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Kontext dejinných udalostí a ich historická kontinuita
(Kontemplácia od Štúra cez Štefánika k dnešku)
Myšlienky nasledujúcej kontemplácie sú vybrané a doplnené z príspevku
k bohatej diskusii o pestrej činnosti štefánikovských klubov. Prvý z dolu podpísaných autorov spomenul poslednú
schôdzu klubu brezovského, ktorý si v
októbri pripomenul 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i slovenské aktivity v
Roku Ľudovíta Štúra. Iritovalo ho, že v
súvislosti s našim velikánom a jeho odkazom, nečítal v tlači a nevidel v televízii,
či na internete viac serióznych informácií
z debát odborníkov o podjavorinsko-podbradlianskom kraji, ktorý zohral dôležitú
úlohu v rokoch meruôsmych, kde Štúr s
Hurbanom a Hodžom, či štúrovci vôbec,
našli najoddajnejších prívržencov nimi
vedenej revolúcie. V krmanovskom protestantskom prostredí Myjavy, Brezovej,
na Vrbovciach, staroturianskych kopaniciach, Krajnom a v Lubinej tak tomu bolo.
Už cez letné prázdniny v roku 1836
(po historickom aprílovom výlete štúrovcov na Devín), relatívne mladý Ludevít
Štúr navštívil spomínaný región. Bolo to
na pozvanie evanjelického kaplána Tomáša Hroša a tak sa na brezovskej fare Pavla Marečka zabavil štyri dni. Pobudol aj
v Hlbokom u Pavla Sedláčka, v Prietrži
u Jána Šulca, v Sobotišti u Jána Šuleka,
vo Vrbovciach u Karola Adamiša, na Turej Lúke u Pavla Škodáčka, na Myjave u
Daniela Slobodu. Predpokladáme, že navštívil i Krajné, v Kostolnom sa aj s Tomášom Hrošom stretol s farárom Jánom
Trokanom. Počas spoločnej vychádzky
do prírody, vystúpili v staroturianskom
chotári na bralo, ktoré dodnes nesie názov Štúrova skala (nad vodnou nádržou
Dubník). Zaujímavý je aj fakt, že Hroš
vyprevádzal Štúra na cestu do Bratislavy
až po Madunice, kde spolu navštívili Jána
Hollého. Keď prišli ku katolíckej fare, tak
básnik sa práve vracal z Mlieča. Štúr mu

Pavel Tomko

Pamiatke
generála Štefánika
Slobody klenot, pravdy skvost
a lásku k svojeti,
to vzal si z domu do sveta
i oltár obetí…
Tak šiel si s päsťou zaťatou
a slovom protestanta,
s vierou, že krivdu odčiníš
hoc´ mečom rebelanta.
A dráha tvoja krúživá…
jak divno Boh ju vinie?!
Ty vydobýjaš slobodu,
kým rod tvoj v putách hynie…
A sťa bohatier z pohádky
odklínaš zem si rodnú,
životom vlastným výkupnú
vyplácaš cenu hodnú!
Slobody poklad, pravdy skvost
a oltár obetí
zpäť priniesol si víťazne,
veriac v stráž svojeti…

odovzdal literárne Plody ako dar Ústavu
československej reči a literatúry. O úspešnosti svojho „nitrianskeho putovania“
písal neskoršie Ctiborovi Zochovi. Bol
presvedčený, že v Nitrianskom senioráte
(hlavne v našom podbradlianskom a podjavorinskom okolí, poznámka autorov)
môže počítať s podporou svojich politických plánov, čo neskoršie plne využil.
Než padlo rozhodnutie o spisovnej
slovenčine – a týka sa to Brezovej – na-

písal Hurban z tamojšej evanjelickej fary
9. februára 1843 Jankovi Franciscimu do
Bratislavy. V liste stálo, že „sme Slováci, túto individualitu nesmieme zapierať a
musíme konať.“ Brezovským furmanom
dovezenú „poštu“ odovzdal Francisci
Štúrovi, ktorý už 14. februára 1843 zvolal
na evanjelickom lýceu svojich prívržencov, ktorí prijali „Uznesenie o uzákonení
spisovného jazyka“! Neskoršie tento dátum označil Samo Bohdan Hroboň ako
„deň vzkriesenia slovenčiny“.
To ostatné už vieme z hodín rodného jazyka a vlastivedy: v júni 1843 prijal Hurban farárske miesto v Hlbokom a
už 11. júla 1843 prišli do jeho fary Štúr s
Hodžom a Kadavým, aby po päťdňovom
rokovaní schválili Uznesenie o uzákonení
spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia. Vzápätí si toto historické rozhodnutie dali požehnať Jánom
Hollým na katolíckej fare v Dobrej Vode.
Bolo to na tie časy čosi nevídané a príkladne ekumenické!
Keď v roku 1845 začal Štúr vydávať
Slovenské národné noviny, tak na ich počesť iniciovali myjavský rodák Ján Trokan, farár v Kostolnom a brezovský rodák
Samuel Jurkovič, vtedy evanjelický učiteľ
v Sobotišti a Hurbanov svokor, verejnú
podporu týmto našim prvým politickým
novinám národnými výstupmi na vrcholy známych slovenských hôr (Javorina/
Javořina, Kriváň, Sitno a iné). Hurban
sa potom výletov na Javorinu zúčastnil
opakovane, až sa z toho stala tradícia s
jeho mottom: „Tu bratia vždy sa stretať
budú... „ Javorinské stretnutia Čechov a
Slovákov, v modifikovanej podobe trvajú dodnes, podobne i zdolávania ďalších
známych vrchov.
V roku 1846 sa Ludevít Štúr v Zemianskom Podhradí stretol s Adelou Ostrolúckou. Jej otec mal zásluhu na tom,
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že na jeseň 1847 sa stal poslancom uhorského snemu za mesto Zvolen. Prišiel rok
meruôsmy, v ktorom vyvinul maximálne
úsilie o zrušenie poddanstva a za národné práva Slovákov. O týchto otázkach
hovoril v marci 1848 v Hlbokom s J. M.
Hurbanom. Spolu skoncipovali žiadosti
slovenského národa, ktoré boli v desiatich
bodoch prečítané Ľudovítom Šulekom
ako Žiadosti slovenského národa v stolici
Nitrianskej 28. apríla 1848 v Brezovej, a
to za účasti tritisíc ľudí zo západoslovenských obcí (Brezová, Bukovec, Častkov,
Čáčov, Doliny, Hlboké, Chropov, Jablonica, Krajné, Kunov, Lieskové, Podbranč,
Podkylava, Prietrž, Rovensko, Rybky, Senica, Smrdáky, Sobotište, Šándorf, Turá
Lúka, Vrbovce). Bez oficiálnych predstaviteľov prišlo niekoľko ľudí aj z pomaďarčenej Senice, bolo prekvapením, že z
Myjavy prišli „len“ študenti, ale k Myjavcom dva dni predtým Hurban prehovoril a s pripravovanými Žiadosťami ich
oboznámil. Historik Daniel Rapant zhrnul
význam brezovského zhromaždenia do
jednej vety: „Brezová sa stala príkladom
a posmelením ostaným obciam a krajom
v sledovaní a v domáhaní sa národných
cieľov.“
Vráťme sa k Štúrovi. Po vyhlásení Žiadostí slovenského národa v Liptovskom
Sv. Mikuláši 10. mája 1848 na neho,
Hurbana a Hodžu bol vydaný zatykač,
pred ktorým utiekli na Slovanský zjazd
do Prahy. Do nášho kraja sa vrátili cez
Viedeň, kde 17. septembra 1848 založili
Slovenskú národnú radu. Na hranici, pred
prechodom s päťstovkou ozbrojencov z
Moravy na Slovensko, Hurban takto oslovil odhodlaných bojovníkov: „Nebolo
dakedy hranice medzi Moravou a Slovenskom, ale to všetko bola za starých časov
jedna spoločná vlasť zbrataných národov
slovanských a preto nemá byť ani napotom medzi týmito dvoma krajinami hranica, ktorá by delila zbratané kmene synov
jednej matky…“ Za ním prehovoril Štúr:
„Bojovníci! Pozrite sa na túto otvorenú
dolinu, tá nás vedie k cieľu nášmu. Za
tými vŕškami, tam leží Slovensko, rodina
naša, národ ubiedený, utlačený, od tisíc
rokov všetkej samostatnosti pozbavený.
Teraz v najnovších časoch jeho zotročitelia prišli k úplnej moci a vláde, tí teraz
budú úplne nad nami panovať a svojvoľne zdierať a života pozbavovať. Ale
ešte nevyhynul národ náš. Pozbavili nás
všetkého nepriatelia naši, lež túto vôľu
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nik odobrať nemôže a táto vôľa nás vedie
so zbraňou v ruke za tie vŕšky k národu
nášmu… Bojovníci, naša úloha je pekná,
veľká, národ z biedy a ničoty vytrhnúť a
priviesť ku slobode a sláve. Nože sľúbte
nám teraz tu pri vstupe, že chcete za tie
veci mužne bojovať a keď na to príde i za
ne umierať. Rozvili sme už zástavy naše,
vidíte ich povievať nad hlavami vašimi:
sľúbte nám, že ich neopustíte v žiadnom
boji, v žiadnom nebezpečenstve!“
V mene Slovenskej národnej rady 19.
septembra 1848 vyhlásil 19. septembra
1848 Hurban na Myjave „neposlušnosť“
uhorskej vláde a Štúr predniesol ďalšiu
plamennú reč k povstaleckým dobrovoľníkom, ktorých už bolo okolo tritisíc.
Podľa plánu vojenského velenia povstania (Bloudek, Zach, Janeček) a lepšej
strategickej polohy Brezovej, došlo sem
k presunu vojska z Myjavy už 21. septembra 1848. Zatiaľ čo veliteľský štáb sa
ubytoval na obecnom úrade, Štúr, Hurban, Hodža a ďalší členovia SNR boli prijatí v dome jurkovičovskom, u organára
Martina Šašku a učiteľa Karola Sucháča.
Z príchodu ozbrojených povstalcov bol
nešťastný farár Tomáš Hroš, stále verný
priateľ Štúrov, ktorý sa obával o životy i
majetok svojich veriacich.
Už na druhý deň 22. septembra 1848
prišlo k prvému otvorenému boju na Prietržskej, kde boli aj prvé obete. Zo siedmich padlých štyroch pochoval Hurban na
brezovskom cintoríne. Po piatich dňoch
ďalších bojov, vrátili sa 27. septembra
1848 povstalci na Myjavu. Po plamennej
Hurbanovej reči časť z nich vyrazila na
Starú Turú. Mesto po spornej situácii, až
chaose a nedôvere k povstalcom, vyhorelo spolu s Lubinou. Hurbanisti ustúpili
na Poriadie, kde ich 28. septembra 1848
v osade U Klasovitých porazila uhorská
garda. Tak prvá slovenská výprava skončila neúspechom a bola rozpustená.
Na bojisku ostalo dvanásť padlých
dobrovoľníkov. Hurban situáciu prežíval ako ťažko chorý a Štúr pri pamätnej
hruške porážku zúfalo komentoval. Podľa
ústneho podania však vyslovil aj optimistické slová: „obete nášho povstania sú
dôkazom, že sme národ, lebo sme v boji
za slobodu prvý raz spoločne preliali krv“.
Čáčovský richtár Martin Bartoň, splnomocnenec SNR Viliam Šulek (predok M.
R. Štefánika po praslici) a jeho priateľ
Karol Holuby z Lubiny boli popravení…
Potom už druhá a tretia dobrovoľnícka vý-

prava pokračovala mimo náš kraj. V čase
porážky Maďarov pri Világoši v auguste
1849, zdržiavali sa Štúr, Hurban, Bórik a
ďalší revolucionári väčšinou na Myjave,
kde sformulovali dokument Promemórium, ktorý v mene Národnej rady poslali Alexandrovi Bachovi do Viedne. Ich
túžba oddeliť sa od Uhorska nachádzala
podporu v celom kopaničiarskom kraji,
čo potvrdila deputácia pätnástich poverencov vedená Jánom Valáškom (zastupujúcich Myjavu, Brezovú, Vrbovce, Turú
Lúku, Hlboké, Prietrž, Podbranč) a prijatá
cisárom Františkom Jozefom I. presne rok
po vypuknutí Prvého slovenského povstania 19. septembra 1849. Nakoniec všetko
skončilo neúspechom. Nádeje, ktoré Štúr,
Hurban a Hodža vkladali do cisára sa nenaplnili.
Za Bachovho absolutizmu bol Štúr
daný pod policajný dozor. Býval v Uhrovci, ale po smrti otca (1851) a brata Karola (1851) presťahoval sa do Modry, kde
sa staral o pozostalé siroty. Bol stále pod
úradným dohľadom, ale v roku 1854 dostal povolenie účasti na odhalení pomníka
Jánovi Hollému, kde sa stretol sa s niektorými Brezovčanmi, napríklad s Hrošom,
ale aj s Hurbanom a ďalšími štúrovcami.
Pred Vianocami 1855 sa zúčastnil v
okolí Modry poľovačky. Nešťastne sa po
šmyknutí postrelil do nohy a na následky
zranenia 12. januára 1856 zomrel.
Namiesto záveru: Tvorca bradlianskej mohyly architekt Dušan Samo Jurkovič, rodák z Turej Lúky napísal, že v dejinách sa mravná stránka účasti hodnotí
podľa miery prinesenej obete. Môj kraj
sa v ideálnej bilancii povstania zapísal
navždy do národných dejín. Revolučným
príkladom dostal duchovný mandát, v
mene ktorého mohol s úspechom hovoriť
do svedomia nielen rodákom, ale celému
národu... Takýto historický zmysel má aj
tragický fakt, ktorý ako epilóg povstania
zanechala hrdinská smrť študentov Vilka
Šuleka a Karola Holubyho, obesených na
hlohovských poliach. Spomínam tento detail preto, lebo kríž, zhotovený z dreva šibenice, dlho opatrovali na štefánikovskej
fare v Krajnom a potom na Košariskách.
Hrdinské vyhlásenie Šulekovo a iných bojovníkov, ktorí v povstaní kládli životy za
národnú ideu, nezmizlo vo vlnách času,
ale ostalo akoby abstraktným prvkom v
dejinách, vzorom a pohnútkou k ďalším
činom… Pre svoju účasť na revolučných
udalostiach sa Brezová a Myjava stali po-
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jmom. Duch tohto kraja, príchylnosť k základným ideám národného bytia, stelesnil
sa za prvej svetovej vojny najvýraznejšie v
legionároch, najmä v M. R. Štefánikovi,
ktorý sa stal symbolom nového obdobia
histórie slovenského národa.“ (Poznámka: z 526 „nebezpečných panslávov“
Uhorska bola veľká časť práve z Jurkovičovho rodného kraja).
Nech je táto kontemplácia našim príspevkom k 200. výročiu narodenia Ludevíta Štúra, ktorý v podjavorinsko-podbradlianskom kraji našiel oporu v našich
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predkoch v snahe oslobodiť ich z područia cudzích, čo sa nakoniec podarilo generálovi Štefánikovi, nášmu rodákovi.
Zároveň sa však zamýšľame, že ako
by Štúr s Hurbanom a Hodžom vnímali
dnešné Slovensko v konfrontácii s duchovným stavom podjavorinsko-podbradlianskeho kraja, s ktorým bytostne
spájali nádeje na budúcnosť Slovenska v
rokoch meruôsmych, i žiale keď sa túžby
nenaplnili. Dnes by určite s neskrývanou
radosťou, hrdosťou i uznaním prijali existenciu moderného slovenského národa a

Slovenskej republiky v rodine vyspelých
európskych národov a štátov. Ba spoznali
by v tom i historickú generačnú kontinuitu a svoj podiel na tŕnistej ceste dopredu.
Určite by sa však neprestali diviť, prečo
sa náš kraj stáva historicky zabudnutým,
demograficky vymierajúcim okrajom Slovenska s menším počtom obyvateľov ako
v roku 1848, zatiaľ čo iné regióny narástli
niekoľkokrát. To však už je iná téma.
Peter Uhlík a Ján Gálik

135. výročie nedožitých narodenín Milana Rastislava Štefánika
Na utorok 21. júla 2015 pripadlo 135.
výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika – slávneho slovenského astronóma
a meteorológa, cestovateľa, vojenského letca a stratéga, brigádneho generála
ozbrojených síl Francúzskej republiky,
diplomata a politika, podieľajúceho sa
na vzniku ČSR. Jeho pamiatku si uctili v
mnohých mestách,mestečkách a obciach
Slovenska.
Celoslovenské SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI sa uskutočnili v Košariskách 25. a
26. júla 2015.
Spomienka na výročie narodenia sa začala 25. júla popoludní slávnostným aktom
položenia vencov a kytíc pred Štefánikovým
rodným domom a pokračovala prednáškou
dr. Evy Králikovej, spoluautorky výstavy v
Múzeu M. R. Štefánika po názvom „Osudy pozostalosti M. R. Štefánika“, v rámci
ktorého účastníci mali možnosť vidieť
krátky film o odbornom ošetrení leteckej
bundy M. R. Štefánika, ktorú mal v čase
havárie na sebe, vidieť napr. jeho topánky,
osobný kožený kufrík s jeho iniciálami, cca
80 zbierkových predmetov z jeho ciest po
Polynézii, Japonsku, či Ekvádore. Na nádvorí Múzea bola otvorená výstava „Roky
obetí bojov a nádejí (1914 – 1920)“ a súčasne sprístupnená aj čiastočne reinštalovaná expozícia Múzea, z roku 2005, ktorej
autormi sú Eva Králiková a Dušan Kováč.
Na lúke pred Múzeom mali možnosť účastníci vidieť dynamické ukážky zo života a
bojov Československých légií, nazvaných
„Veľká vojna príbeh legionára“ s ochutnávkou legionárskeho guláša.“ Večerný program začal umeleckým pásmom o živote
a diele M.R.Štefánika pod názvom „Tu orlom z hniezda vyletel...“ V programe sa o.i.

predstavil spevácky zbor Cantilena pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa a jedinečné zoskupenie detí a mládeže Zvonkohra
pod vedením dirigenta Vladimíra Húsku. V
rámci filmového večera bol prezentovaný
dokumentárny film P. Kanisa „Poroba“.
26. júla v dopoludňajších hodinách spomienkové podujatie vyvrcholilo slávnostnými službami Božími v košarišskom evanjelickom kostole, ktoré celebroval dekan
Ľubomír Batka.
Na podujatí sa zúčastnila aj praneter
generála Tamara Dudášová, hostia z družobného mesta Paulhan, vojaci, generalita
armády, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia MO SR,
obyvatelia Košarísk a záujemcovia zo Slovenska....
ooo
Banská Bystrica.
Miestny odbor Matice slovenskej v
Banskej Bystrici a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika zorganizovali pietnu spomienku v miestnej časti Sásová, pri buste
generála Štefánika. Úvodnú báseň od Ivana
Plintoviča „S Tebou sa rozprávam“ predniesol Igor Kovačovič, predseda MO MS.
Podpredsedníčka S MRŠ Mária Gallová
sa prihovorila účastníkom stretnutia, medzi ktorými boli mnohí významní hostia:
hlavný radca Stanislav Líška z Kancelárie
prezidenta SR, bývalí primátori Ján Králik
a Ivan Saktor, bývalý banskobystrický župan Milan Murgaš, druhý viceprimátor MÚ
v Banskej Bystrici Martin Turčan, poslanci
MsZ, pedagógovia UMB, občania Banskej
Bystrice.
Z prejavu vyberáme: „Písal sa rok 1938
a kalendár ukazoval 6. jún. Pred sásovskou
zvonicou odhalili pomník so 60 cm vysokou
bronzovou bustou generála Štefánika, gene-

rála, bez generálskej čapice, dielo akademického sochára Ladislav Majerského. Dielo,
ktorého „realizáciu“ financovali z verejnej
zbierky (7197,80 korún) občania Sásovej,
Okresného úradu a firma Posista. Roky
prešli, ľudia sa menili. Nebolo treba sochy
a pomníky nepohodlných ľudí. Boli príliš nebezpeční. Boli? Pre koho? V päťdesiatych rokoch min. storočia bustu aj v
Sásovej odstránili, ale našťastie nezničili.

Pred bustou M. R. Štefánika v Banskej Bystrici Sásovej. Foto Ľ. Elias

Prostí ľudia, majúci otvorené oči a srdcia
na správnom mieste však poznali svoju
„povinnosť“ a tak sa i sásovská busta ocitla
na jednej dedinskej povale. V roku 2005 pri
750. výročí udelenia mestských výsad bol
otcom mesta doc. Ing. Ján Králik CSc. Vtedy padlo rozhodnutie znovu nainštalovať
bustu pred zvonicou. Ale s tým, že originál
ostane v miestnej škole a kópia originálu
bude na podstavci. Autorom súčasného návrhu kópie busty je architekt Dušan Čupka,
jej epoxidovú kópiu odlial akad. sochár Ján
Filo. Treba podotknúť, že hybnou silou a
pomocníkom v tejto realizácii boli členovia
MO MS na čele s I. Kovačovičom.
M. R. Štefánik svojou životnou dráhou
patril medzi celkom výnimočné osobnosti,
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medzi ľudí, ktorých prostý životopis sa číta
ako román. Pôvodné povolanie astronóma,
za ktorým odišiel do sveta a precestoval
všetky kontinenty, musel pod tlakom okolností rýchlo opustiť; z osamelého vedca sa
v dramatickej situácii stal diplomat, jeden z
prvých dôstojníkov francúzskeho vojnového letectva, generál čsl. légií, prvý minister
vojny ČSR. Jeho tragická smrť v mladom
veku premenila vedca, vojaka a politika v
predmet legiend a zbožňovania, ale i kritiky
a urážok. Dnes je to 135 rokov ako modrooký, štíhly generál uzrel svetlo sveta. Užil si
len 38 rokov – z toho väčšinu v cudzine, ale
aj tak za tak krátky čas a na diaľku hlboko
zasiahol do ďalších osudov svojej vlasti.
Milan Rastislav Štefánik v Banskej Bystrici nikdy nebol – tak, ako nebol v mnohých mestách, mestečkách a obciach Slovenska. K nášmu mestu sa ale viažu mnohé
spomienky a príbehy s ním spojené. To je
ale iná kapitola. Chcela by som veriť, že
Spoločnosť M. R. Štefánika, ktorú mám
česť zastupovať, nájde spoločnú reč aj s našim mestom a vytvoríme priestor nielen pre
spomienku, ale aj pre praktické vzdelávania
mladej generácie. Aby sa už nestávalo, že
deti nebudú poznať významné osobnosti
našej histórie. To prosím platí všeobecne,
nielen pre M. R. Štefánika. Vďaka patrí
všetkým a menovite každému, kto si našiel čas a prišiel dnes vzdať poctu generálovi
Štefánikovi.“
Vence k buste položili členovia MO MS
a viceprimátor mesta Banská Bystrica. Na
záver zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí.
ooo
RTVS Bratislava: Od 20. do 24. júla
2015 vysielal Slovenský rozhas v dopoludňajších hodinách v cykle „Príbeh na týždeň“
pásmo zo života Milana Rastislava Štefánika s názvom „Ženy jeho života“. Redaktor
RTVS Marek Lancoš si pozval na besedu
Máriu Gallovú /S MRŠ/, Alenu Petrákovú
/Múzeum Košariská/ a Tamaru Dudášovú
praneter MRŠ/, ktoré vo vzájomnom rozhovore hovorili o ženách, ktoré ovplyvnili a
formovali M. R. Štefánika. Cyklus sa stretol s veľkým ohlasom a naša vďaka patrí
nielen RTVS, ale predovšetkým pánovi
redaktorovi, ktorý veľmi vecne, ale hlavne citlivo reagoval na mnohé skutočnosti,
súvisiace s M. R. Štefánikom.
VÝSTAVA O PRVEJ SVETOVEJ
VOJNE A ČESKOSLOVENSKÝCH
LÉGIÁCH
Na Košariskách sa v sobotu 25. júla
2015 v rámci osláv 135. Výročia narodenia
Milana Rastislava Štefánika uskutočnila aj
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vernisáž putovnej panelovej výstavy „Roky
bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)“ s podtitulmi 100 rokov od prvej svetovej vojny,
100 rokov od vzniku a vystúpenia československých légií – spoločného boja Slovákov
a Čechov za slobodu, 100 rokov od vzniku
Československej republiky a 100 rokov od
tragického skonu M. R. Štefánika. Výstava,
ktorú pripravila Nadácia Milana Rastislava
Štefánika v Bratislave a Ústav politických
vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave
je určená pre širokú verejnosť, predovšetkým pre žiakov a študentov a bude putovať
v nasledujúcich rokoch po múzeách, kultúrnych a osvetových strediskách, knižniciach
a školách po celom Slovensku.
Panely výstavy zachytávajú na 16 blokoch boje a obete našich predkov, ktoré
napokon viedli 1. januára 1993 ku vzniku
Slovenskej republiky ako právnej nástupkyni (spolu s Českou republikou) Československej republiky. Prvý panel približuje
stručne vznik a príčiny vypuknutia prvej
svetovej vojny, druhý a tretí panel zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí
prvej svetovej vojny, vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií podľa
teritória ich vzniku a pôsobenia, štvrtý a
dvanásty panel oboznamujú s najvýznamnejšími udalosťami ruskej légie, piaty a
šiesty panel s francúzskou a talianskou légiou, siedmy panel je o významných Slovákoch v čs. légiách, ôsmy panel sa podrobnejšie zaoberá aktivitami Slovákov doma aj
v zahraničí v boji za samostatnosť, deviaty
panel sa zaoberá najvýznamnejšími dokumentmi o budúcom československom štáte – Clevelandskou dohodou, Pittsburskou
dohodou a Washingtonskou deklaráciou,
panel 10 približuje udalosti na konci októbra a začiatku novembra 1918 – vznik Československej republiky a príchod prvej slovenskej vlády do Skalice, jedenásty panel
informuje o zápase za územnú suverenitu, o
československé hranice a české pohraničie,
vojnou o Tešínsko a vojnou na Slovensku
a trinásty panel je o osudoch ČSR pričom
zdôrazňuje kontinuitu súčasnej Slovenskej
republiky a Československa. Posledné dva
panely výstavy – štrnásty a pätnásty podávajú základné informácie o živote a diele
M. R. Štefánika a približujú aj pôsobenie
Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave.
Materiály, texty, fotografické prílohy a
mapové podklady poskytli viaceré subjekty,
ktoré sa do projektu, finančne podporeného
Prvou stavebnou sporiteľňou a. s. zapojili.
F. Vrábel
TÝŽDEŇ ŠTEFÁNIKOVÝCH OSLÁV
2015

Slovenská národná knižnica pri príležitosti 135. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika opäť otvorila svoje
archívy a predstavila významného vedca a
politika osobnejšie – cez jeho myšlienky,
archívne dokumenty ale i metodickú príručku alebo návod ako spomínať na hrdinu.
Osobnosť generála Štefánika, ktorý aktívne zasiahol do bojov 1. svetovej vojny a
spolupodieľal sa na vzniku samostatného
štátu Čechov a Slovákov, sa totiž v období
1. Československej republiky, stala aj súčasťou učebných osnov. Využitím moderných vyučovacích metód, ako medzipredmetovej spolupráce, rozvojom osobnosti
žiaka a jeho poznávacích schopností, sa v
žiakoch podporovalo vlastenecké cítenie.
Dôkazom, že vlastenectvo bolo a je súčasťou kultúry každého národa, je i článok
zo Slovenských novín zo 14.júla 1915, hovoriaci o citoch k vlasti, ktoré motivovali
ľudí vystúpiť na jej obranu. Aj Milan Rastislav Štefánik, hoci bol v tom čase ďaleko od
rodnej krajiny, bojovať za ňu išiel.
V období, keď si školáci užívali prázdniny na portáli DIKDA.eu a profiloch SNK na
sociálnych sieťach (FB, TW, LI, G+) spolu
so známymi i menej známymi výrokmi a
fotografiami z fondov Literárneho archívu
SNK sa uverejňovali zaujímavé príbehy zo
života M. R. Štefánika a úlohy, s ktorými
si mohli školáci precvičiť svoje poznatky
o svete tak, ako žiaci meštianskych i ľudových škôl v 1. polovici 20. storočia. Postupne sa
• rozoberali zemepisné súradnice miest,
kde Štefánik pozoroval lietavice,
• počítala sa rýchlosť jeho lietadla,
• zoznamovali sa s faunou a flórou exotických ostrovov i polárnych oblastí,
• absolvovali tréning ducha i tela v štýle kalokagatie a občianskych cností.
Týždeň Štefánikových osláv sa v Slovenskej národnej knižnici a na portáli DIKDA.eu začal 20. júla 2015. Výber z archívnych fotografií a dokumentov generála
M. R. Štefánika, jeho výrokov a príklady na
tréning mysle i tela z metodickej príručky
k príprave Týždňa Štefánikových osláv bol
zverejňovaný postupne počas celého týždňa
(20. - 26. júla 2015) na profiloch Slovenskej
národnej knižnice.
(z dennej tlače)
ODHALENIE PIETY GENERÁLA
MILANA RASTISLAV ŠTEFÁNIKA
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Rok 2015 sa pre náš Klub S MRŠ v
Liptovskom Mikuláši nesie v znamení významnej udalosti. Pri príležitosti vyrade-
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nia absolventov Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika bola
odhalená pred vstupom do areálu akadémie
pieta venovaná osobe, ktorej meno je vpísané do názvu tejto vzdelávacej vojenskej
inštitúcie v Liptovskom Mikuláši.
Základný kameň školy bol položený
roku 1973 a pod názvom Vysoká vojenská
technická škola fungovala do roku 1993.
V roku 1993 bola premenované na Vojenskú akadémiu. Zákonom NR SR dňa 30.
júna 2004 po reštrukturalizácii vojenského
školstva bola premenovaná na Akadémiu
ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika ako štátna vysoká škola a Národnú akadémiu obrany maršala Andreja Hladíka ako vzdelávacie a výcvikové centrum.
V procese integrácie vojenského školstva
bola zákonom NR SR Národná akadémia
obrany maršala Andreja Hladíka 31. augusta 2008 zrušená. Toľko z histórie vojenskej
Alma mater.
Aktom odhalenia piety vyvrcholilo
takmer trojročné úsilie pracovnej skupiny
zástupcov Spoločnosti M. R. Štefánika,
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a
AOS generála Milana Rastislava Štefánika.
Zastupovaním S MRŠ bol poverený predseda klubu v Liptovskom Mikuláši Jaroslav
Bartánus.
Návrh výtvarného riešenia vychádza z
niekoľkokrát upravovaného libreta. Realizácia je podľa projektu Ing. arch. Eduarda
Jančušku. Objekt je umiestnený pred vstupom do areálu akadémie. Základom pre výtvarné riešenie je bronzová busta generála
Štefánika doplnená Štefánikovým podpisom odliatym do bronzu, akým sa podpisoval v čase zahraničného odboja počas
Veľkej vojny. Výtvarné riešenie je doplnené
celým názvom akadémie. Výtvarné dielo a
replika podpisu pochádzajú z dielne Mgr.
art. Petra Valacha. Objekt svojím vzhľadom
a umiestnením sa môže zaradiť medzi symboly akadémie.
Odhalenie piety sa uskutočnilo počas
slávnostného vyradenia absolventov akadémie 10. júla 2015. Po ukončení prvej oficiálnej časti na nádvorí akadémie sa presunuli
účastníci a hostia do priestoru vstupu do areálu akadémie. Priebeh odhalenia sa niesol
v slávnostnom duchu, umocnený osobnou
účasťou vrchného veliteľa ozbrojených síl
SR, prezidenta Andreja Kisku. Po odznení
hymnickej piesne „Hoj, vlasť moja“ privítal
hostí a v krátkosti informoval o diele Jaroslav Bartánus. V podaní Kvetoslavy Staroňovej odznela báseň Štefana Krčméryho
„Štefánikova matka“. Osobu Štefánika,
jeho prácu a dielo, predstavil prítomným
účastníkom primátor mesta Liptovský Mi-
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Po odhalení piety M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši

kuláš Ján Blcháč, ktorý o.i. povedal: „Svoj
obdivuhodný talent, nevšedný intelekt, svoj
osobný šarm, činorodý postoj k životu, ale
aj svoju skromnosť, lásku k svojeti a k vlasti
zúžitkoval v tej najbohatšej podobe. Svoje
známe životné heslo – Veriť, milovať, pracovať – dokázal do bodky naplniť… Ďalšia jeho myšlienka – Ja sa prebijem, lebo
sa prebiť chcem – svedčí o Štefánikovej
pozitívnej tvrdohlavosti, o pevnej vôli dopracovať sa k víťazným métam. Veď nikto
z nás nevstupuje do života pre prekážky,
ale pre víťazstvá, pre úspešné zápasy s neprajnosťami osudu a zložitosti doby, ktorú
žijeme.“ Po príhovoroch prezident SR Andrej Kiska, v sprievode rektora akadémie
Borisa Ďurkecha a primátora Jána Blcháča
vykonal akt odhalenia piety. Záverom odznela pieseň „Kto za pravdu horí“ v podaní
dychového orchestra Ministerstva obrany
SR. Mesto Liptovský Mikuláš sa tak zaradilo do zoznamu miest, ktoré sa môžu pochváliť, že súčasťou kultúrneho dedičstva
je výtvarné dielo spojené s osobou Milana
Rastislava Štefánika. Oficiálnym hosťom
za Spoločnosť M. R. Štefánika bola prítomná jej podpredsedníčka SR Mária Gallová.
Pri príležitosti odhalenia piety AOS vydala
odznak venovaný generálovi Štefánikovi s
označením letopočtu jej odhalenia.
STRETNUTIE NA ŠTEFÁNIČKE 2015
Chata generála Milana Rastislava Štefánika leží vo výške 1740 m.n.m. v prekrásnom vysokohorskom prostredí, pod
najvyšším nízkotatranským vrcholom
Ďumbierom. Chatu pod Štefánikovým menom, ľudovo zaužívané „Štefánička“, poznali turisti od otvorenia 9. septembra 1928.
V povojnových rokoch, presnejšie od roku
1952 bola premenovaná na Chatu hrdinov
SNP. 21. júla 1990 sa pri chate z iniciatívy
MS v Martine, vtedajšieho Klubu priateľov
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a
Brezne, v súčinnosti s literárnohistorickým
Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši konalo priamo na chate stretnutie prívržencov odkazu Štefánika z príležitosti 110.

výročia jeho narodenia. Na tomto stretnutí
bol na južnú stenu chaty osadený Štefánikov
reliéf a pamätná tabuľa, ktorá hovorí jasnou
rečou „Na pamiatku minulých i budúcich
rokov, prinavraciame tejto chate jej pôvodný názov Chata generála Milana Rastislava Štefánika 9.9.1928 – 21.7.1990.“ Autorom textu je už dnes nežijúci básnik Ivan
Laučík z Liptovského Mikuláša. Stretnutie
vyvrcholilo v duchu cyrilo-metodských
tradícií vynesením a osadením dreveného
dvojkríža na vrchol Ďumbiera.
Tradícia stretnutí našich členov na Štefáničke je pokračovaním myšlienky, ktorá
je mottom pamätnej tabule na južnej stene
Štefáničky. Vždy v tretiu sobotu júla si tak
pripomíname hneď dve jubileá, výročia narodenia M. R. Štefánika a znovuzrodenie
Štefáničky. Tento rok to bol už v poradí piaty ročník. Po opatrných začiatkoch malej
skupiny nadšencov stretnutie organizujeme
v spolupráci s KST, OÚ Podbrezová, HS
Nízke Tatry-juh, Železiarne Podbrezová a
sľubne sa vyvíja aj spolupráca s Okresným
úradom v Brezne. Stretnutie je zapísané aj
kalendári podujatí KST.
Tohtoročné stretnutie sa konalo v sobotu 18. júla 2015 z príležitosti 135. výročia
narodenia M. R. Štefánika. Teplé letné počasie prilákalo do krásnej nízko-tatranskej
prírody na chatu hojný počet našich členov
a členov turistických klubov Slovenska
ako aj náhodných turistov. Dobrú fyzickú
kondíciu potvrdil svojou účasťou aj bývalý
dlhoročný predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara.
Čakanie na oficiálny program vyplnila reprodukovaná ľudová muzika. O hovorené
slovo sa postarala moderátorka Mgr. Kvetka Staroňová, ktorá v jednotlivých vstupoch
vítala prichádzajúcich nových účastníkov.
Časť účastníkov využila pekné počasie a
pokračovala ďalej vo výstupe na Ďumbier.
Účastníci stretnutia sa zapísali do pamätnej
knihy a dostali aj pamätný list.
Aj napriek vrtochom počasia, stretnutie

Pred chatou M.R. Štefánika
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vyvrcholilo slávnostným aktom položenia
venca k pamätnej tabuli generála M. R. Štefánika. Spomienkový akt pokračoval prednesom básne „Štefánikova matka“ v podaní
Kvetky Staroňovej. Prednostka OÚ Brezno
Ing. Alena Kaánová vo svojom príhovore
privítala hostí a hovorila o histórii chaty. V
ďalšej časti sa účastníkom prihovoril Rastislav Medveď, náčelník HS na Slovensku,
za HS Chopok juh sa prihovoril Jozef Pupák, za klub seniorov HS sa prihovoril jeho
predseda Blažej Kováč. Osobu Štefánika
zhodnotil vo svojom príhovore Ing. Ján Tatara. O dobrú náladu sa postaral hrou na fujaru a gajdy Martin Tesák a spevácky zbor
zo Závažnej Poruby.
Stretnutia na Štefáničke sú neopakovateľné, preto sa tešíme už na to budúcoročné
a radi by sme privítali aj ďalších milovníkov prírody z klubov S MRŠ!
Jaroslav Bartánus
Národná Pokladnica s hrdosťou predstavuje novinku vo svojej ponuke, pamätnú
medailu venovanú 135. výročiu narodenia
jedinečnej slovenskej osobnosti, Milana
Rastislava Štefánika. Medaila, ktorú nájdete exkluzívne len v ponuke Národnej Pokladnice je vyrazená do rýdzeho striebra
999/1000 v najvyššej kvalite razby – lešteným razidlom. Je priemeru 33 mm, hmotnosti 15,5 gramov.
Autorom emisie „135. výročie narodenia
M. R. Štefánika“ je známy slovenský umelec, držiteľ ceny Výtvarník roka Doc. Patrik
Kovačovský Mgr. Art, ktorý medailu navrhol exkluzívne pre Národnú Pokladnicu.
Vďaka precíznej technike razby vynikli aj
tie najdrobnejšie detaily zobrazeného motívu, ktorý tvorí portrét M. R. Štefánika a
jeho motto: „Veriť, milovať, pracovať“.
Reverz zdobí znak z jeho generálskej čiap-
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ky a výročie narodenia. Emisia „M. R. Štefánik“ je prísne limitovaná, čo tiež zvyšuje
jej hodnotu. Ku každému exempláru je priložený Certifikát autentickosti potvrdzujúci jeho pravosť a kvalitu.

Národná Pokladnica sa pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika
rozhodla predstaviť pamätnú 10 Kčs z rokov 1991 až 1993 v unikátnej verzii. Po
prvýkrát v histórii sa táto minca, vyrazená
na počesť tohto velikána, dostáva k verejnosti plátovaná rýdzim zlatom 999/1000
a vzácnym ródiom. Priemer mince je 24,5
mm, váha 8 gramov. Jedná sa o výnimočnú
kombináciu zušľachtenia, medzi zberateľmi veľmi obľúbenú a žiadanú.

Špeciálna technika dvojitého plátovania
je vzhľadom k ručnému nanášaniu ródia
veľmi zložitá. Preto je táto zberateľská edícia striktne limitovaná len na 3000 ks pre
celý svet. Každý exemplár navyše obsahuje aj Certifikát autentickosti potvrdzujúci

jeho pravosť a kvalitu.
Minca 10 Kčs bola zákonným platidlom
menej ako 2 roky. Desaťkorunu z roku 1993
je možné považovať za raritu, pretože pochádza už z neexistujúceho štátu. Mince
boli navrhnuté a vyrazené v decembri 1992
a vzhľadom na ekonomickú a politickú situáciu vydané do obehu i po rozpade ČSFR.

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
K VÝROČIU NARODENIA
M. R. ŠTEFÁNIKA (17. 7. 2015)
Dňa 17. 7. 2015 sa v parku M. R Štefánika konala spomienka narodenia M. R.
Štefánika. Akcii sa zúčastnil primátor mesta
Jozef Božik, podpredsedníčka Spoločnosti
M. R. Štefánika Jana Masaryková, predseda klubu M. R. Štefánika v Partizánskom
Štefan Ševčík, členovia klubu M. R. Štefánika v Partizánskom, členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia organizácií tretieho sektora a občania
mesta. Vystúpenie šansonierky Frederiky
Košťáľovej oživilo pekný program akcie.
Za mesto mal príhovor primátor mesta PE
a za Spoločnosť M. R. Štefánika Jana Masaryková.
Štefan Ševčík

Na vrchole Kilimandžára
V expedícii na strechu Afriky – Kilimandžáro – bol opäť aj košický
člen S MRŠ Juraj Kočiš. Výstup sa podaril aj napriek pokročilému
veku Juraja Kočiša, kvôli ktorému ho domáci nazývali najprv baba
(po svahilsky je to starý otec) no po mojich námietkach, že v našom
jazyku je to presne opak, som už bol Papa.
Dôležité ale bolo, že sa mi podarilo urobiť aj na tomto kontinentálnom sumite záber s M. R. Štefánikom. Vyzeralo to sprvu veľmi
zle, lebo technika zlyhala pre veľmi nehostinné podmienky na vrchole, ale naši vodcovia ju vedeli oživiť.
Po Mont Blancu a Elbruse je to tretí vrchol, kde je uložená fotografia Milana Rastislava Štefánika.
Juraj Kočiš
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XXV. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Prekrásna Veľká sála piešťanského Kursalona po roku opäť privítala členov – delegátov Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika, ktorí
sa zišli na svoje XXV. riadne Valné
zhromaždenie.
Valné zhromaždenie otvorila básňou Pavla Tomku „Generál Štefánik“
Mgr. Anna Gromanová. Po nej Mgr.
Mária Gallová, podpredsedníčka S
MRŠ privítala na podujatí všetkých
prítomných: hostí, medzi ktorých
patrili zástupca pridelenca Ruskej
federácie v SR Jevgenij Borisenko,
predseda ÚV SZPB Pavol Sečkár,
zástupca ÚVV SR Pavel Marko,
predseda Nadácia MRŠ prof. Dušan
Bakoš, zástupca ČsOL Ferdinand
Vrábel, zástupca ČSV Michal Petrovič, zástupcovia Masarykovho
demokratického hnutia Lubomír Sázovský a Josef Adamec, Dušan Števík, primátori a starostovia miest zo
SR, zástupca SMRŠ z Prahy Bohdan Kraus, čestní členovia SMRŠ
a prirodzene aj všetkých delegátov
VZ. Po privítaní prítomní minútou ticha vzdali úctu pamiatke tých, ktorí
opustili rady členov SMRŠ za obdobie od XXIV. VZ SMRŠ. Následne
oboznámila prítomných s programom, ku ktorému neboli z radov delegátov pripomienky.
Pre pracovnú zaneprázdnenosť
či súkromné problémy sa viacerí
pozvaní nemohli zúčastniť VZ, ich
neúčasť ospravedlnila Mgr. Gallová.
Medziiným to boli prof. Eva Broklová, Jaroslav Baška, PhDr. Roman
Hradecký, Mgr. Ladislav Druga,
Ing. Ivan Bella, Ing. Vladimír Faško,
Ing. Ján Maniaček a ďalší.
Valné zhromaždenie na návrh
Správnej rady SMRŠ odsúhlasilo
zloženie jednotlivých
pracovných
komisií:
* Pracovné predsedníctvo VZ: Mgr.
Jana Masaryková, Mgr. Mária
Gallová, Ing. Ján Tatara.
* Mandátová komisia: Anna Hrušková, Ing. Jaroslav Bartánus Mgr.
Andrea Holíková, Ing. Ladislav
Prídavka, Mgr. Zuzana Tancíková.
* Návrhová komisia: MUDr.Pavol
Masaryk, PhDr. Ružena Kormošová, JUDr. Rastislav Kudla
* Zapisovateľka: Ing. Ivana Langová
* Overovatelia zápisnice:
Mgr.
Anna Gromanová, Marta Koudelková.
Správu o činnosti Spoločnosti
M.R.Štefánika za 25 rokov jej trvania
predniesli dvaja bývalí predsedovia:
za obdobie do roku 2003 Mgr. Peter Uhlík a za posledné obdobie Ing.
Ján Tatara Zprávy budú súčasťou
spomienkového materiálu k 25. výročiu S MRŠ.
Správu Dozornej rady z kontroly
hospodárenia S MRŠ za rok 2014

a čiastkovú správu o hospodárení
S MRŠ v roku 2015 predniesla Ing.
Ivana Langová, doterajšia predsedníčka DR.
Pozdravné prejavy predniesli:
- za Masarykovo demokratické
hnutie Prahe – Klub Kopřivnice pozdravili VZ podpredseda MasDem
Ľubomír Sázovský a v mene predsedu prof. Halašku odovzdal Spoločnosti MRŠ čestnú pamätnú medailu
TGM. Spolu s Josefom Adamcom
odovzdali aj malé spomienkové darčeky.
Prof. Dušan Bakoš, predseda
SR Nadácie MRŠ pozdravil VZ a

Ing. Vlastimilovi Kátlovskému, Ing.
Branislavovi Noskovi, Ján Rusnákovi, Sergio Tazzerovi, talianskemu
žurnalistovi a bývalému starostovi
mesta Paulhan vo Francúzsku Bernardovi Sottovi.
Ďakovné listy za prácu v S MRŠ
boli udelené: Ing. Jaroslavovi Bartánusovi (Liptovský Mikuláš) a MUDr.
Márii Paľovej (Košice).
Schvaľovanie Stanov SMRŠ –
komentár prítomným predniesol
Ing. Ján Tatara: Vyskytlo sa viac
vážnejších pripomienok k návrhu
nových Stanov (napr. či akceptovať nový názov: „Predstavenstvo,

Predsednícky stôl
informoval o príchode Légiovlaku do
Bratislavy dňa 25.11.2015 a vybavení slovenského vozňa s pomocou S
MRŠ. 1.12. 2015 bude slávnostný
výjazd légiovlaku zo železničného
múzea v Bratislave, informoval tiež
o výstave, ktorá je práve na Brezovej p. Br.
- PhDr. Ferdinand Vrábel, ČsOL
v Prahe/ Jednota Uherský Brod hovoril o spoločnom podujatí oboch
organizácií „Cykloprejazd Košariská
– Hodonín“ v tomto roku a oplánovanom v budúcom roku.
- Ing. Ladislav Koudelka informoval o konferencii organizovanom
talianskou spoločnosťou CEDOS,
o svojej prednáške „M. R. Štefánikovi a talianske légie“ a odovzdal pozdrav od S. Tazzera.
- Ing. Michal Petrovič pozdravil
VZ za Československý výbor.
- Ing. Pavol Marko vystúpil za
Úniu vojnových veteránov SR.
- VZ pozdravil aj primátor mesta
Partizánske PhDr. Jozef Božik.
- Listom pozdravila VZ aj dcéra zosnulého predsedu SR SMRŠ
Mgr. Dagmar Miklušová.
Čestné členstvo S MRŠ bolo VZ
SMRŠ v roku 2015 udelené dlhoročným členom SR SMRŠ (predtým
Predsedníctvo SMRŠ): Gen.mjr
v.v. Ing. Svetozárovi Naďovičovi,

výkonný výbor“ namiesto „správna
rada“ udeľovanie čestného členstva
v kluboch S MRŠ a ďalšie,. (Keďže
pripomienky boli vážnejšieho charakteru, nebolo by možné dospieť v
časovom limite k schválenému návrhu Stanov, preto podal návrh VZ
na uznesenie, aby sa nové stanovy
na tomto VZ neschvaľovali a aby novozvolená SR priebežne pracovala
na pripomienkach k návrhu nových
stanov v budúcom roku a predloží
ich k schválenie na XXVI. VZ SMRŠ.
Návrh bol odsúhlasený všetkými delegátmi.
Prezentácia činnosti klubov S
MRŠ na Slovensku:
- Klub Partizánske predstavil PC
prezentáciu svojej činnosti, svojej internetovej stránky, činnosť a aktivity,
významné osobnosti, ktorých klub
hostil, s ktorými spolupracuje, vyzdvihli významnú spoluprácu a podporu Mesta Partizánske, predstavili
projekty – obraz, vlajka, kríž a preukaz MRŠ a Ing. Ladislav Prídavka si
pripravil prezentáciu o Františkovi
Kellem.
- Klub v Nitre: Ing. Ján Tancík,
predseda klubu zhrnul históriu nitrianskeho klubu S MRŠ, činnosť, vydávanie časopisu Informátor, ktorý
informuje o činnosti Klubu S MRŠ v
Nitre, plánujú odhaliť sochu MRŠ v

meste Nitra, vedú kroniku klubu.
- PhDr. Ružena Kormošová,
PhD. zo Spišskej Novej Vsi informovala o tom, že Klub bol založený v r.
2011, v SNV pôsobilo veľa rodinných
príslušníkov MRŠ, zároveň predstavila knihu o MRŠ a jeho predkoch na
Spiši, ktorú napísala.
- Mgr. Peter Uhlík z Klubu Brezová pod Bradlom hovoril o fungovaní
klubu, kontinuite historických udalostí na Brezovej (M. R. Štefánik,
Štúr, Hurban).
- Ing. Jaroslav Bartánus – z liptovskomikulášskeho klubu pozval na
chatu Štefánička na budúci rok (tretia júlová sobota). Spoločnosti MRŠ
darovali knihu „História turistiky na
Slovensku od Štúrovcov do dneška“,
na ktorej krste sa sám zúčastnil.
- MUDr. Pavol Masaryk z: Klubu
Piešťany prezentoval aktivity klubu.
Diskusia
- Ing. Ján Tatara: poďakoval za
udelenie čestnej medaily S MRŠ a
takisto poďakoval za dary a pôžičky
S MRŠ.
- PhDr. Peter Macho: predniesol
problematiku uznania 28. 10. ako
štátneho sviatku. Valné zhromaždenie návrh jednohlasne prijalo s tým,
že komisia dopracuje návrh a zašle
ho vedúcim predstaviteľom SR (úplné znenie str. č. 8).
Výsledky volieb do správnej a dozornej rady:
Správna rada v nasledujúcom
období (3 roky) bude pracovať v
zložení: Mária Gallová , Daniela
Hricová, Ružena Kormošová, Eva
Ušiaková, Jaroslav Bartánus, Jozef
Božik, Peter Macho, Branislav Neumair a Ján Tatara
Dozorná rada v budúcich štyroch
rokoch bude pracovať v zložení: Ivana Langová Vladimír Marko a Daniela Valová.
Návrh na „Uznesenie VZ SMRŠ
„predniesla R. Kormošová a delegáti
uznesenie prijali. Je súčasťou Zápisnice z VZ.
Záver VZ patril Odhaleniu plastiky Milana Rastislava Štefánika v
Mestskom parku pri Balneologickom
múzeu v Piešťanoch.
Po slávnostnom odhalení sa v
priestoroch konania VZ SMRŠ Mgr.
Mária Gallová rozlúčila so všetkými
prítomnými, poďakovala za spoluprácu, účasť, príhovory, podnetné
návrhy a popriala veľa úspechov.
Menovite poďakovala Jozefovi Mudroňovi z Vranova (stojany so symbolom Bradla), Milanovi Vančovi
(obálka prvého dňa) ako darčeky pre
všetkých prítomných na VZ SMRŠ
a za knižné dary Klubu L. Mikuláš a
prof. Lubymu.

BRADLO č. 70
VÝZVA
na vyhlásenie dňa 28. októbra
za štátny sviatok Slovenskej
republiky
Spoločnosť M. R. Štefánika so
sídlom v Brezovej pod Bradlom patrí k občianskym združeniam, ktoré
majú celoslovenskú pôsobnosť. Od
svojho vzniku v roku 1990, teda už
celé štvrťstoročie sa usiluje medzi
slovenským obyvateľstvom šíriť a
propagovať nielen pamiatku významnej osobnosti novodobých dejín
Slovenska, generála dr. Milana
Rastislava Štefánika, ale aj demokratické, humanistické hodnoty a
ideály, lásku k svojmu národu a česko-slovenskú vzájomnosť založenú
na partnerstve a obojstrannej úcte
medzi príslušníkmi našich dvoch
blízkych národov, Slovákov a Čechov, za slobodu ktorých počas prvej svetovej vojny Milan Rastislav
Štefánik bojoval.
Milan Rastislav Štefánik ako významná historická osobnosť a obľúbený národný hrdina Slovákov, ktorý
nepochybne prepája slovenskú a
českú národnú minulosť; v českom
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prostredí študoval, predstavitelia
českej inteligencie mu často pomáhali a jeho aktivity v rámci československého zahraničného odboja,
jeho spolupráca s T. G. Masarykom
a E. Benešom boli a dodnes sú chápané ako najväčší slovenský vklad
konkrétnej slovenskej osobnosti do
rodiaceho sa spoločného štátu Čechov a Slovákov. Treba pritom upozorniť na skutočnosť, že M. R. Štefánik patrí k uznávaným slovenským
osobnostiam aj v českom prostredí.
Považujeme preto za nelogické, ak
si na jednej strane slovenská spoločnosť vysoko cení odkaz Milana
Rastislava Štefánika, ale na ovocie
jeho snaženia - Československú
republiku, ktorá vznikla 28. októbra 1918 - sa paradoxne v tej istej
spoločnosti zabúda. Nový štát, ktorý
vznikol na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie, si určite netreba
za každú cenu idealizovať - zápasil
s mnohými problémami a mnohé
problémy aj prinášal a naši predkovia sa s nimi museli boriť. Napriek
tomu boli spolutvorcami tohto štátu. Bol to štát s pomerne vyspelou
parlamentnou demokraciou, pričom

by sme nemali zabúdať ani na dobovú realitu strednej Európy, keď
bolo Československo obklopené
nedemokratickými štátmi, v ktorých
fungovali autoritárske alebo totalitné
režimy. Málokedy si uvedomujeme,
aký veľký a zásadný význam mal
vznik Československej republiky
pre rozvoj slovenskej spoločnosti; zvyčajne sa ako príklad uvádza
prudký rozvoj slovenského školstva
a kultúry v medzivojnovom období,
ale rovnako dôležitá bola aj skutočnosť, že Slovensko prvý raz v histórii
dosiahlo vytýčenie svojich hraníc.
Vďaka tomu prestalo byť virtuálnym
priestorom a stalo sa jednoznačne
definovaným územím, s presne stanovenými hranicami, pričom na čele
Slovenska stál tzv. krajinský prezident.
Celkovo možno povedať, že napriek istým politicko-ideologickým
a štátoprávnym limitom (centralizmus, čechoslovakizmus), ktoré sú
pre tzv. prvú republiku charakteristické, mal vznik Československa v
roku 1918 pre Slovákov zásadný a
obrovský význam, veď vďaka tomuto štátu začali Slováci doháňať svoje

Spomienky zaväzujú…
Pamätné dni a slávnosti
Veľvyslanectvo SR v Taliansku v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Taliansku, so Slovenským inštitútom v
Ríme, Slovenským historickým ústavom v Ríme, talianskym Ministerstvom
obrany, s École francaise de Rome, s
Reprezentáciou EK v Ríme a so spoločnosťou Nova Civitas z Padule pripravilo dňa 12. 6. 2015 pamätný deň pod
názvom Storočnica Prvej svetovej
vojny, aby pripomenuli históriu a dôležitosť vzniku česko-slovenských légií
v Taliansku. Prvým bodom programu
bola v prestížnych priestoroch Pamätníka zástav armádnych síl vo Vittoriane
(Oltár vlasti) na Benátskom námestí inaugurácia výstavy „Kde je moja vlasť?
– Miesta, spomienky a história československej légie v Taliansku počas Veľkej vojny“, realizovaná spoločnosťou
Nova Civitas v Padule a prepožičaná
slovenskému veľvyslanectvu. Výstava
ostala prístupná širokej verejnosti až do
konca mesiaca jún 2015. Počas inaugurácie hostí privítali riaditeľ pamätníka
a veľvyslanci SR a ČR Mária Krásno-

Veniec Veľvyslancov SR a ČR k pamätnej tabuli
M. R. Štefánika v Ríme

horská a Petr Buriánek ako aj zástupcovia spoločnosti Nova Civitas. Pamätný
deň pokračoval kladením venca k tabuli venovanej Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi a historickým seminárom
„Česko-slovenská légia v Taliansku a
Veľká vojna“, ktorý bol zorganizovaný
v spolupráci s Assicurazioni Generali,
na ktorom sa stretli historici zo SR, ČR,
Talianska a Francúzska V rámci tohto
projektu slovenské veľvyslanectvo v
spolupráci s Univerzitou La Sapienza
zorganizovali dňa 11. 6. 2015 konferenciu o česko-slovenských légiách, na
ktorom historici zo SR, ČR, Talianska a

civilizačné, kultúrne a vzdelanostné
zaostávanie za vyspelými národmi
Európy, pričom treba uviesť, že k
tomu výraznou mierou prispela aj
česká inteligencia (napr. učitelia).
Sme presvedčení o tom, že deň
28. október by sme si všetci mali pripomínať ako dôležitý míľnik na našej
ceste dejinami, ktorý má v kolektívnej pamäti Slovákov veľký význam.
Preto by mal právom patriť medzi
štátne sviatky SR ako Deň úcty k
dielu M. R. Štefánika.
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika na
svojom ostatnom zhromaždení zaviazalo svoju Správnu radu, aby sa
listom – výzvou – obrátila na troch
najvyšších ústavných činiteľov SR s
prosbou, aby z titulu svojej funkcie
iniciovali návrh na zaradenie dňa 28.
októbra medzi oficiálne štátne sviatky Slovenskej republiky.
S úctou
Predsedníctvo a členovia Správnej
rady Spoločnosti
M.R. Štefánika a delegáti jej XXV.
Valného zhromaždenia.
Piešťany, november 2015

Francúzska mali možnosť stretnúť mladú generáciu študentov a diskutovať o
histórii československých légií. Podujatie získalo veľkú podporu talianskej
vlády. Štruktúra pre výročia národného
záujmu, ktorá pôsobí na Úrade vlády
Talianskej republiky zaradila túto iniciatívu do svojho oficiálneho programu. Projekt sa stal súčasťou iniciatív
Mesiaca medzinárodnej kultúry v gescii
Mestského úradu hlavného mesta Rím.
ooo
V meste Paulhan na juhu Francúzska
sa 4. júna 2015 uskutočnila komemoratívna slávnosť. Veľvyslanec SR vo
Francúzsku Marek Eštok, primátor
mesta Paulhan Claude Valéro, predstaviteľ ČsOL vo Francúzsku Pavel
Lešák, predstaviteľ Asociácie československých dobrovoľníkov vo Francúzsku (Association des Volontaires
Tchécoslovaques en France) Jiří Hucek, predstavitelia miestnej asociácie
pri soche generála Štefánika (Amicale
Paulhanaise Autour de Stefanik) spolu
s miestnymi obyvateľmi položili vence k soche generála Milana Rastislava
Štefánika, ktorá sa nachádza v meste.
Socha bola v Paulhan nainštalovaná v
roku 1955.
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Správa zo IV. ročníka cykloprejazdu Košariská – Hodonín
10. – 12. júla 2015
V dňoch 10. – 12. 7. 2015 sa
uskutočnil štvrtý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská.
Akciu zorganizovali Československá obec legionárska, Jednota Český Brod, Nadácia Milana
Rastislava Štefánika v Bratislave
a Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika v Brezovej pod Bradlom za účinnej podpory miest a
obcí Hodonín, Podbranč, Brezová pod Bradlom a Košariská.
Účastníci cykloprejazdu sa začali schádzať už v piatok 10. 7.
podvečer v Hodoníne, kde nám
už tradične poskytlo ubytovanie
Muzeum naftového dobývání a
geologie v Hodoníne, niektorí
účastníci prišli priamo na štart v
Hodoníne v sobotu 11. 7. Na štarte sa zúčastnila aj starostka mesta Hodonín pani Ing. arch. Milana Grauová, ďalej riaditeľka
Masarykovho múzea v Hodoníne
a predsedníčka Masarykovej spoločnosti v Hodoníne pani Mgr.
Irena Chovančíková a ďalší
hostia.
Po pietnom akte pri soche prvého prezidenta Československej
republiky a hodonínskeho rodáka Tomáša Garrigue Masaryka
a krátkych otváracích prejavoch
zástupcu organizačného výboru
Ferdinanda Vrábela a starostky
Hodonína Milany Grauovej na
začiatok cykloprejazdu už nasledoval samotný štart akcie, ktorého sa zhostila pani starostka.
Účastníci cykloprejazdu sa najprv zastavili na ulici Na Valech
pred domom č. 9, kde mala 4. 11.
1918 prvú poradu prvá dočasná
slovenská vláda pod vedením
MUDr. Vavra Šrobára. Ďalšia
zastávka bola na ulici Dobrovolského pred budovou č. 6 - sídlom Střední školy průmyslové a
umělecké v Hodoníne, kde stával
rodný dom Tomáša G. Masaryka.
Potom už cyklisti pokračovali
smerom k rieke Morave a po jej
hrádzi cez Holíč a Kopčany do
Skalice. V Kopčanoch sme si pozreli veľkomoravský kostolík sv.
Margity Antiochijskej, barokový
žrebčín „Štít“ a dom, v ktorom
bývali rodičia T. G. Masaryka.
Po občerstvení v Skalici, vied-

la cesta cykloprejazdu pomedzi
vinohradnícke búdy v Skalici cez
Mokrý Háj, Radošovce a Častkov do Sobotišťa, kde nás čakali
– ako vždy – vynikajúce domáce slovenské halušky v štýlovej
záhoráckej reštaurácii Matulúv
dvúr. Zo Sobotišťa pokračoval
peletón cyklistov už do obce
Podbranč a na hrad Branč, kde
bol cieľ prvej poletapy. Po utáborení nasledoval príjemný večer
rozprávania a opekania a magická hradná noc pod hviezdami.
Za ochotné poskytnutie súhlasu
s prenocovaním na hrade Branč
ďakujeme starostovi obce Podbranč, pánovi Ing. Milanovi
Kadlíčkovi.

Po pietnom akte, na ktorom sa
zúčastnila aj primátorka Brezovej pod Bradlom pani Mgr. Eva
Ušiaková podal informácie o
stavbe mohyly pán učiteľ Peter
Pavel Uhlík.
Po zjazde z Bradla do Brezovej pod Bradlom sme si v Národnom dome M. R. Štefánika
pozreli expozíciu v Pamätnej izbe
Dušana S. Jurkoviča, kde nám
zasvätený výklad podal historik
Matúš Valihora.Po poslednej zastávke pri pomníku Majstra Jána
Husa z roku 1922, kde výklad
opäť poskytol pán P. P. Uhlík sme
už pokračovali po cyklotrase do
cieľa cykloprejazdu na Košariskách.

Pohľad na účastníkov cykloprejazdu.

V nedeľu ráno po budíčku,
zbalení a uprataní táboriska pokračoval cykloprejazd smerom k
osadám Bašnárovci a Belanskí
až k rozhľadni a pomníku umučených evanjelikov nad Turou
Lúkou. V Turej Lúke sme si pozreli dom, kde sa narodil architekt Dušan S. Jurkovič,pomník
padlých v 1. svetovej vojne a potom sme pokračovali na Myjavu.
Tam sme sa zastavili pri jednom
z prvých pomníkov M. R. Štefánika na Slovensku, ktorého autorom je taliansky legionár Rudolf
Březa. Po občerstvení na Myjave naša ďalšia cesta viedla cez
obce Polianka a Priepasné (dlhé
stúpanie na Dlhý vŕšok) na historickú cestu z Košarísk na Bradlo.

Po výbornom guláši na záver
cykloprejazdu v reštaurácii a
pizzérii Gurmán na Košariskách, rozdaní propagačných publikácií a účastníckych diplomov
sa štvrtý ročník cykloprejazdu
uzavrel. Na tohtoročnej akcii sa
zúčastnilo 23 účastníkov z toho
15 cyklistov. Dvaja cyklisti išli
len prvú časť cykloprejazdu, trinásti cyklisti absolvovali celý
cykloprejazd; ostatní účastníci
plnili úlohy logistickej podpory
a zabezpečovacieho tímu. Najmladšou účastníčkou IV. ročníka
cykloprejazdu bola štvorročná
Dorotka Hricová z Košíc, ktorá
väčšinu trasy absolvovala vo vozíku ťahanom svojou mamičkou,
ale až vyrastie, iste sa pridá v

budúcnosti samostatne aj na bicykli. Väčšinu účastníkov zabezpečili rodiny Hricovcov z Košíc,
Karasovcov z Kyjova, Hoblíkovcov z Rokycian atď. Účastníkov
cykloprejazdu prišiel do cieľa
pozdraviť aj pán profesor Ing.
Ján Fuska, DrSc., čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika aj
s manželkou.
Počasie nám aj tento rok prialo; žiaľ, tentoraz sme mali aj
jeden menší úraz. Po hrozivo
vyzerajúcom páde sa náš pán
doktor MUDr. Zdeněk Hlobil,
člen a starosta Českej obce sokolskej vo Veselí nad Moravou,
s profesionálnou pohotovosťou,
rýchlosťou a odbornosťou zhostil
poskytnutia prvej pomoci nášmu
priateľovi a odviezol ho aj na
ďalšie vyšetrenia do nemocnice na Myjave. Našťastie, ako sa
ukázalo, nedošlo k vážnejšiemu
zraneniu, žiadnej zlomenine ani
vnútornému krvácaniu. Odreniny
na tvári, ramene a kolene sa iste
skoro zahoja. Pád si však vyžiada niekoľkodňovú pracovnú neschopnosť nášho kamaráta.
Propagačný materiál, ktorý
poskytla Československá obec
legionárska a Spoločnosť Milana
Rastislava Štefánika v Brezovej
pod Bradlom prevážal a rozdeľoval Jan Kincl,člen ČsOL, jednota Český Brod, bez ktorého pomoci by sa podujatie ani zďaleka
tak nemohlo vydariť. Ďakujeme
aj Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie
cyklomáp pre účastníkov podujatia. Všetkým zástupcom obecných samospráv, predstaviteľom
dotknutých obcí, organizátorom,
členom zabezpečovacieho tímu
a aj samotným účastníkom podujatia patrí vďaka za dobre odvedenú prácu a nezištnú pomoc na
úkor svojho pohodlia a osobného
voľna. Všetci tak svojím dielom
prispeli k úspešnému priebehu
IV. ročníka cykloprejazdu a k
pripomenutiu si našich dvoch
významných osobností, zakladateľov Československej republiky,
T. G. Masaryka a M. R. Štefánika
i k posilneniu česko-slovenskej
vzájomnosti.
Piaty – jubilejný ročník
Cykloprejazdu Košariská –
Hodonín sa uskutoční v termíne 9. – 10. júla 2016.
PhDr. Ferdinand Vrábel
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Za poznaním so Spoločnosťou M. R. Štefánika
Cesta členov S MRŠ do
Prahy
Takmer dve desiatky rokov
ako členovia S MRŠ sa veľmi
radi zúčastňujeme zájazdov
organizovaných Mgr. Petrom
Uhlíkom. Mali sme možnosť
navštíviť veľa pekných a pamätných miest, ktoré dýchajú
históriou. Spoznali sme sa
so vzácnymi osobnosťami,
s ktorými sme dnes v priateľskom až rodinnom vzťahu
a na stretnutie s nimi sa vždy
veľmi tešíme. Mnohí z nich
chodia na zájazdy s deťmi,
ba vodia so sebou aj svoje
vnúčatá. Tak sme sa tešili aj
na zájazd do Prahy a Karlových Varov v dňoch 29. júla
až 2. augusta.
Cestou do Prahy vždy odbočíme z diaľnice, aby sme
pri pamätníku s úctou zaspomínali na Alexandra Dubčeka, ktorý v septembri 1992 v
tých miestach tragicky zahynul.
Navštívili sme sídlo následníka trónu Františka Ferdinanda a rodiny Chotkovej
na zámku Konopište a tešili
sa na oddych už v dôverne
známom prostredí hotela
Baroko v Prahe. Stavba z r.
1687 – pôvodne sedliacka
usadlosť – ponúka skutočný komfort s bazénom, tenisovým kurtom a veľkými
priestormi pre oddych. A čo
navyše treba oceniť, to je
profesionálna česť personálu. Opatria zabudnuté peňaženky, doklady a ušetria
mnohé nepríjemnosti zábudlivcom.
Prvý deň v Prahe začíname pri soche M. R. Štefánika
na Petříne, prejdeme Hradčany a kráľovskou cestou
pokračujeme na Václavské
námestie. Táto zaužívaná
cesta má pre nás „starých“
návštevníkov mnohé odbočenia – na Nový svet – stredoveká časť pod hradom,
Strahovský kláštor, prekrásne záhrady pod hradom,
kostol Sv. Tomáša na Malej
Strane, Kampa, Klementi-

num, Rudolfinum, Synagóga
so starým židovským cintorínom, Anežský kláštor…
Oddychovali sme na Slovanskom ostrove – Žofín,
kde v r. 1848 vo svojej plamennej reči Ľudovit Štúr na
obranu slovenského národa
povedal: „Náš cieľ je zachovať nás. Najprv musíme slúžiť sebe, potom iným…
Zaujala nás botanická, zoologická záhrada i zámok v
Tróji, novopostavený pamätník atentátnikov na Heydricha v Holešovičkách… Tradične sme navštívili Vyšehrad,
Vinohradský i Olšanský cintorín…
Bolo toho veľa, čo sme
chceli vidieť a poznať v skupinkách či individuálne. S
rozčarovaním sme zisťovali
zánik obľúbených samoobslužných jedální, reštaurácií. Nahradili ich exkluzívne
podniky, kde vo dverách víta
hostí mládenec tmavej pleti v
krikľavo modrom obleku s cylindrom na hlave, ponuka – v
cudzom jazyku so záhadným
názvom jedla a cenou čomu
zrak neverí, spoločnosť rôznorodá, ktorej nevidíte ani
tvár, len tašky s exkluzívnym
tovarom napovedajú s kým
by ste mali tú česť.
A tak sme prešli na Karlovo námestie s pevným presvedčením, že U Čížků, kde
chodil M. R. Štefánik a jeho
priatelia zo spolku Detvan,
budeme ako doma. Lenže,
človek mieni a doba mení.
Našli sme obnovenú reštauráciu s obrazmi amerických
Indiánov, na stole ponukový
lístok s hamburgermi a návodom ako jesť rukami… Po
spomienke na Štefánika ani
stopy, personál nemal ani potuchy o tom, že tu, U Čížků,
sa schádzala elita českého
i slovenského národa. Ešte
že mali aspoň české pivo.
Pri návšteve v Karlových
Varoch sme sa napili z liečivého prameňa a s nostalgiou zaspomínali na doby,
keď sme sa na kolonáde
stretávali s našimi pacient-

mi. Vrava cudzia, pútače v
ruskom jazyku, obchody so
zlatom, krištáľom a suvenírmi nedostupné pre naše peňaženky. Kupujeme domov
aspoň kúpeľné oplátky. Čas
vše mění i časy… povzdychli
sme si s Jánom Kollárom.
Na ceste do Prahy sme
postáli v Stochove pri starom
dube, ktorý podľa povesti
zasadila v r. 903 sv. Ľudmila
– babička sv. Václava. Na železničnej stanici sme si prezreli salón prezidenta T. G.
Masaryka a s pietou postáli
pri hroboch v Lánoch. Štyri
hroby Masarykovcov – prezidenta a jeho manželky, syna
Jána a dcéry Alice svojou
jednoduchosťou svedčia o
veľkej skromnosti a múdrosti
významných ľudí. Aký paradox medzi rozpínavosťou bohatstva dnešných mocných!
V posledný deň – cestou
domov – sme navštívili v
Kutnej Hore Chrám sv. Barbory, poprechádzali sa stredovekými uličkami a v útulnej kaviarničke vypili kávu.
Neobišli sme ani pamätné
miesto v Přibyslavi, kde v r.
1424 padol v boji Ján Žižka. Našu cestu za poznaním
sme ukončili na Zelenej Hore
v Žďari nad Sázavou, kde je
unikátna stavba – Kostol sv.
Jána Nepomuckého – svetové dedičstvo UNESCO. V
strede stavby je kostol a okolo neho sa vinie prstenec z 10
polokruhov – ambity s kaplnkami, ktoré slúžia k modlitbe i
k ochrane pred počasím.
Podelila som sa s čitateľmi
iba o zlomok zážitkov. Našim prianím je, aby sa SMRŠ
„omladila“ a mladá generácia
nadviazala na naše cesty za
poznaním, lebo čas je neúprosný, nemá zľutovanie s
vekom, ani zdravím.
Na záver chcem vysloviť
odkaz všetkých účastníkov:
Aby Boh doprial zdravia
nášmu vzdelanému a obetavému organizátorovi Mgr.
Petrovi Uhlíkovi, spoľahlivému a ochotnému Paľkovi
Dekánkovi, pretože oni dvaja

sú vždy zárukou dobrého a
vydareného zájazdu.
Oľga Hrabovská
Poznávací zájazd na Dolnú
zem - august 2015
V duchu hesla dolnozemských Slovákov „Stretajme sa, aby sme na seba
nezabudli a zabudnutí sa
nestratili“ sa niesla ďalšia
piešťansko-celoslovenská
výprava za poznaním nových miest a obcí po Dolnej
zemi – aj keď začala a končila dosť adrenalínovo. Do
času nástupu do autobusu
dvaja účastníci neprišli - bez
toho, že by o nejakej zmene
ich necestovania informovali.
Po telefonickom rozhovore
boli obaja doma – pomýlili si
dátum odchodu, akosi si ho
posunuli o deň neskôr. Napokon jeden z účastníkov stihol
„dobehnúť“ k autobusu – ale
až v Komárne.
Našu cestu po stopách
nášho generála Dr. M. R.
Štefánika, jeho rodiny a dolnozemských Slovákov sme
začali v piatok 7. 8. 2015 vo
vojvodinskom hlavnom meste Novi Sad. Vypínajúca sa
Petrovaradinská
pevnosť
pod mohutným meandrom
Dunaja a výhľad z nej na
celú panorámu mesta a jej
historické centrum nás veľmi
úpútala. Na veľkom evanjelicko-katolíckom cintoríne
v Novom Sade sme položili
veniec na hrob Igora Branislava Štefánika – brata M.
R. Štefánika, ktorý tu zomrel
25. 4. 1940 po dlhej a ťažkej chorobe. Jeho manželka
Zuzana zomrela v r. 1955 v
Báčskom Petrovci, kde je aj
pochovaná. I. B. Štefánikovi
prúdilo národné buditeľstvo v
žilách, ale bol to predovšetkým evanjelický farár,ktorý
patril medzi priekopníkov v
boji o samostatnosť slovenskej evanjelickej cirkvi dolnozemských Slovákov.
Ešte v ten deň sme sa presunuli do vojvodinskej obce
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Hložany (Gložan), kde sme
boli ubytovaní. Tam sme si
v malebnom prostredí s rybníkmi, parkom a bazénom
dostatočne oddýchli pred
významným dňom, ktorý nás
čakal v druhý deň.
V sobotu – 8. 8. 2015 – bol
pred nami deň naozaj sviatočný. V Báčskom Petrovci
sa konali v poradí už 54.Slovenské národné slávnosti.
Je to kultúrno-spoločenská
udalosť celej Vojvodiny, Slovákov žijúcich v zahraničí,
ako aj hostí z iných krajín,
medzi ktorými sme boli aj my.
Folklórny súbor Krakovčanka
z Krakovan a hudobná skupina Vavrinecká trojka, ktoré
nás reprezentovali perfektne pripraveným programom
sa stretli s veľkým ohlasom.
Ešte pred začatím slávností
sme v dopoludňajších hodinách navštívili obec Kulpin, v
ktorej sa nachádza rozsiahle
poľnohospodárske múzeum
– úžasný zážitok.
Ale pred nami sa v ten deň
črtala neskutočne výborná
zábava. Báčsky Petrovec
nás čakal v slávnostnom
šate s množstvom stánkov.
Aj my sme získali jeden na
prezentáciu nášho regiónu,
uskutočnili sa pri ňom veľmi
milé stretnutia a rozhovory
do médií. Stánky ponúkali miestne špeciality – petroveckú klobásu, sarmu, keramiku, ručne maľované šatky,
lahodný mok, atď…
A začal program. Vystúpenia rôznych tanečných a speváckych súborov, zmes kultúr
a ich zvykov. Naši vystupujúci boli vrelo prijatí a veľký
potlesk bol tomu zadosťučinením. Slávnosťami sme žili
až do polnoci s prehliadkou
večerného galaprogramu.
Nedeľa – 9. 8. 2015 – bola
naozaj relaxačná a individuálna, každý podľa chuti, ale
hlavne bola naozajsky letná;
takže niektorí nechýbali ani
tento rok v nádhernom aquaparku Petroland. Posledný
večer pred odchodom do Rumunska sme si urobili vlastný
galavečer v našom letovisku
v Hložanoch, kde nás naša
Krakovčanka zabávala a my
s ňou.
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V pondelok – 10. 8. 2015
- sme vyrazili na cestu, smer
rumunský Temešvár. Mesto s
bohatou históriou, pamiatkami ako napr.rímsko-katolícka
baroková katedrála sv.Juraja a pravoslávna katedrála Troch hierarchov (Bazil
Veľký,sv.Gregor
teológ,sv.
Ján Zlatoústy). Ide o jeden
z najvyšších pravoslávnych
chrámov na svete. Má 11
chrámových veží, najvyššia
je vysoká 83,7 m. Pozlátený
ikonostas má rozlohu 135 m2
a je vyrobený z lipového dreva. Zvony o hmotnosti 7 ton
boli vyrobené v Indonézii/ostrovy Jáva,Borneo/.Za 2.svet.
vojny nemecké letectvo bombardovalo Temešvár,6 bômb
dopadlo na katedrálu, z toho
len jedna explodovala a nezanechala veľké škody. Táto
skutočnosť bola považovaná
za „pravý božský zázrak“.
Zaujímavosťou je aj, že v
meste bolo napríklad zavedené prvé elektrické osvetlenie vo Východnej Európe.
V našej ceste sme pokračovali ďalších 50 km do mesta Arad,kde sme prenocovali. Po náročnom a horúcom
dni sme volili radšej večernú prehliadku mesta, ktorá
mala nezameniteľné čaro.
Pevnosť v tvare hviezdy, neskôr využívaná ako väzenie,
rímsko-katolícka katedrála
sv. Antonína Paduánskeho,
evanjelický červený kostol,
srbský kostol sv.Petra Pavla,
rumunský ortodoxný kostol
Narodenia sv.Jána Krstiteľa, radnica, národné divadlo,všetko v slohu baroka,
secesie, renesancie, železničná stanica s historickou
parnou lokomotívou, pamätník 13 aradským mučeníkom, ktorí sa vzdali ruskej
armáde v boji o nezávislosť a
boli popravení 6.10.1849 za
maďarského povstania Lajosa Kossutha. /Meno medzi
popravenými Török Ignác,
bol dôstojník, ktorý bol ešte
predtým v r. 1846 veliteľom
komárňanskej
pevnosti.V
Komárne je pomník s nápisom “1849-ARAD“/ .
V utorok - 11.8.2015 - sme
sa ráno s mestom Arad rozlúčili a pokračovali do rumun-

sko-slovenského mestečka
Nadlak.V meste ležiacom na
pravom brehu rieky Maruša
žije asi 8000 obyvateľov, z
toho 50% Slovákov. Hneď
na úvod našej návštevy sme
boli milo privítaní samotným
primátorom mesta p. Vasile
Ciceac. Na celej prehliadke
mestom sme mali zasa úžasného domáceho sprievodcu.
V meste pôsobil v r.19041910 slovenský spisovateľ
J. G. Tajovský ako bankový
úradník. V budove Slovenskej ľudovej banky je teraz
školiace stredisko, tu dnes
poskytujú pre tunajších Slovákov úplné stredoškolské
vzdelanie. V r. 1907 sa tu s
Hanou Lilgovou oženil. Igor
Branislav Štefánik tu zasa
pôsobil ako evanjelický farár v r. 1924-1927. Slováci v
Nadlaku sú na celej Dolnej
zemi známi svojou rozsiahlou literárnou činnosťou.
V r.1994 vznikla Kultúrna a
vedecká spoločnosť Ivana
Krasku. Je tu centrálne sídlo
Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, redakcia slovenských
novín „Naše snahy“ ,evanjelická diakónia, folklórny
súbor Sálašan, ochotnícke
divadlo,5 kostolov rôznych
vierovyznaní. Byť v Nadlaku
a nevyužiť jeho ďalšiu jedinečnosť, kde už vyše 200
rokov dodržiavajú tradíciu
príchodu Slovákov zvonením
a hlásnickej služby z veže
evanjelického kostola, je ako
byť v Paríži a nevidieť Eiffelovu vežu. Je to ozaj nádherný
panoramatický výhľad na širokú rovinatú krajinu. Nadlak
a s ním spojená gastronómia
hovorí, že Vás tam nenechajú ani na okamih hladnými ani
smädnými. Nadlacká klobása a slivovica je ozaj úžasná
delikatesa. Preto sme strávili
náš posledný spoločný obed
v Slovenskej kolibe v nádhernom prostredí - skoro ako
doma.
Keďže Nadlak je hraničné
rumunsko-maďarské mesto, pokračovali sme smerom
do Sarvaša, do mesta veľmi
úzko spojeného s naším generálom M. R. Štefánikom.
Ten tu totiž strávil svoje roky

dospievania /1894-1898/,kde
zmaturoval a má tu na terajšej budove Slovenskej základnej školy bronzovú sochu
v leteckej uniforme, ku ktorej
sme položili veniec a uctili si
ho krátkou pietou. Slovenská
samospráva mesta Sarvaš
považuje za svoju najväčšiu
úlohu zachovanie kultúry a
rozvoj tradícií Slovákov v
tomto meste už 300 rokov.
Veď už v r. 1780 tu založil
Samuel Tešedík prvú poľnohospodársku školu v Európe,
dnes má tu múzeum.
To bola posledná zastávka
na našej ceste domov. Teda
nie tak celkom. Augustové
horúčavy si vybrali počas
nášho zájazdu malú daň.
Vážna situácia nastala na
železničnej stanici v Sarvaši, kde sme museli zavolať
rýchlu zdravotnú záchrannú
službu jednej našej účastníčke pre akútny kolaps organizmu, ktorý skončil v nemocnici v Orosháze, kde si
p.Valihorová z Priepasného
pár dní poležala a pocestovala späť domov za účasti
lekárskeho dozoru. Boli to aj
pre ostatných krušné chvíle. Nebyť Mgr. M. Gallovej,
ktorá v maďarčine celú situáciu dokázala pretlmočiť a
vysvetliť službukonajúcemu
(mimochodom
maximálne
erudovanému a pohotovému
lekárovi), mali by sme väčšie
problémy. Bolo však leto a
teplo spôsobovalo všetkým
veľké problémy. Domov sme
pricestovali v noci – unavení,
spokojní a šťastní.
Verím, že v konečnom
dôsledku náš výlet každý
z nás môže považovať za
úspešný a dúfam, že budú
aj ďalšie, ktoré opäť strávime spolu. Ďakujem všetkým,
ktorí akoukoľvek mierou prispeli svojou pomocou k tomu,
aby sa náš plán uskutočnil
a cítili sme sa dobre a bezpečne.
Daniela Valová
Niet slobody,
kde niet vzdelania
a charakteru.
M. R. Štefánik
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Zo stretnutí s priateľmi

– Československá obec legionárska –
pietny akt v osáriu Castel Dante, kde sú uložené pozostatky
viac ako dvadsaťtisíc talianskych a rakúsko-uhorských vojakov ako aj československých
legionárov.
Púť ČsOL do Talianska
Pri príležitosti 100. výročia
vstupu Talianska do prvej svetovej vojny na strane Dohody
uskutočnila
Československá
obec legionárska v spolupráci
s Ministerstvom obrany Českej
republiky v dňoch 25. – 29. septembra 2015 púť do Talianska
po stopách československých
legionárov.
V prvý deň výpravy sme navštívili „Zvon mieru“ a tamojZvon mieru v Roverete
šie múzeum v Roverete a potom
Foto: F. Vrábel
sme uskutočnili za prítomnosti
veľvyslanca Českej republiky
V sobotu 26. septembra sme
v Taliansku Petra Buriánka a v Rivadel Garda odhalili novú
funkcionárov mesta Rovereta pamätnú dosku legionárovi

Leopoldovi Jeřábkovi, ktorý
sa zranený utopil v chladných
vodách jazera v rámci výzvednej akcie, na ktorej pri ústí rieky Sarca do Gardského jazera
rakúsko-uhorskí vojaci zajali
Aloisa Štorcha a potom ho popravili v Arku. Popoludní sme
po stretnutí s predstaviteľmi
obce Brentonico spolu s talianskymi alpiníkmi vystúpili
na miesto v horskom masíve
Monte Baldo nad Brentonikom,
kde sídlil štáb čs. légií v období
bojov v oblasti Gardského jazera a Doss Alto. V nedeľu 27.
septembra sme sa zúčastnili na
vernisáži výstavy o čs. légiách
v Arcu a potom na bohoslužbe
a pietnom akte pri pomníku štyroch popravených legionárov.
V pondelok 28. septembra sme
boli prítomní v obci Pievedi
Bono, miestna časť Creto, na

pietnom akte pri obnovenom
pomníku legionára Josefa Sobotku, rodáka z Čachotína (okr.
Havlíčkův Brod), popraveného
26. 7. 1918. Posledným miestom, ktoré sme navštívili v utorok 29. 9. 2015 bol vojenský
cintorín rakúsko-uhorských vojakov v meste Cittadella.
Na pietnych aktoch sa zúčastnil aj český veľvyslanec v
Taliansku Petr Buriánek.
Na púti do Talianska sa boli
medzi účastníkmi z Jednoty
ČsOL Český Brod aj dve nové
členky, sestry Milena Kolaříková a Hana Krátošková, spolu s
Ferdinandom Vrábelom. Obaja
dedkovia H. Krátoškovej boli
legionári – v Taliansku Jan
Hlína (1896 – 1954) a v Rusku
Václav Valenta – Alfa (1887 –
1954).
Ferdinand Vrábel

– Masarykovo demokratické hnutí –

Dňa 12. septembra 2015
sa zišli delegáti MDH na svojom V. sneme v sieni Domu
odborových svazů v Prahe. Po
slávnostnom zahájení, uctením
pamiatky členov, ktorí sa snemu nedožili a privítaní hostí a
ostatných účastníkov udelili 26
Čestných medailí TGM. Týmto aktom nadviazalo Predsedníctvo MDH na tradíciu, ktorá
začala v roku 1997. V rokoch
1997 – 2002 bolo udelených
134 medailí osobnostiam z ČR
aj zo zahraničia. Dostali ju štátnici z USA, Francúzska, Anglicka a Nemecka. Pamätali aj na
osobnosti, ktoré sa nedožili vy-

znamenania a Medaila im bola
udelená In memoriam (o. i. M.
R. Štefánik). Medailu udeľujú
aj spoločenským organizáciám,
ktoré podobne ako MDH udržiavajú odkaz TGM. Na V. sneme MDH dostal za dlhoročnú
spoluprácu medailu aj Vojtech
Čelko, predseda Společnosti M.
R. Štefánika v Prahe.
Po slávnostnej časti pokračoval snem v rokovaní a voľbách do Predsedníctva, ako aj
predložení návrhov plánu práce
na ďalšie obdobie.
Staronovým
predsedom
MDH sa stal prof. MUDr. Michael Halaška DrSc.
Na XXV. Valnom zhromaždení S MRŠ v Piešťanoch
prevzala aj Spoločnosť M. R.
Štefánika Medailu za dlhoročnú
spoluprácu.
Veľmi úprimne za toto vyznamenanie ďakujeme.

ČESKOSLOVENSKÝ
VÝBOR
Z vyhlásenia snemu ČSV,
konaného 26. júna 2015 v Brne:
– ČSV s potešením konštatuje, že česko-slovenské vzťahy
sú dlhodobo veľmi dobré, bratské a priateľské. Naša pôvodná
vlasť – Československo – má
pre terajšie republiky oboch
našich národov nezastupiteľné

zásluhy.
– Snem ČSV žiada, aby aj na
Slovensku bol na počesť vzniku
Československa uzákonený jeden deň ako štátny sviatok (28.
alebo 30. október).
– ČSV sa zasadzuje za vyhlásenie 30. októbra za významný deň ČR. Vidí to ako vhodné
gesto úcty českého národa voči
slovenskému národu.
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– Czechoslovak Real –
OSLAVA STÁTNÍHO
SVÁTKU ČSR V MUZEU
TGM V LÁNECH
Společnost ČSR – CZECHOSLOVAK REAL ve spolupráci s partnery Muzeem TGM
v Lánech a Společností M. R.
Štefánika již sedmým rokem
uspořádala oslavu 97. výročí
založení samostatné Československé republiky a 7. výročí založení společnosti pod záštitou
Miloše Zemana, prezidenta ČR,
Bohuslava Sobotky, premiéra
ČR, J. E. Petra Weisse, velvyslance SR v ČR, MŠMT, Hl. m.
Praha a HK ČR.
Oslava státního svátku dne
28. 10. 2015 byla zahájena v 15
hod. uctěním památky prvního
prezidenta ČSR T. G. Masaryka
položením věnců na jeho hrob
v Lánech a v tom samém čase i
pietou u sochy Gen. M. R. Štefánika na Petříně. Slavnostní
program následně pokračoval
simultánní šachovou partii v
Muzeu TGM v Lánech. Řada
VIP hostů z oblasti businessu,
politiky, sportu a kultury – Bc.
Libor Hadrava – radní Hl. m.
Praha, Mgr. Magdaléna Elznicová Mikesková – ředitelka
Muzea TGM, Ing. Vladislav
Stanko, MBA – Managing Director spol. CZECHOSLOVAK
REAL, Ing. František Jablonický – prezident Slovenského

šachového zvazu, Mgr. Milan
Dvořák – zastupitel obce Lány,
Dr. Jozef Gáfrik – publicista,
Libor Pyško – bubeník kapely Věry Špinarové, Ing. Josef
Sedlák gen. mjr. v. z. – lektor
EUROPEAN INSTITUTE OF
SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT, PaeDr. Rudolf
Soukal – předseda šachového
oddílu Dukla Praha, p. Pucholt a
p. Tůma – ŠK Stochov a Simona
Koudelková – závodnice oddílu
karate Rajawali Sakti zařazena
do reprezentace ČFTKFS na
nejvyšších evropských i světových soutěžích – se utkala s
velmistrem Davidem Navarou,
českou jedničkou a velmistrem
Sergejem Movsesianem, mistrem světa v šachu s výsledkem
12 výher pro velmistry.
Slavnostní program v Muzeu TGM následně pokračoval
slavnostními proslovy zástupců Muzea TGM a společnosti
M. R. Štefánika. Po té prostory
muzea TGM rozezněl koncert
klasické hudby. Duo M+H: Monika Růžková - housle a Hedvika Mousa Bacha – harfa zahrálo
díla C. Debussyho a A. Piazolly.
Slavnostní program v prostorách Muzea TGM v Lánech byl
zakončen rautem a hudební produkcí evergeenů československé provenience.
V prostorách Muzea TGM

STRETNUTIE ZVÄZU
VOJAKOV ŠTÁTOV V4

nom zabezpečení príslušníkov
ozbrojených síl jednotlivých
krajín. Český Svaz vojáku z
povolání Armády zastupoval
jej podpredseda pán Jaroslav
Kalivoda, maďarský Honvédszakszervezet viedol jej predseda pán János Czovek, poľský
Konwent Dzikow Korpusu Oficierov Zawodných zastupoval
jej predseda pán Marian Babuška, slovenský Zväz vojakov
SR zastupoval prezident zväzu
pán Tomáš Švec a pozvánku na
rokovanie prijal predstaviteľ
Litvy pán Limonas Jakas.
Účastníci stretnutia si uctili pamiatku generála Milana
Rastislava Štefánika položením venca pri jeho mohyle na
Bradle. Na tomto stretnutí sa

Ve d ú c i
predstavitelia organizácií
profesionálnych vojakov a výsluhových
dôchodcov Višegrádskej skupiny V-4 uvedomujúc si princípy Európskej charty ľudských
práv sa stretli v dňoch 8.-10.
októbra 2015 v priestoroch hotela Granit v Piešťanoch. Hostiteľom v tomto roku bol Zväz
vojakov Slovenskej republiky.
Hlavnou témou rokovania
bola aktuálna situácia v sociál-

proběhla v rámci oslav již šestým rokem sbírka pro projekt
České televize a nadace NROS
- Pomozte dětem.
Oslavě státního svátku v
Muzeu TGM předcházel v dopoledních hodinách II. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: „BEZPEČNOSTNÍ
A KRIZOVÝ MANAGEMENT
V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ“,
kterou pořádala společnost
EUROPEAN INSTITUTE OF
SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT.
Mgr. Martin Zach
OKTÓBROVÉ VÝROČIE
V PRAHE A LÁNOCH
Spoločnosť ČSR – Czechoslovak real vedená riaditeľom
Ing. Vladislavom Stankom, v
spolupráci s Múzeom TGM v
Lánoch a Spoločnosťou MRŠ,
usporiadala pod záštitou prezidenta Miloša Zemana na oslavu
97. výročia založenia Československa.
Pripravený program bol
zahájený v deň českého štátneho sviatku 28. októbra 2015
o 15.00 hodine v Lánoch položením vencov na hrob prvého
prezidenta Čechov a Slovákov
T. G. Masaryka. K prítomným
sa prihovorila Mgr. Magdaléna
Elznicová. V tom istom čase
v Prahe na Petříne, po kladení

kvetov k soche M. R. Štefánika, oslovil aktérov Dr. Vojtech
Čelko.
V Lánoch zastupoval Spoločnosť MRŠ jej čestný predseda Mgr. Peter Uhlík, ktorý sa v
Múzeu TGM prihovoril k auditóriu pred simultánnou šachovou partiou VIP hostí z oblasti
businessu, politiky, kultúry a
športu. Okrem iného zdôraznil: „...Aj keď žijeme oddelene
v samostatných štátoch, nezabúdame na Československo.
Čelíme však novým, nedávno
ešte netušeným problémom
EÚ, ktoré naše národy a politikov nesentimentálne zblížujú.
Spoločne prežitá minulosť bola
tou najlepšou skúsenosťou i pre
súčasnú spoluprácu a vzájomnú
pomoc...“
Potom sa šachisti stretli s
veľmajstrom Davidom Navarom, českou jednotkou a so
Sergejom Movsesianom, veľmajstrom a majstrom sveta,
ktorí víťazne svoju športovu
úlohu zvládli. Po simultánke v
priestoroch múzea zaznel koncert klasickej hudby a súčasťou
vydareného podujatia bola i finančná zbierka pre nadáciu Pomôžte deťom.
Helena Brabcová - Valášková

Kladenie venca k Mohyle M. R. Štefánika. Foto: npr. Ing. P. Podhradská

zúčastnili aj zástupcovia Brezovej pod Bradlom, Košarísk a
Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika.
Vedúci predstavitelia schválili spoločné vyhlásenie. XVIII.
stretnutie Predstaviteľov Orga-

nizácii profesionálnych vojakov a vojenských dôchodcov
Višegrádskej skupiny V-4 v
roku 2016 bude organizovať
Svaz vojáku z povolání Armády Českej republiky na území
ČR.
Tomáš Švec
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Zahraničné aktivty Spoločnosti M.R. Štefánika
DRUŠTVO HRVATSKO-SLOVAČKOGA PRIJATELJSTVA ZAGREB
SPOLOČNOSŤ CHORVÁTSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
ZÁHREB Republika Hrvatska, 10000 ZAGREB, ZVONIMIROVA 17/4,
Tel: 091 739 5211
Dragi članovi Društva,
prošlo nam je vrijeme godišnjih odmora i nadam se da ste to vrijeme proveli ugodno i uistinu se odmorili i obnovili snage. Sljedećih
mjeseci – u prvoj polovici jeseni – naš je plan rada tradicionalno bogat raznim događanjima, tako da ćemo se moći češće družiti.
• 15.10. u 11 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu multimedijalno predavanje prilikom 135. obljetnice rođenja gen.
Milana Rastislava Štefánika, koje organiziraju Veleposlanstvo Slovačke Republike u Zagrebu i naše Društvo. Predavač će biti cijenjena
gošća iz Banske Bystrice, gospođa Mária Gallová.
• 3. Dani slovačke kulture u Zagrebu, 23.11.- 26.11.I ove su godineorganizatori Udruga OS i naše Društvo. U programu se nalaze
svečano otvaranje s domjenkom i glazbenim nastupom, izložba slovačkih slikara, večer sa slovačkim piscima, niz predavanja o Ľudovítu Štúru i prikazivanje novog nagrađenog slovačkog filma Korak u mrak redatelja Miloslava Luthera.
Srdačan pozdrav, Martin Machata Predsjednik DHSP-a
Významné postavy slovenskej histórie si pripomínajú aj naši rodáci v ďalekej či blízkej cudzine. Nie inak tomu bolo aj v Chorvátsku,
kde t.r. i naša S MRŠ mala svoje zastúpenie. Vďaka Filozofickej fakulte záhrebskej univerzity a Veľvyslanectvu SR v Chorvátsku sme
mali možnosť predstaviť študentom slovakistiky a krajanskej komunity chorvátsko – slovenského priateľstva v rámci spomienkového
podujatia Milana Rastislava Štefánika.Sála posluchárne bola plná, pozornosť zaostrená na fakty a filmy, ktoré sa striedali pred zrakmi
účastníkov.
Veľmi si vážime účasť pracovníkov veľvyslanectva – konzulky Ivety Mesiarikovej a radkyne Hany Kováčovej – na podujatí. Mimoriadne poctil svojou účasťou toto podujatie aj bývalý veľvyslanec v SR Djuro Deželič, ale aj vedúca oddelenia pre západoslovanské
jazyky FiF Univerzity v Záhrebe Zrinka Kovačevičová.
Moje poďakovanie patrí aj pedagógom FiF, predovšetkým pánovi Martinovi Machatovi, mimochodom vnukovi nášho obľúbeného
herca Karola Machatu. A mnohí ste možno nevedeli, že jeho prastarý otec (otecko manželky pána Karola Machatu) sa osobne poznal s
M. R. Štefánikom a lietal s ním.
Bolo o čom rozprávať. Teší ma (a myslím, že i nás), že mladí slovakisti sa chystajú v budúcom roku do podbradlianskeho kraja za
poznaním.
Moje veľké ďakujem patrí aj rodine Matúša Riečana, ktorý túto cestu sponzoroval.
- mg -

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK V TALIANSKU
Pri príležitosti storočnice vstupu Talianska do prvej svetovej vojny sa uskutočňuje v krajine veľa podujatí. Talianska spoločnosť CEDOS (Centrum historickej dokumentácie Veľkej vojny) usporiadala v dňoch 22. – 23. októbra 2015 v meste Conegliano medzinárodnú
konferenciu, venovanú účasti československých legionárov v bojoch na talianskom fronte. Konferencia sa uskutočnila pod názvom „Aj
oni nosili klobúk Alpini“. Alpini boli (a sú) elitné jednotky talianskeho vojska, nasadzované najmä pre boj v náročnom horskom teréne
a prepožičanie ich klobúka našim legionárom vyjadrovalo pozornosť talianskej vlády k ich schopnostiam.
Mesto Conegliano nebolo pre konferenciu vybrané náhodne. Práve tu boli v júni 1918 popravení pätnásti legionári, zajatí rakúskymi
jednotkami a odsúdení na smrť pre velezradu. Po vojne boli ich ostatky exhumované, prevezené do Prahy a s vojenskými poctami pochované na ústrednom cintoríne v Olšanoch.
Dňa 22. 10 poobede sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli popraveným legionárom, umiestnenej oproti bývalým kasárňam, kde sa poprava vtedy konala. Na smútočnom zhromaždení sa zúčastnila jednotka domobrany Alpini, starosta mesta
Conegliano, účastníci konferencie a občania mesta. Zástupca českého veľvyslanectva v Ríme taktiež položil k tabuli veniec a predniesol
jeden zo slávnostných príhovorov. V miestnom múzeu bola otvorená výstava dobových fotografií a memorálií z prvej svetovej vojny a
večer sa uskutočnil koncert, venovaný vojnovým piesňam toho obdobia.
Samotná konferencia sa uskutočnila dňa 23. 10.a rokovacím jazykom bola taliančina. Odzneli viaceré veľmi zaujímavé príspevky,
ktoré priniesli mnohé, doteraz nepublikované informácie o činnosti našich légií v Taliansku, o ich právnom postavení a o celkovej medzinárodnej situácii tej doby. Konferencie sa zúčastnili aj dvaja členovia našej Spoločnosti M.R.Štefánika, pričom z našej strany bola
prednesená prednáška „Milan Rastislav Štefánik a Taliansko“, ktorá bola prijatá mimoriadne priaznivo. Pri tejto príležitosti sme prezidentovi CEDOSu, spisovateľovi a historikovi Sergio Tazzerovi slávnostne odovzdali diplom o udelení čestného členstva v Spoločnosti
MRŠ, ktorá tak ocenila jeho dlhoročné aktivity pri šírení ideí a uchovávaní diela M. R. Štefánika v Taliansku. Prítomní reagovali na
udelenie čestného členstva dlhotrvajúcim potleskom.
S miernym smútkom sme museli konštatovať, ako vzorne sa talianska vláda a talianska verejnosť stará o pamiatky nielen po svojich,
ale aj po vojakoch iných národností, ktorí padli v boji za ich slobodu. Bolo by dobré brať si z toho príklad.
Ladislav Koudelka
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Jedenásty ročník „Dní Milana Hodžu“ v júni 2015
bol venovaný legionárovi Ivanovi Markovičovi
Ústav politických vied SAV v Bratislave usporadúva
už od roku 2005 veľmi prestížnu sériu vedeckých, vzdelávacích a aj popularizačných akcií v rámci podujatia „Dni
Milana Hodžu“. Myšlienka pripomenúť tohto výnimočného slovenského politika a československého štátnika a jeho
súčasníkov vznikla v súvislosti s potrebou zmapovať život,
dielo, pôsobenie a odkaz významných predstaviteľov slovenského politického života z pohľadu najnovších poznatkov a sprístupniť ich verejnosti v monografiách, zborníkoch
príspevkov alebo kolektívnych monografiách. V minulých
rokoch to boli okrem Milana Hodžu osobnosti Martina Rázusa, Ivana Dérera, Vavra Šrobára, Antona Štefánka, FerdišaJurigu, Pavla Blaha a ďalšie.
V rámci „Dní Milana Hodžu“ ide o celú škálu podujatí
zameraných aj na žiakov základných a stredných škôl: Hodžov novinový článok, Hodžova akademická debata, Hodžova esej a ďalšie. V tomto jedinečnom projekte ÚPV SAV v
Bratislave sa spláca dlh tomu, že slovenská historiografia
nemá až na malé výnimky spracované monografie o slovenských osobnostiach z obdobia 19./20. storočia. To v plnej
miere platí aj o Ivanovi Markovičovi.
Počas prvého dňa medzinárodnej vedeckej konferencie
„Dr. Ivan Markovič, politik, legionár, publicista“ odznela
genealogická prednáška o Markovičovskom rode (Z. Ďu-

riška), o pôsobení Markoviča v redakcii Prúdov (N. Jurčišinová), o podiele Markoviča na politickom usmernení čs.
zahraničnej akcie v Rusku a jeho vzťahoch s predstaviteľmi
Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra v Moskve či JosefomDürichom (F. Vrábel) a Markovičovi ako predstaviteľovi slovenskej inteligencie v politike (P. Zelenák). Okrem
historikov sa na konferencii zúčastnili aj historici práva a
advokácie. V rámci tohto bloku odzneli prednášky o pôsobení Markoviča na ministerstve pre zjednotenie zákonov a
organizáciu správy (A. Letková) či advokátskej kariére I.
Markoviča (R. Maník).
V druhej časti konferencie boli podnetnými vystúpenia
o mieste I. Markoviča medzi osobnosťami československej politiky (V. Goněc), a Markovičovej účasti v protifašistickom odboji (M. Syrný). Zaujímavými doplneniami
boli referáty o aktívnej politickej práci Markoviča pred
parlamentnými voľbami v 1. ČSR L. Osyková), o Ivanovi
Markovičovi v karikatúre (J. Valter), jazyku a štýle Ivana
Markoviča (M. Šimková) a spomienkach na Markoviča (V.
Čelko).
Ústav politických vied SAV sprístupní písomné referáty
z medzinárodnej konferencie o Ivanovi Markovičovi vo forme kolektívnej monografie.
Ferdinand Vrábel

Odporúčame do Vašej
pozornosti nové knihy

V publikácii Jána Laciku „Pamätníky a pomníky“ sú najzaujímavejšie a najvýznamnejšie pamätníky a pomníky mapujúce život na
našom území od najstarších čias až po dnešok. Je to prehľad architektonických diel a skulptúr a tak trochu prechádzka v čase. Jej cieľom
je poskytnúť čitateľom predstavu o oslavnom či pietnom fenoméne
na Slovensku,” povedal jej editor Daniel Kollár.
Slovensko je bohaté na pamätné miesta, ktoré sú svedectvom dejinných udalostí na jeho území a pôsobenia významných domácich i
zahraničných osobností v rôznych oblastiach.
Podľa D. Kollára je politik, vedec, generál a cestovateľ Štefánik
najčastejšie zobrazovanou osobnosťou v sochách, bustách, pamätných tabuliach, reliéfoch i dvoch mohylách. „Je to jeden z najvýznamnejších synov slovenského národa. Bol oslavovaný aj zatracovaný a
tak museli jeho pamätníky na určité obdobie zmiznúť, ale po novembri 1989 putovali z depozitov znovu do parkov a na námestia. Takže
máme aj kapitolu stratené pamätníky,” zdôvodnil Kollár.
V knihe je možné nájsť najstaršie pamätníky aj z pravekého obdobia, z o stredoveku je najstarším pamätníkom nápis z roku 179 vytesaný na hradnej skale v Trenčíne o pobyte rímskych légií, z obdobia
Veľkej Moravy sú to najmä súsošia sv. Cyrila a Metoda. Čitateľ sa
tiež dozvie, v ktorých troch mestách a prečo má sochu populárna cisárovná Sissi, jednu kapitolu tvoria pamätníky slovenskej národnej
histórie a nechýbajú ani pamätníky pripomínajúce obdobie prvej a
druhej svetovej vojny i SNP. Ale čitateľ sa presvedčí, že máme aj
pamätníky zaujímavých ľudí, hromadné pamätníky osobností, aj v
ktorých mestách sú aké raritné pamätníky. Medzi nimi je pamätník
starých mládencov.
Kniha vyšla v bratislavskom vydavateľstve Dajama v edícii Kultúrne Krásy Slovenska.

Po stopách Milana Rastislava Štefánika na Spiši
Kniha autorky PhDr. Ruženy Kormošovej
PhD je napísaná na základe viacročného výskumu a vypĺňa medzeru v slovenskej historiografii. Približuje všeobecne známe informácie
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, opisuje
jeho rodinné zázemie a prvé kontakty rodiny
so Spišom. V Kežmarku študovali starší bratia
Igor Branislav a Pavol Svätopluk. V Spišských
Vlachoch bývala jeho sestra Oľga Ľudovíta s
manželom Eugenom Hajtšom. Spišské Vlachy
navštívil aj Milan Rastislav dvakrát (1907 a
1913). Mladší brat Dušan Ladislav pôsobil ako župný radca v Spišskej župe, v Levoči a neskôr ako verejný notár v Spišskej Novej Vsi.
Krátky čas bývala v Spišskej Novej Vsi aj Albertína Štefániková. Dodnes žije prasynovec M. R. Štefánika a jeho rodina v Spišskej Novej
Vsi. V knihe je opísaná Štefánikovská tradícia na Spiši, podujatia
realizované spolkom Štefánikova beseda a MO MS. Publikáciu dokresľuje množstvo fotografií, sú v nej publikované vzácne archívne
dokumenty, spomienky príbuzných, úryvky v korešpondencie.
Knižku si môžete objednať na adrese: PhDr. Ružena Kormošová
PhD, Štúrovo nábrežie 20, 052 01 Spišská Nová Ves alebo kormosova@gmail.com
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Louis Paulhan – priateľ a spolubojovník M. R. Štefánika

Louis Paulhan

Medzi ľudí, ktorí významným spôsobom – aj keď len krátkodobo – ovplyvnili
Štefánikov život, patril nesporne jeho priateľ a spolubojovník Louis Paulhan. Letec,
priekopník motorového lietania, držiteľ viacerých svetových a európskych rekordov,
sa narodil 10. júla 1883 v juhofrancúzskom
mestečku Pézenas, bol teda o tri roky mladší ako Štefánik. V roku 1908 vykonával
vojenskú službu u ženistov v Chalais-Meudone, ale už vtedy sa intenzívne zaujímal
o motorové lietanie. V rámci všeobecnej
mobilizácie bol v roku 1914 opätovne povolaný do armády, teraz už ako pilot. Jeho
letecký preukaz mal číslo desať.
Treba si uvedomiť, že v čase vypuknutia
prvej svetovej vojny malo motorové lietanie za sebou len prvé, nesmelé krôčiky. Ešte
len 17. decembra 1903 sa bratom Wrightovcom v Amerike podarilo uskutočniť prvý let
lietadlom s motorovým pohonom. Trval 59
sekúnd a lietadlo doletelo do vzdialenosti
184 metrov. Uplynul ďalší rok, než sa im
podarilo zvládnuť let so zatáčkou.
Aj v iných štátoch, najmä vo Francúzsku,
sa rozvoju motorového lietania venovali
mnohí nadšenci, ako Henri Farman, Louis
Blériot, Jean Latham a tiež Louis Paulhan.
Dňa 30. júla 1907 prekonal Paulhan výškový rekord v motorovom lete, dosiahol vtedy
závratných 150 metrov. V júli 1909 preletel
Louis Blériot kanál La Manche a na leteckom dni v Remeši v auguste 1909 sa zišiel
milión divákov. V roku 1910 Paulhan vyhral medzinárodný pretek Manchester-Londýn a v Spojených štátoch súťaž vo výškovom lietaní svetovým rekordom vo výške
1209 metrov.
Prvé motorové lietadlá boli neuveriteľne
primitívne, boli to len vetrone s motorom,

umiestneným za sedačkou pilota a pri pohľade na maketu prvého cvičného lietadla
francúzskej armády typu Farman (na ktorom trénoval aj Štefánik) musel človek obdivovať odvahu mužov, ktorí do tohto stroja
sadli a vzniesli sa do vzduchu.
Vývoj ale rýchlo pokračoval, veľkú pozornosť mu venovali aj vysoké francúzske
vojenské kruhy a po vypuknutí vojny už
bolo možné lietadlá nasadzovať do bojových akcií. Tak sa stalo, že v druhej polovici roku 1915 mohlo francúzske armádne
velenie vyslať do Srbska (kde sa situácia
nevyvíjala priaznivo) podpornú letku dvanástich lietadiel s pilotmi, ktorí už mali za
sebou skúsenosť z francúzskeho frontu.
Jednalo sa o dvojplošníky Farman MF 11
Shorthom, vybavené guľometom, vrhačom
bômb a optickými inštrumentmi na pozorovanie a prieskum. Skupine velil kapitán Roger Vitrat a okrem poručíka Paulhana v nej
boli také zvučné mená ako Robert Martinet,
kapitán Robert Dangelzer, markíz Jules de
Larienty Tholozan, René Cornemont a tiež
poručík M. R. Štefánik. Operovali medzi
Smederevom na Dunaji až po Loznicu na
Drine, teda na západnej časti frontu.
Štefánik bol do tejto skupiny začlenený
okrem bojových aktivít aj s poverením na
inú činnosť. Pri jeho znalosti slovanských
jazykov (vedel vraj plynne po srbsky) sa
od neho očakávalo, že bude francúzskemu veleniu poskytovať zasvätené údaje o
domácej situácii, o stave srbského vojska,
schopnosti jeho velenia a iné informácie
dôverného charakteru. Ako vojenský letec
sa Štefánik nedal zahanbiť spolubojovníkmi a zúčastnil sa tridsiatich leteckých akcií
nad územím, obsadeným nepriateľom.
Nemal pritom vždy šťastie. Keď sa pokúšal pristáť neďaleko Rašky, aby zachránil priateľa kapitána Pierra Bastide, rozbil
lietadlo a musel peši prekonať vzdialenosť
viac ako sto kilometrov medzi Aleksandrovcom a Mitrovicou. K francúzskej skupine dorazil, ako si poznamenal kapitán Vitrat
do svojho denníka, dans un état lamentable,
v zúboženom stave, a bol preto na Vitratov
rozkaz letecky dopravený z Prizrenu do
Valony (terajšie Vlore). Už vtedy ho trápili
vleklé problémy zažívacieho ústrojenstva.
Let vykonal Louis Paulhan a bola to v histórii lietania prvá letecká preprava raneného, resp. chorého, na svete. Naši priatelia
v Pézenas sa usilujú o začlenenie tohto letu
do Guinnessovej knihy rekordov.
Z Valony bol Štefánik spolu s Paulhanom v novembri 1915 prepravený na tor-

pédovke Borea do Brindisi v Taliansku a
v sprievode talianskeho lekára do Ríma,
odkiaľ poslal francúzskemu najvyššiemu
veleniu prostredníctvom vojenského atašé
v Ríme veľmi fundovanú kritickú správu o
vojenskej a morálnej situácii srbského vojska, o stave jeho velenia a o možnostiach
nasadenia zachránených srbských jednotiek
do nových bojov. Správu do Paríža odniesol
Louis Paulhan.
Po roku 1915 už bol Štefánik francúzskym velením poverovaný inými úlohami,
najmä organizovaním legionárskych jednotiek v Taliansku, Rumunsku a Rusku.
Nevieme, či sa ešte s Paulhanom niekedy
stretol, aj keď lietanie celkom neopustil.
Napr. pri svojom pobyte v Taliansku v roku
1916 vykonal rad letov v oblasti východného talianskeho frontu a poskytol talianskemu veleniu mnohé cenné údaje o miestach
zhromažďovania nepriateľských jednotiek.
Po zrútení srbského frontu koncom roku
1915, keď srbská armáda v zmätku a neorganizovane ustupovala na pobrežie do Albánie, zažili francúzski piloti krušné chvíle.
Ostalo im len osem a neskôr šesť funkčných
strojov a k dispozícii mali už len sedem tisíc
litrov paliva. Pod stálou paľbou nepriateľa
tak nemohli vykonávať ani základné pozorovateľské lety, aby pomohli ustupujúcim
jednotkám. Nakoniec mali len štyri lietadlá a pokračovali väčšinou peši, v hlbokom
snehu a pri nočných teplotách pod – 18 °C
divokou Albániou na pobrežie. Keď sa konečne dostali do Scutari, muselo byť štrnásť mužov hospitalizovaných, mnohí z nich
s vážnymi omrzlinami. Zvyšné štyri lietadlá
vykonávali sanitné lety medzi Scutari, Valonou, Durazzom a Tiranou pri doprave cho-
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rých a ranených. Ich dobrodružstvo skončilo nalodením na taliansku loď a dopravu do
Bari, kde ich na móle očakával francúzsky
generál Jean Piarron de Mondésir.
Louis Paulhan prežil vojnové roky bez
úhony a pokračoval v pestovaní svojej leteckej lásky i naďalej. V povojnovom období sa úspešne venoval vývoju hydroaviónov
a špeciálnych materiálov pre letecký priemysel. Lietanie zanechal po 10. máji 1937,
keď jeho tridsaťročný syn René, skúšobný
pilot u firmy Cauldron, utrpel smrteľný úraz
so stíhačkou Cauldron C690. Utiahol sa do
súkromia a zomrel 10. februára 1963.
Mesto Pézenas na slávneho rodáka nezabudlo a pomenovalo po ňom svoje námestie. Mali sme príležitosť pokloniť sa
jeho pamiatke pri jeho buste počas našej
návštevy v máji tohto roku.
Našim priateľom v Pézenas a v meste
Paulhan sa podaril mimoriadny historický
„úlovok“. V mestských archívoch objavili
frontový zápisník Louisa Paulhana priamo
z roku 1915, kde je okrem iného aj autentický záznam o jeho ceste spolu s chorým
Štefánikom zo Srbska do Talianska (viď
obrázok).
Ladislav Koudelka

Denník Louisa Paulhana
21. – 24. 11. 1915:

-

dostal som
úlohu dopraviť por.
Štefánika do Valony

-

Odlet do
Valony. Cestou hmla,
3 hod. 20 min., pri
príletu streľba

Sprevádzam
Štefánika na torpédovke Borea do Brindisi
Štefánik odchádza do Ríma spolu
s talianskym lekárom

Európa okuliarmi M. R. Štefánika
V Bradle č. 68 som sa zaoberal témou Štefánik a Európa. Poukázal som na to, že Štefánik nám Európu „doniesol pred dvere“, uniesol
ju pre nás, a dokonca s veľkým časovým predstihom, podobne ako v gréckej mytológii Zeus
uniesol rovnomennú dcéru kráľa Agénora. Od
Štefánikových čias sa zmenilo veľa a život
nám prináša nové „kvality“. Tento pojem používam vo filozofickom zmysle a nie ako definitorické vyjadrenie niečoho kvalitného. Ťažko
totiž prehliadnuť, že nás permanentne sužujú:
• ekonomická kríza a korupcia,
• neetická politika,
• absencia európskej vízie,
• byrokracia,
• dotieravá reklama,
• informatizácia, ktorá nás pripravuje
o súkromie a iné neduhy.
Skúsme sa na túto situáciu pozrieť okuliarmi Milana Rastislava Štefánika, človeka, ktorý
bol symbolom nezištnosti a života v odriekaní.
Nečudo, že dostaneme impulz, aby sme pomery kritizovali, čo je jedna z foriem odporu, aj
keď sama o sebe nie rozhodujúca. Účinnejšie
by bolo dobré súdnictvo.
O kritiku neduhov súčasného sveta som sa
pokúsil v mojich knihách „Aforizmy, bonmoty, maximy“ a „Invektívy a inzultácie“, ktoré
vyšli vo Vydavateľstve SAV VEDA v rokoch
2011 a 2013. Tento rok ich do tretice doplnili

• Na margo byrokracie každý z nás občas
„Šibalstvá a roztopaše“, vydané v tom istom
vydavateľstve. Z ostatnej knihy si dovoľujem niečo utrúsi. To čo trúsime, je väčšinou trus.
• Pomalosť inštitúcie je nepotriamo úmerná
uviesť niekoľko sentencií, ktoré reflektujú vyčasu, ktorý dáva druhým na splnenie úloh.
šeuvedené problémy.
Ekonomika
• Tlačenie peňazí v malom je peňazokazectvo. Tlačenie vo veľkom je ozdravné opatrenie
na ochranu meny a hospodárstva.
• S kauzou Váhostav by si najlepšie poradil
pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky so
svojimi pandúrmi.
Politika
• Pre úspech každej vlády je kľúčové správne obsadenie funkcií premiéra, ministra financií a predsedu štatistického úradu.
• Naše politické strany sú prepojené ako
kabínky výťahu pater noster. Možno z nich vystupovať a zase do nich nastupovať za jazdy.
Európa
• Existujú dva typy eurofilov: jedni majú
radi Európu a druhí eurá. Existuje však iba jeden typ eurofóbov.
• Hovorí sa, že Európska komisia je pomalá
ako Vatikán. Lenže Vatikán riadi inštitúciu starú 2000 rokov!
Byrokracia

Reklama
• Najbežnejší reklamný trik: ak si kúpite
polovicu tovaru za dvojnásobnú cenu, druhú
dostanete zadarmo.
• Aká pekná je tá vaša päťstoeurová bankovka. Je nová? Nie, je vypratá v Perwolle!
Informatizácia
• Prednosťou umelej inteligencie pred prirodzenou je to, že umelá inteligencia sa dá vypnúť.
• Dnes je personálny počítač na každom
stole, ale keď potrebujeme niečo spočítať, siahneme po kalkulačke; program pre kalkulačku
nosíme totiž v hlave.
Táto ukážka z vyše dvesto postrehov uvedených v citovanej knihe neznamená, že autor
vidí svet čierno-bielo. Uvedomujem si strategický význam Európskej únie, nevyhnutnosť
pokračovania informatizácie a ozdravovania
ekonomiky. K tomu však patrí aj karikovanie
ich nedostatkov.
Štefan Luby
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
KOŠICE
Činnosť Klubu SMRŠ v Košiciach je bohatá, ale hlavne rôznorodá. Júnová konferencia
v Piešťanoch „Muž slnka“ vyvolala veľký záujem nielen u členov SMRŠ, ale aj širokej laickej i odbornej verejnosti. Za skvelé podujatie
sú vďační aj členovia klubu v Košiciach.
23.06.2015 sa v Českom spolku v Košiciach pri príležitosti 600. výročia upálenia
Majstra Jána Husa, konala prednáška. PhDr.
Ferdinand Vrábel si všíma fenomém Husa,
husitstva a husitskej tradície v kontexte (stredo) európskych dejín, ale aj v kontexte slovensko-českých vzťahov. Prednáška zaujala
Čechov aj Slovákov z oboch klubov.
Je 27.07.2015 a za klavírnych tónov francúzskeho skladateľa, sme sa započúvali do
„Jesenného lístia“ interpretky Andrey Ondášovej. Milka Hybenová predniesla verše
Anny Slávikovej „Stretnutie na Bradle“. Takto
symbolicky sme začali besedu o knihe“ Fakty
a artefakty jedného života“ s autorkou Marikou Gallovou, ktorá si napriek zložitej situácii
doma, našla čas a pricestovala do Košíc hoci
len na pár hodín. Jej nevšedné dielo si vyžiadalo mnoho rokov tvrdej práce a ako každé
dielo, ktoré robíme s láskou, veľa vzalo, ale
hlavne veľa dalo. Sme veľmi vďační autorke
za návštevu, pretože beseda spojená s autogramiádou bola veľmi príjemná, každá kniha
si našla nového majiteľa a nám sa ťažko lúčilo.
21. augusta 2015, v prítomnosti hostí partnerských organizácií zo zahraničia, náčelník
Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučík Milan Maxim pri príležitosti 71.
výročia SNP v hoteli Granit v Tatranských
Zruboch otvoril XX. Medzinárodný vojenský

obci Valča bunkre štábu 2.partizánskej brigády M.R.Štefánika. Žiaľ, sú v zlom stave - zanedbané a spustnuté. Významnou i zložitou
postavou partizánskeho odboja na Slovensku
bol Viliam Žingor. V Turci vybudoval najväčšiu
odbojovú základňu. Po vojne ho odsúdili na
trest smrti za jeho protikomunistické názory.
V piatok 25.09.2015 zomrel náš najznámejší grafický dizajnér Milan Veselý. Okrem vizuálu zvučky televíznych novín koncom 60-tych
rokov vytvoril grafiku obálok kníh, plagáty, a
okrem iného realizoval aj putovné výstavy o
M.R.Štefánikovi pre Francúzsko. Česť jeho
pamiatke.
V prvú októbrovú nedeľu sa Košičania už
tradične zúčastňujú veľkého športového sviatku Medzinárodného maratónu mieru. V ostatných rokoch podujatie prekonáva rekordy
zúčastnených a členovia klubu SMRŠ medzi
nimi nechýbajú.
28.10.2015 sa pri pamätníku TGM a MRŠ
konala Spomienka na vznik ČSR, ktorú organizoval Český spolok v Košiciach. Spoločnosť
M.R.Štefánika v Košiciach, ktorá si toto výročie pripomína každý rok, položila kyticu spolu
s vencom kancelárie prezidenta SR.

Dejepisný spolok v Košiciach na deň
10.11.2015 pripravil prednášku pod názvom
„Evanjelický cintorín v Košiciach a jeho história“. Členovia SMRŠ, ktorí sa podujatia zúčastnili ocenili množstvo a kvalitu podaných
informácií. Ešte v r. 1997 podal košický Dejepisný spolok vtedajšiemu primátorovi Rudolfovi Schusterovi návrh na zriadenie memoriálneho parku na Žriedlovej ulici. Žriedlova ulica
je historickým miestom a svedkom košických
dejín bezmála 400 rokov. V r.1687 tu bol zriadený evanjelický cintorín, ktorý je vôbec najstarším cintorínom v meste. A navyše - všetky veľké mestá upozorňujú návštevníkov na
svoje staré cintoríny ako na zhmotnené dejiny.
Tak je to v Paríži, Prahe, Budapešti, Krakove,
ale aj v Bratislave.“ Veríme, že aj toto miesto
bude zachované pre budúce generácie.
(Rodina „Štefánikovho klubu“ sa v Košiciach rozrastá.
• 27.9. sa narodila Michaele Mackovej, dcére Ivetky Mackovej dcérka Miška Jurtinosová
• 22.9. sa naša „Štefánikovská rodina“ opäť
Z prezentácie knihy Posol hviezdnych diaľav.
rozrástla o Timonka Šalagoviča, vnúčika Janky Kormaníkovej a zároveň pravnúčika Jolky
výstup na Kriváň.
Takáčovej.)
Samotný výstup začal 22. augusta spomiDaniela Hricová
enkou a kladením vencov pri Pomníku padlých
povstalcov kpt. Jána Rašlu a Štefana Morávku
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
v areáli Štrbského plesa. Protifašistický odboj
V septembri mikulášsky klub spolu s evanv Tatrách pred 71. rokmi vo svojom vystúpení jelickým cirkevným zborom v Liptovskom
pripomenul prezident Zväzu vojakov SR plk. v. Mikuláši uskutočnil poznávací zájazd na Myv. Ing. Tomáš Švec pri pamätníku, ako aj ná- javské kopanice. Zájazdu sa zúčastnilo dočelník generálneho štábu generál Milan Ma- hromady štyridsaťosem ľudí. Prvou zastávkou
xim. Podujatia sa zúčastnilo 1157 účastníkov, bola Štefánikova rodná obec Košariská. Pomedzi nimi aj členovia SMRŠ z Košíc.
zreli sme si kostol, v ktorom pôsobil ako faKubínska hoľa, Valčianska dolina – miesta, rár Štefánikov otec Pavol Štefánik. V kostole
kde sa vačšina ľudí chodí lyžovať. Hricovci ti- sme si prezreli zaujímavú expozíciu o histórii
eto miesta navštevujú na cyklistickom sedle. košarišského cirkevného zboru. Na fare sme
Na svojich cyklopotulkách v jeseni objavili v si prezreli stáli expozíciu, ktorá bohato doku-

mentuje život a dielo M. R. Štefánika a jeho
rodiny. Cestou cez Brezovú pod Bradlom sme
sa presunuli ku Štefánikovej Mohyle na Bradle. Poklonili sme sa pamiatke M. R. Štefánika pri jeho hrobe, kde spí svoj večný spánok
spolu s dvomi talianskymi pilotmi, ktorí s ním
zahynuli 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji.
Ďalšou zastávkou na ceste bola Myjava. Pri
pomníku M. R. Štefánika sme venovali tichú
spomienku obetiam Veľkej vojny. Potom sme
si urobili malú exkurziu do blízkeho evanjelického kostola. Odvážnejší účastníci zájazdu
absolvovali výstup na kostolnú vežu, odkiaľ
bol nádherný výhľad na rozľahlé myjavské kopanice. Myjava bola našou poslednou zástavkou, odkiaľ sme pokračovali cestou domov.
Vďaka krásnemu jesennému počasiu sme
prežili krásnu víkendovú sobotu.
Jaroslav Bartánus
MARTIN
Záver mesiaca októbra každoročne si
pripomínajú tradične aj v martinskom klube
priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.
Historický kontext Martina s oktobrovými udalosťami je dobrou možnosťou na to, aby sa
stretli členovia klubu pri bustách zakladateľov
štátu, na Memorandovom námestí – ale aj na
stretnutí v priestoroch martinskej knižnice na
výmenu skúsenosti. Nebolo tomu inak ani v
tomto roku, keď si významné výročia pripomenuli v priateľskom kruhu besedou. Okrem
spomienok na dávno zašlé časy v mysliach sa
vrátili aj na Bystričku, kde chodieval so svojou rodinou TGM, ale najviac rezonovala spomienka žurnalistu Ľ. Košalka, ktorý navštívil
výstavu k výročiu návštevy prezidenta Masaryka v Novohrade. Na fotografiách, knižných
materiáloch ilustroval na udalosti bohatý život prvého prezidenta Československa. A nie
inak tomu bolo aj pri kladení vencov, kde sa
zdôraznila predovšetkým spolupráca – nielen
v minulosti – ale potrebná stále viac v súčasnosti.
NITRA
V druhom polroku 2015 Klub SMRŠ v Nitre usporiadal dva zájazdy. Prvý zájazd bol
v júli do Košarísk na Spomienkovú slávnosť
pri príležitosti narodenín MR Štefánika. Druhý
zájazd bol 14.10.2015 do Uhrovca na Celoslovenské oslavy 200. výročia narodenia Ľu-

Nitrania na Bradle.
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dovíta Štúra. 21. júna počas výletu účastníkov
manifestácie Dni mladých filatelistov na Bradlo, odborný výklad o mohyle na Bradle mala
členka nášho klubu Ing. Oľga Palánska CSc.
Klub pokračuje v spolupráci s Klubom Nitra
Zobor, Zväz vojakov SR. Členovia nášho klubu sa zúčastnili na dvoch podujatiach tohto
klubu: Jablko roka a 11. novembra na Pietnej spomienke pri príležitosti zakončenia Prvej svetovej vojny – Červené maky. V rámci
druhej členskej schôdzi odznela prednáška
Ing. Ladislava Koudelku, DrSc. z Prievidze na
tému „Štefánikovo Taliansko“, v ktorej hlavný
dôraz bol položený na čs. légie, ich organizovanie, ich činnosť a na úlohu M. R. Štefánika.
Na prednáške sa zúčastnili aj nečlenovia Klubu, na prednáške bolo 35 ľudí.
Ján Tancik

PARTIZÁNSKE
Začiatkom
novembra odovzdal
nadrotmajster
Juraj
Hladký veliteľovi slovenského
kontingentu
v
misii OSN na
Cypre
podplukovníkovi
Miroslavovi
Belanskému
dar klubu Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika so sídlom
v Partizánskom
Odovzdanie fotografie
- generálov obM. R. Štefánika na Cypre
raz. Štefánikov
portrét
bude
súčasťou verejného priestoru základne vo
Famaguste. Medzinárodný vojenský tábor v
tomto severocyperskom meste nesie od roku
2001 meno po generálovi M. R. Štefánikovi.
Sídli tu veliteľstvo sektora 4 misie UNFICYP, v
rámci ktorého sú vedúcim národom slovenskí
vojaci. Pôsobia tu s príslušníkmi ozbrojených
síl Maďarska a Srbska. Nadrotmajster Hladký
aktuálne slúži v UNFICYP. Doma je tajomníkom Štefánikovho klubu v Partizánskom. K ich
hlavnej činnosti popri udržiavaní odkazu gen.
M. R. Štefánika patrí rozvoj patriotizmu a podpora vojenských tradícií.
Pred 97 rokmi, 11. novembra o 11. hodine a
11. minúte vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami. Ukončenie 1. svetovej vojny si v deň
výročia tejto historickej udalosti pripomenuli
predstavitelia mesta Partizánske a klub M.
R. Štefánika v Partizánskom, spomienkovou
slávnosťou a položením vencov k Pamätníku
obetí prvej svetovej vojny vo Veľkých Bieliciach.
Po okresnej súťaži venovanej 135. výročiu
narodenia M. R. Štefánika, sa 19 . októbra
odohralo v kine v Partizánskom finálové kolo
pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Do finále zo 165 žiakov postúpilo 20 najlepších ôsmakov z 10 škôl. Vedomostno-zábavná súťaž bola rozdelená na dve časti. V
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prvej hlasovaním na veľkoplošnej obrazovke
žiaci prezentovali svoje vedomosti o Štúrovi
vystriedala druhá, kde žiaci museli prejaviť
svoju kreativitu, talent a pamäťové schopnosti. Formou nenásilnej a zábavnej formy sa
snažíme zvyšovať národné povedomie medzi
mládežou.
Štefan Ševčík
PRIEVIDZA
Členovia z klubu S MRŠ v Prievidzi položili
25. júla 2015 veniec pod bustu a okná rodného domu M.RŠtefánika. Pred Múzeom M.R.Štefánika v Košariskách Tamara Dudášová rod.
Štefániková pre nás napísala venovanie pod
rodostrom jej predkov a príbuzných po spomienkovom rozhovore, čo si zapamätala z rozprávania o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Nekonečnú stuhu na jeho pamiatku sme nadviazali a posunuli ju do budúcnosti.
Jozef Šimko
PIEŠŤANY
Dvadsať žiakov školy M. R. Štefánika v
Piešťanoch - tretiaci, ale aj štvrtáci, s učiteľkou
J. Masarykovou a vychovávateľkou ŠKD M.
Schmidovou sa v nedeľu 27.9. 2015 popoludní vybrali do Hvezdárne v Partizánskom
- Malých Bieliciach na dlho plánovaný pobyt,
spojený s pozorovaním zatmenia Mesiaca.
V areáli Hvezdárne si spomenuli položením
symbolickej kytičky na nášho prvého astronóma Dr. Milana Rastislava Štefánika, podľa
ktorého je pomenovaná i naša škola. V areáli Hvezdárne sú inštalované repliky pylónov,
ktoré mu pomohli pri pozorovaní zatmenia
Slnka v roku 1911 na ostrove Vavau na Tahiti.
Večer si žiaci vypočuli prednášku riaditeľa
Hvezdárne Vladimíra Meštera, ktorý veľmi pútavo porozprával o pozorovaní a základných
poznatkoch o vesmíre. Deti opakovane pozval
do kupoly hvezdárne, kde s odborným dohľadom astronómov p. Meštera a p. Horňáka
pozorovali Mesiac v splne, planéty Saturn a
Venušu.
Deti boli uchvátené prírodným divadlom
a tešili sa i z dobrodružného spania v turistických chatkách v spacákoch. Veľmi dobre
strávili únavnú noc s prerušeným spánkom
a veselo sa dopoludnia vybrali späť do školy.
Po ceste cez Topoľčany, Bojnú, Radošinu a
Čertovu pec si porozprávali o týchto známych
lokalitách, spojených s históriou našej vlasti.
Piešťanci si prezreli repliku historického
Legiovlaku.
Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika
zorganizoval dňa 20.10.2 015 zájazd do Brna
na prehliadku repliky historického Legiovlaku.
Zájazdu sa zúčastnilo 11 členov miestneho
klubu Spoločnosti M.R.Štefánika a 29 žiakov
základnej školy M.R.Štefánika s dvomi učiteľkami.
Čsl. Légie – vojsko dovtedy neexistujúceho štátu ČSR boli hlavným tromfom v rukách
Československej národnej rady (T.G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik) pri politických
jednaniach s víťaznými mocnosťami o rozbití
Rakúsko-Uhorska a vytvorení samostatnej
ČSR. Boli významnou vojenskou silou (70 000
vojakov), ktorú bolo možné použiť na frontoch
I. svetovej vojny a neskôr proti ruským boľševikom. Navyše sa odhaduje, že ich prítomnosť

Členovia z Klubu v Piešťanoch pred Légiovlakom
v Brne. Foto: P. Masaryk

v Rusku skrátila I. svetovú vojnu o pol roka.
Totiž po uzavretí separátneho brest-litovského mieru medzi Nemeckom a boľševickým
Ruskom mohlo byť 1,5 milióna nemeckých
a rakúsko-uhorských zajatcov prepustených
z ruského zajatia a presunutých na západný
front. Tomuto presunu vo významnej miere
bránila prítomnosť čsl. légií v Rusku.
Legiovlak je replikou legionárskeho ešalónu z rokov 1918-1920, ktorým sa čsl. legionári presúvali v bojoch s boľševikmi pri ústupe cez Rusko po transsibírskej magistrále
s cieľom dostať sa na západný front okľukou
cez Japonsko. Tieto ešalony slúžili vlastne
ako pojazdné kasárne a stali sa do roku 1920
domovom našich vojakov, ktoré sa postupne
dovybavovali. Celkom disponovalo čs. vojsko
na Rusi 531 osobnými a 10 287 nákladnými
vozňami, ktoré boli usporiadané v 259 vlakoch.
Myšlienka vytvoriť toto pojazdné múzeum
vznikla už v roku 2008. V rokoch 2011-2014
zakúpila Čsl. obec legionárska 9 vyradených
historických vagónov, ďalší dodala Nadácia
M. R. Štefánika a Klub historickej techniky
Zvolen a jeden požičali České dráhy.
Dokončený Legiovlak, ktorý 19. 5. 2015 vyrazil na svoju niekoľkoročnú púť v ČR je zložený z 11 vozňov základnej zostavy slúžiacich
k rôznym účelom, nutným pre zabezpečenie
prežitia legionárov na Sibíri. Legiovlak sa
skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, zdravotníckeho, štábneho, obrneného, krajčírskeho, predajného, kováčskeho, ubytovacieho
a dvoch plošinových vozňov. Vo všetkých
vozňoch čaká na návštevníkov verná rekonštrukcia vybavenia, legionári v dobových uniformách, ale aj originálne exponáty a niekoľko
stoviek fotografií na paneloch mapujúcich
históriu československých légií. Jeho cesta
skončí v roku 2020.
Na samotnom privítaní Legiovlaku v Brne
sa zúčastnili zástupcovia Čsl. obce legionárskej, mesta Brna a Juhomoravského kraja, včítane hejtmana Michala Haška. Na železničnej
stanici Brno-Královo pole bude vlak stáť do
5.11., potom sa presunie do Zlína a následne
do Břeclavi. Otázka jeho príchodu na Slovensko ešte nie je doriešená.
Žiaci a členovia klubu si mohli prezrieť celý
Legiovlak a jeho jednotlivé časti, ktorými ich
sprevádzal jeden z „legionárov“ s veľmi podrobným a zanieteným výkladom.
Na ceste späť sa zastavili na Bradle, kde
si kyticami chryzantém uctili pamiatku gen.
Štefánika. a pripomenuli si tak blížiace sa 97.
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výročie vzniku ČSR, bez ktorej by neskôr ne- na Spiši predstavila predsedníčka klubu. Uvevzniklo ani samostatné Slovensko.
dená bola do života symbolickým posýpaním
Janka a Pavol Masarykovci „zlatými generálskymi hviezdičkami“ čestnými
hosťami M. Gallovou a L. Buštom. StretnuSPIŠSKÁ NOVÁ VES
tie s autorkami pokračovalo autogramiádou
Klub S MRŠ v Spišskej Novej Vsi vstúpil a besedou, ktorá trvala neformálne ešte dve
do štvrtého roku svojej činnosti a pokračoval hodiny. O akcii informovala TV Reduta - link:
do leta aktivitami v rámci Roka gen. M. R. http://www.snv.sk/archiv?video=151113-2 a
Štefánika. V priestoroch Múzea Spiša bola regionálna tlač.
niekoľko týždňov sprístupnená vo výstavnej
Ružena Kormošová
miestnosti výstava venovaná Štefánikovi, ktorú pripravil člen klubu František Sejut, predseZasadania Správnej rady S MRŠ
da MO Slovenského zväzu astronómov. Dru- SR v roku 2015 zasadala celkom 5 krát. Pohou akciou bola výstava žiackych výtvarných čet zasadaní bol poznačený úmrtím novozvoprác súťaže s názvom Milan Rastislav Štefá- leného predsedu S MRŠ Mariana Mikluša,
nik mojimi očami, mojím srdcom, ktorú sme voľbou nového predsedu S MRŠ, prípravou
po sprístupnení vo vestibule MsÚ v Spišskej konferencie „Muž slnka“ usporiadanou S MRŠ
Novej Vsi presunuli na chodbu Gymnázia na v Piešťanoch a prípravou 25. VZ S MRŠ v
Školskej ulici, kde bola inštalovaná do konca Piešťanoch.
septembra 2015. V lete sa 5 členovia klubu a
sympatizanti zúčastnili s Piešťancami zájazdu 17. 1. 2015 – o.i. SR sa zaoberala prerokovado Srbska, Rumunska a Maďarska a navštívili
ním záverov z 24. VZ S MRŠ v Piešťanoch
Nový Sad, Petrovec, Temešvár, Arad, Nadlak
(upravená výška členského príspevku na
a Sarvaš. Chceli by sme sa touto cestou za
5,- a 10,- EUR a príspevku na BRADLO
Spišiakov poďakovať pani D. Valovej za za2,50 EUR)
ujímavý program. Za najúspešnejšiu akciu v – prípravou vydania knihy „Posol hviezdnych
roku 2015 okrem verejnej pietnej spomienky
diaľav - Fakty a artefakty jedného života“
v máji môžeme považovať Dvorné dialógy 28, – voľbou predsedu SR S MRŠ – zvolený gen.
ktoré sme zorganizovali 11. novembra 2015 v
mjr. v. v. Ing. Marian Mikluš.
spolupráci s Múzeom Spiša a Galériou umelcov Spiša o dvoch nových knihách s témou M. 14. 3. 2015 – o.i. SR sa zaoberala prípravou
R. Štefánika. Naše pozvanie prijala Mgr. Mákonferencie „MUŽ SLNKA“, ktorá sa konaria Gallová, podpredsedníčka S MRŠ. Akcie
la v Piešťanoch v priestoroch Kursalona v
sa zúčastnil čestný člen klubu Ladislav Bušta
dňoch 4. a 5. júna 2015
z Levoče – prasynovec generála a vnuk jeho – Mgr. M.Gallová - autorka knihy „Posol
brata Ladislava (istý čas žil v Spišskej Novej
hviezdnych diaľav - Fakty a artefakty jedného života, požiadala hostí – riaditeľa PN
printu Milana Šišku a grafičku PN printu
Zdenku Palkechovú, ako aj členov SR, aby
levanduľou uviedli knihu do života.
– V nasledujúci deň – 15. marca vo večerných hodinách sme dostali správu, že vo
veku nedožitých 62 rokov zomrel náš novozvolený predseda S MRŠ, Marian Mikluš.
18. 4. 2015 – o.i. SR sa zaoberala voľbou
nového predsedu S MRŠ. Nikto neprijal
kandidatúru na tento post a preto sa voľba nekonala. Bolo prijaté uznesenie, že
sa s voľbou počká do zasadnutia 25. VZ
Uvedenie knihy R. Kormošovej do života.
S MRŠ. Prácu predsedu do tohto obdobia
budú vykonávať podpredsedníčky – Mgr.
Vsi), evanjelický farár ECAV v Spišskej Novej
M. Gallová a Mgr. J. Masaryková – za poVsi a filiálky v Smižanoch Mgr. Jaroslav Mamoci bývalého predsedu Ing. J. Tataru.
tys, predseda Spišského dejepisného spolku
Dr. h. c. doc. Ivan Chalupecký, predsedníčka 27. 6. 2015 – o.i. SR vyhodnotila úroveň konMO Matice slovenskej Mgr. Jolana Prochotská
ferencie „Muž slnka“. Aj podľa účastníkov
(zároveň podpredsedníčka Klubu) a okolo 50
konferencie, konferencia bola zvládnutá na
účastníkov zo Spišskej Novej Vsi, Popradu,
výbornú.
Levoče a Spišských Vlách. S veľkým záujmom – SR bola informovaná o priebehu Spomiensa stretla prezentácia knihy M. Gallovej Posol
kovej slávnosti pri príležitosti 135. výročia
hviezdnych diaľav 2 – Fakty a artefakty jednarodenia M. R. Štefánika v Košariskách.
ného života, v ktorej autorka podčiarkla fakty, – Znova bola vznesená požiadavka na spôktoré sa zatiaľ uvádzali v iných publikáciách
sob konania májových Spomienkových
iba okrajovo a podrobne popísala artefakty
slávností tragickej smrti M. R. Štefánika v
uchované zo životných, osobnostných a skunasledujúcich rokoch. Treba brať ohľad na
točných príbehov o Štefánikovi. Zdôraznila, že
ľudí, ktorí si pamiatku na M. R. Štefánika
jeho hesto: Veriť, milovať, pracovať! nestratilo
chcú uctiť spoločne ako celoslovenskú a
nie iba rodácku, ktorú časovo ani nemôžu
na aktuálnosti ani v súčasnosti a môže byť
absolvovať. Treba si uvedomiť, že Štefánik
vzorom pre mladých ľudí. Zároveň v druhej
má ľudí spájať a v skutočnosti aj spája – je
časti Dialógov svoju novú knihu s názvom Po
osobnosťou celoslovenského a európskestopách rodiny Milana Rastislava Štefánika
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ho rozmeru.
12. 9. 2015 – o. i. SR sa venovala príprave
25. VZ S MRŠ a jeho konkrétnym náležitostiam;
– nastala zhoda na potrebe spolupráce so
školami nesúcimi meno M. R. Štefánika v
nasledujúcich rokoch.
– bol dohodnutý konkrétny program 25. VZ
S MRŠ včítane dohody delegovania jednak
členov klubov a členov S MRŠ jednotlivcov.
– Zároveň bol dohodnutý ako posledný bod
programu „Odhalenie plastiky M. R. Štefánika“ v Mestskom parku pri Expozícii
M.R.Š. Balneologickom múzea v Piešťanoch ako príspevok Klubu S MRŠ Piešťany.
Ján Tatara

Dvestoročnica Ľ. Štúra
Oslavy dvestoročnice Ľ. Štúra rezonovali počas celého roka 2015 na území celej
SR. V nedeľu, 13. 9. 2015 v Bánovciach
nad Bebravou odhalili „obnovenú“ sochu či skôr súsošie Ľ. Štúra na Štúrovom
námestí. Prítomní na tejto slávnosti boli
hostia z radov štátnej, verejnej, cirkevnej i
miestnej samosprávy, ako aj poslanci župy
i mesta. Okrem oficiálnych príhovorov,
slávnostného kultúrneho programu, boli
ocenení aj zaslúžilí občania mesta Cenou
Matice slovenskej. Súčasťou osláv bola aj
vernisáž výstavy dobových dokumentov,
ktoré približujú atmosféru odhalenia sochy Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou
v roku 1936 ako prvej na Slovensku.
ooo
Celoslovenské oslavy dvestoročnice Ľ.
Štúra na Slovensku boli organizované pod
záštitou premiéra SR a predsedu TSK dňa
24. 10. 2015 v Uhrovci, opäť za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, zástupcov
veľvyslanectiev, ministrov, poslancov NR
SR, predsedov a poslancov samosprávnych krajov, delegácie mesta Bánovce n/
Bebravou, ako aj širokej verejnosti. K prítomným sa prihovorili A. Kiska, R. Fico a
P. Pelegrini, ktorí vysoko hodnotili prínos
Ľ. Štúra dnešku. Po položení vencov a kytíc k buste Ľ. Štúra, nasledoval celodenný
hodnotný kultúrny program. Jedným zo
vzácnych účastníkov spomienky bol aj
prasynovec Ľ. Štúra – Ivan Štúr. V nedeľu
boli spomienkové oslavy zasvätené slávnostným evanjelickým Službám Božím.
24. 10. 2015 odhalili na Rokoši nový reliéf Ľ. Štúra, ktorý venovala obec Uhrovec.
Takmer stovka účastníkov si odnášala z
vrcholu aj hodnotný pamätný list.
Daniel Ďuračka
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LISTY Z PRAHY
Společnosť M. R. Štefánika sa podieľala
aj na ďaľšom zaujímavom podujatí: spolu
so Slovenským inštitútom a Slovenským
domom pripravila premietanie dokumentárneho filmu Prvá: Trixi, ktoré sa konalo
18. mája 2015 v Slovenskom dome v Prahe. Premietanie dokumentu o slovenskej
špiónke Beatrix „Trixi“ Čelkovej, ktorá poskytla Spojencom informácie pre bombardovanie Apolky, bolo spojené s besedou
s režisérom filmu Petrom Kerekesom. Na
stretnutí sa zúčastnili aj jej synovia Vojtech a Martin Alexander Čelkovci.
ooo
V Slovenskom dome v Prahe predstavil
Vojtech Čelko, predseda Společnosti M. R.

zišli nielen členovia Společnosti MRŠ, ale
aj ďalší záujemcovia – odborníci, ale aj
širšia verejnosť. Publikáciu uviedol historik
Miroslav Michela, patrónkou knihy sa stala
operná speváčka Magdaléna Hajóssyová
a program moderoval Vladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov.
Knihu na cestu „vyprevadil“ Peter Poldauf
známymi opernými áriami. Prezentáciu
knihy okrem Společnosti MRŠ pripravili
Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský
literárny klub v ČR a Slovenský dom v Prahe. Podujatia sa zúčastnil aj veľvyslanec
Slovenskej republiky v ČR Peter Weiss.
ooo
21. júla 2015 sa členovia Společnosti Milana Rastislava Štefánika v Prahe
už tradične zišli na pražskom Petříne pri
soche M. R. Štefánika, aby si kyticou kvetov uctili 135. výročie jeho narodenia.
ooo
Společnosť M. R. Štefánika v Prahe pripravila v spolupráci s Klubom nezávislých
spisovateľov Slovenska a Slovenským
domom prezentáciu publikácie Antona Baláža „Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej
noci“ – Rozhovory s Rudolfom Dobiášom.
Štefánika, svoju najnovšiu knihu „Zďaleka Predstavenie knihy sa konalo 25. septema zblízka“ . Na prezentácii 8. júna 2015 sa bra a tešilo sa veľkému záujmu členov

Pred sochou M. R. Štefánika na Petříne.
Foto: Z. Bukovská.

spoločnosti, ale aj širšej verejnosti.
ooo
Členovia Společnosti Milana Rastislava
Štefánika si kyticou kvetov uctili pamiatku
jedného zo zakladateľov prvej Československej republiky Milana Rastislava Štefánika. V deň štátneho sviatku 28. októbra
sa zišli pri jeho soche na pražskom Petříne. Slávnostnej spomienky sa zúčastnil
aj veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR
pán Peter Weiss, ktorý v príhovore zhrnul
zásluhy M. R. Štefánika pri založení republiky a pripomenul jeho životné osudy.
Zuzana Bukovská

Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
Univerzitný profesor Jur Hronec (17. 5. 1886 – 1. 12.
1959)
Nestor slovenskej i česko-slovenskej matematiky, energický, čestný, priamy človek, výnimočný vedec, skvelý pedagóg, zakladateľ piatich slovenských vysokých škôl. Prvý rektor Slovenskej vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava
Štefánika v Košiciach od r. 1937, zakladajúci člen SAV.
Osobnosť – odborná autorita s ľudskými postojmi, dokonalým úsudkom, poctivosťou a nevídanou pracovitosťou.
J. Hronec zjednocoval – nerozdeľoval ale spájal, rozsieval
kreativitu, energickosť, vôľu k životu, úsilie dosiahnuť potrebný rozvoj. „Len nezaostať – dobiehať svet!“ Zdôrazňoval: „vyrovnať sa lepším a postupne najlepším, najrozvinutejším krajinám, rásť kultúrou a v kultúre.“
Jur Hronec zanechal celý rad posolstiev, výziev, spomedzi
ktorých vyberáme:
„Život potrebuje energiu, odhodlanosť a činy; tu nepostačí odvolávanie sa na minulosť a zásluhy otcov.“
„V živote je možné len účinkujúc energiou, cieľavedomou prácou sa uplatniť, preto je potrebné venovať
väčšiu pozornosť výchove našej inteligencie, našim
akademikom, lebo verejnosť bude taká, aká bude jej inteligentná mládež.“
„Práca vám vyplní život, bez ktorej je on prázdny. Obsah
života natrvalo nenaplní nijaká zábava. Preto pracujte,
tvorte, dúfajte a vydržte, len tak budete šťastní!“

Veľkosť osobnosti Jura Hronca si uvedomujeme až dnes,
keď obdivujeme jeho vedomostný potenciál, jeho schopnosť obsiahnuť aktívne niekoľko jazykov, v ktorých plynulo
komunikoval, vstúpil do mnohých vedných odvetví , ktoré
ovplyvnil svojou odbornou autoritou, svojim ľudským postojom, dokonalým úsudkom, poctivosťou a nevídanou pracovitosťou. Bol to šľachetný a múdry človek, vedec – pedagóg,
po ktorom ostalo na matematickom nebi veľa stálic.
ooo

V Bratislave pred Primaciálnym palácom padla 22. septembra 2015 prvá klapka historického česko-slovenského
filmu Masaryk. Rozpráva dramatický príbeh vyjednávania
popredného predstaviteľa Československa Jana Masaryka o Mníchovskej dohode z roku 1938. „Považujem to za
úplne kľúčový okamih v československých dejinách, pretože dodnes sa naša politika a národná povaha odvíja od
tejto udalosti,“ povedal pre TASR režisér Július Ševčík. „Jej
výsledkom bolo nielen zmenšenie a rozdelenie území Československa a nástup fašistického režimu, ale tiež hlboká
frustrácia našich národov, frustrácia, ktorá v našom podvedomí prežíva dodnes,“ doplnil autor snímok Restart (2005)
a Normal (2009). Príbeh jeho nového filmu zachytáva boj
Jana Masaryka, ktorého stvárňuje Karel Roden, o zachovanie Československa. „Masaryk je krásna filmová postava,
pretože je to chlap, ktorý má sám problém a zároveň chlap,
ktorý má veľkú zodpovednosť,“ priblížil režisér hlavného hr-
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dinu, ktorý mal v roku 1937 neľahkú úlohu. Mal presvedčiť
západoeurópske veľmoci, aby vzali do úvahy právo Československa na samostatnosť a územnú celistvosť v dobe rozpínavosti desaťnásobne silnejšieho nacistického Nemecka.
Film sa začína v roku 1937 smrťou T. G. Masaryka a končí
sa v roku 1939 na začiatku druhej svetovej vojny, mapuje
teda len dvojročný výsek zo života hlavnej postavy. „Boli
to dva roky, kedy sa celý svet obrátil na ruby, život Jana
Masaryka a našich štátov sa obrátili naruby. V tých dvoch
rokoch je zhustených najviac konfliktov a drám,“ vysvetlil Július Ševčík, ktorého osobnosť Jana Masaryka zaujala najmä
svojou kontrastnosťou a neustálym vnútorným konfliktom.
„Radšej by bol možno niekde v šantáne alebo hral na klavíri,
bol to tiež bohém a zároveň nesie meno otca a bolo po ňom
chcené, aby plnil odkaz svojho otca. Jeho činnosť musí byť
prostá v mene veľkých vecí a zároveň jeho duša je krehká
až umelecká.“
Postavu E. Beneša hrá Oldřich Kaiser.
Historickú drámu Masaryk nakrúca spoločnosť In Film Praha producenta Rudolfa Biermanna. Pod scenárom sú spolu
s Júliusom Ševčíkom podpísaní Petr Kolečko a Alex Königsmark. Film by sa mal dostať do kín budúci rok na jeseň alebo
až vo februári 2017.
/TASR/
ooo

Zabudli sme?! Zabúdame?! Budeme zabúdať?! Pod týmto titulom sme v mesačníku Priekopník prečítali zaujímavý
článok o D. Jurkovičovi a jeho tvorbe. Jedná sa o Pamätník
obetiam vojny v Kremničke. Tu spia svoj večný sen obete
fašizmu z radov Slovákov, Čechov, Francúzov, Britov, Rusov, Ukrajincov, Rómov, Židov . 12.mája 1945 pricestoval do
Kremničky aj prezident ČSR dr. E. Beneš a obetiam prejavil
oficiálnu štátnu úctu. Ponuku vytvoriť pamätný areál s pomníkom dostal Dušan S. Jurkovič, dozor nad stavbou patril
SNR. Pamätný areál je posledným projektom tohto významného architekta „Za nosný kameň bol určený fialový ryolit,
pochádzajú z kameňolomu v Hliníku nad Hronom. Pamätník
má pyramidálny tvar a kamenný materiál, ktorý pretrvá stáročia. Pyramída predstavuje v podstate pratvar pohrebnej
architektúry a je znakom určitej večnosti. Motívom trojice
krížov sa orientoval na svoju činnosť v období Veľkej vojny v oblasti Haliče, kde po ňom ostalo 42 realizovaných
cintorínov pre padlých vojakov. Počas stavebných prác (v
roku 1947) D. Jurkovič zomrel, po ňom prevzal ukončenie
Pamätníka František Faulhammer. Oficiálne bol Pamätník
odovzdaný 9. mája 1949. Počas rokov sa na ňom niektoré
symboly zamenili, ukradli sa aj niektoré bronzové písmená z textu básne A. Plávku. Pamätník je od r. 1963 NKP.
V roku 1995 na počesť obetí židovského pôvodu realizoval
izraelský architekt Juraj Arieh Fatran (architekt slovenského
pôvodu) architektonický doplnok. Medzi pomníkom a pásmi
hrobov vytvoril kamenný tvar menory a hebrejským slovom
„Pamätaj!“ – hovorí Klára Kubičková. Potešujúcou správou
je, že v Čechách vznikol projekt „Európska cesta po Jurkovičových dielach“. Organizátormi sú mestá Nové Město nad
Metují a Skalica. Cesta by tvorila jednotnú dráhu, vytvorenú
zo zastávok tvorených Jurkovičovými dielami v ČR, SR a
Poľsku. Materiály sa zhromažďujú a Kremnička by mala tvoriť jednu zo zastávok.
ooo

marec 23, 2015
V tomto Medzinárodnom roku svetla 2015 kráčame po sto-

pách M. R. Štefánika, prvého slovenského spektroskopistu
a významného astronóma. M. R. Štefánik, v rámci svojej
vedeckej kariéry podnikal rôzne výpravy. Medzi ne patrili aj
tie, ktoré zrealizoval ako hosť na Meudonskej hvezdárni v
Paríži v roku 1905, po boku profesora Janssena, a to výstup
na observatórium na vrchol Mont Blancu 20. júna, ako aj
pozorovanie úplného zatmenia Slnka v španielskom Alcosebre 30. Augusta toho istého roku. Práve o tejto druhej výprave predniesol Janssen na zasadnutí Francúzskej akadémie vied Štefánikovu štúdiu pod názvom „Spektroskopické
skúmanie zatmenia slnka v Alcosebre“, ktorá bola následne
publikovaná v prestížnom časopise Comptes rendus hebdomadaires des séances de l´Académie
des sciences.
V dobe, keď lietadlá ešte skoro neexistovali, prešiel M.
R. Štefánik za pozorovaním oblohy
okolo celej zemegule. V roku 1910
odchádza, vyslaný
vedeckým
ústavom „Bureau des
Longitudes“ spolu
s ústavom „Bureau
Central Météorologique“, loďou z
Európy na Tahiti
vo Francúzskej Popozorovať
Pamätník M. R. Štefánikovi na Papeete, lynézií
Halleyho
kométu.
vyzdobený slovenskou trikolórou a plaketou k Medzinárodnému roku svetla 2015. Tu, v krásnom prostredí nad mestom
Papeete, na hore Faiere, stavia prvé astronomické observatórium vo Francúzskej Polynézií. Pôvodné observatórium
padlo za obeť bojom počas druhej svetovej vojny. Dnes je
na jeho mieste pamätník, ktorý stojí v obytnej štvrti na mieste pomenovanom „Résidence Štefánik“, pri ktorom sme si
pripomenuli úsilie slovenských vedcov porozumieť svetlu, a
to aj svetlu, ktoré k nám prichádza z oblohy.
(Z web stránky Medzinárodného laserového centra v Bratislave)

OZNAM
V roku 2016 plánuje klub SMRŠ v Piešťanoch uskutočniť
zájazd do Srbska a Chorvátska (Báčsky Petrovec,
Plitvické jazerá, Záhreb). Termín 5. – 10. 8. 2016.
V prípade záujmu kontaktujte p. Danielu Valovú.
Kontaktná adresa: dn.valova@gmail.com, tel.: 0911 856
513 alebo 033/774 40 96 v termíne do 31. 1. 2016
ooo
V treťom turnuse plánovaného pobytu v Tirolských
Alpách (Öetz, 17. – 23. 7. 2016) sú ešte voľné miesta.
Záujemcovia hláste sa na adrese:
p.paveluhlik@gmail.com
ooo
Piaty ročník Cykloprejazdu sa uskutoční v dňoch
9. 7. 2016 (štart Košariská) s cieľom v Hodoníne
10. 7. 2016. Bližšie informácie na webovej stránke
SMRŠ.
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11. november – Deň vojnových veteránov
Dátum 11. november symbolizuje v kalendári deň, keď bolo v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte podpísané
prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny. Pietny akt počas 11. novembra je vo svete – a v posledných rokoch aj na Slovensku – známy ako Deň červených makov. Názov je odvodený od symbolu tohto dňa, červeného divého maku, ktorý
použil v básni In flanders Fields (Na flámskych poliach) kanadský vojenský lekár, podplukovník John McCrae ako symbol spomienky na hrôzy vojny a zbytočnosti smrti. Je prejavom úcty nás živých, aktom poďakovania sa všetkým padlým
vojakom. Tradície nosenia červeného maku na klope kabáta sa už jeho autor nedožil.
Tento deň sa vo svete nazýva rôzne: v krajine Commonwealthu je to Remembrance Day (Deň Pamäti) alebo Poppy
Day (Deň červených makov), v USA Veterano Day (Deň veteránov), vo Francúzsku a Belgicku Your de l´Armistice (Deň
prímeria) alebo Your de Souvenir (Deň pamäti), v Holandsku Wapenstilstandsdag (Deň prímeria).
Pri tejto príležitosti si v rovnakom termíne a čase uctia pri vojnových hroboch pamiatku padlých vojakov aj zástupcovia
miest a dedín Slovenska. Spomienky sú to rôzne: kladenie vencov na hroby vojakov, zvonenie zvonov, prednášky pre
študentov členmi ZV SR a historikmi, čomu ale predchádza úprava vojnových hrobov.

Slávnostné odhalenie sochy M. R. Štefánika po jej zreštaurovaní.
Paulhan, 11. novembra 2015 (od nášho priateľa Joëla Diaza, Paulhan)
Socha Milana Rastislava Štefánika stojí v našom meste od
roku 1955. Postupné vrstvy náterov dobre chránili Kafkove dielo,
ale s časom sa narušili a objavila sa pleseň.
9. júla 2015, počas návštevy J. E. veľvyslanca Slovenskej republiky p. Mareka Eštoka v Paulhan, sa hovorilo aj o nutnosti
reštaurácie a pán veľvyslanec prisľúbil pomoc…
Realizácia pomoci Slovenskej republiky bola ukončená v júni
2015. Slovenské ministerstvo vnútra financovalo renováciu bronzu a novú pamätnú dosku v sume 13 200 €. Rada regionu Hérault
a mesto Paulhan sa postarali o kamenný podstavec v cene 12 090
€.
Symbolicky, v deň 11. novembra (vo Francúzsku je to štátny sviatok), v priebehu inaugurácie, bola odhalená aj pamätná
doska v prítomnosti J. E. veľvyslanca Slovenskej republiky vo
Francúzsku pána Mareka Eštoka, starostu mesta Paulhan Claude
Valéra, Viery Nemcovej, prednostky Mestského úradu v Brezovej
pod Bradlom,Vlasty Cigánkovej, predsedníčky Spolku priateľov
Francúzska, Joëla Diaza, predsedu Paulhanského spolku priateľov
Štefánika, ako aj početných osobností a predstaviteľov, napr. Asociácie československých dobrovoľníkov vo Francúzsku.
Po šesťdesiatich rokoch jeho prítomnosti v Paulhan našla socha Štefánika znova svoj lesk a pôvodnú bronzovú patinu. Obja-

Pamätná tabuľa na podstavci sochy M. R. Štefánika

vili sa mnohé detaily, zakryté nátermi a krása tohto diela sa otvára
nášmu pohľadu, naplnenému hrdosťou, že naše mesto prechováva
jeden zo symbolov slovenského národa.
(preložil Ladislav Koudelka)
Doplnené zo správ MZV:
Pred slávnosťou v Paulhan sa uskutočnilo komemoratívne
stretnutie v meste Pézenas pri hrobe rodáka por. Louisa Paulhana,
ktorý transportoval zraneného Štefánika zo srbského frontu a uloženie srbskej zeme do jeho hrobu.
K soche M. R. Štefánika v Paulhan pribudla ešte jedna „zaujímavosť“: Je to prsť zeme z nádvoria rodného domu Štefánika.
Osobne ju prevzali zástupcovia mesta Paulhan. Stala sa symbolom priateľstva a bratstva medzi národmi SR a FR a „myslím, že
Štefánik sa tak bude cítiť menej osamelý s kúskom zeme zo svojej
krajiny“ povedal Claude Valero.
Na komemoratívnej slávnosti v Paulhan sa zúčastnil aj senátor
Robert Navarro, rektor Slovenskej katolíckej misie v Paríži Monr.
Imrich Tóth, pridelenec obrany SR vo FR plk. Peter Knánik, honorárny konzul SR v Marseille Marc André Distanti a slovenskí
krajania, žijúci vo Francúzsku.

Rodná zem M. R. Štefánika pred uložením k pomníku
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Generál Viest – známy a neznámy
Rudolf Michal Viest (24 .9. Revúca – 1945 Flossenburg) slovenský
divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku. Ako jediný
Slovák dosiahol za prvej republiky hodnosť generála.
Mesto Revúca pod záštitou ministra obrany SR v spolupráci so SZPB
a Klubom generálov SR usporiadali v deň nedožitých 125. narodenín Rudolfa Viesta spomienkovú slávnosť, spojenú s konferenciou o živote a
diele generála Viesta.
Za širokej účasti spoluorganizátorov a verejnosti , slávnostných prejavoch a vykonaní pietneho aktu položením kytíc a vencov k buste generála
Viesta, za sprievodu hudby sa účastníci presunuli do MsDK, kde sa konala konferencia „Armádny generál Rudolf Viest - známy a neznámy.“
Počas konferenčnej časti bola vyhodnotená literárna a výtvarná súťaž,
venovaná pamiatke gen. Viesta a ocenení víťazi prevzali odmeny z rúk
vyhlasovateľov súťaže,
V odbornej časti konferencie vystúpili pracovníci Vojenského historického ústavu so svojimi príspevkami. Plk. Mgr. Miloslav Čaplovič
PhD hovoril o vojenskej službe Rudolfa Viesta do roku 1920. Ako dôstoj-

Odhalenie plastiky gen. Dr. Milana
Rastislava Štefánika v Piešťanoch
V sobotu 14. novembra 2015 bola v mestskom parku pri Balneologickom múzeu odhalená plastika gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika. Na slávnostnom akte sa zúčastnilo asi sto ľudí, hlavne
členovia miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ),
delegáti celoslovenského Valného zhromaždenia SMRŠ, sym-
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níka československej armády ho priblížil Mgr. Peter Chorvát PhD a o
vojenskej službe Rudolfa Viesta v období druhej svetovej vojny vo svojom príspevku hovoril plk.v.v. PhDr. Jozef Bystrický CSc. Súčasťou spomienkovej slávnosti bola aj výstava, ktorá ukázala pestrý život osobnosti
dejín československého a slovenského národa a mapovala jeho životné
peripetie, vojenský život a zásluhy. Leitmotívom výstavy bol aj jeho rozkaz svojim vojakom: „Vojaci! Nikdy v celej histórii slovenského národa
nemali sme takú príležitosť dokázať svetu a sebe, že sme hodní slobody
a že za ňu žiť a umierať chceme a vieme!“ – svojim statočným životom
on sám bol toho príkladom.
Mesto na svojho rodáka nikdy nezabudlo. Svedčí o tom Pamätná tabuľa na jeho rodnom dome, odhalená k 100. výročiu jeho narodenia, v
roku 2007 odhlená busta od akad. Sochára Petra Repku, ulica, nesúca jeho meno a je sympatické aj iniciovanie vytvorenia symbolického
hrobu v revúckom cintoríne. Predseda Klubu generálov SR odovzdal
Záslužný kríž generála R. Viesta I. stupňa primátorke mesta MVDr. Eve
Cireňovej.
Zaujímavé je čítať aj zápisník spomienok generála Viesta, kde si o.i.
poznamenal slová W. Churchila z jeho prejavu 21. 8. 1940 „Smrť a zničenie znamená menej ako hanba z nesplnenej povinnosti!“ Mali by sme
si všetci, ale najmä mladá generácia tieto slová zapamätať.

zať na svojich cestách po Slovensku. Vrúcny vzťah našich otcov
a dedov k Štefánikovi dokazuje záznam v kronike mesta o Fonde na postavenie pomníku Milana Rastislava Štefánika, ktorý
bol zriadený už v roku 1920 a v roku 1933 jeho majetok činil
140 000 Kč. Kde tieto prostriedky vo virvare vojny nakoniec
skončili, však už kronika mlčí. Realizácia Štefánikovej sochy
potom v čase totalitných režimov už nebola žiadúca. Asi v roku
1930 však spolumajiteľ piešťanských kúpeľov pán Imrich Winter zriadil v tunajšom múzeu kútik Milana Rastislava Štefánika
ako vôbec prvý v bývalej ČSR.
Myšlienka postaviť v Piešťanoch sochu gen. Štefánikovi tlela
v miestom klube SMRŠ už niekoľko rokov. Posledným impulzom bolo práve zverejnenie elektronickej formy kroniky mesta
v roku 2013 o vyššie uvedenom Fonde. Realizácia diela bola po
mnohých diskusiách a konzultáciách zverená akad. sochárovi
majstrovi Andrejovi Chotváčovi, umelcovi žijúcemu a tvoriacemu v Piešťanoch a zanietenému štefánikovcovi. Socha má pripomínať nielen občanom mesta, ale aj kúpeľným hosťom život
a dielo Milana Rastislava Štefánika, spoluzakladateľa ČSR, bez
ktorej by nemohlo existovať ani dnešné samostatné Slovensko.
Pavol Masaryk

Plastika Dr. gen. M. R. Štefánika – inicioval Klub SMRŠ Piešťany. Foto:
Eva Drobná, Balneologické múzeum Piešťany.

patizanti a občania mesta Piešťan. Primátora mesta zastupoval
poslanec Mgr. Peter Jančovič. Slávnosť moderovala Mgr. Anna
Gromanová, ktorá súčasne zarecitovala dve príležitostné básne,
so spevom hymnických piesní vystúpil mužský spevokol evanjelického cirkevného zboru z Brezovej p/Bradlom. Za miestny
klub SMRŠ sa účastníkom prihovoril jeho predseda MUDr. Pavol Masaryk CSc, za Správnu radu SMRŠ Ing. Ján Tatara a Mgr.
Mária Gallová, za mesto Piešťany poslanec Mgr. Peter Jančovič
a za Balneologické múzeum PhDr. Vladimír Krupa.
Hoci nie sú známe žiadne priame dôkazy o pobyte M. R. Štefánika v Piešťanoch, Štefánik musel isto cez naše mesto prechád-

Autor plastiky akad. sochár Andrej Chotváč. Foto: Eva Drobná, Balneologické múzeum Piešťany.
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Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
Vážená pani šéfredaktorka,
už pred pár dňami som obdržal nový
výtlačok BRADLA a letmo ho aj prelistoval. Zaujala ma najmä dvojstrana
č.26/27, recenzia na Vašu knihu,(ktorú
mám stále pripravenú na písacom stole), no a spomienka na Giulianu Benzoni, vrátane jej svadobných šiat…
Neskôr (prirodzene) pozorne prečítam celé číslo, za ktoré Vám srdečne
ĎAKUJEM a k obsahu ktorého Vám
úprimne BLAHOŽELÁM! (Píšem Vám
toto poďakovanie práve teraz preto,
lebo som Vás pred dvanástou hodinou
počul hovoriť v Slovenskom rozhlase…)
ĎAKUJEM VÁM V MENE VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV A PRÍBUZNÝCH
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA ZA
VAŠU OBETAVÚ A NESMIERNE ZÁSLUŽNÚ ČINNOSŤ PRI PROPAGÁCII
OSOBNOSTI “NÁŠHO GENERÁLA”!

ťom bola prejavom vďaky za prijatie v
Milá Mgr. Gallová,
Paulhan.
rozhodnutie zaradiť ma medzi čestAnna Hrušková
ných členov Spoločnosti M. R. Štefániooo
ka ma veľmi dojalo a naplnilo pýchou
Na zájazde v lete 2015 do Prahy aj preto, že Ing. Koudelka to slávnostne
si na členov Spoločnosti M.R.Štefáni- vyhlásil v rámci medzinárodnej konka – a samozrejme aj čitateľov Bradla ferencie o československých légiách
spomenuli M. Danek a E. Škarítková. v Taliansku počas Veľkej vojny. Pred
Redakcia dostala peknú, vlastnoručne mnohými významnými vedcami, ktorí
vyrobenú pohľadnicu.
by si toto uznanie možno zaslúžili skôr
ako ja, som cítil rozpaky, ale bol som
ooo
šťastný.
Dúfam, že budem mať ďalšiu príležiVážený pán Uhlík,
tosť môcť hovoriť pri verejnej príležitosti
zostáva mi pekná spomienka na o osobe Štefánika, dôležitej slovenskej
Vás z návštevy na juhu Francie – aku- osobnosti, ktorá – ako to opakujem verát nám počasie nevyšlo. Dovoľujem rejne, kedykoľvek o tom hovorím – je na
si napísať, že v júli 2015 navštívil Agde pol ceste medzi Mazzinim a Garibaldim.
pán veľvyslanec SR Marek Eštok, ktorý
naše mesto navštívil.
Srdečný pozdrav Vám a úctivý hold
Srdečne Jiří Hucek
Spoločnosti M. R. Štefánika
S hlbokou úctou a pozdravom
Sergio Tazzer
Dr. Vladimír FAJNOR
ooo
(pravnuk krstného otca M.R.Štefánika,
advokáta Štefana Fajnora)
Dňa 4. a 5. júna 2015 sa piati členovia klubu SMRŠ v Trenčíne zúčastnili
ooo
v Piešťanoch konferencie „Muž Slnka“.
Prežili sme dva krásne dni. ĎakujeHistorik Roman Holec na otázku
Opäť s Francúzmi z Paulhan
me, ďakujeme, ďakujeme. Bolo viac
„V čom spočíva riziko nepoznania
Počas našej cesty po južnom Fran- tých skôr narodených ako mládeže,
vlastných dejín?“ odpovedá: „Je
cúzsku sme navštívili 4. mája 2015 ale všetkých rovnako zaujali prednášto napríklad vzťah štátu, v ktorom
mestečko Paulhan, kde sme si spo- ky našich popredných prednášateľov.
žijeme. K spoločnosti, v ktorej sme
ločne s domácimi členmi Asociácie Prednášky boli na vysokej profesionálsúčasťou. A k rodine, ktorá tvorí
priateľov Štefánika a jej predsedom nej, ale veľmi zrozumiteľnej úrovni – a
Joelom Diazom uctili 96. výročie tra- s množstvom staronových vzácnych
základnú bunku. Ak budeme ľahosgickej smrti nášho rodáka. V tomto roku poznámok k nim. Slávnostnú atmosféru
tajní k minulosti vlastného národa,
uplynulo v mestečku 60 rokov od posta- umocnila aj kniha „Posol hviezdnych diteritória, štátu, kontinentu, tak sa
venia „pamätníka neznámemu letcovi“, aľav – Fakty a artefakty jedného života“
nám to vráti… Človek sa s postuno od roku 1985 už známej „Sochy ge- ktorá spolu s knihou „Posol hviezdnych
pujúcim vekom úplne prirodzene
nerála Štefánika“, ku ktorej sme položili diaľav I.“ zdobí knižnice mnohých z nás.
pozerá viac dozadu ako dopredu. A
Čo však treba vyzdvihnúť je večerná
veniec.
tento proces akoby sa v tejto dobe
V júli, kedy uplynulo 15 rokov od nad- diskusia, ktorá pod vedením dr. Kanisa
stále odďaloval. Ľudský život je čoviazania priateľskej spolupráce medzi triumfovala. Veľkým nadšením, obrovraz dlhší, ten kontext okolo nás je
Brezovou pod Bradlom, Košariskami a skou znalosťou a poznaním Štefánidramatickejší a akoby nás to zbaPaulhan, pricestovali Francúzi do Šte- kovho života, bez príznakov únavy či
vovalo potreby uvažovať nad sebou
fánikovho rodného kraja. Delegáciu pri- náročnosti otázok zo strany prítomných
samým, i nad vlastnými dejinami.
viedol starosta Claude Valéro. Na priví- lektori veľmi odborne, fundovane a potaní hostí v Košariskách sa za S MRŠ drobne zodpovedali kladené otázky.
Len čo na toto rezignujeme, budeme
Na druhý deň sme navštívili rodnú
zúčastnili Mgr. Agáta Krajčovičová a
oveľa ťažšie riešiť problémy, s ktorýMgr. Peter Uhlík, ktorí v nasledujúcich obec, chrám ECAV, múzeum (rodný
mi sme dnes konfrontovaní.“
troch dňoch pomohli domácim organi- dom) a s veľkou úctou sme položili vezátorom pri plnení programu Francúzov niec k mohyle na Bradle… Skrátka ne(Pravda, 5. december 2015)
v Štefánikovom rodnom kraji a na Ja- zabudnuteľné dva dni…
Marta Malániková
vorine.
ooo
Naša pozornosť k vzácnym hos-
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
3. 6. 2015 – sestry Kočalkové zo Zvolena, za spolupráce s Petrom Uhlíkom,
natáčali životopisný dokument o M. R.
Štefánikovi v Košariskách a okolí,
6. 6. 2015 – členovia turistickej sekcie
Klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom,
absolvovali spolu s bratislavskými záujemcami peší okruh okolo Bradla,
7. 6. 2015 – členka brezovského klubu Lucia Marônková, absolvovala z Bratislavy na Bradlo 100 km trasu po Štefánikovej magistrále,
8. 6. 2015 – navštívil Žabokreky v Turci Mgr. P. Uhlík, ktorý sa na miestnom
cintoríne poklonil pamiatke nedávno zosnulej dirigentky školského speváckeho
zboru Mladosť z Turčianskych Teplíc
PaedDr. Soni Burčovej; v Martine potom
absolvoval pracovné stretnutie s historikom Milošom Kovačkom a v Dražkovciach s literárnym historikom Júliusom
Vanovičom,
12.-14. 6. 2015 – pedagógovia a ďalší
zamestnanci ZŠ MRŠ Budimír, navštívili
západné Slovensko (Nové Mesto n.V.,
Bzince p.J., Lubinu, Pamätník SNP na
Rohu, Javorinu, Starú Turú, Pamätník
rokov meruôsmych u Klasovitých, Myjavu, Brezovú pod Bradlom, Bradlo, Košariská a Piešťany), kde po pamätných
miestach histórie ich sprevádzal čestný
predseda S MRŠ Peter Uhlík a autokarovú dopravu zabezpečila firma Dekabus,
20. 6. 2015 – v brezovskom ND MRŠ,
konala sa vernisáž výstavy architekta
Dušana Jurkoviča o jeho nerealizovaných stavbách v Luhačoviciach,
21. 6. 2015 – historik a riaditeľ HÚ
SAV v Bratislave Slavomír Michálek, na
pozvanie ev. cirkevného zboru prednášal v Brezovej pod Bradlom o živote a diele čs. diplomata Jána Papánka, pri príležitosti 70. výročia vzniku OSN. Medzi
poslucháčmi boli aj členovia domáceho
klubu SMRŠ,
27. 6. 2015 – členovia brezovského
klubu vystúpili zo Starej Turej na Javorinu,
30. 6 2015 – stretli sa v myjavskom
hoteli Štefánik členovia S MRŠ z Myjavy
a Brezovej, aby prejednali spoločný plán
aktivít,
3. 7. 2015 – zúčastnili sa členovia brezovského a myjavského klubu semináru
k 600. výročiu smrti Majstra Jana Husa,
5. 7. 2015 – konalo sa na hrade Branč
tradičné stretnutie evanjelikov ZD pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda, 600.
výročia upálenia Majstra Jana Husa a
spomienky na martýrov ECAV, ktorého
sa zúčastnili členovia S MRŠ z Brezo-

vej, Myjavy i Starej Turej; v poobedňajších hodinách sa účastníci presunuli do
Brezovej pod Bradlom, kde pri pomníku
Majstra Jana Husa, jedinom na Slovensku, sa konala spomienková slávnosť,
12. 7. 2015 – účastníkov cyklistického
prejazdu z Hodonína do Košarísk, privítali v Brezovej a na Bradle primátorka
mesta Eva Ušiaková a čestný predseda
S MRŠ Peter Uhlík,
16. 7. 2015 – členovia turistickej sekcie S MRŠ z Brezovej a Bratislavy uskutočnili turistickú prechádzku okolo mesta
na Kováčovú a Dlhé rovne,
26. 7. 2015 – členovia spoločnosti z
Brezovej, Myjavy, Starej Turej a Lubiny,
sa zúčastnili tradičného Bratského stretnutia Čechov a Slovákov na Javorine,
7. 8. 2015 – na Myjave sme sa rozlúčili so zosnulým Ing. Rastislavom Naďom,
priaznivcom S MRŠ, organizátorom pochodov mládeže myjavských škôl na
Bradlo. Česť jeho pamiatke!
20. 8. 2015 – bratislavskí a brezovskí
turisti S MRŠ zúčastnili sa dvojdňového
výletu do Vysokých Tatier,
25. 8. 2015 – peší pochod z Brezovej
pod Hradišťa pod Vrátnom, spojený s návštevou Múzea ľudových tradícií rodiny
Hmirákovej, vykonali členovia turistickej
sekcie brezovského klubu,
12. 9. 2015 – členovia brezovského
a myjavského klubu S MRŠ uskutočnili
autobusový zájazd do Banskej Štiavnice,
Sv. Antona, Sebechlieb a Levíc, spojený
so zaujímavým programom, návštevy
historických pamätihodností,
17. 9. 2015 – navštívil Základnú školu
MRŠ v Košariskách Mgr. Peter Uhlík,
22. 9. 2015 – za účasti vojakov a veliteľov konal sa na Námestí generála
Štefánika v Brezovej pod Bradlom Deň
Ozbrojených síl Slovenskej republiky;
zaujímavému programu sa prizerala i početná skupina členov S MRŠ; po skončení slávnosti navštívili brezovskí hostia
tunajšie pamätihodnosti a na Bradle im
poskytol potrebné informácie pán učiteľ
Uhlík,
25. 9. 2015 – uskutočnila sa v Starej
Turej prezentácia reprezentatívnej knihy
„Osudy židov v Starej Turej“, ktorú napísala členka S MRŠ Ing. Eva Tomisová,
26. 9. 2015 – aj za účasti členov S
MRŠ konala sa v Bratislave konferencia
charitatívnych pracovníkov k 25. výročiu
vzniku charitatívnej ustanovizne Betánia,
ktorej zakladateľom a dlhoročným šéfom
bol MUDr. Igor André, priaznivec a podporovateľ aktivít v našej S MRŠ, ktorý
zomrel práve pred piatimi rokmi,

13.-15. 10. 2015 sa uskutočnil v Piešťanoch 9. ročník medzinárodnej prehliadky filmov z oblasti astronómie, kozmonautiky a príbuzných prírodných vied
ASTROFILM. Od začiatku tejto populárnej prehliadky sa do programu zapája aj
S MRŠ (M. Gallová a J. Tatara stáli pri
začiatkoch organizovania tohto podujatia). Na tohtoročnej prehliadke predstavila autora novouvedenej knihy „Astronomické oko“ dr. Petra Begéniho M.
Gallová,
22. 10. 2015 – zahájenie činnosti brezovského klubu, v programe bola pripomienka výročí (OSN, ČSR, Ľ. Štúr,
Pamiatka reformácie), spomienka na F.
Keleho pri prvom výročí smrti a životné
jubileá členov,
24. 10. 2015 – vernisáž fotografickej
súťaže poriadaná C&C SLOVAKIA „Očami M. R. Štefánika“, spojená s celodennými aktivitami v brezovskom Národnom
dome Štefánikovom (beseda s Jiřím Grygarom, Gabrielom Ťahlom a Ivanom Bulíkom, módna prvorepubliková prehliadka, oboznámenie prítomných s geniom
loci Štefánikovho rodného kraja čestným
predsedom S MRŠ Petrom Uhlíkom);
ocenenie za víťazné fotografie dostali
Peter Zibrík, Lukáš Sobin a Ján Plachý,
od online užívateľov František Halás,
27. 10. 2015 – pri príležitosti 97. výročia vzniku ČSR, za účasti starostov a primátorov spod Javoriny/Javořiny, položili
kvety k Štefánikovej mohyle v zastúpení
S MRŠ Dr. V. Kátlovský, Ing. B. Nosko a
Mgr. P. Uhlík,
11. 11. 2015 – členovia brezovského
klubu S MRŠ sa zúčastnili pri Pomníku
slobody kladenia červených makov na
pamiatku vojnových veteránov. K účastníkom slávnosti sa prihovorila dcéra
legionára Alžbeta Mikulinová, čestný
predseda S MRŠ Peter Uhlík a ev. farárka Lívia Lichancová; v Národnom dome
Štefánikovom bola otvorená výstava
„Roky bojov, obetí a nádejí“, ktorú pripravila Nadácia MRŠ,
19. 11. 2015 – v rámci programu klubu
v Brezovej pod Bradlom boli premietnuté
videá zo Štefánikovho pohrebu na Bradle v roku 1919 a z pohrebu 8 povstaleckých vojakov na brezovskom cintoríne
31. 10. 1945,
28. 11. 2015 – v bratislavskom Múzeu
dopravy navštívili členovia Klubu S MRŠ
z Brezovej LEGIOVLAK,
5. 12. 2015 – pripravili členom SMRŠ
z Brezovej a Myjavy adventný zájazd do
Brna, spojený s návštevou vily Dušana
Jurkoviča a vily Tugendhat.
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Kúpeľné mesto Piešťany – „dočasne“ aj sídlo Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika – bolo v dňoch
4.-5. 6. 2015 miestom stretnutia viac
ako stovky členov tejto Spoločnosti. Slnkom zaliate Piešťany,
v priestoroch historickej budovy Kursalonu v Piešťanoch, vítali
svojich hostí na jednom z nosných podujatí roka na konferencii
Muž Slnka, venovanej pamiatke gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Odborným garantom konferencie bola 1. podpredsedníčka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Mgr. Mária Gallová, ktorá celú konferenciu aj moderovala. Spoluorganizátormi
konferencie bola aj Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove,
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v Tatranskej Lomnici, Balneologické múzeum v Piešťanoch a Mesto Piešťany, ale
svojou „troškou“ prispelo aj rodisko MRŠ – Košariská a samozrejme mesto Brezová pod Bradlom.
Konferencia bola rozdelená na dve časti. Prvá časť konferencie bola odborná – zameraná na Štefánikove aktivity ako astronóma, na jeho vojenskú a diplomatickú činnosť a druhá časť
bola viac oddychová – ale v horúcom lete namáhavejšia. Účastníci cestovali za pamiatkami do okolia podbradlianskeho kraja.
Na konferencii odznelo 11 prednášok a 4 sprievodné prednášky
v „teréne“ , ktoré si vypočulo celkom 110 poslucháčov.
Účastníkov pozdravil člen SR SMRŠ, donedávna predseda
Spoločnosti M. R. Štefánika, Ing. Ján Tatara; minútou ticha si
prítomní uctili pamiatku gen. Ing. Mariana Mikluša, ktorý zomrel náhle po krátkej ťažkej chorobe. Z jednotlivých prednášok
možno vybrať nasledovné:
Doc. RNDr. Pavel Paľuš CSc, vo svojej prednáške „135
rokov od narodenia M. R. Štefánika, rozvoj astrofyziky a perspektívy“ sa venoval rozvoju astrofyziky a jej perspektívam za
135 rokov od narodenia M. R. Štefánika do súčasnosti. Docent
Paľuš porovnával – vo veľmi skrátenej podobe dve storočia a
ilustroval najnovšími fotodokumentáciami.
Mgr. Július Koza PhD z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici vykreslil aktívnu vedeckú a astronomickú činnosť v prednáške „Slnečná astrofyzika a M. R. Štefánik“, ktorú
vymedzili roky 1904 – 1914.
Jeho prednášku skvele doplnil ďalší astronóm, RNDr. Vojtech Rušin DrSc. mnohým známy ako vynikajúci vedec – pozorovateľ a lovec zatmení Slnka. Jeho prednáška na tému „Vedecké
práce dr. M. R. Štefánika a dnešná astronómia“ dala nahliadnuť
do profesnej kariéry astronóma, ktorý nikdy nikde nemal toho
povolanie zapísané.
Prof. RNDr. Dušan Podhorský DrSc., predostrel pred účastníkov v prednáške „Diplomacia – významný krok v živote M.R.
Štefánika“ diplomatickú kariéru M. R. Štefánika, ktorá začala
veľmi nenápadne – sofistikovanou expedíciou cez USA na Tahiti a späť a potom do Equadoru a ďalších krajín vtedajšieho sveta. Po vypuknutí I. svetovej vojny tak mohol s podporou francúzskej vlády úspešne pôsobiť s krajinách Dohody na mnohých
misiách, ktoré boli zamerané hlavne na vytvorenie čsl. légií.
Prof. Ing. Štefan Luby DrSc. vo svojom príspevku „Štefánik
a Európa“ porovnal významných európskych politikov so Štefánikom a Štefánikov prínos pre Európu. Skonštatoval, že sila
jeho intelektu by našich dnešných politikov zahanbila a verejná
mienka by ich poslala do dôchodku.
V bloku o činnosti a pôsobení légií vo svete o „Československých légiach v Rusku“ JUDr. Miroslav Bilský načrel do jed-

ného veľmi pohnutého obdobia života generála a jeho legionárov. Veď v
období vypuknutia 1. svetovej vojny
sa v Rusku nachádzala početná menšina Slovákov a Čechov (ich počet sa odhaduje na 70 000). Táto
menšina sa stala základom čsl. Légií v Rusku. Prvou jednotkou
bola najprv „Česká družina“ premenovaná na „Československý
strelecký pluk“, neskôr na „Československú streleckú brigádu“.
Pamätná bitka pri Zborove v júli 1917, kde čsl. jednotky porazili
trikrát silnejšie nepriateľské, mala celosvetový ohlas. Koncom
roku 1918 prichádza na Sibír generál M. R. Štefánik, aby docielil urýchlenie odsunu a zvýšenie disciplíny légií. Do novovzniknutej vlasti »Československej republiky« sa vrátilo v 42
transportoch cca 70 000 osôb.
PhDr. Ferdinand Vrábel sa v prednáške „Milan Rastislav
Štefánik a Josef Dürich“ zaoberal spormi o politické smerovanie československej zahraničnej akcie v Rusku v rokoch 1915
– 1917 a rozhodujúcim podielom Milana Rastislava Štefánika
v prekonaní separatistických tendencií, Dürichovou Národnou
radou v Rusku i Slovensko-ruským spolkom pamäti Štúra, ako
aj smerovaním k samostatnému česko-slovenskému štátu pod
vedením Česko-Slovenskej Národnej rady v Paríži na čele s profesorom Tomášom Garrigue Masarykom.
„Štefánikovo Taliansko“ a opäť téma légií – tentokrát talianskych – v prednáške Ing. Ladislava Koudelku DrSc. Veľmi
špecifické postavenie Talianska vo vojne a úloha MRŠ na tomto
území bola viac než zaujímavá, podfarbená aj emotívnymi spomienkami prednášateľa. S diplomaticko-vojenským poslaním
prišiel mladý poručík letectva do Ríma až v apríli roku 1916,
aby sa tu pokúsil o sformovanie jednotiek zo zajatcov českého alebo slovenského pôvodu. Vtedy sa zoznámil aj s mladou
dámou – markízou Giulianou Benzoni. Ich romantický vzťah
je všeobecne známy. V januári 1917 bol v Ríme založený „Taliansky výbor pre nezávislosť Československa“, ku ktorému sa
prihlásilo päťdesiatsedem senátorov a stoštyridsiati dvaja poslanci. To odštartovalo vznik čsl. légií. Už 4. mája 1918 mala
talianska légia 11 473 vojakov a 365 dôstojníkov.
Z Ruska a Talianska sa účastníci preniesli aj na územie Rumunska v prednáške „Vojenská misia generála M. R. Štefánika
v Rumunsku“, ktorú predniesol bývalý veľvyslanec SR v Bukurešti doc.PhDr. Peter Kopecký PhD. O každej z týchto misií
možno hovoriť hodiny, ale znalosť problematiky a skúsení lektori dokázali navodiť výbornú atmosféru, ale hlavne enormný
záujem o túto oblasť našich dejín.
Klub generálov SR aktívne podniká kroky na úpravu, ale aj
záchranu zabudnutých vojnových hrobov významných osobností prvej i druhej svetovej vojny. V podaní gen.mjr. Ing. Svetozára Naďoviča mali možnosť účastníci si vypočuť čo všetko
prinášajú cesty do zahraničia, s čím všetkým sa stretávajú – ale
aj o záujme mnohých štátov (Francúzsko, Nemecko) nechtiac
zabudnúť na útrapy vojny. A tak nielen problém légií am bloc,
ale konkrétne „osudy dvoch Slovákov, ktorí si vypočuli výzvy M.
R. Štefánika a dobrovoľne vstúpili do čsl. vojska vo Francúzsku“ a o „pamätníkoch a cintorínoch čsl. legionárov vo Francúzsku“ dali možnosť za pomoci videotechniky nahliadnuť do
konkrétnych podôb spolupráce SR so svetom.
Mgr. PhDr. Pavol Kanis CSc., vtiahol po prednesení prednášky „Mýtus a realita“ do bohatej diskusie takmer všetkých
účastníkov podujatia. Do neskorých večerných hodín, nielen
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on, ale všetci naslovovzatí odborníci boli ochotní odpovedať
na veľké množstvo otázok, na ktoré boli účastníci zvedaví.
(Formulovať stručne niečo z každej prednášky je nad sily autora článku, ale lektori prisľúbili, že materiál v skrátenej verzii
dodajú a vznikne z prednášok Zborník, ktorý doplní túto krátku
informatívnu správu).
Druhý deň nášho slnečného podujatia bol venovaný snáď
aj prakticky slnku – dokonale nás prehrialo, ale nevzdali sme
sa aktívneho poldňového oddychu a „putovania“ do Košarísk
a Brezovej pod Bradlom. Najprv však účastníci navštívili Balneologické múzeum, kde jeho riaditeľ, PhDr. Vladimír Krupa v priestoroch Štefánikovej expozície priblížil súvislosť
medzi Piešťanmi a M. R. Štefánikom, ale povedal aj čosi naviac – to, čo mnohí ešte viac- menej nevedeli, ale hlavne ešte
nevideli.
V košariskom chráme ECAV Mgr. Zuzana Durcová vo svojom príhovore priblížila dejiny obce s patričným dôrazom na
štefánikovskú rodinu. Veľmi zaujímavá výstava doplnila vedomosti účastníkov aj z tejto oblasti (ešte stále bola únava únosná
a záujem veľký. O.i. bol medzi účastníkmi aj syn pána farára
Bojnáka, ktorý v tejto obci pôsobil).
Z chrámu viedli naše kroky do Múzea MRŠ t.j. rodného
domu Štefánikovcov, kde riaditeľka zariadenia Mgr. Alena Petráková účastníkom slovom priblížila udalosti a skutočnosti a
následne aj ukázala tie najdôležitejšie exponáty, viažúce sa k
životu tejto slovenskej legendy.
Z Košarísk vedie len pár kilometrov do Brezovej pod Bradlom, kde nás privítali hneď traja priaznivci M. R. Štefánika –
primátorka Mgr. Eva Ušiaková, historik Mgr. Matúš Valihora v
Jurkovičovej Pamätnej izbe a napokon sme sa vydali na Bradlo,
kde zasvätene hovoril o.i. aj dlhoročný sprievodca historickými
míľnikmi Brezovej pod Bradlom Mgr. Peter Uhlík.
A potom už len finálna bodka – položenie venca vďaky za
súčasnosť k Mohyle vedca a generála, politika a cestovateľa,
MUŽA SLNKA – Milana Rastislava Štefánika.
Ešte sme neodišli z Bradla a padli prvé otázky. Bude konfe-

Štefánik o Masarykovi
(Z projevů Milana Rastislava Štefánika)
V roce 1948 stačila ještě vyjít kniha „T.G.M. jak jsme ho
viděli“ nákladem Ing. Mikuty v Praze. Byla vydána maličko
opožděně k desátému výročí úmrtí presidenta Masaryka, k
němuž došlo 14. září 1937. Kniha představuje vlastně uspořádaný soubor vzpomínek Masarykových současníků – jeho
žáků, politiků, umělců, rodinných příslušníků. Čestné místo
v knize náleží zachovaným vzpomínkám Milana Rastislava
Štefánika na Masarykovu osobnost. Podle citace Štefánikových projevů a myšlenek v této téměř zapomenuté knize se
Štefánik hlásí k Masarykovi jako ke svému učiteli, životnímu
a morálnímu vzoru i vůdci protirakouského odboje.
…Prohlašuji, že Masaryk vždycky byl a je dobrý Slovan.
Nikdy nebyl panslávem fangličkářem. Učil lidi čísti, mysliti
a hlásal nutnost čistého charakteru všech příslušníků národa. Nemluvil bouřlivých frází o Rusku, ale ptal se hlučících
panslavistů: Umíte rusky? Znáte ruskou literaturu? Ruská
knihovna – to je čin, který mluví o jeho slovanství. Záhřebský proces – kdy Masaryk, riskuje své postavení i svůj život,
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rencia aj na budúci rok. Snáď bude, ale určite nie v roku 2016
– ale možno o rok, dva neskoršie – k storočnici vzniku Československa, problému légií,… škoda len, že kompetentní MŠa V
SR nenašli pre nás pochopenie, aby takéto konferencie boli aj
pre mladšiu generáciu. Tá staršia sa zaujíma o to, ako to bolo, tej
mladšej by malo záležať vedieť prečo to bolo a čo to prinieslo.
Ale to je už o niečom inom.
Každopádne boli sme radi, že sme sa stretli. Boli sme radi,
že skutočne všetci prednášatelia nám prezentovali svoje dlhoročné výskumné práce a úlohy, že boli ochotní – bez nároku na
honorár, vo svojom osobnom voľne – sa s nami podeliť o svoje
poznatky a priblížiť osobnosť – či celebritu? – dlhodobo naslovovzatú. Ďakujeme.
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika plánuje vydať v prvom štvrťroku 2016 zborník s referátmi z konferencie. Predpokladaný náklad 500 ks, cena 1.50 € za jeden kus výtlačku.
Záujem o tento materiál a adresujte redakci Bradla (viď tiráž
časopisu Bradlo, do konca januára 2016).

postavil se na ochranu potlačených Slovanů – to jsou činy…
xxx
Masaryk neskládal své naděje nikdy v katastrofální politiku; aspoň není důkazů, že by ve svém politickém jednání s
ní počítal. Byl však pevně přesvědčen, že národ československý se zachrání jen tehdy, bude-li mravně a intelektuálně
silný. Jemu dala fakta za pravdu i v tom, neboť v tomto evropském převratě právě lidé, vychovaní Masarykovými zásadami, pochopili první význam doby a první s Masarykem
v čele učinili rozhodný krok k organizování revoluce v době,
kdy fangličkáři, kteří před vojnou nejvíce křičeli, dlouho váhali a byli ubohými oportunisty…
xxx
V této knize (Rusko a Evropa) mluví profesor, učenec,
kritik, a to do vojny. Masaryk tu analyzuje, co je dobré, co
je zlé. Řekl ostatně více ostrých pravd i jiným národům, a
to již za války, zvláště Anglii. On hledá pravdu, ba řekl bych
skoro, že je fanatikem pravdy, ba on je ztělesněná pravda.
On Rusko nejen kritizuje, ale on je miluje, považuje je za
gravitační bod Slovanstva. Národ československý a Slovanstvo neznají Masaryka. Až Masaryk zemře, budou všichni
na kolenou vyslovovati jeho jméno…
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xxx
Masaryka si velmi vážím a miluji jej, nýbrž jsem i hrd na
to, že jsem jeho žákem. Jsem přímo výkvět jeho výchovy,
pokud je ve mně něco dobrého.
(Z rozhovoru s dr. A. J. Gerovským v Petrohradě
dne 23. září 1916. Zapsal česky prof. F. Písecký.)
xxx
Co jsem udělal dobrého, ve všem tom jsem žákem Masarykovým, a má zásluha snad je, že jsem toho čestně užil…
Masaryk je veleduch, a bude-li v této vojně deset jmen zaznamenáno v dějinách, tedy jistě bude mezi nimi i jméno
Masarykovo.
(Z rozhovoru s poslancem Dürichem v Petrohradě dne 2.
října 1916. – Zapsal česky Jiří Klecanda.)
xxx
Dnes chci upozornit na jednu věc: V tomto ohromném
chaosu, kde vlády i státy dělají nejen nesmírné omyly, nýbrž přímo kriminální věci, Masaryk zůstává neochvějný, vidí
jasně cíl i methodu. On první viděl, co mají Čechové dělati,
vyhlásiv revoluci proti Rakousku.
(Z rozhovoru s dr. Vondrákem v Petrohradě dne 17. února
1917. – Podle českého zápisu prof. F. Píseckého.)

Nezabúdajme, aby nezabudli
Britský humanista, maklér a humanitárny pracovník Sir
Nicholas Winton zomrel vo veku 106 rokov (19. 5. 1909 – 1.
7. 2015).
V roku 1938 bol N. Winton mladým zamestnancom burzy. Začal sa obávať, že židovských obyvateľov budú nacisti
z okupovaného Československa posielať do koncentračných
táborov. Zorganizoval preto vlaky, ktoré odviezli deti z
Prahy do Veľkej Británie. Musel pritom zápasiť s byrokraciou – v Čechách i vo Veľkej Británii – ale zachránil deti
pred takmer istou smrťou. Od roku 1939 až do vypuknutia druhej svetovej vojny takmer sám zachránil 669 židovských detí z okupovaného územia Československa tým, že
im pomáhal dostať sa do Anglicka. Vyslúžil si označenie
„britský Schindler.“ O svojich hrdinských činoch takmer pol
storočia mlčal a sám sa za hrdinu nikdy nepovažoval. Dokumenty, potvrdzujúce jeho skutky našla v kufri na povale jeho
manželka, ktorá ich odovzdala historičke Elisabeth Maxwellovej, ktorá zorganizovala stretnutie väčšiny zachránených
detí s N. Winstonom v televízii. Tento prenos rozplakal svet.
Britská kráľovná Alžbeta II. ho v roku 2002 povýšila do
šľachtického stavu. Václav Havel ho vyznamenal Radom T.
G. Masaryka, v roku 2014 dostal ocenenie Rad bieleho leva,
ktorý mu udelil Miloš Zeman. Trikrát (2008, 2011, 2013) bol
navrhnutý na Nobelovu cenu za mier.
O jeho živote nakrútil bratislavský režisér Matej Mináč
filmovú trilógiu – Všetci moji blízki, Sila ľudskosti a Nickyho rodina. Hoci už nemal súrodencov, rovesníkov, mal svoju
veľkú rodinu. Všetkým deťom, ktorým zachránil a ich rodinám bol totiž druhým otcom.
Svoje životné krédo „Zmeniť svet a nečakať, až to urobí
druhý“ naplnil do poslednej bodky.
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xxx
Prof. Masaryk je veľký človek vedy a mravnej čistoty. Je
veliký Čech, ktorým sa Slovanstvo bude vždy honosiť. Masaryk sa vždy bil s nepravdou, nehľadiac na oportunizmus
svojho konania. Jako vynikajúci sociolog usilovne študoval
všetky spoločenské zjavy a zriadenia rôznych štátov. Vždy
sa choval odmietavo k filosofickým krajnostiam. Kritizoval
klerikalizmus, ale súčasne i ateizmus. Kritizoval absolutizmus, ale i marxizmus. Masaryk žil čestnou a plodnou prácou. Niekedy mu nerozumeli, ale kedykoľvek trpel on, trpela
i pravda.
(Z memoranda [psáno francouzsky a rusky]
pro ruského ministra zahraničních věcí Pokrovského
z konce února 1917)
xxx
Myšlenka svobody, myšlenka boje proti násilí vine se jako
zlatá nit všemi obdobími naší minulosti, dobou husitskou a
Žižkovou, dobou Komenského a Havlíčka a dobou dnešní,
již historie snad nazve Masarykovou.
(Z projevu Štefánika jako ministra války na Sibiři
v únoru 1919.) Josef Kramář
Sústrastné listy Veľvyslanectvu Francúzskej republiky SR a primátorom družobných miest Spoločnosti M. R. Štefánika – Meudonu, Chamonix a Paulhan – v súvislosti s tragickými atentátmi a
zároveň vyjadrenie hlbokej spoluúčasti zaslali v mene S MRŠ M.
Gallová a J. Tatara (vďaka za preklad patrí L. Koudelkovi).

ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV

7. 3. 2015
opustil rady členov S MRŠ
v Dudinciach Daniel Pavlovic
20. 3. 2015 vo veku 80 rokov zomrel Dušan
Bobrík, člen Nadácie MRŠ
26. 4. 2015 vo veku 65 rokov zomrel bývalý
župan Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček
MPH
3. 7. 2015 vo veku 83 rokov zomrel člen klubu
S MRŠ v Spišskej Novej Vsi MUDr.
Jozef Franka
4. 7. 2015 zomrel znalec života TGM Jaroslav
Opat
19. 9. 2015 vo veku nedožitých 84 rokov zomrel v Poprade člen S MRŠ Ing. Ján
Jančík
30. 9. 2015 sa na brezovskom cintoríne rozlúčili so svojou 86-ročnou členkou
Juliou Valjanovou
24. 11. 2015 V Brezovej nad Bradlom sa rozlúčili s Martinom Noskom, ktorý
zomrel vo veku 87 rokov.
Česť ich pamiatke,
česť ich statočnému životu!
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Spomíname a pripomíname si
LADISLAV CHUDÍK
⁕ 27. 5. 1924 – † 29. 6. 2015
Herec, recitátor, minister, pedagóg…
Nositeľ štátnej ceny Klementa Gottwalda, Radu Ľ. Štúra I. triedy, Vyznamenanie prezidenta ČR Za zásluhy I. stupňa,
Ceny Jozefa Krónera za celoživotné dielo, ceny Zlatý krokodíl, ceny Krištáľová
ruža, Hercova misia, Igric, Krištáľové
krídlo, Medaily za zásluhy a mnoho iných
vyznamenaní. Na doskách SND počas
70 rokov stvárnil 130 filmových a divadelných postáv. Národný umelec (od r. 1982) doslova a do písmena. Je zapísaný v
sieni slávy OTO, jeho meno zdobí aj dlaždica pred Divadlom
POH v Bratislave, je Čestným občanom viacerých miest
(Hronec, Kremnica, Bratislava), o. i. aj čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
O jeho živote vyšlo viacej kníh: „Žijem nadstavený čas
„Ladislav Chudík“ a „Tichý dvojhlas“.
Zaujímavé úvahy Maestra Chudíka: „Milujte svet, pokým
žijete.“
Na otázku, čo by si želal, keby chytil zlatú rybku odpovedal: „Predovšetkým by som ju pustil a povedal by som, že nič
od nej nechcem, lebo už som si dosť odžil dobrého i zlého.
A čo potrebujem – za hrsť zdravia, aspoň trochu radosti a to
najvrúcnejšie želanie, aby bolo ľudstvo ušetrené od vojen“.
Úvaha hodna skutočného majstra.
V knihe „Žijem nadstavený čas“ poslednými slovami uzaviera rozhovor: „Žijem nadstavený čas… no viem, že sa blíži
tá chvíľa, keď Najvyšší rozhodca definitívne odpíska čas.“
Áno, žiaľ, už definitívne bol odpískaný čas pozemského
žitia Maestra Chudíka. Budeme na neho s láskou spomínať
a nezabudneme…
SMÚTOK ZA MILANOM MARIŇÁKOM
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bol ešte v rokoch, kedy nie je čas na umieranie, ale dosť ho
ostalo na uvedomenie si, že prežil úžasný život. Bolo to bytie
naplnené manželskou, otcovskou i starootcovskou láskou,
prepletenou radosťami i smútkami, každodennými starosťami… Najmä po strate manželky, ktorá ho dávno predišla
do večnosti, nezúfal a vydržal. S pokorou úprimne veriaceho
kresťana všetku lásku koncentroval na výchovu troch synov
a dcéry. Aby ich uživil, pracoval vo Východoslovenských
energetických závodoch ako vedúci montážnej čaty, zodpovedný za veľkú skupinu spolupracovníkov. Vytrval tam od
nástupu až do odchodu na dôchodok. Keď na našom poslednom stretnutí spomínal duchovné i materiálne vklady svojej
rodiny, prejavil spokojnosť jemu typicky skrytým spôsobom…
No on bol aktívny i v spoločenstve bratov a sestier vlastného
cirkevného zboru, ako aj v našej Spoločnosti M. R. Štefánika, do ktorej štedro prispieval i zo svojich daní. Za prejavenú
aktivitu v šírení generálovho odkazu dostal i verejné uznanie.
Sympatické bolo, že starostlivosť o rodinu i spomínané aktivity mu nezobrali chuť a možnosti na rozumnú regeneráciu
duševných i telesných síl. Cítil, že svet je krásny v jeho mnohorakosti a taký ho chcel poznať i vidieť v širšom kontexte.
Preto už krátko po vstupe do Spoločnosti M. R. Štefánika,
podľa oznamu v Evanjelickom poslovi, využil prvú možnosť
cestovať svetom i s ďalšími záujemcami po stopách generála Štefánika a legionárov. Na týchto tématických zájazdoch
spoznával planétu v jej pestrosti a plnosti. Zažil mnohorakosť
a plnosť jej tvárí, dotkol sa toho, o čom predtým len túžil. A
filmoval… Z našich ciest priniesol mnoho záznamov a priateľom ich s potešením premietal. Prvý zájazd z mnohých
absolvoval pred viac ako dvadsiatimi rokmi do Talianska, posledný cez tohoročné letné prázdniny do Prahy a západných
Čiech. Spomíname to preto, lebo práve počas pražského pobytu ho obšťastňoval vnúčik Jakubko a starý otec neskryte
žiaril. Koho vtedy napadlo, že Milan bude čoskoro na konci s
dychom, že z hasnúceho života zmizne kolorit spomínaných
farieb a zostane len tá sivá a pre pozostalých čierna.
Ďakujeme Pánu Bohu za život nášho zosnulého, ale i
žialime nad jeho skorým odchodom. S najväčšou úctou sa
skláňame pred jeho dielom a ďakujeme mu za všetko dobré,
čo pre nás vykonal.
Česť jeho pamiatke!
Peter Uhlík

OZNAMY
Vážení čitatelia časopisu Bradlo!
Svoj záujem o odber v roku 2016, po zaplatení predplatného 5 eur (šekom, osobne alebo bankovým prevodom)
oznámte redakcii časopisu do konca februára 2016.
ooo
Informácie o trase Légiovlaku v roku 2016 na Slovensku nájdete na webovej stránke S MRŠ v januári 2016.

SVADBA
Neuveriteľná správa prišla z Prešova. V tamojšej nemocnici zomrel vo veku 68 rokov náš vynikajúci priateľ Milan Mariňák z Lady. Človek skromný, tichý a bezkonfliktný.
Už predtým, než odišiel do večnosti, mnohé pominulo.
Jeho smrť nám len pripomenula našu krehkosť. Predsa však,

V závere mesiaca máj 2015
uzavreli manželstvo v Prahe Majka Kuková z
Martina a Mirek Navara z Prahy.
Želáme im spokojnú, šťastnú a dlhú spoločnú
cestu životom.
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NAŠI JUBILANTI
50-ku oslávili
17. 8. Elena Pipíšková st. z Partizánskeho
17. 10. Daniel Brezoňák z Partizánskeho
18. 11. Alena Poláková zo Starej Turej
55 narodeniny oslávili
18. 7. Eva Ušiaková z Brezovej pod Bradlom
21. 7. Iveta Makovníková z Piešťan
7. 8.
8.11.

60-tich rokov sa dožili
Zdeno Adamík z Partizánskeho
Jozef Škultéty z Partizánskeho

3. 7.
9. 7.
13. 7.
14. 8.
19. 8.
2. 9.
25. 9.
30. 9.
30. 10.
2. 11.
9. 11.
13. 11.
14. 11.
25. 12.

65-te narodeniny si pripomenuli
Ján Skovajsa z Dolného Tŕnia
Vladimír Potúček z Brezovej pod Bradlom
Janka Haluková z Prahy
Ladislav Grambal zo Starej Turej
Gustáv Zatkalík z Liptovského Mikuláša
Alžbeta Šedivá z Brezovejpod Bradlom
Peter Kozma z Prahy
Viera Bartánusová z Liptovského Mikuláša
Gabriela Szaboová z Bratislavy
Jana Krajčírová z Brezovej pod Bradlom
Alexander Slafkovský z Liptov. Mikuláša
Štefan Bariak z Partizánskeho
Mária Grambalová zo Starej Turej
Marie Jelínková z Prahy

10. 7.
27. 8.
28. 8.
18. 9.
30. 9.
14. 10.
30. 10.
2. 11.
26. 12.

K 70-ke sme zablahoželali
Branislavovi Zrutovi z Myjavy
Jaroslavovi Bartánusovi z Lipt. Mikuláša
Oľge Pagáčovej zo Starej Turej
Bohuslavovi Ostrovskému zo Starej Turej
Emílii Čamekovej z Lubiny
Ružene Dorčákovej zo Spišskej Novej Vsi
Anne Jakešovej z Brezovej pod Bradlom
Ľubomíre Kostercovej z Brezovej p.Bradlom
Igorovi Schmidtovi z Bratislavy

1. 7.
25. 7.
26. 7.
14. 9.
22. 9.
7. 10.
18. 10.
30. 10.
9. 11.
14. 11.
15. 11.

Kytica k 75-narodeninám patrila
Emílii Brokešovej z Trenčína
Jánovi Petrovovi z Dudiniec
Marte Šangalovej z Košíc
Mariánovi Grmanovi z Partizánskeho
Jánovi Mosnáčkovi z Brezovej p. Bradlom
Alžbete Gajdoštinovej z Trenčína
Vlaste Navrátilovej zo Starej Turej
Milošovi Kovačkovi z Martina
Jánovi Blahoslavovi Vladíkovi z Blanska
Ľudovítovi Remeníkovi z Revúcej
Georgesovi Kochovi z Meudonu

26. 11.
29. 11.
11. 12.
18. 12.
19. 12.

Eve Gundovej zo Žiliny
Zlate Hudecovej z Nitry
Ondrejovi Kováčikovi z Martina
Dušanovi Rázusovi z Liptovského Mikuláša
Pavlovi Fábrymu z Košíc

16. 8.
20. 8.
4. 9.
19. 9.
7. 10.
23. 10.
14. 11.
30. 12.

80-tich rokov sa dožili
Vlasta Robeková zo Starej Turej
Zuzana Mináriková z Trenčína
Emília Kulášková zo Starej Turej
Marta Koudelková z Prievidze
Alžbeta Bertová z Košíc
Ján Nosko z Brezovej pod Bradlom
Pavel Škrinár z Prievidze
Jolana Lamajkinová z Liptov. Mikuláša

K 85-tim narodeninám sme blahoželali
1. 7. Jozefovi Škápikovi z Brezovej pod Bradlom
2. 7. Miroslavovi Držkovi zo Starej Turej
29. 7. Marte Naštickej z Trenčína
5. 9. Tamare Lovrantovej z Prahy
8. 9.
27. 11.
2. 12.
6. 12.

90 rokov zdobí
Petra Škaru z Prahy
Milana Zemana zo Starej Turej
Branislava Tvarožka Bratislava
Annu Plecitú z Piešťan

95 rokov sa dožil
14. 7. Ernest Bagi z Piešťan
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)

Pripomenuli sme si…
3.9. - desiate výročie úmrtia
Ladislava Jambora z Trenčína
10.10. - piate výročie úmrtia
Audouina Dollfusa z Meudonu
12.11. - desiate výročie úmrtia
Pavla Jurkoviča z Bratislavy
19.9. - nedožité 80-te narodeniny
Milana Antala z Piešťan
25.12. - nedožité 70-tiny
Jána Iždinského z Brezovej pod Bradlom
S láskou spomíname…
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Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

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

tlačiareň
Piešťany
www.pnprint.sk
MESTO
BREZOVÁ
POD BRADLOM

Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo

Vážení čitatelia časopisu Bradlo, priaznivci a členovia
Spoločnosti M. R. Štefánika,
prichádza čas, keď i zlí si odpúšťajú a slzy pokory
v očiach majú, keď dobrí srdcia otvárajú
a skromní aj posledné z lásky dajú.
Prajeme Vám, aby Vianoce vo Vašich rodinách boli
rozprávkové, dary srdečné, šťastie neodbytné,
láska nekonečná, problémy vzdialené a budúcnosť
– nielen v roku 2016 – skvelá.
Správna rada S MRŠ a redakcia časopisu Bradlo

TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ
DOPISOVATEĽOM BRADLA
• Termín uzávierky príspevkov do
č. 71 je 31. máj 2016.
• Fotograﬁe posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
– nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých
stĺpcov na jednej strane, jednotlivé články píšte v poradí ako
majú nasledovať za sebou!
Ďakujeme
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