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Mať vlastný vesmír je asi taký dar, ako 
mať svoj vlastný svet. Dotyk s métou vy-
voláva síce veľkú radosť, no získanú za 
cenu veľkých  trpkostí. Veľké veci sú sku-
točne odkázané na veľkú bolesť. Keďže 
je bolesť neprenosná, aj človek sa stáva 
veľkým len cez svoju identitu. Cez seba 
samého.

Ludwig van Beethoven sa vyjadril za 
všetkých: utrpením k radosti.

Získať vlastný vesmír predpokladá 
vládnuť vlastnou optikou. Vyžaduje svoj-
ský pohľad na svet i všetko, čo ho dekoru-
je asi tak, ako tie plejády a najády hviezd 
obklopujú bohorovné slnko. Slnko je zá-
zračný  jav. Zvláštny úkaz, ktorý cítite a 
vidíte i vtedy, ak prechádza fázou svojho 
zatmenia. Hviezdna logika sleduje svoje 
odtiene aj v pozemských osudoch a Pla-
tón, fi lozof Platón jej vštepil kategorický 
kód: človek je len tieňom akéhosi ideálu, 
ktorého sídlo je v hlbokej večnosti, neko-
nečnosti, kdesi v záhadných diaľkach, z 
ktorých sa jeho paprsky uchytia tu dolu 
len vtedy, ak sa k nim človek vytrvalo 
hlási. Získať si priazeň vyššieho princípu 
stojí teda mnoho, mnoho potu…

Mať svoj vlastný vesmír je teda dar 
vyslúžený  vo  svete  síl,  ktoré  sa  len  tak 
ľahko svojich pozícií nevzdávajú.

Kult sily, kult dynamiky a kult harmó-
nie sú body, o ktoré možno oprieť defi ní-
ciu Štefánika; osobnosť vlastenca, ktorá 
sa tak dlho a plazivo odklína zo svojho 
zatmenia, kde ťažisko pevnej nátury a 
tvrdej ruky neústupne udiera do duše kaž-
dého, kto vykazuje aspoň elementárny cit 
pre svet ľudských ambícií. Kto cíti, že sa 
cíti…

S bolesťou opustiť svoj kraj a s boles-
ťou sa doň vrátiť, nebýva každodenným 
javom. Nie každému je okno do sveta sú-
časne aj oknom do vlasti, zrkadlom, ktoré 
ho bodavo osvecuje vždy, ak sa vychýli zo 
svojho stredu a jeho smer naberá falošný 
kurz.

Málokedy nám bola daná ponuka vi-
dieť i cítiť panoramaticky. Vzniesť sa na 
chrbte orla, ktorého skúsenosti a postre-
hy vnímajú svet vo všetkých spektrách. 

Vo všetkých priesakoch, vo všetkých 
väzbách, kde sa ľudské merítko a ľudský 
rozmer nadnáša nad priepastné hlbočiny 
sebectva, sebapýchy a svojvôle, aké plodí 
malosť a krehkosť ujarmených ľudských 
osudov.

Vidieť svet panoramaticky môže len 
ten, kto po ňom chodí s otvorenými oča-
mi, kto sa nezdráha pozrieť sa mu do očí 
a kto stotožní tento dotyk s vierou i or-
tieľom nad sebou samým. Vidieť seba a 
cez seba boj o dobro, zisk a rentu tam, kde 
sa čeria spodné vody ľudskej drámy je ry-
som tých, ktorým je vec pevných predsa-
vzatí vecou osobnostnej etiky, mravným 
imperatívom, ktorý človeka nielen regu-
luje, ale aj koreluje.

Čas na to vyčlenený sa často meria na 
sekundy.

V merítku svetových dejín je aj post 
Štefánika sekundovou záležitosťou. Je to 
však post statočnosti, v ktorej sa – alebo – 
v ktorej si merali sily silné mocnosti. Bol 
to však zlomok večnosti a nekonečnosti, 
v ktorých musel svet zaregistrovať aj nás. 
Veľké a vážne chvíle netrvajú dlho,  asi 
tak ako netrvajú dlho vážne a veľké úka-
zy. No pamäť, pamäť je vo väčšine nevy-
mazateľná…

Mať svoj vlastný vesmír nebýva lac-
no získaný dar. Nie je to veno, je to zisk 
s pietnym a  posvätným vencom. Je to 
úspech, ktorého erb honosí teba v styku 
so svetom a cez ktorý sa svet dotýka všet-
kých nás. Vtedy, keď sa zjavia hviezdy, 
rozčerí sa nám zrak. Zaostríme optiku a 
máme pocit, že nás čosi nevdojak a náhle 
oslnilo. Vtedy sa neprihovára len vesmír, 
ale aj dejiny. Jeho pravidlá a jeho zákony 
určujú náš kolobeh, tempo, rytmus všet-
kého, čo podlieha jeho vplyvu.

Vesmírny svit má skutočne povzbu-
divé účinky. Nemali sme mnoho takých, 
ktorí si s  vesmírom potykali. Je to vážny 
bod a v momente, ak sa k nemu človek 
odhodlá, nesmie od svojho rozhodnutia 

upustiť. Nesmie, alebo nemal by zakolí-
sať.

Táto vlastnosť získaná ťažkou skúse-
nosťou je vlastne nosným prvkom Štefá-
nikovho charakteru. Vyniesla mu post v 
kuloároch diplomatických sfér, v prijíma-
cích salónoch veľmožov, stratégov a pozí-
cií, rezidencií, kde sa delili insígnie novej 
Európy a kde sa pojem Slovák stotožnil s 
pojmom Štefánik.

Skúšobným kameňom každého veľké-
ho diela je čas a postoj jeho tvorcu voči 
nemu. Je to vlastne stav, podľa ktorého sa 
pozná, či tu otázka času je alebo nie je. 
Štefánika skutočne vznecoval a poburoval 
čas, ktorý bolo treba absolvovať v urče-
nej dobe a v určenom priestore tak, aby sa 
jeho chod vyvíjal v prospech jeho ambí-
cií. V prospech svojej vlasti.

Vôbec: fenomén vlasti sa stal erbovým 
znakom celej jeho diplomatickej ekvilib-
ristiky. Nedbalé tušenie sa veľmi rých-
lo stalo skutočnosťou a nebolo času čas 
nevyužiť. Otázka vlasti hýbala Európu a 
každý národ, ktorý mal čo len akú-takú 
možnosť sa jej okamžite uchytil. Okamžite 
robil kroky prekročiť svoj vlastný tieň…

Isté veci odveje vietor, istých sa člo-
vek musí vzdať. Odvejú sa tajomstvá a 
skutočné poznanie, pravé a presné po-
znanie sa v závetiach nedá spoľahlivo 
zistiť. Štefánik nám nezanechal posled-
né slovo ani rozlúčkovú reč. Túžil, aby 
sa vrátil celý. Živý, taký, aký bol a aký 
zostal. Ubolený, vyčerpaný, ale spokojný. 
Spokojný so sebou samým i dielom, ktoré 
odovzdal do vienka svojmu národu, nie 
pre svoju, ale pre jeho pýchu. Len dvakrát 
sme v dejinách zožali skutočný medziná-
rodný úspech: v diele Cyrila a Metoda a v 
diele Milana Rastislava Štefánika. Aj prví 
aj druhý patria k európskym veličinám… 
Patria teda aj, ak nie predovšetkým, nám.

Mať vlastný vesmír je asi taký dar, ako 
mať svoj vlastný svet.

Vladimír Zuberec, 1990
(Z publikácie Človek a čin)

Mat svoj vesmír…

‘
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Prvý deň cesty: 30. apríla 
2015, ráno 4.30; autobusová 
stanica Bratislava. Dekabus 
prichádza ako obvykle pres-
ne podľa plánu, nastupujeme 
a vyrážame spolu s ostatný-
mi spolucestujúcimi na ces-
tu dlhú viac ako 4500 km a 
vedúcu siedmymi štátmi Eu-
rópy. 

Cesta rýchlo ubieha, ob-
ligátna zastávka nad Mond-
see a onedlho už vstupujeme 
do Nemecka. Krátka prehli-
adka milého mestečka Bad 
Reichenhall (veľmi pekná 
budova mestského múzea) a 
v podvečer už nás víta naša 
známa ubytovňa Jugendher-
berge v Augsburgu s prí-
jemným a ústretovým perso-
nálom. Po ubytovaní sme sa 
krátko prešli mestom – maje-
státna radnica, veža Perlach 
aj socha starého pána Ja-
koba Fuggera, zakladateľa 
slávy Fuggerovského rodu – 
všetko je na svojom mieste, 
tak, ako sme to videli minule.

Na druhý deň vyrážame 
po bohatých raňajkách (na 
raňajkách Nemci nešetria) 
na západ a po krátkom tápa-
ní prekračujeme hranicu do 
Francúzska. Cestou vypú-
šťame z programu pôvodne 
plánované Méty a pridáme 
prehliadku korunovačnej ka-
tedrály francúzskych kráľov 
v Remeši. Mohutná, maje-

státna gotická stavba, jedna 
z najväčších vo Francúzsku. 
Nad hlavným oltárom je šesť 
vitráží od Marca Chagalla. 
Ich obsah a hodnotu ocení-
me po preštudovaní panelu, 
na ktorom je presne označe-
né, čo je na ktorej vitráži zná-
zornené.

Do Paríža sme prišli už 
za tmy a po malých ťažkos-
tiach sme vystúpili pri ho-
teli Forest Hill v Meudone, 
veľkej, modernej budovy so 
všetkým pohodlím a služba-
mi, aké moderný hotel môže 
ponúknuť. 

Tretí deň našej cesty patril 
Parížu. Po položení venče-
kov k soche M. R. Štefánika 

a jeho ochrancu, profesora 
Janssena v parku pri Ob-
servatóriu, kde nás obetavo 
čakal v málo príjemnom po-
časí náš verný priateľ Daniel 
Compagnon, sme vyrazili ob-
javovať Paríž. 

Dekabus nás odvážne 
zaviezol do samého stredu 
mesta, k Eiffelovej veži, kde 
sme sa rozdelili na menšie 
skupinky, každá podľa svoj-
ho záujmu a zamerania. My 
sme zamierili na esplaná-
du paláca Chaillot, odkiaľ je 
nádherný výhľad na Eiffelo-
vu vežu na jednej strane a 
krásne námestie Trocadéro 
s veľmi peknou jazdeckou 
sochou maršala Focha na 
druhej. Maršal Foch (vte-
dy ešte generál) bol veľkým 
podporovateľom Štefánika, 
pozorne sledoval jeho vojen-
skú kariéru a viackrát mu po-
mohol premáhať byrokraciu 
francúzskych úradov. 

Metrom sa  premiestňuje-
me pred samé srdce Paríža 
– katedrálu Notre Dame – a 
ďalej okolo monumentál-
nej radnice (Hôtel de Ville) 
na námestie Bastilly a po-
tom už parížskymi ulicami 
k Vogézskemu námestiu, 
vraj najkrajšiemu v Paríži. 
Po ceste nás zaujala socha 

Pierra Carona de Beaumar-
chais, bonvivána a mierneho 
dobrodruha z osemnásteho 
storočia, ale nakoniec – ako 
ukázali ďalšie stáročia – sve-
tového spisovateľa a tvorcu 
nesmrteľného barbiera Figa-
ra zo Sevilly. Za satirické tex-
ty jeho hier si užil svoje, kráľ 
Ľudovít XVI. ho dal dokonca 
posadiť do Bastilly, obávané-
ho kráľovského väzenia, ale 
nakoniec predsa len vyviazol 
so zdravou kožou. 

Vogézske námestie s jeho 
mimoriadnou stredovekou 
architektúrou splnilo naše 
očakávania a prehliadku 
Paríža sme ukončili putova-
ním na jeho samotný okraj, 
do baziliky Saint Denis, v kto-
rej sú uložené ostatky mno-
hých francúzskych kráľov. 
Na naše sklamanie bola 
krypta už neprístupná, ale 
nádherné vitráže nám neprí-
jemnosť zo zmarenej prehli-
adky nahradili. 

Na štvrtý deň našej cesty 
sme opustili náš pohodlný 
hotel a vyrazili na juh. Pri Or-
léans sme si pripomenuli tu 
mladú dievčinu, ktorá si naiv-
ne myslela, že urobí správnu 
vec, keď pomôže mocným k 
ešte väčšej moci a budú jej 
za to vďační. Zomrela bo-
lestivou smrťou, upálená na 
hranici a málo jej bolo platné, 
že je dnes vyhlásená za svä-
ticu. 

Clermond-Ferrand, prí-
jemné mesto v strede Fran-
cúzska. Na námestí jazdec-
ká socha ďalšieho smutného 
hrdinu francúzskej histórie, 
vodcu nevydareného povsta-
nia Gallov proti Rímanom 
Vercingétorixa. Útulné kavi-
arničky pod katedrálou ponú-
kajú chutné jedlá (napríklad 
teľacie na provesálsky spô-
sob, úplná lahôdka!).

Po odchode z Clermont-
Ferrandu sme obdivovali di-
vokú krásu typickej sopečnej 
krajiny (112 vyhasnutých so-

Naša dlhá cesta
(Dojmy a spomienky)

So Spoločnosťou M. R. Štefánika po Európe

Trasa našej cesty. Foto: G. Szaboová.

Pod meudonským observatóriom. Foto: D. Hricová.
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piek!) s majestátnym Puy de 
Dôme na obzore.  

Naša cesta nás vedie ďa-
lej na juh a niekoľko desia-
tok kilometrov severne od 
Monpellieru prichádzame k 
zázraku moderného inžinier-
stva, mostu pri meste Millau. 
Ako stužka, zavesená na 
pavučinách, sa most vzná-
ša nad hlbokým údolím rieky 
Tarn. Fotoaparáty a mobily 
cvakajú. 

Do cieľa našej dnešnej 
cesty, mestečka Pézenas, 
prichádzame opäť za tmy. 
Keď po márnych pokusoch 
nájsť správnu cestu k nášmu 
hotelu prechádzame už po 
tretí raz cez malé námestíč-
ko, začínajú nervy niektorých 
účastníkov zájazdu mierne 
povoľovať. Všetko dobre do-
padne, hotel nás očakáva. 
Ďalší deň nášho putova-

nia bol oddychový a veno-
vali sme ho poznávaniu tejto 
časti južného Francúzska. 
Najprv to bol Montpellier, 
mesto s prastarou univer-
zitou a po mnoho stáročí 
pestovanou tradíciou výuky 
medicíny, kúpeľné mestečko 
Séte, posadené na polost-
rove a plné mostov a nako-
niec Agde, prístav, v ktorom 
sa formovali československé 
jednotky počas druhej sve-
tovej vojny. Emigrant z roku 
1968 pán Jiří Hucek nás ešte 
celkom dobrou češtinou obo-
známil s históriou tábora v 
Agde a ukázal nám dokonca 
jeho plán a viaceré dobové 
fotografi e. Pozdravili sme aj 
predstaviteľov Asociácie  na 
zachovanie pamiatky toh-
to tábora a nášho priateľa z 
Paulhan Joela Diaza.

Po návrate do Pézenas 
sme si pod vedením nášho 
pozvaného sprievodcu preh-
liadli mesto. Veľký širák na 
hlave a dlhý červený šál 
prezrádzali umeleckú dušu, 
ale ukázalo sa, že Jean-C-
laude je učiteľ angličtiny a 
sprevádzaniu turistov sa 
venuje zo záľuby. Budovy 
starého mesta a ich krásna 
stredoveká architektúra boli 

zrejme jeho koníčkom a ško-
da, že nás neúprosný čas 
hnal do Paulhan, kde sme 
boli očakávaní k slávnosti 
pri pomníku M. R. Štefáni-
ka. Prehliadku sme skončili 
u busty Louisa Paulhana, 
letca, Štefánikovho priateľa 
a spolubojovníka, ktorý sa v 
Pézenas narodil.

V Paulhan sa už cítime 
skoro ako doma. Víta nás 
pán Diaz a nový starosta (v 
lete boli vo Francúzsku ko-
munálne voľby), kladieme 
venček k soche Štefánika a 
užívame si spolu s domácimi 
hostiteľmi čašu výborného 
miestneho vína v mestskej 
sále. Príjemná, uvoľnená ná-
lada. Náš milý Jean-Claude 
dokonca priniesol z mestské-
ho múzea v Pézenas repliku 
prvého typu lietadla Farman, 
na ktorom sa učil lietať aj 
Štefánik. Pozeráme a obdi-
vujeme odvahu tých mužov, 
ktorí sa opovážili sadnúť si 
do takého krehkého stroja a 
vzniesť sa do vzduchu. Čas 
v priateľských rozhovoroch 
rýchlo plynie a už sa musíme 
lúčiť s prísľubom stretnutia u 
nás v Brezovej.
Ďalší deň, ďalšie dojmy. 

Barcelona, mesto svetla, 

zelene a mora. Dekabus nás 
dopravil až k svetoznámemu, 
doteraz nedokončenému 
Gaudího chrámu Sagrada 
familia, odkiaľ sme si mohli 
vybrať jednu z dvoch okruž-
ných trás na prehliadku mes-
ta. Našli sa borci (či len je-

den?), ktorí stihli absolvovať 
oba okruhy, ale to si už vy-
žadovalo presné plánovanie 
a využitie zadaného času. 
Nádherná mestská architek-
túra moderného mesta v nás 
zanechala hlboký dojem. 

Barcelona znamenala 
najzápadnejší bod našej 
cesty a  na nasledujúci deň 
vyrážame už na východ. 
Oproti pôvodnému plánu 
nemôžeme neďaleko Avi-
gnonu vynechať návštevu 
mimoriadnej architektonickej 
antickej pamiatky. Pont du 
Gard, aj keď sa veľkolepo 
klenie nad údolím rieky Gard 
vo svojej trojposchodovej 
kráse, je len malým zvyškom 

úžasného diela antických in-
žinierov zo začiatku nášho le-
topočtu – viac ako päťdesiat 
kilometrov dlhého vodovodu 
(akvaduktu), ktorý privádzal 
vodu do mesta Nemausus – 
dnešného Nîmes. Pri nepatr-
nom výškovom rozdiele 12.6 

metra medzi zdrojom vody 
a mestom dopravoval den-
ne viac ako 40 000 m3 vody, 
aby nasýtil nielen domácnos-
ti, ale aj vodotrysky, fontány, 
kúpele a parky tohto, vtedy 
pyšného a bohatého mesta.

Sám Pont du Gard je nád-
herný a spolu s  jeho oko-
lím  je  typickou turistickou 
destináciou, vyhľadávanou 
návštevníkmi z celého sveta. 
Obohatení o krásne zážitky 
a rad fotografi í odchádza-
me neradi, bolo by príjemné 
stráviť v údolí pod mostom aj 
celý deň. 

Víta nás olympijské mes-
to Grenoble. V zaujímavých 
guľovitých gondolách nás 
visutá lanovka dopraví nad 
mesto, do hrdej pevnosti – la 
Bastille – odkiaľ môžeme s 
pomocou prehľadného plá-
nu kontrolovať, pozorovať a 
porovnávať jednotlivé časti 
mesta a nádhernú výhliadku.

Francúzsko opúšťame cez 
ďaľšiu pýchu novodobého 
cestného staviteľstva, tunel 
Fréjus, dlhý takmer 13 kilo-
metrov, ktorý pretína Alpy 
južne od Mont Blanc. Popla-
tok za jeho použitie autobu-
som je vysoký, viac ako 150 
Euro, ale skrátenie cesty je 
tak značné, že sa oplatí ho 
použiť.

Do Sempione sme prišli 
už za tmy (bolo treba zavo-
lať do hotela, že meškáme) a 
GPS si s nami opäť zahrala. 
V úzkych uličkách a podjaz-
doch, ktorými nás vodila, mu-
seli naši šoféri vynaložiť všet-

Pont du Gard

Paulhan. Foto: D. Hricová.
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ko svoje umenie, aby sme 
vyviazli bez ujmy, ale podari-
lo sa. Po ďalšom telefonáte 
sme sa konečne dopravili k 
nášmu hotelu.

V Miláne prebieha počas 
týchto mesiacov svetová vý-
stava EXPO a ubytovacie 
možnosti regiónu sú vyťa-
žené k prasknutiu. Ubyto-
vanie preto bolo tentokrát 
skromnejšie, čo nám ale 
vynahradili veľmi výdatné 
raňajky s širokou ponukou 
sladkých aj slaných jedál, ze-
leniny, šalátov a iných dobrôt.

Gallarate bolo totálnym 
sklamaním. V krátkom čase, 
ktorý sme preň mali vymed-
zený, sme nenašli ani stopy 
po udalostiach, ktoré pre nás 
boli tak historické: formova-
nie légií a posledný príhovor 
Štefánika k nastúpeným jed-
notkám pred jeho tragickým 
odletom do vlasti. Utekáme 
z mesta.

Švajčiarsko bolo šiestou 
krajinou, ktorú sme pri svom 

putovaní navštívili. Krátko 
sme sa zastavili v mestečku 
Chur (blízkom najmä milov-
níkom knihy Johna Knittela 
Via Mala) a zakrátko nato 
zakotvili vo Vadúze, hlavnom 
(a asi jedinom) meste knie-
žatstva Lichtenštejn. 

Lichtenštejnsko je okrem 
iného jednou z fi latelistic-
kých veľmocí a nie div, že v 
informačnom centre je bo-
hatá predajná výstava jeho 
známok. Pešia zóna je le-
movaná modernými skulp-
túrami v nadživotnej veľkosti 
a v parčíku pred kostolom je 
súsošie kniežaťa Františka 
Jozefa II. a kňažnej Giny von 
und zu Liechtenstein, prvého 
kniežaceho páru, ktorý si za 
svoje stále sídlo zvolil v roku 
1938 Vadúz.

Prechádzame do Rakúska 
a – sklamanie. Tunel pod 
Svätým Antonom je uza-
tvorený a budeme musieť 
šplhať hore až do známeho 
rekreačného strediska a na 

druhej strane zasa dolu. Po 
obidvoch stranách cesty sa 
rýchlo objavujú snehové po-
lia, ktoré sú stále  častejšie, 
až sa zlejú do jednoliatej, vy-
sokej vrstvy snehu. Sem jar 
ešte nedorazila a bude jej to 
ešte nejaký ten čas trvať. 

Dekabus dostal zabrať, 
ale svoj súboj so stúpaním 
do výšky 1800 metrov zvlá-
dol víťazne a po krátkom 
oddychu už môžeme zísť do 
údolia a pokračovať v našej 
ceste do Öetz. 

V penzióne Haus Marita, 
našom poslednom dočas-
nom útulku pred návratom 
domov, nás víta usmievavý 
majiteľ. Príjemné izby, bo-
hato zariadené a priateľská 
atmosféra sú pre tento pen-
zión typické, cítime sa ako u 
príbuzných. Mestečko samo 
je ale takmer vymreté. Zimná 
sezóna už skončila a letná 
ešte nezačala a tak nám dá 
dosť hľadania nájsť podnik, 
kde by sme sa mohli nave-

čerať. A potom už len dobré 
víno a posedenie s priateľmi  
v spoločenskej miestnosti 
penziónu, ktoré sa pretiahlo 
hlboko do noci.

Ráno vyrážame na po-
slednú etapu našej dlhej 
cesty. Krátko si pozrieme his-
torické centrum Innsbrucku 
a už takmer bez prestávky 
mierime na východ, domov.

Do Bratislavy sme prišli 
v deviaty deň cesty v podve-
čer. Stretli sme sa na nej so 
starými priateľmi, nadviazali 
nové priateľstvá a odchád-
zame obohatení o mnohé 
zážitky a spomienky. Lúčime 
sa s našimi milými spoluces-
tujúcimi a spolu sa tešíme na 
budúce stretnutia pri podu-
jatiach, usporiadaných pod 
hlavičkou Spoločnosti MRŠ. 
Uskutočnia sa tie plány? Kto   
vie?

Ladislav Koudelka

(Preklad článku z miestnej tlače)

 
Dňa 4. mája poobede po-
ložila päťdesiatka členov 
Spoločnosti M. R. Štefáni-
ka so sídlom v Brezovej na 
Slovensku, veniec k pamät-

níku Milana Rastislava Šte-
fánika, aby si pripomenula 
96. výročie jeho smrti. Bola 
prijatá paulhanskou Asoci-
áciou priateľov Štefánika a 
jej prezidentom Joelom Dia-
zom a tiež primátorom mes-

ta p. Claudom Valérom. 
Potom bola delegácia pozva-
ná zúčastniť sa na priateľs-
kej čaši vína v slávnostnej 
sále. V priebehu tejto sláv-
nosti  a pri výmene preslo-
vov Slováci poďakovali tiež 
bývalému starostovi mesta, 
p. Bernardovi Sotovi.
Nakoniec bola prezentovaná 
maketa lietadla, ktoré bolo 

používané krátko pred pr-
vou svetovou vojnou a na 
ktorom bol jedným z pilotov 
náš krajan, Louis Paulhan 
(rodák z Pézenas). Maketu 
láskavo zapožičalo mestské 
múzeum v Pézenas pre túto 
príležitosť.  

Joel Diaz  

Paulhan
Spomienka na Milana Rastislava Štefánika
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Pripomenuli sme si výročie 4. mája 1919 na Slovensku a vo svete
V roku 2015 si Slovensko pripomína 96. 
výročie tragického úmrtia jednej z najvý-
znamnejších osobností svojich novodo-
bých dejín – Milana Rastislava Štefánika.

3. máj 2015 – V predvečer výročia úmrtia 
Milana Rastislava Štefánika sa uskutočni-
la pietna spomienka v Košariskách a na 
Bradle. Organizátormi podujatia boli mes-
tá Brezová pod Bradlom a Myjava, obce 
Košariská a Priepasné, Spoločnosť Milana 
Rastislava Štefánika, Spolok rodákov M. 
R. Štefánika, Ministerstvo obrany SR, Slo-
venské národné múzeum, Cirkevné zbory 
ECAV Brezová pod Bradlom a Košariská 
- Priepasné.
Vence a kytice položili organizátori a mno-
hé štátne a verejné ustanovizne, spoločnos-
ti, nadácie a občianske združenia k rodné-
mu domu M. R. Štefánika v Košariskách.
Súčasťou programu bolo otvorenie vý-
stavy „Potomci nezabúdajte“, ktorá pre-
zentuje výstavu miestneho cirkevného 
zboru od jeho vzniku (r. 1871), spojenej s 
koncertom Zvonkohry a operného sólistu 
Jurija Kruglova za hudobného doprovodu 
Jana Krále v evanjelickom kostole v Ko-
šariskách, po ktorej nasledovali slávnostné 
služby Božie.
Podujatia sa zúčastnil o.i. aj predseda vlá-
dy SR Robert Fico, ktorý po položení ven-
ca o.i. povedal: „Aj dnešným pohľadom je 
hodnota Štefánikových činov nesmiernym 
úspechom v  každom ohľade. Jeho vedec-
ká kariéra, ktorá sa začala po príchode do 
Francúzska, za ktorú dostal viaceré oce-
nenia, úspešná vojenská  kariéra, v ktorej 
dosiahol najvyššie francúzske vojenské 
vyznamenania a hodnosť generál. Jeho 
diplomatické schopnosti – to všetko boli 
aj na vtedajšie časy výnimočné úspechy 
a priniesli mu uznania a obdiv najvyšších 
spoločenských a politických kruhov.“
Spomienkové podujatie večer ukončil 
fakľový sprievod na Bradlo, kde boli za-
pálené štyri vatry. Na Bradle bol prítomný 
aj minister obrany SR Martin Glváč: „Mňa 
osobne teší, že tu na Bradle je vždy veľa 
mladých ľudí, ktorí si pripomínajú vý-
znamnú osobnosť našich dejín- generála 
Štefánika, jeho dielo a zásluhy pre vznik 
Československej republiky. Milan Rasti-
slav Štefánik je jednou z osobností, na kto-
ré môžeme byť právom hrdí.“
Na podujatí bola prítomná aj Heléne Ross, 
chargé d´affaires Francúzskej republiky s 

pluk. Christinou Chaulieu, pridelenkyňou 
obrany vo Viedni, veľvyslanec Talian-
skej republiky Roberto Martini, zástupca 
veľvyslankyne  ČR na Slovensku Jaroslav 
Kalfi řt, zástupca Ruskej federácie Jevgenij 
Borisenko.

4. máj 2015 – Osobnosť Milana Rastislava 
Štefánika si pripomenulo aj mesto Trnava, 
ktoré je prvým mestom, v ktorom z inici-
atívy MS odhalili sochu M. R. Štefánika 
od akad. sochára Jána Koniarka. Polože-
ním vencov k tejto soche poslanci NR SR, 
predstavitelia mesta, samosprávneho kraja, 
spoločenských organizácií, cirkví a politic-
kých strán si pripomenuli čas spred 96 ro-
kov, keď minister vojny tragicky zahynul. 
Primátor Trnavy Peter Bročka povedal, že 
v súčasnosti nám chýbajú osobnosti, kto-
ré by pri závažných problémoch a krízach 
dokázali spojiť spoločnosť naprieč celým 
politickým i nepolitickým spektrom. „Mi-
lan R. Štefánik je jednou z takýchto našich 
vzácnych osobností, pretože spája a neroz-
deľuje, nehľadí na politickú či náboženskú 
príslušnosť, ale na poctivosť srdca a mys-
le“ dodal P. Bročka pri soche.

4. mája 2015 o 10.00 hodine sa uskutoč-
nila spomienka na Milana Rastislava Šte-
fánika pri jeho pomníku aj v Devínskej 
Novej Vsi, na spojnici ulíc Opletalova a 
Janšákovej.

4. mája 2015 sa uskutočnila pietna spomi-
enka pri soche M. R. Štefánika pri Eurovei 
v Bratislave. Na podujatí bola prítomná 
Heléne Ross, chargé d´affaires a.i., štátny 
tajomník MO SR Miloš Koterec, predseda 
BSK Pavol Freššo, námestníčka primáto-
ra hlavného mesta MUDr. Iveta Plšeková, 
starosta mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto Radoslav Števčík, riaditeľ kancelá-
rie ekumenickej pastoračnej služby v OS 
a Ozbrojených zboroch SR David Varga-
eštok, predseda a členovia Nadácie M. R. 
Štefánika a S MRŠ, zástupcovia  spoločen-
ských organizácií a nadácií, ako aj široká 
verejnosť.

4. mája 2015 uskutočnil Slovenský letec-
ký zväz  pietnu spomieku pri bronzovej 
soche  M. R. Štefánika v neverejnej časti 
Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

PRAHA –  členovia S MRŠ v pondelok 4. 

mája 2015 sa zišli pri soche M. R. Štefá-
nika na pražskom Petříne, aby si polože-
ním kvetov uctili 96. výročie jeho tragickej 
smrti. Pietnu spomienku okrem  S MRŠ 
organizoval Český svaz bojovníků za svo-
bodu, Veľvyslanectvo SR v ČR, Slovenský 
inštitút, Ministerstvo obrany ČR, Armáda 
ČR a ČsOL.

(Z. Bukovská)

4. mája 2015 bola spomienková slávnosť 
aj v Spišskej Novej Vsi. Okrem pietneho 
podujatia súčasťou spomienky  bolo aj po-
dujatie pre žiakov a študentov základných 
a stredných škôl: výtvarná súťaž a jej vy-
hodnotenie. Názov výtvarnej súťaže bol 
veľmi výstižný „Generál Štefánik mojimi 
očami, mojim srdcom“. Podujatie sa usku-
točnilo za účasti primátora mesta PhDr. 
Jána Volného PhD., prednostky MsÚ Ing. 
Jely Bednárovej, predsedu Zväzu vojakov 
SR – Klubu SNV Ing. Ladislava Janíčka, 
zástupcov SZPB, riaditeľa MKC Emila 
Labaja, zástupcov spoločenských organi-
zácií, sympatizantov a mládeže. Atmosféru 
slávnostnej chvíle umocnili verše Františ-
ka Hadri-Drevenického v podaní Alžbety 
Gbúrikovej, vystúpenie husľového kvarte-
ta a fl autového tria. Diplomy a hodnotné 
knižné a vecné ceny venované mestom 
odovzdali víťazom primátor mesta a pred-
sedníčka Klubu S MRŠ. Súťaž podporila  
Spoločnosť M. R. Štefánika a OZ EPEUS 
pri Gymnáziu na Školskej ulici. Verejnosť 
mala možnosť pozrieť si najkrajšie prá-
ce vo vestibule  Mestského úradu. Všet-
ci účastníci dostali certifi káty o účasti so 
Štefánikovou podobizňou a vyobrazením 
Bradla.

(R. Kormošová)

4. mája sa pri  Pamätníku TGM a MRŠ 
v Košiciach konala pietna spomienková 
slávnosť. Po príhovore Judity Visokaiovej 
z Klubu S MRŠ v Košiciach položili účast-
níci kytice kvetov k pamätníku. Spomien-
ky sa zúčastnili aj žiaci MŠ a ZŠ v Budimí-
re s riaditeľkou dr. J. Bavolárovou.

(D. Hricová)

Tradične 4. mája v deň výročia tragickej 
smrti generála Štefánika sa pri jeho soche 
v Šuranoch koná pietna spomienka. Nebo-
lo tomu inak ani v dnešný 4. máj 2015, keď 
sa za   účasti predstaviteľov mesta, kultúr-
nych činovníkov, predstaviteľov Matice 
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slovenskej, verejnosti a žiakov šurianskych 
škôl konala pietna spomienková slávnosť s 
položením vencov k soche M. R. Štefáni-
ka. V tomto roku medzi hosťami bol aj Ing. 
Ján Tatara zo Spoločnosti M. R. Štefánika. 
Generálovu osobnosť zúčastneným pred-
stavil riaditeľ MKS RNDr. Miroslav Eliáš, 
ktorý zároveň vyzval zúčastnenú mládež, 
aby srdcom boli Slovákmi po každý deň 
v roku, nielen počas športových majs-
trovstiev sveta. O zaujímavom živote M. 
R. Štefánika  hovoril aj Ing. Tatara, ktorý 
vyjadril obdiv Šurancom zato, že Štefánik 
tu má trvalé miesto.

(M. Eliáš)

Dňa 4. 5. 2014 sa v meste Partizánskom, 
v Parku M. R. Štefánika sa pri príležitosti 
96. výročia tragickej smrti gen. M. R. Šte-
fánika položili vence k novo odhalenému  
pamätníku  M. R. Štefánika. Na úvod člen 
klubu JUDr. Marián Grman predniesol bá-
seň  od Martina Rúfusa „Víťaz“. Potom 
mal prejav primátor mesta dr. Jozef Božík, 
v ktorom pripomenul osobnosť gen. M. R. 
Štefánika a vyzdvihol jeho prácu.

(Š. Ševčík)  

Snina: Agilná pobočka Slovenskej nu-
mizmatickej spoločnosti v Humennom 
po minuloročnej výstave vo svojom sídle, 
teraz v spolupráci s Mestským kultúrnym 
a osvetovým strediskom v Snine, aj tento 
rok usporiadala 4. mája 2015 tematické 
popoludnie venované výročiu úmrtia Mi-
lana Rastislava Štefánika. Najpodstatnej-
šou časťou podujatia bola opäť výstava 
artefaktov so vzťahom k M. R. Štefáni-
kovi a opäť z pozoruhodnej zbierky zbe-
rateľa Jána Kizlinga z  Nižného Hrabovca 
v okrese Vranov nad Topľou. Slovenský 
generál a mnohé s ním späté reálie boli 
ukázané na minciach, bankovkách, znám-
kach, na vzácnych historických pohľadni-
ciach, na medailách i na ďalších druhoch 
zberateľského materiálu. Vystavené boli 

knihy, časopisy, drobné skladačky, xeroxy 
článkov z tlače z rôznych období. Pán Kiz-
ling opäť ukázal, že početnosť, cennosť a 
vzácnosť jeho zbierky je  výsledkom jeho 
vytrvalosti a  činorodosti, ktoré musí preu-
kazovať pri získavaní exemplárov svojej 
zbierky. Majiteľ zbierky obohatil podujatie 
aj svojou fundovanou prednáškou o živote 
a diele nášho národného velikána. Výstava 
sa uskutočnila v peknom prostredí snin-
ského kaštieľa. V doobedňajších hodinách 
mali možnosť vidieť výstavu aj žiaci snin-
ských škôl. Opäť treba vysloviť potešenie 
z faktu, že aj v oblasti krajného východu 
našej vlasti, ďaleko od Košarísk, Bradla, či 
Bratislavy sa mnoho ľudí zaujíma o osob-
nosť M. R. Štefánika a pripomenulo si ho 
aj touto výstavou.

(Martin Michálek)

MEUDON – PARÍŽ
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v 
Paríži usporiadalo 4. mája 2015 spomien-
kové ceremoniály kladenia vencov pri prí-
ležitosti 96. výročia tragického úmrtia gen. 
M.R. Štefánika v areáli astronomického 
observatória v Meudone pri soche generála 
M.R. Štefánika, pri stéle na rovnomennom 
námestí v 16. parížskom obvode, ako aj a 
pri pamätnej tabuli na budove jeho bytu v 
14. parížskom obvode. 
Na spomienkových ceremoniáloch sa zú-
častnili 1. zástupca primátora mesta Meu-
don Georges Koch, primátor slovenského 
družobného mesta Brezno Tomáš Abel, za 
Sekciu európskych záležitostí MZVa MR 
FR riaditeľ odboru strednej Európy Ma-
x-Olivier Gonnet, zástupca Veľvyslanec-
tva ČR v Paríži ministerský radca Daniel 
Volf, predstavitelia radnice príslušných 
parížskych obvodov, krajanských spolkov 
a slovenská komunita žijúca vo Francúz-
sku. Veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek 
Eštok vo svojom príhovore pripomenul zá-
sluhy generála Štefánika pri vzniku prvej 

Československej republiky a jeho angažo-
vanosť pri budovaní francúzsko-sloven-
ských vzťahov. 
Pri tejto príležitosti si prítomní zároveň 
uctili aj pamiatku francúzskych partizá-
nov padlých v oslobodzovacích bojoch 2. 
svetovej vojny na Slovensku položením 
kvetov k stéle francúzskych partizánov v 
SNP na námestí generála M.R. Štefánika 
za prítomnosti zástupcov miestnej Asociá-
cie vojnových veteránov.

(Daniel Compagnon)

5. máj  2015 – Na Námestí sv. Rozálie v 
Ivanke pri Dunaji sa uskutočnila pietna 
spomienka, ktorou si najvyšší vojenskí a 
politickí predstavitelia a široká verejnosť 
pripomenuli 96. výročie tragického úmrtia 
astronóma a politika, generála francúzskej 
armády a zakladateľa československého 
štátu Milana Rastislava Štefánika.  Po-
kloniť sa jeho  pamiatke a vzdať úctu  vý-
znamnej osobnosti prišiel k mohyle štátny 
tajomník  MO SR Miloš Koterec, prvý zá-
stupca GŠ OS SR gen. por. Peter Gajdoš, 
predstavitelia Vojenskej kancelárie prezi-
denta SR, predstavitelia diplomatických 
zborov Francúzska (prvý tajomník Fran-
cúzskeho  veľvyslanectva na Slovensku 
Adeline Royer) a Talianska, predstavitelia 
európskych, regionálnych a miestnych sa-
mospráv, predstavitelia MS, vojenskí ve-
teráni, obyvatelia obce a široká verejnosť. 
V úvode podujatia sa k zhromaždeniu pri-
hovoril starosta obce Ivanka pri Dunaji 
Ivan Schreiner, po ňom sa ukladali kytice 
a vence k buste generála Štefánika. Potom 
nasledovala národná vlastivedná pochôdz-
ka žiakov základných a stredných škôl k 
mohyle slovenského velikána. Položením 
venca v mene prezidenta SR zabezpečili 
príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR 
dôstojnú spomienku.

ooo
V Humennom organizovalo mesto, samo-

V Parku M. R. Štefánika v Partizánskom.

Meudon 4. máj 2015.
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správa, školské a kultúrne organizácie, 
ako aj  Matica slovenská 23. ročník pietnej 
spomienky a 18. ročník behu na počesť ve-
likána dejín.

ooo
Memoriál Milana Rastislava Štefánika 
2015
Slovenská federácia ultraľahkého lietania 
zorganizovala Memoriál M. R. Štefánika. 
Ich cieľom bolo pripomenúť pamiatku 
generála Štefánika letom z talianskeho 
Campoformido cez Slovinsko a Maďar-
sko na Slovensko (čo je jedna z možných 
trás), ktorý sa v máji 1919 skončil tragic-
ky. Pôvodný plán – letieť v sobotu 2. mája 
skoro ráno z LZLU (Lučenec) s  medzi-
pristátím na letisku  LJPT (Ptuj), odtiaľ na 
letisko LIPT (Campoformido) a v nedeľu, 
3. 5. 2015 letieť späť na LZIB (Letisko 
MRŠ Bratislava). Odtiaľ pokračovať na 
Mohylu a späť na materské letiská – mier-
ne narušilo počasie. Dážď a nízka oblač-
nosť odsunuli let na poobedie a nedovolilo 
pokračovať do Talianska.
V nedeľu 3. 5. 2015 teda letci pokračovali 
do LZIB, kde urobili v skupine prelet nad 
dráhou 31. Na čele skupiny boli tri Vipre 
(posádka s dvomi letcami Marián Sluk 
ml., Marián Sluk st., Jozef a Juraj Janko-
vičovci, Ján Slivka a Milan Cibák), ktoré 
symbolicky predstavovali trojmotorové 
Caproni. Za nimi nasledoval Sport Cruiser 
s fotografom (posádka Ľudovít a Marcel 
Palajovci) a zostavu uzatvárala francúz-
ska Cessna s kamerou na palube (posádka 
Karol Mičko, Laco Kováč a kameraman). 
Druhý prielet bol vyžiadaný pre médiá a 
patril samostatnej symbolickej formácii 3x 
Viper s trikolórou vo vleku. Formácia po 
prielete pokračovala pravým okruhom a 
pristála v skupine na dráhu 31.
Vďaka patrí všetkým  organizátorom a 
posádkam, ktorí umožnili, že aj takýmto 
spôsobom  sa podarilo uctiť pamiatku člo-
veka, ktorý stál pri zrode československej 
republiky.                                                    

výber z tlače - mg -

ZAUJÍMAVÉ PODUJATIA ŠKÔL, 
NESÚCICH MENO MILANA
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

1. LUČENEC – Memoriál
Milana Rastislava Štefánika –

úctyhodné pripomenutie si Štefánika

Od roku 2008 nesie naša škola čestný ná-
zov jedného z najväčších osobností našej 
histórie – Základná škola Milana Rasti-
slava Štefánika. Už tretí rok organizuje-

me podujatie, ktorým si my, generácia „po 
Štefánikovi“ snažíme uctiť život, dielo i 
prínos Štefánika pre súčasnosť. Pri príleži-
tosti spomienky na jeho tragické úmrtie 4. 
mája 1919 sme si pripravili v spolupráci s 
Mestom Lučenec, Domom Matice sloven-
skej v Lučenci  a po prvý raz aj so Spoloč-
nosťou Milana Rastislava Štefánika Deň 
Štefánika v Lučenci, ktorý sa uskutočnil 5. 
mája 2015.  
Sprievodné podujatia Memoriálu Milana 
Rastislava Štefánika na našej škole sme 
odštartovali už 4. mája 2015 a to 3. roč-
níkom Futbalového turnaja  o Putovný 
pohár riaditeľky školy. Turnaja sa zú-
častnili 4 lučenecké školy, ktoré si zmerali 
svoje športové sily a umiestnili sa nasle-
dovne: 
1. miesto: ZŠ Haličská cesta 7
2. miesto: Gymnázium B. S. Timravy
3. miesto: Súkromná ZŠ
4. miesto: ZŠ M. R. Štefánika

5. mája realizovali Mgr. E. Stieranková a 
J. Móricová vedomostný kvíz „Cestovateľ 
Štefánik“. Víťazným tímom sa stali žiačky 
IX. A triedy. 
5. máj 2015, to bol v meste Lučenec Deň 
Štefánika. Spolu s predstaviteľmi mesta, 
Domu Matice slovenskej v Lučenci položi-
la riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 
a 2. podpredsedníčka Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika Mgr. Jana Masaryko-
vá venček pri Pamätníku M. R. Štefánika v 
Štvrti M. R. Štefánika v Lučenci. Krásnou 
kulisou boli aj pripravení športovci, ako 
aj žiaci školy za spevu speváckej skupiny 
Rezeda a preletu lietadiel nad prítomnými. 
Nasledovala spomienka na Štefánika aj pri 
buste na ObÚ v Lučenci. 
To už sa začal 20. ročník Behu o Pohár 
Domu Matice slovenskej, na ktorom sa 
každoročne zúčastňujeme s našimi žiakmi. 
Aj v tomto ročníku sme boli úspešní nielen 
v kategórii jednotlivcov, ale aj ako škola. 
Simon Dokoupil (VI.Š) – mladší žiaci – 2. 
miesto, Dávid Joachim (VII.M) – mladší 
žiaci 3. miesto, Lucia Jakubová (V.A) – 
prípravka žiačky – 2. miesto, Simona Sar-
vašová (VI.M) – mladšie žiačky – 3. mies-
to, Nadja Kramecová (V.M) – prípravka 
žiačky 3. miesto. 
Ako škola sme vybojovali: 1. miesto – prí-
pravka žiaci, 1. miesto – mladší žiaci. 3. 
miesto – starší žiaci, 1. miesto – dorasten-
ci, miesto – prípravka žiačky, 1. miesto – 
mladšie žiačky a 2. miesto – staršie žiačky.
Našim žiakom za ich reprezentáciu ďaku-
jeme a gratulujeme ku krásnym športovým 
výsledkom. 

Ďalšou sprievodnou aktivitou bol aj 3. 
ročník výtvarnej súťaže, ktorého témou 
bol v tomto roku „Cestovateľ Štefánik“. 
Koncom januára sme rozposlali školám v 
Lučenci a v okolí propozície a 5. mája 2015 
v rámci Dňa Štefánika sa uskutočnila sláv-
nostná vernisáž výtvarných prác spojená s 
oceňovaním víťazov vo foyer MsÚ v Lu-
čenci. Všetkých na úvod privítala Renatka 
Perželová Libiaková a viceprimátor mesta 
Lučenec Mgr. Pavol Baculík. Na vernisáži 
sa zúčastnili aj predstavitelia mesta, pri-
mátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra 
Pivková, vedúca Oddelenia školstva, soci-
álnych vecí, kultúry a športu PhDr. Mag-
daléna Káčeríková, odborný zamestnanec 
školského úradu Mgr. Viliam Linduška a 
zo Spoločnosti M. R. Štefánika  Mgr. Jana 
Masaryková s manželom. Prišli i ocenení, 
hostia, žiaci školy. Slávnostnou vernisážou 
sprevádzala Mgr. Gabriela Aláčová, riadi-
teľka školy, v programe vystúpil spevácky 
zbor SPOLU-HLÁSKY a Natália Franeko-
vá z IX.B pod vedením Mgr. E. Slížovej 
a Mgr. Veroniky Dankovej. Zazneli piesne 
Hoj, vlasť moja, Keď sa Slovák, Kľúčik od 
lásky, ľudové piesne či francúzsky šansón, 
ale aj báseň Štefánikova matka. Krásnymi 
slovami  o Štefánikovi sa všetkým priho-
vorila Mgr. Jana Masaryková. 

Odovzdali sme množstvo cien, ktoré si 
všetky deti zaslúžili. Odbornú porotu, kto-
rá práce posudzovala, tvorili Mgr. Veroni-
ka Danková a Mgr.Aneta Matúšková zo 
ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a Mgr. Jela 
Hojtelová zo Súkromnej ZUŠ v Lučenci. 
Do súťaže bolo zaslaných 50 výtvarných 
prác a zapojili sa žiaci a pedagógovia zo 
ZŠ Vajanského v Lučenci, z Gymnázia 
B.S.Timravy v Lučenci, Súkromnej ZUŠ 
Gemerská cesta 1 v Lučenci, ZŠ M. R. Šte-
fánika a ZŠ Školská 1 z Fiľakova. 
I. kategória: žiaci 10 – 12 rokov
1. miesto: Líšková Veronika - ZŠ Vajan-
ského 2844/47, Lučenec

Kladenie vencov k soche M. R. Štefánika
v Lučenci.
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2. miesto: Matúška Marco - ZŠ M.R. Šte-
fánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec
3. miesto: Faizi Nilla - ZŠ M. R. Štefánika 
Haličská cesta 1191/8, Lučenec 

II. kategória: žiaci 13 – 15 rokov
1. miesto: Sekerešová Nina – ZŠ Školská 
1, Fiľakovo
2. miesto: Zvoncsárová Letícia – ZŠ Va-
janského 2844/47, Lučenec 
3. miesto: Čižmárová Sarah - ZŠ M.R. Šte-
fánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec
Čestné uznanie poroty: Golianová Ivana - 
ZŠ M.R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 
Lučenec

III. kategória: Žiaci základných umelec-
kých škôl od 10 – 15. rokov
1. miesto: Krížová Liliana - Súkromná 
ZUŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
2. miesto: Gondášová Patrícia - Súkromná 
ZUŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
3. miesto: Tóthová Rebeka - Súkromná 
ZUŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
Čestné uznanie:  Mihulová Klára - Sú-
kromná ZUŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec, 
Spišiaková Kristína - Súkromná ZUŠ, Ge-
merská cesta 1, Lučenec
Cena primátorky mesta: Nikoleta Skypalo-
vá – Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika:  Sa-
muela Ulíková - ZŠ M.R. Štefánika Halič-
ská cesta 1191/8, Lučenec
Cena riaditeľky školy: Erik Póczoš – ZŠ 
Školská 1, Fiľakovo

Srdečne gratulujeme!

ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci si veľmi cení 
vzácne stretnutie s 2. podpredsedníčkou 
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 
Mgr. Janou Masarykovou a jej manželom. 
Pozvánka k spolupráci školy a Spoločnosti 
je obrovskou príležitosťou pre obe strany 
a spoločne strávený deň, účasť na ofi ciál-
nych podujatiach počas Dňa Štefánika ako 
aj spoločný obed a prehliadka školy, bol 
úžasnou príležitosťou spoznať zaujíma-
vých a inšpiratívnych ľudí a plánovať vzá-
jomnú spoluprácu do budúcna. Ďakujeme!

Gabriela Aláčová

2. BUDIMÍR – sadenie lipy
Základná škola s materskou školou M. R. 
Štefánika v Budimíre pripravila na 4. mája 
2015  spomienku na 96. výročie úmrtia M. 
R. Štefánika. Na jeho počesť a pamiatku 
deň začali zasadením lipy –  symbolu Slo-
vanov a odhalením malej pamätnej tabule, 
ktorá bude túto udalosť pripomínať ďalším 

generáciám. Pokračovali spomienkovou 
slávnosťou v podaní žiakov a pedagógov 
v obecnom kultúrnom  dome, kde krátkou 
akadémiou si  prítomní pripomenuli život, 
dielo a význam osobnosti Milana R. Štefá-
nika. V závere dňa sa vedenie školy, spolu 
so žiakmi zúčastnilo pietneho aktu klade-
nia kytice k pomníku M.R Štefánika a T. 
G. Masaryka v Košiciach.

Jana Bavolárová

3. NOVÉ MESTO nad VÁHOM
V predvečer tragickej smrti M.R.Štefánika  
- 3. mája 2015  - usporiadalo novomest-
ské gymnázium, ktoré nesie meno jednej 
z najvýznamnejších osobností slovenských  
dejín v spolupráci s mestom tradičný 22. 
ročník Behu na Bradlo. Bežeckej štafety 
sa zúčastnilo 23 študentov, ktorí štartova-
li ráno o 9.00 hodine z kruhového objaz-
du pred gymnáziom v Novom Meste nad 
Váhom. Spolu s nimi  symbolicky odbehli 
niekoľko metrov primátor mesta Jozef Tr-
stenský, viceprimátorka  Kvetoslava Hej-
balová a riaditeľka gymnázia Mária Vitás-
ková. Trasa viedla cez Starú Turú, Myjavu, 
Priepasné, Košariská, Brezovú  pod Brad-
lom na Mohylu v dĺžke 45 km. Zastávka 
bola v Myjave pri Pamätníku M. R. Šte-
fánika a potom v rodisku, v Košariskách. 
Je to každoročná aktivita Gymnázia M. 
R. Štefánika (t.r. si gymnázium pripomína 
95-výročie svojho vzniku).

Mesto Brezno
národnému bohatierovi  

Z úcty a vďaky k Štefánikovi mu Slová-
ci postavili pomníky, básnici písali verše. 
Tak isto to bolo aj v meste Brezno. Jeho 

obyvatelia mu v dňoch 4.-5. mája 1929 od-
halili pomník v životnej veľkosti pod zá-
štitou ministra školstva  a národnej osvety 
Dr. Antona Štefáneka.  Slávnostné odhale-
nie sprevádzal bohatý dvojdňový kultúrny 
program –  koncert dychovej hudby, diva-
delné predstavenie MO MS pod názvom 
„Plukovník Švec“, futbalový zápas, ohňo-
stroj. Veľkou poctou pre Brezňanov bola 
účasť tajomníka Matice slovenskej Šte-
fana Krčméryho, ktorý sa prítomným  pri 
odhaľovaní sochy slávnostne prihovoril. 
Pomník bol citlivo skĺbený s kulisou histo-
rických domov a vhodne zakomponovaný 
do priestoru námestia.  Vplyvom deformá-
cií dejín a tým aj názorov ľudí na osobnosť 
gen. MRŠ bol pomník v roku 1952 odstrá-
nený.  
Brezňania sú hrdými Slovákmi, ako sa 
hovorí – s horehronskými náturami a tak 
mnohým osud sochy tohto národného bo-
hatiera nebol ľahostajný. Na ich šťastie, tí 
ktorí rozhodnutie o odstránení vydali, sa 
viac o sochu nezaujímali. Sochu mali roz-
taviť v neďalekých Zlievárňach Hronec na 
špeciálne čerpadlá. Vážila cca 600 kg. Na 
skúšku z nej odrezali jeden prst. Statoční 
zlievári vyhodnotili materiál ako nepouži-
teľný pre výrobu čerpadiel, hoci v skutoč-
nosti to bol 100% bronz prvej akosti. Tak 
myšlienka roztavenia utíchla. Socha sa do-
stala do podniku Mostáreň Brezno, kde le-
žala 3 roky, neskôr do garáží Technických 
služieb. V atmosfére „pražskej jari“ ožila 
myšlienka na znovupostavenie Štefániko-
vej sochy, avšak v tomto období „norma-
lizácie“ nakoniec musela odpočívať ešte 
ďalších 20 rokov. V decembri 1989 bolo 
na komisii kultúry pri mestskom úrade 
rozhodnuté o jej znovuosadení priamo na 
námestí, v srdci mesta. A stalo sa to kon-
krétne v dňoch 4.-5. mája 1990. Termín 
bol určený symbolicky podľa jej inštalácie 
4.-5 mája 1929. Po rokoch núteného za-
budnutia sa opäť Štefánik vrátil na miesto, 
kde právom patrí – na námestie. 
Tento rok uplynulo 96 rokov ako zahynul 

Pri soche M. R. Štefánika v Brezne.

Sadenie lipy v Budimíre.
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Slovák, ktorého uznával celý svet a záro-
veň 25 rokov od reinštalácie jeho sochy v 
centre Horehronia, v meste Brezne. Brez-
niansky Miestny odbor Matice slovenskej 
si pripomína výročia mnohých sloven-
ských dejateľov a tak nevynímajúc ani gen. 
MRŠ. Práve na deň 4. mája 2015 pripravil 
krátku pietnu spomienku nielen na diplo-
matického génia, človeka, ktorý celý život 
zasvätil na boj za slobodu a nebolo ničo-
ho, čo by spochybnilo jeho národnú vieru: 
„Som človek telom i dušou – neznám lásky 
polovičatej“, ale tak isto aj na históriu jeho 
sochy od vzniku až po súčasnosť.  

Ivana Kružliaková

Súťaž o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi v Partizánskom

V 135-tom roku výročia narodenia Milana 
Rastislava Štefánika sa uskutočnila v Par-
tizánskom – v meste, kde má Spoločnosť 
svoj najpočetnejší klub netradičná spo-
mienka na nedožité narodeniny velikána 
slovenských dejín. Miestom konania spo-
mienky bolo miestne Mestské múzeum a 
cieľovou skupinou, resp. osobami, ktoré 
si na Štefánika zaspomínali – školopovin-
ní žiaci vo veku 13 a 14 rokov. Účelom 
podujatia nebola len klasická spomienka, 
ale možnosť rozvinúť v deťoch zábavnou 

a kreatívnou formou prirodzený záujem 
o osobu M. R. Štefánika. Tomu všetkému 
však predchádzala niekoľkotýždňová, ba 
až mesačná príprava. Prvou bolo zriadenie 
Mestského múzea v Partizánskom za úče-
lom zadokumentovania najdôležitejších 
momentov z histórie mesta Partizánske a 
rozvíjania pozitívneho vlastenectva a šíre-
nia poznania a vzdelania cez rôzne výsta-
vy, či spoločenské podujatia. A práve jedna 
z prvých výstav v múzeu a na ňu nadväzuj-
úca súťaž o Štefánikovi úplne presne napl-
nila tieto kritériá, ktoré sa tak kladne rozví-
jajú vďaka podpore primátora doc. PaedDr. 
Jozefa Božika PhD. Lokálnemu múzeu sa 
podarilo za veľkého prispenia predsedu 

miestneho klubu Štefana Ševčíka zapo-
žičať od Vojenského historického múzea 
v Piešťanoch najkvalitnejšie spracovanú 
putovnú výstavu o živote gen. Štefánika 
na Slovensku, ktorú v mesiacoch máj až 
jún nielenže mohla vidieť verejnosť v Par-
tizánskom, ale ktorá výborne poslúžila aj 
ako jedno zo súťažných stanovíšť už spo-
menutej súťaže. Finálovej súťaži odohraj-
úcej sa v múzeu predchádzalo prvé kolo, 
ktorého sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka 
zo siedmych základných škôl a osemroč-
ného gymnázia v počte 80 žiakov. Z prvé-
ho kola sa z každej školy klasifi kovali do 
fi nálového kola v múzeu po zvládnutí testu 
prví dvaja najlepší žiaci. Pričom ani ďalší 
v poradí neobišli skrátka.V  poradí tretí a 
štvrtí žiaci boli súčasťou spomienky ako 
diváci a zároveň ich čakal spoločný výlet 
do múzea v Košariskách a na Mohylu na 
Bradle. Samotná súťaž, ktorá bola i spo-
mienkou sa uskutočnila v múzeu za účasti 
fi nálovej šestnástky, ktorá bola rozdelená 
do štyroch štvorčlenných družstiev. Sú-
ťaž sa konalav uvoľnenom, ale zato veľmi 
tvorivom duchu v dvoch etapách, pričom 
pripomínala úspešné zábavno-vzdeláva-
cie programy ako Milujem Slovensko, či 
hru Riskuj, ktorú pripravili vedúci odbo-
ru školstva Mgr. Pavol Horňan a kurátor 
múzea, pedagóg a miestny poslanec PhDr. 
Vladimír Marko so svojím tímom. V prvej 
časti súťaže na žiakov čakala vedomostná 
súťaž pozostávajúca z tridsiatich otázok, 
ktoré boli uvedené na plátne interaktívnej 
tabule. Po prečítaní otázky moderátorom 
deti za pomoci hlasovacieho zariadenia 
označili odpoveď, ktorú považovali za 
správnu. Po hlasovaní zariadenie ukázalo 
správnu odpoveď a zároveň sa žiaci, ako aj 
publikom dozvedelo z úst kurátora rôzne 
pikošky, či zaujímavosti tej či onej kon-
krétnej udalosti, zo života Štefánika, ktorú 
mapovala konkrétna otázka. Na konci ce-
lého kvízu došlo k vyhodnoteniu, nielen na 
základe príslušnosti k svojmu tímu, ale i k 
vyhodnotenou jednotlivých jednotlivcov, 
kde sa ukázalo, že mládež aj za pomoci 
svojich pedagógov dosiahla v percentuál-
nej úspešnosti naozaj výborné čísla. V dru-
hej časti súťaže žiaci využili nielen svoje 
vedomosti a um, ale aj kreativitu a spolu-
prácu, ktorou tak veľmi vynikal Štefánik. 
Ich úlohou bolo zoradiť historické udalosti 
spájajúce sa so Štefánikom chronologicky, 
nájsť správne osobnosti v pexese, správne 
poskladať puzzlle Mohyly, či v relatív-
ne krátkom čase vymyslieť krátku báseň 
o Štefánikovi. Na záver súťaže prišlo k 
oceneniu všetkých žiakov ako i najlepších 

jednotlivcov, či družstva z rúk predsedu 
Spoločnosti Ing. Jána Tataru a podpredse-
du miestneho klubu Mgr. Zdenka Cháru. 
Veľmi dobrý ohlas spomienkovej súťaže 
dokladuje aj ten fakt, že už na jeseň kurá-
tor miestneho múzea PhDr. Marko pripra-
vuje tematické podobné podujatie o ďalšej 
výraznej osobnosti našich dejín, ktorá má  
tento rok taktiež okrúhle výročie narode-
nia. Deťom je veľmi dôležité pripomínať 
velikánov našich dejín, ako aj dôležité 
medzníky z histórie, pričom práve nená-
silné, zábavno-kreatívne formy môžu byť 
práve tou najlepšou cestou.

Vladimír Marko

Vyhodnotenie súťaže v Partizánskom.

Aktuálne i dnes…

Na Slovensku pôsobí Jednota 
ČsOL v Senci. Na aktuálnosti ne-
stratil odkaz mužov, ktorí stáli pri 
úsvite našej samostatnosti v roku 
1918. „Mať v živote pevný bod a 
mravný cieľ, byť užitočný v pro-
spech celku“, slová znejúce dnes 
pre mnohých možno archaicky, 
ale ja v ne  verím… napísal nám 
JUDr. Miroslav Bilský. „Som pev-
ne presvedčený o tom, že Jednota 
bude združovať všetkých, pre kto-
rých vlastenectvo, česť a zmysel 
pre povinnosť nie sú len prázdny-
mi pojmami. Práve vlastenectvo je 
tým základným pilierom, na ktorom  
bola naša samostatnosť postavená 
a na tomto pilieri stojí dodnes. V 
týchto mierových časoch tomu 
ťažko uveriť, ale čo by boli platné 
všetky právne normy a predpisy, ak  
by nebolo dostatočného počtu mu-
žov pevnej vôle, ktorí by ich plnili 
a na ich plnenie dohliadali. Nemali 
by tieto potom väčšej hodnoty ako 
zdrap papiera. Správnosť týchto 
slov potvrdzujú aj slová prvého 
prezidenta  ČSR „Nebáť sa, Hovo-
riť pravdu a Nekradnúť: Vnútorná 
mravnosť a  spravodlivosť samé o 
sebe obsahujú v sebe všetku právnu 
moc. Preto je našim poslaním tieto 
hodnoty opatrovať, ctiť a uchová-
vať ich pre budúce generácie, aby 
sa tento základný pilier nikdy neza-
chvel vo svojich základoch.“
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* Predstavme si M. R. Štefánika ako živého človeka. 
Nie ako idol, sochu v nadživotnej veľkosti, ale ako 
vzdelaného, šarmantného vedca, vojaka, pilota, ale 
aj diplomata.
Iste, ide o najznámejšieho Slováka, ktorý kedy žil 
vo Francúzsku, ktorý si svoju známosť získal nielen 
tým, že vybudoval prvú meteorologickú stanicu pre 
francúzske letectvo, ale aj tým, že v záujme obrany 
svojich národných a demokratických myšlienok ne-
váhal vstúpiť do armády krajiny, v ktorej sa nenaro-
dil.
A toto je aj Štefánikov odkaz, že naša predstava de-
mokratickejšieho sveta nemusí mať vždy rovnaký ja-
zyk a rovnakú farbu uniformy. Dokonca že občas sa 
môžeme s nádejou dívať na hviezdy ako on, ale nako-
niec musíme zostať stáť pevne na zemi.

Iveta Plšeková

* Vždy odhodlane kráčal za svojim cieľom a pevne sa 
držal svojich zásad, či už ako vojak, politik, diplo-
mat, vedec alebo ako obyčajný človek.

Martin  Glváč

* Milan Rastislav Štefánik… spája a nerozdeľuje, 
nehľadí na politickú či náboženskú príslušnosť, ale 
na poctivosť srdca a mysle.“

Peter Bročka

* Napriek krutosti vojny Štefánik zostal človekom 
a jeho ušľachtilá povaha, jeho mravné ideály sa ne-
zmenili. Ostal verný svojim zásadám, pravde a láske. 
Miloval svoj národ, bol bratom svojim legionárom a 
oni milovali jeho. Chápal ich obete, ktoré prinášali 
na oltár rodiacej sa slobody. Stal sa vynikajúcim di-
plomatom, ktorý svojou diplomatickou eleganciou 
jemu vlastnou, riešil mnohé problémy nielen české a 
slovenské, ale európske, ba aj svetové. 

Dušan Bakoš

* Teda  dnes  spomíname  na  Štefánika, odvážme  sa 
nielen k slovám o veľkosti tejto osobnosti, ale hlavne 
k nasledovaniu a osvojeniu si jeho postojov a hodnôt, 
nech sa takto stávame bojovníkmi pre dobro našich 
blížnych, našej vlasti.

Dávid Vargaeštok

• Pietny akt sa končí hymnickou piesňou, ktorej tex-
tom Karol Kuzmány vzdal prorocky poctu aj Milano-
vi Rastislavovi Štefánikovi; on posvätil život za práva 
ľudstva, vlasť zaclonil pred ohnivým drakom, dar ho 
nezviedol, hrozba nesklonila… Nech mu naša pieseň 
slávou zazvoní.

(moderátor pietnej spomienky
v Bratislave)

Prejav  Heléne ROSS, charfé d´aff aires a.i.
Francúzskej republiky v SR

Vážený pán štátny tajomník,
vážený pán generál
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia

Je pre mňa veľkou cťou, že môžem spolu s Vami 
osláviť pamiatku generála Štefánika. Osobnosť 
Milana Rastislava Štefánika v nás evokuje celý 
osud národa i históriu vzniku jedného národa. 

Prezident Francúzskej republiky počas svojej 
návštevy na Slovensku v októbri 2013 zdôraz-
nil, nakoľko bol Generál Štefánik tiež stelesne-
ním vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom. 
„Slovenský hrdina a francúzsky občan“, napísal 
prezident Hollande vo venovaní, čím poukázal 
na blízkosť, ktorú pomohol vybudovať Milan 
Rastislav Štefánik medzi oboma našimi národ-
mi. Dané blíženie je dedičstvom našej spoločnej 
histórie, ktorú oslavujeme prostredníctvom jeho 
pamiatky.

Táto blízkosť je dnes realitou. Bezpochyby, 
obe naše krajiny si nikdy predtým neboli také 
blízke, ako keď dnes sú súčasťou spoločného 
politického a hospodárskeho priestoru, Európs-
kej únie. Napokon, chcela by som zdôrazniť, že 
okrem vzťahov medzi oboma našimi krajinami, 
taká osobnosť ako generál Štefánik nám takisto 
pripomína, aké je dôležité, aby sa všetci zomkli 
okolo spoločných hodnôt, ktoré sú založené na 
demokracii, právnom štáte a  ľudských právach. 
Toto univerzálne posolstvo Štefánika počas jeho 
pohrebu podčiarkol francúzsky maršal Ferdi-
nand Foch, pričom uviedol, že Generál „si zaslúži 
uznanie celého ľudstva“. Je na nás všetkých, aby 
sme zostali verní týmto základným hodnotám. Je 
to našou spoločnou zodpovednosťou voči budú-
cim generáciám. A postava Milana Rastislava 
Štefánika nás zaväzuje k tejto zodpovednosti.

Ďakujem za vašu pozornosť.

Z myšlienok, ktoré odzneli na pietnych spomienkach

Musíme žiť jeden pre druhého, lebo 
šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, 

ktorou sa množí vôkol neho.
M. R. Štefánik
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Pamätná izba architekta Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Miestna akčná skupina Kopaničiarsky región  v spolu-

práci s Mestom Brezová pod Bradlom slávnostne otvorila 
19. 12. 2014 Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča v 
Národnom dome Štefánikov dom v Brezovej pod Bradlom.

 Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 – 21. 12. 1947), 
najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, je 
právom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej 
architektúry a Pamätná izba je prvou stálou expozíciou na 
Slovensku venovanou tomuto architektovi. 

Návštevníci tu nájdu vzácne autentické osobné predme-
ty Dušana Jurkoviča darované jeho vnučkou Katarínou Sa-
layovou-Jurkovičovou, fotografi e, knihy, náčrty a reproduk-
cie plánov i originál travertínovej platne z tumby Mohyly 
Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Klasické exponáty 
sú kombinované s  modernou interaktívnou technikou, čo 
umožňuje vytvoriť si názornú predstavu o architektovi Du-
šanovi Jurkovičovi a precítiť  jeho vzťah k rodnému pod-
bradliansko-podjavorinskému kraju. Veľkoplošná obrazov-
ka umožňuje pozrieť si virtuálne prehliadky diel Dušana 
Jurkoviča. Návštevníkom, ktorí majú o danú tematiku hlb-
ší záujem a chcú sa dozvedieť viac údajov o vystavených 
predmetoch a ich širších súvislostiach, sú tieto údaje k dis-
pozícii prostredníctvom interaktívnej dotykovej obrazovky. 
Pre názornú predstavu je v pamätnej izbe vosková fi gurína 
Dušana Jurkoviča v životnej veľkosti a model Mohyly M. 
R. Štefánika na Bradle v mierke 1:100. Pozoruhodné je, že 
model mohyly sa dá otvoriť a vďaka tomu je možné predsta-
viť si vnútornú štruktúru tohto monumentálneho diela.

Pamätnú izbu otvorila primátorka mesta Brezová pod 
Bradlom Mgr. Eva Ušiaková spolu s autorom expozície 

Mgr. Matúšom Valihorom za prítomnosti významných hostí 
a médií. Slávnostného aktu sa zúčastnila pani Katarína Sa-
layová-Jurkovičová, prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna 
za Spolok architektov Slovenska, starostka obce Košariská 
Mgr. Anna Abramovičová, predseda Spoločnosti M. R. Šte-
fánika Ing. Ján Tatara, čestný predseda Spoločnosti MRŠ 

Peter Uhlík, za MAS Kopaničiarsky región manažérka pro-
jektu „Osobnosti našej histórie“ Mgr. Tatiana Lazarová, ma-
nažer Združenia obcí subregión pod Bradlom Ján Valihora 
a ďalší.

Na záver osobné vyjadrenie Mgr. Matúša Valihoru:
„Keď ma oslovila miestna akčná skupina Kopaničiar-

sky región so zámerom vytvoriť expozíciu venovanú archi-
tektovi Dušanovi Jurkovičovi, prvký krok, ku ktorému som 
pristúpil, bol výskum pozostalosti Dušana Jurkoviča. Bol to 
architekt, dovolím si tvrdiť, nie celoslovenského, ale stre-
doeurópskeho významu. Jeho dielo sa nachádza na území 
troch štátov – Slovenskej republiky, Českej republiky a na 
území Poľska, kde počas prvej svetovej vojny budoval v Ha-
liči vojenské cintoríny. K dielu takéhoto rozsahu som pristu-
poval s úctou a pietou. Začal som doslova od Adama, pra-
menným výskumom pozostalosti Dušana Jurkoviča, ktorá je 
uložená v Slovenskom národnom archíve. Pozostalosť má 
dve zložky – usporiadanú, kde je vypracovaný katalóg, čiže 
bádateľom je prístupná a dajú sa ľahko vybrať materiály, 
druhá časť pozostalosti je dodnes bohužiaľ neusporiadaná. 
Keďže neusporiadaná časť nemá katalóg, bádateľ musí mať 
na jej štúdium povolenie riaditeľa archívu a musí ju celú 
prelúskať. Aj táto neusporiadaná časť bola pre mňa veľmi 
zaujímavá, pretože som tam našiel informácie týkajúce sa 
vzťahu Dušana Jurkoviča k nášmu kraju. To bolo pre nás 
dôležité vzhľadom na to, že expozíciu sme orientovali na 
tvorbu Dušana Jurkoviča a na jeho vzťah k rodnému kra-
ju. Po rozpracovaní námetu, po zistení aké exponáty budú 
k dispozícii a po oslovení darcov sme pristúpili k realizá-
cii. Tu sa musím poďakovať svojej sestre Hane Valihoro-
vej – Zábranskej, ktorá je autorkou kompletného vizuálneho 
stvárnenia priestorov i samotnej expozície“. 

Vytvorením Pamätnej izby architekta Dušana Samuela 
Jurkoviča získala Brezová pod Bradlom nový, veľmi zau-
jímavý návštevnícky bod a Národný dom Štefánikov novú 
hodnotnú dimenziu.

Sylvia Maliariková

Primátorka mesta Eva Ušiaková – slávnostné otvorenie Pamätnej izby 
Dušana Jurkoviča.

Historik Matúš Valihora, autor expozície.
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KOŠICE
19. januára 2015 sa naši členovia – pri prí-

ležitosti 70. výročia oslobodenia Košíc – zú-
častnili vo Východoslovenskom múzeu v Koši-
ciach vernisáže výstavy  pod názvom „Boje o 
Dargovský priesmyk“ a 22. januára vo Výcho-
doslovenskej galérii  slávnostnej prezentácie 
knihy „Lexikón Košičanov.“ Kniha obsahuje 
medailóny ľudí z  rôznych oblastí spoločen-
ského, politického, kultúrneho, vedeckého, 
cirkevného a športového života Košíc, ktorí 
svojimi odbornými znalosťami, názormi a ži-
votnými postojmi, ale  aj entuziazmom, zruč-
nosťou a talentom  prispeli k budovaniu mesta.

Daniela Hricová

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Klub  zahájil  svoju prácu 23. apríla 2015 

prednáškou „Rod Stodolovcov – pýcha mesta 
a krajiny“. Nie je to síce  štefánikovská téma, 
ale osoba dr. Aurela Stodolu má pre mesto – v 
ktorom sa narodil: Liptovský Mikuláš – veľký 
význam. Aurel Stodola po celý svoj život 
dôstojne reprezentoval našu krajinu. Pozva-
nie na prezentáciu  jeho osoby prijal význam-
ný slovenský vedec Dr.h.c., Prof. Ing. Ondrej 
Hronec DrSc.

Najviac úsilia v tomto období však členo-
via klubu  venovali a venujú udalosti, ktorá 
by mala vyvrcholiť 10. júla t.r. Pri príležitosti 
vyradenia absolventov Akadémie ozbrojených 
síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Miku-
láši bude pred vstupom do areálu Akadémie 
odhalená Štefánikova busta, ktorej autorom je 
akad. sochár Peter Valach. 

Jaroslav Bartánus

MARTIN
Dvakrát v roku sa schádza členská základ-

ňa Klubu priateľov T. G. Masaryka a M. R. Šte-
fánika v Martine na svoje aktívne  popoludnia. 
24. apríla 2015 sa zišli členovia tejto spoloč-
nosti k spomienke na oboch velikánov, ktorých 
meno nesie Klub.Pri bustách v areáli býv. Šte-
fánikovho ústavu – dnes súčasť Lekárskej fa-
kulty UK – príhovory k účastníkom predniesli 
dr. Ivan Šabo a Mgr. Mária Gallová. Nadväzne 
na to účastníci položili k bustám kytice kvetov.

V klubovej miestnosti Astronomickej pozo-
rovateľne M. R. Štefánika si pozreli  fi lmy zo 
života T. G. Masaryka a vypočuli si  zaujímavé 

fakty zo života M. R. Štefánika.  
V družnom posedení spomínali na tých, 

ktorí položili základy Československej repub-
liky, ale aj na tých, ktorí  ju neskôr budovali a 
boli súčasťou ich malého spoločenstva.

NITRA
KLUB S MRŠ v Nitre oslávil 10 rokov 

činnosti
Dňa 15. apríla 2015 sa stretli členovia klu-

bu a pozvaní hostia na slávnostnej členskej 
schôdzi na Ev. a. v. fare na Sládkovičovej uli-
ci č. 12 v Nitre. Pripomenuli si, že 2. marca 
2005 založilo 11 členov S MRŠ klub. Odvtedy 
rozvíjajú a organizujú činnosť na poznávanie 
a šírenie myšlienkového odkazu M. R. Štefá-
nika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu 
a demokracie.

Každý dostal INFORMÁTOR č. 1/2015,  
ktorý sumarizuje  činnosť klubu od založenia v 
roku 2005 do roku 2014 (spolu 10 strán), ktorý 
zostavil Ing. Ján  Maniaček st.  a vytlačil ho 
bezplatne Ing. Ján Viliam Miklík.

Schôdzu viedol predseda klubu Ing. Ján 
Tancik, PhD. Privítal hostí: bývalého dlhoroč-
ného predsedu S MRŠ  a člena Správnej rady  
SMRŠ Ing. Jána Tataru, predsedu Správnej 
rady Zväzu vojakov SR Klubu Nitra Zobor 
pplk. v. v. Františka Chudu, starostku Klubu 
podjavorínsko-podbradlianskych rodákov Ing. 
Gabrielu Ostrolúcku a predsedu Klubu SMRŠ 
v Prievidzi Jozefa Šimka. Privítal aj prítom-
ných členov klubu.

Slávnostný príhovor a informáciu o de-
saťročnej činnosti klubu predniesol dlhoroč-
ný predseda a teraz tajomník klubu Ing. Ján 
Maniaček st., ktorý založil tento klub. Postup-
ne sa prihlasovali za členov aj ďalší a v roku 
2014 mal klub už 41 členov. Za 10 rokov sa 
uskutočnilo 33 poznávacích zájazdov, 60 
prednášok a besied. Dvakrát do roka vychád-
zal  a vychádza INFORMÁTOR klubu. Na 63 
výstavách vystavili členovia klubu 7 exponá-
tov o živote a diele M. R. Štefánika. Veľmi 
dôležitou kapitolou v práci klubu boli 3 zbierky 
na sochu generála M. R. Štefánika.  Aj napriek 
intenzívnemu úsiliu sa nazbieralo len 2071,39 
eur. V závere poďakoval členom klubu za akti-
vitu a členom Správnej rady SMRŠ, najmä jej 
predsedovi Ing. J. Tatarovi za pomoc a rady 

k činnosti.
Pozdravné príhovory predniesli hostia. 

Ing. Ján Tatara blahoželal klubu k desaťro-
čnej existencii a vyzdvihol aktivitu. Pri návšte-
vách klubov dával klub za príklad. Písomné 
blahoželanie a pozdrav prítomným poslala 
podpredsedníčka SMRŠ Mgr. Mária Gallová, 
ktorá ospravedlnila svoju neúčasť. Predseda 
Správnej rady Zväzu vojakov SR Klubu  Nitra 
– Zobor zablahoželal a poďakoval za spolu-
prácu. Starostka Klubu podjavorínsko-pod-
bradlianskych rodákov Ing. M. G. Ostrolúcka 
tiež blahoželala, poďakovala za účasť na po-
znávacom zájazde na Bradlo aj za prednášky 
a besedy o Štefánikovi v ich klube. Člen klubu 
Jozef Kútny z Močenku vyzdvihol úlohu, ktorú 
klub plní pri akciách zameraných na poznáva-
nie Štefánika mládežou.

   Potom nasledovalo odovzdávanie diplo-
mov, ďakovných listov a blahoželaní pri príle-
žitosti 10. výročia založenia klubu: diplom me-
novania za čestného predsedu klubu dostal 
dlhoročný predseda klubu Ing. Ján Maniaček 
st. Diplomy menovania za čestných členov 
klubu: Ing. Ján Viliam Miklík a Ing. Oľga Pa-
lanská, CSc. Ďakovné listy dostali zakladajúci 
členovia klubu:  Ing. Ján Maniaček st., Mgr. 
Erika Antalová, RNDr. Juraj Bárta, Juraj Bár-
ta, Mgr. Jarmila Botková, PaedDr. Jozef Gál, 
PaedDr. Cyril Ivan, Ing. Oľga Palanská, CSc., 
MUDr. Soňa Štubňová, doc. Ing. Igor Štubňa, 
PhD. Ďakovné listy dostali členovia výboru 
v rôznych obdobiach: Ing. Ján Maniaček st., 
PaedDr. Cyril Ivan, MUDr. Soňa Štubňová,  
Ing. Ján Viliam Miklík, Ing. František Baláž, 
Ing. Ján Tancik, PhD. a Mgr. Mária Ptáčková. 
Ďakovné listy za podporu činnosti klubu Mgr. 
Ivan Eľko, Jozef Kútny, akademický maliar Vi-
liam Široký a výtvarník Ján Svitek.

Posedenie s občerstvením, venovaným 
doc. Ing. Máriou Kadlečíkovou PhD. v družnej 
diskusii pri hudbe skupiny Heligónky, vedenej 
Róbertom Mokrášom, členom nášho klubu, 
ďalej pokračovalo.                                                                        

Ján Maniaček

PARTIZÁNSKE
Dňa 18. 2. 2015 sa v kultúrnom dome v 

Malých Bieliciach uskutočnila členská schôd-

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Pod bustami MRŠ a TGM v Košiciach.

V astronomickej pozorovateľni M. R. Štefánika
v Martine. Foto: I. Šabo.

S prejavom a blahoželaním na jubilejnom stret-
nutí v Nitre vystúpil za S MRŠ Ing. Ján Tatara.



strana č. 13                               BRADLO č. 69

za členov Miestneho klubu Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika v Partizánskom. Počas 
piatich rokov od založenia klubu sme si pripo-
menuli začiatky založenia klubu a podujatia, 
ktoré sa  uskutočnili  a ktoré pripravujem na 
tento  rok 2015. Schválili sme plán činnosti na 
rok 2015.

31. 3. 2015 si Partizánske pripomenulo 70. 
výročie oslobodenia mesta. Náš klub sa tiež  
podieľal na príprave výročia mesta. Výstavy 
kresieb Romana Benisku a Natálie Kohútovej 
pod názvom Zatmenie slnka a jej slávnostnej 
vernisáže sa v utorok spolu s primátorom a 
predstaviteľmi samosprávy zúčastnili aj zá-
stupcovia Spoločnosti M.R. Štefánika klub 
Partizánske.

Dňa 3. 5. 2015 sa náš klub gen. M. R. Šte-
fánika v Partizánskom  v zastúpení  SMRŠ 
zúčastnil Pochodu ktorý sa uskutočnil pri prí-
ležitosti 96. výročia tragickej smrti gen. M. R. 
Štefánika v Ivanke pri Dunaji a pri príležitosti 
4. výročia založenia ČSOL – Jednota Senec. 
Trasa pochodu viedla nenáročným terénom 
bez prevýšení. Viedla odľahlými bezpečnými 
poľnohospodárskymi cestami. Na trase boli 3 
kontrolné stanovištia, ktorými bol účastník po-
vinný prejsť. Po ukončení pochodu  bolo vy-
hodnotenie, na ktorom bola niektorým členom 
klubu udelená medaila M. R. Štefánika.

Dňa 4. 5. 2014 sa v meste Partizánskom, 
v Parku  M. R. Štefánika sa pri príležitosti 96. 
výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika po-
ložili vence k novo odhalenému  pamätníku M. 
R. Štefánika. Na úvod člen klubu JUDr. Mari-
án Grman predniesol báseň od Martina Rúfu-
sa „Víťaz“. Potom mal prejav primátor mesta, 
dr. Jozef Božík kde pripomenul osobnosť gen. 
M. R. Štefánika a vyzdvihol jeho prácu.

Dňa 28. 5. 2015 sa náš klub zúčastnil sú-
ťaže v streľbe z ručných zbraní na strelnici 
Lipovník, kde sme reprezentovali náš klub 
M. R. Štefánika v prostredí členov združenia 
Zväzu vojakov SR. Zúčastnili sa ho pp. Jozef 
Guľka, Pavol Kamzík, Tomáš Vida a Marek 
Svitok. Už piaty rok udržujeme spoluprácu so 
Zväzom vojakov SR – s klubom Topoľčany. Po 
vyhlásení výsledkov streleckej súťaže sme si 
v múzeu, v priestoroch kultúrneho domu, poz-

reli stálu expozíciu archeologických nálezov z 
blízkeho hradiska Valy. 

Štefan  Ševčík

PRIEVIDZA
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Prievid-

zi na novoročnom stretnutí navrhol a   schválil 
termín výročnej členskej schôdze. Na výro-
čnej schôdzi v priestoroch denného centra, 
kde sa členovia schádzajú na svoju pravidel-
nú činnosť, umiestnili obraz M. R. Štefánika. 
Na stretnutí odzneli mnohé príspevky, ktorých 
cieľom bolo zlepšenie spolupráce medzi klub-
mi v Prievidzi. Klub  SMRŠ v Prievidzi sa roz-
hodol dať podnet ostatným klubom S MRŠ na 
Slovensku, týkajúci sa zriadenia „požičovne“ 
DVD, krátkych fi lmov a materiálov o živote M. 
R. Štefánika. Predstava tejto činnosti spočíva 
vo vzájomnom darovaní si jedného materiálu 
každého klubu ostatným a nadväzne jedno 
stretnutie (ročne alebo polročne v pevne sta-
novenom termíne) zorganizovať na výmenu 
skúseností. Tým by sa prehĺbila spolupráca 
klubov na celoslovenskej úrovni. Túto mož-
nosť ponechávajú na diskusiu klubom v prie-
behu roka. V priestoroch klubu bola  v mesiaci  
marec vytvorená stála výstava kníh o M. R. 
Štefánikovi s možnosťou výpožičiek aj na dlh-
šie čítanie jednotlivým členom.

Členovia Klubu sa zúčastnili 3. mája 2015 
aj položenia kytice k Mohyle M. R. Štefánika 
na Bradle. Klub predložil do kultúrnej komisie 
mesta Prievidza žiadosť na realizovanie pa-
mätnej tabule alebo busty M. R. Štefánika – 
žiaľ, stanovisko mesta bolo záporné.

Jozef Šimko

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES

Rok M. R. Štefánika (máj 2014 – júl 2015) 
zameral spišskonovoveský Klub Spoločnos-
ti M. R. Štefánika na priblíženie jeho života, 
vedeckej, politickej činnosti a spätosti  so 
Spišom, hlavne medzi  mládežou v MŠ, ZŠ 
a stredných školách v meste ako aj v Spiš-
ských Vlachoch. Významnou mierou k tomu 
prospelo pripravené video, výstavky kníh i 
prezentácie, ktoré predstavovali od júna m.r. 

do januára  t.r. gymnazistky Mária Dzurňáko-
vá, Linda Gajdošová, Nikola Blahovská a Ka-
tarína Kalafutová spolu s podpredsedníčkou 
Klubu S MRŠ Mgr. Jolanou Prochotskou. Klub 
S MRŠ v spolupráci s mestom a Gymnáziom 
na Školskej ulici vyhlásil výtvarnú súťaž  s ná-
zvom  „Generál M. R. Štefánik mojimi očami, 
mojim srdcom“ do ktorej sa prihlásilo 119 prác 
z nášho mesta, z Levoče a Popradu. Súťaži-
lo sa v štyroch kategóriách: I. a II.stupeň ZŠ, 
stredné školy a ZUŠ. Vyhodnotenie súťaže sa 
stalo súčasťou pietnej spomienky k 96. výro-
čiu    úmrtia M. R. Štefánika, ktorá sa konala  
4. mája pri pomníku M. R. Štefánika. Táto ak-
tivita – ale aj ostatné, ktoré Klub vyvíja – bola 
medializovaná v regionálnej televízii Reduta a 
v regionálnej tlači.

5. marca 2015 sa v priestoroch Múzea Spi-
ša konala výročná schôdza, na ktorej za SR 
S MRŠ zúčastnil Ing. Jaroslav Bartánus. Klub 
prijal 5 nových členov a navrhol za svojho 
„čestného člena“ prasynovca M. R. Štefánika 
Ladislava Buštu z Levoče. 

Ružena Kormošová

Primátor mesta dr. Ján Volný a prednostka MsÚ 
Ing. Jela Bednárová s ocenenými žiakmi.

LISTY  Z  PRAHYLISTY  Z  PRAHY
Spomienka na Jána Kollára

Pri príležitosti 163. výročia úmrtia Jána 
Kollára pripravili slovenské spolky v Prahe 
26. januára 2015 spomienkové stretnutie 
pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch. 
O Jánovi Kollárovi pri jeho hrobe prehovo-

ril predseda Spoločnosti M. R. Štefánika 
Vojtech Čelko a modlitbu predniesol su-
perintendant Evanjelickej cirkvi a.v. v ČR 
a zborový farár slovenského zboru Marián 
Čop. Prítomných pozdravila aj lektorka 
Múzea Jána Kollára v Mošovciach Adriana 
Brázdová. Pietnu spomienku moderovala 
Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti 
Jána Kollára. Pri tejto príležitosti sa konala 
v Dome národnostných menšín prezen-
tácia knihy Slovanský Goethe v Pešti, 
ktorú napísal prof. Róbert Kiss Szemán, 
riaditeľ Balassovho inštitútu v Prahe a vý-
znamný maďarský slovakista a bohemista. 
Publikáciu predstavil a program moderoval 
predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Voj-
tech Čelko. Spomienkové stretnutie okrem 
Spoločnosti M. R. Štefánika spoluorgani-Pri pamätníku J. Kollára. Foto: Z. Bukovská.

Prof. R. K. Szemán s PhDr. V. Čelkom.
Foto: Z. Bukovská.
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zovala Spoločnosť Jána Kollára, Sloven-
ský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe, 
Slovenský inštitút, Dom národnostných 
menšín, Maďarský inštitút a Zväz Maďa-
rov v Prahe. 

Valné zhromaždenie Spoločnosti
M. R. Štefánika

Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. 
Štefánika sa uskutočnilo 19. marca 2015. 
Na programe malo aj prednášku Od typo-
grafi e k vysokej politike. Profi l Rudolfa 
Strechaja. Prednášal slovenský historik 
Mgr. Jozef Špilka z Historického ústavu 
SAV a prednáška bola veľmi zaujímavá a 
podnetná. 
Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 11 
členov a 5 hostí, medzi nimi aj tajomník 
Ćeskoslovenskej obce legionárskej Filip 
Procházka. 11 členov spoločnosti a 2 po-
zvaní hostia sa ospravedlnili.
Predseda Spoločnosti V. Čelko predniesol 
správu o činnosti za uplynulý rok a zreka-
pituloval v nej podujatia pripravené spo-
ločnosťou: prednášky, prezentácie nových 
publikácii, položenie kvetov k soche M. R. 
Štefánika na Petříne a ďalšie. Vyzdvihol 
dobrú spoluprácu s ďalšími slovenskými 
spolkami v Prahe: so Slovensko-českým 
klubom, Obcou Slovákov v Českej repub-
like, Kollárovou spoločnosťou, Historickou 
skupinou účastníkov SNP, Slovenským 
zborom ECAV a Masarykovým demo-
kratickým hnutím. Pripomenul i Dom ná-
rodnostných menšín, v ktorom sa konajú 
niektoré naše podujatia. Dobrá je aj spo-
lupráca so Spoločnosťou M. R. Štefánika 

na Slovensku. Na jej XXV. snemovaní 22. 
novembra 2014 v Piešťanoch sa zúčastnil 
člen výboru Bohdan Kraus. Prehovoril o 
našej práci a v zastúpení predsedu prijal 
diplom o udelení Čestného členstva pred-
sedovi Spoločnosti M. R. Štefánika Voj-
techovi Čelkovi. Ten sa osobne nemohol 
zúčastniť, ale B. Kraus prečítal jeho po-
ďakovanie. Správy o našich podujatiach 
sú pravidelne uverejňované v časopise 
Bradlo.
Predseda spoločnosti navrhol, aby naša 
spoločnosť pripravila Diplom Štefánikovej 
spoločnosti v Českej republike, ktorým by 
oceňovala prínos ľudí mimo našu spoloč-
nosť.
Na záver správy pripomenul V. Čelko oce-
nenia, ktorých sa dostalo našim členom: 
Ing. Božene Fukovej, ktorá sa dožila 15. ja-
nuára  osemdesiat rokov, bola v máji ude-
lená Cena Františka Kriegla a 28. októbra 
jej prezident republiky Miloš  Zeman -  tiež 
na náš návrh- udelil medailu Za zásluhy 
o štát.  Plukovník Ing. Milan Coch dostal 
pamätnú medailu pri príležitosti 70. výročia 
Slovenského národného povstania.
 Valné zhromaždenie ďalej pokračovalo 
prečítaním hospodárskej správy, správy 
revíznej komisie a návrhom programu na 
budúci rok. Po diskusii boli všetky predlo-
žené správy za rok 2014 a návrh programu 
na rok 2015 schválené 
Ďalším bodom programu boli voľby čle-
nov výboru spoločnosti. Návrh kandidátky 
predniesla J. Haluková, nového kandidáta 
predstavil V. Čelko: Dušan Klačko pracuje 
v Českom rozhlase a pochádza z Banskej 
Bystrice. 

O členstvo vo výbore a o funkcie sa uchád-
zali Vojtech Čelko, Ján Krajč, Bohdan 
Kraus, Dušan Klačko, Viliam Paulíny, Jo-
sef Vaněk a Zuzana Bukovská. 
Kandidáti boli zvolení jednohlasne a výbor 
bude v ďalšom období pracovať v tomto 
zložení: Vojtech Čelko – predseda, Ján 
Krajč – podpredseda, Bohdan Kraus – 
hospodár, Dušan Klačko – člen výboru, 
Viliam Paulíny – člen výboru, Josef Vaněk 
– revízna komisia, Zuzana Bukovská – ad-
ministrátorka.
Spoločnosť má webové stránky, ktoré sa 
stali pre členov, ale aj pre verejnosť zdroj-
om informácií. Najväčší záujem je o rubri-
ku Aktuality a Galériu fotografi í. V rubrike 
Aktuality je pripravená anketa, týkajúca sa 
100. výročia založenia Československej 
republiky, ktorej sa môže zúčastniť každý 
návštevník našich stránok.
Valné zhromaždenie bolo ukončené čašou 
vína a neformálnou diskusiou.

                                                              
OOO

Spoločnosť M. R. Štefánika sa podieľala 
na uvedení fi lmu „Lyrik“ slovenského reži-
séra Arnolda Kojnoka o Jánovi Mlynárikovi, 
slovenskom historikovi, chartistovi a disi-
dentovi. Hlavným organizátorom podujatia 
bol Ústav českých dejín Filozofi ckej fakulty 
KU v Prahe a Miroslav Michela, slovenský 
historik pôsobiaci na FiF. Medzi hosťami 
bola aj vdova po J. Mlynárikovi, slovenský 
veľvyslanec v Prahe Peter Weiss a ďalší 
záujemcovia z  radov odbornej a laickej 
verejnosti.                

Zuzana Bukovská

Poctili S MRŠ pozvaním…
 
* December 2014:
– Kopaničiarsky región Myjava „Slávnostné otvorenie pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča 

v Brezovej pod Bradlom“ /účasť zástupcov S MRŠ – J. Tatara, P. Uhlík, a ďalší/

* Apríl 2015:
– Únia vojnových veteránov SR – 2. Snem ÚVV SR Martin /účasť J. Bartánus/
– Město Břeclav, Český svaz bojovníků za svobodu a ČsOL – 70. výr. oslobodenia mesta Břeclav.

* Máj 2015:
– Mesto Šurany „Spomienkové zhromaždenie  k výročiu úmrtia M. R. Štefánika“ – / J. Tatara/
– Nadácia M. R. Štefánika Bratislava „Kladenie vencov k Pamätníku MRŠ v BA“ /J. Tatara, I. Rie-

čanský/
– Trnavský samosprávny kraj a ÚVV SR Trnava - „Fórum vojnových veteránov“
– Nadácia  MRŠ  a  Klub  historickej  techniky  Zvolen  „Predstavenie  Slovenského  vozňa  pre 

LEGIOVLAK“ /M. Gallová, B. Neumair/
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Zo stretnutí s priateľmi

– Československá obec legionárska – – Československá obec legionárska – 

Po stopách československých 
vojakov 

Ministerstvo obrany ČR a 
Československá obec legionár-
ska v apríli 2015 (16. – 19. 4.) 
v rámci Projektu LEGIE 100  
pri príležitosti 100. výročia na-
sadenia Českej družiny v Kar-
patoch a prechode 28. pešieho 
pluku uskutočnili Pietnu ces-
tu KARPATY 2015. Z Prahy, 
cez Brno, prišli účastníci do 
Svidníka, navštívili Duklian-
ský priesmyk a Údolie smrti, 
Stebník, Zborov, Becherov, 
Koniecznu, Bardejov, Banskú 
Bystricu, Badín a Zvolen a 
vrátili sa späť do Prahy. Cesta 
to bola dlhá – cez 2 tisíc km s 
množstvom prehliadok múzeí, 
pamätných miest, cintorínov, 
bojových ukážok, ale aj stret-
nutí a spomienok. 

V Banskobystrickom kraji 
to boli tri zastávky: na cintorí-
ne v Majeri pri Banskej Bystri-
ci, na mieste, kde pôvodne stál 
pomník legionárom Badíne a 
pri pamätnej tabuli gen. Šnej-
dárka vo Zvolene.

1. Na cintoríne z prvej sve-
tovej  vojny v miestnej časti 
Banská Bystrica - Majer po-
chovali 1380 vojakov ôsmich 
národností, ktorí skončili 
svoju životnú púť v rokoch 
prvej svetovej vojny v špeci-
alizovanej vojenskej nemoc-
nici v Banskej Bystrici. Podľa 
historičky architektúry Kláry 
Kubičkovej svedčí o význame 
banskobystrickej nemocnice aj  
skutočnosť, že tu dokázali hos-
pitalizovať až 6-tisíc pacientov. 
Vysoká však bola aj úmrtnosť, 
preto zriadili pri nemocnici aj 

vojenský cintorín. Podľa zrej-
me jedinej zachovanej dobovej 
fotografi e sa na hroboch na-
chádzali jednoduché kríže a ta-
buľky s menami vojakov. Klá-
ra Kubičková už pred časom 
poukázala na to, že zánik cin-
torína, ku ktorému prichádzalo 
postupne počas posledných de-
saťročí, je nekultúrnym preja-
vom, aký nemá v civilizovanej 
spoločnosti miesto. „Cintorín 
prežil ešte druhú svetovú voj-
nu, no nasledujúce desaťročia 
znamenali de facto jeho zánik,“ 
dodala. Časť cintorína, ktorú 
nestihla prekryť cesta a stav-
by, by mal dostať novú šancu 
a mesto Banská Bystrica  chce 
jeho zvyšnú časť obnoviť.

Počítajú tiež s revitalizáciou 
pomníka legionárov, ktorý síce 
priamo s cintorínom nesúvisí, 
no vymedzuje jeho približnú 
polohu. Zoznamy pochova-
ných príslušníkov ozbrojených 
síl z prvej svetovej vojny sú 
vypracované. Dodala však, že 
projekt obnovy pamätníka le-
gionárov vypracoval architekt 
Peter Surovec s názvom Spo-
ločne vyplňme biele miesta v 
histórii Banskej Bystrice z ob-
dobia 1. svetovej vojny.

Hlavnú časť obelisku zo 
známej bystrickej kamenárskej 
dielne Horn, vytvoril v roku 
1917 kamenár a sochár Karol 
Fridrich Horn. Na pomníku 
bol nápis: „Na pamiatku hr-
dinov, ktorí padli vo svetovej 
vojne zúriacej v rokoch 1914 
– 191*.“ Zaujímavosťou je, 
že rok ukončenia vojny nikdy 
nebol dotesaný. Na zachova-
nom travertínovom pomníku 
vojakov čs. légií pešieho pluku 
„Päťatridsiatnikov „Foligno“ 
pri symbolickom cintoríne  v 
Majeri je vytesané: „A ony 
vždy cítili, že vytrvať je krás-
ne“. Tieto slová legionárov 

pripomínajú nielen túžbu všet-
kých vojakov vrátiť sa domov, 
ale pre legionárov aj vieru v 
zmysel súdržnosti a angažo-
vanosti. Je potrebné, aby tento 
odkaz zostal živým krédom aj 
pre ďalšie generácie.

2. Neďaleko obce Badín v 
okrese Banská Bystrica odha-

lili v roku 1934 pomník čes-
koslovenským legionárom. 
Mal pripomínať významnú 
vojenskú operáciu, ktorej ve-
lil necelý rok po vzniku prvej 
Československej republiky  ge-
nerál Josef Šnejdárek. Armád-
ny generál  Josef Šnejdárek bol 
právom považovaný za vynika-
júceho stratéga. Ako príslušník 
cudzineckej légie sa podieľal aj 
na budovaní československých 
légií vo Francúzsku spoločne 

s M. R. Štefánikom. Vďaka 
úspešnej a premyslenej operá-
cii  sa podarilo z územia stred-
ného Slovenska vyhnať vojská 
Maďarskej republiky rád.

Pomník bol pozoruhodným 
dielom banskobystrickej so-
chárskej dielne Horn. V štvor-
coch, umiestnených na kríži, 
mal uvedené názvy plukov a 
práporov, ktoré v tejto lokalite 
bojovali. Už za Slovenského 
štátu  však z pomníka odstránili 
levov,  neskôr ho rozobrali úpl-
ne. Kamene skončili s veľkou 
pravdepodobnosťou na stav-
bách v okolí. Do dnešného dňa 
ostalo z pamätníka iba oplote-
nie a dva ihličnaté stromy.

Pomník legionárom v Majeri.

Pamätník v Badíne, ktorý vyhotovi-
la fi rma Horn. Archív: spoločnosť 

Wittmann

Pamätná tabuľa venovaná pamiat-
ke generála Šnejdárka na námestí 

SNP vo Zvolene.
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Husove výročia v rokoch  1915 a 2015 a ich súvislosti
(Začiatok odboja Čechov a Slovákov proti Rakúsko-Uhorsku)

„...i šel k smrti pevným krokem, žalmy zpívaje aneb se modle, aniž bylo při něm znamení strachu neb lítosti.“

František Palacký: Dějiny národa českého III.

V tomto roku si pripomíname 
600. výročie mučeníckej smrti 
Majstra Jána Husa, ktorý  svedec-
tvo o svojej pravej viere nespo-
chybniteľným spôsobom vydal na 
hranici 6. júla 1415 na brehu Rýna 
v Kostnici. Tam potom skončil aj 
jeho popol, aby sa nazad do „ka-
círskych“ Čiech nedostalo z Husa 
nič...

Čo znamenal Hus pre náš odboj 
v rokoch prvej svetovej vojny a čo 
znamená Hus pre mysliacich ľudí 
dnes? Na to je jednoduchá odpo-
veď. V predvečer 6. júla sa na po-
česť pamiatky Majstra Jána Husa 
rozžíhali po českých krajoch ohne. 
Česká zem sa podobala nočnej ob-
lohe posiatej hviezdami. Stovky 
ohňov pripomínali ľuďom kostnic-
kého mučeníka. Husova tradícia 
žila po stáročia a žije aj dnes. Tisí-
ce námestí a ulíc, pomníčky, busty 
nie sú pre nás planou ozdobou ale-
bo skamenenou vlnou minulosti. V 
Husovom živote a diele je dodnes 
mnoho moderného, súčasného, ne-
treba ho modernizovať a zbavovať 
dobového rúcha. Od najmenšej de-
diny až po prezidentskú štandardu 
nášho prvého prezidenta Oslobo-
diteľa T. G. Masaryka, všade sa 
stretávame s husitskou tradíciou: 
„Pravda vítězí“. Dnes je to však už 
len na štandarde českého preziden-
ta...

„Čo znamená Husova smrť?“ 
– položil si rečnícku otázku 4. júla 
1915 na prednáške v českom kra-
janskom spolku „Svatopluk Čech“ 
v Zürichu profesor Tomáš Garri-
gue Masaryk pri príležitosti 500. 
výročia Husovej mučeníckej smrti. 
Masaryk odišiel z Čiech do exilu 
na Západe koncom roku 1914, ale 
už predtým podnikal kroky, ktoré 
vyústili v roku 1918 do slobody 
Čechov a Slovákov.

Podľa Masaryka je hlavný vý-
znam Husovej smrti jasný. Jeho 
heslom bolo: stáť v poznanej 
pravde a brániť ju až do smrti. To 
Hus urobil a význam jeho smr-
ti nielen pre český národ, ale pre 
celú Európu leží v tom, že pre toto 
heslo vzplanuli veľké náboženské 
husitské vojny. Celá Európa po-
vstala proti „kacírskym“ Čechom, 
ale Žižkovi sa podarilo nepriateľa 
zdolať. Malý národ čelil celej Eu-

rópe. Týmito veľkými vojnami, 
ktoré otriasli Európou, si český 
ľud uvedomil, prečo Hus zom-
rel, a on sa stal hlavnou príčinou 
toho, že nastala nová doba. Hus 
by sa však pravdepodobne svojich 
radikálnych stúpencov zriekol. 
Hus totiž nechcel ani revolúciu, 
ani vojnu, nechcel žiadne násilie, 
chcel len opravu cirkvi a nápravu 
morálneho stavu kňazov. Upadlo 
pápežstvo, mravne poklesla celá 
cirkev a klérus. Hus veril, že neu-
čí nič nového, nechcel nič iné len 
nápravu: aby predovšetkým kňazi, 
keď hlásali kresťanstvo, žili podľa 
kresťanských zásad, ale nielen 
kňazi, ale všetci kresťania. Za hla-
vu cirkvi nepovažoval pápeža, ale 
Ježiša Krista. Prameňom pravdy 
pre Husa nebol pápež a kardiná-
li, ale Písmo a učenie pôvodnej 
cirkvi. Písmo musí byť vyložené 
vlastným rozumom a vo veciach 
svedomia väčšina nerozhoduje. V 
českej reformácii išlo ani nie tak o 
teologický problém, ale o problém 
mravný. Išlo o mravnú reformu ži-
vota a spoločnosti. V ďalšej svojej 
reči spojil Masaryk Husa s jeho na-
sledovníkmi: Jánom Žižkom, Pet-
rom Chelčickým a Jánom Amosom 
Komenským. Podľa Masaryka 
Čech, ktorý pochopí históriu svoj-
ho národa, musí ísť po Husovej 
dráhe, ak je poctivý a uvedomelý. 
Ak Husovi odporcovia tvrdia, že 
vinou Husa český národ upadol, 
nie je to podľa Masaryka pravda. 
To nespôsobil Hus, ale násilie. Ná-
rodné obrodenie sa dalo smerom 
reformácie proti Rakúsku, ktoré 
predstavovalo aj v roku 1915 pro-
tireformáciu. Masaryk poukázal 
na to, že česká idea a rakúska idea 
sú dva svety. Medzi týmito dvoma 
ideami nemôže byť zmier, pretože 
Rakúsko urobilo v Čechách pro-
tireformáciu. Počas českej refor-
mácie sa český štát osamostatnil 
a treba dúfať, že veľká svetová 
vojna povedie český národ tiež k 
slobode a že sa dožijeme českej 
samostatnosti. Masaryk v závere 
svojej reči zdôraznil Palackého 
odkaz: Boli sme pred Rakúskom, 
budeme i po ňom a ak spomíname 
na mužov ako Hus, Žižka, Chelčic-
ký, Komenský, treba si uvedomiť, 
že ako oni pracovali a bojovali za 

slobodu českého národa, „tak jest 
i naší povinností pro svobodu své-
ho národa podniknouti vše, co je v 
naší  moci“. 

Masaryk v podobnom duchu 
prehovoril aj na Husovej spomi-
enke 6. júla 1915 v Ženeve. Znovu 
zdôraznil že Hus, Žižka, Chelčic-
ký a Komenský sú pre nás živým 
programom. Túto svoju tézu však 
rozvinul ďalej vyhlásením, že zá-
kladom českej reformácie je idea 
humanity a bratstvo bolo zároveň 
aj menom aj ideálom českej národ-
nej cirkvi, cirkvi českých bratov.  
Tu sa musel vyrovnať s problémom 
zdanlivého rozporu medzi vojvod-
com a bojovníkom Jánom Žižkom 
a hlásateľom myšlienky nenásilia a 
zakladateľom bratskej cirkvi Pet-
rom Chelčickým. Práve pre ideu 
humanity sa Chelčický staval proti 
Žižkovi; bol zakladateľom moder-
nej myšlienky neodporovať zlu ná-
silím, na ktoré nadviazal o stáročia 
neskôr ruský spisovateľ Lev Niko-
lajevič Tolstoj. Tu však Masaryk 
poukázal na to, že „nejčistší idea 
humanity však nezakazuje a nemů-
že zakazovat obrany“. Práve česká 
reformácia prehlásila, že obrana 
nie je násilie. Odsudzujeme preto 
násilie, nechceme a nebudeme ho 
používať; avšak budeme sa proti 
nemu brániť aj železom. Masaryk 
pripomenul Palackého názor, že 
husiti sa bránili proti násiliu, ktoré 
rozpútali proti Husovi a jeho žia-
kom. Podľa Masaryka v každom 
spore, v každej vojne je dôležité 
vedieť, kto robí násilie a kto sa brá-
ni. Ideál humanity si žiada život, 
život kladný, nie smrť. Smrť ustúpi 
životu a táto nádej, táto povinnosť 
sú dedičstvom českej reformácie.

Tieto dva Masarykove prejavy 
prednesené na pamiatku 500. výro-
čia Husovej smrti sa považujú za 
ofi ciálny začiatok česko-sloven-
skej zahraničnej akcie počas prvej 
svetovej vojny, hoci ofi ciálne sa 
tak stalo až vydaním „Prehlásenia 
Českého komitétu zahraničného“ v 
Paríži 14. novembra 1915. V tomto 
pre vznik Československa o tri roky 
neskôr významnom dokumente sa 
okrem iného píše, že „Stavíme se 
na stranu bojujících slovanských 
národů a jejich spojenců bez ohle-
du na úspěch nebo neúspěch, pro-

tože hájí právo; rozhodnutí o tom, 
na čí straně v osudném zápolení 
národů je právo, je zásadní otázkou 
politické mravnosti, ktoré se dnes 
nemůže vyhnout už žádný čestný 
a opravdový politik, žádný uvě-
domělý národ... Věříme v koneč-
né vítězství Slovanů a Spojenců a 
jsme přesvědčeni, že toto vítězství 
Slovanů a Spojenců bude na pro-
spěch celé Evropy a lidstva... Za 
nové situace český národ nemůže 
mlčet. Proto utvořil se zahraniční 
komitét české emigrace, aby cizinu 
o pravém stavu věcí informoval a 
státníkům, politikům a publicistice 
Spojenců a neutrálních států tužby 
českého národa přednášel a český 
program hájil... Usilujeme o samo-
statný československý stát...“

Masaryk už koncom apríla 
1915 vypracoval Memorandum 
Nezávislé Čechy (Independent 
Bohemia) na výzvu tajomníka brit-
ského ministerstva zahraničných 
vecí a prednostu jeho vojnového 
oddelenia Georgea Russella Cler-
ka. Bol to program znovuzriade-
nia Čiech ako samostatného štá-
tu, s územiami Čiech, Moravy a 
Sliezska, ku ktorým by sa pripojili 
slovenské územia v Uhorsku od 
Užhorodu až po Prešporok po et-
nografi ckej hranici. Tento program 
sa neskôr aj realizoval, ale s mo-
difi káciami – nový štát nebol mo-
narchiou, ale republikou a aj jeho 
hranice boli trošku iné, než ako ich 
Masaryk načrtol v apríli 1915.

Dokument podpísal Masaryk, 
Dürich, Bohumil Čermák, Ludvík 
Fisher, František Kupka, Antonín 
Veselý, Karel Pergler, Emanuel 
Voska, Bohdan Pavlů, František 
Kopecký a za Slovákov Albert Ma-
matey a Ivan Daxner.

Ale vie sa, že už v lete 1914 
nezávisle od toho a nečakajúc 
na žiadne proklamácie a pokyny 
utvorili českí a slovenskí krajania 
prvé jednotky bojujúce po boku 
dohodových armád ako spojenci. 
V Rusku to bola Česká družina a 
vo Francúzsku Rota Nazdar – zá-
rodky budúcej Ruskej légie a Fran-
cúzskej légie. Neskôr ich ešte v 
Taliansku doplnila Talianska légia.

F. Vrábel
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Légiovlak sa vydal na svoju púť
Jednou z najambicióznejších častí projektu „Legie 100 

2014 – 2020“ Československej obce legionárskej v Prahe, 
ktorého cieľom je pripomenutie si vznik a význam českoslo-
venských légií pre vytvorenie slobodného demokratického 
spoločného štátu Čechov a Slovákov, Československej re-
publiky, je postavenie a prevádzkovanie pojazdného múzea 
légií – Legiovlaku. Ruskí legionári strávili v rokoch 1917 
– 1920 veľkú časť svojho života vo vlakových súpravách – 
ešalónoch, ktorými sa presúvali z Ukrajiny cez celé Rusko, 
Ural a Sibír až do Vladivostoku. Keďže v dôsledku kolapsu 
ruskej ekonomiky a jej pokračujúceho rozvratu po boľše-

vickej revolúcii takmer úplne zaniklo tylové zabezpečenie 
našich legionárskych vojsk, museli sa legionári postarať 
sami o seba. A tak sa nákladné vagóny postupne menili na 
pekárne, krajčírske dielne, poštové vagóny, obuvnícke a ko-
váčske dielne, nemocnice, štábne vagóny, vojenské kantíny 
i obytné vagóny, prispôsobené na dlhodobý pobyt a spa-
nie – tzv. teplušky. Veľký význam mali aj improvizované 
obrnené vagóny vyzbrojené delami a guľometmi, pretože 
legionárske vlaky boli takmer sústavne vystavené útokom 
Červených gárd.

Od samého začiatku bolo túžbou slovenských sympati-
zantov tohto projektu pripojiť k vlaku aj slovenský vagón, 
ktorý by pripomínal aj účasť Slovákov v boji za oslobodenie 
v rokoch 1914 – 1920. Zásluhou viacerých nadšencov a dar-
cov sa to aj podarilo a k legiovlaku je pripojený aj slovenský 
vozeň, ktorý je replikou zámočníckej – kováčskej dielne. 
Stavbu vagónu iniciovala Nadácia Milana Rastislava Štefá-
nika v Bratislave s fi nančnou podporou Ministerstva obrany 
SR a súkromných sponzorov. Realizácie obnovy historické-
ho vagóna z roku 1906 sa ujal Klub historickej techniky pri 
Rušňovom depe vo Zvolene so súhlasom majiteľa Železnič-
ných opravovní a strojární vo Zvolene. Táto skupina nad-
šencov má so stavbou replík historických vozňov veľké skú-

senosti, veď má na konte napríklad už aj repliku obrneného 
vlaku Štefánik z čias Slovenského národného povstania a 
stavby ďalších replík historických vozňov. Rekonštrukčné 
práce slovenského vozňa trvali päť mesiacov a vyžiadali 
si asi 1000 pracovných hodín, ktoré členovia zvolenského 
klubu odpracovali bezplatne vo svojom voľne. Na projekte 
sa podieľa aj Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika z Bre-
zovej pod Bradlom, ktorá zásluhou pána Ing. Jána Tataru 
zabezpečila do vagóna niektoré exponáty z fi rmy pána Bra-
nislava Neumaira ABATEK s. r. o.,  predaj zváracej techni-
ky,  Družstevná č. 7, Vrbové. Ďalšími darcami, ktorí nezišt-
ne poskytli predmety do vagóna zo svojich zbierok sú páni 
Anton Blaho, (HIPO MÁČOV, Diviaky nad Nitricou – časť 
Máčov), Milan Staňo, (Gazdovská vináreň – skanzen Horné 
Vestenice), pán Ing. Ivan Šesták a pán Ing. Pavel Šesták, 
obaja z Bratislavy. Historická expozícia kováčskej dielne je 
doplnená dobovými fotografi ami a panelmi s fotkami vý-
znamných Slovákov v ruských légiách, panelom o význa-
me a rozhodujúcom podiele Milana Rastislava Štefánika pri 
organizovaní légií nielen v Rusku, ale aj vo Francúzsku a 
Taliansku.

Legiovlak vyrazil na svoju púť 19. mája 2015 zo stanice 
Praha, hlavní nádraží, pričom na jeho slávnostnom predsta-
vení sa zúčastnil aj premiér českej vlády Bohuslav Sobot-
ka, slovenský veľvyslanec v Českej republike Peter Weiss 
a ďalší hostia. Legiovlak na jeho ceste sprevádza skupina 
členov Československej obce legionárskej v dobových uni-
formách ruských legionárov. Legiovlak so slovenským va-
gónom tak bude v nasledujúcich rokoch pripomínať dejiny 
československých légií a spoločný boj Slovákov a Čechov 
za slobodu a spoločný štát počas prvej svetovej vojny. Legi-
ovlak by mal zavítať aj na Slovensko v roku 2016 a potom 
opäť koncom roku 2018 a v prvom polroku 2019.

Ferdinand Vrábel

Exteriér…

a interiér légiovlaku. Foto: B. Neumair.
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sionálneho života od roku 1980 až po 2014 vyznamenaný mnohými 
vyznamenaniami.

Po zvolení za člena Správnej rady S MRŠ na Valnom zhromaž-
dení, bol gen.mjr. Ing. Marián Mikluš 17. januára 2015 Správnou ra-
dou S MRŠ jednohlasne zvolený do funkcie predsedu SR S MRŠ. 
V pracovnom nasadení a s veľkým entuziazmom začal pracovať a 
realizovať svoje myšlienky ako napredovať v plnení úloh a cieľov 
Spoločnosti.15. februára mi oznámil ochorenie chrípkou a sľubil, že 
si to musí rýchlo vyležať, aby sme mohli pokračovať v začatej práci. 
Osud však bohužiaľ napísal iný scenár. 

15. marca 2015 v podvečerných hodinách sme dostali smut-
nú správu: vo veku nedožitých 62 rokov podľahol zákernej nemoci 
náš predseda Spoločnosti M. R. Štefánika, generálmajor v.v. Ing. 
Marián Mikluš. Z nášho kruhu odišiel kolega, priateľ, skvelý človek, 
ktorý chcel aktívne pracovať, spolupracovať, rozvíjať dobré vzťahy, 
využívajúc svoje vedomosti a manažérske skúsenosti najprv ako 
člen, neskôr ako predseda Správnej rady Spoločnosti M. R. Šte-
fánika. 

Ako jeho predchodca po 12-ročnej činnosti vo funkcii predse-
du Spoločnosti M. R. Štefánika chcem vyjadriť, v mene svojom i 
v mene všetkých členov našej spoločnosti, poďakovanie za jeho 
snahu a predsavzatia, za jeho priateľskosť, spolupatričnosť a pri-
pravenosť obetovať svoje osobné pohodlie a umocňovať to štefáni-
kovské „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“.

Česť jeho pamiatke!
Ján Tatara

Rozlúčka s gen. Mariánom Miklušom
Na trenčianskom cintoríne pochovali s vojenskými poctami generá-

la M. Mikluša. Na obrade sa zúčastnila Správna rada S MRŠ,  členovia 
a sympatizanti Spoločnosti  vo veľkom počte, generalita  A SR, kolego-
via, známi, ale predovšetkým jeho milujúca rodina. 

Za Spoločnosť M. R. Štefánika sa s gen. Mariánom Miklušom roz-
lúčil Ing. Ján Tatara. Z jeho slov vyberáme: 

Sú chvíle v živote, v ktorých nastáva čas ticha, čas vnútornej 
bolesti, čas, keď sa my živí musíme lúčiť s blízkymi ľuďmi. Keď 
k nám príde tento čas, ťažko sa hľadajú a formujú slová, ktorými 
chceme vypovedať o mnohých chvíľach spoločného života, ktorými 
chceme vzdať úctu človeku a chceme sľúbiť zachovať jeho pamiat-
ku a ktorými chceme vyjadriť našu podporu jeho drahým a blízkym.

Lampa života náhle zhasla, smútok vstúpil do našej mysle, keď 
sa nám doniesla správa, že predseda našej Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika, náš priateľ, generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš 
náhle podľahol zákernej nemoci. Neuveriteľné - ale žiaľ pravdivé. 
Táto strohá správa vyvolala v nás hlboké zamyslenia sa nad ko-
lobehom života, nad prichádzaním a odchádzaním, nad striedaním 
generácií.

Odišiel skvelý človek, dobrý vojak – generál, kamarát, ale pre-
dovšetkým odišiel dobrý a milujúci otec rodiny. Z nášho kruhu odi-
šiel človek, ktorý len pred krátkou dobou prevzal kormidlo, aby sa 
snažil v Spoločnosti M. R. Štefánika hľadať nové možnosti a cieľa-
vedome ich  uvádzať do života spoločnosti. Bol pripravený obeto-
vať osobné pohodlie a ísť medzi ľudí, šíriť myšlienky a umocňovať 
to štefánikovské: „Veriť, Milovať, Pracovať!“ Netajil sa tým, že citli-
vo, ale predsa, vnesie do života spoločnosti aj troška tej vojenskej 
disciplíny.

Vážená smútiaca rodina. Do Vašej rodiny vstúpil hlboký smú-
tok. Príroda je však neúprosná a nemeniteľná. Rozhodla sa prisúdiť 
Vášmu najdrahšiemu úplný a večný pokoj. Smútok nemôže zmierniť 
žiadne slovo, len viera, že čas bude milosrdný a zahladí bolesť.

Vážený pán predseda, milý priateľ Marián, je to sotva pár dní, 
keď sme si – žiaľ už posledný raz, podali ruky a povedali si čo-to o 
našich plánoch do budúcna, ani netušiac, že čas, ten večný vládca, 
rozhodne ináč a už nič nebude také, ako bolo predtým.

I keď Tvoj čas na tomto svete skončil a odišiel si na dlhú cestu 
bez návratu, Tvoj život i Tvoj odkaz pre Spoločnosť M. R. Štefánika, 
nám ostanú natrvalo v našej pamäti i v pamäti celého Slovenska.

ODIŠIEL SKVELÝ ČLOVEK -
Generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš

Všetko prešlo tak rýchlo. Veľa sme roz-
právali o plánoch do budúcna, ako hľadať 
cesty, nové možnosti a cieľavedome ich 
uvádzať do života spoločnosti. V tom čase 
však osud už písal iný scenár. Prišla záker-
ná nemoc. Jeho čas na tomto svete skončil 
– odišiel na dlhú cestu, bez návratu. 

Generálmajor vo výslužbe Ing. Marián 
Mikluš sa narodil 24. marca 1953 v Senici 
nad Myjavou v rodine vojaka z povolania. 

Vojenské štúdium začal na Vojenskej strednej škole Jána Žižku 
z Trocnova v Bratislave. Túto školu po premenovaní na Vojenské 
gymnázium SNP a redislokácii ukončil maturitou v roku 1971 v Ban-
skej Bystrici.

Vysokoškolské štúdium začal v roku 1971 na Fakulte Vojenskej 
Akadémie Brno dislokovanej vo Vyškove na Morave a po reorga-
nizovaní školy na Vysokú vojenskú školu tylového a technického 
zabezpečenia a redislokácii do Žiliny, ukončil vysokoškolské štúdi-
um v roku 1975 získaním titulu inžinier ekonómie a bol vyradený v 
hodnosti poručíka Československej ľudovej armády. V roku 1979 
skončil postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii v Brne. V 
roku 1985 absolvoval Vyšší akademický kurz na Vojenskej akadé-
mii v Brne, špecializáciu vševojskovú veliteľsko-štábnu, operačno-
strategickú, stupeň armáda-front.

V rokoch 1990-1991 študoval na prestížnej Vojenskej akadé-
mii Generálneho štábu v Moskve špecializáciu vševojskovú veli-

teľsko-štábnu operačno-strategickú. V štúdiu pokračoval v rokoch 
1991-1992 na Vojenskej akadémii v Brne, kde získal titul dôstojník 
generálneho štábu.

V ozbrojených silách vykonával celý rad funkcií na taktickom, 
operačnom, strategickom stupni a neskôr na Ministerstve obrany 
SR. Dráhu profesionálneho vojaka začal v posádke Janovice nad 
Úhlavou, neskôr postupne prechádzal rôznymi významnými funkci-
ami a vznikom Armády SR v roku 1993 bol ustanovený do funkcie 
náčelníka Hlavného tyla logistiky Veliteľstva Armády SR. 

Prezidentom SR bol menovaný do funkcie náčelníka Generál-
neho štábu Armády SR a vymenovaný do hodnosti generálmajor.

Od roku 2004 bol vo výsluhovom dôchodku.
Bol členom Klubu generálov SR, Zväzu vojakov SR od ich zalo-

ženia a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika od roku 2011 
– v Klube Partizánske.

Generálmajor  Ing. Marian  Mikluš  bol  v  priebehu svojho profe-

„Výmena stráží“… žiaľ, už len spomienka. Foto: P. Uhlík.
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Našli sme na internete -  prečítali sme  za vás – Našli  sme
Medzinárodný rok svetla 2015 – celý 
názov Medzinárodný rok svetla a 
technológií založených na svetle 2015 
(anglicky The International Year of Light 
and Light-based Technologies, 2015) vy-
hlásilo 20. decembra 2013 VZ OSN na 
svojom 68. zasadnutí po celosvetovej 

iniciatíve vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Medzinárodný 
rok svetla bol slávnostne zahájený v dňoch 19. a 20. januára  
2015 na ceremoniáli v síde UNESCO v Paríži.

* 24. novembra 2014 sa  dožil  architekt  Ľubomír  Mrňa 
osemdesiatin. Tento významný architekt je aj autorom pro-
jektu  Hvezdárne  v Piešťanoch na Červenej veži, ktorý vzni-
kol na podnet piešťanského astronóma Milana Antala. Žiaľ, 
projekt nebol nikdy realizovaný. Stačí ale pripomenúť, že 
Piešťany majú vo svete viacerých významných mladých as-
tronómov – pozorovateľov (Eva Schunová, Peter Kušnirák).

* Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra (28. 10. 1815, 
Uhrovec) je zaradené do zoznamu výročí UNESCO na roky 
2014 a 2015, v Slovenskej republike je rok 2015 vyhlásený 
za Rok Ľudovíta Štúra.

ooo
* 70 rokov uplynulo od zakladajúcej  Konferencie OSN v 
San Franciscu, ktorá sa konala v dňoch 25. apríla – 26. júna 
1945. Trvala 62 dní, zúčastnilo sa na nej 50 krajín, 283 dele-
gátov, 600 poradcov, 1200 čestných hostí a 1500 novinárov. 
Dobová tlač nazvala San Francisco metropolou budúcnosti. 
Z medzinárodnej konferencie sa zrodila Organizácia Spoje-
ných národov. K zakladajúcim štátom OSN patrili: Argentína, 
Austrália, Belgicko, Bolívia, Brazília, Bieloruská SSR, Čes-
koslovensko, Chile, Čína, Dánsko, Dominikánska republika, 
Ekvádor, Egypt, Etiópia, Filipínske spoločenstvo, Francúz-
sko, Grécko, Guatemala, Haiti, Holandsko, Honduras, India, 
Irán, Irak, Juhoafrická únia, Juhoslávia, Kolumbia. Kostari-
ka, Kuba, Libanon, Libéria, Luxembursko, Kanada, Mexiko, 
Nikaragua, Nový Zéland, Nórsko, Panama, Paraguaj, Peru, 
Salvádor, Saudská Arábia, Sýria, Turecko, Ukrajinská SSR, 
Uruguaj, USA,Veľká  Británia, Venezuela, ZSSR. Česko-
slovenskú delegáciu v San Franciscu viedol Jan Masaryk, 
minister zahraničných vecí. Jej členmi boli  Slováci: Vladi-
mír S. Hurban (1883 – 1949, legionár v Rusku, syn S. H. 
Vajanského, vojenský atašé v USA, veľvyslanec v Egypte 
a vo Švédsku, od r. 1936 vyslanec  a neskôr veľvyslanec v 
USA. V San Franciscu zástupca a alternát J. Masaryka vo 

všetkých komisiách), Ján  Papánek (1896 – 1991), legionár 
v Taliansku, obchodný atašé v Budapešti a vo Washingto-
ne, konzul v Pittsburgu. Počas vojny šéf Československej 
informačnej služby v USA, veľvyslanec pri OSN. Bol členom 
koordinačného výboru, ktorý redigoval materiál novej charty 
tak, aby nadobudol formu právneho dokumentu), Ivan Krno 
(1891 – 1961),  bývalý vyslanec pri Arbitrážnom súde a Stá-
lom súde medzinárodnej spravodlivosti = súdny orgán bý-
valej Spoločnosti národov  v Haagu. V rokoch 1946 – 1952 
právny poradca gener. tajomníka OSN ) a Česi: Josef Hanč, 
Vladimír Vochoč a Václav Beneš, poradcovia Antonín Obrd-
lík, Ernest Šturc (1915 – 1980), bývalý pracovník Českoslo-
venskej informačnej služby, po vojne pôsobil ako menový a 
fi nančný expert v Medzinárodnom  menovom fonde) a Mi-
kuláš Mára. Generálnym sekretárom delegácie bol Bohuš 
Beneš. Akt  podpisu  Charty OSN sa uskutočnil 26. júna 
1945, právnu účinnosť nadobudla 24. októbra 1945, keď 
predstavitelia 30 štátov uložili ratifi kačné listiny Charty OSN 
u vlády USA. Československo odovzdalo ratifi kačné listiny 
americkej vláde 19. októbra 1945. Za prvého generálneho 
tajomníka OSN bol zvolený nórsky politik Trygve Lie.

ooo
Historický ústav SAV v spolupráci  s NR SR prezentoval  26. 
marca 2015 v budove Národnej rady SR knihu Milana Zem-
ka a Mateja Hanulu „Milan Hodža na vrchole politickej karié-
ry, Prejavy a články (1932 – 1938)“.
Jeden z autorov knihy, Matej Hanula o.i. povedal, že hoci  
M. Hodžu slovenská verejnosť vníma najmä ako prvého slo-
venského predsedu československej vlády (1935 – 1938), 
prezentácia sa právom koná v budove NR SR. Veď tento 
politik pôsobil v parlamentných laviciach zhruba štvrťstoro-
čie. Spomenul tiež, že impulz vyšiel od M. Zemka a práve 
spomínané obdobie rokov  1932-38 označil za vrcholné ob-
dobie politickej kariéry M. Hodžu. Milan Hodža bol jediný 
významný slovenský politik, ktorý v spomínanom období 
prichádzal s vlastnými zahranično-politickými úvahami (bol 
napr. propagátorom európskej integrácie) a M. Hanula pri-
pomenul tiež, že mnohé myšlienky M. Hodžu sú aktuálne 
aj dnes. Záštitu nad prezentáciou prevzal predseda NR SR 
Peter Pellegríni, ktorý vyzdvihol, že M. Hodža považoval za 
veľmi dôležité, aby sa občania stotožnili s identitou štátu a 
pripomínali si jeho históriu. (Správy SAV)

ooo
Od 2. mája 2015 sa pancierový vlak Štefánik stal trvalou 
súčasťou  statických historických exponátov z 2. svetovej  
vojny v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici spolu s 
dvomi nákladnými vozňami z projektu Vagón, ktorými pre-
vážali väzňov do koncentračných táborov.  Tieto exponáty 
sú osadené v Skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli Pa-
mätníka. Pancierový vlak Štefánik po šiestich rokoch dyna-
mických prezentácií na Slovensku aj v zahraničí sa  vrátil            
späť natrvalo do Banskej Bystrice.
Uplynulo však len pár dní a vandali natreli čiernym olejom 
(našťastie „len“) guľometný vozeň spolu vulgárnymi nápis-
mi. Žiaľ, nejde o prvý ...a zrejme ani posledný čin vandalov. 
Niektorým ľuďom asi nie je nič sväté ...ani pamiatka na obe-
te vojen.

Prevzaté z časopisu REVUE PIEŠŤANY
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Ak chceme napredovať, potrebné sú zmeny
Nie náhodou som si vybral titulok o potrebe zmien, ako  

na riadiacich miestach, tak zmien systémových pre každú ob-
lasť života spoločnosti v určitej časovej osi. Platí to na všet-
kých úsekoch života spoločnosti ako takej, v štátnej správe, 
verejnej správe a výnimkou nie je ani tretí sektor a Občianske 
združenia, teda ani naša Spoločnosť Milana Rastislava Štefá-
nika. V tomto duchu som určitý čas pred ostatným zasadnu-
tím Valného zhromaždenia SMRŠ v roku 2014 avizoval, po 
ukočení funkčného obdobia Správnej rady,  potrebu zmeny. 
Tak sa aj stalo. Do Správnej rady boli zvolení  noví členovia 
z našej členskej základne a tak sa celkom konkrétne mohlo 
uvažovať o zásadných zmenách po viacročnej práci odchád-
zajúcich členov z vedenia našej spoločnosti. Tým odchádza-
júcim patrí veľká vďaka za ich statočnú, náročnú a záslužnú 
prácu v rámci plnenia úloh a cieľov vyplývajúcich z povahy 
funkcie SMRŠ.

Dnes, po 12-ročnom vykonávaní funkcie predsedu SMRŠ, 
chcem veľmi stručne vyjadriť moje pocity a ciele pri prebera-
ní tejto služby. Vedel som, že môj predchodca Mgr. Peter Uh-
lík neodchádza zo Spoločnosti M. R. Štefánika, zostáva pra-
covať ďalej, ako poradca, archivár a hlavne ako člen, ktorý 
chce ešte veľa povedať inou formou, ktorou je prednášková 
činnosť, prispievanie do občasníka BRADLO, písať knihy o 
živote z podbradlianskeho – štefánikovského kraja, cestovať 
s členmi spoločnosti po stopách M. R. Štefánika doma a v 
zahraničí a podobné činnosti. 

V duchu myšlienkového odkazu M. R. Štefánika som v 
roku  2003 prevzal funkciu predsedu S MRŠ. 

Poznal som rezervy v činnosti spoločnosti, jej výboru a 
klubov. Podľa môjho názoru, bolo treba sa viac venovať v 
tom čase súčasným klubom, podnecovať vznik nových klu-
bov  a rozširovať členstvo po celom území Slovenskej repub-
liky spolupracovať aj so zahraničím. Bolo treba riešiť rôzne 
organizačné otázky a hlavne fi nančnú politiku spoločnosti. 
Dôležitou úlohou do ďalšieho obdobia bolo tiež nadviazať 

spoluprácu s príbuznými  organizáciami a združeniami, ale 
aj so štátnou a verejnou správou. Veľa sa nám podarilo a čo 
je podstatné, Spoločnosť M. R. Štefánika so sídlom v Brezo-
vej pod Bradlom má 25 rokov svojej činnosti za sebou a je 
pripravená rozvíjať svoje pôsobenie v dobrej kondícii ďalšie 
roky. Ja nehodnotím, nie je to mojou úlohou. Hodnotiť musia 
iní,  hlavne členovia S MRŠ.

Je pre mňa cťou, že som počas doterajšieho pôsobe-
nia spoznal veľa zaujímavých, vzdelaných a čestných ľudí. 
Mám na mysli najbližších kolegov z Výboru a neskôr Správ-
nej rady SMRŠ, predsedov klubov a ich členov, osobnosti 
kultúrneho, spoločenského  a verejného života z oblastí ve-
deckých disciplín – astronómie, histórie, diplomacie, ces-
tovateľských aktivít, vojenských a iných oblastí. Chcem sa 
poďakovať všetkým spomínaným za spoluprácu a pomoc v 
tejto náročnej práci, ktorou je a musí byť – sprostredkovávať 
poznatky o živote a diele najvýznamnejšieho činiteľa česko-
slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, 
diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a 
Slovákov, Milana Rastislava Štefánika a aktualizovať jeho 
odkaz. Neodchádzam však, tak ako neodišiel môj spomínaný 
predchodca, zostávam ďalej pracovať pre našu vec. Naviac, 
osud určil svoje a do zvolenia nového predsedu S MRŠ (O 
mojom zosnulom nástupcovi, generálmajorovi v.v.Ing. Ma-
rianovi Miklušovi, píšem v samostatnom príspevku v tomto 
čísle BRADLA) zostávam pomáhať predsedníctvu SR SMRŠ 
tak, ako to bude potrebné a v rámci členstva v Správnej rade 
sa chcem neskôr venovať konkrétnej dôležitej aktivite v sú-
činnosti so spolupracujúcimi organizáciami.

Všetkým čitateľom nášho časopisu BRADLO želám veľa 
zdravia a pohody, veľa dobrého čítania a viac možností ná-
vštevy kraja, ktorý nám dal muža činu, velikána – Európana 
a hlavne skutočného človeka, osobnosť a symbol.

Ján Tatara

MOJA  CESTA  K  ŠTEFÁNIKOVI
Moja cesta k Štefánikovi, 

po ktorej stále kráčam, je 
pestrou mozaikou detstva, 
dospievania až do jesenných 
rokov života.

Patrím medzi šťastlivcov, 
ktorí sa zo záhrady nad rod-
nou chalupou môžu kochať 
pohľadom na chrbát Bradla 
s belostnou mohylou M. R. 
Štefánika.

Ako roky plynuli, o živote a 
odkaze M. R. Štefánika som 
sa dozvedela na hodinách 
dejepisu a náboženskej vý-
chovy v meštianskej škole v 
rodnej obci. Až do prevratu 
v roku 1948 sme sa v máji 

stretávali na mohyle. Pa-
mätám si, ako sme hrdo a 
citovo zborovo recitovali bá-
seň V. Roya: „Na Bradle štyri 
vzrástli obelisky a medzi ne 
vsadený meteor/rozžeravený 
dušou pokolení/nám svietiť 
bude/. A keď víchry zhudú/u 
neho bratia vernosť prisahať 
si budú/a z jeho žiare pona-
berú síl/by rod náš žil/by rod 
náš večne žil/.“

A žiaci slohovo zdatnejší 
recitovali aj vlastné básničky. 
Po príhovoroch a prilieha-
vých modlitbách dospelých 
sme na mohylu položili kytič-
ky kvetov, ktoré sme natrhali 

cestou na úpätí Bradla.
Tieto milé stretnutia pevne 

zakotvili v našich mladých 
srdciach, posilňovali hrdosť, 
národnú identitu tak veľmi 
potrebnú v nasledujúcich ne-
priaznivých rokoch.

Nebolo vari domu, v kto-
rom by chýbal obraz Štefá-
nika so životným krédom: 
„VERIŤ, MILOVAŤ, PRACO-
VAŤ.“ 

Po roku 1989 som sa sta-
la členkou utvorenej Spoloč-
nosti MRŠ. V súčasnosti v 
nitrianskom klube MRŠ sa 
zapájam do klubových akti-
vít, sprevádzam Slovákov aj 

cudzincov na Bradlo, organi-
zujem besedy, píšem články 
a podobne.

Som hrdá, že môžem pri-
spieť k poslaniu Spoločnosti 
MRŠ sprostredkovať od-
kaz mnohostrannej vzácnej 
osobnosti nášho Štefánika 
hlavne medzi mladými ľudmi 
a v praktickom živote.

              Oľga Palanská

Nič nám nie je
nemožné,

ak chceme.
M. R. Štefánik
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Neuveriteľný príbeh slovenskej rodiny
Náš gymnaziálny ročník sa od matu-

rity pravidelne stretáva. Trvá to už mno-
ho desaťročí, lebo naše  rodné   listy sú 
takmer identické so začiatkom vojnového 
slovenského štátu. Tomu zodpovedajú aj  
naše osudy, prežité v dvoch totalitách a 
do novembra 1989  prerušené len troma, 
možno piatimi   rokmi relatívnej demokra-
cie . Niekto z nás to prežíval ťažšie, niekto 
ľahšie, všetko záviselo od toho, do akých 
rodín sme sa narodili. Až na malé výnim-
ky, naše úprimné priateľstvá prežívajú 
dodnes. Nasledujúci životný príbeh jed-
ného z nás, ktorý chcem opísať,  svojou 
bizarnosťou  sa však vymyká z bežných  
ľudských osudov. 

Môj spolužiak Y.L. sa narodil do židov-
skej rodiny. Jeho i s gravidnou mamou v 
jeseni 1944  deportovali nacisti do Terezí-
na. Staršieho brata s otcom  zasa o niečo 
komplikovanejšie dopravili do Dachau...  
Asi štrnásť dní pred oslobodením terezín-
skeho koncentráku Červenou armádou, 
prišiel na svet Y.  mladší brat Š.  Manže-
lia L. , nevediac nič o sebe, vrátili sa po 
vojne šťastne  domov, ale miesto dvoch 
s troma potomkami! Potom, čo sa obeťou 
holokaustu stali tisíce slovenských židov, 
neprežívala rodina spolužiaka Y. z návratu 
nijakú eufóriu. Naopak, frustrovaní rodičia  
pociťovali  len ťažko defi novatelné výčitky 
svedomia.

„Bolo to aj preto, lebo nás prišlo z lágra 
viac ako nás tam bolo zavlečených“, roz-
hovoril sa Y. „Smutnú cestu sme nastúpili 
cez Sereď, kde nás rozdelili. Bolo to  po 
príchode Nemcov, ktorí potlačili povstanie. 
Už neplatila „výnimka“, ktorú dostal otec 
po našom  pokrstení  na rímskych katolí-
kov v roku 1942. Vtedy čin  farára a povin-
ného svedka v jednej susednej obci, bol 
skutok na tú dobu  doslova hrdinský. Títo 
praví kresťania pomohli nám oddialiť od-
sun, čím sa náš pobyt vo vyhladzovacích 
táboroch značne skrátil, čo určite rozhodlo 
v náš prospech. 

Vo vedomí mi zostali  niektoré podrob-
nosti zo života v Terezíne.  Mal som päť 
rokov a jasne si pamätám na príchod 
ruského tanku, ku ktorému som sa dostal 
medzi dospelými. Tí si rozradostení potri-
asali ruky s červenoarmejcami , ďakujúc 
im za prinesenú slobodu. 

Keď sme sa vrátili do rodného mesta a 
chodil som do základnej školy, rodičia sa 
pred nami synmi k prežitým rokom holo-
kaustu nevracali. Určite nechceli ostať 
väzňami smutnej minulosti. Ja som sa so 
spolužiakmi hrával na vojakov („Rusov“, 
„Nemcov“ či „partizánov“) a bol som i  pre-

svedčeným katolíkom! Pravidelne som 
miništroval, až sa mama „bála“, že bu-
dem farárom. Neľahko totiž prežívala náš 
prestup vo viere, ktorý v židovskej komuni-
te nebol považovaný za nič chvályhodné a 
ortodoxní si od konvertitov  držali odstup. 
Moja úprimná kresťanská viera vydržala 
až do piatej triedy. Vtedy, hneď po vstu-
pe do pionierskej organizácie a netušiac 
nič zlého, prišiel som  v červenej šatke  na 
omšu. Potom v škole, na hodine nábožen-
skej výchovy, dostal som za tento „priestu-
pok“  od katechéta facku,  čo ovplyvnilo 
začiatok mojej cesty k ateizmu.

Na školské roky, najmä na „partu“ v 
gymnáziu, veľmi rád spomínam. Antisemi-
tizmus som už na sebe  nezažil , ba nikdy 
ani v susednej krajine, kde žijem od matu-
rity. Až doteraz som v tomto smere prežil 
bezproblémové a šťastné roky, zasvätené 
rodine a lekárskej starostlivosti o paci-
entov v nemocnici. Deťom som o našich 
koreňoch a smutnej minulosti povedal až 
keď boli na prahu dospelosti a poučil som 
ich, aby svoje životy naplnili predovšetkým 
láskou. Dnes, keď už žijú ďaleko odo mňa 
i mojej manželky, cítim, že si  radu zobrali 
k srdcu.“

Úprimné vyznanie môjho spolužiaka, 
počas návštevy Štefánikovho Bradla,  ma 
veľmi oslovilo. Nikdy predtým sa nestalo, 
aby sme spolu  o tom hovorili. Zdôraznil 
som mu, že na cestách svetom spolu s 
členmi Spoločnosti MRŠ nevynecháme 
ani jednu príležitosť navštíviť bývalé kon-
centračné tábory, kde  smrť našli milióny 
nevinných ľudí. Ich pamiatke som sa po-
klonil v Osvienčime, Brezinke, Mauthau-
sene, Dachau a Terezíne. V tom posled-
nom, odkiaľ sa vrátil aj  Y.L., som v bývalej 
cele ako memento nafotil do omietky vy-
rytú myšlienku väznenej  A. Polákovej: 
„Lidem většinou nestačí to, co opravdu 
bylo, lidé nechápou, že ne telesná bo-
lest, ale pošlapané lidství bylo to nejhor-
ší, čeho jsme byli svědky.“ Môj spolužiak 
na to len smutne dodal: „Už som neveril, 
že by niekto mohol byť tak nerozumný a 
snažil sa v tomto našom priestore o otvo-
renú konfrontáciu, nech by bola pravda na 
ktorejkoľvek strane. Zdá sa však, že som 
sa mýlil.“ 

Múdre a aktuálne slová, hodné napísa-
nia práve v týchto dňoch, kedy si pripomí-
name 70. výročie porážky fašizmu i ťažko 
vybojovanej slobody protihitlerovskou ko-
alíciou ZSSR, USA, Veľkej Británie a ich 
spojencov.

Peter Uhlík

Pred 70 rokmi sa skončila 
druhá svetová vojna

Vojna nemá spravodlivých, nie je 
dobrá a zlá vojna – je len zlá a ešte 
horšia…

Druhá svetová vojna – dodnes naj-
rozsiahlejší ozbrojený konfl ikt v dej-
inách ľudstva stál životy mnoho mi-
liónov ľudí – civilistov, príslušníkov 
ozbrojených síl. Boje sa uskutočnili 
prakticky na bojiskách celého sveta 
za účasti mužov, žien, starcov ba i 
detí… Vojna trvala šesť rokov: zača-
la sa 1. septembra 1939 – v Európe 
sa skončila (kapituláciou Nemecka 
už 7. mája) 8. 5. 1945, v Tichomorí 
2. septembra 1945…

Materiálne škody sú nevyčísliteľ-
né, obete vojny majú dlhý rad mien, 
nespočítateľné množstvo hrobov a 
mnohí ľudia ani nemajú miesto svoj-
ho večného spánku.

Ak čísla hovoria pravdu, potom je 
to veľmi otrasné:

Počet obyvateľov v roku  1939  
bol 1 971 470 tisíc.

Vo vojne padlo 24 456 700 voja-
kov, civilné obete dosiahli počet  32 
326 700, obete židovského holocaus-
tu počítajú 5 754 000 ľudí. Súčet robí 
62 537 400 a to je 3,17% populácie.

Ešte otrasnejšou sa javí skutoč-
nosť, že na konci vojny bolo veľké 
množstvo koncentračných a vyhlad-
zovacích táborov ( prvé vznikli už v 
roku 1933), ktorých počet  narástol 
na 2 tisíc.  V mene čistej rasy, v  sna-
he odstrániť  svojich nepohodlných 
blížnych. Veľký manipulátor A. Hit-
ler nenavštívil ani jeden z týchto tá-
borov.

Jednou zo zaujímavých skutoč-
ností je správa, že prvým väzňom 
prvého koncentračného tábora (Da-
chau) s evidenčným číslom č. 1 sa 
stal budúci právnik Claus Bastian. 
Prepustili ho síce ešte v roku 1933, 
ale po oslobodení sa vrátil späť, aby 
ako právnik zastupoval svojich spo-
luväzňov…

Ostáva veriť, že mierumilovní ľu-
dia nedopustia ďalšiu globálnu voj-
nu, lebo ako povedal  známy vedec 
A. Einstein, vo štvrtej svetovej vojne 
by už nebolo kde a s kým bojovať.
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V priestoroch Stredoslovenské-
ho múzea v Banskej Bystrici sa dňa 
16. 4. 2015 uskutočnila prezentácia 
knihy Mgr. Márie Gallovej „Posol 
hviezdnych diaľav 2.  Fakty a arte-
fakty jedného života“. Udalosť prilá-
kala početné, kultivované publikum, 
ktoré s veľkým záujmom a účasťou 
sledovalo priebeh prezentácie. 

Po krátkom kultúrnom programe 
(fl autová skladba a s citom predne-

sená báseň  Mgr. Dagmar Benčovou od M. R. Martákovej 
„Umenie žiť“, sa slova ujal riaditeľ múzea PhDr. Roman 
Hradecký. Privítal prítomných, medzi ktorými nechýbal 
vedúci Kancelárie prezidenta republiky v Banskej Bystrici 
pán Stanislav Líška, vedúci oddelenia kultúry Banskobyst-
rického samosprávneho kraja pán Peter Černek a ďalšie 
osobnosti kultúrneho a verejného života. V krátkom prího-
vore vysoko ocenil spoluprácu múzea so Spoločnosťou M. 
R. Štefánika a menovite s Mgr. Gallovou,  podpredsedníčkou 
Spoločnosti MRŠ. V tejto súvislosti pripomenul aj veľmi vy-
darenú vlaňajšiu výstavu o živote a diele M. R. Štefánika, 
taktiež usporiadanú v spolupráci so Spoločnosťou, za výdat-
nej pomoci Mgr. Gallovej.

Knihu predstavil prítomným hosťom RNDr. Vojtech Ru-
šin DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lom-
nici. Vysoko ocenil nielen formálnu stránku knihy, ale najmä 
jej obsah a priznal sa, že aj on, autor už dvoch kníh a viace-
rých článkov o Štefánikovi, v nej našiel veľa zaujímavých a 
preňho dovtedy neznámych informácií a údajov.

Mgr. Gallová zoznámila publikum so svojou dlhoročnou 
prácou na knihe a s jej celoživotnou spätosťou so životom 
a dielom M. R. Štefánika. Knihu venovala pamiatke svojho 
zosnulého manžela Milana, ktorý dostal meno po našom ná-
rodnom hrdinovi a v emotívne ladenom prejave poďakovala 
všetkým, ktorí jej pomohli realizovať toto jej dielo.
Člen Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika a jej bý-

valý dlhoročný predseda Ing. Ján Tatara vyzdvihol zásluhy 
Mgr. Gallovej o udržiavanie a šírenie pamiatky a ideí M. R. 
Štefánika a zaželal jej knihe dobrý štart do života. Prečítal 
tiež citát textu F. X. Šaldu, uvedený v knihe, s veľmi prilie-
havou charakteristikou M. R. Štefánika.

Knihu „pokrstil“ Dr. Rušin konfetami zlatých hviezdi-
čiek, symbolom Štefánikovej astronomickej lásky. Po ďalšej 
fl autovej skladbe pozval riaditeľ Stredoslovenského múzea 
prítomných ku krátkemu občerstveniu, ktoré využili aj na bo-
hatú, dlhotrvajúcu diskusiu.

Kniha samotná sa v podstate skladá z dvoch viac-menej 
samostatných častí. V prvej sa zhrňujú známe poznatky o 
živote a práci M. R. Štefánika počnúc jeho mladosťou cez 
jeho vedeckú činnosť, vojenskú a diplomatickú kariéru, jeho 
významné  cestovateľské úspechy, ale aj ženy, ktoré ho v ži-

vote stretli alebo sprevádzali. Veľmi zaujímavou časťou je 
genealógia Štefánikovej rodiny. Kniha uvádza tiež mená a 
charakteristiky viacerých, aj menej známych priateľov M. R. 
Štefánika a v kapitolách o jeho tragickom návrate domov a 
udalostiach po jeho páde prináša zaujímavé informácie o sa-
motnej mohyle na Bradle a o histórii jej výstavby.
Ťažisko knihy je však v jej druhej časti, kde sú uvedené 

mnohé fakty a artefakty, často veľmi málo známe, roztrúsené 
v nespočetných publikáciách, informáciách a dátových súbo-
roch. Sú to najmä diela, ktoré vznikli vo výtvarnom umení, v 
poézii a próze, v odbornej literatúre, vo fi lmovej, divadelnej 

a hudobnej tvorbe. Autorka sa podrobne venuje aj iným ob-
lastiam, v ktorých Štefánik zanechal svoju stopu: numizmati-
ke (známky, korešpondenčné lístky, obálky a pečiatky prvé-
ho dňa), faleristike (medailérstvo, pamätné mince, plakety, 
odznaky, vyznamenania), vexilológii (vlajky, štandardy, prá-
pory) a ďalším odvetviam, súvisiacim so štefánikovskou té-
matikou. Uvádza tiež informácie o objektoch, školách, na-
dáciách, spolkoch a spoločnostiach, nesúcich meno M. R. 
Štefánika (napr. letisko v našom hlavnom meste) u nás, ale aj 
vo svete, o sochách, bustách, pamätníkoch a pamätných tabu-
liach v Českej republike, vo Francúzsku, v Taliansku, v Ma-
ďarsku, Rumunsku, USA a inde. Veľmi bohatý fotografi cký a 
obrazový materiál je cennou súčasťou knihy, pretože uvádza 
veľa málo známych alebo celkom neznámych zaujímavých 
informácií (doklady, úradné listiny, dobové potvrdenia a iné).

Kniha nie je len ďalšou položkou v rozsiahlej literatúre so  
štefánikovskou tématikou, ale predstavuje cenný príspevok 
k poznaniu a uvedomeniu si tej hlbokej stopy, ktorú M. R. 
Štefánik pri svojom krátkom živote v našom národe zane-
chal. Autorke môžeme byť vďační za jej rozsiahlu a záslužnú 
prácu, dlhoročnú vynaloženú námahu a úsilie pri zhromaž-
ďovaní prezentovaných údajov. Knihe želáme dobrý vstup 
na knižný trh a sme si istí, že na ňom bude mať zaslúžený 
úspech. 

Ladislav Koudelka

Prezentácia novej knihy o M. R. ŠtefánikoviPrezentácia novej knihy o M. R. Štefánikovi

V. Rušin, M. Gallová a R. Hradecký pri prezentácii knihy. Foto: J. Bedríková
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Celkom prvá prezentácia čakala knihu „Posol hviezd-
nych diaľav II. – Fakty a artefakty jedného života“ na za-
sadnutí Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefá-
nika v Piešťanoch dňa 14. marca 2015. Mimoriadne sa jej 
zúčastnili aj naši vzácni hostia, ktorí  urobili nemálo preto, 
aby knižka uzrela svetla sveta. Riaditeľ Tlačiarne PN print 
s.r.o. Milan Šiška a grafi čka knihy Zdenka Palkechová. Oni 
boli prví, ktorí knihu vyprevadili na jej – dúfajme – úspeš-
nú cestu posypaním lupienkami levandule, symbolu pria-
teľstva… a po nich  takáto úloha čakala aj všetkých prítom-
ných členov  SR S MRŠ.

ooo
Autor prvej časti rovnomennej publikácie „Posol hviezd-

nych diaľav I. – Pamätníky M. R. Štefánika na Slovensku“ 
Ing. Ján Maniaček st. bol autorom „myšlienky“, aby kniha 
prežila svoju prezentáciu aj  v  Nitre. A  tak  riaditeľ  Ponit-
rianskeho múzea Mgr. Anton Števko sa ujal moderátorského 
postu a priblížil prítomným v sále múzea nový knižný titul. 
Treba povedať, že klavírne dielo R. Schumanna „Vzlet“, bolo 
dobrým úvodom k tomu, čo Anton Števko povedal na mar-
go knihy: „Naše vydavateľstvá po r. 1989 vydali niekoľko 
publikácií o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Z tých, čo 
som prečítal – netrúfam si vyhlásiť, že som prečítal všetky – 
Štefánik čnel ako nedostižný štúrovský vzor sebaobetovania 
a schopnosti nevšedného rozsahu. V publikácii Márie Gal-
lovej, autorky najnovšej knižky o Štefánikovi pod názvom 
Posol hviezdnych diaľav II. Fakty a artefakty jedného života, 
sa tento štefánikovský model nestráca, ale je v nej aj niečo 
navyše, ako to už napovedá titul. Mária Gallová tak v súzvu-
ku súčasných požiadaviek na spôsob spracovania biografi í 
historických osobností a vôbec dejín, predstavuje Štefánika 
popri známych charakteristikách aj ako skutočného človeka 
s obyčajnými ľudskými pohnútkami a túžbami, využívajúc 
popritom nové fakty i obrazový materiál z archívu Štefáni-
kovskej rodiny. Milan Rastislav sa tak z plejády do suchopár-
nosti vypreparovaných hrdinov vrátil medzi nás, obyčajných 
ľudí. Kniha by mala zaujať miesto v knižnici každého z nás.“

Krst knihy v Správnej rade SMRŠ. Foto: D. Valová.

Milan Rastislav Štefánik
v hudobnej tvorbe

Pri ukončení Roka hudby bola v decembri 2014 zaradená 
do evanjelických zborových slávností spomienka na Júliusa 
Letňana pri nedožitom 100. výročí jeho narodenia pod ná-
zvom „Stretnutia o hudbe pri hudbe“. Podujatie sa konalo 
v Malom evanjelickom kostole Bratislave, kde menovaný 
pôsobil ako organista v štyridsiatych rokoch minulého sto-
ročia.

V rámci spomienkovej slávnosti odzneli niektoré skladby 
z jeho hudobnej tvorby. Ťažiskom však bola prednáška mu-
zikologičky doc. Eleny Letňanovej o živote a diele jej otca.

V súčasnosti sa málo vie, že Július Letňan patril k prvým 
slovenským inžinierom ekonómie študujúcim v Prahe za pr-
vej ČSR. Dlho pracoval na úseku fi nancií, bankovníctva a 
riadenia (začas bol aj riaditeľom Slovenskej fi lharmónie). 
Je obdivuhodné, že pri takomto pracovnom zaťažení si naši-
el čas na doplnenie hudobného vzdelania, tvorbu skladieb a 
ďalšie aktivity v hudobnom umení.

Prekvapením pre mnohých účastníkov bola informácia 
prednášateľky, že Július Letňan skladbu „Hlas a klavír“ 
symbolicky venoval Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Z 
diskusie s jeho dcérou som sa  dozvedel, že táto skladba 
bola vydaná buď v r. 1942 alebo 1945, pričom jej neskoršie 
prevedenie znemožnila zmena politického režimu. V súčas-
nosti sa nachádza v kaštieli  v Dolnej Krupej a hrozí, že sa 
na ňu zabudne.

Kým po úmrtí M. R. Štefánika bolo napísaných množ-
stvo článkov, básní, publikácií a uskutočnilo sa veľa výstav 
a rôznych iných podujatí, hudobná a divadelná tvorba akosi 
zaostala.

Preto sa obraciam  na verejnosť, ktorá si váži tohto výni-
močného Slováka a má blízko k hudbe, či by nebolo možné 
spomenutú skladbu uviesť pri príležitostiach pripomínajú-
cich jeho osobnosť. Mali by sme si uvedomiť, že storočné 
výročie jeho tragickej smrti sa nezadržateľne blíži.

Milan Rastislav Štefánik v dôverných rozhovoroch s Fer-
dinandom  Píseckým, s ktorým bol v osobnom styku – do-
konca od 3. augusta 1918 sa stal jeho adjutantom v hodnosti 
kapitána československej  armády – sa priznal, že najväčšie 
úsilie zo všetkých svojich aktivít venoval politike (Južná 
Amerika, Taliansko a v 1. svetovej vojne najmä Francúzsko 
a Rusko). Elena  Letňanová mi pripomenula, že slovenský 
hudobný skladateľ, muzikológ a hudobný fi lozof poľského 
pôvodu Roman Berger túto jeho politickú činnosť prirovnal 
romantickej hudbe, keď sa vyjadril:  M. R. Štefánik – Cho-
pin politiky. Porovnanie so F. Chopinom je výstižné, veď 
boj Čechov a  Slovákov za oslobodenie a vznik spoločného 
štátu počas 1. svetovej vojny možno považovať za ,,politic-
ký romantizmus“ a navyše Štefánik i Chopin zomreli mladí, 
vo veku 39 rokov a Francúzsko bolo ich druhou vlasťou.
                        

Ľubomír Hyánek
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ

11. 11. 2014 – Deň vojnových veterá-
nov, spomienka na koniec prvej svetovej 
vojny a kladenie červených makov k pa-
mätníkom obetí členmi klubu S MRŠ v 
Brezovej a občanmi Hradišťa pod Vrát-
nom (tu spojené s prednáškou P. Uhlíka 
o Veľkej vojne),

13. 11. 2014 – slávnostný koncert v 
Turčianskych Tepliciach k 50. výročiu spe-
vokolu Mladosť, v súčasnosti vedeného 
dirigentkou Soňou Burčovou; jubilujúce 
hudobné teleso pozdravil za S MRŠ Mgr. 
Peter Uhlík,

20. 11. 2014 – odcestoval na východ-
né Slovensko čestný predseda S MRŠ P. 
P. Uhlík, ktorý počas dvojdňového poby-
tu stretol sa s členmi nášho občianskeho 
združenia v Košiciach a Rozhanovciach, v 
Budimíre sa zúčastnil slávnostného odo-
vzdania čestného názvu po M. R. Štefáni-
kovi miestnej základnej škole,       

27. 11. 2014 – stretli sa brezovskí čle-
novia klubu S MRŠ, hovorili o pláne čin-
nosti v budúcom roku a prijali pohostenie, 
pripravené jubilantom sedemdesiatnikom 
Miroslavom Papánkom,

28. 11. 2014 – uplynulo 70 rokov od 
smrti legendárneho československého 
letca Ota Smika,

29. 11. 2014 – na tradičnej ondrejskej 
turistickej vychádzke, spojenej s návšte-
vou brezovského mestského cintorína, 
uctili si členovia klubu svojich zosnulých 
priateľov,

6. 12. 2014 – uskutočnil sa zájazd čle-
nov klubov S MRŠ z Brezovej, Myjavy a 
Piešťan v Nitre, kde absolvovali návštevu 
adventného koncertu v evanjelickom kos-
tole a predstavenie Gazdina roba v Diva-
dle Andreja Bagara,

12. 12. 2014 – manželov Rumánkov-
cov, známu autorskú literárnu dvojicu, na-
vštívil v Starej Turej Peter Uhlík s cieľom 
rozhovoru o vzájomných tvorivých plá-
noch,

14. 12. 2014 – na pozvanie starostu 
Lukáša Pirohu, zúčastnil sa Peter Uhlík v 
Hradišti pod Vrátnom predvianočnej bese-
dy s expremiérom Mikulášom Dzurindom 
a katolíckym kňazom Antonom Srholcom,

31. 12. 2014 – uskutočnil sa už 35. roč-
ník Silvestrovského pochodu z Brezovej 
pod Bradlom na Dobrú Vodu a medzi viac 
ako sto účastníkmi, boli tradične i členovia 
brezovského klubu S MRŠ,

10. 1. 2015 – vo Viedni navštívil našich 
členov a besedoval s nimi čestný predse-
da S MRŠ P. Uhlík,

16. 1. 2015 – uskutočnili členovia tu-

ristickej sekcie z Brezovej a Bratislavy 
vychádzku úpätím Malých Karpát do Ko-
šarísk a späť,

17. 1. 2015 – konalo sa v Piešťanoch 
dôležité zasadnutie Správnej rady S MRŠ, 
ktorá poďakovala končiacemu predsedovi 
Ing. Jánovi Tatarovi za dvanásťročnú ria-
diacu prácu a na ďalšie funkčné obdobie 
jednohlasne zvolila do čela S MRŠ gene-
rála Mariana Mikluša z Trenčína,

21. 1. 2015 – členovia brezovského klu-
bu S MRŠ privítali medzi sebou bývalého 
predsedu našej správnej rady z Piešťan 
J. Tataru, inak brezovského rodáka, ktorý 
v neformálnej besede hovoril o konkrét-
nych úspechoch  i nenaplnených cieľoch 
nášho občianskeho združenia, vysloviac 
presvedčenie, že jeho nástupcovi sa bude 
ešte lepšie dariť napĺňať naše predsavza-
tia,

28. 1. 2015 – na Bratislavskom hrade 
bol ofi ciálne ministerstvom kultúry, vyhlá-
sený Rok Ľudovíta Štúra,

29. 1. 2015 – turisti Klubu S MRŠ Bre-
zová pod Bradlom a z Chocerad (ČR), na-
vštívili pri príležitosti 27. Zimnej študent-
skej univerziády Štrbské Pleso,

5. 2. 2015 – v Pravde bol uverejnený 
rozhovor redaktorky Heleny Jancurovej-
Dvořákovej s Mgr. P. Uhlíkom o Štefániko-
vej snúbenici G. Benzoni,

19. 2. 2015 – si členovia brezovského 
klubu S MRŠ prednáškou čestného pred-
sedu S MRŠ P. Uhlíka a besedou, pripo-
menuli 25. výročie od vzniku nášho obči-
anskeho združenia,

24. 2. 2015 – uplynulo 25 rokov od 
Ustanovujúceho zhromaždenia S MRŠ, 

7. 3. 2015 – pred 165. rokmi sa narodil 
Tomáš Garique Masaryk, turisti z brezov-
ského klubu uskutočnili na Javorine po-
chod k Pamätníku čs. vzájomnosti,

13. 3. 2015 – Mgr. Peter Uhlík besedo-
val v Hradišti pod Vrátnom o živote a diele 
M. R. Štefánika, program uvádzal starosta 
obce Lukáš Piroha a verše Pavla Štefáni-
ka recitoval Ivan Hmirák, 

19. 3. 2015 – členovia Klubu S MRŠ 
Brezová pod Bradlom privítali medzi se-
bou PhDr. Zoru Vanovičovú, s ktorou be-
sedovali o jej knihe „Autorita symbolu“, 
venovanú etnografi ckému výskumu myto-
logizácie Štefánika a Masaryka vo folklór-
nom podaní; program moderovala Alžbeta 
Fedorová spolu s Mgr. Petrom Uhlíkom a 
prítomný bol i historik Mgr. Peter Macho,

21. 3. 2015 – v Brezovej sme s úctou 
spomínali nedožitých 79 rokov Ferka Ke-
leho,

27. 3. 2015 – uskutočnilo sa stretnutie 
čestného predsedu S MRŠ P. Uhlíka a bý-
valého predsedu S MRŠ J. Tataru, ktorí 
spolu prejednávali vážnu situáciu v našom 
občianskom združení v súvislosti s úmrtím 
novozvoleného predsedu M. Mikluša,

7. 4. 2015 – členovia miestneho klubu 
S MRŠ sa zúčastnili miestnych osláv 70. 
výročia oslobodenia Brezovej pod Brad-
lom. Analogicky toto možno povedať i o 
ostatných kluboch S MRŠ, predstavitelia 
ktorých sa na miestnych spomienkových 
pietach zúčastňujú,

10. 4. 2015 – mestská televízia z Par-
tizánskeho natáčala dokument o generá-
lovi Štefánikovi a architektovi Jurkovičovi 
v Košariskách, Brezovej a na Bradle, kde 
redaktorke rozhovory poskytli Alena Pet-
ráková, Peter Uhlík a Matúš Valihora,

30. 4. 2015 – začal sa deväťdňový zá-
jazd členov S MRŠ Rakúskom, Nemec-
kom, Francúzskom, Španielskom, Fran-
cúzskom, Talianskom, Švajčiarskom a 
Rakúskom,

15. 5. 2015 – v popoludňajších ho-
dinách na Mestskom úrade v Banskej 
Bystrici sa stretla Mgr. Mária Gallová s 
vedúcou kancelárie primátora mesta Mgr. 
Monikou Pastuchovou. Cieľom ich stret-
nutia boli rozhovory, týkajúce sa oživenia 
spomienok na M. R. Štefánika v Banskej 
Bystrici,

15. 5. 2015 – členovia Klubu dôchod-
cov v Radošine navštívili Brezovú pod 
Bradlom a Bradlo, kde sa poklonili Štefá-
nikovej pamiatke. Sprievod s odborným 
výkladom: Mgr. Peter Uhlík,

23. 5. 2015 – po siedmych rokoch po-
kračoval Národný beh generála Štefánika 
16-tym ročníkom so štartom i cieľom v 
Brezovej pod Bradlom. V hlavnej kategó-
rii zvíťazil Martin Plačko z Brezovej, ktorý 
14,5 km trať prebehol za 54:54 minút, zo 
žien na tej istej trati zvíťazila Vladimíra 
Krajčiová z Trenčína časom 1:13:345 ho-
diny. Ceny víťazom odovzdala primátorka 
mesta Brezová pod Bradlom Mgr. Eva 
Ušiaková,

29. 5. 2015 – žiaci základných škôl 
okresu Partizánske, ktorí boli úspešní vo 
vedomostnej súťaži o M. R. Štefánikovi 
navštívili so svojimi pedagógmi Štefánikov 
rodný kraj, po ktorom ich sprevádzal Mgr. 
Peter Uhlík,

30. 5. 2015 – Kluby S MRŠ z Brezo-
vej pod Bradlom, Myjavy a Starej Turej 
spoločne realizovali poznávací zájazd do 
Viedne, kde im zaujímavý program pripra-
vil Ing. Ľuboš Valášek ml.
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Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E

Pár milých slov od vzácnych
priateľov 

 
Drahí priatelia,
veľmi ma potešilo novoročné bla-

hoželanie, ktoré som dostal od Vašej 
Spoločnosti a ktoré srdečne opätujem. 
Prikladám dobové foto M. R. Štefánika, 
ktorý v apríli 1915 spolu s generálom 

Grazianim vykonal v kasárňach vo Fo-
ligno prehliadku nastúpených českoslo-
venských legionárov. 

So srdečnými pozdravmi 
Sergio Tazzer

Návšteva československého
klubu v Miami

Koncom novembra 2014 som navští-
vil   Floridu ( USA). Na ich Sviatok vďa-
kyvzdania som  cez svojho „tlmočníka“ 
zavolal Larry Baumgartenovi, letcovi, 
žijúcemu v Texase. Larry bol členom 
anglo-amerického bombardovacieho 
lietadla, ktoré havarovalo 20. novem-

bra 1944 v Turej Lúke, na kopanici u 
Šimkov. Keď som sa ho opýtal, či sa 
ukrýval na Slovensku v Bukovci u Ge-
orgea Daneka - jeho odpoveď znela: 
„áno, ale v Bukovci to bol Juro a žiaden 
George“. Keď som mu objasnil, že som 
jeho vnuk, jeho slová boli: „ Toto je pre 
mňa najkrajší darček ku sviatku.“ Larry 

Baumgarten spomína. „Keď som  dopa-
dol na padáku niekde v okolí Polianky, 
Jablonky a Priepasného, videl som ako 
ku mne bežia ľudia. Bál som sa, preto-
že v iných krajinách ľudia často letcov 
masakrovali vidlami a sekerami. Ale títo 
ma objali. Počas celého pobytu som sa 
zdržiaval v Štefánikovom kraji v okolí 
Brezovej pod Bradlom. Tri týždne som 
bol v partizánskom tábore veliteľa J. 
Reptu. Potom až do oslobodenia v ro-
dine Jura Daneka v Bukovci.“ 12.apríla 
1945 spolu s L. Cardwellom a W. Trit-
zom, ktorí sa tiež ukrývali na Bukovci 
v kopaniciach   a boli prevezení z Bre-
zovej do Bratislavy – odtiaľ letecky do 
Kyjeva, vlakom do Odesy a potom ľo-
ďou do Bari. Larry Baumgarten nemôže 
zabudnúť na Štefánikov kraj, na svojich 
záchrancov. V korešpondencii sa pod-
pisuje Juro Baumgarten. Na vlastné 
náklady vydal knihu o svojom pobyte 
v Štefánikovom kraji, dal urobiť plaketu 
vďaky pre tento kraj.

 Nedalo mi, aby som nenavštívil Čes-
koslovenský klub v Miami. Od bývalého 
prezidenta klubu D. Mesteckého som 
vedel, že majú obraz M. R. Štefánika 
a ďalších československých osobnos-
tí. Klub bol a je často navštevovaný 
umelcami (napr. W. Matuška, M. Do-
nutil, skupina Maduar,…) Súčasnou 
prezidentkou je Luba de With, rodáčka 
od Prievidze. V rozhovore s ňou som 
sa dozvedel, že má rodinu na Myjave 
– rodinu Proksovú. Podaroval som jej 
pre klub suveníry so štefánikovskou te-
matikou a knihu od Haliny Bren – Život 
pre iných. Je to kniha o brezovskom 
rodákovi Jánovi Papánkovi a jeho man-
želke. Pani de With vyjadrila nádej, že 

darované  knihy budú vhodným prí-
spevkom pre usporiadanie besied v 
klube. Do svojej zbierky som si odfoto-
grafoval krásny obraz M. R. Štefánika.

Miroslav Danek

Front Row, Larry Cardwell, Wilfred Tritz, Larry 
Baumgarten, Rear Row, Vlasta Simek and her fri-
ends. Brezová pod Bradlom, April 12, 1945.

Z archívu Larry Baumgartena.

Janko Jesenský

Báseň o Bradlianskej 
mohyle

Už rečník  vstáva, papiera sa chytá,
slov „ujíma sa“ a takto nám číta:

„ ...Čo mohyla tá veľká znamená
na Bradle vystavená z kameňa?
Sme malí? V nej je, že sme národ zdatný.
Sme biedni? V nej je, že sme márnotratní.
Sme skromní? V nej je aj tvár naša hrdá.
Sme mäkkí ? V nej je  aj  päsť naša tvrdá.
Sme svárliví? V nej láska spojila sa.
Sme nevďační? Tam večná vďaka naša.
Sme neúctiví? Úcta naša celá
tu dolu žijúca, tam skamenelá.
Sme zábudliví? Rozpomienka stála
tu vpísaná do myslí, tam do Brala...“

Ja počúvam. Chcem s ostatnými sláviť
no horkosti len nemôžem sa zbaviť.
Prebieham myšlienkou po desaťročí
a čosi prútom bije mi do očí,
pri čom mi srdce moje žalostí.
To Ty, Generál, ma ku pravde zvádzaš: 
dnes  výkrikom zdá sa mi radosti
tá Tvoja mohyla, že nezavadziaš! 
Žil by si tu, to kamenia by padlo
na Teba viac, než ho má v sebe Bradlo.
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Mária Gallová: Posol hviezdnych diaľav,  2. časť „Fakty a arte-
fakty jedného života“

Dlho očakávaná publikácia autorky Márie Gallovej, „Fakty a arte-
fakty jedného života“, ako 2. časť hlavného titulu „Posol hviezdnych 
diaľav“ vydávaného Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika, už 
uzrela svetlo sveta a teší sa mimoriadnej pozornosti.

Autorku, Mgr. Máriu Gallovú, netreba zvlášť predstavovať. Je 
dlhoročnou členkou Spoločnosti M. R. Štefánika. Svojimi aktivitami, 
nadšene reprezentuje našu spoločnosť, hlavne v oblasti astronómie v 
súčinnosti so životom, dielom a odkazom M. R. Štefánika. V súčas-
nosti pracuje vo funkcii  podpredsedníčky S MRŠ a zároveň aj ako 
šéfredaktorka časopisu BRADLO. Je iniciátorkou mnohých odbor-
ných, kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovaných nielen 
Spoločnosťou M. R. Štefánika.

Publikácia je nositeľkou zaujímavých, doteraz i nepopísaných in-
formácií z detstva i štúdií M. R. Štefánika a hlavne jeho aktivít ako 
astronóma, meteorológa, vojaka, diplomata a politika, ale i cestova-
teľa. Veľmi zaujímavou je časť „žien jeho života“, záujem o umenie a 
vôbec o veciach, o ktorých sme sa prakticky nedozvedeli z doterajšej 
literatúry. Veríme, že si publikácia nájde svojich čitateľov, obdivova-
teľov osobnosti M. R. Štefánika, hlavne mládež, ktorá môže čerpať 
veľa informácií zo života, postojov a hodnôt, ktoré vyznával, aby sa 
pre ňu stal vzorom hodným nasledovania.

Publikáciu si možno objednať jednotlivo na adrese:
Ing. Ján Tatara, Staničná 53, 921 01 Piešťany alebo spoločne u  

predsedov jednotlivých klubov Spoločnosti M. R. Štefánika. Cena 
publikácie je 10,- € pre členov S MRŠ, nečlenov 12,- €. 

• • •
Halina Bren: Život pre iných - Ján Papánek, 1896 – 1991

Prostredníctvom knihy ŽIVOT PRE INÝCH dostáva čitateľ po 
prvý raz do rúk životopis JUDr. Jána Papánka (1896 – 1991), diplo-
mata svetového významu. Ako mladý legionár patril k  zakladateľom 
Československa. Spolupracoval s M. R. Štefánikom, neskôr so svo-
jim blízkym priateľom Janom Masarykom; prezident E. Beneš ho 
počas druhej svetovej vojny poveril vedením Čs. zahraničnej akcie v 
Amerike. Bol našim prvým veľvyslancom pri OSN, kde v  roku 1948 
statočne protestoval proti puču v ČSR. Musel preto zostať v Ameri-
ke ako exulant a domov sa už nikdy nevrátil. Založil Americký fond 
pre čs. utečencov a pomohol nájsť nový domov tisícom krajanov. 
Verný demokratickým ideálom Masarykovej prvej republiky zasvä-
til posledných štyridsať rokov svojho života otázkam ľudských práv. 
V cudzine vážený, doma zabudnutý JUDr. Ján Papánek v roku 1991 
zomrel. Bolo to niekoľko týždňov po tom, čo mu prezident Václav 
Havel odovzdal rad TGM I. triedy. ŽIVOT PRE INÝCH nie je  iba 
dôvernou výpoveďou o jemnom a odhodlanom človekovi, ale množ-
stvom informácií a šírkou záveru aj živým pohľadom na viac ako 
polstoročie osudov našej krajiny.

• • •
Kopecký Peter.:  Z mozaiky slovensko-rumunských vzťahov v 20. 
storočí. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofi cká fakulta 
vo vydavateľstve IRIS, 2012. 290 s. ISBN 978-80-89256-98-3.

V decembri 2012 vyšla hore uvedená práca monografi ckého cha-
rakteru z pera Petra Kopeckého, osobitné kapitoly spracovali aj Jana 
Páleníková a Dagmar Mária Anoca. Publikácia, sumarizujúca sloven-

Odporúčame  do  Vašej Odporúčame  do  Vašej 

pozornosti  nové  knihypozornosti  nové  knihy

sko-rumunské vzťahy v 20. storočí nie je v pravom slova zmysle sú-
vislý historický či literárny text. Autor však zostavil kapitoly tak, aby 
na seba chronologicky a obsahovo, podľa dôležitosti, nadväzovali. V  
I. časti stavia na významných dejinných medzníkoch, na politike a 
problematike, ktoré spájali obe krajiny resp. národy od r. 1916 až do 
r. 2002: málo známe pôsobenie generála Štefánika v Rumunsku počas 
I. svetovej vojny, príkladné diplomatické vzťahy 1945-1948, August 
1968, paralely vo vývoji oboch krajín  po r. 1993, problematika men-
šín, spoločná rómska problematika atď. Kniha zaujme, a to nielen 
záujemcov o život generála M. R. Štefánika.

Istým oživením knihy je totiž fakt, že autor si zakladá aj na pria-
mych prameňoch, výsledkoch práce z terénu a na vlastnej skúsenosti 
najmä z doby, keď pôsobil v Bukurešti ako veľvyslanec. Až odtiaľto 
sa dozvedáme, že v r. 2001 bol na priečelie veľvyslanectva SR v Bu-
kurešti umiestnený basreliéf Milana Rastislava Štefánika. Aj priľahlé 
námestie nesie odvtedy meno tohto významného slovenského gene-
rála; sú to dve miesta, ktoré študenti slovakistiky v Bukurešti pravi-
delne navštevujú.

Kniha Petra Kopeckého je synoptikom, na ktoré sa v uvedenej 
medzištátnej relácii už dlhšie čakalo. Kniha chce byť, ako uvádza 
autor v résumé, „…plastickým stvárnením vzájomných slovensko-
rumunských vzťahov v 20. storočí, opierajúc sa o dejinné míľniky, 
osobnosti a dlhodobú empíriu.“ Podľa nášho názoru sa autorovi úmy-
sel vydaril.

Pohľadnica, ktorú poslal M. R. Štefánik z Mont Blancu M. Šimonovičovi 
na Myjavu. Zo súkromného archívu doc. Antona Gajdoša.
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K významnému  jubileu Mgr. Petra Pavla Uhlíka

Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo. 
Obľúbenosť je lepšia, ako striebro alebo zlato.     

Príslovia, 22, 1.

Sú ľudia, s ktorými stretnutie Vás obohatí, inšpiruje a tešíte sa 
na ďalšie. Sú priateľskí, komunikatívni, majú úžasný prehľad a po-
zorovací talent a k tomu i dar reči. Ako fi lm sa Vám premieta pred 
očami nejaká udalosť či  spomienka, o ktorú sa práve s Vami delia. 
Motivujú vás, inšpirujú a pod ich vplyvom urobíte i Vy kus užitočnej 
práce, ktorá Vás teší, povzbudí i pohladí po duši. Sú takí ľudia! 

Sú článkom dlhej reťaze pedagógov, ktorých ovplyvnili gene-

rácie pred nami. Sejú zrnká múdrosti, vzájomného porozumenia 
a vzťahu k domovine. Oni to dedičstvo minulosti odovzdávajú ďal-
ším generáciám, aby vzbudili v nich pocit národnej hrdosti. Lebo je 
veľmi dôležité vedieť, kde sú naše korene, odkiaľ pochádzame a 
akú stopu nám zanechali naši predkovia.

Takýto pocit sme mali pri zájazdoch, ktoré sme absolvovali ako 
členovia Spoločnosti M. R. Štefánika s Mgr. Uhlíkom. Prešli sme 
s nim kus Európy. Miesta, ktoré sú  kľúčové pre  našu históriu 
a našich národných dejateľov. Miesta, ktoré sú nasiaknuté krvou 
vojakov prvej i druhej svetovej vojny. Cestovali sme po stopách 
M. R. Štefánika, ale aj s pietou postáli na mnohých európskych 
cintorínoch, kde sú hroby i našich rodákov. Vždy dobre pripravené 
zájazdy, spoločnosť vzdelaných a rovnako zapálených ľudí v nás 
stále rezonuje a každoročne sa tešíme na ďalšie spoločné výlety.  

Za tie roky absolvovania autobusových zájazdov sme sa stretli 
s výnimočnými osobnosťami, ktoré svojim vzdelaním, jazykovou 
vybavenosťou, ale najmä ochotou, srdečným a nezištným pria-
teľským vzťahom,  nadviazali a upevňovali v nás súdržnosť, takže 
všetci sme boli ako  jedna veľká rodina. Tie vzťahy a kontakty pre-
trvávajú i napriek neúprosnému času, ktorý sa zapisuje na našom 
veku a chorobách. Sme stále „po ruke“ ak potrebujeme radu, po-
moc, alebo len počuť pár milých, povzbudivých slov. A to je ten ne-
oceniteľný podiel absolvovaných zájazdov na  nás. Lebo najvzác-
nejší sú ľudia, ktorí vo Vás zanechajú pekné spomienky na prežité 
chvíle, spokojnosť a vďačnosť – a Mgr. Peter Uhlík je jeden z nich.

Nášmu jubilantovi pri dožití biblických 75 rokov, želáme pevné 
zdravie, tvorivé myšlienky pre publikačnú činnosť, nápady spojené 
s bohatými skúsenosťami na ďalšie zájazdy a k tomu pohodu a 
radosť z každého dňa.

Oľga a Stano Hrabovskí                                               

NAŠI  JUBILANTI

GIULIANA BENZONI

Narodila sa 19. júna 1895 v 
Padue v šľachtickej rodine. Bola 
vnučkou politika, ministra kolónií 
Ferdinanda Martiniho. Jej teta, 
Teresa di Venosa bola dvornou 
dámou, ceremoniárkou na tali-
anskom kráľovskom dvore. Otec 
Radaff Benzoni bol poručíkom. 
Prvýkrát sa  M. R. Štefánikom 
stretla v paláci Gegé Primoliho 

v salóne, ktorý hostil viacerých prominentných hostí. Ich prvá 
schôdzka sa uskutočnila v Palazzo Colonna, neďaleko Piazza 
Venezia v roku 1916 v spoločnosti gardedámy a priateľky Elsy 
Dalliolo.

Stala sa snúbenicou Milana Rastislava Štefánika napriek 
tomu, že rodina jej v tom bránila. Zasnúbil sa s ňou v roku 
1917.  Daroval je prsteň s perlou z Tahiti. Podľa zachovaných 
zdrojov sobáš bol plánovaný na 6. júna 1919, Giuliana mala 
pripravené aj svadobné šaty (neskôr ich darovala príbuzným 
zo Štefánikovskej rodiny). Milan Rastislav Štefánik jej pred tra-
gickým letom napísal list, ktorý mu našli vo vrecku po páde lie-
tadla. V liste sa vyznáva k láske k svojej vlasti i k nej zároveň. 

Na jednej strane s bolesťou v srdci opúšťa  svoju priateľku a 
sľubuje jej skorý návrat. Na druhej strane jeho srdce túži po 
vlasti, rodine. Jeho pocity sú veľmi citlivo vyjadrené v tomto 
liste.

„Udine 04. 05. 1919

Priateľka, predrahá priateľka! Zbohom! Ach, aké hrozné 
slovo, rozdeľujúce náš život! Časom reptám na Osud, ktorý 
bez oddychu podrobuje skúške našu lásku, dosiaľ statočnú a 
čestnú. Zbohom! No vrátim sa. Vrátim sa, aby som zostal – dú-
fam v to –  naďalej pri Tebe, moja vrelemilovaná. Motor hučí. 
Je treba ísť. Ísť, ustavične ísť… Zbohom! Pred očami sa mi 
robia kruhy, moje srdce je znepokojené, jednako mu odpúšťam 
tentoraz krehkosť celkom ľudskú: nesmiem sa od Teba, Giuli-
ana, vzdialiť a nevyhľadať po rokoch moju rodinu, moju vlasť? 
Uvidím znovu moju vlasť. Mám vlasť. Aká radosť, aká teskno-
ta. Lietadlo ma volá. Zbohom, Giuliana! Zbohom, nebuď však 
zarmútená. V okamžiku vysoko nad vrcholmi hôr a mračnami 
za bozkov panenských lúčov, za laškovania vĺn azúru moja 
duša opäť nájde pokoj a moje pery Ti budú s vernosťou zno-
va šepkať: Dovidenia, Giuliana! Dovidenia moja zbožňovaná 
žena! Milan“

Aj Giuliana písavala Milanovi Rastislavovi listy, hoci ich ne-
raz nemala kde poslať. Giuliana navštívila rodnú obec a mies-
to posledného odpočinku svojho snúbenca dvakrát (1938 a 
1968),  nikdy sa nevydala. Zomrela v pokročilom veku 8. júna 
1981 v Ríme. Pochovaná je v rodinnej hrobke Monsummano 
Terme neďaleko Florencie.

     Spomíname a pripomíname si

nk
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 Tomáš Garrigue Masaryk
 (7. 3. 1850 Hodonín – 14. 9. 1937 Lány)
• Súkromný profesor na Viedenskej univerzite
• Riadny profesor na Karlovej univerzite v Prahe
• Prezident Československej republiky

Rodičia: Jozef Maszárik a Teresie Kopaczek
Súrodenci: Martin, Ludvík, Jan, František
Manželka:  Charlotte Garrigue, sobáš 15. 3. 1878
Deti: Alica, Jan, Olga, Herbert
Prezident v období od roku 1918, abdikácia z funkcie 14. 
decembra 1935

Možno ste nevedeli o mnohých  za-
ujímavostiach z jeho  života. Viete, 
že…
* počas prvej svetovej vojny bol 

osobným tajomníkom TGM v Ame-
rike dr. Jroslav Císař, matematik a 
astronóm. Po vojne dr. Císař pôso-
bil na československom veľvysla-
nectve v Londýne,

* 14 mesiacov stál TGM na čele štá-
tu, majúceho len dočasnú ústavu, 
ktorú 13. 11. 1918 podpísalo päť 
tzv. mužov 28. októbra – František 
Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stří-
brný, Alois Rašín a Vavro Šrobár,

* za svoje sídlo si vybral Pražský 
hrad a zámok v Lánoch, neskôr aj 
Bystričku pri Martine a Topoľčian-
ky,

* Kancelária prezidenta republiky 
začala ofi ciálne fungovať od 1. 
septembra 1919, keď mala celkom 
30 platených úradníkov. Cez celú 
jar mal prezident k dispozícii len 
malý, niekoľkočlenný sekretariát,

* v roku 1926 – aj za účasti viace-
rých sochárov – boli uskutočne-
né antropologické merania TGM, 
z ktorého sa dozvedáme, že bol 
170,6 cm vysoký, vážil 72,5 kg,

* v rokoch Masarykovho pobytu v 
Lánoch bolo z 80 izieb stále 8 izieb určených pre hostí,

* v zámkoch v Lánoch, v Židlochoviciach, v Topoľčiankach 
mala Masarykova izba vždy okná na juhozápad,

* Masarykov osobný tajomník dr. Antonín Schenk si viedol 
štatistiku o Masarykovi. Z nej sa dozvedáme, že každo-
ročne v Lánoch si pozrel okolo stovky fi lmov. V zámockej 
jedálni sa premietalo vždy v stredu a v sobotu. Súkrom-
ných projekcií sa spolu s prezidentom zúčastnili aj ďalší 
hostia,

* ako prezident  udržiaval dobré vzťahy a vážil si svojich 
spolupracovníkov,

* v roku 1919 prišlo prezidentskej kancelárii celkom 2290 
žiadostí o udelenie audiencie u prezidenta republiky, rea-
lizovaných bolo 827, v roku 1920 udelil celkom 754 audi-
encií,

* dr. Antonín Schenk pracoval ako ministerský komisár na 

Ministerstve zahraničných vecí do konca roku 1927, keď 
bol ustanovený do funkcie osobného tajomníka preziden-
ta,

* Alois Kadlec a Otto Zouplna napísali knihu „Prostřeno, 
pane prezidente“. V knihe A. Kadlec približuje atmosféru 
z denného života TGM na Hrade a v Lánoch. Bol totiž 
stolníkom TGM – staral sa o jeho jedálny lístok. Prezident 
nemal rád zložité jedlá, nebol prieberčivý. Najradšej mal 
slivkové knedličky, posypané makom. Po obede strávil 
vždy chvíľku pri šálke čiernej kávy. S humorom hovoril, že 
je to jeho jediná neresť,

* z kvetov mal najradšej červené ruže, dával však prednosť 
kyticiam z domácich lúk pred cudzokrajnými kvetmi,

* prvý portrét prezidenta 
Masaryka namaľoval Max 
Švabinský v roku 1919, po-
sledný  rakúsky maliar Oskar 
Kokoschka v roku 1935,
* mimoriadny záujem preja-
vovali umelci o Masarykovo 
portrétovanie. Zoznam ma-
liarov obsahoval 66 mien, 
záujem prejavilo aj 43 sochá-
rov,
* Smetanovu operu Libuša 
uviedlo Národní divadlo po 
prvýkrát na počesť preziden-
ta Masaryka 22. 12. 1918 s 
Emou Destinovou v hlavnej 
úlohe. Potom sa pravidelne 
hrala vždy 28. októbra a ob-
čas naviac k Masarykovým 
narodeninám,
* T. G. Masaryk podporoval 
nádejných umelcov. Bez jeho 
fi nančného prispenia by sa 
Rudolf Firkušný nikdy nestal 
slávnym svetovým virtuó-
zom,
* počas svojho života, ale 
ešte aj po svojom úmrtí, do-
stal Masaryk množstvo vy-
znamenaní od hláv iných 
štátov,

* vo februári 1936 sa konalo v Paríži slávnostné zasadnutie 
na oslavu T. G. Masaryka. Za Československo na ňom 
prehovoril premiér Hodža,

* TGM pripomínajú v Českej republike mnohé pamätníky, 
známky, bankovky, portréty, školy, ulice a  námestia nesú-
ce jeho meno. Je čestným občanom mnohých miest,

* jedno z najvyšších vyznamenaní v ČR je Řád T. G. Masa-
ryka, udeľovaný prezidentom republiky,

* počas svojho pôsobenia vo viedenskom Akademickom 
spolku sformuloval TGM zásady, ktorých sa držal po celý 
svoj život. „Nič nie je veľké, čo nie je pravdivé.“ „Vedomos-
ti sú moc.“ „Pravdou k právu“… a jeho manželka doplnila 
neskôr  „…a právom k spravodlivosti“.

Publikované s láskavým dovolením autora, Mgr. Františka 
Morkesa  z časopisu Masarykovho demokratického  hnutia 
ČAS (výber z článkov).
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NAŠI JUBILANTI

50-ku oslávili
 6. 2. Jana Kormaníková z Košíc

55. narodeniny oslávili
 13.5. Vlasta Málková z Myjavy
 26.6. Rudolf Bezdek z Partizánskeho

60-tich rokov sa dožili
 18.1. Miroslav Michalovič z Partizánskeho
 24.4. Ján Štefanišin  z  Košíc
 8.6. Blažena Bôžíková z Brezovej pod Bradlom
 9.6. Božena Očkajová 
  z Chminianskych Jakubovian
 29.6. Pavel Poliak z Dudiniec

65-te  narodeniny si pripomenuli
 4.3. Milan Blaha z Liptovského Mikuláša
 4.4. Ján Kizling z Nižného Hrabovca
 21.3. Kvetoslava Molnárová z Nových Sadov
 2.5. Marián Iliáš z Partizánskeho
 23.5. Igor Grega zo Spišskej Novej Vsi
 13.4. Jozef Lukáč z Liptovského Mikuláša
 24.5.  Emília Talajková  z Myjavy

K 70-ke sme zablahoželali
 11.1. Jánovi  Ostrovskému z Piešťan
 14.1. Jozefovi Gálovi z Nitry
 15.1. Štefanovi Reptovi z Brezovej pod Bradlom
 23.1. Anne Galbavej z Piešťan
 12. 2. Božene Zimenovej z Myjavy 
 9.3. Jolane Takáčovej z Košíc
 20.3. Ľuboslavovi  Bathovi zo Starej Turej
 12.4. Pavlovi  Čamekovi z Lubiny
 29.4. Zlatici Vráblikovej z  Bratislavy
 1.5. Eve Papánkovej z Brezovej pod Bradlom
 15.5. Žofi i Čellárovej z Mýta pod Ďumbierom
 18.5. Oľge Blaňárovej z Košíc
 29.5. Jozefíne Meixnerovej z Prievidze
 29.5. Vilme Matějkovej zo Starej Turej
 31.5. Janke Bezdekovej z Brezovej pod Bradlom
 24.6. Jolane Prochotskej zo Spišskej Novej Vsi

Kytica k 75-im  narodeninám patrila
 26.1. Marte Balšiankovej z Martina
 27.1. Zuzane Hybenovej z Popradu
 31.1. Želmíre Malátovej z Košíc
 4.2. Anne Sarvašovej z Piešťan
 21.2. Kataríne Sopóciovej
  z Brezovej pod Bradlom
 2. 3 . Vladimírovi Faškovi z Brezna
 19.3. Jánovi Gálikovi z Myjavy

 12.5. Jaroslavovi  Šoučíkovi
  z Liptovského Mikuláša
 19.6  Petrovi Uhlíkovi z Brezovej pod Bradlom
 21.6. Alžbete Miškovičovej zo Starej Turej
 22.6. Vladimírovi Klimovi z Košíc

80-tich rokov sa dožili
 1.1. Jarmila Botková z Nitry
 13.1. Ivan Streško z Nitry
 7.2. Oľga Barochová z  Martina
 15.2. Ružena Petranová z Liptovského Mikuláša
 19.2. Mária Adamčiaková zo Spišskej Novej Vsi
 3.4. Emil Šuník z  Prievidze
 25.6. Anna Aponyiová z Piešťan
 28.6. Mária Findová z Brezovej   pod Bradlom

K 85-im narodeninám sme blahoželali
 8.1. Zlatke Šallingovej z Košíc
 31.1. Jánovi Križkovi z Myjavy
 4.2. Jánovi Ciranovi z Brezovej pod Bradlom
 2.3. Michalovi  Tokárovi z Prievidze

90 rokov zdobí
od 10.2. Blaženu Kmeťovú z Martina
od 23.4. Jána Plesníka z Nitry

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)

SVADBA

23. mája 2015 si povedali „ÁNO“
Janka Verčimaková a Lukáš Mariňák

Manželom prajeme do spoločného života veľa 
veľa šťastia, spokojnosti a pohody.
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Pripomenuli sme si…
1.2. - nedožité 80-tiny

Ladislava Jambora z Trenčína

8.1. - desiate výročie úmrtia
Josefa Fišeru

3.6. - dvadsiate výročie úmrtia
Milana Kvetka

S láskou spomíname…

ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

13. 12. 2014 sa rozlúčili v Košariskách s prvým 
ponovembrovým starostom Šte-
fánikovej rodnej obce, Martinom 
Janštom st.,

1. 1. 2015 zomrel v Bratislave spisovateľ a 
publicita Drahoslav Machala (67), 
veľký ctiteľ M. R. Štefánika

1. 1. 2015 vo veku 68 rokov opustil svojich 
blízkych Milan Rastislav Černík z 
Prahy

30. 1. 2015 sa rozlúčila rodina s našou košic-
kou členkou, s Mgr. Gabrielou Fá-
bryovou (73) 

7. 2. 2015 zomrel emer. biskup VD ECAV Ján 
Midriak, známy z kázní v koša-
riskom chráme pri výročiach M. R. 
Štefánika

15. 3. 2015 zomrel predseda S MRŠ gen.mjr. 
v.v. Ing Marián Mikluš vo veku 63 
rokov

15. 4. 2015 zomrela PaedDr. Soňa Burčová 
(60 r.), dirigentka spevokolu Mla-
dosť sympatizantka S MRŠ

9. 5. 2015 sa členovia košického klubu S MRŠ 
rozlúčili s Máriou Bobovskou (70)

31. 5. 2015 vo veku 93 rokov ukončil svoju ži-
votnú púť dlhoročný člen a veľký 
sympatizant S MRŠ, účastník od-
boja Ing. Miroslav Babiak z Brati-
slavy

Česť ich  pamiatke,
česť ich statočnému životu!

Odišiel Milan Rastislav Černík

Z Prahy prišla smutná 
správa, že na Nový rok 
2015 zomrel vo veku 68 
rokov PhDr. Milan Rasti-
slav Černík, PhD., staros-
ta Sokola Pankrác, člen 
Masarykovho demokra-
tického hnutia a Spoloč-
nosti M.R.Štefánika. Bol 

oddaným stúpencom Masaryka a Štefánika, vzdelá-
vateľom Sokolskej župy Pražskej-Scheinerovej v duchu 
Tyršovho a Fügnerovho odkazu, zdôrazňujúci z histórie 
nezastupiteľnú  úlohu sokolov v československých légi-
ach. S autorom týchto riadkov sa pravidelne stretával, 
aby ho oboznamoval  s mnohými aktivitami, napríklad 
s výstavami o Masarykovcoch, ktoré pripravoval. O 
svojich dvoch menách prezradil, že mu ich pri krste dal 
otec po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, na čo bol zo-
snulý priateľ  i patrične hrdý. Bude nám veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!
Peter Uhlík

15. apríla 2015 zomrela vo veku 
60 rokov PaedDr. Soňa Burčová, 
dlhoročná dirigentka spevoko-
lu Mladosť z Turčianskych Teplíc. 
Súbor pracoval pri Pedagogickej 
a sociálnej akadémii. Členovia a 
sympatizanti Spoločnosti M. R. 
Štefánika ju mali možnosť poznať 
z vystúpení spevokolu na zasad-

nutí Valného zhromaždenia  S MRŠ v Piešťanoch, 
veľakrát účinkovali v štefánikovskom kraji na podu-
jatiach organizovaných  klubom S MRŠ v Brezovej 
pod Bradlom alebo v Brezne. Nie sú neznáme ich 
vystúpenia ani v Českej republike. Či už  v Hodoníne, 
v Prahe – v kostole v Jirchářích, na Vyšehrade či na 
Petříne, ale aj na cintoríne  alebo v Múzeu v Lánoch 
alebo v Rakovníku. Pripomíname si aj ich vystúpenie 
v Meudone, v parížskej Bazilike St. Denis.
Odišla skvelá zbormajsterka, odišiel dobrý a vzácny 
človek. Určite bude chýbať… veríme však, že MLA-
DOSŤ si ju bude pripomínať pri vystúpeniach a jej 
„taktovka“ bude sprevázať  svoje zverenkyne aj na-
ďalej.

Pani dirigentka, ďakujeme.

Česť jej pamiatke!
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Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za fi nančné 
dary, zaslané od decembra 2014 do konca mája 2015:

• Z Bánoviec nad Bebravou: Danielovi a Petrovi Ďuračkovcom
• Z Bratislavy: Štefanovi Lubymu, Vladimírovi Fajnorovi, Pavlovi 

Božíkovi, Pavlovi Kanisovi, Miroslavovi Babiakovi,
•  Z Humenného: Ladislavovi Panusovi, Jozefovi Mudroňovi
• Z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi
• Z Košíc: Daniele Hricovej
• Z Kremnice: Igorovi Sivošovi
•  Z Lubiny: Oľge Hrabovskej
•  Z Martina: Ivanovi Šabovi
•  Z Myjavy: Eve Škarítkovej, Miroslavovi Danekovi
•  Z Nižného Hrabovca: Jánovi Kizlingovi
• Z Nového Mesta nad Váhom: Viere Noskovej
•  Z Piešťan: Jánovi Tatarovi, Branislavovi Neumairovi
•  Zo Senice: Viere Medňanskej
•  Zo Spišskej Novej Vsi: Ružene Kormošovej
• Z Trenčína: Jiřímu Eggovi
• Z Vranova nad Topľou: Martinovi Michálekovi
• Zo Žiliny: Viere Smatušíkovej
• Priaznivcom – sympatizantom, ktorí formou pravidelných prí-

spevkov, zadaním trvalého príkazu banke pravidelne prispievajú 
na činnosť S MRŠ a jej časopisu Bradlo,

• Anonymným darcom a všetkým tým, ktorých meno nevieme 
identifi kovať z výpisov, ktorí venovali našej Spoločnosti fi nanč-
nú čiastku či už v rámci 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za 
zdaňovacie obdobie roku 2014,

• Pozemkovému spoločenstvu Ploštín Liptovský Mikuláš a Ná-
rodnej banke Slovenska v Bratislave za príspevok na pamätník 
Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

• za fi nančný príspevok mestu Brezová pod Bradlom.
                                                 Ďakujeme!
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                  eskoslovenská obec  

      legionárska, Jednota esk� Brod, 
               Nadácia M. R. �tefánika  

                                 a  
     Spolo nos  M. R. �tefánika, Brezová  

                        pod Bradlom 

                  srde ne poz�vajú na 

          �tart : 12. júla 2014 o 10.00 hod.  

                od  Múzea M. R. �tefánika 
                         na Ko�ariskách 

Cykloprejazd z rodiska T. G. Masaryka
do rodiska M. R. Štefánika:

Hodonín – Košariská
IV. ročník: 11. 7.  (sobota) /12. 7. (nedeľa) 2015

Štart: v sobotu 11. 7. 2015
od sochy T. G. Masaryka v Hodoníne 

o 9.00 hod.,
cieľ: v nedeľu 12. 7. 2015

na Košariskách o 18.00 hod.

O Z N A M
25. júla 2015 od 13.00 hodiny sa uskutoční

v rodnej obci M. R. Štefánika, v Košariskách,

spomienkové podujatie

k 135. výročiu jeho narodenia.

O Z N A M
15. augusta 2015 sa uskutoční v obci Kalište

10. ročník spomienkového „Stretnutia generácií“.

O Z N A M
Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika ozna-
muje, že Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika 
sa uskutoční 14. novembra 2015 (sobota) od 10.00 hodiny v 
priestoroch Kursalona v Piešťanoch.
Kluby Spoločnosti v mesiaci október dostanú pokyny prostred-
níctvom svojich predsedov; členovia SMRŠ, ktorí nie sú orga-
nizovaní v kluboch podľa spádovej oblasti a majú záujem o 
účasť na Valnom zhromaždení sa vopred musia ohlásiť písom-
ne (mailom, telefonicky) na adresu:
Mgr. Mária Gallová, Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica, 
e-mail: marika.gallova@gmail.com, tel.: 0908 853 619 do 5. 
novembra 2015 (kvôli priestorovým možnostiam Kursalonu). 
Podmienkou ale je uhradený členský príspevok na rok 2015.

Niet slobody, kde niet vzelania a charakteru… konanie 
dobra! Toť kameň múdrosti… Teraz ide o to, premeniť 

duše a to bude nové víťazstvo, ktoré musíme dobyť,
pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí od tejto činnosti.

M. R. Štefánik
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Registrované Okresným súdom v Senici pod č. 2-92. Redakcia: šéfredaktorka Mgr. Mária Gallová, (kontakt: marika.gallova@gmail.com, tel.: 0908 853 619).

Adresa pre písomné zasielanie príspevkov: Mgr. M. Gallová, Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica. Za obsah článku zodpovedá autor. Názor autora príspevku 
nemusí byť zhodný s názorom redakcie. Text neprechádza jazykovou úpravou. Tlač: PN print s.r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany

D O P I S O V A T E Ľ O M   B R A D L A

•  Termín uzávierky  príspevkov do č. 70 je 25. november 2015.

• Fotografi e posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
 – nezmenšujte ich!

• Texty neupravujte do viacerých stĺpcov na jednej strane, jed-
notlivé články píšte v poradí ako majú nasledovať za sebou!

• Prosíme autorov článkov, ktorí pošlú príspevok mailom o na-
písanie poštovej adresy kvôli zaslaniu autorského čísla.

Ďakujeme

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

MESTO
BREZOVÁ 

POD BRADLOM

KURSALON – miesto hodné Vašej návštevy. Historická pami-
atka 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 tera-
sou. Kursalon nájdete v zeleni mestského parku priamo v centre 
mesta. Viac na www.kursalon.sk                    Foto: Tomáš Hudcovič

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

Korešpondenčná adresa S MRŠ V ROKU 2015:
Ing. Ján Tatara, Staničná 53, 921 01 Piešťany alebo
Mgr. Janka Masaryková, Školská 12, 921 01 Piešťany

Forma: Občianske združenie
IČO: 00682756

Číslo účtu SLSP: 0037243196/0900
Na číslo účtu môžete uhrádzať: členské príspevky (10 € ekon. 
činné osoby, 5 € dôchodcovia), predplatné za Bradlo (5 € za ka-
lendárny rok), príp. fi nančné dary-príspevky…) Účel fi nančnej 
úhrady vždy uvádzajte. V prípade Klubov S MRŠ privítame hro-
madnú úhradu (členské + časopis Bradlo) zaslanú spolu so zozna-
mom platcov.
Vzhľadom na to, že objednávka BRADLA jednotlivcami sa každo-
ročne obnovuje, prosíme po úhrade oznámiť záujem o zasielanie 
BRADLA každoročne do konca marca (mailom, telefonicky, listom 
na adresu šéfredaktorky). Sledujte prosím aj www stránku našej 
Spoločnosti: www.mrstefanik.sk

Ďakujeme

Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo

Všetkým našim členom
S MRŠ, čitateľom časopi-

su BRADLO želáme pekné 
leto, príjemný oddych
a bohaté dovolenkové 

zážitky.

Redakcia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


