské
národné slávnosti 1. 8. – 4. 8. 2014
Ešte v januári tohto roka na schôdzi
Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch, v nás skrsla myšlienka usporiadať
zájazd k naším zahraničným Slovákom vo
Vojvodine. Nebolo to len tak. Rozhodli sme
sa ich navštíviť v deň ich najvýznamnejší – a
to na Slovenských národných slávnostiach
v Báčskom Petrovci. Oslava je to naozaj výnimočná. Každoročne sa tu stretávajú Slováci z celej Vojvodiny aj z okolitých štátov.
Aby sme neprišli len tak naprázdno, priviezli
sme so sebou aj folklórny súbor Kolovrátok
z Drahoviec, ktorý aj verejne na slávnostiach vystúpil a zožal veľký úspech.
Báčsky Petrovec bol v r. 1745 založený
ako prvá slovenská obec na území Juhoslávie. Prevažuje tu evanjelická cirkev, potom
katolícka a baptistická. Každá tu má aj svoj
svätostánok.
Keďže sme mali ešte čas sa ubytovať,
zastavili sme sa po ceste v meste Nový Sad,
kde dominantu mesta tvorí Petrovaradinská
pevnosť, jedna z najväčších a najlepšie
zachovaných pevností v Európe. Pevnosť
tvorila súčasť obrany hranice pozdĺž Dunaja a svojou nedobytnosťou bola nazývaná
aj ako „Dunajský Gibraltár“. Zhora je nezabudnuteľný výhľad na celé mesto Nový Sad
– hlavné mesto Vojvodiny. Náš odpočinok
sme trávili v mieste nášho ubytovania v obci
Hložany (8 km od B. Petrovca) v penzióne
Oáza MB v príjemnom prostredí s rybníkmi,
rozľahlým parkom a bazénom.
Keď sme v piatok prichádzali na miesto, pre istotu aj keď sme boli o dve ulice od
nášho ubytovania, opýtali sme sa miestneho traktoristu na cestu. Celý autobus ostal v
nemom úžase, akou ľúbozvučnou slovenčinou nám odpovedal a nasmeroval nás.
Samotné slávnosti, ktoré začali v sobotu
hlavným programom, nám učarovali najviac.
Všade bolo počuť mäkkú slovenčinu. Stánky s rôznymi domácimi špecialitami (ich vychýrená klobása nemá konkurenciu) dodávali príjemnú atmosféru hlavne s tunajšími
obyvateľmi, ktorí nás veľmi milo privítali,
počnúc miestnymi politickými aj duchovnými hodnostármi až po obyčajných ľudí a dali
sa s nami hneď do rozhovoru. Preto sme sa
tam aj my cítili veľmi dobre.
V Báčskom Petrovci je čo pozerať: Národné múzeum, kde sídli aj Matica slovenská, najstarší dom v obci, datovaný z r.
1799 s autentickým nábytkom, Galéria Zuzky Medveďovej – maliarky, ktorá celé svoje
dielo ponechala tomuto prostrediu, Galéria

sme objavili nové miesto, kde sa možno budeme radi vracať a prečo nie ? …veď ideme
k „svojim“.
Daniela Valová

Členovia Klubu S MRŠ z Piešťan v Báčskom
Petrovci. Foto: D. Valová
Vladimíra Urbančeka – sloh realizmus – zachytáva pracovné témy z každodenného
života na dedine. Pasenie oviec, priadky,
tkanie, pečenie chleba, chov dobytka sú
nielen umeleckým zážitkom, ale aj dokumentom tej doby. Knižnica Š. Homolu so
zbierkou 40 tisíc kníh, z ktorých najstaršia
sa datuje z r.1690 a veľa iných zaujímavých
miest; niektoré okolité dediny, ako je Kulpin,
Maglič, Kovačica či Kysáč… ale to možno
nabudúce.
Účastníci zájazdu tam mali rôzne stretnutia s ich rodinami, ale aj so známymi,
ktorých pravidelne navštevujú. Koná sa tu
každoročne aj Medzinárodná filatelistická
výstava, kde tento rok vystavovali naši členovia klubu p. Maniaček a p. Ergh z Piešťan. Medzi zúčastnenými filatelistami boli
p. Milan Vančo – predseda FK Piešťany, p.
Miroslav Ňaršík – predseda FK Nitra a p.
Korený z Trenčína.
V nedeľu sa deň začal Službami Božími
v evanjelickom kostole sv. Petra v Báčskom
Petrovci, kde sa rozliehal spev a harmonika našich folklóristov. Pán biskup si našu
návštevu veľmi považoval a bol potešený
skupinkou krajanov. Po malom odpočinku
sme sa vrátili do Nového Sadu na cintorín,
kde je pochovaný brat M. R. Štefánika – Igor
Branislav Štefánik, pri ktorom sme si uctili
jeho pamiatku položením venca, ktorý nám
ešte doma pripravila Mgr. Marta Rybová z
Piešťan.
Leto bolo v plnom prúde, tak sme si niektorí neodpustili návštevu jedného z najväčších aquaparkov v tejto oblasti a tiež bolo čo
závidieť. Aj u nás by sme taký prijali.
V pondelok ráno sme sa rozlúčili s veľmi
ústretovým personálom penziónu a pozitívne naladení sme sa vydali na cestu cez Maďarsko domov. Zastavili sme sa asi na dve
hodiny v meste Szeged, treťom najväčšom
meste Maďarska, cez ktoré preteká rieka
Tisa. Široké okružné triedy lemované najmódnejšími palácovými budovami rakúskouhorskej secesie, ktoré kladú mesto medzi
najkrajšie v krajine. Mesto leží neďaleko
miesta, kde sa stretáva maďarská, srbská a
rumunská hranica.
Cestu domov nám neodmysliteľne spríjemňovali naši folkloristi ako aj naše spoločné večery. A za našimi ubehnutými
kilometrami bezpečne sedel náš vynikajúci
vodič autobusu p. Pavol Dekánek z Brezovej pod Bradlom, ktorému touto cestou veľmi pekne ďakujeme.
Za celý pobyt sme zažili veľa humorných
chvíľ, veď tak to má byť na výlete a zároveň

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Uctili si Štefánikovu pamiatku
Vysokou návštevnosťou sa vyznačovalo
podujatie, ktoré pri príležitosti 134. výročia
narodenia zorganizoval Klub Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
Stretnutie k výročiu narodenia významného slovenského štátnika, generála M. R.
Štefánika sa uskutočnilo na Chate gen. M.
R. Štefánika (1740 m) už tretíkrát. V tomto roku prizvali k spolupráci aj Klub slovenských turistov a obec Podbrezová a tak 19.
júla 2014 Štefánikovu chatu navštívili tri
stovky turistov zo Slovenska i zo zahraničia,
aby si uctili pamiatku jednej z najväčších
osobností novodobých dejín Slovenska.
K vysokej návštevnosti prispelo nielen slnečné počasie, ale aj zaujímavý program.
Účastníci si pripomenuli nielen dátum Štefánikovho narodenia, ale aj to, že pred 23
rokmi sa chata mohla vrátiť k pôvodnému
názvu.
Vo výške viac než 2-tisíc metrov zazneli hymnické piesne Aká si mi krásna a Hoj
vlasť moja.
Verše Milana Rúfusa a Petra Bellu Horala
predniesli členovia klubu Kvetoslava Staroňová a Milan Stromko. O živote a odkaze M.
R. Štefánika prehovoril Jaroslav Bartánus,
predseda klubu. Potom položili veniec k reliéfu M. R. Štefánika na južnej stene chaty a
k účastníkom sa prihovorili zástupcovia Klubu slovenských turistov Peter Purhala a Jozef Domecký. V liptovskom kraji zaspieval
a zahral na fujare i píšťalkách Ivan Broska.
Prítomným turistom po namáhavom výstupe spríjemnil chvíle pobytu ľudový súbor
Kučeravý javor z Podbrezovej. Všetci účastníci podujatia dostali pamätné listy. Program
moderoval Štefan Packa.
Chata gen. M. R. Štefánika slúži turistom
od roku 1928. Kým budovu slávnostne otvorili, vystriedali sa pri jej výstavbe nielen robotníci a nosiči, ale aj vojaci a mulice. Chata
je otvorená po celý rok a vypočuť si v nej
môžete množstvo tragických udalostí aj kurióznych zážitkov. K tým prvým patrí tragická a záhadná smrť zakladateľa slovenského
moderného maliarstva Zola Palugyaya. Členovia klubu z Liptovského Mikuláša identifikovali miesto jeho tragickej smrti asi 400 m
od chaty smerom na Králičku a v budúcnosti

Členovia Klubu S MRŠ v Liptovskom Mikuláši
pred Chatou M. R. Štefánika na Ďumbieri.
Foto: I. Bubelíny
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hodlajú osadiť na tomto mieste pamätnú tabuľu. Zaujímavý je aj príbeh Jána Kmeca,
ktorý v zime v roku 1930 v hmle dva dni
blúdil okolo chaty, aby na tretí napokon zo
psoty vyšiel tam, odkiaľ sa do roboty vybral:
v Mýte pd Ďumbierom.
Členovia a sympatizanti Klubu M. R. Štefánika vystúpilo aj na najvyšší vrch Nízkych
Tatier, na Ďumbier, kde preskúmali základy
prvej chaty na Ďumbieri. Bola kamenná a
postavili ju v v roku 1902. Nazvali ju Karlovou chatou na počesť predsedu sekcie
Uhorského karpatského spolku Karola Csipkaya. Spolok sa zaslúžil o rozvoj turistiky na
území Slovenska.
Liptáci chcú z podujatia vytvoriť tradíciu,
aby si ľudia rôznych generácií uctievali a
spoznávali život a dielo jednej z najvýznamnejších osobností novodobej histórie
slovenských dejín. Filmár Ľubor Patsch natočil o podujatí film, ktorý vysielali regionálne televízie.
Štefan Packa
MARTIN
24. októbra 2014
sa uskutočnila už
„tradičná“
členská
schôdza
Českého
spolku a Klubu priateľov TGM a MRŠ v
Martine. Po položení
kytíc kvetov k bustám
zakladateľov Československej republiky si
prítomní vypočuli spomienkovú prednášku
PhDr. Hana Zelinová PhDr. Hany Zelinovej
„Turiec – druhý domov
Alice Masarykovej“.
Okrem stále prítomných členov Klubu (t.j. Martinčanov
a blízkeho okolia)
privítali medzi sebou aj svojho – síce
Martinčana, žijúceho
však v Göttingene a
vlastne prednáša na
univerzitách vo svete – vzácneho člena.
V tých dňoch prevzal
Prof. Dr. Ing. Dr.h.c.
Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Branislav Sloboda z
Branislav Sloboda
rúk primátora mesta
„čestné občianstvo“,
ktoré mesto udeľuje osobe, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o dobré meno mesta Martin
vo svete svojou činnosťou v oblasti kultúry,
vedy, športu… Treba povedať, že medzi
čestnými občanmi mesta sú o.i. veľmi známe osobnosti: B. Björnson, R. V. SettonWatson, JUDr. J. Lettrich, Fedor Ruppeldt, I.
Kadlečík a.i.. Profesor Sloboda sa prihovoril
členom klubu veľmi úprimne s poďakovaním aj svojej Alma mater. Z jeho príhovoru
upútala najmä múdra veta: „Moja matka
mi povedala: Váž si ľudí, ktorí ti dajú alebo
poskytnú vzdelanie, ako svojich najlepších
priateľov a ďakuj im. Oni ti dávajú týmto pozitívnu energiu a silu k životu, ak nie priamo
moc.“ Krásny leitmotív, hodný nášho Klubu
a jeho členov.
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KOŠICE
21. 7. 2014 sme si pripomenuli položením kytice 134. výročie narodenia Milana
Rastislava Štefánika.
Pri príležitosti 100. výročia 1. sv. vojny sa
vo Východoslovenskom múzeu od 26. 07.
2014 koná výstava „Takí boli naši dedovia“,
ktorá trvá do 31. 12. 2014. V rámci výstavy
sú prezentované memorabílie účastníkov
1. svetovej vojny z regiónu zapožičané od
potomkov účastníkov vojny prostredníctvom
mediálnej kampane. Druhá časť výstavy je
zameraná na predstavenie témy 1. svetovej
vojny z vojensko-historického hľadiska, prostredníctvom zbierkového materiálu VSM
a taktiež výpožičkami od súkromných zberateľov. Aj naša členka Judita Visokaiová
zapožičala na výstavu dokumenty svojho
otca – vojaka 1. svetovej vojny. Exponáty
sa počas uplynulého roka postupne zhromažďovali v rámci projektu http://europeana1914-1918.eu/sk kde je stále možné sa
aktívne zapojiť.
Oslavy SNP sa konali v rôznej forme na
celom Slovensku. K okrúhlemu 70. výročiu
chceli prispieť aj slovenskí umelci. Vďaka
ich dielam, ktoré boli od stredy 06.08.2014
vystavené v košickej Kunsthalle, mohla verejnosť získať predstavu o súčasnom postoji
umelcov k téme. Výstava pod názvom „Nepovinná výstava SNP“ má dve vrstvy – živú
a muzeálnu. Prvá prezentuje aktuálny príspevok živých umelcov k SNP, druhá je kurátorským výberom z diel klasikov zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Vystavené
boli maľby, sochy, reliéfy, videá, performancie aj inštalácie. Neboli to však iba rôznorodé médiá – mení sa aj výraz zdieľaného
posolstva – raz je to irónia, inokedy pátos. A
všetko spolu je podľa kurátorov najmä jeden
veľký experiment, ktorý bolo možné vidieť
do 11. 9. 2014.
Stretávať v uliciach nášho mesta iné národy už pre nás nie je nič nezvyčajné. Mnohé
z nich žijú mimo rodného kraja dlhé roky, ale
napriek tomu nezabúdajú na svoju reč i tradície. K tomu im pomáhajú aj spolky národnostných menšín, ktoré pre svojich členov
pravidelne organizujú stretnutia, oslavy národných sviatkov, ale aj výlety do domoviny.
V tomto zmysle môžeme povedať, že každá
národnostná menšina prispieva k multikulturálnosti mesta Košice. Členovia nášho
spolku sa v rámci Dní českej kultúry v dňoch
26. 9 – 8. 11. 2014 zúčastňovali mnohých
aktivít (výstavy, koncerty, predstavenia).
Jednou z nich bolo prednáškové popoludnie s besedou a komentovanou prehliadkou
výstavy Obrana hraníc Československa v
rokoch 1918-1919. Pri tej príležitosti bola v
spolupráci Československej obce legionárskej s Českým spolkom vydaná aj brožúrka
Československé légie 1914-1920 a Československá obec legionárska, ktorá potešila
mnohých záujemcov o túto tému.
Pri príležitosti 90. výročia založenia Medzinárodného maratónu mieru (MMM), ktorý
sa koná v prvú októbrovú nedeľu v Košiciach bol po roku opäť prekonaný rekord v
počte účastníkov. Ten presiahol magickú
hranicu 10 000 bežcov. Vysoký kredit si tieto
preteky udržujú nielen zásluhou organizátorov, ktorí sa tejto činnosti venujú s veľkým

entuziazmom, ale aj vďaka Košičanom,
ktorí majú silného ducha spolupatričnosti a
sú lokálpatriotmi, na ktorých je mesto hrdé.
Baví nás prekonávať samých seba. A 90-tka
je už veru pekný vek na športové podujatie.
MMM dostal k narodeninám hneď niekoľko
darčekov. Publikáciu v knižnej podobe, poštovú známku, špeciálnu pečiatku aj zbierku
pamätných mincí. A aj medaila pre účastníkov mala na svojom profile číslo 90. Maratónu v rôznych disciplínach sa zúčastnili aj
členovia SMRŠ Lucia Marônková z Brezovej pod Bradlom, celá rodina Hricovcov z
Košíc za výdatného povzbudzovania ostatných členiek SMRŠ a vrelých Košičanov,
ktorí lemovali celú trať maratónskeho behu.
Priamy televízny prenos vysielala aj RTVS.
21. 10. 2014 sa v Košickej mestskej časti
Juh konalo pravidelné pomaratónske stretnutie starostu JUDr. Jaroslava Hlinku so
športovcami. Hosťom tohtoročného stretnutia bola MUDr. Eva Mathé manželka známeho košického sochára (Ján Mathé †2012) a
sestra známeho horolezca Jozefa Psotku
(medzi priateľmi nazývaný Juzek). Stretnutie sa konalo len dva dni po tragickej smrti
obľúbeného horolezca Františka Keleho.
Pani Mathé pripravila krátku prezentáciu zo
života Jožka Psotku a všetci sme si nevdojak uvedomili ako náhle sa niekedy mení
náš osud. František Kele zomrel takmer
presne po 30-tich rokoch od smrti Jozefa
Psotku. Ferko mal rád hory a hory jeho lásku opätovali. Česť jeho pamiatke.
Členovia nášho klubu, inšpirovaní knihou
PaeDr. Jolky Janičkárovej Osudy slanských
Forgáčovcov a Waldbottovcov zatúžili prejsť
po miestach, kde žili, tvorili, rodili sa i umierali príslušníci 800 ročného šľachtického
rodu Forgáčovcov a ich potomkov Waldbottovcov. 27. 10. 2014 pre nás Jolka zorganizovala výlet „Po stopách Forgáčovcov a
Waldbottovcov“, kedy sme navštívili Nižnú
Kamenicu, Ruskov a maďarský Tuzsér a
Mándok.
28. 10. 2014 sa pri príležitosti 96. výročia
vzniku 1. Československej republiky konala
pietna spomienka pri pomníku TGM a MRŠ
v Košiciach. Spoločne s Českým spolkom
sme si pripomenuli hlboký význam tejto
udalosti a jeho vplyv na formovanie našich

Členky Klubu S MRŠ v Košiciach pred pamätníkom TGM a MRŠ.
Foto: D. Hricová.
dejín. Kytice kvetov položili okrem Českého
spolku, Spoločnosti MRŠ, aj zástupkyňa
mesta a niekoľko starostov mestských častí.
Daniela Hricová
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LISTY Z PRAHY
Zaujímavý štefánikovský program
v Prahe
Mestská časť Praha 5 – Smíchov má niekoľko miest, ktoré sú spojené s menom
Milana Rastislava Štefánika. Jednak hlavná ulica na Smíchove, ktorá spája Újezd
s Andělom je pomenovaná po spoluzakladateľovi Československej republiky. Z
nej ústí do obchodného paláca Nový Smíchov – Štefánikova pasáž. Na budove,
ktorá je sídlom mestského zastupiteľstva
Praha 5 je o tom pamätná tabuľka s plaketou, na ktorej je silueta hlavy generála.
V rámci bohatého programu, ktorý bol
pripravený na prázdniny a čas dovoleniek
sa uskutočnil už 9. ročník festivalu „Za vodou 2014“. Jeho organizáciu zabezpečili
mestská časť Praha 5, Slovensko-český
klub a Aréna o.s.
V Galérii Portheimka na Štefánikovej ulici bolo uvedené scénické pásmo „Štefánik? Štefánik!“. Scenár a réžiu mala Irena
Žantovská a hlavnú úlohu – generála v
rôznej podobe od mladosti až k jeho tragickému koncu stvárnil martinský rodák,

slovenský herec pôsobiaci v Prahe, Richard Trsťan. Aj keď Trsťana poznáme z
rôznych čítačiek v rámci podujatí Slovensko-českého klubu alebo z predstavení v
Divadle Pallas na Václavskom námestí, či
z vystúpení v rámci letných Shakespearovských slávností na Pražskom hrade,
v tejto úlohe bol skutočne výborný. Jeho
vystúpenie bolo založené na spracovaní Štefánikovej korešpondencie Tieto
listy vydal v roku 1928 v Banskej Bystrici editor Vladimír Polívka. Kniha bola
opätovne po osemdesiatich rokov vydaná v roku 2008 nakladateľstvom RECO.
Ďalším účinkujúcim, ale z nahrávky bol
Karel Navrátil. Autorka scenára sa inšpirovala aj niekoľkými monografiami, ktoré
boli v Prahe či v Olomouci vydané po
roku 1990. Ako bolo v bulletine k programu uvedené, „Scénické čítanie Štefánik?
Štefánik! dáva nahliadnuť do súkromného
života významného česko-slovenského
politika, vojaka a prvého ministra vojny v
samostatnej Československej republike.
Program bol koncipovaný ako spomienka
k tohoročnému 95. výročiu jeho tragické-

Stretnutie na Petříne

ho úmrtia“. V Prahe sme si tento dátum
pietne pripomenuli v piatok 2. mája pri
Štefánikovej soche na Petříne, vedľa Štefánikovej hvezdárne.
Scénické čítanie doplnené pôsobivou
hudbou predstavilo Štefánikove názory,
osobné i politické, vrátane milostných
listov. Snaha tvorcov tohto pásma bola
priblížiť Štefánika aj mladej generácii a
nie ako postavu z dejepisu, ale ako človeka s ľudskými rysmi. Som presvedčený
– a bol to aj názor divákov, ktorí odmenili
predstaviteľa úlohy Štefánika, Richarda
Trsťana búrlivým potleskom – že výsledok potvrdil úsilie autorov i predstaviteľov.
Aj keď boli v rámci uvedeného festivalu
len dve predstavenia, neboli konečné. Od
3. novembra 2014 bude v Galérii Portheimka celý mesiac výstava venovaná Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi, v rámci ktorej
bude program reprízovaný. Aj vedenie
novovytvorenej inštitúcie Slovenský dom
v Prahe prejavilo záujem o reprízovanie
scénického pásma vo svojich priestoroch.
Vojtech Čelko

Múzeum SNP sa predstavilo v Prahe

Pod názvom „Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia
SNP“ sa v stredu 22. októbra 2014 konala beseda o banskobystrickom Múzeu SNP. Hlavným organizátorom tohoto zaujímavého
podujatia bola Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a Múzeum
SNP v Banskej Bystrici za účasti Slovenského inštitútu, Slovenského evanjelického zboru ECAV v ČR a Domu národnostných menšín
v Prahe. Prítomných privítal zástupca riaditeľa Domu národnostných menšín, v priestoroch ktorého sa beseda konala, Andrej Dan
Bárdoš. Múzeum SNP a jeho edičnú činnosť predstavil Marek Syrný, besedu moderoval Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ.
Súčasťou besedy bola predajná výstava knižnej produkcie Múzea
SNP. O úspešnosti tohoto podujatia svedčí bohatá účasť, aj prítomnosť veľvyslanca SR pána Petra Weissa s manželkou.
Zuzana Bukovská

Štefánik bol opäť v Príži

28. október – Deň vzniku samostatného Československa je v
Českej republike štátnym sviatkom. V tento deň sa už tradične
schádzajú členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika pred
jeho sochou na pražskom Petříne, aby si pamiatku jedného zo
zakladateľov ČSR uctili položením kvetov. Ani tento rok nebol výnimkou. Prítomných privítal predseda spoločnosti Vojtech Čelko
a v krátkom prejave pripomenul zásluhy M. R. Štefánika pri vzniku prvej republiky. Zástupca slovenského veľvyslanectva v Prahe
pán Náhlik prečítal pozdravný list veľvyslanca SR pána Petra Weissa a spolu s vojenským pridelencom slovenského veľvyslanectva
plk. Jánom Goceliakom a zástupcom Československej obce legionárskej položili kyticu kvetov k Štefánikovej soche. Pietnej spomienky sa zúčastnil aj čestný predseda Spoločnosti M. R. Štefánika
na Slovensku Peter Uhlík.
Text a foto: Zuzana Bukovská

Syndikát francúzskych filatelistických obchodníkov usporiadal aj v
tomto roku v Paríži od 6. do 9. novembra 2014 výstavu. Pozval na
ňu, ako čestnú krajinu Slovenskú poštu, vydavateľa slovenských
poštových známok a víťaza súťaže „Najkrajšia známka Európy
2013“.
Medzi početnými návštevníkmi výstavy bola aj zástupkyňa primátora Paríža pani Virginie Sene – requier a slovenský veľvyslanec
vo Francúzsku Marek Eštok. Zástupkyňa primátora pani Virginie
Sene odovzdala cenu prezidenta Francúzskej republiky do rúk zástupcu Slovenskej pošty Ing. Petra Kapustu.
Na výstavu prijali tiež exponát čestného člena SMRŠ Ing. J. Maniačeka st. z Nitry „Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat“.
Propagoval Slovensko a ukázal Francúzom, ako si vážime tohto
veľkého Slováka a Európana, francúzskeho generála. Návštevníci
výstavy si so záujmom pozerali jeho životnú púť a prácu hvezdára,
vojaka a diplomata, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne za slobodu Francúzov aj rodných Slovákov.
Ján Maniaček
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S P O M I E N K A stále zivá…
ˇ
15. októbra 2014 mi prišla mailová správa. Isteže nielen
mne. Nik z nás vtedy netušil, že už snáď posledná… Preto
považujem za správne nepísať faktografické údaje o Ferkovi, pretože tie si čitateľ prečíta na internete, ale uverejňujem znenie ním poslaného textu, ktorý trošku „načrie“ do
problematiky, s ktorou sa Ferko celý život stretával…
30. rokov od našej prvej expedície
na Mount Everest (8 848 m)
Vážení priatelia!
V súčasnosti sa dá na Zemi dosiahnuť ktoréhokoľvek
miesto. Aj všetky tri póly Zeme. Treba splniť jedinú podmienku – mať dostatok peňazí. V minulosti, najmä v „našej“ minulosti to nebolo také jednoduché.
Sústreďme sa napríklad na himalájske štíty.
„Monopol“ na organizovanie československých horolezeckých expedícii mala pražská centrála telovýchovy
(ČSZTV). Našťastie organizovanie a vedenie výprav bolo
v dobrých rukách. V rukách nášho priateľa Ivana Gálfyho.
Aj mnohí tí, čo si hmlisto uvedomujú ťažkosti organizovania extrémnych horolezeckých výprav v minulosti, majú
skreslenú predstavu o dosahovaní vysokých štítov. Napríklad výstup na Everest v predstavách začína v poslednom
výškovom tábore (naša expedícia v roku 1984 ho mala vo
výške 8 350 m). V lepšom prípade v základnom tábore pod
ľadopádom Khumbu (5 350 m). Skutočnosť však je úplne
iná.
Málo známe fakty súvislosti s expedíciou
Himaláje ´84 – Sagarmatha.
(Spomienka pri príležitosti 30. výročia výpravy )
Vo svojom archíve som našiel záber, ktorý verejnosť
azda zaujme. (Autorom je Alex Mlynárčik, syn Mikuláša
M., spoluzakladateľa Slovenského horolezeckého spolku
JAMES.)
Naša osobná návšteva a kontakty so sirom Hillarym
mali kľúčový význam v súvislosti so získaním mimoriadneho povolenia k výstupu na Everest v pomonzúnovom
období roku 1984.
Aby sme povolenie nepálskej vlády mohli získať, potrebovali sme aj súhlas tých expedícií ktoré si povolenie
„vystáli“… Išlo o Holanďanov a o novozélandsko-austrálsku expedíciu, ktorú viedol Peter Hillary.
Keď som Petra o súhlas požiadal (kontaktoval som sa s
Hillaryovcami z Káthmandu, pretože až tam (!) asi 2 mesiace pred výpravou mi túto podmienku predostreli), obratom súhlas na Ministerstvo turistiky poslal. Súhlas od
Holanďanov získal Ivan Fiala. Osobne navštívil vedúceho
holandskej expedície pána H. Pluggeho.
Naša návšteva (Kele – Mlynárčik v roku 1981) ovplyv-

Záber je z návštevy u Sira E. P. Hillaryho v Aucklande roku
1981. (V tom čase som bol podpredseda HZ IAMES.)

nila sira Hillaryho aj pri rozhodovaní v súvislosti s jeho
účasťou na medzinárodnom festivale horských filmov v
Poprade. Bol čestným hosťom festivalu v roku 1994. Až do
našej návštevy bol Hillary presvedčený, že „celé“ Vysoké
Tatry sa nachádzajú v Poľsku.
Málokto z laickej verejnosti si uvedomuje, že československý resp. slovenský prvý výstup na takmer 9000 metrov
vysoký končiar Sagarmathy (Mount Everest) nezačal v základnom tábore, ale jeho príprava začala oveľa, oveľa skôr.
Už v roku 1971 som bol s dvomi priateľmi v Káthmandu v
súvislosti so žiadosťou o povolenie na výstup. Cesta mikrobusom Škoda 1203 do Nepálu (aj späť) je užšej odbornej
verejnosti známa. V tom období sa však pokus o výstup
ešte neuskutočnil. Preskočme desaťročie. Expedícia v roku
1984 by sa neuskutočnila, keby:
Keby sme výpravu neorganizovali na pôde SAV… Konkrétne to bola výprava Geografickej spoločnosti resp. jej
Sekcie pre výskum vysokých pohorí a expedičnú činnosť.
Bola to vedecko-horolezecká výprava. Len vďaka vedeckému programu sa kompetentné orgány v Nepále začali
našou žiadosťou o mimoriadne povolenie k výstupu (teda
mimo poradia čakateľov) zaoberať. Súviselo to aj s tým,
že Geografická spoločnosť pri SAV ako prvá na svete reagovala na Káthmandskú deklaráciu týkajúcu sa ochrany
veľhorskej prírody.
Keby sme v Káthmandú nemali priateľov... Išlo o rodiny Šrestovcov a Karkyovcov (zmiešané česko-nepálske
manželstvá), ktoré lobovali v náš prospech a vybavovali
potrebné úradnícke záležitosti. V tom čase neboli mobily,
satelitné telefóny, neexistovala elektronická pošta.
Keby nám vtedajší predseda Horolezeckého zväzu IAMES pán Jozef Michalov nedal povolenie národného zväzu,.. ktoré nepálske úrady vyžadovali, pražské ústredie
ČSTV by nám ho v žiadnom prípade neudelilo.
Keby nám vtedajší gen. riaditeľ Slovnaftu pán Peter
Kopernický „nepredal“ 16.000 USD z oficiálnych fondov
podniku.
Keby nám Milan Čarnogurský, žijúci vo Vancouveri
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neposlal do Káthmandu pôžičku 5000 USD… Povolenie
v tom čase „stálo“ 1000 USD. Keď sme však s Mišom
Orolinom preň prišli, zvýšili poplatok na 3500 USD. Mali
sme pri sebe len tých 1000 USD. Nebyť Čarnogurského
promptnej pomoci (po mojom telefonáte doslova „zo dňa
na deň“), povolenie by nám nebolo udelené. Navštívil som
ho v roku 1983 pri získavaní financií medzi krajanmi. Keďže prípadná finančná podpora sa za danej politickej situácii
v Československu nedala zlegalizovať, nič som „načierno“
nezohnal. Okrem prísľubu Milana Čarnogurského, že v
núdzi pomôže.
…A potom už nič nestálo v ceste erudovaným vedcom
a výborným horolezcom našej prvej výprave (expedícia na
Mount Everest bola vedecko-horolezecká), aby sa pokúsili
naplniť svoje ciele.
František Kele, október 2014
- mg -

RNDr. František Kele PhD
21. 3. 1936 – 19. 10. 2014 Vysoké
Tatry

“ I keď Tvoj čas Ferko na tomto svete skončil a odišiel
si na dlhú cestu bez návratu, Tvoj život i Tvoj odkaz pre
Spoločnosť M. R. Štefánika,
pre náš svet nám ostanú natrvalo v našej pamäti
i v pamäti celého Slovenska.“
25. októbra 2014 sa v sieni bratislavského krematória
za Spoločnosť M. R. Štefánika s členom Správnej rady
a čestným členom našej Spoločnosti rozlúčili
Ing. Ján Tatara a Mgr. Peter Uhlík.

Zo stretnutí s priateľmi

– Československá obec legionárska –

Memorandum o spolupráci
V stredu 29. októbra 2014 podpísali v Bratislave zástupcovia
Československej obce legionárskej, Slovenského národného
múzea, Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách
a obce Košariská memorandá
o vzájomnej spolupráci v rámci
projektu „Legie 100“. Za ČsOL
memorandá podpísal 1. podpredseda ČsOL Jindřich Sitta,
za SNM jeho generálny riaditeľ
Viktor Jasaň, za Múzeum M.
R. Štefánika riaditeľka Alena
Petráková a za obec Košariská
starostka Anna Abramovičová.
Možno dúfať, že medzi signatármi sa doterajšia dobrá spolupráca na základe memoránd ešte
skvalitní a zintenzívni.V nedávno zrekonštruovanej budove
múzea na Košariskách – ktorý
je aj Štefánikovým rodným domom, sa v budúcom roku, roku
135. výročia narodenia Štefá-

nika – pripravuje inštalovanie
novej expozície a táto príležitosť bude iste vhodná na to, aby
všetky subjekty, ktoré memorandá podpísali dobre spolupracovali. Na slávnosti sa zúčastnil
aj predseda Spoločnosti M. R.
Štefánika Ing. Ján Tatara a zástupcovia Nadácie M. R. Štefánika. Obe organizácie majú s
ČsOL taktiež podpísané memorandá o vzájomnej spolupráci.
Po podpise memoránd položili
všetci účastníci slávnostného
aktu kyticu kvetov k pomníku
nášho prvého prezidenta T. G.
Masaryka pred budovou SNM
na Vajanského nábreží v Bratislave.
Ferdinand Vrábel

ooo
Projekt „LEGIE 100“, ktorého
úlohou je zodpovedajúcim spôsobom osláviť – pripomenúť
boj československých légií za
samostatný štát na bojištiach
prvej svetovej vojny získáva
čím ďalej, tým väčšiu podporu
u predstaviteľov českého štátu.
Po takmer 5 rokoch príprav ofi-

Účastníci podpisu Memoranda. Foto: F. Vrábel

ciálne zahajuje svoj štart. Československá obec legionářská
spolu s Ministerstvom obrany
ČR usporiadala národnú púť po
miestach, ktoré sú spojené s rotou Nazdar vo Francúzsku. Tejto cesty sa zúčastnilo cez 100 legionárskych pútnikov a stala sa
prvým „štartovným míľnikom“
v roku, keď si pripomíname 100.
výročie začiatku československého zahraničného vojenského
odboja. Súčasťou cesty bolo aj
odhalenie pamätnej tabule na
mieste nasadenia roty Nazdar
pri Ferme des Marquises. Cesta
sa konala pod záštitou podpredsedu Poslaneckej snemovne

Parlamentu ČR a pri oficiálnej
ceste do Francúzska sa k nej
pripojil aj prezident ČR Miloš
Zeman. Zaujímavosťou je aj
skutočnosť, že medzi pochovanými americkými vojakmi pri
Romagnesours-Montfaucon –
pochovaných je tu 14 tisíc obetí
prvej svetovej vojny – je aj Slovák, ktorý emigroval do USA,
seržant Matej Kocák. V bojoch
prejavil veľké hrdinstvo a po
smrti bol vyznamenaný americkým kongresom Medailou CTI
(Medal of Honor), ktorú v rámci
prvej svetovej vojny dostalo len
126 amerických vojakov.
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Cieľom Druhej legionárskej
národnej púte bol ukrajinský
Kyjev, kde pred 100 rokmi
prisahala ako vôbec prvá československá jednotka – Česká
družina. V sobotu 11. októbra
uplynulo presne 100 rokov od
prísahy České družiny na Sofijskom námestí v Kyjeve. Od toho
dňa mal budúci československý
štát svojich prvých vojakov. 11.
októbra 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia prísahy v Prahe.
Česká obec sokolská je partnerom projektu Legie 100. 8.
októbra si Česká obec sokolská
pripomína Pamätný deň sokol-
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upútal obrnený automobil – replika – v ktorom bojovali československí legionári v Rusku,
ťažký guľomet Maxim alebo
replika francúzskeho guľometu
V júni 2014 bol usporiadaný Chauchat. Súčasťou stretnutia
druhých ročník tankových dní boli aj dobové sokolské cvičeLAUGARÍCIO v rámci kto- nia.
rých sa uskutočnila prezentácia
historickej a súčasnej vojenskej Aj v Bratislave je Park českotechniky pod záštitou predsedu slovenských legionárov – v DeTSK Jaroslava Bašku. Na pro- vínskej Novej Vsi. Stojí v nej
grame boli súťažné jazdy zruč- obnovená socha Milana Rasnosti pásových a kolesových tislava Štefánika, ktorá mala
vozidiel, spanilá jazda dlhá 75 pohnutý osud. Prvý pomník tu
km, pri ktorej v Trenčíne účast- bol postavený zásluhou ČsOL
níci vzdali hold pamiatke M. R. a Zväzu národného oslobodenia
Štefánika. Záujem verejnosti v roku 1928, neskôr bol zdemostva s pamiatkou a s odkazom
všetkých sokolov, ktorí v dlhej
histórii priniesli v boji za demokraciu obeť najvyššiu.

lovaný a opäť zreštaurovaný.
Až neskôr sa socha obnovila a
okolo nej vytvorený Park dostal
priliehavý názov.
III. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín sa uskutočnil v dňoch 11. – 13.júla 2014.
Podujatie organizovala ČsOL
– Jednota Český Brod, Nadácia
M. R. Štefánika, Spoločnosť M.
R. Štefánika a obec Košariská.
Cykloprejazdu sa zúčastnilo 14
účastníkov.
Podľa časopisu Legionářský
směr č. 3/2014
- mg -

Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
Ešte vo februári 2014
navštívil Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove prof. Erikson Lopez z
Quito Astronomical Observatory. Využil svoj pobyt
vo viedenskom sídle OSN
(stretnutie expertov, kde
sa diskutovalo o možnosti
zlepšenia predpovedania
javov kozmického počasia
v nasledujúcej dekáde).
V Hurbanove hovoril aj o
vedeckých stykoch M. R.
Štefánika, ktoré sa s QAO
Pamätník v Quite.
začalo v roku 1913. Okrem
Foto: Erikson Lopez
iného predstavil aj návrh
nového astronomického
komplexu a súčasné pracovisko, pred ktorým sa nachádza
Pamätník – busta na podstavci s pamätnou tabuľou, venovaná M. R. Štefánikovi.
ooo
14. júla 2014 navštívil veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek
Eštok mesto Paulhan. So starostom mesta Claude Valérom
položil veniec k soche Milana Rastislava Štefánika.
ooo
Slovak Fashion Night 2014 sa po deviaty krát uskutočnila v
septembri 2014 v trendovom klube The Attic Lounge&Rooftop na Fashion Avenue na Manhattane. Slovenských dizajnérov zastupovala víťazka minuloročných BMD Blažena
Orlovská. Jej kolekcia s názvom „Štefánik“ bola inšpirovaná
legendárnou postavou novodobých slovenských dejín, významného politika, generála a vedca z prvej polovice minulého storočia.
(Daniela Hricová)

ooo
Mgr. Iva Paštrnáková – vysokoškolská pedagogička – výskumníčka sa podieľala na spracovávaní biografií sochárov,
ktorí tvorili štefánikovské pomníky. Po mnohých konzultáciách, listovaní v kartotékach, hľadaní v depozitoch, archívoch sa jej podarilo nájsť – objaviť originál bronzovej tváre
sochy M. R. Štefánika, ktorá stála v Bratislave. Fragment
sochy bol vystavený v Primaciálnom paláci v polovici roka
2014. Mgr. Paštrnáková je vnučkou PhDr. Kataríny Pokornej, ktorá preložila v roku 1940 z francúzštiny „Hvezdárske
články M. R. Štefánika“.
ooo
Premiéra „Symfónie č. 4 In memoriam M. R. Štefánik“ pre
soprán, miešaný zbor a orchester od Petra Martinčeka van
Grob odznela 11. 10. 2014 v rámci BHS Bratislava. V Symfónii, zasvätenej pamiatke M. R. Štefánika je zreteľná občianska zainteresovanosť v oblasti vnímania dejín národa a
prezentovania úcty voči človeku.

BESEDA S FRANTIŠKOM KELEM
Dňa 12. júna 2014 sa na ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby uskutočnila veľká cestovateľská beseda s pánom Františkom Kelem. Žiaci i pedagógovia sa na ňu
tešili. Dopadla nad očakávanie veľmi dobre. Skutočne
pán Kele má dar prerozprávania cestovateľských zážitkov spojených s odborným geografickým výkladom. Po
prezentácii (video, fotografie) nasledovala hodina otázok a zaujímavých odpovedí. Po besede sme ešte
navštívili pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry
Starú Horu pri Sebechleboch a tým sme zavŕšili stretnutie s cenným človekom. V žiakoch a pedagógoch
školy navždy zostane spomienka na jeho návštevu našej malej dedinskej školy. Česť jeho pamiatke.
Ján Ruman
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70. výročie Slovenského národného povstania

Osláv 70. výročia sa zúčastnilo 40 krajín sveta a
takmer 15 tisíc návštevníkov. Prítomní boli okrem prezidenta SR
2 prezidenti, minister obrany RF, najvyšší
štátni predstavitelia, veľvyslanci 70 štátov.
Po pietnom akte kladenia vencov – kde
medziiným i Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika položila veniec – v dvorane múzea SNP pred súsoším Jozefa Jankoviča
„Obete varujú“ nasledoval slávnostný program, v ktorom vystúpili 5 rečníci – každý
s inak ladeným prejavom. Prezident SR
okrem bojovníkov v SNP poďakoval aj tým,
ktorých mená chýbajú na pamätníkoch,
prezident ČR Miloš Zeman bol vo svojom
prejave emotívnejší a vrátil sa do spoločnej
histórie: „Chcel by som sa pokloniť prítomným veteránom, ktorí symbolizujú tú skutočnosť, že tu stojíme a nie kľačíme, ako
slobodní ľudia. Každý národ má vo svojich
dejinách svetlé i temnejšie stránky a toto
bola bezpochyby stránka svetlá. Je lepšie
zomrieť v stoji, ako prežiť celý život na kolenách.“ Po oficiálnej časti nasledoval bohatý kultúrny program.

Minister SR spolu s ruským ministrom
obrany Sergejom Šojgu otvorili v Múzeu
SNP dokumentárnu výstavu s názvom
„Víťazstvo“. Z Múzea ozbrojených síl v
Moskve priviezli 78 trofejných exponátov,
ktoré od skončenia II. svetovej vojny iba
dvakrát – aj to nie komplexne, len jednotlivo prekročili hranice ZSSR a teraz Ruska
(Washington a Cannes). Sú to trofejné veci
z Hitlerovho hlavného stanu, osobné veci
významných vojvodcov Červenej armády
(od maršalov Žukova, Koneva, Rokossovského, Malinovského, Rybalka, Čujkova,…) Výstava potrvá od 29. augusta 2014
do 15. mája 2015.
Unikátny vojnový pancierový vlak Štefánik – jediný pancierový vlak na svete, ktorý bol pojazdný – 31. augusta symbolicky
dobojoval; presťahuje sa do Múzea SNP.
Medzinárodné letecké dni v Sliači 30.
a 31. augusta 2014 za účasti viac ako 80
lietadiel z 13 krajín sveta SIAF 2014 otvoril
za účasti predstaviteľov SR a zahraničných
delegácií riaditeľ SIAF 2014 Hubert Štoksa.
Nádherné letecké divadlo s majstrovstvom
pilotov na historických i najmodernejších

strojoch, autogramiáda pilotov, okrem našich to bola účasť vzdušných síl ČR, Kráľovského letectva Veľkej Británie a Turecka,…
SIAF bola najväčším leteckým podujatím v
strednej Európe. Na podujatí bolo prítomných cca 90 tisíc divákov.
- mg STRETNUTIE GENERÁCIÍ KALIŠTE
Nadregionálne podujatie „Stretnutie generácií“ sa už stalo tradíciou. Tohtoročné,
konané 16. augusta v poradí ako 10-te
však malo výnimku – bolo pod záštitou
predsedu vlády SR. Tie ostatné boli vždy v
gescii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.
Po uložení kvetov k pomníku a po ekumenických bohoslužbách s príhovorom
vystúpil predseda vlády. On i ďalší rečníci ocenili aktivitu SZPB – najmä vo vzťahu
k mladej generácii. Emotívne bolo aj vystúpenie priameho, účastníka SNP, ako aj
rozhovory a besedy prítomných na podujatí.
- mg -

Pamätná tabuľa Giuliany Benzoni odhalená
V Brezovej pod Bradlom, pri malokarpatskom turistickom
chodníku Štefánikova magistrála (červená značka z Bratislavy
na Bradlo), je situovaná chata na Masiarovej (asi 80 metrov nad
penziónom Partizán a patrí rodine Zelenákovej), v ktorej 5. - 7.
augusta 1968 nocovala Štefánikova snúbenica Giuliana Benzoni (1895-1982). Spoločnosť M. R. Štefánika prijala návrh, aby
pri príležitosti 40. výročia tejto bizarnej udalosti bola na stene
objektu umiestnená pamätná tabuľa. Pre
rôzne príčiny podarilo sa ju odhaliť až
12. septembra 2014, za účasti predstaviteľov mesta a Spoločnosti M.R.Štefánika
(návrh textu Peter Uhlík, grafická úprava
Fedor Mikulčík, technické práce Ján Soviš a Karel Jakeš, sponzor COOP Jednota Senica).
Počas spomínanej návštevy prijala
markíza i čestné občianstvo Brezovej
(6.augusta 1968), navštívila Bradlo a Košariská. Zachoval sa o tom text, zapísaný
do pamätnej knihy košariskej evanjelickej fary spisovateľkou
Hanou Ponickou (1922 – 2007), ktorá hosťku sprevádzala: „Nezabudneme nikdy na toto milé posedenie okolo panej Benzoni,
z príležitosti jej návštevy na Košariskách po tridsiatich rokoch!
Pekne ju privítal dôstojný pán farár Ladislav Valášek, Milanovi
spolurodáci, starí i mladí, všetci, čo tu žijú... Myslím na to, čo
mi Giuliana rozprávala včera, keď sme spolu stáli pred spánkom pri obloku chatky, v ktorej sme nocovali a hľadeli do noci
presvietenej hviezdami. Hovorila mi francúzsky približne toto:

Škoda, že neviem po slovensky. Tak rada by som povedala zajtra
na Košariskách dve veci – po prvé to, že spoza oblokov Košarišskej fary pozoroval prvý raz hviezdy, že tam vzkrsla v ňom láska k jeho budúcemu hvezdárskemu povolaniu. Po druhé to, že
ostal cudzincom vo svete akokoľvek dosiahol v ňom úspech... A
že v ňom žila láska k jeho domovu, ktorý jediný zostal preňho
domovom, akokoľvek práve tu, medzi múrmi tohto domova i
hladoval (Lebo také boli vtedy naše luteránske fary – bohaté na deti, chýbal na
nich neraz cukor, múka, ale nikdy nie
knihy)... Na toto myslím v tejto chvíli,
keď Giuliana rozpráva Košariskám o nezabudnuteľných zážitkoch svojho prvého
stretnutia s Milanom.”
Pre úplnosť dodávame, že táto návšteva markízy Benzoni v Štefánikovom rodnom dome bola v poradí druhá. Prvý raz
do fary a k mohyle na Bradle prišla 1.
mája 1938 spolu s Alicou Masarykovou,
o čom svedčia ich podpisy v spomínanej kronike, po privítaní
pánom farárom Štefanom Bojnákom. Oba príchody Štefánikovej snúbenice do Milanovho rodiska mali až fatálny dejinný
podtext. Prvý sa uskutočnil krátko pred nacistickou a druhý tesne pred komunistickou okupáciou.
Veríme, že toto dnes už pamätné miesto navštívia nielen turisti prichádzajúci z Dobrej Vody do Brezovej pod Bradlom, ale
aj ďalší návštevníci mesta a Štefánikovho hrobu.
-pp-
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Dejiny v nás
Sto rokov po narodení otca
je čas
odkrývať dejiny- v nás!
Vieme,
že svet mal byť bez nášho
národa.
Ale nie je!
Stále sme na krížnych cestách.
A žijeme!
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Na margo jednej výstavy…

Nie jednej výstavy, ale konkrétnej výstavy „Generál a
jeho hviezdy“ v Banskej Bystrici. Hodnotenie výstavy s pôsobivým komentárom a veľmi kladným hodnotením bol už
v čísle 66. Predsa len si myslím, že nebolo povedané všetko, čo robilo výstavu širokospektrálnou a multikultúrnou, čo
priblížilo deťom pohľad na veľkú OSOBNOSŤ slovenského generála, čo pripomenulo seniorom krušné časy prvej
svetovej vojny a tým mladším seniorom to, na čo nesmú
zabudnúť.
Povie sa výstava …ale to nie je len vernisáž a panely, výPre vnuka je dedo osobou
stavné exponáty a pozvánky – to je veľa – veľa drobností,
z dávnych čias.
maličkostí, cizelovania, nápadov, doplnkov za pochodu, ktoPradedo? – neznámy tvor
ré vytvoria jeden kompaktný celok – VÝSTAVU.
spred dvesto zím.
O tých hlavných podujatiach už v Bradle odznelo pomerA pritom dve storočia
ne veľa – ale toho dobrého nikdy nie je dosť. Pretože v tejto
spájajú s nami
výstave išlo aj o niečo iné – ukázať, že keď sa chce, tak sa dá.
len štyria ľudia Takže v článku sme pozabudli spomenúť médiá – tie o
otec, jeho otec a pradedo
našom spoločnom podujatí písali veľa: nielen RTVS, ale aj
a jeho syn.
Český rozhlas, regionálne vysielania, mestská televízia, z
tlače to boli všetky denníky, ale mali sme možnosť hodinoKeby napísali len jeden riadok vého vysielania na stanici Regina v obsadení pp. Hradecký,
ročne,
Kšiňan a Gallová. Pán redaktor Várošík našiel archívny zátie slová by boli viac ako
znam veľmi starého rozhovoru s bratom M. R. Štefánika –
učebnice…
Ladislavom a tá autenticita a dobový slovník veľmi účinne a
Obnažili by sa rodokmene,
dôstojne spestrili program.
Nezanedbateľný dojem zanechal v mladých návštevníchápali by sme lepšie dávne
koch
PhDr. Pavol Kanis, ktorý okrem prednášky a premiedeje
tania filmu im predniesol aj vlastnú báseň. Dokázal vzbudiť
aj dnešné pomery.
záujem mladých a snáď jeho slová padli na úrodnú pôdu,
Vari niekto z nás
keďže sme zaregistrovali záujem o nejaké súťažné podujatie
ten jeden riadok
aj takéhoto charakteru (literárna tvorba na danú tému).
písať začne?
Čo však bolo okrem lektorského výkladu pre mladých
Pavol Kanis
atraktívne? Predsa vlastné aktivity účastníkov s využitím
interaktívnych prvkov v tvorivých dielňach – nielen pre mla„Obsahom
životným
dých a mladších, ale aj pre seniorov a starších. Aby sme
môže byť, zdalo sa mi,
priblížili, čo všetko to robili počas nedieľ a v denných letúsilie a láska. Tieto dva
ných táboroch počas trvania výstavy naše deti, uvádzam tie
najúspešnejšie:
princípy mi boli kompaJedna z pozvánok na tvorivú dielňu začínala vetou: „Aký
som, keď som sa vydal
musíš byť slávny a čo musíš spraviť, aby sa vydávali banna cestu do ríše Uránie.
kovky a mince s tvojou podobou?“ Návštevník navštívil
Chodník bol nevyšliapavýstavné priestory, kde lektor podrobne hovoril o minciach,
ný, plno tŕnia a ja mal
bankovkách, medailách a vyznamenaniach s podobizňou M.
R. Štefánika a v dielni si mladí navrhli vzhľad bankoviek so
som len holé ruky a pevsvojou podobizňou, vytvorili mincu z hliny, ktorá im ostala
nú vôľu. Prekážky rástli
ako spomienka.
a rástla i moja odhodlaKeďže ďalekohľad je tým prístrojom, ktorý je vlastný
nosť. Boli síce okamihy,
profesii astronóma, prístroj, ktorým sa díva do hviezdnych
keď som cítil, že sa mi
diaľav – opäť to boli aktivity pri paneloch s vedeckou činnostratí pôda pod nohami,
ťou M. R. Štefánika a následná tvorivá práca bola vytvorenie
krasohľadov, cez ktoré mohli vidieť pestrofarebné obrazce
no našiel som vždy neja„hviezd“.
ké východisko.“
No a bola aj logická úloha – pospájať v slepej mape
M. R. Štefánik
hviezdne znamenia príp. nájsť svoje znamenie na mape ob-

lohy. Návštevníci si v tvorivej
dielni vyrobili hviezdnu škatuľku, ktorá ukrývala hviezdy
zoskupené práve do ich znamenia.
Boli však aj hádanky – nájsť miesto na mape, kde pôsobil, v tom ktorom roku, pri tej
ktorej misii M. R. Štefánik.
Návštevník výstavy teda
naozaj dostal komplexný
pohľad na osobnosť Milana
Rastislava Štefánika. Skúsené lektorky múzea spojili príjemné s užitočným, výchovu
s hrou a vzdelávaním zároveň.
Moje veľké poďakovanie –
nielen za seba, ale aj za Spoločnosť M. R. Štefánika –
patrí kolegyniam a kolegom
zo Stredoslovenského múzea
za množstvo výborných nápadov a kreativitu, váženým
lektorom za ich vysoko profesijné prednášky a tým, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom
prispeli do „zbierky predmetov“ budeme stále vďační.
Boli to múzeá v správe rôznych zriadovateľov, súkromní zberatelia a v neposlednom
rade aj návštevníci. Teší nás,
že výstavu navštívili aj starostka Košarísk, primátorka Brezovej pod Bradlom,
pracovníci Balneologického
múzea, knihovníčky z Hradca
Králové, ale v kronike nájdeme poďakovania v poľskom,
českom, i španielskom jazyku.
Zo študentov možno menovať študentky PASA z
Turčianskych Teplíc a ich
vďaku za skvelé tvorivé dielne a dlhý rad tých, ktorým
výstava rozšírila a obohatila
vedomosti.
Teda, nielen na margo ...ale
naozaj. Ak sa chce, naozaj sa
dá. Odporúčam to aj ďalším
kolegom v iných kultúrnovýchovných zariadeniach.
- mg -
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XXIV. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
XXIV. Valné zhromaždenie
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 22. novembra 2014 v Historickej sále
Kursalónu v Piešťanoch. Bol
pekný neskoro jesenný deň, keď
sa cca 110 účastníkov valného
zhromaždenia z celého Slovenska stretlo na svojom koncoročnom rokovaní.
Básňou Ladislava Novomeského „Myslím, že je to mier“
vystúpil Mgr. art Ján Greššo,
riaditeľ DAB v Nitre. Valné zhromaždenie prišli pozdraviť žiaci
ZŠ a MŠ vo Svätom Petri pod
vedením Mgr. Ingrid Zachorecovej, ktorí sa k prítomným prihovorili v pásme „Oči plné oblohy“
(Vianoce u Štefánikov), ako aj
malou ukážkou spoločenského
tanca.
Valné zhromaždenie S MRŠ
(ďalej len VZ SMRŠ) sa delilo
na dve časti: slávnostnú a pracovnú.
Účastníkov VZ privítala podpredsedníčka SR S MRŠ Mgr.
Mária Gallová, ktorá prítomným
odovzdala pozdravy aj od tých
pozvaných členov a hostí, ktorí
sa pre rôzne osobné či pracovné dôvody nemohli zúčastniť
valného zhromaždenia.
Od ostatného VZ uplynul
viac ako jeden rok (13 mesiacov). Rok v živote človeka prinesie mnohé zmeny – radosti i
starosti, veselosť i smútok. Tak
si minútou ticha prítomní v sále
uctili pamiatku tých, ktorí nás
predišli do Večnosti, ale boli našimi priateľmi a svoju pečať nám
tu zanechali. Po krátkom privítaní sa ujal slova predseda S MRŠ
a predniesol slávnostný prejav.
Ctení hostia, vážení členovia
SMRŠ, dámy a páni.
Všetkých Vás srdečne vítam
tu, v historickej sále Kursalónu v
Piešťanoch na 24. Valnom zhromaždení SMRŠ.
Pred niekoľkými dňami si
celá naša spoločnosť, celé Slovensko, pripomenulo 25. výročie nežnej revolúcie, koniec
totalitnej moci, boj za slobodu
a demokraciu, nádej a dôstojnosť, spravodlivosť a slušnosť.
Nepochybne to bola významná
udalosť v našich dejinách pre

väčšinu občanov Československa. Väčšinu preto, lebo boli aj
takí, ktorí to nebrali až tak vážne
a tejto udalosti až taký význam
neprikladali.
Tu sa mi natíska jedna dôležitá myšlienka, ktorú vyslovila jedna z najvýznamnejších
osobností v moderných dejinách
slovenského národa – človek,
ktorý sa zaslúžil o vznik I. ČSR,
osloboditeľ slovenského národa
spod uhorského jarma, človek s
víziou do budúcnosti, vlastenec

úsilia o pravdu, sa zakladá aj
naša Spoločnosť, cez ktorú vždy
bude snaha povedať všetko o
Štefánikovom živote, jeho celistvom odkaze, ktorý nás musí
formovať do správnej podoby.
Ak nás začiatok úsilia o rehabilitáciu M. R. Štefánika nachádza
ešte nie celkom pripravených k
hlbšej sonde, v kontexte novodobých dejín, musí sa stať dnešný deň pre nás impulzom pre
vykročenie k ráznej sebareflexii
a cez ňu k pravdivému obrazu

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

a Európan, Milan Rastislav Štefánik. Citujem: „Kto si myslí, že
mu slobodu druhí vybojujú, ten
jej nie je hoden“.
Pre nás štefánikovcov boli tieto dni naozaj výnimočné. Nastali
veľké revolučné zmeny v našej
vlasti. Boli sme svedkami niečoho, o čom sme pred rokom 1989
ani nesnívali. Už 24. februára
1990, sa konalo Ustanovujúce
zhromaždenie Spoločnosti M.
R. Štefánika v Národnom dome
Štefánikovom v Brezovej pod
Bradlom. Dovoľte mi, aby som
z Ustanovujúceho zhromaždenia odcitoval časť príhovoru
vtedajšieho
spoluzakladateľa
nášho združenia, neskôr jeho
predsedu a súčasného čestného predsedu SMRŠ, Petra Uhlíka. Citujem: „Nadišla priaznivá
doba na to, aby sme sa s plnou
občianskou
zodpovednosťou
a vlastenectvom postupne, ale
raz a navždy, vyrovnali s osudmi
predchádzajúcim režimom tabuizovaných slovenských osobností. Z celistvého pohľadu na
minulosť a prítomnosť, v mene

generála dr. Milana Rastislava
Štefánika preto, aby sme lepšie porozumeli sami sebe. Aby
sme v tom obraze našli kľúče k
dnešku a zajtrajšku.“ Toľko časť
príhovoru.
Filozofiu, orientáciu a metódy
práce Spoločnosti, integráciu
zdravých síl doma a v zahraničí, pôsobenie na mládež, spoluprácu s analogickými spoločnosťami predniesol potom
ďalší spoluzakladateľ Spoločnosti, Ján Iždinský. Ale tak, ako
sa celá slovenská spoločnosť
dvadsaťpäť rokov učila a ešte
učí samostatnosti a demokracii,
tak i my sme mohli, musíme a
chceme aj naďalej rozvíjať náš
potenciál schopností a vôle podávať pravdivé poznanie obrazu
osobnosti M. R. Štefánika.
Vážení hostia, dámy a páni.
Som hrdý na to, že Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je od jej vzniku až po dnes a
verím, že i naďalej zostane združením, neustále rozvíjajúcim a
organizujúcim svoju činnosť v

zmysle myšlienkového odkazu
Milana Rastislava Štefánika v
duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Máme veľa skúseností, poznáme svoje slabšie aj silnejšie
stránky a na tom musíme stavať. Dnes si budeme voliť nových členov do Správnej rady
Spoločnosti a následne Správna
rada si zvolí svoje predsedníctvo. Verím, že nové vedenie S
MRŠ bude skvelým pokračovateľom v určovaní hlavných ciest
jej činnosti. K tomu im želám
veľa tvorivých nápadov a síl k
ich uskutočňovaniu. Ďakujem
za pozornosť a ešte raz, vitajte
v dobrej spoločnosti.
S pozdravnými prejavmi na
VZ SMRŠ vystúpili: Mgr.Václav
Vaněk za Svaz bojovníků za
svobodu Břeclav, Prof. Ing. Dušan Bakoš DrCs. – za Nadáciu
M. R. Štefánika, PhDr. Ferdinand Vrábel – za ČsOL, Prof.
Ing. Štefan Luby DrCs. – za SAV
i ako čestný člen SMRŠ, Mgr.
Zuzana Durcová – za ECAV a
obec Košariská, RSDr. Zdenko
Martoň – za SZPB, PaedDr. Jozef Božík – za mesto Partizánske, Mgr. Ingrid Zachorecová –
za ZŠ Svätý Peter, gen.mjr. Ing.
Marián Mikluš – za Klub generálov SR, Ing. Michal Petrovič
– za ČSV (ČSV založil v roku
1917 M. R. Štefánik v Chicagu,
terajšie komory: česká, slovenská a moravská sú jej pokračovateľmi), Ing. Bohdan Kraus
– za S MRŠ Praha, Mgr. Peter
Uhlík, Jozef Kútny za – Klub Nitra a Močenok a Marián Grman
za K SMRŠ Partizánske.
Každoročne oceňuje
SR
SMRŠ na návrh klubov alebo
členov SMRŠ tie kolektívy, ktoré
svojou angažovanosťou v prospech dobrého mena S MRŠ
ako aj toho, koho meno Spoločnosť nesie, oceňuje odovzdaním „ďakovného listu – Poďakovanie a uznanie“ za dlhoročnú
spoluprácu.
Na tohtoročnom VZ z rúk
predsedu S MRŠ prevzali ďakovný list
- organizácie: Československá obec legionářska Praha,
Město Břeclav, Klub generálov
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SR, Zväz vojakov SR, Masarykovo muzeum Hodonín,
- jednotlivci: Mgr. František
Trávniček, Ing. Vladislav Stanko, Mgr. Václav Vaněk, PhDr.
Ferdinand Vrábel, Ing. Oľga Palanská, Mgr. Jolana Prochotská,
Milan Mariňák,
- tí členovia SR a DR, ktorí
ukončujú svoje pôsobenie v
týchto orgánoch: Ing. Svetozár
Naďovič, Ing. Dušan Pevný, Ján
Rusnák, Štefan Ševčík, Gabriela Vdoviaková,
- ako aj Zdenka Šimková za
svoju dlhoročnú prácu hospodárky SMRŠ.
VZ SMRŠ na návrh SR SMRŠ
každoročne oceňuje udelením
čestného členstva tých svojich
členov alebo Osobnosti, ktorí
sa významne zaslúžili o dobré
meno Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Z rúk predsedu S MRŠ dekrét
o čestnom členstve prevzali:
- myjavský rodák, zanietený
filatelista, priaznivec S MRŠ,
ktorý od útlej mladosti ako malý
skaut držiac sa hesla „Ja sa
prebijem, lebo sa prebiť chcem“
dlhé roky propaguje, prednáša,
približuje, organizuje podujatia,
ktoré v podtexte vždy majú aj
meno M. R. Štefánika – ING.
JÁN MANIAČEK starší,
- predĺžená ruka slovenskej S
MRŠ v Prahe – ktorý ale z rodinných dôvodov nemohol osobne
prevziať dekrét – trenčiansky
rodák PhDr. VOJTECH ČELKO,
- človek, ktorý vážil slová a
ukladal ich do slov ako zlatník
opatrne, s citom. Človek, ktorý mal rád kontinuitu, poriadok,
krásu, mal rád plynúci čas, ľudí
a harmóniu. Nadovšetko mal rád
kultúru, o ktorej hovorieval, že je
v našom živote najdôležitejšia.
Ctil a vážil si M. R. Štefánika.
Čestné členstvo In memoriam
dostal LADISLAV BALLEK.
Ivan Štúr, potomok Ľudovíta
Štúra v jednom z rozhovorov
povedal: „Byť potomkom slávnych ľudí nie je zásluhou, ale
záväzkom.“ A od tých ďaľších
členov k nám prichádza pokora,
úcta k predkom, ale i k súčasnosti. Ďalšími nositeľmi čestného členstva od roku 2014 sú
Tamara Dudášová – praneter M.
R. Štefánika (dcéra Pavla Štefánika, vnučka brata M.R.Š. – Dušana Ladislava), Zora Desana
Kedrová r. Dřímalová, vnučka
sestry MRŠ Eleny Antónie a
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Doc. Ing. Branislav Lacko CSc., Českej republike je charakte– praprasynovec MRŠ, vnuk ristická tým, že okrem záujmu
o život a činnosť M. R. ŠtefáOľgy Polívkovej rod. Hajtšovej.
nika prejavuje záujem o všetky
Tamara Du- významné osobnosti, ktoré vydášová: Vá- tvárali československý kultúrny
žení priatelia, kontext. Skratkou povedané
dovoľte, aby od Milana Hodžu po Alexandra
som sa poďa- Dubčeka. Patria k nim ľudia vykovala Spo- znávajúci hodnoty nám blízke.
ločnosti M. R. „Ocenenie ako čestného člena“
Štefánika so beriem aj ako ocenenie práce
sídlom v Brezovej pod Bradlom Spoločnosti M. R. Štefánika v
za prejavenú česť stať sa čest- Českej republike.
nou členkou Vašej Spoločnosti. Veľa vecí by som nedokázal,
Celý život sa snažím žiť čestne keby som nemal dobrých spoa zodpovedne s odkazom na lupracovníkov. Takže to beriem
moje meno – Štefániková, na aj ako ocenenie činnosti našej
ktoré som bola a budem vždy spoločnosti.
hrdá, s vedomím a zodpovednosťou, že patrím do najbližšej
rodiny môjho slávneho predka –
M. R. Štefánika – čo som nikdy
v mojom živote nezaprela. Moji
rodičia mi od detstva vštepovali
tieto postoje – najmä čestnosť,
zodpovednosť a pravdivosť,
čo sa po celý život snažím dodržiavať. Veľmi si vážim Vaše
rozhodnutie, udeliť mi čestné
členstvo Vašej spoločnosti, ktoré ma ešte viac zaväzuje reprezentovať a propagovať životné
postoje a prácu môjho predka.
Srdečne ďakujem!
Branislav
Lacko: Vážený výbor Spoločnosti M. R.
Štefánika, vážení členovia
Spoločnosti!
Veľmi si vážim pocty, ktorá sa mi dostala
udelením čestného členstva
Spoločnosti M. R. Štefánika. Pri
tejto príležitosti ďakujem výboru
aj členom, že sa hlásite k odkazu generála M. R. Štefánika a
napĺňate jeho odkaz. Budem sa
snažiť, aby som Vám, ako čestný člen, zo všetkých síl vo Vašej
činnosti pomohol.
Vojtech Čelko
Vážení priatelia, účastníci Valného zhromaždenia S MRŠ,
chcel by som úprimne poďakovať za návrh na zvolenie za
čestného člena Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Je to
pre mňa veľká česť, ale aj veľká
radosť. Vážim si prácu vedenia
Štefánikovej spoločnosti a preto
si cením toto zvolenie ako ocenenie mojej práce.
Spoločnosť M. R. Štefánika v

Vdoviakovej): Daniela Valová,
Pavel Honzek, Ľubica Držková.
Účastníci VZ SMRŠ zvolili
- mandátovú a volebnú komisiu v zložení: MUDr. Pavol
Masaryk, Mgr. Andrea Holíková,
Mgr. Zuzana Tancíková a
- návrhovú komisiu: Ing. Ladislav Prístavka, Mgr. Jolana Prochotská a Miroslav Hudec.
Účastníci VZ si vypočuli:
a/ Správu o činnosti SMRŠ
za uplynulé obdobie (prinášame
v plnom znení)
b/ čiastkovú správu o hospodárení za obdobie október 2013
– september 2014
c/ správu o hospodárení za

Predsedovia komôr ČSV – B. Kraus, B. Lacko, M. Petrovič.
Je mi ľúto, že nemôžem tu s
vami teraz byť, ale napriek tomu
myslím na vás a srdečne vás
všetkých pozdravujem.
(Pozdravný príhovor prečítal
B. Kraus.)
Pracovná časť Valného
zhromaždenia
Pri prezencii si prítomní prevzali tlačivá, potrebné k voľbám
novej Správnej a doplnenia do
Dozornej rady s možnosťou ich
úpravy, čo delegáti aj využili a
doplnili navrhnutú kandidátku.
Navrhnutí členovia do SR
SMRŠ: Ing. Ján Tatara, Mgr.
Mária Gallová, MUDr. Igor Riečanský, Ing. Daniela Hricová,
Mgr. Janka Masaryková, Mgr.
Eva Ušiaková, Ing. Marián Mikluš, PhDr. Peter Macho, Ing.
Ján Tancík, Ing. Jaroslav Bartánus, Ing. Branislav Neumair,
Mgr. Zdeněk Chára, Ivan Ides,
Ing. Vladislav Stanko, Mgr. Rastislav Kudla.
Do DR SMRŠ boli navrhnutí
(doplňujúce voľby na miesto G.

uplynulé obdobie.
Po prednesení správ nasledovala diskusia. V diskusii
vystúpilo 8 diskutujúcich (Ing.
Honzek, Ing. Grman, Ing. Koudelka, Mgr. Uhlík, Ing. Tatara,
Ing. Mikluš, Ing. Bartánus.) Jozef Mudroň z Vranova priniesol
delegátom VZ malý milý darček
– tričká s emblémom S MRŠ.
Po diskusii predseda mandátovej komisie potvrdil, že bolo
odovzdaných 72 hlasovacích
lístkov na členov SR SMRŠ – z
toho 2 neplatné. Zároveň konštatoval príslušný počet bodov
pri každom navrhnutom členovi.
Na doplňujúci počet členov DR
SMRŠ bolo odovzdaných 72
lístkov z toho 4 neplatné. Mandátová komisia potvrdila platnosť volieb. Predseda SR zvolá v mesiaci január 2015 prvé
zasadnutie novej SR SMRŠ v
rámci platných predpisov a na
základe právoplatného mandátu
VZ SMRŠ.
Návrhová komisia prečítala
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návrh na uznesenie, ktorým sa
o.i. schválilo čestné členstvo
nových členov S MRŠ, správy o
činnosti a hospodárení S MRŠ,
ako aj zvýšenie členského príspevku a zvýšenie predplatného
za časopis BRADLO od roku
2015.
Správa o činnosti S MRŠ
Ctení hostia, vážení členovia
SMRŠ, dámy a páni v správe
o činnosti našej Spoločnosti sa
budem venovať zásadným článkom, ktoré sú dôležité pre ďalšiu
činnosť v rámci napredovania
našej Spoločnosti pri plnení poslania a cieľov, ktoré máme zadefinované v Stanovách SMRŠ.
Úvodom mi dovoľte niekoľko
údajov, ktoré považujem za potrebné konštatovať, čo sa týka
aktivity vedenia spoločnosti,
teda SR a DR. SR za obdobie
od ostatného VZ zasadala na
riadnom zasadnutí tri krát, na
mimoriadnom zasadnutí jeden
krát a na zasadnutí rozšírenom
o predsedov klubov a čestných
členov SMRŠ jedenkrát, teda
celkom 5x aj s účasťou členiek
DR. SR pracovala v zložení:
Ing. Ján Tatara – predsedaPN, Mgr. Mária Gallová – podpredsedníčka-BB, Ing. Dušan
Pevný – podpredseda-TN a
členovia, prof. Igor RiečanskýBA, Ing. Ján Tancík-NR, Ing.
Jaroslav Bartanus-LM, gen. Ing.
Svetozár Naďovič-Tr. Stankovce, Štefan Ševčík-PE, Ján Rusnák-St.Turá a DR v zložení: p.
Gabriela Vdoviaková-St.Turá,
Mgr. Ivana Gallová-BB a Ing.
Ivana Langová- Brezová p/Br.
Ako som uviedol, SR zasadala okrem riadnych zasadnutí
aj jeden krát mimoriadne. Prekonali sme a verím, že už je to
za nami, problémy, ktoré riešilo
toto mimoriadne zasadnutie SR
a DR. Keďže ste boli informovaní o vzniku problému, jeho priebehu riešenia a výsledku, nebudem sa k tomu podrobnejšie
vyjadrovať. Snáď iba toľko, že
išlo o novovzniknutý klub našej
Spoločnosti v BA, ktorého hlavní
predstavitelia nepochopili naše
snaženia, úlohy a ciele, takže
sme si nemohli naďalej vo vzájomnej spolupráci porozumieť a
v nej pokračovať. Bol to však v
takmer 25 ročnej histórii činnosti našej Spoločnosti ojedinelý
zjav. Preto sme verejne odsúdili
elitárstvo v našej spoločnosti a
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ďalej hlásame spoluprácu a toleranciu na širokej platforme.
Na riadnych zasadnutiach sa
SR a DR venovala bežným záležitostiam v rámci činnosti spoločnosti, jednak ako celku, tak i
v kluboch. Komunikácia medzi
vedením spoločnosti a klubmi je
vcelku dobrá, ale má ešte veľké
rezervy. Predsedovia klubov
sú informovaní o činnosti celej
SMRŠ a uzneseniach zo zasadnutí SR, všetkým sú zasielané
záznamy zo zasadnutí SR a DR,
a iba čiastočne naopak. SR je
informovaná o činnosti sporadicky, ale iba od niektorých klubov.
V tomto jednoznačne je vzorom
Klub Nitra ktorý posiela informácie o činnosti z ich pravidelných
zasadnutí a zpravodaja, ktorý si
sami občasne vydávajú. Viem,
že aktívne sú aj ostatné kluby,
treba však, aby o svojej činnosti
častejšie priebežne informovali
písomnou formou predsedníctvo
SR. Sú aj kluby, ktorých zložka
u mňa je prázdna. Je potrebné
viac využívať našu internetovú
stránku, aby sa mohla priebežne
aktualizovať a samozrejme včas
zasielať materiály do redakcie
BRADLA, aby sa čitateľ dozvedel viac aj o činnosti klubov.
Verím, že občasník BRADLO
sa páči, je aktuálny, zaujímavý,
poučný a dokumentuje tiež fakty
o činnosti SMRŠ. Svedčia o tom
aj reakcie jeho čitateľov.
Zasadnutie SR a DR s účasťou predsedov klubov a čestných členov bolo zvolané za
účelom prejednania potreby riešenia ďalšej činnosti našej spoločnosti. Je mi ľúto, že viacerí
predsedovia klubov sa ospravedlnili a niektorí nedali o sebe
zprávu o neúčasti. Myslím si, že
dôvod zasadnutia bol ohlásený
dostatočne a bol tak dôležitý,
že si zaslúžil 100 % účasť. Ak
k takej situácii dôjde, predsa v
každom klube je zástupca, ktorý
môže zastúpiť svojho predsedu
resp. zaujať písomné stanovisko
k problému. Z tohto zasadnutia, ale aj z predchádzajúcich
a následných zasadnutí a ich
uznesení vyplýva nasledovné:
- ak chceme zotrvať na aspoň
súčasnej úrovni činnosti a plniť
naše poslanie, nepôjde to už
dnes bez výrazných zmien vo
finančnej politike spoločnosti
v súvislosti aj s organizačnými
a personálnymi zmenami. Ide
hlavne o získavanie finančných
prostriedkov na bežnú činnosť a

na vytvorenie sekretariátu, aspoň v skromných podmienkach,
za účelom plynulého a kvalitného chodu SMRŠ.
Už v novembri 2012 SR prijala uznesenie s výzvou o vzájomnú spoluprácu pre získavanie sponzorských a dotačných
finančných prostriedkov za už
uvedeným účelom. Bohužiať
nestalo sa tak, ani náhodou,
ani cent. Ak nám niekto niečím
prispeje, za čo som mimoriadne
vďačný, sú to stále iba naši pravidelní ochotní darcovia podľa
ich skromných možností a sú
pravidelne uvedení v časti poďakovania v BRADLE.
Predseda so svojimi najbližšími dvomi – tromi spolupracovníkmi na to už jednoducho
nestačí. Nie je predsa v dnešnej
dobe možné pracovať, zháňať
finančné prostriedky a riadiť
takú organizáciu akou je SMRŠ
iba z nesmierneho entuziazmu,
patriotizmu a obetovania sa na
úkor svojich rodín, vlastných
prostriedkov a súkromia. Preto naznačujem aj už spomínané organizačné a personálne
zmeny. Musíme sa rozhodnúť,
akou cestou pôjdeme ďalej.
Ostať v latentnej polohe, občas
sa stretnúť, dať sa na vedomie
verejnosti, že existujeme a aktivity robiť iba minimálne, nakoľko
máme. Viem, že to nie je až tak
málo. Ale predsa, v súčasnej
dobe už nemôžme ani držať
krok s organizáciami, s ktorými máme dohody o vzájomnej
spolupráci, ktoré považujem za
veľmi dôležité a potrebné a ani
plniť naše vlastné úlohy a ciele
v zmysle Stanov spoločnosti navonok.
Som presvedčený, že chceme viac. Sme to dlžní osobnosti
Milana Rastislava Štefánika,
jeho myšlienkovému odkazu a
dielu, ktoré nám zanechal, sme
to dlžní mladším generáciam a
hlavne mládeži, ktorá by mala
mať možnosť prostredníctvom
nás poznávať a chápať hodnoty,
ktoré M. R. Štefánik vyznával a
aby pre ňu mohol byť vždy vzorom hodným nasledovania.
Želám si a žiadam, aby práve
naše dnešné VZ zaujalo stanovisko a dalo odpoveď na prednesené problémy.
Dovoľte mi, aj v týchto súvislostiach, použiť zo Štefánikovho
kréda „VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ“ niekoľko jeho myšlienok, citujem:

− Je potrebné učiť ľudí veriť, je
potrebné ich milovať napriek
všetkým ich chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale
nevyhnutné je tiež pracovať a
učiť pracovať iných.
− Ak chceme nejakú vec priviesť k zdaru, musíme sami
byť presvedčení o jej úplnej
správnosti.
− Demokracia, to znamená
myslieť skôr, než jednáš, či
tým nepoškodzuješ svojho
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.
− Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti
chaosu.
Verím, že nám sú tieto myšlienky vlastné a držíme sa ich povahe. Je to však tak aj v celej našej spoločnosti? - nemyslím len
Štefánikovej. Odpoveď všetci
určite poznáme… Preto Krédo
aj definícia demokracie sú veľmi
dôležité myšlienky a pojmy – je
to odkaz M. R. Štefánika pre súčasnú a budúce generácie.
Vážení hostia, dámy a páni,
milí priatelia.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom našej spoločnosti pomohli a pomáhajú,
členom a sympatizantom, našim
partnerom a verejnej správe.
Ďakujem všetkým tým, ktorí
nám darovali 2% z dane. Napriek tomu, že táto daň je viac
menej anonymná, dovoľte, aby
som menoval tých, o ktorých
viem, že túto daň nám venovali: Klub Partizánske – predložili
oficiálne materiály o darovaní,
prof. Riečanský s manželkou,
Mgr. Ivana Gallová s rodinou a
samozrejme ešte raz ostatným,
ktorí zostali v anonymite.
Moja veľká vďaka patrí podpredsedníčke SMRŠ, Mgr. Márii
Gallovej za výraznú pomoc pri
vedení SR a za prácu šéfredaktorky časopisu BRADLO.
Zároveň sa chcem poďakovať
pokladníčke pani Zdenke Šimkovej za dlhoročnú vzornú prácu
pri vedení účtovníctva a evidenciu členstva, zvlášť aj preto, že
túto prácu vykonáva bez nároku
na odmenu. Samozrejme moja
vďaka patrí všetkým najbližším
kolegom v SR a DR a všetkým
predsedom klubov za prácu,
ktorú pre svojich členov a pre
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spoločnosť vykonávajú. Pri tejto
príležitosti sa chcem poďakovať
aj pánovi Pavlovi Mikovi z Klubu Partizánske, za správcovstvo
našej internetovej stránky.
Úprimne ďakujem primátorke Mesta Brezová pod Bradlom, Mgr. Eve Ušiakovej za
pomoc a výbornú spoluprácu,
starostke Obce Košariská, Mgr.
Anne Abramovičovej za dlhoročnú spoluprácu a porozumenie. Nemôžem nespomenúť aj
vzťah a spoluprácu s Mestom
Partizánske a jeho primátorom
Dr. Jozefom Božikom, ktorý je
mimoriadne naklonený našej
činnosti a osobnosť M. R. Štefánika je v Partizánskom na poprednom mieste. Ďakujem za
spoluprácu.
Aktívne spolupracujeme s
kultúrno-vzdelávacími zariadeniami v SR v rôznej zriaďovacej pôsobnosti: Múzeum SNP,
Stredoslovenské múzeum, Astronomická pozorovateľňa M. R.
Štefánika a Slovenská ústredná
hvezdáreň.
Za veľmi príkladnú aktivitu,
zameranú na šírenie informácií
o živote a diele M. R. Štefánika,
vykonávanú členom Klubu Nitra
Jozefom Kútnym z Močenka,
ktorý poriada výstavy spojené
s besedami pre žiakov a pedagógov na nitrianskom vidieku a
ktoré navštevujú stovky návštevníkov, patrí taktiež moje a naše
poďakovanie.
Určite by som mohol menovať aj ďalších členov o ich pozitívnych aktivitách v spoločnosti.
Oni sa dejú a prosím, aby sa
nikto neurazil, ak nebol menovaný. Ešte raz ďakujem všetkým
vám, našim členom a sympati-
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zantom.
Zároveň sa chcem poďakovať vedeniu a zamestnancom
Kursalónu v Piešťanoch, za
dlhoročnú spoluprácu a za pochopenie našej činnosti a potrieb. Nachádzame tu naďalej
výborné prostredie pre potreby
zasadaní SR a DR a v posledných rokoch aj Valného zhromaždenia. Taktiež sa chcem
poďakovať riaditeľovi a zamestnancom tlačiarne PN print
v Piešťanoch za veľmi dobrú
spoluprácu, spoľahlivé a včasné
vybavovanie našich požiadaviek
na tlač.
Dovoľte mi ešte pár slov o
spolupráci s organizáciami, s
ktorými máme dohody o vzájomnej spolupráci.
MO SR – naša spoločná dohoda o spolupráci je na dobrej
úrovni, vzájomne sa informujeme o aktivitách, SMRŠ je pozývaná na významné podujatia
poriadané MO SR a v rámci
možností ich absolvujeme a
opätujeme.
ČsOL v Prahe – v priebehu
našej spolupráce sa stretávame
spoločne na významných podujatiach a výročiach, kde diskutujeme o ďalších spoločných
krokoch činnosti – spomeniem
projekt LEGIE 100- Legiovlak –
vystrojenie jedného vagóna historickej súpravy na Slovensku ,
konferencie, výstavy na oboch
stranách v Česku a na Slovensku. Súčasťou tohto memoranda je i Nadácia MRŠ, s ktorou
chceme postupovať spoločne a
naša doterajšia spolupráca a
kontakt je účinná.
ČsOL zastúpená Mgr. Františkom Trávníčkom vo Valtici-

Poctili SMRŠ pozvaním…
Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika dostala za
druhý polrok 2014 viacero pozvaní.
* Na spomienkové oslavy 70. výročia SNP dostala Spoločnosť M. R.
Štefánika viaceré pozvania.
- Banská Bystrica: celonárodné oslavy 70. výročia SNP v dňoch 28.
– 30. augusta 2014, účasť: Ján Tatara, Mária Gallová
- Partizánske 30. 8. 2014, účasť: Svetozár Naďovič za SR SMRŠ
- Lubina vrch Roh 30. 8. 2014, účasť: Ján Rusnák za SR SMRŠ
* Zlín, 17. 9. 2014 – Vernisáž obrazov „100 rokov vzniku čs. voj. jednotiek ČsOL“ bez účasti zástupcu SMRŠ
* Praha, 9. – 11. októbra 2014. Pri príležitosti 100. výročia prísahy
Českej družiny a zahájenia projektu 100 Legiovlak usporiadala
ČsOL a MO ČR slávnostnú rekonštrukciu prísahy dobrovoľníkov,
bojujúcich v prvej svetovej vojne za samostatný štát. Miestom podujatia bol Čestný dvor Národného památníka na Vítkove za prí-

ach, je za roky už takmer všetkým známa z mnohých aktivít,
ktoré organizuje.
Zväz vojakov SR so sídlom v
Trenčíne – máme už viacročnú
spoluprácu, vzájomne komunikujeme a stretávame sa na našich spoločných podujatiach.
Klub Generálov SR – máme
dobrú spoluprácu v aktivitách
Klubu generálov i našich spoločných.
Únia vojnových veteránov
SR – vzájomne sa stretávame
na našich aj iných podujatiach a
vecne spolu komunikujeme.
Svaz bojovníku za svobodu
Břeclav, Město Břeclav a ich zástupcovia, veľmi si vážime vzájomnú spoluprácu a aktivity.
Spolok rodákov MRŠ v Košariskách a v Dunajskej Lužnej –
dlhoročná spolupráca od našich
založení – spoločne postupujeme v aktivitách nám vlastných.
Masarykovo musem v Hodoníne – už dve desaťročia sa vzájomne stretávame na významných podujatiach súvisiacich s
osobnosťami TGM a MRŠ
Balneologické múzeum v
Piešťanoch – riaditeľ Dr.Vladimír
Krupa je náš dlhoročný člen a
patrí mu vďaka za dobrú spoluprácu pri poskytovaní ich služieb
aj v rámci expozície MRŠ v jeho
priestoroch.
Všetkým menovaným organizáciam a ich zástupcom úprimne ďakujem za spoluprácu a
vzájomné obohacovanie sa skúsenosťami a podnetmi k spolupráci, je to pre našu SMRŠ veľmi dôležité a povzbudzujúce.
Vážení hostia, vážení členovia SMRŠ, dámy a páni.

Už v úvode mojej správy som
naznačil, že sa v nej budem venovať zásadným článkom, ktoré
považujem za dôležité pre ďalšiu činnosť v rámci napredovania našej spoločnosti pri plnení
jej poslania a cieľov. Tak som
aj urobil v pevnej viere, že sa
zamyslíme spoločne a urobíme
všetko preto, aby sa SMRŠ dostala na úroveň, ktorá si zaslúži
viac pozornosti a uznania v štátnej a verejnej správe Slovenskej
republiky, pretože
osobnosť
M.R.Štefánika je uznávaná nie
len u nás, ale i v zahraničí, ako
symbol slobody, vlastenectva a
výnimočnosti.
Zároveň mi dovoľte, nakoľko
Správnej rade skončilo funkčné
obdobie 2011/2014 a moje ako
predsedu SR už piate – teda
dvanásťročné, aby som sa poďakoval vám všetkým za spoluprácu a porozumenie, aj za
pochopenie dopustenia sa chýb
a nedostatkov, ktoré sa v našej
práci určite vyskytli.
S MRŠ má o niekoľko mesiacov 25 rokov. Má už za sebou
veľa rokov práce a dalo by sa
povedať, obrazne, i všetky stupne vzdelania – je teda „dospelá“.
Verím, že sa jej bude dariť v
ďalšej činnosti plniť všetko tak,
ako sme si predsavzali už pri jej
vzniku a ako si to želáme i dnes.
Preto prajem kandidátom, ktorí
budú zvolení do orgánov spoločnosti, veľa síl, umenia tvoriť a
viesť ju tak, aby ona bola hodná mena človeka, ktorého má v
názve.
Ďakujem za pozornosť.

tomnosti historických jednotiek, klubov vojenskej histórie, čestnej
jednotky ČsOL, Českej obce sokolskej a Armády ČR. Z Vítkova sa
účastníci podujatia presunuli na nákladné nástupište Žižkov, kde
bol slávnostne sprístupnený LEGIOVLAK – rekonštrukcia vojenského vlaku československých légií v Rusku z rokov 1918-20, tvorený 7 vagónmi. Nad podujatím prevzal záštitu predseda Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček. Za SR SMRŠ sa zúčastnil
podujatia Ján Tatara, predseda SMRŠ.
* Praha, 28. 10. 2014, 96. výročie vzniku I. ČSR, organizátori: Czechoslovak Real Praha-Lány.
Účasť: Vladislav Stanko za organizátora, aj ako člen SMRŠ
* Svätý Peter, 13. 11. 2014, Deň školy (ZŠ s MŠ) a Obec Svätý Peter.
Účasť: Ján Tatara aj s príhovorom v rámci spolupráce SMRŠ a ZŠ s
MŠ
* Budimír, 20. 11. 2014 - „Základná škola s materskou školou Milana
Rastislava Štefánika“ – Budimír, odovzdanie certifikátu o čestnom
názve. Účasť: Peter Uhlík za S MRŠ a Klub Košice.
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NAŠI JUBILANTI
,,Nadvecák“ Sveťo Naďovič – 75 ročný
V jeho očiach možno stále postrehnúť iskru 19-ročného mladíka, ktorý chce meniť svet, no aj rozvahu muža,
ktorý už „čo-to“ zažil a vie byť nad vecou. A vie, že kto
chce nad vecou ostať, musí mať v sebe zmierenie. Generálmajor v. v. Ing. Svetozár Naďovič sa v uplynulých
rokoch ako vojenský dôchodca a zároveň člen Klubu
generálov Slovenska Spoločnosti M. R. Štefánika i jej
Správnej rady, výrazne angažoval v oblasti posilňovania úcty k vojenským tradíciám slovenských vojakov s
mimoriadnou snahou aj o historické zmierenie. Preto v
rámci blahoželania začnem jedným z „jeho“ príbehov o
zmierení.

V máji 2011 podstatnou mierou pomohol pri realizácii symbolického gesta zmierenia, keď si viac ako 66
rokov po bojoch na Dukle podali prvý raz ruku slovenský a nemecký vojak, ktorí proti sebe bojovali na Dukle.
Boli to generálmajor v. v. Karol Schwarz a plukovník v. v.
Heinrich Timpe. Obaja na Dukle bojovali s cieľom zabiť
jeden druhého. Bývalí dôstojníci 1. čs. armádneho zboru a nemeckého Wehrmachtu si popri podaní ruky pripili
borovičkou. Symbolicky – na slobodnú a demokratickú
Európu. Sveťo Naďovič, ktorý si pripil s nimi, má pritom
k Dukle aj výrazný osobný vzťah: „Môj najstarší bratranec Viktor Naď bol veliteľ čaty zákopníckej čaty 1. paradesantného práporu 2. čs. paradesantnej brigády. Keď
mu nastražená mína oddrapila v noci nohu, sám si ešte
pri vedomí odrezal fínskym nožom jej roztrhaný zvyšok.
Chcel zastaviť krvácanie a doplaziť k svojim. Kým ho
priniesli na ošetrovňu, vykrvácal…“
To zmierenie a schopnosť byť nad vecou sa prejavilo
aj vtedy, keď bol autorom myšlienky a iniciátorom vybudovania pamätníka padlým slovenským vojakom v ukrajinskej Ovruči. Teda tým, ktorí boli do regiónu severnej
Ukrajiny vyslaní vojnovou Slovenskou republikou v rámci Zaisťovacej divízie. V meste má pomník aj hrdina protifašistického odboja kapitán Ján Nálepka, ktorému sa
gen. Naďovič a jeho kolegovia z Klubu generálov Slovenska boli úprimne pokloniť. Všetci veľmi dobre chápali súvislosti. Za ich zámerom nebola žiadna glorifikácia,

ale zmierenie a úcta padlým. Na slávnostnom odhalení
pamätníka 15. septembra 2012 Sveťo Naďovič povedal:
„Slovenských vojakov do vojny proti Sovietskemu zväzu
nahnal slovenský klérofašistický režim. Na Ukrajine a v
Bielorusku sa na vlastné oči presvedčili, čo je nemecký
fašizmus a aké zverstvá pácha na obyvateľoch. Väčšina sa na Ukrajine a v Bielorusku však správala podľa
slovenského aj slovanského básnika Jána Kollára – „Ak
zvoláš Slovan, nech sa Ti ozve človek.“
Gen.mjr. Naďovič v roku 2008 inicioval ako člen Klubu generálov Slovenska v spolupráci s mestom Brezová
pod Bradlom obnovu a dobudovanie pamätníka slovenským dobrovoľníkom na mieste prvého víťazného boja
slovenských dobrovoľníkov v Brezovej pod Bradlom na
Prietržskej ceste v roku 1848. V roku 2008 inicioval
cestu Klubu generálov Slovenska na miesta bojov čs.
legionárov v Zborove, ktorý sa tu odohral 2. júla 1917.
Na pamiatku padlých generáli vztýčili dva dubové pravoslávne kríže, z ktorých jeden uhradil gen.mjr. Naďovič
z vlastných prostriedkov. V roku 2008 inicioval cestu
Klubu generálov Slovenska k hrobom a pamätníkom
slovenských vojakov pôsobiacich v rámci 1. čs. armádneho zboru v Kyjeve, Bielej Cerkvi, Rude, Vasilkove a
Buzovke. V roku 2009 inicioval ako predstaviteľ Klubu generálov Slovenska v spolupráci s Úradom vlády
SR inštaláciu pamätnej tabule čs. legionárom, ktorí sa
po bojoch v Taliansku vrátili na Slovensko a 1. januára
1919 oslobodili Bratislavu. V roku 2010 spolupracoval
pri vybudovaní pamätníka v slovinskom Tolmine na pamiatku slovenským vojakom padlým na Sočskom fronte
v rokoch 1915 až 1917…
Treba pokračovať? Podľa mňa ani nie. A dalo by sa
veľa. Napríklad o Naďovičových vojenských predkoch.
Aj o jeho vojenskej kariére. Aj o tom, ako z bývalého
Československa spolu s Michaelom Kocábom vyprevádzal okupačné sovietske vojská, ktoré sme my všetci
volali jednoslovným pomenovaním „Rusi“. Pritom ruskú
kultúru si doteraz veľmi váži. To sú však tie paradoxy
života, s ktorými sa treba vyrovnať, zmieriť a ostať nad
vecou. Tak, ako treba vedieť prekročiť rôzne závisti, neprajnosti a iné malosti, do ktorých sa dá iba ak zamotať
– a nekončieva sa to dobre. Preto treba radšej ostať
nad vecou. Len tak sa dá kráčať dopredu. A aj preto
generálmajor Svetozár Naďovič pochoduje vpred so zanietením, energiou a s úsmevom chlapov aj o generáciu
mladších.
Pevné zdravie, pán generál.
Pavol Vitko, vojenský novinár
Miroslav J. Ličko 75 ročný
Toho roku sa dožil Miroslav John Ličko 75 rokov. Narodil sa 28. augusta 1939 v Banskej Bystrici. Po stredo-
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školských štúdiách v rodnom meste odišiel do Bratislavy, kde na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
vyštudoval históriu. Svoje vzdelanie si už v exile doplnil
na kanadských univerzitách vo Waterloo, v Londýne a
v Toronte. Medzitým sa ale musíme vrátiť na Slovensko a spomenúť aj jeho pôsobenie v Múzeu SNP od
roku 1964; učil tiež dejepis na Strednej zdravotníckej
škole v Banskej Bystrici. V júli 1969 odišiel do Kanady.
Prednášal na univerzite v Calgare, učil na High school
v Toronte. Významne sa angažoval v Stálej konferencii slovenských demokratických exulantov, kde okrem
príspevkov pre časopis Naše snahy, zostavil významné
tzv. torontské zborníky, ktoré vydala Stála konferencia.
Dnes žije na dôchodku v Dundase. Jeho knihy „USA v
Banskej Bystrici“, „Rok 1944“ a „Ako chutí cudzina“ vyšli
na Slovensku. Spomienková kniha „Peripetia“, ktorú vydal vlastným nákladom a v obmedzenom počte výtlačkov vyšla v roku 2010 len v Kanade.
Významnému kanadskému historikovi slovenského
pôvodu Miroslavovi Johnovi Ličkovi úprimne gratulujeme k jeho životnému jubileu, želáme veľa zdravia a síl
pri jeho ďalšej tvorivej činnosti.
Vojtech Čelko
Vysoké štátne vyznamenania členke S MRŠ
Božene Fukovej
V deň štátneho sviatku Českej republiky – 28. októbra 2014 – udelil prezident republiky Miloš Zeman našej
členke Ing. Božene Fukovej Medailu Za zásluhy o štát.
Božena Fuková je jediný poslanec slovenskej národnosti a súčasne jediná žijúca zo štyroch poslancov niekdajšieho československého Národného zhromaždenia,
ktorí 18. októbra 1968 hlasovali proti prijatiu Zmluvy o
dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území Československa. Ďalší traja poslanci boli Gertruda Sekaninová-Čakrtová, František Kriegel a František Vodsloň.
Desiati poslanci sa hlasovania zdržali.
Prijatím Zmluvy bolo Československo odsúdené na
dvadsať jeden rokov ponižujúceho postavenia sovietskeho satelita a to aj pričinením vlastných ľudí, ktorí
boli poslanci Národného zhromaždenia. Bolo by dobré
si pripomenúť, že to bol vtedajší československý prezident Ludvík Svoboda, ktorý obchádzal pred hlasovaním
jednotlivých poslancov a vyvíjal na nich nátlak. Pričom
hovoril o nedozierných následkoch, ak zmluva nebude
prijatá. Boženka bola v roku 1964 ako dvadsaťdeväťročná zvolená do Národného zhromaždenia za volebný
obvod Podbrezová zo Stredoslovenského kraja. Vyštudovala v Bratislave Vysokú školu ekonomickú. Od
roku 1967 pracovala v Inštitúte riadenia v Prahe a podieľala sa na presadzovaní ekonomických reforiem v intenciách akademika Ota Šika. V období „pražskej jari“,
sa stala jeho protagonistkou. Podieľala sa na príprave
a prijatí zákone o zrušení cenzúry a zákona o rehabilitáciách. V augustových dňoch 1968 ostala od zvolania
mimoriadneho zasadania parlamentu nepretržite až do
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návratu československej delegácie z Moskvy v priestoroch budovy Národného zhromaždenia a podieľala sa
na jeho práci.
Na spoločnom zasadaní branného, bezpečnostného
a zahraničného výboru 18. októbra 1968, ktoré predchádzalo plenárnemu zasadaniu, pred hlasovaním o
Zmluve, predniesla emotívny prejav, ale nedokončila
ho. Kolaborujúcimi poslancami bola prekričaná.
Vo svojich tridsiatich troch rokoch – matka štvorročnej dcéry – preukázala neobyčajnú statočnosť. Jej hlasovanie nebolo výsledkom momentálneho rozhodnutia,
ale výsledkom aktivít, na ktorých sa podieľala a ktoré
vychádzali z jej zásadového postoja.
V októbri 1969 bola zbavená poslaneckého mandátu a už predtým jej vedúci tajomník Stredoslovenského
výboru Komunistickej strany Slovenska Vladimír Pirošík
zakázal navštevovať svoj volebný obvod pod zámienkou, že nemôže zaručiť jej bezpečnosť.
Súčasne bola na hodinu prepustená zo zamestnania. Celé obdobie normalizácie vykonávala podradné
práce úradníckeho charakteru. Napriek rôznym tlakom,
ktoré boli na ňu vyvíjané, nikdy neodvolala svoje postoje
a udržiavala naďalej priateľské vzťahy s Trúdou Sekaninovou-Čakrtovou a Františkom Krieglom. Perzekvovaný bol aj jej manžel, novinár Zdeněk Fuka (1927
– 2008). Vylúčili ho z KSČ a nemohol vykonávať svoje
povolanie.
V januári 1990 bola Božena Fuková rehabilitovaná
a kooptovaná ako nestraníčka do Snemovne národov
federálneho parlamentu, v ktorom zotrvala až do prvých
slobodných volieb v júni 1990. V marci 1990 sa stala
členkou komisie vedenej Michaelom Kocábom, ktorá
dozerala na odchod sovietskych vojsk Československa.
Až do rozdelenia Československa pracovala v kancelárii Federálneho parlamentu, potom až do odchodu na
dôchodok na Ministerstve zahraničných vecí Českej republiky.
Po rozdelení Československa ostala žiť naďalej v
Prahe, ale má obidvoje občianstva.
V roku 2006 bola vyznamenaná slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom Radom Ľudovíta Štúra,
v roku 2008 jej ministerka obrany Vlasta Parkanová
udelila vyznamenanie Zlatá lipa. V máji 2014 jej bola
udelená Cena Františka Kriegla za občiansku statočnosť.
Ocenenie Boženy Fukovej chápeme aj ako skutočnosť, že i Slovensko malo svojich hrdinov, ktorých je príkladom a nielen Gustáva Husáka či Vasila Biľaka, ktorí
sovietsku intervenciu vyhlasovali ako „bratskú pomoc“.
Pod nálepkou proletárskeho internacionalizmu kolaborovali s cudzou veľmocou a pre svoje zištné ciele zradili
záujmy národa a krajiny.
Boženka Fuková v súčasnosti prekonáva následky
vážnej choroby. K udeleniu štátneho vyznamenania jej
úprimne gratulujeme.
Vojtech Čelko
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
10. 5. 2014 – v Košariskách, kde sa uskutočňuje oprava budovy Múzea M. R. Štefánika, stretli sa čestní predsedovia Nadácie
MRŠ i Spoločnosti MRŠ Ján Fuska a Peter
Uhlík,
12. 5. 2014 – v Brezovej pod Bradlom
pochovali Samuela Rechtorisa (81), v roku
1968 moderátora v histórii najmohutnejšej
spomienkovej slávnosti na Bradle. Česť jeho
pamiatke!
19. 5. 2014 – Ing. Ján Tatara a Mgr. Peter
Uhlík, spolu so zástupcami domáceho klubu, zúčastnili sa v Starej Turej na pohrebe
dlhoročnej členky SMRŠ Františky Pšenicovej (85). Česť jej pamiatke!… Obaja ešte v
ten istý deň navštívili v Hrašnom spisovateľa
Antona Baláža, s ktorým diskutovali o jeho
poslednej knihe Prehovor Ezechiel, v ktorej
autor mapuje aj pobyt Štefánika v Paríži,
24. 5. 2014 – Peter Uhlík a Ľuboš Valášek
ml., sprevádzali do Košíc vzácneho nemeckého hosťa Güntera Arlta, ktorý bol hosťom
tamojšieho klubu SMRŠ „Východ“,
25. 5. 2014 – dožil sa 90 rokov múdry človek a veľký herec Ladislav Chudík, náš čestný člen a začas i člen Správnej rady Nadácie
MRŠ, viacnásobný recitátor na Bradle počas
májových spomienok na Štefánika. Srdečne
blahoželáme!
26. 5. 2014 – k jubilejnej osemdesiatke
sme dnes gratulovali Alžbete Ciranovej z brezovského klubu SMRŠ,
28. 5. 2014 – až šesťdesiat žiakov a ich
pedagógov zo ZŠ Zákopčie sprevádzal na
bradlianskej Mohyle Mgr. Peter Uhlík,
31. 5. 2014 – miestni občianski aktivisti
pripravili „Deň otvorených dverí modranskeho sirotinca“, v snahe zachovať historickú
stavbu, ktorú projektoval architekt Dušan
Jurkovič, keďže súčasťou podujatia bola aj
zbierka na jej záchranu,
1. 6. 2014 – Paed.Dr. Martin Janšto, PhDr.
Ferdinand Vrábel, Mgr. Peter Uhlík a žiaci
ZŠ MRŠ z Košarísk, natáčali v Štefánikovom
rodnom kraji „uctievanie padlých“ v prvej svetovej vojne pre seriál k stému výročiu na ČT
24 (režisér Jiří Podlipný),
4. 6. 2014 – navštívili Košariská a Bradlo
študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej zo Žiliny, ktorých krajom sprevádzal P.
Uhlík,
5. 6. 2014 – pricestovali do Brezovej –
Matejkovej s pedagógmi žiaci zo ZŠ Budimír,
ktorí počas troch dní navštívili so sprievodcom Mgr. P. Uhlíkom Košariská, Brezovú,
Bradlo, Myjavu a Piešťany,
8. 6. 2014 – sa konala v evanjelickom kostole prezentácia knihy kresťanských veršov
Martina Noska (82), člena Spoločnosti MRŠ,
11. 6. 2014 – navštívili slovenskú ZŠ v
Svätom Petri Ing. Jána Tatara a Mgr. Peter
Uhlík, ktorí sa zúčastnili „žiackej konferencie“
O živote a diele M. R. Štefánika. Okrem prijatia riaditeľkou školy boli hosťami aj na miestnej evanjelickej fare a u starostu obce,
21. 6. 2014 – čestný predseda S MRŠ P.
Uhlík sa v novomestskom Gymnáziu M. R.

Štefánika zúčastnil stretnutia maturantov
spred 57 rokov,
25. 6. 2014 – žiakov a učiteľky ZŠ na Nejedlého ulici v Bratislave sprevádzal v Košariskách a na Bradle emeritný učiteľ P. Uhlík,
26. 6. 2014 – Institut Francais pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny usporiadal prednášku „ŠTEFAN
OSUSKÝ, spoluzakladateľ Česko-Slovenska
a kľúčová osobnosť Spoločnosti národov,
ktorú prezentoval dr. Miroslav Musil
10. 7. 2014 – členovia klubov SMRŠ z
Myjavy a Brezovej uskutočnili turistickú vychádzku po Myjavskej pahorkatine z Myjavy
do Hornej Švancarovej doliny,
11. 7. 2014 – v Košariskách, Brezovej a
na Bradle sprevádzal účastníkov vzdelávacieho Exodu z bývalej ČSFR ubytovaných v
Starej Turej Mgr. Peter Uhlík,
12. 7. 2014 – výlet do Žiarskej doliny v Západných Tatrách uskutočnili členovia brezovského klubu SMRŠ,
15. 7. 2014 – sa stretli František Kele a
Peter Uhlík v kopaničiarskej chalupe cestovateľa na úpätí Bradla a koordinovali svoje prednášateľské aktivity na druhý polrok
2014; z Pukanca prišla správa o smrti spisovateľa Ivana Kadlečíka, nášho priaznivca a
podporovateľa. Česť jeho pamiatke!
19. 7. 2014 – členovia klubu SMRŠ z Brezovej uskutočnili výlet na Javorinu,
21. 7. 2014 – sa konala v Košariskách tradičná slávnosť s poctami, poriadaná vojakmi
OS SR pri príležitosti 134. výročia narodenia
generála Štefánika; veniec za SMRŠ položili
Ing. Ján Tatara a Mgr. Peter Uhlík, ktorý poskytol rozhovor redaktorovi RTVS Martinovi
Jurčovi,
26. 7. 2014 – výlet do Vysokých Tatier a
výstup zo Štrbského na Popradské pleso,
uskutočnili členovia brezovského klubu S
MRŠ,
27. 7. 2014 – dožila sa 75 rokov česká herečka, sympatizantka S MRŠ Gabriela Vránová
28. 7. 2014 – uloženie kvetov k pomníkom
padlých v Starej Turej, Myjave a v Brezovej
pod Bradlo členmi klubov S MRŠ,
11. 8. 2014 – stretol sa v Prahe Mgr. Peter
Uhlík s Dr. Vojtechom Čelkom a Janou Halukovou, aby hovorili o spoločných aktivitách S
MRŠ; potom s Ing. Ľubošom Valáškom ml.
navštívil reštauráciu U Čížků na Karlovom
námestí – už po prestavbe – ktorú radi navštevovali študenti zo spolku Detvan, medzi
nimi i Štefánik,
15. 8. 2014 – v Bratislave zomrela Dr.
Danka Schenková-Reptová (66), dcéra veliteľa partizánskeho oddielu „Repta“, ktorý bol
súčasťou Druhej Štefánikovej čs. partizánskej brigády. Zosnulá mala úprimný vzťah
k rodisku, ktorý dokumentovala napríklad
finančným príspevkom na revitalizáciu brezovského pamätníka prvej svetovej vojny
(Pomník Slobody). Česť jej pamiatke!
16. 8. 2014 – počas 23. brezovského jarmoku stretli sa s predstaviteľmi mesta Poho-

řelic – profesor, MUDr. Igor Riečanský, PhD
a Mgr. Peter Uhlík; v prítomnosti domácej
primátorky Mgr. Evy Ušiakovej, sa dozvedeli
o vzájomnej cezhraničnej spolupráci oboch
miest,
17. 8. 2014 – v programe k 1. sv. vojne,
vysielanom na ČT 24, účinkovali spolu s riaditeľom Martinom Janštom žiaci ZŠ MRŠ
z Košarísk, historici Ferdinand Vrábel, Peter
Uhlík a občania Bukovca,
21. 8. 2014 – turisti, členovia S MRŠ z
Prahy a Brezovej pod Bradlom vystúpili vo
Vysokých Tatrách na Predné Solisko,
5. 9. 2014 – navštívili Bradlo zamestnanci
MsÚ Krupina a spolu s rodinnými príslušníkmi si vypočuli sprievodné slovo Mgr. P. Uhlíka,
15. 9. 2014 – zájazd po stopách Dušana
Jurkoviča a Tomáša Baťu na Sv. Hostýn, do
Rusavy, Zlína a Luhačovic absolvovali členovia z klubov SMRŠ v Brezovej, Myjave a
Starej Turej, spolu so skupinou záujemcov zo
Zlatých Moraviec,
19. 9. 2014 – pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR (22. septembra), sprevádzal
na Bradle skupinu generálov Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Poľska
čestný predseda S MRŠ Peter Uhlík,
27. 9. 2014 – sa uskutočnil 4. ročník memoriálneho pochodu „Štefánikovým rodným
krajom“, na počesť MUDr. Igora Andrého, za
účasti členov S MRŠ z Brezovej, Bratislavy,
Prahy a Spišskej Novej Vsi,
29. 9. 2014 – sestry Kočalkové zo Zvolena, so sprievodcom P. Uhlíkom, natáčali v
Brezovej pod Bradlom a okolí DVD film pre
školy o generálovi Štefánikovi
6. 10. 2014 – členovia SMRŠ z Giraltoviec
a Svidníka zúčastnili sa na Dukle spomienkovej slávnosti k 70. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie,
12. 10. 2014 – sa konali v košarisskom
chráme slávnostné služby Božie, venované
170. výročiu narodenia Pavla Štefánika (15.
10. 1844); na text Ján 7, 14-17 kázal biskup
ZD Milan Krivda,
24. 10. 2014 – slávnosť venovaná odhaleniu opraveného pomníka obetí 1. svetovej
vojny, bola v Košariskách a zúčastnili sa jej
aj zástupcovia SMRŠ (S. Naďovič, P. Uhlík);
súčasťou podujatia bol aj kultúrny program v
kostole, spolu s prednáškou Františka Hanzlíka z Brna, venovaný 96. výročiu vzniku
ČSR.
28. 10. 2014 – osláv 96. výročia vzniku
Československa v Prahe a Lánoch sa za
Spoločnosť MRŠ zúčastnili Mgr. Peter Uhlík
a za pražskú odbočku Dr. Vojtech Čelko spolu s ďalšími členmi našich združení,
28. 10. 2014 – na okruhu Rádia Regina o
Československej republike a postave M. R.
Štefánika hovorila Mgr. Mária Gallová,
30. 10. 2014 – položením kvetov k hrobu M. R. Štefánika na Bradle a slávnostnou
schôdzou si členovia brezovského klubu
SMRŠ pripomenuli 96. výročie Martinskej
deklarácie a vzniku ČSR.
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NAŠI JUBILANTI
50-ku oslávili
23.4. Vladimír Krupa z Piešťan
15.11 Iveta Macková z Košíc
6.12. Ivan Elko z Nitry
13.7.
23.7.
26. 9.
15.10.
25.10.
23.11.

55. narodeniny oslávili
Ivan Grolmus z Partizánskeho
Luboš Valášek z Brezovej pod Bradlom
Pavol Budinský z Prahy
Anna Iliášová z Partizánskeho
Dušan Bánovský z Partizánskeho
Ján Tancík z Nitry

6.7.
19.7.
27.7.
26.8.
4.9.
25.9.
26.9.
28.9.
6.11.
7.12.
21.12.

60-tich rokov sa dožili a dožijú
Boris Pontes z Piešťan
Jarmila Raganová z Brezovej pod Bradlom
Ľuboš Nikolény z Partizánskeho
Alena Kostúriková z Banskej Bystrice
Zdeno Sedláček z Liptovského Mikuláša
Pavol Makovník z Piešťan
Viera Medňanská z Brezovej pod Bradlom
Jana Kupcová z Košíc
Ľubomíra Riečanová z Banskej Bystrice
Viera Arbetová zo Starej Turej
Lýdia Ballová z Košíc

65-te narodeniny si pripomenuli a pripomenú
7.7.
Ján Michálek z Brezovej pod Bradlom
25.8. Elena Orviská z Piešťan
5.10. Viliam Solovič zo Starej Turej
12.10. Marta Ivanovová zo Spišskej Novej Vsi
13.11. Elena Petrovičová zo Starej Turej
4.11. Magda Kátlovská z Brezovej pod Bradlom
15.11. Ján Tretina z Dudiniec
12.11. Jolana Opiňárová z Košíc
27.12. Ján Václavík z Prahy
K 70-ke sme zablahoželali a zablahoželáme
1.7.
Lýdii Vydarenej z Brezovej pod Bradlom
4.7.
Vladimírovi Hornáčkovi zo StarejTurej
26.7. Dušanovi Naďovi a Anne Naďovej
zo Starej Turej
26.7. Stanislavovi Štepkovi
12.8. Milanovi Vančovi z Piešťan
12.8. Michalovi Vančovi z Partizánskeho
17.8. Miroslavovi Papánkovi
z Brezovej pod Bradlom
24.8. Hilde Kulíkovej z Košíc
28.8. Jánovi Viliamovi Miklíkovi z Nitry
30.8. Zdenke Šimkovej z Piešťan
8.9. Jitke Kováčikovej z Martina
12.9. Jindre Martákovej zo Starej Turej

24.10. Martinovi Michálekovi
z Vranova nad Topľou
24.11. Viere Noskovej z Nového Mesta nad Váhom
20.12. Irene Mlynárovej z Košíc
Michalovi Veselkovi z Piešťan
Kytica k 75-im narodeninám patrila a bude patriť
5.7.
Ing. Svetozárovi Naďovičovi
z Trenčianskych Stankoviec
11.7. Jaroslavovi Rojkovi zo Starej Turej
29.7. Johnovi Palkovi,
čestnému členovi S MRŠ Praha
2.8.
Karolovi Paterovi z Bratislavy
15.8. Tatiane Jurkovičovej z Bratislavy
27.8. Vlastimilovi Kátlovskému
z Brezovej pod Bradlom
13.9. Zuzane Černákovej zo Starej Turej
14.9. Božene Kravárikovej
z Brezovej pod Bradlom
17.9. Márii Múdrej z Prievidze
22.9. Oskárovi Kmečovi z Liptovského Mikuláša
30.9. Anne Chrapčiakovej z Lipt. Mikuláša
18.10. Márii Barbierovej z Martina
29.10. Božene Dávidovej z Piešťan
16.12. Zuzane Hanuliakovej z Košíc
31.12. Karolovi Sabovi z Podrečian
2.9.
19.9.
15.10.
1.12.
25.12.

80-tich rokov sa dožili
Ján Hromada z Prievidze
Michal Eliáš z Martina
Ivan Kudla z Trenčína
Adela Klementovičová zo Starej Turej
Emília Gajová z Liptovského Mikuláša
Darina Dostálová z Bratislavy

K 85-im narodeninám sme blahoželali
14.9. Milanovi Poláčkovi z Piešťan
18.10. Júlii Valjanovej z Brezovej pod Bradlom
2. 11. Václavovi Němcovi z Prahy
90 rokov zdobí
3.8.
Viliama Ujházyho z Prahy
6.8. Irenu Pavlíkovú z Bratislavy
28.12. Jelu Ďuriškovú z Martina
Všetkým oslávencom, členom a sympatizantom
S MRŠ, čitateľom BRADLA
srdečne blahoželáme!
(Ak nedopatrením došlo k zámene mien, príp. neuverejneniu
gratulácie členom SMRŠ – ospravedlňujeme sa. Mohlo sa tak stať
aj vinou komunikácie s členmi SMRŠ)
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Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
• Vážená redakcia, obraciam sa na Vás

s prosbou o uverejnenie mojich pár riadkov.
V občasníku Spoločnosti M. R. Štefánika –
Bradlo č. 67 v článku „K histórii bývalej strážnice na Bradle“ podrobne opísal celú históriu
schválenia, postavenia a odovzdania strážnice na Bradle pán Mgr. Peter Uhlík. Nakoľko
zistil aj mnohé skutočnosti, ktoré mne ako
dcére strážcu mohyly Martina Mihočku neboli
úplne známe, chcem úprimne a srdečne poďakovať v mene svojom, ako i v mene celej
rodiny za tento článok. Spresnil tak 20-ročný
životopis môjho otca v službách dozoru nad
mohylou nášho velikána M. R. Štefánika.
Zároveň ďakujem p. Mgr. Petrovi Uhlíkovi
za dlhoročnú prácu vynaloženú na odovzdávanie historických a spoločenských vedomostí nášho mesta všetkým jej obyvateľom.
Alžbeta Mikulinová, Brezová p/Bradlom

• Ako členka Spoločnosti Milana Rastisla-

•

článku pána Kanisa cez ostatné odborné,
Ďakujem za BRADLO. teším sa na kažhistorické, spomienkové, ktoré tak lahodia
mojej duši – a nepochybne aj každému z náš. dé číslo. Platím Vám rád básňou:
Ďakujem Vám preto vážení autori článkov a
Domovine
to s úprimným prianím, aby úroveň nášho
časopisu pretrvávala i naďalej. Ešte k sloTam, kde sa Tatry neba dotýkajú,
vu šéfredaktorky: je skutočne potrebné riešiť
z pŕs zeme pramení Váh, Hron,
finančný problém s vydávaním: čo tak zvýšiť
kde zem sa s nebom objímajú,
členský príspevok?
tam rodinu mám, rodný dom.
Anna Aponyiová,Piešťany

• Velice děkuji za poslední číslo časopisu

BRADLO. Je velmi pěkne sestavené a ráda
bych někdy podle Vašeho vzoru vydávala
ODKAZ naší společnosti. Bohužel, zatím nemám – ani redaktor dr.Tom,is – na túto práci
čas a už dlouho jsme nic nevydali. Srdečně
Eva Broklová
(předsedkyně Masarykovy společnosti)

•

Děkuiji za zaslání časopisu BRADLO.
Zásilka mi byla doručená jaksi symbolicky
va Štefánika znovu beriem do rúk posledné právě dnes, dne 21. júla – v den Štefánikočíslo nášho občasníka Bradlo. Vysoko oce- vých narozenin…
ňujem všetky príspevky a to od úvodného
Josef Kramář

Spomíname a pripomíname si
IVAN KADLEČÍK 8. 4. 1938 – 15. 7. 2014
„Áno, pokladám sa za pútnika, čo sa cestou pozorne obzerá
dozadu i vpred i po okolí ako moji predkovia…, čo nikdy nesedeli
na jednom teplom mieste. Svoj domov si nesiem v uzlíku (jazyka
pamäti), aby sme nepoblúdili pričasto.“ (I. Kadlečík: Žiť sa dá len
autobiograficky)
Definitívne uzavreté dielo Ivana Kadlečíka, pútnika s pamäťou
a jazykom, hľadalo napriek všetkej nemravnosti sveta jeho lepšiu
podobu – v sebe i v nás.
Spájalo, spojilo zdanlivo nespojiteľné – život s tvorbou, vlastný
život s vlastným dielom. To u nás bolo skôr výnimočné ako bežné. Preto jeho neopakovateľná sebatvorba osobnosti ľudskej či
občianskej a literárnej či literátskej, to sebapotvrdzovanie životom
pôsobí stále zvláštne, ale najmä originálne. A inšpiratívne. Mravný odkaz autora je rovnocenný jeho textom.
Život v slove a v etike, ktorý si Ivan Kadlečík zvolil, predstavoval komunikáciu, ktorá pomáhala žiť. Jemu i nám. To napísané
naďalej zostáva s nami. To zapísané a napísané je totiž tá, ako
vravel vo svojich Epištolách, chrbtová kosť s jemnými kostennými
ihličkami, ktoré nám Ivan zapichával do hrdla ako memento svedomia.
Potrebovali sme to vtedy aj dnes, budeme to však potrebovať
najmä zajtra, keď sa budeme vracať už len k jeho živému dielu.
Ale vlastne cezeň predsa len aj k jeho ukončenému životu. Aj
napriek tomu, že život v slove a v etike sa dnes už čoraz menej
nosí. Ale možno práve preto.
(Rudolf Chmel, Život v slove, Pravda, 19. 7. 2014)

Stráži ho Kriváň, s Poľanou a Sitnom,
tam rozvoniava žita lán.
Tam lipa vonia pred kostolom,
v ňom studničku pre dušu mám.
Tam hory chránia deti svoje,
včas-nečas ako mať ich vítajú.
Keď padne noc aj hviezdne roje
modlitbu vďaky spievajú.
S pozdravom Daniel Šovc

Pripomenuli sme si…
23.9. - piate výročie úmrtia pplk.
pplk. Ing. Antona Ziga
6.10. - tridsiate piate výročie úmrtia
RNDr. Ľudmily Pajdušákovej CSc.,
2.11. - pätnáste výročie úmrtia Milana Antala
12.11. - nedožité 90 narodeniny
Audouina Dollfusa
1914 – 1994 - nedožité sté narodeniny a 20.
výročie úmrtia Anny Slezáčkovej
S láskou spomíname…

ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV
10.4. 2014 vo veku 91 rokov zomrel člen Klubu priateľov TGM a MRŠ v Martine JUDr. Ivan Šenšel (91 )
19.10. 2014 vo veku 78 rokov zomrel RNDr. František Kele PhD
2. 10. 2014 Dušan Harušťák z Drietomy (75)
9. 12. 2014 RNDr. Igor Túnyi DrSc (65)
Česť ich pamiatke!
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Svätý Peter a M. R. Štefánik
Obec Svätý Peter sa nachádza asi 7 km od Hurbanova, neďaleko Komárna, v jednej z najteplejších oblastí Slovenska.
V období 50-tych až 90-tych rokov 20. storočia sa dedina
nazývala Dolný Peter. Evanjelický slovenský cirkevný zbor
(evidujeme iba 175 členov na území okolitých 7 obcí) vznikol po 2. svetovej vojne, po presídlení Slovákov z Maďarska
i bývalej Juhoslávie. Kostol si postupne zhotovili nadstavbou, prestavbou a dostavbou pôvodnej maštale. Posviacka
kostola bola 25. 11. 1956.
Možno ste si niektorí po prečítaní titulku tohto článku pomysleli, že jeho obsahom bude nejaká úvaha, čo by malo
spájať svätého Petra s Milanom Rastislavom Štefánikom,
významnou osobnosťou Slovenskej republiky. Témou tohto
článku je ale to, čo spája obec Svätý Peter a najmä svätopeterský cirkevný zbor s M. R. Štefánikom, hoci tu nikdy
nebol.
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Dve podujatia v spolupráci so
Spoločnosťou M. R. Štefánika v Piešťanoch
V jesenných mesiacoch október a november sa každoročne
uskutočňujú v Piešťanoch významné medzinárodné filmové festivaly so sprievodnými podujatiami.
V októbri to bol 8. ročník festivalu ASTROFILM, na ktorom
bola Spoločnosť M. R. Štefánika partnerom projektu. V rámci
trojdňového podujatia odznela pre verejnosť prednáška „Posol
hviezdnych diaľav – M. R. Štefánik, ktorú predniesla v kinosále
MsKS Fontána Mgr. Mária Gallová. Okrem prednášky mali možnosť účastníci podujatia vidieť aj slovensko-francúzsky film „Neuveriteľný osud“, ktorý poskytla Nadácia M. R. Štefánika. Obe
podujatia sa stretli so značným ohlasom – s prianím, aby budúci
rok tieto materiály boli sprístupnené i pre ostatných pracovníkov
kultúrno-vzdelávacích a výchovných zariadení.
V novembri 2014 sa uskutočnil už 10. ročník festivalu EUROTOUR – prehliadka filmov o cestovaní, krajine a človeku. Jedným
z hlavných prednášateľov mal byť RNDr. František Kele PhD.
Žiaľ, nečakaná tragická smrť zabránila Ferkovi vystúpiť na tomto fóre. Vo foyeri Fontány však účastníci podujatia mali možnosť
pozrieť si výstavu fotografií z jeho ciest po svete a k prítomným
sa prihovorili MUDr. Igor Čech (spomínal na spoločné cesty s F.
Kelem po svete) a Ing. Ján Tatara.
Na oboch podujatiach boli prítomní aj členovia piešťanského
klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Klub S MRŠ v Piešťanoch pripravuje na rok 2015
zájazd do Vojvodiny na Slovenské národné slávnosti
do Báčskeho Petrovca.
Predpokladaný termín: 31. 7. – 4. 8. 2014.
V prípade záujmu kontaktujte Danielu Valovú, tel.
číslo 0911 855 513 alebo email: dn.valova@gmail.com
Ďakujeme.

Čo nás teda spája? V našom kostole sú najcennejšie 2 drevené lustre, pôvodne na obyčajné sviečky, ručne zhotovené v roku 1879. Najprv viseli v chráme Božom na Košariskách, kde na ne v rokoch detstva, dospievania pozeral M.
R. Štefánik. Možno s inými chlapcami pomáhal kostolníkovi
zapaľovať sviečky na tých lustroch pred službami Božími.
Určite na ne mnohokrát pozeral i pri počúvaní kázní svojho
otca, kňaza. Aj pri pohľade na ne premýšľal, čo by chcel v
živote dosiahnuť.
V roku 1956 daroval tie 2 lustre košarišský zbor nášmu cirkevnému zboru. Pred asi troma rokmi zomrel starší člen
nášho zboru, ktorý sa mi kedysi pochválil, že on a dvaja ďalší chlapi v tom r.1956 naložili na voz, ťahaný koňmi, dostatok sena, išli do Košarísk, opatrne lustre naložili a doviezli
ich k nášmu kostolu, kam boli zavesené. Sme hrdí, že lustre
z 19. stor., jedinečne spojené s osobnosťou generála M. R.
Štefánika, sú práve v našom kostole, na juhu Slovenska.
Už viete, čo má spoločné Svätý Peter a M. R. Štefánik?
Čiastočne… Omnoho kvalitnejšie to pochopíte, precítite,
keď k nám, do Svätého Petra, čím skôr pricestujete…
Miloš Zaťko

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za finančné
dary, zaslané od novembra 2013 do konca mája 2014
• Z Bratislavy: Miroslav Babiak, Alica Szabová, Anna Bernátková,
Zora Kedrová
• Z Košíc: Anna Klincová, Ľubica Maková, Eva Kmaková
• Z Martina: Ivan Šabo
• Z Prievidze: rodina Koudelková
• Z Jacoviec: Vladimír Štefanovič
• Z Piešťan: Anna Aponyiová
• Z Prešova: Štefan Verbovský
• Z Trakovíc: Janka Martinovičová
• Z Hurbanova: Ingrid Zahorecová
• Coop Jednota Senica
• Priaznivcom-sympatizantom, ktorí formou pravidelných príspevkov, zadaním trvalého príkazu pravidelne prispievajú na
činnosť S MRŠ a jej časopis 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 2013-14.
Ďakujeme!
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Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

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

tlačiareň
Piešťany
www.pnprint.sk

Na základe schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika dňa 22. novembra 2014, od 1. januára 2015 prichádza k úprave členského príspevku nasledovne:
seniori 5 €, ekonomicky činné osoby 10 €. Cena jedného
výtlačku časopisu BRADLO je 2,50 €, ročný poplatok 5 €.

Číslo účtu Spoločnosti M.R.Štefánika: 0037243196/900
Na tento účet s krátkym oznamom (členské, predplatné,…)
je možné uhrádzať všetky platby. Platby je možné uskutočniť aj priamou platbou u pokladníčky S MRŠ, ako aj poštovou
poukážkou.
V prípade Klubov S MRŠ privítame hromadnú úhradu (členské
+ časopis Bradlo) zaslanú spolu so zoznamom platcov.
Vzhľadom na to, že objednávka BRADLA jednotlivcami sa každoročne obnovuje, prosíme po úhrade oznámiť záujem o zasielanie BRADLA v roku 2015 (mailom, telefonicky, listom na
adresu šéfredaktorky). Termín do konca marca 2015.
Ďakujeme

DOPISOVATEĽOM BRADLA
• Termín uzávierky príspevkov do č. 68 je 25. máj 2015.
• 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

Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo

Nech svetlo, ktoré je symbolom Vianoc sprevádza všetkých
Vás i Vašich blízkych v celom
ďalšom roku. Úprimne želáme svetlo pokoja v srdciach a
mier vo svete, svetlo porozumenia, lásky, pravdy, spravodlivosti, svetlo poznania a slobody s
vďakou za spoločne vytvorené dielo a poďakovaním za doterajšiu spoluprácu.
Predseda S MRŠ Ing. Ján Tatara
a šéfredaktorka časopisu BRADLO
Mgr. Mária Gallová
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