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„25 rokov činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika“
„Veriť – pracovať – milovať…“
M. R. Štefánik
Milí priatelia, čitatelia Bradla, vážení členovia a priaznivci Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika dovoľte
mi, aby som Vás pozdravil a poďakoval Vám za prácu, ktorú odvádzate
ako dobrovoľníci a priaznivci Milana
Rastislava Štefánika. Mám tú česť byť
takmer od začiatku tohto roka predsedom Správnej rady Spoločnosti, ktorá
vznikla krátko po revolúcii s cieľom
obhajovať a šíriť dobré meno jednej
z najväčších osobností slovenských národných dejín – Milana Rastislava Štefánika.
Hovoriť či písať o Štefánikovom
životopise pre nás, ktorí ho poznáme
a prečítali sme o ňom nejeden odborný
článok alebo knihu, by som považoval
za zbytočné. V každom prípade myšlienky a idey, ktoré šíril, ako aj citáty,
ktoré sa zapísali do zlatej knihy citátov
osobností, sú pre nás inšpiratívne a sú
dôležité, aby sme sa nimi zaoberali
ako teraz, tak i v budúcnosti. Veď nie
náhodou bol Milan Rastislav Štefánik
veľkým vlastencom a zároveň je považovaný za prvého skutočného Európana. A práve vlastenectvo, tá naša
roduverná slovenskosť, by mala byť
pridanou hodnotou, ktorú ako členovia
či priaznivci Spoločnosti budeme šíriť
medzi svojimi rodinnými príslušníkmi,
kamarátmi, známymi a hlavne medzi širokou občianskom verejnosťou.
Žijeme v dobe, ktorej hovoríme, že
je moderná. Táto doba nám dáva možnosť permanentne sa zoznamovať s novými technológiami a dnes sa zdajú
byť všetky veci ako keby objavené.

Zároveň žijeme v dobe, kedy častokrát
zabúdame na svoju minulosť, na svoju
históriu... Priznám sa, že ma veľmi trápi relatívne nízka úroveň historického
povedomia a tiež veľmi nízka úroveň
poznania najväčších osobností slovenských národných dejín. Nie je tomu ale
tak v každom národe v rámci Európy.
Žiaľ, u nás tomu tak častokrát je. Z tohto dôvodu som sa rozhodol prijať funkciu predsedu v nádeji, že budem môcť
aspoň sčasti naplniť idey a myšlienky
tých, ktorí zakladali a viedli Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v ostatných dvadsiatich piatich rokoch. Preto
mi dovoľte, poďakovať sa im za to, čo
pre Spoločnosť spolu s Vami urobili.
Nedá mi, aby som nespomenul aspoň
myšlienkami tých, ktorí Spoločnosť
zakladali, pracovali v nej a ja som ich
nemal možnosť spoznať, pretože už nie
sú medzi nami. V každom prípade ich
snaha a práca nevyjde nazmar.
Za posledné obdobie som sa stal
svedkom dvoch krásnych udalostí.
Nedávno som mal tú česť odhaľovať
na letisku v Nitre sochu Milana Rastislava Štefánika. Ešte čerstvejšie sú
moje dojmy z návštevy Spišskej Belej.
Je to mestečko, kde sa rozhodli učitelia základnej školy, ktorá v tomto roku
oslavuje 145. výročie svojho založenia,
v spolupráci s primátorom a zastupiteľstvom mesta získať pri tejto príležitosti pre školu prepožičanie čestného
názvu. Táto Základná škola v Spišskej
Belej bude od 1. septembra niesť čestný
názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika. I ja, keď som sa stal pri-

mátorom Partizánskeho koncom roka
2010, som vďaka Spoločnosti, ktorá
bola v našom meste konštituovaná, mohol byť iniciátorom toho, aby sme jeden
z parkov v centre mesta revitalizovali
a premenovali na Park Milana Rastislava Štefánika. Zároveň sme v parku
osadili pamätnú tabuľu, kde sa vždy
na výročie Štefánikovho úmrtia, ale aj
pri výročí vzniku Československej republiky spoločne stretávame a za účasti
najmä mladých ľudí a žiakov základných škôl vytvárame priestor nielen na
spomienku, ale aj na pripomínanie si
dôležitých udalostí v životopise tohto
významného človeka.
Píše sa rok 2016. Pred sto rokmi,
13. februára, vznikla Československá
národná rada, ktorej súčasťou bol aj
Milan Rastislav Štefánik – vedec, astronóm, meteorológ, vojak, generál
francúzskej armády, politik a hlavne
štátnik. Veľmi by som si želal, aby naša
Spoločnosť a vaše snaženie spoločne
vytvárali priestor na to, aby do budúcna v slovenskom verejnom živote bolo
čo najviac ľudí, ktorí si budú ctiť odkaz
Milana Rastislava Štefánika a rozvíjať
jeho hodnoty v praktickom živote.
Dovoľte mi, by som sa Vám ešte raz
poďakoval za prejavenú dôveru a zaželal nám všetkým spoločne predovšetkým veľa šťastia, zdravia, ale aj radosti
a spokojnosti z napĺňania programových priorít našej Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika.
Jozef Božik
predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
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Príhovor Ing. Jána Tataru z príležitosti 25. výročia založenia
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
Dovoľte mi začať môj príhovor a správu o činnosti našej Spoločnosti MRŠ za 25
rokov jej pôsobenia tradične Štefánikovým
citátom. Citujem: „Človek má iba jeden život. A ten by mal vyplniť tak, ako skutočne v
predstavách má. Človek pokiaľ niečo chce
dosiahnuť, nesmie snívať o teplej posteli
či kúte na suchom mieste. Musí sa prebíjať
búrkami, znášať ťažkosti, bolesti, prekonávať zúfalstvo, ale nikdy nesmie prestať
veriť. Veriť sebe a ľuďom. A žiť tak, aby
medzi ľuďmi nebol sám. Človek je tu na
to, aby nejako prispel k životu, zanechal za
sebou kúsok toho ľudského, lebo celkom
zaniknúť nemôže. A ak prekoná ťažkosti, v
mene ľudí dosiahne cieľ, prebije sa, zvíťazí. A ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.”
Tu je celkom určite schované i základné
krédo Milana Rastislava Štefánika “Veriť-milovať-pracovať” . Ale v tom má byť a
verím že je, aj zmysel nášho diania. Preto
sme v tejto Spoločnosti – v Spoločnosti
M.R.Štefánika. Vyznávame a sprostredkovávame navonok myšlienky a odkazy, ktoré
odkazuje svojmu národu.
Veľa sme boli a stále sme dlžní M.R.Štefánikovi, ktorý svojim životom ponúka
viac, ako sme boli schopní prijať. V duchu
týchto skutočností sa konalo Ustanovujúce
zhromaždenie SMRŠ v Národnom dome
Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom,
dňa 24.februára 1990.
Za 25 rokov činnosti našej Spoločnosti
sa veľa zmenilo. Spoločnosť je vlastne živý
organizmus a tak sa aj rokmi mení. Menili
sa ľudia, ktorí viedli naše občianske združenie. Prichádzali noví členovia, vznikali
nové kluby, ale ľudia aj odchádzali, či už
prirodzeným spôsobom na večnosť, ale boli
aj takí, ktorí si sľubovali viac od členstva
v tak významnej Spoločnosti, akou je naša.
Mojou snahou a prianím pri príprave tejto správy bolo, aby jej súčasťou bola správa
zakladateľa a prvého predsedu SMRŠ pána
Petra Uhlíka za prvých 13 rokov jej činnosti. Preto prosím pána Uhlíka o správu za
spomínané obdobie. (Viď úvodník v Bradle
č. 70 a rozhovor v tomto čísle „Za nami už
štvrťstoročie práce“.)
Ďalších 12 rokov činnosti SMRŠ bola
realizovaná pod mojim vedením. V duchu
základných téz a poslania SMRŠ, som v
roku 2003 prevzal vedenie Spoločnosti a

funkciu jej predsedu. S vedomím, že som
poznal rezervy v činnosti ako výboru a klubov, tak i celej Spoločnosti ako takej. Bolo
treba sa venovať t.č. súčasným klubom,
podnecovať vznik nových klubov a rozširovať členstvo po celom území SR, práve
spôsobom daným nám základným poslaním
a úlohami v našich stanovách, t.j. sprostredkovávať nové vedomosti o živote a diele
M.R.Štefánika. Robili sme to formou vydávania vlastného časopisu BRADLO až
dodnes, publikačnou činnosťou, besedami
a to hlavne s mládežou, i keď táto kategória
členstva je stále nedostatočná, konferenciami a zborníkmi, rôznymi aktuálnymi skladačkami, plagátmi a podobne. Podporujeme ďalej vznik nových klubov: konkrétne v
Šuranoch, v Trnave, dúfame že i Bratislava
sa nedá po určitých neúspechoch zahanbiť.
Samozrejme spolupráca so zahraničím nemôže ostať bokom a vcelku sa nám aj v
tejto oblasti darí.
Ďalej bolo treba riešiť rôzne organizačné
otázky a hlavne finančnú politiku Spoločnosti. Vyskytli sa i názory, že neprežijeme
ako Spoločnosť ďalšie roky práve pre finančné problémy. Nestalo sa a prežili sme
do 25-ky a verím, že i ďalších minimálne 25
rokov budeme hlásiť prítomnosť, že sme tu
a chceme osobnosť M.R.Štefánika pripomínať verejne a s úctou. Je pozitívne, že aj v
súčasnosti Štefánik zjednocuje národ a jeho
odkaz platí i do ďalekej budúcnosti. Spoločnosť M.R.Štefánika je v dobrej kondícii a je
pripravená rozvíjať svoje pôsobenie ďalšie
roky.
Dovoľte mi krátku štatistiku, ako sa postupne organizačne naša spoločnosť vyvíjala:
Od Ustanovujúcej schôdze v roku 1990,
sa v jednotlivých pozíciách, predsedov,
podpredsedov, členov výboru, členov kontrolných orgánov a hospodárok, vystriedalo
celkom 55 členov spoločnosti. Sú to dámy
a páni: Peter Uhlík, Ján Štohl, Ivan Tvarožek, Ján Iždinský, Anton Hykisch, František
Kele, Ján Danek, Ján Valihora, Vladimír
Zuberec, Milan Greguš, Milan Antal, Juraj
Borgula, Igor Riečanský, Michal Antal, Ján
Ciran, Štefan Ciran, Samuel Michálek, Svetozár Mosný, Dušan Bobrík, Jela Juríčková,
Ján Kriško, Ján Rusnák, Ján Tatara, Ján Kyščiak, Michal Maliarik, Branislav Nosko,

Vilma Petrovová, Mária Gallová, Svetozár
Naďovič, Vlastimil Kátlovský, Vladimír
Krupa, Ivan Kudla, Branislav Nosko, Ján
Maniaček, Táňa Grófová, Pavol Masaryk,
Ján Tancík, Jaroslav Bartánus, Štefan Ševčík, Dušan Pevný, Daniela Hricová, Jana
Masaryková, Marian Mikluš, Eva Ušiaková, Peter Macho, Branislav Neumair, Ivan
Ides, Anna Michálková, Blažena Mosná,
Zdena Šimková, Jana Belanová, Ivana Langová, Ivana Gallová, Gabriela Vdoviaková,
Daniela Valová.
Pre zaujímavosť z počtu 55 je 15 žien.
V súčasnom vedení sú 4 ženy z celkového
počtu 11 členov.
Dovoľte, aby som sa touto cestou všetkým poďakoval za ich vykonanú prácu pre
Spoločnosť.
Za to isté obdobie bol udelený status
Čestný člen SMRŠ 51 významným osobnostiam spoločenského, politického, kultúrneho a vedeckého života, ktoré aktívne prispeli a prispievajú šíreniu odkazu
M.R.Štefánika:
Gen. Jozef Ambruš, Milan Antal, Rudolf
Brtáň, Ing. František Černák, Alexander
Dubček, Jozef Fišera, Doc. MUDr. Branislav Geryk, Dr. Pavol Jurkovič, MVDr.
Martin Kvetko, gen. maj. Jozef Muránsky,
Judita Oravská, JUDr. Ján Papánek, Hana
Ponická, Milena Rozsypalová, JUDr.Antonín Sum, Ing. Michal Kováč, CSc., Mgr.
Ladislav Jambor, Karol Pšenica, Anna
Slezáčková, RNDr. Ján Štohl, DrSc., Doc.
Ing.Vladimír Valach, CSc., plk. Ing. Anton
Zigo, Mgr. Uhlík Peter - ČP SMRŠ, plk.
Ing. Ivan Bella, Daniel Compagnon, Janny Coutett, Ing. Jaroslav Demian, Charles
Audouin Dollfus, Eric Fournier, prof.Ing.
Ján Fuska, DrSc., Dr. Vlastimil Hábl, Václav Havel, plk. prof. RNDr. Ján Chrapan,
DrSc., Doc. Ladislav Chudík, Mgr. Ján Iždinský-ČPP SMRŠ, PhDr. Jozef Jablonický, DrSc., PhDr. Mgr. Pavol Kanis,CSc.,
Georges Koch, Ing. Ladislav Koudelka,
CSc, JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc, prof.
Dr.h.c. Ing. Štefan Luby, DrSc, RNDr. Vojtech Rušin, DrSc, Ing. Karel Steklý, Doc.
Ján Solovič, Ing. Rudolf Schuster, PaedDr. Ivan Šabo, Ing. Ivan Šesták, Ing. Pavol
Šesták, Mgr. Stanislav Štepka, Prof. RNDr.
Dušan Podhorský, DrSc., Prof. MUDr. Igor
Riečanský, CSc, PhDr. František Kele,
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PhD. Dvadsaťosem čestných členov už nežije, z toho bolo udelených 6 In memorian.
Dnes pribudnú ďalšie 4 mená osobností,
ktorí pracovali v Spoločnosti prakticky od
jej vzniku a pre Spoločnosť urobili veľký
kus záslužnej práce.
Postupne, ako pribúdalo členstvo, ruka
v ruke vznikali aj nové kluby: v Brezovej
pod Bradlom (predseda Mgr. Peter Uhlík),
v Trenčíne (predseda JUDr. Ivan Kudla),
v Starej Turej (predseda Ján Rusnák, dnes
Ing. Ivan Ides), v Bratislave (v súčasnej
dobe nie je aktívny), v Dudinciach (predsedníčka Vilma Petrovová, dnes Mgr. Andrea Holíková), v Prievidzi (predseda Jozef
Šimko), v Nitre (predseda Ing. Ján Maniaček st., dnes Ing. Ján Tancík), v Košiciach
(predsedníčka Ing. Daniela Hricová), v
Partizánskom (predseda Štefan Ševčík), v
Spišskej Novej Vsi (predsedníčka Dr. Ružena Kormošová), v Piešťanoch (predseda
MUDr. Pavol Masaryk) a v Liptovskom
Mikuláši (predseda Ing. Jaroslav Bartánus),
takže v súčasnej dobe pracuje a svoju činnosť realizuje 11 aktívnych klubov po území SR. Verím, že vzhľadom k tomu, že je
vyhradený časový priestor na reprezentáciu
vlastných klubov ich predsedami alebo zástupcami, tak urobia a hodnotenie si urobíme spoločne.
Napriek tomu mi dovoľte, aby som sa
poďakoval touto cestou všetkým predsedom klubov a samozrejme aj ich členom za
ich aktívnu činnosť v jednotlivých miestach
pôsobenia.
Dôležitou úlohou do ďalšieho obdobia
bolo nadviazanie spolupráce s príbuznými
organizáciami a združeniami, ale aj so štátnou a verejnou správou. V súčasnej dobe
máme uzavreté dohody o vzájomnej spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Zväzom
vojakov SR, Klubom generálov Ozbrojených síl SR a Memorandum o spolupráci
s Nadáciou M.R.Štefánika v Bratislave a
Československou obcou legionárskou v
Prahe, ktorých zástupcovia prijali pozvanie
a sú tu s nami. Musím však konštatovať, že
i keď sa pravidelne spoločne stretávame na
rôznych podujatiach a spolu komunikujeme, máme veľké rezervy, aby sme mohli v
zmysle dohôd plniť predsavzaté úlohy. Pre
nás je to veľmi dôležité, pretože je to cesta,
ako odovzdávať vedomosti o živote a diele
M. R. Štefánika a zároveň poznať činnosť a
ciele našich partnerov. K napĺňaniu týchto
vzťahov z našej strany však okrem iného,
zostáva problém ekonomický a finančný.
To je ale už na diskusiu v najbližších
dňoch a mesiacoch, ako našu Spoločnosť
aspoň čiastočne sprofesionalizovať a finančne zabezpečiť tak, aby sme mohli plniť
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svoje úlohy a predsavzatia na úrovni zodpovedajúcej súčasnej doby.
Tak isto máme naďalej veľmi dobré kontakty a spoluprácu s ďalšími združeniami
a organizáciami – so Spolkom rodákov
M.R.Štefánika v Košariskách, so SMRŠ
v Prahe, s Masarykovou spoločnosťou v
Prahe a v Hodoníne, so Spoločnosťou Czechoslovak Real v Prahe, s Masarykovým
demokratickým hnutím v Prahe a v Kopřivnici, so Svazem bojovníků za svobodu
Břeclav, s Masarykovým múzeom v Hodoníne, ktorých zástupcovia sú tu tiež dnes
medzi nami. I tu platí to, o čom hovoríme
v rámci oficiálnych dohôd o spolupráci aj
väzieb. Je treba sa vzájomne podporovať v
činnostiach minimálne účasťou na výročných podujatiach jednotlivých organizácií,
doma i v zahraničí, čo vyžaduje tiež určité, aspoň minimálne finančné prostriedky
Spoločnosti, i keď vždy budeme odkázaní
aj na krytie nákladov z vlastných zdrojov
na túto činnosť. Väzby spájajú našu Spoločnosť aj k ďalším mestám v zahraničí, v ktorých sa nachádza spomienka na M.R.Štefánika – v Chamonix, Meudone, Paulhane,
Campoformide i Ríme. Je potešiteľné, že z
miest, kde sídlia naše Veľvyslanectvá v zahraničí, dostávame nielen oznamy o činnosti spolkov, ktoré propagujú Štefánika, ale aj
pozvania na ich konferencie. Tak na konferencii v Conigliane vystúpil náš čestný člen
Ing.Ladislav Koudelka DrSc., s prednáškou
o M.R.Štefánikovi a talianskych légiách,
ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Nedávno
sme aj v bližšom zahraničí vo Vojvodine a
Chorvátsku prezentovali osobnosť M.R.Štefánika a činnosť SMRŠ prostredníctvom
podpredsedníčky našej Spoločnosti Mgr.
Márie Gallovej a nadviazali sme priateľské
kontakty a vzťahy s Filozofickou fakultou
priamo v Záhrebe, ktorej slovenskí študenti
majú záujem o návštevu podbradlianskeho
kraja a rozvíjaní slovensko – chorvátskeho
priateľstva.
Nie je možné, aby som vymenoval všetky aktivity, ktoré sme za obdobie 25 rokov
vykonali, bol by to veľmi dlhý zoznam.
Každoročne hodnotíme svoju činnosť na
Valnom zhromaždení, ktorú zverejňujeme
hlavne v časopise BRADLO a aj inými formami.
Je pre nás cťou, že za celé hodnotené obdobie a za posledné roky zvlášť, môžeme
komunikovať a vzájomne sa obohacovať s
osobnosťami kultúrneho, spoločenského a
verejného života, z oblastí vedeckých disciplín – astronómie, meteorológie, histórie, diplomacie, ozbrojených síl, cestovateľských a ďalších aktivít, prostredníctvom
poriadania konferencií, seminárov, výstav,

stretnutí na výročných i príležitostných podujatiach i osobných stretnutiach.
Vážení prítomní,
dovoľte mi, aby som sa poďakoval Mestu Brezová pod Bradlom a jeho súčasnej
primátorke Mgr. Eve Ušiakovej, za dlhoročnú a v súčasnej dobe aktívnu spoluprácu
a finančnú dotačnú pomoc, Trenčianskemu
samosprávnemu kraju za finančnú dotačnú
pomoc v našej publikačnej činnosti.
Zároveň sa chcem poďakovať za pomoc a spoluprácu Mestu Piešťany, Mestskému kultúrnemu stredisku v Piešťanoch,
Mestskej knižnici v Piešťanoch, tlačiarni
PN print v Piešťanoch, Balneologickému
múzeu v Piešťanoch Evanjelickému a.v.
cirkevnému zboru v Piešťanoch za poskytnutie priestoru pre kanceláriu našej Spoločnosti, ale i nemenovaným jednotlivcom
z našich radov a sympatizantom a v neposlednom rade vedeniu Kursalonu za možnosť využívania priestorov a atmosféru, ktorú
nám zamestnanci pri našich aktivitách vytvárajú.
Dnešný deň je okrem významnej 25-ky
slávnostný aj z ďalšieho dôvodu. Z titulu
poslania a úloh, má naša Spoločnosť zakotvené v stanovách o.i. aj to, že sa bude
usilovať o obnovu a výstavbu pamätníkov
spojených s osobnosťou M.R.Štefánika. Po
aktivitách Klubu SMRŠ v Partizánskom a
Mesta Partizánske, kde pred nedávnom naši
členovia pomenovali miestny park na „Park
M.R. Štefánika“ a osadili pamätnú dosku na
podstavci, po snahách Klubu SMRŠ v Nitre, kde sa stále pripravuje obnova sochy M.
R. Štefánika na námestí, po obnovení pamätníka M.R.Štefánika pri AOS v Liptovskom Mikuláši, na čom mal veľký podiel
Klub S MRŠ Liptovský Mikuláš, po obnovení tradícií spomienkových slávností k
výročiam M. R. Štefánika v Šuranoch, v Trnave a ďalších štefánikovských aktivitách
doma a v zahraničí, dnes sa svojou aktivitou
pripája aj Klub S MRŠ Piešťany a to odhalením Plastiky M. R. Štefánika tu neďaleko
Balneologického múzea, kde sa nachádza aj
hodnotná expozícia M. R. Štefánika.
O tom, že S MRŠ je dnes akcieschopná,
svedčí aj Vaša každoročná účasť na Valnom
zhromaždení.
V mene celého vedenia našej Spoločnosti Vám za doterajšie aktivity veľmi pekne
ďakujem. Do ďalších rokov želám všetkým
veľa zdravia, pracovnej, ale hlavne rodinnej
pohody a verím, že S MRŠ bude žiť a plniť
svoje poslanie ešte dlhé roky.
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KLUBY SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA SPOMÍNAJÚ…
KOŠICE
Povedomie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pretrvalo v oblasti východného Slovenska od čias prvej ČSR, hlavne v oblastiach
kde žili evanjelici. Po vzniku Spoločnosti MRŠ
sa MUDr. Mária Paľová z Giraltoviec skontaktovala s pánom Mgr. Petrom Uhlíkom
a v máji 1995 usporiadala autobusový zájazd
na Bradlo. Pán Uhlík účastníkov sprevádzal
celým Podbradlianskym krajom. To bol azda
prvý krok a dal základ ďalším činnostiam a
aktivitám smerujúcim k poznávaniu osobnosti
Milana Rastislava Štefánika.
V ďalších rokoch sme sa hojnou účasťou
zúčastňovali zájazdov, ktoré pán Uhlík organizoval, ktoré rozširovali a prehlbovali naše
vedomosti. Neoficiálnou vedúcou klubu v Košiciach bola viac ako 20 rokov Ing. Eva Groh,
ktorá svojimi sprievodcovskými a jazykovými
skúsenosťami a znalosťami pomáhala pri organizovaní zájazdov pánovi Uhlíkovi a výraznou mierou prispievala a prispieva k vysokej
úrovni zájazdov. Zájazdy mali a majú vynikajúcu úroveň, preto si vyslúžili názov „autobusová univerzita“. Záujem o zájazdy rástol a informácie sme získavali aj z občasníka/časopisu
Bradlo.
Klub Košice sa oficiálne vytvoril až v roku
2009, keď sa vedúcou klubu stala Ing. Daniela Hricová. Všetky aktivity klubu sú odvtedy
zaznamenávané v našej kronike.
Stretávame sme sa najmenej 4x ročne. Po
postavení pamätníka TGM a MRŠ Českým
spolkom v Košiciach ( r.2004) sa zúčastňujeme pietnych spomienok počas pamätných
dní 4. mája, 21. júla a 28. októbra. Minimálne
jedno klubové stretnutie ročne sa koná formou
besedy, i prezentácie za účasti hosťa.
Niekoľko rokov sme sa stretávali aj za
účasti čestného predsedu Petra Uhlíka v zborovej miestnosti cirkevného zboru ECAV Košice, na ktorých nám Peter Uhlík prezentoval
svoje knihy, diskutovali sme o aktivitách klubu
a o pripravovaných zájazdoch.
Od r. 2010 sme napríklad zorganizovali
výlet k pomníku Bjornstjerne Bjornsona (Obhájcu Slovákov) pri Ružínskej priehrade. Pri
uvedení baletu Štefánik v Štátnom divadle
Košice sme zabezpečili pobyt pre účastníkov
SMRŠ z ostatných častí Slovenska. Náš člen
Ing. Juraj Kočiš nás na spoločných stretnutiach informoval o svojich výstupoch na Mont
Blanc, Elbrus, Kilimandžáro, ktoré robil na počesť Štefánika. Na ZŠ sme organizovali besedy o MRŠ, na ktorých prednášal Peter Uhlík.
ZŠ s MŠ v Budimíri bola predvlani za našej
účasti premenovaná na ZŠ s MŠ M.R.Štefánika. Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil
Peter Uhlík a Daniela Hricová. Na tejto škole v Budimíri sa tiež konala beseda o MRŠ,
ktorú moderoval Peter Uhlík. Na pravidelných
každoročných stretnutiach klubu diskutujeme
o aktivitách, zájazdoch, sledujeme dianie okolo osobnosti SMRŠ. Zbierame informácie, knihy, fotky, pohľadnice, známky – všetko to, čo

nám pomáha pri spoznávaní tejto výnimočnej
osobnosti našich dejín.
Vzhľadom na to, že členovia klubu Košice
sú z celého východného Slovenska, neurčujeme si celoročné ciele, ale priebežne podľa
aktuálnych aktivít sa stretávame tí, ktorí sú
schopní pricestovať. Mesto Košice je najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestom Slovenska.
Titul EHMK 2013 (Európske hlavné mesto
kultúry 2013) prispel k rozvoju mesta a vznikli
nové kultúrne stánky, ktoré pozdvihujú kultúrnu úroveň mesta. Organizujú sa výstavy,
besedy a v ostatnom čase často práve v kontexte prvej republiky, 1. svetovej vojny, SNP,
Československých legionárov, konala sa výstava Pancierového vlaku Štefánik, beseda o
vojnových cintorínoch, výstava „Česi a Slováci v oblakoch“, sledujeme dianie okolo postavenia sochy MRŠ v Košiciach (momentálne je
projekt pozastavený), pravidelne sa zúčastňujeme Valných zhromaždení v Piešťanoch,
zájazdov po stopách Štefánika, aktivít spojených so 4. májom v Brezovej pod Bradlom,
venujeme sa tiež sprevádzaniu hostí našim
mestom, kde ich oboznamujeme s bohatou
históriou, krásami architektúry ale aj významnými osobnosťami, ktoré sa presadili vo svete.
Zorganizovali sme výlet „Po stopách rodu Forgáčovcov“ s Jolkou Janičkárovou, autorkou
knihy o tomto rode.
Spolupracujeme s Českým spolkom v Košiciach, s ktorým máme dobré vzťahy. Stretávame sa na dňoch Českej kultúry i na výletoch a besedách a pravidelne sa organizujú
aj vianočné koncerty v rámci akcie „České
Vánoce“. Keďže ich aktivity sú finančne podporované Úradom vlády SR v rámci programu
Kultúra národnostných menšín, je ich nepomerne viac, ako našich aktivít – toto platilo do
minulého roka, viď článok: http://www.cske.
sk/ze-zivota-spolku/spolecenskyklub/831-jak-dal-ve-spolecenskem-klubu.html/
Napriek tomu sú naši členovia veľmi aktívni
aj mimo diapazónu MRŠ – hlavne Košičania,
ktorí sú v centre diania a majú tu možnosť.
Boli sme nápomocní pri organizovaní besied
o Samovi Tomášikovi, Ľudovítovi Štúrovi, Andrejovi Sládkovičovi. Aktívna rodina Hricových
si každý rok urobí cyklovýlet z pamätníku MRŠ
v rámci Slovenska – tento rok plánujú opäť cykloprejazd Hodonín-Košariska (rodiská TGM
a MRŠ), ako aj ďalšie pamätníky v rámci SR.
Niektorí naši členovia sú autormi alebo spoluautormi zaujímavých publikácií.
Náš klub je angažovaný a aktívny v rôznych oblastiach a jeho členovia sú ako jedna
rodina.
Daniela Hricová a Eva Groh
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Spiš patrí k výnimočným regiónom Slovenska, ktorý je úzko spätý so Štefánikovskou
tradíciou od r. 1920, kedy ju s prestávkami
rozvíjal MO Matice slovenskej. Na podnet
predsedníčky MO MS v Sp. N. Vsi Mgr. Jolany

Prochotskej, ktorá organizovala pietne spomienky a slávnosti M. R. Štefánika v spolupráci
Cirkevným zborom ECAV v Sp. N. Vsi vedeným Mgr. Jaroslavom Matysom, s poslancom MZ a zástupcom SMRŠ v Brezovej pod
Bradlom PharmDr. Jánom Valjanom, Gymnáziom na Školskej ulici, speváckym zborom
Chórus Iglovia a spišskonovoveskou ZUŠ
v Evanjelickom kostole v Sp. N. Vsi spojené
s kladením vencov k pamätníku M. R. Štefánika (odhalený bol prezidentom SR Ivanom Gašparovičom 12. júla 2007), k pamätnej tabuli
Štefánikovej matky (zomrela v Sp. N. Vsi 7.
júna 1928) a na hrob brata Ladislava Štefánika na mestskom cintoríne, vznikol 3. mája
2011 Klub SMRŠ v Spišskej Novej Vsi. Klub
mal 18 zakladajúcich členov. Počas piatich rokov Klub opustila jedna členka zo zdravotných
dôvodov, jeden člen zomrel. V súčasnosti je v
Klube organizovaných 24 členov (z toho 4 študenti) zo Spišskej Novej Vsi, Popradu, Kežmarku, Krompách, Levoče, Spišských Vlách
a Smižian. V marci 2015 sme prijali za čestného člena Klubu prasynovca generála Štefánika, Ladislava Buštu z Levoče. Klub riadi
3-členný vybor v zložení: predsedníčka PhDr.
Ružena Kormošová, PhD., podpredsedníčka
a tajomníčka Mgr. Jolana Prochotská, hospodárka Mária Adamčiaková. Revízorkou
hospodárenia a kronikárkou je Mgr. Rozália
Wencelová. Klub pracoval podľa plánu aktivít na jednotlivé roky. V spolupráci a za plnej
podpory vedenia Mesta Spišská Nová Ves sa
Klub podieľa na propagovaní Štefánikovskej
tradície v meste Spišská Nová Ves i okolí.
Svoju činnosť orientuje na oboznamovanie sa
s históriou rodiny M. R. Štefánika a jeho spätosťou s regiónom Spiša. Pri príležitosti založenia Klubu M. R. Štefánika v Spišskej Novej
Vsi slovenský insitný umelec a člen ART klubu
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Spiš
Tibor Gurin (súčasný držiteľ hlavnej ceny 49.
Celoštátneho výtvarneho fóra Výtvarné spektrum 2012 v Trenčíne) venoval Múzeu Spiša
a Klubu sošku M. R. Štefánika Orol Matky Slávy z kameňa a kovu.
Každoročne v máji Klub organizuje za
účasti primátora mesta PhDr. Jána Volného
PhD., zástupcov MsÚ, MO MS, SZPB Policajného zboru, Slovenského zväzu vojakov,
zástupcov ECAV, škôl a verejnosti pietnu spomienku pri príležitosti úmrtia M. R. Štefánika
spojenú s kladením vencov. Obľúbenými sa
stali prednášky s prezentáciou najnovších
výskumov na tému Spiš a Milan Rastislav
Štefánik pre verejnosť a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
v Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch, filmové popoludnia s prezentáciou dokumentárnych filmov autorov PhDr. Pavla Kanisa, CSc.,
bývalého ministra obrany SR a Marcela Feraru, stretnutie členov s názvom M. R. Štefánik
v literatúre spojené s výstavkou vzácnych 18
kníh, ktoré vyšli po roku 1919, besedy s Ing.
Jánom Maniačekom o knihe Posol hviezdnych
diaľav I., s Mgr. Máriou Gallovou o knihe Posol
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hviezdnych diaľav II., o výskumoch v oblasti
solárnej astronómie s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc. z Astronomického ústavu SAV,
s RNDr. Františkom Kelem, PhD. o jeho polstoročí na cestách spojené s autogramiádou
jeho kníh. V spolupráci s JDS sme navštívili
baletné predstavenie Milan Rastislav Štefánik
v Štátnom divadle v Košiciach a zorganizovali turistické vychádzky na Ďumbier. V r. 2014
až 2015 sme zorganizovali výtvarnú súťaž
Generál M. R. Štefánik mojimi očami, mojím
srdcom..., ktorej sa zúčastnilo 119 súťažiacich
mladých ľudí z okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad.
František Sejut z nášho Klubu je autorom
12 panelov výstavy o živote a činnosti M. R.
Štefánika, ktorá bola predstavená verejnosti v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej
Lomnici, v Múzeu Spiša a v súčasnosti je
v expozícii Technického múzea v Košiciach.
Členovia Klubu sa zúčastnili a prispeli k organizovaniu pozorovania nočnej oblohy a videoprojekcie histórie slávnych Zrazov astronómov na Čingove (Hvezdáreň a planetárium
M. R. Štefánika v Hlohovci).
Člen Klubu Mgr. Milan Choma inicioval
odhalenie busty M. R. Štefánika v ZŠ v Kežmarku a v ZŠ na Štefánikovej ulici v Spišskej
Belej. Zároveň má veľkú zásluhu, že od 1.
septembra 2016 MŠVaV SR prepožičalo škole v Spišskej Belej čestný názov ZÁKLADNÁ
ŠKOLA M. R. ŠTEFÁNIKA ako prvej na Spiši.
Zúčastňujeme sa zájazdov organizovaných na Slovenské národné slávnosti do Srbska, konferencií a ďalších akcií organizovaných SMRŠ. Podarilo sa nám tiež nadviazať
osobné kontakty s priateľmi vo Vojvodine (Ján
Guba z Pivnice, Juraj Sudi, vedúci Komorného súboru Zvony zo Selenče). Predsedníčka
Klubu sa zúčastnila v máji 2016 na pozvanie
prezidenta Asociácie pre francúzsko-slovenské priateľstvo spomienky 97. výročia úmrtia
M. R. Štefánika, ktoré sa konali v Meudone pri
Paríži za účasti J. E. veľvyslanca SR vo Francúzsku Mareka Eštoka.
Členské schôdze K SMRŠ sa konajú
v priestoroch Múzea Spiša a v Dome Matice
slovenskej. Výbor o aktivitách Klubu informoval členov a verejnosť v kultúrno-spoločenskom mesačníku mesta Informátor Spišská
Nová Ves, v regionálnom vysielaní TV Reduta
a v časopise Bradlo. Predsedníčka Klubu zostavila propagačný leták Spiš a M. R. Štefánik
pre TIC SNV, publikovala dve tematické knihy
s názvom Sila ducha doby a Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši.
Pamätnú medailu M. R. Štefánika III. stupňa dostala in memoriam hrdinka Anna Vojtkovská, ktorá padla 21. januára 1945 pri oslobodení mesta Spišská Nová Ves.
R. Kormošová
NITRA
Založenie klubu inicioval člen Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika (ďalej len SMRŠ)
Ing. Ján Maniaček st. Uskutočnilo sa 2. marca
2005. Do výboru boli zvolení: Ing. J. Maniaček
– predseda, PaedDr. C. Ivan – tajomník, R.
Legény – pokladník.
Počas činnosti sa 3-členný výbor menil.
Predsedom zostával Ing. Ján Maniaček st. až
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do roku 2013, kedy sa zo zdravotných dôvodov funkcie vzdal. V roku 2013 bol zvolený za
predsedu Ing. Ján Tancik.
Zameranie činnosti klubu sa riadilo Stanovami SMRŠ a schválených plánov výboru
klubu na každý rok. Výborové schôdze boli
v každom roku 3 až 5 a členské schôdze boli
2 v každom roku.
Uskutočnili sa poznávacie zájazdy na
miesta, ktoré súvisia so Štefánikom, jeho rodinou a významnými Slovákmi. Počas 10 rokov
ich bolo 33. Prednášok a besied bolo 60. Bolo
usporiadaných 63 výstav o živote a diele Štefánika (pohľadnice, články, známky, ...) „Milan
Rastislav Štefánik, veľký Slovák a Európan“,
„Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat“, „Pamätníky Štefánika na Slovensku
a ich osud“, „Nitra a Štefánik“, „Generál doktor
Milan Rastislav Štefánik“.
Dvakrát do roka bol vydávaný leták INFORMÁTOR s informáciami o činnosti a o pripravovaných podujatiach. Dostávali ho členovia klubu, vedenie iných klubov, predstavitelia
mesta a miestne masovo komunikačné prostriedky.
Klub sa zameral na postavenie sochy generála Štefánika v Nitre. Finančné zbierky
priniesli len 2071,39 eur. Dňa 7. mája 2014
bola odhalená busta generála M.R. Štefánika
vo vestibule Mestského úradu v Nitre. Bustu
daroval člen nášho klubu Ján Viliam Miklík.
V súčasnosti sa pripravuje projekt na zhotovenie lacnejšej sochy z pieskovca.
V roku 2005 klub mal 11 členov. Počet členov postupne rástol. V roku 2016 Klub má
41 členov. Medzi problémy klubu patrí okolo
50%-ná účasť na podujatiach, lebo máme
41,5% členov nad 70 rokov, niektorých so
zlým zdravotným stavom, ktorý im obmedzuje
účasť a len 41,5% do 60 rokov.
V období od novembra 2015 do mája 2016
Klub usporiadal dve prednášky v rámci členskej schôdze. Dňa 24.05.2016 bola odhalená socha generála M.R. Štefánika na letisku
v Janíkovciach. Iniciátor postavenia sochy bol
člen nášho klubu Ján Viliam Miklík.
Treba vyzdvihnúť nadšenú prácu dlhoročného predsedu Ing. Jána Maniačka st., ktorý
bol hlavným motorom činnosti klubu a usporiadateľom besied a výstav.
Ján Tancík
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bol založený na členskej
schôdzi 20. mája 2011. Zakladajúci členovia
si zvolili za predsedu klubu Ing. Jaroslava
Bartánusa, z iniciatívy ktorého bol klub založený. Za podpredsedu bol zvolený Mgr. Jozef
Daník, za pokladníka Zdenka Matějková. Za
členov predsedníctva boli zvolení aj Štefan
Packa, Miroslav Hudec a Viera Majeríková.
Na výročnej schôdzi 19.12.2011 mal klub 36
registrovaných členov. Predseda bol zvolený
20. mája 2011 a svoju funkciu vykonáva dodnes. Motívom na založenie klubu bola slovenská otázka v Rakúsko-Uhorsku na konci
19. a začiatku 20.storočia a z toho naväzujúce pôsobenie Štefánika v zahraničnom odboji
počas prvej svetovej vojny. Aj v našej činnosti
sa snažíme poukazovať na význam jeho prá-

ce pri vzniku ČSR a novej Európy. Využívame
formu prednášok pre členov ako aj študentov
gymnázií v Liptovskom Mikuláši a v tomto
roku aj v Poprade. Členovia klubu sa zúčastnili spomienkových slávností na M. R. Štefánika na Bradle ako aj v Košariskách. Tento
rok organizujeme 5. ročník stretnutia na chate
generála M. R. Štefánika – medzi verejnosťou
zaužívaný názov Štefánička pod Ďumbierom
- ako spomienku na narodenie Štefánika.
Stretnutie sa uskutočňuje vždy v sobotu pred
21. júlom. Na pôde nášho klubu sme privítali
RNDr.Vojtecha Rušina DrSc., s prednáškou“
Štefánik astronóm a cestovateľ“, expedície
Štefánika okolo sveta nám priblížil Fratišek
Kele. Z iniciatívy nášho klubu v spolupráci
s MÚ v Liptovskom Mikuláši a AOS generála
M. R. Štefánika sme v roku 2015 odhalili pred
vstupom do areálu AOS bronzovú bustu M. R.
Štefánika. Autor artefaktu je výtvarník Peter
Valach. Akt odhalenia pri príležitosti vyradenia kadetov Akadémie 10. júla 2015 vykonal
prezident Andrej Kiska. Toho roku 4. mája na
tom istom mieste sme si pripomenuli leteckú
tragédiu v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa stala 4.
mája 1919 pri návrate M. R. Štefánika do vlasti. Túto pietnu spomienku chceme zachovať aj
do budúcnosti. K dnešnému dňu má náš klub
42 registrovaných členov.
Jaroslav Bartánus
PARTIZÁNSKE
V Spoločnosti pôsobím už 11 rok a pred
6 a pol rokom som založil klub M. R. Štefánika v Partizánskom, kde som sa stal predsedom klubu. Myšlienka o založení klubu mi
bola predložená na Valnom zhromaždení M.
R. Štefánika v Piešťanoch v októbri roku 2009
členom predsedníctva gen. Ing. Svetozárom
Naďovičom. Pri realizácii tejto myšlienky
som sústredil pozornosť najmä na rozšírenie
členskej základne. Mojím cieľom bolo osloviť
nielen bežných občanov, ale aj ľudí z radov
podnikateľov, športovcov, verejnej správy,
vojakov, policajtov zo všetkých miest a obcí
Slovenska.
Náš klub bol založený 15. 12. 2009, v počte 21 členov a nesie názov Klub M. R. Š.
Partizánske. V počiatočnej etape prác v našom klube som do výboru klubu oslovil životaschopných ľudí, o ktorých som sa mohol
oprieť. Moje osobné kontakty s významnými
ľuďmi, tvorivosť a pracovitosť sú výsledkom
nášho úspechu. Počas krátkeho obdobia existencie nášho klubu sme organizovaním akcií
a podujatí presiahli hranice okresu a potvrdili
tak svoju životaschopnosť v rámci celého Slovenska.
V roku 2010 bolo v klube 106 členov, v roku
2011 148, v roku 2012 186 členov. V roku
2013 v klube bolo 221 členov, v roku 2014
181 a v roku 2015 121 členov. Dnes máme
v klube 115 členov. Klub uskutočnil výlety, besedy v školách a zúčastňovali sme sa rôznych
kultúrnych, športových i spoločenských akcií,
kde sme prezentovali ako klub M.R.Š., tak
aj Spoločnosť M.R.Š.
Podujatia – každoročné celoslovenské
slávnosti na Bradle pri Mohyle, pri úmrtí a narodení M.R.Š, zúčastňujeme a zabezpečujeme výročie oslobodenia mesta Partizánske
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a veľkolepé oslavy 67. výročia SNP. Robíme
rôzne výlety – po stopách M.R.Š., kde pôsobil,
ale aj navštevujeme aj kultúrne pamiatky na
Slovensku, výlet do Poľska do mesta Osvienčim a pod. Pripravujeme rôzne podujatia, zúčastňujeme varenia gulášov, športových podujatí (strelecké súťaže), kvízy, besedy i deň
detí a podobne.
Zloženie výboru klubu SMRŠ: podpredseda klubu – PhDr. Zdeňek Chára, tajomník
klubu – Juraj Hladký, tajomník IT (počítače,
internetové stránky) – Pavol Mika, tajomník
pre šport – Ing. Jozef Struňák, tajomník pre
kultúru – Ing. Jaroslav Mokoš.
Všetky akcie – športové, kultúrne, i varenie gulášov, streleckých súťaží, futbalových
turnajov, kvízov o Štefánikovi a Štúrovi ako aj
besedy v školách mali veľký ohlas po celom
Slovensku.
Štefan Ševčík
PIEŠŤANY
Piešťanský klub bol založený v r. 2006.
Jeho dlhoročným predsedom bol MUDr. Miroslav Kusenda. Členovia klubu sa stretávajú zvyčajne v prvý utorok v mesiaci v klube
Rozmarín, ktorý poskytuje bezplatne Mestský
úrad v Piešťanoch. Na klubové dni si väčšinou
pozývajú rôznych prednášateľov. Prednášky
sa týkajú života M. R. Štefánika, jeho diela na
politickom poli, ale aj cestovateľských úspechov a astronomickej činnosti. Najčastejším
prednášateľom býval Mgr. Peter Uhlík, ktorý
dokáže podať tému veľmi pútavo a hlavne
v širšom historickom kontexte (súvislosť so
štúrovcami, obdobím prvej republiky, ľudáckeho Slovenska, a pod.), ale aj s odkazom
pre súčasnosť. O činnosti S MRŠ pravidelne
informuje jej predseda Ing. Ján Tatara. Sporadicky bývali stretnutia spestrené recitáciami p.
Anny Plecitej.
Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú
celoslovenských slávností na Bradle a Košariskách, tematických zájazdov, organizovaných S MRŠ pod vedením Mgr. Uhlíka a vysoko oceňujú ich organizačnú a aj odbornú
úroveň. Niektorí členovia pomáhajú v organizačnom zabezpečení výročných plenárnych
schôdzí S MRŠ, ktoré sa v poslednom období
konali v Piešťanoch v Spoločenskom centre
Fontána a neskôr v Kursalone.
Dňa 4. 10. 2011 sa konala výročná plenárna schôdza klubu S MRŠ v Piešťanoch. Na
schôdzi sa zúčastnil predseda S MRŠ Ing.
Ján Tatara a čestný predseda S MRŠ Mgr.
Peter Uhlík. Na schôdzi si členovia zvolili nové
pracovné predsedníctvo v zložení MUDr. Pavol Masaryk CSc, Iveta Makovníková a Mgr.
Jana Masaryková. Prijali tiež plán činnosti na
najbližšie obdobie.
V r. 2012 uskutočnili členovia klubu spolu
so študentmi Strednej elektrotechnickej školy
v Piešťanoch po vedení Mgr. Ivany Pavelkovej
exkurziu do Hvezdárne M. R. Štefánika v Hlohovci. V roku 2012 oslávila táto výskumno-vzdelávacia inštitúcia 40. výročie svojho trvania.
V Trnavskom samosprávnom kraji je jediná
svojho druhu. Po vypočutí výkladu v hlavnej
budove sa presunuli do menšej budovy v areáli, kde mali možnosť obdivovať vesmírny ďalekohľad. Keďže sa naša návšteva realizovala
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v zamračenom počasí s občasným snežením,
nebolo možné urobiť pozorovania oblohy.
V roku 2013 zorganizoval Klub besedu s
Ing. Jánom Maniačkom, autorom knihy „Osudy pamätníkov Milana Rastislava Štefánika na
Slovensku“.
V roku 2014 a 2015 klub zorganizoval zájazd do Báčskeho Petrovca (Srbsko) na celonárodné slávnosti dolnozemských Slovákov.
Výletu sa zúčastnili aj členovia iných klubov
S MRŠ. Pri tejto príležitosti účastníci zájazdu
navštívili Nový Sad, kde si na miestnom cintoríne uctili pamiatku Igora Branislava Štefánika, generálovho brata pôsobiaceho na Dolnej zemi.
V čase adventu 2014 zorganizoval klub
Adventné posedenie členov spolu s folklórnou
skupinou Kolovrátok z Drahoviec.
V roku 2013 sa klub rozhodol iniciovať
umiestnenie sochy, ev. busty gen. Štefánika
na začiatku centrálnej aleje Mestského parku
a jej pomenovanie ako Aleje gen. Štefánika.
Mesto Piešťany po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom nesúhlasilo s týmto pomenovaním ani umiestnením, ale navrhlo hľadať
inú lokalitu. Výbor Klubu našiel inú vhodnú lokalitu neďaleko Balneologického múzea, kde
sa nachádza aj stála expozícia o gen. Štefánikovi a získal súhlas mesta Piešťany a KPÚ
Trnava. Za účelom realizácie tohto projektu
klub oslovil akad sochára Ondreja Chotváča,
ktorý sa podujal na toto dielo. Klub za týmto
účelom vyhlásil verejnú zvierku schválenú
OU Piešťany. Plastika gen. Štefánika bola
slávnostne odhalená dňa 14. 11. 2015 v rámci Valného zhromaždenia Spoločnosti M. R.
Štefánika.
V oktobri 2015 zorganizoval klub v spolupráci zo ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch exkurziu do Brna na prehliadku Legiovlaku. Výletu sa zúčastnilo 11 členov klubu a 29 žiakov
7.-9.ročníka ZŠ. Cestou späť sa zastavili na
mohyle na Bradle, aby si uctili pamiatku generála.
Piešťanský klub má v súčasnosti asi 40
členov, prevažne však z radov staršej generácie. Zameriava sa však na školskú mládež,
hlavne v spolupráci zo ZŠ M. R. Štefánika.
Pavol Masaryk

ných rokoch členstvo vykazuje pokles. Niektorí sa odsťahovali a iní pomaly odchádzajú
na večnosť. V roku 2010 zomrela naša najstaršia členka vo veku 98 rokov – pani Žofia
Jančušková. V súčasnosti tvorí dudinský klub
28 členov.
Každoročne sa snažíme zúčastniť Valného
zhromaždenia S MRŠ, kde sme 2-krát prispeli aj kultúrnym programom. Najprv to bol žiacky inštrumentálny súbor ZUŠ v Dudinciach
a potom spevokol pri Ev.a.v cirkevnom zbore
v Dudinciach, ktorý zaspieval aj na Bradle pri
Mohyle M. R. Štefánika.
Počas trvania nášho klubu sme zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí:
– v roku 1998 to bol dvojdňový zájazd do
podbradliansko-podjavorinského kraja,
– v roku 1999 sme uskutočnili s našimi členmi zájazd od Maďarska, do Szarvasa – mesta, kde M. R. Štefánik študoval,
– 21. júla 2000 pri príležitosti 120. výročia narodenia M. R. Štefánika a Roka M. R.
Štefánika za spoluúčasti mesta Dudince a
Liečebného ústavu Diamant sme uskutočnili
slávnostnú akadémiu, na ktorú prijal pozvanie
aj spisovateľ Ján Solovič,
– vo februári 2003 navštívili stretnutie Klubu S MRŠ pracovníci Krajskej hvezdárne v
Banskej Bystrici – RNDr. Daniel Očenáš a
Mgr. Mária Gallová, ktorí hovorili o cestách
„Za zatmením Slnka“, spojené s premietaním
zaujímavých obrázkov z ďalekej cudziny. Podujatia sa zúčastnil aj Mgr. Peter Uhlík, ktorý
bol v tom čase na kúpeľnej liečbe na Sliači,
– v roku 2006 to bol opäť jednodňový zájazd do Ivanky pri Dunaji, Bratislavy, Čunova,
Gabčíkova a Komárna,
– v roku 2007 nás navštívili a prednáškami obohatili členovia Výboru S MRŠ: predseda Ing. Ján Tatara, zakladateľ a dlhoročný
predseda S MRŠ Mgr. Peter Uhlík, cestovateľ
Dr. František Kele a ďalší členovia Výboru a
Predsedníctva S MRŠ,
– vo februári 2010 sa naši členovia zúčastnili slávnostného zasadnutia v Piešťanoch pri
príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti
MRŠ,
– v októbri 2010 sa zúčastnilo cca 30 členov na Valnom zhromaždení S MRŠ v Piešťanoch a spevokol, ktorý tvoria aj naši členovia
pozdravil VZ.
Na jeseň 2012 klub S MRŠ organizoval
členskú schôdzu, spojenú s prednáškou Mgr.
Márie Gallovej, ktorej motívom bol výrok M. R.
Štefánika „Niet slobody, kde niet vzdelania a
charakteru“,
– v lete 2014 prijal pozvanie do Dudiniec
Dr. František Kele, ktorý si pre členov, ale aj
iných záujemcov pripravil zaujímavú cestovateľskú prezentáciu. Besedoval so žiakmi
miestnej Spojenej ZŠ a ZŠ v neďalekých Sebechleboch,
– naši členovia sa zúčastňujú aj poznávacích zájazdov, ktoré organizuje Mgr. Peter
Uhlík.
Andrea Holíková a Vilma Petrovová

DUDINCE
Bolo to ešte v rokoch 1990 a 1991, keď sa
prihlásili prví členovia z Dudiniec do Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tvorili ich
dôchodcovia, ktorí mali priateľské kontakty s
dôchodcami v Brezovej pod Bradlom. A tam
niekde vznikla myšlienka osloviť ďalších ľudí
a rozšíriť členstvo Spoločnosti.
V Dudinciach žili veľmi aktívni členovia,
dnes už nežijúci Pavel Butáš a Sňaženka
Slančíková. K nim pribudli neskôr ďalší – Július Ďuríčka, Ing. Jozef Beňovský, Ján Fabian,
Pavel Šinkovic a iní. Postupne sa členstvo
rozrastalo, v roku 1996 vznikol samostatný
Klub S MRŠ v Dudinciach s počtom členov
25. Predsedom klubu sa stal Pavol Butáš a po
roku ho vystriedala Vilma Petrovová.
BREZOVÁ POD BRADLOM
Najväčší nárast členov bol zaznamenaný
Náš klub začal svoju činnosť prakticky v
v roku 1997 a potom ešte v roku 1999, keď roku Ustanovujúceho zhromaždenia Spoločpočet členov dosiahol maximum 71. V posled- nosti Milana Rastislava Štefánika. Od roku
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1990 sa jeho členovia schádzali v Národnom dome Štefánikovom a dodnes tak činia
v dennom centre seniorov. Program býval a
aj zostáva špecifický: pravidelné stretnutia
sa konajú 4 krát v zime a na jar, štyrikrát v
jeseni ich obsahom bývajú prednášky so štefánikovskou tematikou, besedy s odborníkmi
o rôznych témach, so zaujímavými pamätníkmi minulosti a podobne. Priateľské vzťahy
sa prehlbujú gratuláciou jubilantom, pri ktorej
nechýba občerstvenie, pripravené oslávencom. Štyri jednodňové víkendové zájazdy sú
rozdelené do mesiacov apríl, máj, september
a december. Poznávame bližšie i vzdialenejšie okolie doma i v zahraničí (Morava, Čechy
a Rakúsko). Našou povinnosťou je návšteva
slávnosti a spomienok poriadaných na počesť
M. R. Štefánika (4. máj, 21. júl, 28. október)
i ďalších významných demokratických osobností z radov rodákov… S odstupom času je
preto dobré zaspomínať na našich aktívnych
členov, ktorí sa na činnosti klubu zvlášť výrazne podieľali. Boli to už zosnulí Štefan Ciran,
Ján Iždinský, Svetozár Mosný, Anna Michalková a Jaroslav Mikláš, ďalej Jana Krajčírová,
Oľga Sadáková, Ján Nosko, Blažena Mosná,
Viera Hegedűšová, Anna Valihorová, Jela
Juríčková, Oľga Lacková, Branislav Nosko,

Členovia Klubu TGM a MRŠ viac krát naVlastimil Kátlovský, Anna Hrušková a Ivana
vštívili Bradlo i Košariská, usporiadali pobyLangová.
Peter Uhlík tové tábory pre deti zo škôl Stredoslovenského kraja nesúcich mená TGM a MRŠ, vydali
Zborník prednášok z r. 1990 – 2001, pobudli
MARTIN
Prvý zápis v kronike Klubu Tomáša G. Ma- na Bystričke,...
V roku 2002 prevzal predsedníctvo v klube
saryka a Milana R. Štefánika v Martine nesie
dátum 9. január 1990. Vtedy sa uskutočnila TGM a MRŠ vedúci Astronomickej pozorovazakladajúca schôdza Klubu, na čele ktorého teľne pri Gymnáziu V. P. Tótha dr. Ivan Šabo.
dlhé roky stáli MUDr.Branislav Geryk, manže- Dňom 2. mája 2002 pozorovateľňa oficiálne
nesie názov Astronomická pozorovateľňa
lia Frkáňovci a Ing. Milan Hriň.
Klub evidoval – resp. eviduje vo svojich ra- M.R.Štefánika a je miestom, kde sa min. 2
doch 398 členov zo SR, ČR, Nemecka, USA. krát ročne stretávajú členovia Spoločnosti na
Je pravdou, že mnohí už členstvo zrušili alebo spomienkových podujatiach. Súčasťou stretodišli na večný odpočinok, ale pekná hŕstka nutia – ktoré podporuje aj MÚ v Martine – je
záujemcov o dianie v klube sa ešte schádza. kladenie vencov k bustám oboch osobností
Keď nahliadneme do kroniky zistíme, že v areáli Štefánikovho ústavu; na programe
nielen Martinčania a ľudia z blízkeho okolia, stretnutí sú besedy, filmové popoludnia, realiale aj členovia SMRŠ boli účastní na zakla- zácia literárno – hudobných pásiem, ale Klub
dajúcej schôdzi a za svoje prijali programové bol spoluorganizátorom spolu so S MRŠ aj
vyhlásenie tohto záujmového združenia.
konferencie Vede a národu,…
Súčasné vedenie klubu tvoria Ivan Šabo,
Listujúc v kronike klubu, ktorá je bohatá
zistíme, že záujemcom prednášali popred- Jozef Turzík a Brigita Polačeková, ale aktívne
né osobnosti vedy a histórie, medzi iným M. pomáhajú aj Mária Barbierová, Marta TurzíkoKovačka, J. Opat, Z. Frkáňová, B. Geryk, J. vá, skrátka tí, ktorým ide o dobré meno tohto
Fuska, B. Ferenčuhová, I. Čajda, Ľ. Lipták, R. občianskeho združenia. Klub spolupracuje aj
Brtáň, V. Rušin, F. Kele, I. Túnyi, P. Uhlík, M. s Českým klubom v Martine v zastúpení Jankou Křížovou.
Hriň, D. Kováč, M. Gallová, L. Druga,…

Ján Tatara sa lúči, ale neodchádza…
Viac ako trinásť rokov (24. 2.
1990 – 27. 6. 2003) bol predsedom Spoločnosti MRŠ Mgr.
Peter Uhlík. Po 13. valnom zhromaždení Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
a na prvom zasadnutí zvoleného Výboru S MRŠ 20. 6. 2003
v Piešťanoch, vystriedal ho vo
funkcii Ing. Ján Tatara. Ten, po
rokoch zodpovednej riadiacej
práce, sa vzdal na 24. valnom
zhromaždení postu predsedu
a novozvolená Správna rada S
MRŠ schválila 17. 1. 2015 do
vedúcej funkcie generálmajora v. v. Ing. Mariána Mikluša…
Pán generál o dva mesiace nečakane zomrel (15. 3. 2015). V
živote našej organizácie nastali
dni, týždne a mesiace hľadania
človeka, ktorý by mohol nahradiť zosnulého predsedu. Nebolo
to jednoduché, lebo život nášho
občianskeho združenia musel pokračovať v zabehnutých
koľajach. Túto zodpovednosť
zobrala na seba „zastupujúca predsedníčka“ Mgr. Mária
Gallová a spolu s ňou Ing. Ján
Tatara i ďalší členovia Správnej
rady. Improvizované obdobie riadenia sa skončilo 20. 2. 2016,
keď v piešťanskom hoteli Park
Avenue, zvolila Správna rada za

predsedu Doc. PaedDr. Jozefa
Božika, PhD, z Partizánskeho.
Po vzájomnej dohode stal sa
jeho prvým podpredsedom Ing.
Ján Tatara. A práve o ňom sú
aj nasledujúce riadky, ako naše
úprimné poďakovanie i verejné
uznanie za jeho dlhoročné členstvo v Spoločnosti MRŠ, hlavne

býva v Piešťanoch. Vyštudoval
SVŠT v Bratislave, je ženatý, s
manželkou Dorotou majú dve
deti a tri vnúčatá. V prednovembrovom období pracoval v Kovových tkaninách Brezová pod
Bradlom, po presídlení do Piešťan v Československom ústave
pre atestáciu prístrojov a zari-

Ján Tatara s MUDr. Pavlom Masarykom a Mgr. Petrom Uhlíkom
počas klubového stretnutia v Piešťanoch.
však za jej dvanásťročné vedenie vo funkcii predsedu.
Ing. Ján Tatara sa narodil
1. apríla 1947 v Brezovej pod
Bradlom. Od roku 1977 dodnes

adení. Po zmene režimu prešiel viacerými zamestnaniami:
podnikal v službách, bol výrobno- technickým riaditeľom v
APPOLÓNII s.r.o., bol riaditeľom

Obvodného úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie Piešťany, potom poistný a
finančný poradca v ALLIANZ.
Bol aj členom Komisie školstva,
športu a mládeže MsZ Piešťany.
Do S MRŠ vstúpil v roku
1993, pracoval vo výbore, dvanásť rokov ako predseda. Dnes
je členom Správnej rady S
MRŠ (názov bývalého výboru)
a jej prvým podpredsedom. Za
dlhoročnú prácu šírenia pravdivého odkazu M. R. Štefánika,
za spoluprácu s analogickými
demokratickými združeniami na
Slovensku, v Čechách i v ďalšom zahraničí, za organizovanie
činnosti osemstočlennej základne Spoločnosti M. R. Štefánika
i kooperáciu medzi jednotlivými
klubmi na Slovensku, dostalo sa
mu viacero ocenení: „Pamätnú
medailu od náčelníka GŠ OS
SR“, „Odznak na stuhe M. R.
Štefánik - spolutvůrce samostatnosti“ od Asociace přátel národního dědičství ČR, „Památný
list k 95. výročí vzniku ČSR“ od
Českého zvazu bojovníků za
svobodu, „Cenu Mesta Piešťany“ za kultúrny čin roka… Pri odpočte jeho zásluh v našom občianskom združení, položili sme
pánovi Tatarovi niekoľko otázok.

BRADLO č. 71
Tá prvá smerovala do detstva
a školských rokov, teda, ´ako a
kde´, prvý raz počul meno Štefánik. Rád zaspomínal: „V našom
rodinnom dome na brezovskom
námestí, postavenom na mieste, kde sa v roku 1844 narodil krstný otec M. R. Štefánika
´pravotár´ a hudobný skladateľ
Štefan Fajnor (pamätná tabuľa),
visel na čestnom mieste bytu
veľký obraz generála Štefánika.
Od prvopočiatku som ho mal
na očiach a vnímal som ho ako
súčasť prostredia, v ktorom som
vyrastal. Neskoršie, na moje
zvedavé otázky ´kto to bol´, odpovedali nám deťom otec s mamou a starí rodičia len pravdivo,
a to i v neľahkých päťdesiatych
rokoch minulého storočia. Preto
aj naše rodinné návštevy Štefánikovej mohyly neprestali, bývali
časté a úprimné. Dokonca i ako
žiaci sme chodili na Bradlo,
ktoré bolo cieľom školských
branných cvičení... S radosťou
som privítal rok 1968, kedy sa
v Brezovej a na Bradle konala
nezabudnuteľná oslava nášho
rodáka – hrdinu. O to bolo moje
sklamanie väčšie v ďalších rokoch, kedy Štefánik opäť vyšiel
z módy. Oficiálne stretnutia na
Bradle sa síce nekonali, ale ja
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som nemal ani najmenší dôvod
, aj s vlastnou už rodinou, tam
nechodiť. Časté návraty z Piešťan do rodiska znamenali pre
nás výjsť si na Bradlo, prejsť sa
k mohyle a pripomenúť vlastným
deťom kto v hrobe leží. Hlavne
však čo ten mŕtvy pre Slovákov
i Čechov znamenal... V úvode
spomínaný obraz s portrétom
generála som zdedil po smrti
rodičov a stal sa ozdobou nášho
domu v Piešťanoch. Milan Rastislav ´visí´ v hale a pred odchodom za povinnosťami ho symbolicky vždy ´pozdravím´. Vstup
do S MRŠ bol teda len potvrdením môjho úprimného záujmu o
slávneho rodáka. V tomto duchu
som v roku 2003 prijal aj ponúknutú stoličku predsedu.”
Na našu otázku, s akými
predsavzatiami túto neľahkú
funkciu prijal, odpovedal: „Cítil som síce zodpovednosť, ale
tušil aj určité rezervy v činnosti
S MRŠ i v práci výboru. Zdôrazňoval som nutnosť ďalej orientovať našu činnosť aj mimo
podbradliansky kraj, do ďalších
regiónov, a to vznikom ďalších
klubov, rozširovaním členskej
základne po celom území krajiny. Navrhol som v tomto smere
spoluprácu aj s ďalšími organi-

záciami a združeniami, štátnou i
verejnou správou. Zaviedli sme
novú evidenciu členov, vydali
nové preukazy, nezabúdajúc pritom okrem ľudských, aj na nutné
finančné zdroje.
Ján Tatara ešte vážne zdôraznill: „Posledné dôležité kroky
nás doviedli k Dohode S MRŠ o
spolupráci s MO SR, so Zväzom
vojakov SR, Klubom generálov
SR, k uzavretiu Memoranda o
vzájomnej činnosti s ČsOL a Nadáciou MRŠ v Bratislave. Pokračujeme v kontakte so Spolkom
rodákov MRŠ v Košariskách,
Klubom priateľov TGM a MRŠ
v Martine, Masarykovou společností v Prahe, Múzeom TGM v
Hodoníne, Českým svazem bojovníků za svobodu v Břeclavi,
Společností Jana Masaryka v
Prahe, Masarykovym demokratickým hnutím i so Spoločnosťou MRŠ v Prahe. To všetko na
prospech pestrej činnosti našej
členskej základne... Úspešne
sme rozšírili i spoluprácu so základnými a strednými školami,
ktoré v názve nesú meno M. R.
Štefánika”.
Na poslednú otázku, čo mu
práca pre S MRŠ vo funkcii
predsedu dala, Ing. Ján Tatara
jedným dychom dodal: “Hlav-

ne pocit užitočnosti vo veciach
verejných, ale aj vlastné obohatenie sa vo sfére duchovnej
a intelektuálnej. Poznal som
veľa zaujímavých, vzdelaných,
čestných ľudí, a to nielen medzi
mojimi priateľmi vo vedení či v
kluboch S MRŠ, ale aj v politike, vede, kultúre, náboženskom
živote, armáde a v ďalších odvetviach spoločenského života,
za čo som vďačný práve predsedníckej funkcii... Verím, že
nová Správna rada S MRŠ, na
čele s pánom Božikom, bude
aktívnym pokračovateľom v doterajšej činnosti predchodcov,
aby ešte výraznejšie prispela k
zviditeľneniu nášho združenia,
ako šíriteľa dobrého mena a myšlienkového odkazu generála dr.
M. R. Štefánika. Pokiaľ mi to dovolí zdravie, budem sa i naďalej
snažiť pomáhať všade, kde to
bude treba.”
Prajeme Ing. Jánovi Tatarovi,
aby sa mu toto predsavzatie splnilo a aby mu voľný čas zostal aj
na jeho obľúbené činnosti, ako
je hudba, divadlo, či turistika a
plávanie s vnukmi. Ad multos
annos.
Peter Uhlík

ZA NAMI UŽ ŠTVRŤSTOROČIE PRÁCE
(Rozhovor s čestným predsedom S MRŠ)

Na 25. valnom zhromaždení SMRŠ,
konanom 14. novembra 2015 v Piešťanoch, odzneli i dva slávnostné príhovory, v
ktorých Mgr. Peter Uhlík a Ing. Ján Tatara
spomínali na uplynulých 25 rokov činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika. S čestným
predsedom nášho občianskeho združenia
Mgr. Petrom Uhlíkom sa po skončení zhromaždenia porozprával Ing. Ján Ragan.
Na práve skončenom sedení členov S
MRŠ v sále Kursalonu, pripomenuli ste
dvadsaťpäť rokov činnosti Spoločnosti
M. R. Štefánika. Vy ste ju 24. februára
1990 spoluzakladali a trinásť rokov ako
predseda viedli. Zhodnoťte toto jubileum
podľa možnosti neformálne a osobne.
° Inak to ani nejde, veď od vzniku SMRŠ
až dodnes , ostalo nás už len zopár v centre
jej diania. Za ten čas sa okolo nás vo výbore
vystriedala celá plejáda funkcionárov, až po
dnešný stav relatívnej stability.

Poznáte sa navzájom?
° Zdá sa to neuveriteľné, ale aj väčšinu
z radových členov poznám. S mnohými
naďalej spolupracujem, čo ma veľmi obohacuje. Naši členovia žijú po celom Slovensku, Morave i Čechách, ale aj v bližšom
či vzdialenejšom zahraničí. Do Piešťan ich
prišlo viac ako sto a všetkým som za spoluprácu poďakoval. Chýbali však vzácni
priatelia, ktorí stáli pri zrode Spoločnosti a
už nás opustili: Mgr. Ján Iždinský, RNDr.
František Kele, RNDr. Ivan Panenka, Milan
Antal, Mgr. Ladislav Valášek, Štefan Ciran,
Mgr. Svetozár Mosný...
Uznanie ste vyslovili aj neprítomnej
väčšine, adresne doterajšiemu predsedovi a vedúcej redaktorke Bradla…
° Myslím si, že zaslúžene. Janko Tatara
po mne už dvanásť rokov SMRŠ vedie a
podobne i Mgr. Mária Gallová nášmu spolkovému časopisu už viac ako päť rokov
šéfuje…

…čo v dobrovoľnom občianskom
združení vôbec nie je ľahké, navyše aj
neplatené.
° Áno, ale vďačný som obom predovšetkým preto, lebo spolu s výborom udržiavajú historickú kontinuitu nášho spoločného úsilia, otvárajúceho sa svetu, inováciám
a oportunizmu zbavenej flexibility.
Čo rozhodlo, že ste sa práve vy stali
prvým predsedom SMRŠ?
° Možno aj to, že dejepis bol mojou pedagogickou kvalifikáciou a myslím si, naozaj skromne, že mal som aj aké-také organizačné schopnosti. Výbor (dnes Správna
rada) dostal mandát hlavne za postoje jeho
jedincov v predchádzajúcej dobe.
Fascinoval vás Štefánik?
° Skôr dejiny, všeobecne. No a v ich
kontexte i Milan a ďalšie osobnosti. Ako
koníčku som dával histórii a tradíciám
prednosť pred politikou.
Prečo?
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° História je súhrnom overených, už stáročia platných poučiek, zatiaľ čo politika
tieto neraz účelovo prekrúca.
Dan Braun v jednej zo svojich kníh
píše, že nesprávne vyložené symboly
akejkoľvek kultúry pôsobia v civilizácii
nebezpečne.
° Hlavne pragmatickí politici vedeli
zneužiť fakt, že technológia rastie dopredu
geometrickým radom, zatiaľ čo etika a filozofia tomuto tempu v pozitívnom zmysle
nestačia. V honbe za náhradnou vierou prepadli národy v minulom storočí totalitným
systémom a osvietenského ducha nahradili
ideológiami.
Mám to chápať tak, že založením
SMRŠ ste sledovali ako využiť Štefánika
na aktivizáciu verejnosti smerom k slobodnej a demokratickej spoločnosti?
° Áno. Na jej ustanovujúcom zhromaždení v Národnom dome Štefánikovom
Brezová pod Bradlom som, okrem iného
povedal, že „dnešný deň musí byť pre nás
impulzom k vykročeniu na cestu pravdivého poznania Štefánikovho odkazu, aby sme
cezeň lepšie porozumeli aj sebe samým“.
Dodávam, že práve táto citácia sa stala nepísanou axiómou našej spolkovej i vydavateľskej činnosti.
Vysvetlite bližšie.
°SMRŠ sme zakladali s vierou a občianskou nádejou. Boli sme nadšenci, ale
neskutočne naivní. Obraz krajiny sme si
nekriticky idealizovali, no realita bola iná.
Až taká, že som sa začas pohrával s myšlienkou z pozície predsedu odstúpiť.
Čo teda rozhodlo, že ste viribus unitis
vydržali?
°Asi skutočnosť, že už ako-tak rozbehnutí, uvedomili sme si možnosť vplyvu
vo verejnosti, a tak i osožnosť kontaktov
s predstaviteľmi demokratickej politickej
scény. Bol to náš záujem a túžba: byť štefánikovsky užitočnými!
Motivácia ako hrom...
° ... ale aj uvedomenie si, ako nebezpečná by bola naša ľahostajnosť, otupenosť
a nezáujem o veci verejné, o históriu národa a jeho budúcnosť. „Ak chcete o ňu niekoho pripraviť, ukradnite mu minulosť“,
zdôrazňoval nám na univerzite profesor
Branislav Varsík.
To už je o zodpovednosti na ceste
k lepšiemu svetu. Určite ste na nej čelili
množstvu reakcií.
° Samozrejme, drvivú väčšinu ľudí sme
zaujali, potešili i dojali... No niektorých
sme i nepochopiteľne naštvali, písali nám
vulgárne listy, napádali v tlači, ale ich nadávky „len“ do čechoslovakistov sme brali
ako vyznamenanie.

BRADLO č. 71
To bolo snáď len pred a po rozdelení
Československa. Po zmene, ktorú ste si
asi nepriali.
° Nedôvera trvala relatívne dlho, dnes
už v prijateľnej miere, ale štvali nás stále
noví a noví vykladači Štefánika. Samozrejme podľa starého, dávno prežitého scenára,
a tak sme sa z nutnosti stali aj apologétmi
generála.
V akých súvislostiach?
°Vynútila si to názormi nezdravo heterogénna Slovač, šokujúca svojím neskutočne
rozdielnym pohľadom na Štefánikov život
a hlavne osud. U nás stále ešte, v pohľade
na deje, rozhoduje rodinný i konfesionálny
pôvod.
Vysvetlite!
° Ide nám o to, aby ľudia v každom
kontexte vnímali len toho „skutočného Štefánika“, v každom regióne rovnako! Teda
a hlavne: aby sa jeho meno nespájalo so šírením bludov a predsudkov. Toho zla, ktoré
vzniká z hlbokého nedorozumenia, absencie vzdelanosti a prirodzenej múdrosti.
Tej múdrosti, ktorej význam posunul
Seneca Ml. ešte ďalej: nemo bonus nisi
sapiens.
° Túto sentenciu, teda: „iba múdry človek je dobrý“, spomína v ktoromsi svojom diele aj Komenský. A z toho plynie
poučenie, že len pravou múdrosťou a nie
sofistikovanou chytrosťou prezentovaný
Štefánik, umožňuje nám v jeho intenciách
myslieť, hovoriť i konať. Len to nás urobí
rozhľadenejšími, lepšími a tolerantnejšími,
čo veľmi potrebujeme.
Ale prečo sa nám v tomto úsilí až tak
nedarí?
° Odučil som 43 rokov na všetkých druhoch škôl, okrem vysokej. Poznal som dva
typy žiakov, študentov i učňov: zvedavých,
ktorí sa učili bez vonkajšieho tlaku s cieľom niečo dokázať alebo zmeniť; pasívnych, ktorí bez premýšľania všetko prijímali a dali sa viesť. Z tých druhých sú dnes
mnohí ovplyvnení reklamou, televíziou,
scestnými politikmi či hulákajúcim davom.
A sú v druhu homo sapiens dosť početní.
Skúste to predsa len konkretizovať.
° Práve tento druh ľudí spôsobuje fakt,
že nás ani dnes ešte celkom Štefánik nespája. Podľa mňa je to daň za to, ako ľahko
v minulosti splynul nacizmus s vojnovým
Slovenskom, a potom boľševizmus so socialistickým Československom. Naša verejnosť je tak ešte stále pod vplyvom síce
slabnúcej, ale predsa len desiatky rokov
starej interpretácie Štefánika. Veľmi mu
ublížili xenofóbni nacionalisti účelovými
prehláseniami, okrem iných aj toho, že Štefánika dali zavraždiť Masaryk a Beneš! Je

to do neba volajúca lož, cez viaceré generácie oživovaná, od ktorej sa negatívne vykladajú aj ďalšie dejinné česko-slovenské
súvislosti.
Táto propaganda je ale neoficiálna.
Bola neprijateľná pre Dzurindove a Radičovej vlády, ale i pre súčasnú vládu Ficovu.
° Samozrejme, ale sloboda poskytuje
priestor chytrým manipulátorom nevzdelaných duchovne chudobných ľudí. In medias res: tí obratne zneužívajú našu národnú vlastnosť, ktorou je utilitarizmus. Tento
povahový rys pretrváva od rokov meruôsmych a účelovo ho využívali i predchádzajúce totality. Aj to je príklad, prečo našu
novembrovú nádej zatieňujú mnohé ďalšie
sklamania.
A môže to byť inak?
° Nechcem stonať, to by nebolo dobré.
Ale tento stav spôsobujú nami zvolení politici, hlavne tí, ktorí nepožívajú úctu a majú
malý výchovný vplyv, lebo nie sú skutočnými štátnikmi.
Podľa masarykovsko-štefánikovského modelu určite nie.
° A taký predobraz, snáď na jednu či dve
výnimky, nevidím ani v ďalších krajinách
Európskej únie. Nie je štefánikovské, ak ich
spoločná Európa zaujíma potiaľ, pokiaľ im
je prospešná. Kopia chybné rozhodnutia,
riešia napríklad následky imigračného problému a nie jeho príčiny!
Dobre, ale vráťme sa predsa len k Štefánikovi. Zaujíma ma, čo vy akcentujete
poslucháčom z jeho vlastností, ktorými
by mohol byť „vzorovým“ politikom?
° Je otázka myslená na jeho podstatné
životné princípy?
Áno, napríklad jeho postoj k bytiu
a viere.
° No, aspoň ad hoc: mojím heslom je
viera, láska, práca, poctivosť... mojím sudcom je iba Boh, alebo Jeho hlas v mojom
svedomí, čo zdôrazňoval pri rôznych príležitostiach; na pracovnom stole mal benediktínske heslo ora et labora (modli sa
a pracuj), sústreďujúc sa hlavne na to druhé,
poznané z protestantského prostredia: „pomôž si človeče, aj Hospodin ti pomôže“!
Samozrejme, ako študent i začínajúci vedec
sa určite zmietal v rozporoch svojej mysle
vo vzťahu k Bohu (nebol prvý ani posledný), ale ani jeho výrok „Bože nebies, Bože
zemi! Cítim, že si, i žes´ neni“, neznamená,
že bol ateistom.
A teraz niečo o jeho láske človečej.
° Rád opakoval: obsahom môjho života
bolo úsilie a láska... milujem celým srdcom, celou dušou... v láske je účel i večnosť
naša... otcom lásky je pravý rozum.

BRADLO č. 71
Kto našiel priateľa, našiel poklad...,
učí Biblia v Prísloviach 17.
° Tak to určite vnímal aj Štefánik, ale
poznám jeho iný výrok: so šťastím by som
sa chcel deliť, ak však padnem, chcem padnúť sám; legionárom odkázal: mám vás
chlapci moji všetkých rád, myslím na vás
tam na Sibíri.
Fascinuje ma jeho užitočnosť v službe
vlasti. K jeho veľkosti sa určite hodí latinská sentencia per ardua ad astra (cez
prekážky k hviezdam).
° Symbolicky i naozaj. A odkázal nám:
mojím jediným šťastím je stať sa užitočným
v službe vyššiemu ideálu... svoju kariéru
som nezačal pre seba, hlavné bolo, že som
sa nezľakol nemožností... V Novej zmluve
si u evanjelistu Marka 10,43 podčiarkol
nasledujúcu vetu: kto by medzi vami chcel
byť veľký, nech je vám služobníkom!
O múdrosti sme už hovorili, no rád
by som spomenul vaše presvedčenie, že
ona sa nedá vyštudovať, ale je darom od
Boha a pravej rodičovskej výchovy. Ako
to vnímal Štefánik?
° Podobne, mal to z domu, ale aj s dôrazom na vzdelanie. Podľa neho: o toľko som
slobodnejší (voľnejší), o koľko som učenejší... čím bystrejší je náš um s množstvom
vedomostí, tým hlbšia je naša súdnosť ku
svetu... kameňom múdrosti je konanie dobra (názorová blízkosť so Senecom i Komenským).
A čo odkazuje svojmu národu?
° Neuveriteľne je aktuálny: nechýba nám
národné vedomie, ale svedomie... nesmieme
žiť v jednostrannom nacionálnom delíriu...
opanovať všetky vášne, netárať a problémy
demokraticky riešiť... dôvera v seba a viera
v budúcnosť sú znakmi zdravého národa.
V čom videl zábezpeku všeobecného
pokroku?
° Jednoznačne v kultivovaných dušiach.
To je ideál len ťažko dosiahnuteľný.
° K tomuto pesimizmu nás determinovala vlastná skúsenosť, ale Štefánik nám
odkazuje: je potrebné na ľudí, napriek ich
všetkým chybám, pôsobiť výchovne!
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Nezapriete v sebe učiteľa.
° A načo je škola bez výchovy? Nanič,
čo v značnej miere platí i pre rodinu a veľkú
časť spoločnosti.
S MRŠ svojou organizačnou štruktúrou stojí mimo politických strán. Nie je
to handicap?
° Nemyslím si, lebo prejaviť sa vo veciach verejných sme mali dostatok príležitostí. Prácu, ktorú sme počas štvrťstoročia
odviedli, považujem za užitočný občiansky
príspevok. Nota bene, publikácia, ktorú
píšem a chcel by som vydať, bude o tom
svedčiť.
Nespochybniteľné úspechy zaväzujú
členstvo k ešte väčšej zodpovednosti. Vás
morálne, v pozícii čestného predsedu.
° Je to pravda. Tomuto doživotnému
titulu, ktorým ma poctili na 19. valnom
zhromaždení, som sa úprimne potešil. Vážim si metále za pedagogickú, trénerskú,
turistickú i spolkovú činnosť, ale byť trvale
na visačke S MRŠ, považujem za ocenenie
najvyššie.
Už predtým vás „postihlo“ niečo podobné.
° Od roku 1998 som čestným členom
Klubu priateľov TGM a MRŠ v Martine.
K sedemdesiatke mi rodisko udelilo čestné
občianstvo. Priznám sa, že na také ocenenia som sa necítil a prijal som ich s veľkou
pokorou.
Akú spoluprácu má S MRŠ aj s ďalšími analogickými združeniami či inštitúciami.
° Napríklad s našou českou pobočkou
v Prahe, so Spolkom rodákov MRŠ, Nadáciou MRŠ, Masarykovou spoločnosťou,
Spoločnosťou Jana Masaryka, Masarykovým demokratickým hnutím, Spoločnosťou priateľov Štefánika v Paulhan vo
Francúzsku, Združením čs. dobrovoľníkov
v Agde (Francúzsko), Čs. obcou legionárskou, Observatóriom Meudon v Paríži,
Klubom generálov SR, Generálnym štábom
OS SR...
Zaspomínajte na nejakú milú situáciu
alebo príhodu, ktorú ste zažili ešte ako

výkonný predseda S MRŠ.
° Nezabudnem na desaťročného žiaka
bratislavskej školy, z triedy, ktorú priviedla na Bradlo ich učiteľka. Rozprával som
deťom o Štefánikovi, a tie ani netušili, že
som bývalým dejepisárom v škole. Familiárne ma oslovovali ujom. Keď sme sa lúčili,
pridal sa ku mne spomínaný chlapec a povedal: „Ujo, vy by ste boli celkom dobrým
učiteľom...“.
Ten vás ale vyznamenal!
° Aj som to tak zobral. Bol som od tej
čistej úprimnosti naozaj dojatý.
A čo tak nejaká skúsenosť s dospelákmi?
° V lukavickom mlyne som bol v roku
1992 gratulovať k sedemdesiatke čestnej
členke S MRŠ Hane Ponickej. Táto spisovateľka, bývalá disidentka a chartistka, mi
do darovanej knižky Lukavické zápisky napísala: Petrovi Uhíkovi, vernému priateľovi zo všetkých období až do dneška (sic!),
s vďakou i za vernosť Štefánikovi, našej
spoločnej láske, venuje Hana Ponická.
Krásné a tak si pomôžem opäť Prísloviami 17, 17:... priateľ miluje každého
času.
° Aj je to tá najvhodnejšia myšlienka
pre záver nášho rozhovoru. Bez priateľstva
a vzájomnej úcty štefánikovcov by nebolo
ani tohto dvadsaťpäťročného spomínania.
Lebo úcta je jednou z foriem lásky, ktorá
hory prenáša.
Definujte výstižne, čím je pre vás
osobne Spoločnosť M. R. Štefánika.
° S MRŠ je spoločenstvo vyznávačov
života a diela generála, doktora M. R. Štefánika, ktoré sa dobrovoľne podriaďuje
kolektívnej voľbe (stanovám). Jednotlivci
(členovia) sú pod akceptovateľným tlakom
spolkového modus vivendi - prijatej kolektívnej starostlivosti o ich duše, ktoré nie sú
absolútne slobodné. Pestujú však, povedané
Štefánikom, zdravý spolkový demokratizmus a neprijateľný je im akýkoľvek prospechársky oportunizmus.
Vďaka za rozhovor.

4. máj 2016 – výročie tragického úmrtia gen.dr.Milana Rastislava Štefánika
Košariská – Brezová pod Bradlom:
V utorok 3. mája 2016 sa uskutočnila pietna
spomienka pri rodnom dome M. R. Štefánika v Košariskách. K prítomným účastníkom
zhromaždenia sa prihovorila starostka obce
Anna Abramovičová, župan TSK Jaroslav
Baška, riaditeľka Múzea M. R. Štefánika
Alena Petráková. Zástupcovia štátnej a ve-

rejnej správy, spoločenských organizácií
a Spolkov, zástupcovia veľvyslanectiev
a vojenských organizácií, ako aj duchovní
predstavitelia položili vence a kytice k buste slovenského velikána.
Druhá časť pietnej spomienky sa uskutočnila na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle.
Okrem už vyššie spomínaných, aj ďalší

vzácni hostia si pripomenuli dôležitosť
slov, ktorých autorom je sám M. R. Štefánik: „Energia moja vzrastá tým postupom,
akým sa stupňujú prekážky.“ Podpredseda
vlády SR Peter Pellegríni vyzdvihol, že aj
napriek nepriaznivému počasiu si ľudia našli cestu a prišli si uctiť jednu z najvýznamnejších osobností moderných dejín SR.
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„Chcem všetkým, ktorí ste sem dnes prišli
poďakovať, že nezabúdate a prišli ste si
uctiť pamiatku M. R. Štefánika. Rád by som
nadviazal na jeden z jeho odkazov – práve
sám Štefánik bol človek, ktorý pri rôznych
diskusiách používal argumenty, diplomatický jazyk a fakty. Preto by som bol rád,
keby sme sa dnes vrátili späť k diskusii argumentov, názorov a prestali v diskusiách
používať urážky, osočovania a hanlivé slová.“ Na jeho slová nadviazal aj biskup ZD
ECAV na Slovensku Milan Krivda.
Vzdať hold rodákovi z Košarísk prišli o.i.
aj minister obrany SR Peter Gajdoš, veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku
Roberto Martini, 1. radca veľvyslanectva
Francúzska na Slovensku Phillippe Morel,
1.tajomník veľvyslanectva Ruskej republiky na Slovensku Vladislav Kulikov, náčelník GŠ OS SR Milan Maxim, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR Vladimír
Šimko, rektor Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka Jozef Habánik, poslanci a poslankyne NR SR, duchovní predstavitelia cirkví, zástupcovia Klubu generálov, predstavitelia samospráv, spoločenských inštitúcií,
občianskych združení, obyvatelia regiónu
i celého územia SR.
Ivanka pri Dunaji: Hold a úctu pamiatke
slovenského velikána, ktorý 4. mája 1919
tragicky zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko obce Ivanka pri Dunaji prišiel osobne vzdať prezident SR Andrej Kiska, minister obrany SR Peter Gajdoš, predstavitelia
vojenskej kancelárie prezidenta SR, Generálneho štábu OS SR, MO SR, predstavitelia diplomatických zborov Francúzska
a Talianska, predstavitelia európskych, štátnych, regionálnych a miestnych samospráv,
predstavitelia Matice slovenskej, vojenskí
veteráni, obyvatelia obce , ako aj účastníci
26. vlasteneckej pochôdzky na trase štefánikovských pomníkov (zo Šamorína cez
Dunajskú Lužnú do Ivanky pri Dunaji), ako
aj široká verejnosť. V úvode pietnej spomienky vystúpil svojim príhovorom Andrej Kiska, ktorý v príhovore o.i.povedal:
„Bude to pomaly 100 rokov od chvíle, keď
sa práve tu so svojou rodnou zemou navždy
rozlúčila osobnosť svetového formátu. Verný syn svojho národa, ktorému pomohol vydobyť slobodu. Astronóm, politik, diplomat,
letec, generál francúzskej armády, organizátor československých légií, minister vojny
za svojimi misiami prekrižoval kontinenty.
Spolu s Masarykom a Benešom presvedčili
západných spojencov, že samostatnosť Čechov a Slovákov má zmysel. Založil republiku, ktorá nezmazateľne prispela k rozvoju
Slovenska, našej kultúry, vzdelanosti, de-
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mokratickej politiky, slobody tlače, i schopnosti spravovať a vládnuť.“
Za účinkovania Čestnej stráže a dychovky
MV SR položilo k Mohyle vence vyše 20
inštitúcií a spolkov.

Kocha, primátora mesto Brezno Tomáša
Abela, zástupcov Ministére des Affaires
Étrangénes et du Développement International, zástupcov krajanských organizácií
a krajanov.

Bratislava: 4. mája 2016 o 19.00 hodine za
účasti predstaviteľov Slovenskej republiky,
zástupcov miestnej samosprávy a diplomatického zboru, predstaviteľov Nadácie
M.R.Štefánika a pod. Generál M.R.Štefánik
je podľa Petra Gajdoša nepochybne jedným
zo symbolov Slovenska. „Jeho rozhodnosť,
cieľavedomosť, pracovitosť, vlastenectvo
či neoblomnosť by mali byť pre nás aj naďalej inšpiráciou“ – povedal šéf rezortu
počas pietnej spomienky v Bratislave. Pripomenul tiež, že gen. Štefánik bol presvedčený o tom, že slovenský národ si zaslúži
slobodu a chcel preň dosiahnuť rovnoprávnosť. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj
1. zástupca náčelníka GŠ OIS SR gen.mjr.
Pavel Macko.

V Ríme sa 12. mája 2016 uskutočnil tradicionálny pietny akt kladenia venca k pamätnej tabuli Milana Rastislava Štefánika, po
ktorom nasledovali prezentácie recenzovaného vedeckého zborníka „Československé
légie v Taliansku“ a „Prvá svetová vojna“.
Publikácia vznikla zlúčením historických
referátov, ktoré zazneli na minuloročných
historických seminároch s rovnomenným
titulom v podaní historikov Talianska, ČR
a SR.

Praha: Členovia Společnosti M. R. Štefánika si 4. mája 2016 pri soche M. R. Štefánika na pražskom Petříne pripomenuli 97.
výročie jeho tragickej smrti. Pietnu spomienku spoluorganizovala Českosloslovenská obec legionárska, Ministerstvo obrany
4. mája 2016 si Letisko M. R. Štefánika so ČR a Armáda ČR.
zástupcami Slovenského leteckého zväzu
gen. Dr. M. Rastislava Štefánika pripome- 4. ročník Memoriálu M. R. Štefánika v
nuli 97. výročie jeho tragickej smrti. Pietna Lučenci
spomienka spojená s kladením vencov sa
uskutočnila pri bronzovej soche M. R. Šte- Memoriál M. R. Štefánika sa stáva už tradičným podujatím na začiatku mája, ktofánika.
rým si pripomíname tragické úmrtie osobParíž Meudon: V Paríži a v meste Meudon nosti M. R. Štefánika na Základnej škole M.
sa uskutočnili 4. mája komemoratívne stret- R. Štefánika v Lučenci.
nutia venované odkazu generála Štefánika. V školskom roku 2015/2016 tvorili sprieZástupca veľvyslanca SR vo Francúzsku vodné aktivity memoriálu: Futbalový turnaj
Imrich Babic v sprievode plk.Petra Kná- o Pohár riaditeľky ZŠ M. R. Štefánika, výnika, vojenského pridelenca SR vo Franc- tvarná súťaž a slávnostná vernisáž výtvarúzsku, zástupcu Ambassade de République nej súťaže a po prvý raz aj Turnaj vo vybíjatchéque en France Petra Reimera a práp. nej žiakov I. stupňa. Všetky tieto podujatia
Michala Soukopa, zástupcu vojenského pri- sú mestského charakteru, výtvarnú súťaž
delenca ČR vo Francúzsku si uctili pami- máme ambície rozširovať na celoslovenskú
atku v 14. parížskom obvode, pri dome na úroveň.
ulici Leclerc, v ktorom v rokoch 1907-19 Ako škola sme boli súčasťou spomienkoM. R. Štefánik žil a pracoval. Následne veľ- vých osláv v rámci mesta Lučenec. 5. mája
vyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok 2016 položila riaditeľka školy Mgr. Gabriev sprievode plk. Petra Knánika, zástupcov la Aláčová spolu s predstaviteľmi inštitúcií
Veľvyslanectva ČR v Paríži, zástupcu rad- mesta Lučenec venček pri Pamätníku Štenice 16. parížskeho obvodu a Edity Maná- fánika v Štvrti M. R. Štefánika v Lučenci
kovej z Asociácie Francoslovaque uctil pa- a následne sa slávnostné zhromaždenie
mätník generála Štefánia na námestí, ktoré stretlo aj pri buste Štefánika na Obvodnom
úrade v Lučenci. Námestie republiky v Luje po ňom pomenované.
Vyvrcholením spomienkových podujatí čenci bolo zaplnené mladými športovcami,
bolo stretnutie pri observatóriu v Meudone, ktorí reprezentovali základné a stredné škopripravené v spolupráci s Asociáciou pre ly v 22. ročníku Behu o Pohár Domu Matirozvoj francúzsko-slovenských vzťahov za ce slovenskej.
účasti veľvyslanca SR vo Francúzsku Ma- O 11.00 hodine sa v Obradnej sieni MsÚ
reka Eštoka, vojenského pridelenca SR vo v Lučenci uskutočnila slávnostná vernisáž
Francúzsku plk. Petra Knánika, zástupcov 4. ročníka Memoriálu M. R. Štefánika, na
veľvyslanectva ČR vo Francúzsku, prvé- ktorej sa zúčastnila aj Mgr. Mária Gallová
ho viceprimátora mesta Meudon Georgesa tak, ako aj ostatných sprievodných akti-
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vít Dňa Štefánika v Lučenca 5. mája 2016
a sme radi, že už druhý rok Lučenec poctili
svojou návštevou členovia Spoločnosti M.
R. Štefánika.
Vyhlasovateľom výtvarnej súťaže bola
Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci
a témou súťaže „Tahiti – Štefánikove cesty za poznaním“. Prítomným sa prihovorila
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec, Mgr. Mária Gallová za Spoločnosť M. R. Štefánika a Mgr. Gabriela
Aláčová, riaditeľka školy. Porota vyberala
z takmer 50-tich nádherných prác základných škôl a základných umeleckých škôl
z Lučenca, Fiľakova a Piešťan. Naším cieľom do budúcna je naďalej výtvarne spájať školy na Slovensku, ktoré sú pomenované po Štefánikovi.
Jednou z cien bola udelená aj cena Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorú získala študentka Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci Nikoleta Skypalová za výtvarnú prácu
„Štefánikove cesty za poznaním – Tahiti
– Observatórium – Pozorovanie Halleyovej
kométy“. Počas vernisáže vystúpili žiačky
speváckeho zboru SPOLU-HLÁSKY, ktoré
druhý rok pôsobia na Základnej škole M. R.
Štefánika v Lučenci.
Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci
vyjadruje poďakovanie Spoločnosti M. R.
Štefánika za spoluprácu ako aj možnosť
rozvíjať vzájomné vzťahy a spoločnými aktivitami približovať význam Štefánikovho
odkazu nám, mladej generácii.
Gabriela Aláčová
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„Bol nadaný neúnavnou činnosťou, energický, schopný zotrvať na vrchole Mont
Blancu niekoľko dní aj niekoľko týždňov, živiac sa čímkoľvek, dokázal nespať, vykonať všetky úlohy, nepochybovať o ničom, hoci sa mi jeho zdravie zdalo príliš krehké.“
Začala som spomienkou francúzskeho astronóma a spisovateľa Flammariona na
adresu cností Milana Rastislava Štefánika a akosi ma môj vnútorný pocit prostredníctvom týchto slov vedie k slovám venovaných nám, mladej generácii, o ktorej
často premýšľam, aká je a aká by mala byť.
Štefánik mal postavené ciele na pilieroch morálky, národa, vedy a hodnotách ako sú
práca, demokracia, sloboda i láska. Je obdivuhodná jeho vôľa i schopnosť vydržať
v náročných situáciách a uspokojiť sa s malým sústom, vedieť si odoprieť spánok,
pokorne pristupovať k sile vysokých hôr, búrlivého mora, krutosti vojen, zvládať
politické pnutia i ľudské osudy.
Obdivujem Štefánika o to viac, že je mi inšpiratívna jeho mladosť, ktorá sa snúbi
s veľkosťou jeho životnej filozofie i skutkov. Je nadčasový. Obdivujem odvahu, vízie,
ktoré si približoval cez astronomický ďalekohľad, slobodu ducha v šírom svete a vracajúce sa jeho srdce domov. Rada vnímam jeho majstrovstvo slova a melancholický
pohľad muža. Mal aj starosti, obavy, pochybnosti i otázky ako každý z nás, a tým
mi je blízky ako človek.
Vážení prítomní!
Želám si, aby sme my mladí túto osobnosť viac preciťovali v súčasnosti. Želám
si, aby naša mladá generácia bola vytrvalá za svojimi cestami za poznaním, vzdelaná, slobodná, tolerantná i demokraticky zmýšľajúca. Je nevyhnutné pripomínať si
slušnosť a pokoru.
Teším sa, že Základná škola M. R. Štefánika v spolupráci s Mestom Lučenec
a ďalšími organizátormi môže byť súčasťou spomienkových osláv. Veľmi si vážim
zapojenie sa do výtvarnej súťaže a tvorivé spracovanie zaujímavej životnej etapy
Štefánika a jeho približovanie nám. Že sme tu a že aj Lučenec spomína a nezabúda
je vzácne a hodnotné a je to našou úprimnou snahou vyjadriť úctu hodnotám, ktoré
nám história dala prostredníctvom Štefánika.
Vyznanie riaditeľky ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Mgr. Gabriely Aláčovej

Dve zastavenia vo Flossenbürgu
Zastavenie prvé
Dňa 19. 11. 2015 sa traja členovia Spoločnosti M. R. Štefánika
(S. Naďovič, M. Jurech a B. Neumair), zástupcovia Klubu generálov zúčastnili pietnej spomienky na mieste popravy našich štyroch
slovenských generálov (Ján Golian, Rudolf Viest, Augustín Malár,
Štefan Jurech) v koncentračnom tábore Flossenbürg. Jedinečnosť
tejto udalosti bola okrem iného aj v tom, že sa na tomto mieste
popravy svojich otcov – najvýznamnejších slovenských generálov – zúčastnili aj synovia troch generálov, páni Golian, Malár a
Jurech. Zo Slovenskej republiky to boli prvá delegácia, ktorá si
aspoň takto uctila svojich významných predkov.
Pietneho aktu sa zúčastnil aj vojenský pridelenec v BRD, pán
plk. Polušín.
Udalosť snímala aj STV a nemecká ARD.
B. Neumair

Flossenbürg – spomienka a memento
Traja členovia Spoločnosti M. R. Štefánika (člen Správnej
rady Branislav Neumair a čestní členovia genmjr. Ing Svetozár
Naďovič a Ing Ladislav Koudelka, DrSc.) sa spolu so zástupcami
Klubu generálov Slovenskej republiky zúčastnili dňa 17. apríla

2016 v nemeckom meste Flossenbürg neďaleko česko-nemeckých
hraníc na spomienkovom akte v bývalom koncentračnom tábore
pri príležitosti 71. výročia oslobodenia tábora americkou armádou. Pietny akt poriada každoročne vedenie pamätného miesta za
veľkej účasti občanov mesta, bývalých väzňov a pozvaných hostí.
Pietna slávnosť pozostávala z dvoch častí. V doobedňajších hodinách bola v priestoroch bývalého bunkra slávnostne odhalená
pamätná doska štyrom slovenským generálom, ktorí boli po potlačení Slovenského národného povstania v roku 1944 nemeckými
jednotkami zajatí, odvlečení do Nemecka a nakoniec popravení v
tábore Flossenbürg. Boli to divízny generál Rudolf Viest, brigádny generál Ján Golian, generál II. triedy Augustín Malár a generál
II. triedy Štefan Jurech. Po hudobnom úvode a pietnom prejave
generálporučíka Petra Vojteka, ktorý odznel v slovenčine aj v nemčine, pamätnú tabuľu slávnostne odhalili dvaja synovia umučených generálov, Marcell Jurech a Borivoj Malár, ktorí sa pietného
aktu na pozvanie Klubu generálov zúčastnili.
Tabuľa je z prírodného čierneho mramoru o rozmeroch 120 x
80 cm a sú na nej vyryté podobizne všetkých štyroch generálov
spolu s ich menami. Vyhotovenie tabule, dopravu do mesta Flossenbürg a jej osadenie v plnom rozsahu finančne aj fyzicky zabezpečil Klub generálov SR.
Druhá časť pietnej slávnosti sa uskutočnila v poobedňajších
hodinách a zúčastnili sa na nej nielen občania mesta a okolia, ale
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aj mnohí zahraniční hostia, bývalí väzni tábora a oficiálne delegácie z viacerých štátov. Odhadovaná účasť presahovala tisíc osôb.
Otvárací prejav predniesol riaditeľ pamätného miesta Flossenbürg Dr. Jörg Skriebeleit. Menovite privítal aj slovenskú delegáciu a spomenul aj doobedňajší akt odhalenia pamätnej tabule, čo
sa u prítomných stretlo s veľkými sympatiami. Po príhovore riaditeľa Nadácie Bavorské pamätníky Karola Frellera sa ujal slova
bavorský štátny minister pre výchovu, vedu a umenie Dr. Ludwig
Spaernle. Vyzdvihol potrebu nezabúdať na to, čo sa v časoch nacistickej hrôzovlády v tábore odohrávalo a poďakoval účastníkom
pietnej slávnosti za to, že udržiavajú pamiatku obetí tábora každoročným pietnym aktom.

Cintorín – hromadné pamätné dosky postihnutých národov na popole
spálených väzňov. Foto: B. Neumair

Romani Rose, predseda Ústrednej rady nemeckých Romov,
potom v emotívnem prejave pripomenul, ako ťažko sa povojnové Nemecko vyrovnávalo so svojou hnedou minulosťou. Keď sa
oslobodení Rómovia, ktorí hrôzy tábora prežili, vrátili domov, s
úžasom zistili, že na povojnových úradoch sedeli tí istí úradníci,
ktorí ich v čase nacistickej nadvlády do koncentračného tábora
poslali. Trvalo desaťročia, kým sa Nemecko definitívne zbavilo „hnedého moru“, ktorý tak ľahko ohlúpil jednoduchých, ale
aj vzdelanejších ľudí populistickými frázami a ľúbivými činmi,
uchvátil moc a privodil im potom hrôzy koncentračných táborov,
svetovú vojnu, nevýslovné útrapy a rozvrátenú krajinu.
Venanzio Gibillini, bývalý väzeň koncentračného tábora, sa
prítomným prihovoril v rodnej taliančine. Nehovoril o minulosti,
nesťažoval sa na to, čo v tábore musel prežiť, ale varoval pred
ľahostajnosťou, s ktorou sa dnes vo viacerých štátoch Európy prizeráme na rastúce xenofóbne, rasistické a nacionalistické prejavy
bez toho, aby sme jednoznačne upozornili na ich nebezpečnosť.
Vyzval európskych politikov a vedúcich štátnikov, aby k týmto
javom zaujali jasné a nezmieriteľné stanovisko, v ktorom odsúdia
hlásateľov týchto názorov a aby im nedovolili dosiahnuť významnejší politický vplyv. Vyše deväťdesiatročný bývalý väzeň
zakončil svoj prejav v nemčine optimistickým: „Dovidenia o rok!“
Na pódium potom vystúpil deviati zástupcovia medzinárodného stretnutia mládeže, ktoré vo Flossenbürgu trvalo už celý týždeň a každý vo svojom jazyku predniesol jednu a tú istú vetu s
varovaním pred ľahostajnosťou a upozornením na potrebu stáleho
pripomínania, čo sa v tomto tábore dialo a čo sa už nikdy nesmie
opakovať.
Pôsobivé hudobné podfarbenie slávnosti predniesol dychový
súbor z neďalekého mesta Weiden a vojenská hudba čestnej roty z
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poľskej Varšavy.
V tesnom susedstve tábora,
ale stále ešte ako jeho súčasť, je
malé údolie, kam väzni vysypávali popol a zvyšky kostí spálených
umučených spoluväzňov. Dnes je
upravené na symbolický cintorín
s náhrobkami pre jednotlivé národnosti s vyrytou zástavkou a
menom príslušného štátu. Záverečným aktom pietnej slávnosti
bolo kladenie vencov k týmto
katafalkom a odhalenie pomníka
Rómom, ktorí zomreli v tomto
koncentračnom tábore.
Za vírenia bubnov zostupoPamätná tabuľa štyroch
vali prítomní do údolia za sprievodom vencov, vyhotovených v umučených generálov. Foto: L.
Koudelka.
príslušných národných farbách a
nesených vždy dvoma mladými
ľuďmi. Po položení vencov a odhalení pamätníka bola pietna spomienka bola ukončená vojenskou
večerkou v podaní trubača čestnej roty varšavskej posádky.
Medzi odchádzajúcimi účastníkmi sme oslovili bývalého českého väzňa, ktorý nám rozprával, ako v rokoch 1943 - 1944 ako
šesťročný chlapec spolu so svojou matkou peši absolvoval tristokilometrový (!) „pochod smrti“ z Poľska až do Flossenbürgu. Previedol nás aj múzeom pamätného miesta a zastavili sme sa pred
tabuľou, ktorá zaznamenala jeho príbeh.
Návšteva bývalého koncentračného tábora, dnes pamätného
miesta, v nás zanechala hlboký dojem a poskytla nám veľa námetov na zamyslenie.
Ladislav Koudelka

Štefánikovi
Schodil si ďaleké svety,
preplavil široké more,
hľadal si zázračné lieky
Pre svoje Slovensko choré.

Prišiel si, sokol náš sivý,
no vždy nás spomienka bolí,
že si nám zahynúť musel
práve na slovenskom poli.

Hľadal si mesiace, roky
a Boh ti pomáhal v diele.
Ako princ z rozprávky našej
s drakmi si bojoval smele.

Rok čo rok spomnie ťa národ,
rok čo rok nosí ti kvieťa:
v duši mu pamiatka tvoja
naveky zostane svätá.

Národ tvoj čakal ťa potom
– aj zem sa obliekla v kvieťa –
túžili odmeniť láskou skutky,
čo hrdinstvom svietia.

M. R. Martáková
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Najvýznamnejší brezovský rodák 19. storočia
Vo februári uplynulo 220 rokov, čo sa v Brezovej (od 1928 “pod
Bradlom”) narodil národný buditeľ, evanjelický pedagóg, publicista,
verejný cirkevný a kultúrno-osvetový pracovník Samuel Jurkovič
(9.2.1796 – 13.7.1873), ktorý v dvojnásobnom manželstve vychoval
dvoch synov a štyri dcéry. Z nich Juliana bola manželkou Daniela
Slobodu, Anna manželkou J. M. Hurbana a matkou S. H. Vajanského,
Emília manželkou Juraja Jurkoviča, otca architekta Dušana Jurkoviča.
Samuel Jurkovič po absolvovaní škôl v rodisku, Rábe, Trnave,
Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici, pôsobil postupne ako učiteľ či
notár v Novom Meste nad Váhom, Sobotišti, Brezovej a na Vrbovciach. Z množstva jeho činov treba spomenúť návrh plánu na organizáciu škôl v Nitrianskom senioráte (1839), založenie Slovenského
národného divadla Nitrianskeho v Sobotišti (1841), Spolku gazdovského v Sobotišti (1845), s Jánom Trokanom organizovanie prvého
výstupu „Nitrianskych Slovákov“ na Javorinu, so snahou podporiť
Štúrov politický program a vydávanie Slovenských národných novín
(1845), spoluautorstvo na texte Nitrianskych žiadostí slovenského
národa vyhlásených v Brezovej, účasť na príprave slovenského povstania 1848/49. Spomínaný gazdovský spolok bol prvým úverovým
družstvom v Európe a stal sa vzorom pre podobné združenia, ktorých
cieľom bola vzájomná materiálna i morálna pomoc. Nás však predovšetkým zaujíma, ako sa Jurkovičova služba slovenskému národu
prejavila v jeho rodisku. Hlavne v čase, keď ešte pôsobil v Sobotišti.
Z iniciatívy Ľudovíta Šuleka a Karola Sucháča vznikol podľa
Jurkovičovej koncepcie Gazdovský spolok v Brezovej roku 1846.
Úspešne v sebe integroval úlohy sporiteľne a ciele vzdelávacie: nedeľnú školu, knižnicu, čitáreň i spolok miernosti. Za šesť rokov pôsobenia získal kapitál vo výške 15 428 zlatých. Z týchto prostriedkov sa
okrem iného kupovali aj čítanky pre sociálne slabších žiakov. Podľa
historika Fraňa Ruttkaya bol spolok zameraný proti úžere ľudu. Skutočným požehnaním obci, bol v neúrodnom roku 1847, kedy zachránil brezovskú chudobu pred smrťou hladom.
Jurkovičovo ochotnícke divadlo združovalo za účelom ušľachtilej
zábavy slovenskú mládež z celého okolia. Jeho dcéra Anička bola
historicky prvou slovenskou herečkou. Na jar 1848 členovia divadla,
medzi nimi početní štúrovskí študenti z Bratislavy, nacvičili Kotzebu-

Vavro Šrobár o Štefánikovi
Spisovatel a významný slovakista Karel Kálal (1860 – 1930) po roce
1918 začal organizovat školství na Slovensku a posléze byl ředitelem obchodní akademie v Banské Bystrici. Angažoval se v budování
česko-slovenských kulturních vztahů psaním knih i příspěvků do časopisů. Ve své knize Za ideou z roku 1930 popsal smuteční slavnost
k pátému výročí tragické smrti M. R. Štefánika. Proběhla 3. května
1924 na Staroměstském náměstí v Praze. Hlavním řečníkem byl tehdejší nejvýznamnější slovenský politik Vavro Šrobár. V závěru své
řeči uvedl:
M. R. Štefánik náleží celému národu československému. Proto nutno je důrazně připomenouti dnes na Slovensku žijícím separatistům,
aby světlou památku velikého Čechoslováka nezneužívali k svým záměrům, které nás zeslabují a dělí. Celý život generála Štefánika byl
veden zásadou spojit ku společné práci Čechy a Slováky. A zejména spojit je v nynější době, kdy máme tolik společných úkolů doma i
v zahraničí. Štefánik byl si vědom, že jedině v naší společné práci je
záchrana národa. Ne jazyk, ne víra, ale kultura maďarská a maďarónská je to, co dělí Čecha od Slováka. Žíti lehce, nepracovati, nená-

eho hru Starý kompán alebo pätnásťročný kandidát, ktorú zahrali na
Brezovej 25. apríla 1848 v dielni organára Martina Šaška. Po divadle
bola tanečná zábava a cez polnočnú prestávku prehovoril k prítomným Hurban. Predložil konkrétny národný program, pre ktorý získal
na druhý deň aj Myjavu. Potom už nasledovali konkrétne revolučné
činy pamätného roku meruôsmeho, ktorých sa v Brezovej aktívne zúčasnil aj Samuel Jurkovič. Po neúspešnej revolúcii ho mestská rada
zvolila za notára a túto funkciu vykonával do roku 1857.
František Kutlík svojho času napísal, že “Samuel Jurkovič patrí
medzi národných buditeľov, ktorí predstihli svoju dobu, vedeli zasiahnuť v pravý čas a povzbudiť slovenský ľud v jeho ťažkom národnom i sociálnom položení. Jurkovičove pamätníky v Sobotišti,
Brezovej pod Bradlom,Bratislave-Rači, Novom Meste nad Váhom
a v ďalších slovenských mestách a obciach, chránime ako vzácne národnohistorické pamiatky.” Je to naozaj tak, najmä pokiaľ sa to týka
jeho rodiska?
U nás večnú Jurkovičovu pamiatku pripomína pomník na jeho
hrobe s nápisom Slúžil bez nárokov cirkvi, obci, národu. Koľkí z nás
sa v tichom zadumaní zastavia na tomto mieste? Koľkí prinesieme
kvietok človeku, o ktorom J. P. Leška napísal, že “jeho meno skvelým písmom stkvie sa a sám Pán slávy s vďakou srdečnou stavia ho
k okrasám večným.”
Na brezovskej Osuského ulici stál kedysi rodný dom Samuela
Jurkoviča. Dnes je na tomto mieste urbanisticky necitlivo zasadený
ozrutný činžiak. Od neho bokom bol v roku 1996, zo združených
prostriedkov Mesta Brezovej pod Bradlom a Družstevnej únie Slovenska, postavený pamätník – Jurkovičov symbolický rodný dom
s pôvodnou pamätnou tabuľou. Projekt je dielom Ing. arch. Karola
Kattoša, umelecké práce vykonali sochári Erna Masarovičová a Patrik Kovačovský.
Peter Uhlík
Poznámka redakcie: Mesto Brezová pod Bradlom si 220. výročie narodenia Samuela Jurkoviča pripomenie Spomienkovou slávnosťou dňa 25. februára 2016 o 16.00 hodine v Národnom dome Štefánikovom.

viděti chudého, lenošit a zahálet, dělati pána, toť prvky mravů i kultury vštěpené do slovenské povahy. Vytvořiti kastu pánů a otroků, toť
sociální význam maďarské kultury. Na Slovensku nestojí Čech proti
Slováku, ale orient proti západu. Nikoliv však v lidu, ale v těch, kteří
srdcem i umem a mravy odrodili se svému národu. Až překonáme na
Slovensku těžkou a tvrdou prací zbytky maďarismu a maďaronstva,
pak teprve pocítíme sladké ovoce jednoty československé. Pak nebude ničeho, co by nás dělilo, a budeme svorně pracovati za velikost a
slávu vlasti a národa.
Vavro Šrobár pronesl svůj projev před více než devadesáti lety.
Samostatné Československo existovalo tehdy jen pět let a muselo se
samozřejmě stále ještě potýkat nejen s důsledky zničující války, ale
také s neblahým dědictvím staletých snah Maďarů o asimilaci slovenského národa. Šrobárovo tehdejší vidění Štefánikova odkazu i stavu
slovenské společnosti pět let po Štefánikově smrti představuje jeden
z významných myšlenkových proudů, který zcela určitě ovlivňoval
v té době politické i společenské klima zejména na Slovensku. A nyní
s odstupem řady desetiletí můžeme vidět, nakolik se Šrobárovy bezesporu zajímavé myšlenky a vize z počátku dvacátých let minulého
století shodují či rozcházejí s realitou dneška.
Josef Kramář
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Európa okuliarmi M. R. Štefánika II
Do Bradla č. 70 som sa napísal príspevok
Európa okuliarmi M. R. Štefánika. Sú to virtuálne okuliare, pretože Štefánik nežije a keby
žil, mnoho vecí by ho prekvapilo. Vo svojom
entuziazme si iste nepredstavoval svet, ktorý
pomáhal budovať, sužovaný globálnou ekonomickou a morálnou krízou, v ktorej žijeme
už siedmy rok. Aj humor a satira je nástrojom
na prekonávanie spoločenských neduhov, aj
keď omnoho lepšou zbraňou by bolo fungujúce súdnictvo. Od minulého roka sa však u nás
nezmenilo takmer nič, preto predkladám čitateľom svoje ďalšie postrehy z knižky Šibalstvá
a roztopaše, vydanej vo VEDA, vydavateľstve
SAV r. 2015, i z novej, postupne vynikajúcej a zatiaľ nepublikovanej zbierky Šibalstvá
II. Týkajú sa: ekonomickej krízy a korupcie
- neetickej politiky - absencie európskej vízie
- byrokracie - dotieravej reklamy - informatizácie, ktorá nás pripravuje o súkromie - vedy
- kolabujúceho zdravotníctva a iných neduhov.
Ekonomika
• Rozdiel medzi komunizmom a kapitalizmom je ten, že v komunizme pesimisti mali
pravdu a v kapitalizme sa optimisti mýlia.
• Proces zrovnoprávnenia žien v rozvinutom svete sa završuje. Nie zakotvením v ústavách, ale tým, že muži ich už nedokážu uživiť.

ľuďmi, ale obyčajného človeka medzi nimi ne- počítačová sieť.
• Keď už budeme mať všetci uši zapchaté
hľadaj.
slúchadlami, môžeme sa dorozumievať posunkami a odpozorovaním pohybov perí.
Európa
• Opatrenia Európskej centrálnej banky na
záchranu eura majú určitú šancu oživiť európ- Veda
• Slabinou našej vedy nie je naskakovať do
sku ekonomiku. Prvé pracovné príležitosti vyrozbehnutých vlakov ale vystupovať z nich,
tvárajú už v tlačiarňach bankoviek.
• Čo robia európske programy, keď sa ne- keď sú vlaky už odstavené na slepej koľaji.
• Mnohé rozhodnutia Predsedníctva SAV
plnia? Mobilizujú plničov? Nie, upadajú do
pochopíme, keď sa nájdu čierne skrinky.
zabudnutia.
Byrokracia
• Možno sa domnievať, že hospodárske
využívanie koní v Európskej únii zaniklo, lebo
európski kováči nemajú dostatočne moderné
a kreatívne biznis-plány.
• Systematický šesťtisícročný rast byrokracie súvisí so zjednodušovaním zápisu údajov
od čias klinového písma a vypaľovania hlinených tabuliek po dnešné virtuálne záznamy
prenášané rýchlosťou svetla.
Reklama
• Všetky „lacné“ a „výhodné“ tovary, ktoré
nám podsúva reklama, by boli lacnejšie a výhodnejšie, keby v nich nebola cena reklamy zakalkulovaná. Kupujme tovary, ktoré v reklame
nefigurujú!
• Reklama, ako každá neproduktívna aktivita, prispieva hlavne ku globálnemu ohrevu.

Zdravotníctvo
• Vďaka zdravotnej starostlivosti poskytovanej našim zdravotníctvom som sa stal lekárom amatérom a súčasne pacientom profesionálom.
• Pokusy na zvieratách by sa robiť nemali.
Nech sa robia na ľuďoch – dobrovoľníkoch,
ktorým sa za to zaplatí. Zvieratá peniaze nepotrebujú.
Klimatická zmena
• Prečítal som si: veľmi pekným príkladom
pokračujúcej zmeny klímy je zničenie dvoch
dedín prívalovým dažďom behom 30 min.
• Politici varujú pred grexitom a brexitom –
odchodom Grécka a Veľkej Británie z EÚ. Klimatológovia upozorňujú aj na nebezpečenstvo
vrexitu, odsťahovanie sa vrabcov a vrán.

Politika
Táto ukážka sentencií neznamená, že autor
• Z ideí prezidenta Václava Havla mi v pavidí svet pesimisticky. Ale keby nám život nemäti utkvelo: „Pravda a láska musí zvíťaziť Informatizácia
• Keď sa ryba rozhodla vyliezť z mora ponúkal každý deň také veľké množstvo situánad lžou a nenávisťou“ a z výrokov Václava
Klausa: „To je prosím hlboké nedorozumenie.“ a vyvinúť sa na človeka, unikla rybárskej sieti. cií, ktoré treba karikovať, bolo by lepšie.
Štefan Luby
• V našej politike sa to hemží obyčajnými Netušila, že na brehu ju čaká ešte onakvejšia

Dr. Milan Rastislav Štefánik a Lučenec
Registráciou na Ministerstve vnútra SR
19.09.2014 vznikol Spolok Milana Rastislava Štefánika, stanovy spolku nadobudli účinnosť týmto dňom. Sídlom občianskeho združenia je Dom Matice slovenskej v Lučenci, M.
Rázusa 33, 984 01 Lučenec.
Je symbolické, že jeho sídlo, aktivity sú
ideovo a personálne dlhodobo spojené s činnosťou Miestneho odboru a Domu Matice slovenskej v Lučenci. Už 15. mája 1969 sa konalo pietne zhromaždenie k 50. výročiu tragickej
smrti M. R. Štefánika, spojené s odhalením
pamätnej busty na dome bývalej Herzovej ulici č. 14, v ktorom generál Dr. M.R. Štefánik
býval počas návštevy svojej rodiny – krstnej
mamy a tety Emílie Fajnorovej v júli roku
1911. O pobyte v Lučenci sa uvádzajú aj údaje
z apríla 1913.
Pamätná busta bola v roku 1970 odstránená,
opätovne inštalovaná vo vestibule bývalého

Obvodného úradu v Lučenci v roku 1990. Na
pamiatku M. R. Štefánika bola pomenovaná aj
štvrť Gen. M. R. Štefánika, kde bol 24.09.1995
odhalený jeho pamätník.
Od roku 1996 Dom MS a Miestny odbor
MS každoročne sú organizátormi Behu o Pohár Domu Matice slovenskej, ktorý sa uskutočňuje začiatkom mája ako pripomienka na
osobnosť a tragické úmrtie M. R. Štefánika.
V roku 2016 sa teda uskutočnil 21. ročník
s účasťou 239 súťažiacich žiakov lučeneckých
základných a stredných škôl.
Významným počinom Domu a MO MS
bolo aj vydanie publikácie „Dr. Milan Rastislav Štefánik a Lučenec“ v roku 1995 vydané
pri príležitosti 115. výročia narodenia Dr. M. R.
Štefánika a odhalenia pamätníka 24.09.1995.
Druhé vydanie publikácie sa uskutočnilo
v máji 1999.
Z doteraz uvedeného vyplýva, že činnosť

matičných inštitúcií v Lučenci mala osobnosť
Dr. M. R. Štefánika významné a trvalé miesto.
Založením Spolku M. R. Štefánika len priamo nadväzujeme a zvýrazňujeme jeho neopakovateľné a nezastupiteľné miesto pri propagácii života a diela a jeho osobného vzťahu
k mestu Lučenec ako aj ostatných významných
osobností a udalostí v našom meste, regióne
a štátno politických výročí Slovenskej Republiky, nadväzujúcich na životný odkaz Dr. M.
R. Štefánika.
Samostatné aktivity v mene Spolku M. R.
Štefánika plánujeme po získaní finančných
zdrojov v druhom polroku 2016 a ďalšom období. Naďalej v úzkej spolupráci s matičnými
inštitúciami, Mestom Lučenec a ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.
PhDr. Pavol Urbančok
predseda Spolku M. R. Štefánik
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Prvá škola s čestným názvom „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“ na Spiši
K myšlienke iniciovať premenovanie „starej školy“ v Spišskej
Belej na Štefánikovu školu prišiel jej bývalý učiteľ, zanietený milovník regionálnych dejín, Štefánikovec, objaviteľ „spišskobeľanskej
busty“ M. R. Štefánika Mgr. Milan Choma. Hlavne jeho neúnavné
úsilie od roku 2008, kontakty s vedením Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, s vedením mesta, historikmi a sympatizantmi bolo začiatkom júna t. r. korunované úspechom. Jeho
myšlienka oslovila súčasnú riaditeľku školy Mgr. Elenu Stachovú,
ktorá s ním pre ňu získala primátora mesta JUDr. Štefana Bieľaka
a podporu mestského zastupiteľstva. Vďaka ním od 1. septembra
2016 budú mať Spišiaci prvú školu, ktorej MŠVaV SR prepožičalo
čestný názov: „ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA“.
8. júna 2016 sa veršami spišského básnika Františka Hadriho-Drevenického začali oﬁciálne oslavy 145. výročia založenia školy
za účasti primátora mesta (absolventa uvedenej školy), bývalých
učiteľov a početných hostí z okolitých ZŠ a ﬁriem. Slávnosti sa
zúčastnil aj predseda Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika na Slovensku doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., ktorý
v svojom príhovore podčiarkol, že „aj v dnešnej modernej ére tabletov, počítačov či mobilov je dôležité hľadať a poukazovať na vzory
pre mladých ľudí, ktoré im budú príkladom vlastenectva, zdravého
odhodlania pri naplňaní snov. Milan Rastislav Štefánik je v tomto
ohľade veľkou osobnosťou pre Slovákov, hodnou nasledovania“.
Poprial škole veľa dobrých učiteľov a žiakov, ktorí budú napĺňať
Štefánikov odkaz. Predsedníčka Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi, členka Správnej rady, historička a autorka knihy Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši PhDr. Ružena Kormošová, PhD., priblížila v svojom
príhovore výnimočnosť Spiša v súvislosti s pobytom M. R. Štefánika v regióne. Hovorila tiež o spätosti jeho rodiny s mestami Levoča, Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy a o histórii Štefánikovskej

tradície v samotnom meste Spišská Belá. Pozdravný prejav predniesol aj vedec – astronóm, ktorý celý svoj život zasvätil výskumu
Slnka, spisovateľ a polularizátor astronómie RNDr. Vojtech Rušin,
DrSc. z Astronomického ústavu SAV. V zastúpení Ministerstva
školstva SR a mesta Spišská Belá ako zriaďovateľa školy primátor
JUDr. Š. Bieľak odovzdal riaditeľke školy listinu s udelením prepožičania čestného názvu. Zároveň hostia so zástupcami školy
odhalili na 1. poschodí budovy školy bustu gen. M. R. Štefánika
s jeho krédom VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ. Škola si plne uvedomuje, že nosiť čestný názov po generálovi Štefánikovi je pre ňu
silnou motiváciou, výzvou, reklamou, ale aj veľkou zodpovednosťou. Slávnosť pokračovala bohatým kultúrnym programom, ktorý
pripravili žiaci v spolupráci s učiteľmi.
R. Kormošová

Pred bustou M. R. Štefánika v budove školy.

Zo stretnutí s priateľmi

– Československá obec legionárska –
Z Občianskej iniciatívy
(v zastúpení JUDr. Anton Školek a Juraj Hajdúch) v Bytči,
ktorá vznikla pri príležitosti
uctenia si pamiatky slovenského bojovníka legendárnej
Roty Nazdar, legionára Jozefa

Adamíka, ktorý padol vo frontovej línii prvej svetovej vojny
vo Francúzsku pred 100 rokmi,
dňa 5. júla 1916 mu rodáci
vzdajú osadením pamätnej tabule hold, pietu a vďaku. Slávnostné umiestnenie pamätnej

tabule na rodnom dome v Bytči sa uskutoční 12. júla 2016
o 16.00 hodine. Viac o podujatí
prinesieme v č. 72/2016.

Spoločnosť
Mikuláša
Thege Konkolyho pri Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove vznikla v roku 1990.
Počas svojho štvrťstoročného
pôsobenia sa jej podarilo dosiahnuť viacero pozoruhodných
výsledkov. Cieľom činnosti
Spoločnosti je podpora rozvoja vedeckého a kultúrneho dedičstva v oblasti astronómie,

meteorológie, geofyziky a príbuzných prírodných vied. Spoločnosť M. R. Štefánika nadviazala so Spoločnosťou M.
Konkolyho úzku spoluprácu.
Dr. Mikuláš Konkoly Thege
zomrel 17. 2. 1916. Sté výročie jeho úmrtia si pripomenula
SUH, Spoločnosť M. Konkolyho, mesto Hurbanovo a pozvané spolupracujúce spoločnosti.

Spomienková pietna slávnosť sa začala v kaplnke rodiny
Konkolyovcov krátkym kultúrnym programom, nasledovali
slávnostné prejavy a príhovory.
Neskôr prítomní zástupcovia
Spoločností a zariadení – medziiným aj S MRŠ – položili
kytice a vence k hrobke zakladateľa hvezdárne, počas
ktorej znela hudobná skladba

Ferdinand Vrábel
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Himmelstrauer (Smútok neba),
ktorú on sám zložil. Súčasťou
spomienky bola aj ekumenická bohoslužba v reformátskom
kostole.
ooo
V dňoch 18.-20. mája 2016
usporiadali v Hurbanove vedeckú konferenciu „Dr. Mikuláš Konkoly Thege“. Konfe-
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rencia bola nielen historickým,
ale aj vedeckým zhodnotením
prínosu diela dr. Konkolyho
pre súčasnú vedu a príležitosťou vyjadriť úctu človeku, ktorý vede a jej rozvoju venoval
okrem svojho majetku aj celý
svoj život. Na konferencii odznelo 18 prednášok, premietli
sa dva krátke filmy. Ostal aj

priestor na výmenu skúseností a diskusiu medzi prítomnými a lektormi. Na konferencii
odznela aj prednáška „Paralely v živote a osude Mikuláša
Konkolyho Thege a Milana
Rastislava Štefánika“, ktorú
predniesla Mgr. Mária Gallová.
-mg-

Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo

KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
KOŠICE
* V jeseni 2015 sa konal už 22.ročník festivalu Dni Českej kultúry, ktorého sa naši členovia pravidelne zúčastňujú. Stretávajú sa
na koncertoch, výstavách, prednáškach, ale
hlavne sa stretávajú priatelia.
13.12.2016 sa vo vypredanej sále Domu
umenia v Košiciach konal program plný zábavy, hudby, spevu i hovoreného slova pod
názvom České Vánoce. Priatelia z Českého
spolku pripravili kúzelný večer, plný pohody a krásnej vianočnej atmosféry, v ktorom
účinkovalo približne 63 umelcov.
16.12.2015 sa konalo klubové stretnutie
členov SMRŠ v Košiciach. Tentoraz sa nieslo v cestovateľskom duchu. Navštívili sme
Kirgizstan, Kazachstan ale aj Kilimandžáro.
Stretnutie otvorila Zuzka Labašová, ktorá
zaspievala a na gitare zahrala dve skladby
pesničkárky Simony Martausovej (víťazky
speváckej gospelovej súťaže). Potom už
dostal slovo výnimočný hosť – znalec osobnosti MRŠ, cestovateľ profesor Dušan Podhorský, ktorý sa stretnutia zúčastnil napriek
rodinným komplikáciám. Podobne ako MRŠ
s láskou, elánom a v dobrej vôli nezrušil
stretnutie, ale obetavo venoval svoj čas
a energiu, aby nám pútavo rozprával o svojej knihe „Štefánikov svet“. V druhej časti
stretnutia nám náš člen, horolezec, zdatný a
skúsený cestovateľ Juraj Kočiš vyrozprával
svoje dobrodružstvo, na ceste za dosiahnutím vrcholu Kilimandžára. Dokonca nám
predniesol báseň v svahilčine. Plní cestovateľských dojmov, sme sa s našimi hosťami
neradi lúčili. Už teraz sme si dohodli stretnutie na budúci rok.
Náš člen, profesor Ondrej Hronec má na
svete ďalšie literárne dielko „KONIEC KRAJ SVETA a iné úkazy“, plné vtipných
historiek z jeho mladosti, ale i nedávnej
minulosti. Pre duchom mladého pozorovateľa to bola už v poradí štvrtá knižka príhod
a zážitkov z rodného Gočova. Na prezentácii 25.02.2016 vo Fashion Point Cafe v Košiciach sme dostali nielen autogram, ale
aj pohladenie pre dušu v podaní operného
speváka Jaroslava Dvorského a skladby
Najkrajší kút v šírom svete.
14.04.2016 sa konala vernisáž výstavy

„Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)“.
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. Záujemcovia si
ju mohli pozrieť v Múzeu rusínskej kultúry
v Prešove.
* 04.05.2016 sa konala pietna spomienka
pri pamätníku MRŠ v Košiciach. Naši členovia si kyticou kvetov pripomenuli smutné
výročie tragickej udalosti.
Daniela Hricová
BREZOVÁ POD BRADLOM
15.1.2016 – účasť členov klubu na prezentácii monografie „ Architekt Juro Tvarožek
od M. Hrdinu v Pamätnej izbe D. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom,
29.1.2016 – na členskej schôdzi klubu S
MRŠ pri príležitosti 50. výročia smrti architekta Juraja Tvarožka (12.1. 1966) odznela
prednáška o jeho živote a diele v podaní
Mgr. Petra Uhlíka,
25.2.2016 – scénický program v sále ND
Štefánikovho k 220. výročiu narodenia Samuela Jurkoviča (9.2.1796), ktorý pripravili
P. Uhlík, M. Valihora, E. Ušiaková, L. Lichancová, V. Dobrovodská, I. Filipová a domáci mužský cirkevný spevokol dirigovaný
V. Húskom,
26.2.2016 – na klubovej schôdzi odznela
prednáška o živote a diele Samuela Jurkoviča v podaní Mgr. Petra Uhlíka,
11.3.2016 – členovia klubu S MRŠ si uctili
jubilantov a schválili program jednodňového
májového zájazdu,
1.4.2016 – prednášku PhDr. Matúša Valihoru o spôsobe stravovania našich predkov do
roku 1848 v ND Štefánikovom v Brezovej
pod Bradlom si vypočuli aj členovia S MRŠ,
7.4.2016 – účasťou na spomienkovej slávnosti sme si v Brezovej pod Bradlom pripomenuli 71. výročie oslobodenia mesta Červenou a Rumunskou armádou,
8.4.2016 – členovia brezovského klubu S
MRŠ a ďalší záujemcovia si vypočuli v ND
Štefánikovom prednášku RNDr. Miloša
Stankovianskeho o povrchu a osídlení My-

javskej pahorkatiny,
22.4.2016 – prednášku na tému „spôsob
života našich predkov v Kúte belohorskom
pred rokom 1848“ predniesol aj prítomným
členom S MRŠ PhDr. Matúš Valihora,
3.5.2016 – na pietnej rodáckej spomienke
v košarisskom chráme Božom a na dvore
rodného domu MRŠ, konanej pri príležitosti
97. výročia smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnila aj početná skupina členov brezovského klubu,
7.5.2016 – zájazd do Zlína a Luhačovíc absolvovali členovia S MRŠ z Brezovej spolu
s hosťom z nemeckého Potsdamu,
8.5.2016 – turistický výlet na Veľkú Javorinu
(970) pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom uskutočnili členovia S MRŠ z Brezovej
a Bratislavy spolu s hosťom z Nemecka,
12.5.2016 – terénny prieskum územia Starej Myjavy, venovaný obdobiu protihabsburských stavovských povstaní uskutočnili
regionálni historici a členovia S MRŠ Ján
Gálik, Michal Maliarik a Peter Uhlík,
14.5.2016 – vlastivedný výlet autokarom na
trase Hlboké (J. M. Hurban), Senica (Š. Fajnor, M. Braxatoris Sládkovičov, M. Bartoň),
Sobotište (S. Jurkovič, habánsky dvor),
Branč (hrad) a Turá Lúka (D. Krman st., D.
Krman ml.) vykonali členovia klubu S MRŠ
Brezová pod Bradlom za sprievodu Mgr.
Petra Uhlíka.
Peter Uhlík
MARTIN
22. apríla 2015 sa stretli členovia Klubu
priateľov TGM a MRŠ v Martine pri bustách
Milana Rastislava Štefánika a Tomáša G.
Masaryka. Už tradične po položení vencov
k bustám a príhovore Mgr. Márie Gallovej
sa stretávajú členovia klubu v Astronomickej
pozorovateľni nesúcej Štefánikovo meno.
Predseda klubu dr. Ivan Šabo v spolupráci
s pozvaným hosťom pripravili záujemcom
program, tentokrát na tému „Ženy v živote M. R. Štefánika“. Vo výbornom prostredí,
družnom posedení, spríjemnenom recitáciou Želky Mišútovej a malým občerstvením
sa rozprúdila debata a neskôr plní zážitkov
sme odchádzali do svojich domovov.
Mária Barbierová
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PRIEVIDZA
Klub na stretnutí 7. januára 2016 zhodnotil svoju činnosť v roku 2015. Účastníci boli
spokojní s vedením a činnosťou Klubu v
Prievidzi. Predniesli kritické pripomienky na
príkazy informovať niekoho o živote a práci
v našom klube. Členov vedieme k Štefánikovskej tradícii – poriadame prednášky
prístupné verejnosti.
25. februára 2016 sa v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi uskutočnila prednáška na tému „Vojenská misia generála
Milana Rastislava Štefánika v Rumunsku“.
Prednášateľ doc. PhDr. Peter Kopecký PhD
v období, keď pôsobil v Rumunsku ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR
získal a preskúmal materiály z rumunských
vojenských archívov, dokumentujúce misiu,
ktorú uskutočnil Štefánik v roku 1916. Peter
Kopecký priblížil poslucháčom miesta pobytu – zajatecké tábory, kde Štefánik prišiel
triediť zajatcov z Alsaska a Lotrinska a kde
zároveň osobitnú pozornosť a starostlivosť venoval zajatým Slovákom a Čechom.
Prednášateľ vykreslil dobovú atmosféru v
Rumunsku, vojenské pomery, situáciu v
zajateckých táboroch a zdôraznil, ako Štefánik dokázal pracovať nielen v štáboch a
na ministerstvách, ale priamo v životunebezpečných, politicky zložitých a hygienicky nevyhovujúcich podmienkach a dokázal
zariadiť mnoho záležitostí na uľahčenie
ťažkého údelu vojenských zajatcov. Poslucháči si mohli pozrieť aj mapky rumunského
územia a kópie dokumentov z rumunských
archívov.
25. mája sme usporiadali výstavu o M. R.
Štefánikovi spojenú so stretnutím so žiakmi
ZŠ v dedine Koš, kde o živote M. R. Štefánika prednášal Ing. Ladislav Koudelka.
V deň tragického úmrtia M. R. Štefánika
sme sa zúčastnili celodenného programu:
nadšene bez zveličenia sme sledovali v Pamätnej izbe D. Jurkoviča v Brezovej výklad
M. Valihoru, ďalším bodom programu malo
byť stretnutie v NDŠ v Košariskách len pre
pozvaných hostí. No nás nikto nepozval ako
členov S MRŠ, ale na slávnostné služby Božie v ev. kostole sme už bez zabránenia išli.
Večer sme položili veniec k Mohyle MRŠ a s
pokojom v duši sme sa okolo polnoci vrátili
do Prievidze.
Pre denné centrum seniorov 2. júna 2016
prezentoval činnosť Klubu SMRŠ predseda
Klubu Jozef Šimko. Viacerí prejavili záujem
o členstvo.
Sylvia Maliariková a Jozef Šimko
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika – Duchovná služba,
Mesto Liptovský Mikuláš a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 97.
výročia tragickej udalosti 4. mája pripravili
stretnutie pre občanov mesta, zamestnancov, kadetov, profesionálnych vojakov Akadémie pred vstupom do Areálu školy pietnu
spomienku, aby si pripomenuli túto tragédiu.

strana č. 18
Po úvodných vojenských poctách v pietnej
pobožnosti bol vyjadrený význam Štefánikových duchovných hodnôt nielen pre dobu, v
ktorej žil, ale aj aktuálnosť pre budúce generácie. Rektor Akadémie, doc. Ing. Jozef
Puttera CSc., vo svojom príhovore pripomenul význam akademickej obce pri formovaní
historického povedomia a národnej histórie.
Ing. Ján Bonko, zástupca primátora potvrdil,
že s ohľadom na AOS generála M. R. Štefánika, ktorá sídli v našom meste, chce MÚ
prispieť k tomu, aby sa 4. máj stal natrvalo
dňom spomienky na gen. Štefánika. Ing. Jaroslav Bartánus predseda Klubu S MRŠ v
Liptovskom Mikuláši sa vo svojom príhovore vrátil k udalostiam okolo osudného letu
4. mája 1919. Umelecký dojem podujatia
umocnila báseň, ktorú pre túto príležitosť
napísal básnik Jozef Daník a ktorú predniesla Zdenka Matějková. Pietna spomienka bola ukončená zapálením sviečok.
Jaroslav Bartánus
PARTIZÁNSKE
10.11.2015 – účasť na pietnom akte kladenia vencov na vojenskom cintoríne v Kubre.
Na vojenskom cintoríne je 771 vojnových
hrobov padlých vojakov prvej svetovej vojny
z 10 súčasných štátov Európy. Klub generálov SR sa rozhodol obnoviť zanedbaný cintorín a vynakladá veľké úsilie, aby cintorín
bol obnovený k 100-mu výročiu ukončenia
prvej svetovej vojny.
11.11.2015 – Partizánske si pripomenulo
97. výročie ukončenia prvej svetovej vojny.
Položením vencov k Pamätníku obetí prvej
svetovej vojny vo Veľkých Bieliciach a spomienkovou slávnosťou si Mesto Partizánske
a s ním aj Klub S MRŠ pripomenuli túto udalosť.
18.11.2015 – nadrotmajster Juraj Hladký
odovzdal veliteľovi slovenského kontingentu
v misii OSN na Cypre podplk. Miroslavovi
Belanskému dar klubu S MRŠ v Partizánskom – obraz generála Štefánika.
18.11.2015 – v sále panoramatického 3D
kina v Partizánskom sa konal krst knihy
„Šimonovany-Baťovany (1938-1949), ktorej
autorom je historik, pedagóg, poslanec MsZ
a kurátor MsM Vladimír Marko. Knihu uviedli
do života symbolicky poklepaním kladivkom
– Jozef Božik a Vladimír Karásek.
Klub S MRŠ sa zúčastnil v mesiaci novembri návštevy Legiovlaku v Múzeu dopravy v
Bratislave.
Na spomienkovom podujatí k 71. výročiu
oslobodenia mesta Partizánske 31. marca
2016 sa podieľal aj Klub S MRŠ.
4. mája 2016 sa členovia klubu zúčastnili
spomienkových osláv na 97. výročie úmrtia
M. R. Štefánika.
Klub S MRŠ už 6-ty rok udržuje spoluprácu
so Zväzom vojakov SR – s klubom Topoľčany. 26. mája 2016 sa klub zúčastnil súťaže
v streľbe z ručných zbraní na strelnici Lipovník.
31. mája 2016 v ZŠ v Jablonici 9 členov klubu S MRŠ pripravili pre145 žiakov vzorovú
hodinu brannej výchovy. Žiaci si medziiným

pozreli dokumentárny film o M. R. Štefánikovi a diskutovali s členmi klubu. Podujatie
bolo na veľmi dobrej úrovni.
Štefan Ševčík
PIEŠŤANY
V prvom polroku 2016 sa zameral klub
SMRŠ na aktivity okolo plastiky gen. M.R.Štefánika. Pokračovala verejná zbierka, ktorá
bola vďaka sponzorom z radov jednotlivcov
aj firiem úspešne zavŕšená a klub môže
splatiť pôžičku, ktorú si vzal na toto dielo.
Zahájili sa aj jednania s mestom Piešťany
o podmienkach darovania.
Klub v spolupráci so ZŠ M. R. Štefánika
v Piešťanoch usporiadali v pondelok 2.
5. 2016 spomienkové podujatie k výročiu
tragickej smrti gen. Štefánika v MsKS I.
Krasku. Podujatia sa zúčastnili žiaci II. stupňa školy so svojimi pedagógmi. Spomienkovú slávnosť otvorila Mgr. Anna Bolješiková.
Za Spoločnosť M. R. Štefánika sa žiakom
prihovoril jej podpredseda Ing. Ján Tatara.
Žiaci si prezreli dokumentárny film o živote
a diele generála: Štefánik – príbeh hrdinu,
IV. diel “Vlasť“ od Dr.Pavla Kanisa.
Ústredná spomienka na tragickú smrť generála sa ako každoročne konala v predvečer
smrti, 3. 5. 2016 v rodnej obci Košariská
a na mohyle na Bradle, ktorej sa zúčastnili
aj niektorí členovia klubu SMRŠ v Piešťanoch.
Členovia klubu Spoločnosti M. R. Štefánika a žiaci ZŠ M. R. Štefánika si 4. mája v
Piešťanoch si uctili pamiatku gen. Štefánika
položením venca a kytičky k plastike M.R.
Štefánika v Mestskom parku pri Balneologickom múzeu, kde je súčasne aj stála expozícia o jeho diele.
Klub SMRŠ v Piešťanoch v spolupráci so
ZŠ M.R.Štefánika v Piešťanoch uvažuje
o prebudovaní školskej záhrady na Náučný
park gen. Štefánika.
Pavol Masaryk
Pamiatke Milana Rastislava Štefánika sa poklonil na Bradle aj 88-ročný Jozef Zliechovec z Horných
Hámrov. Ako sám hovorí (a aj píše),
že sa klania najvzácnejšiemu Slovákovi slovenského národa. On sám je
synom vojaka, ktorý bojoval počas
prvej svetovej vojny v severnom Taliansku v novembri 1917 a osobne sa
stretol s M. R. Štefánikom. Na základe rozprávania svojho otca si obaja
počas celého svojho života M. R. Štefánika nesmierne vážili a vážia.
Ďakujeme za milý list

Z rúk prezidenta SR prevzala menovací dekrét profesorky v oblasti
kybernetiky dlhoročná členka S MRŠ
Ing. Jarmila Pavlovičová CSc.
Srdečne blahoželáme!
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LISTY Z PRAHY
V súvislosti s prijatím nových Stanov Spoločnosti sa 10. decembra 2015 konala mimoriadna Valná hromada. Bola zvolaná v súvislosti
s nutnosťou prijať niektoré zmeny, ktoré vyplývajú z platnosti nového Občianskeho zákonníka. Názov Spoločnosti bol zmenený tak, aby
zodpovedal príslušným ustanoveniam nového
Občianskeho zákonníka. Valná hromada jednomyseľne schválila nový názov Spoločnosti,
ktorý znie Spoločnosť gen. dr. Milana Rastislava Štefánika, z.s., pričom skratka z.s.,
znamená zapísaný spolok. Z toho vyplynula
aj povinnosť Spoločnosti prijať nové stanovy,
ktoré prítomní jednomyseľne schválili. Bolo
schválené tiež nové sídlo Spoločnosti, ktorým
sa stal Slovenský dom v Prahe.

ktorú pripravil výbor Spoločnosti a v ktorej zrekapituloval podujatia, ktoré Spoločnosť pripravila: prednášky, prezentácie nových publikácii,
položenie kvetov k soche M. R. Štefánika na
Petříne a ďalšie. Vyzdvihol dobrú spoluprácu
s ďalšími slovenskými spolkami v Prahe: so
Slovensko–českým klubom, Obcou Slovákov
v Českej republike, Kollárovou spoločnosťou,
Historickou skupinou účastníkov SNP, Slovenským zborom ECAV a Masarykovým demokratickým hnutím. Zdôraznil, že naša Spoločnosť
reagovala na aktuálnu situáciu okolo imigrácie
do Európy a spoločne s inými slovenskými
spolkami usporiadala prednášku prof. Jana
Rychlíka“ Príčiny veľkých imigračných pohybov“. Po prečítaní hospodárskej správy a správy revízora, predniesol podpredseda spoločValné zhromaždenie Spoločnosti gen.dr. nosti Ján Krajč „Návrh programu na rok 2016“.
M. R. Štefánika sa konalo 10. marca 2016 Správy a návrh programu členovia schválili
v Slovenskom dome v Prahe a zúčastnilo sa jednomyseľne. Na programe Valného zhroho 16 členov Spoločnosti a 8 hostí, medzi maždenia boli voľby výboru. Vo voľbách boli
nimi veľvyslanec Slovenskej republiky Peter potvrdení všetci členovia nastávajúceho výWeiss, riaditeľ Slovenského domu a predseda boru, okrem Josefa Vaněka, ktorý odstúpil zo
Svetového združenia Slovákov v zahraničí V. zdravotných dôvodov a nahradil ho Miroslav
Skalský, predseda Obce Slovákov J. Slušný, Surmánek. Spoločnosť má webové stránky,
predseda spolku Detvan M. Hornáček, člen- ktoré sa stali pre členov, ale aj pre verejnosť
ka Komisie pre menšiny pri Magistráte hl. m. zdrojom informácií. Najväčší záujem je o rubPrahy M. Rychlíková, zástupcovia Spoločnosti riku Aktuality a Galériu fotografií. V rubrike Akbratří Čapků H. Zahirovič a O. Rohelová.
tuality je pripravená anketa, týkajúca sa 100.
Na začiatku si prítomní vypočuli prednášku výročia založenia Československej republiky,
Milana Sovilja „Slovenský štát a Juhoslávia ktorej sa môže zúčastniť každý návštevník na1939-1941“. Po zaujímavej a podnetnej pred- šich stránok.
náške predniesol predseda Spoločnosti VojValné zhromaždenie bolo ukončené čašou
tech Čelko správu o činnosti za uplynulý rok, vína a neformálnou diskusiou.

Ani tento rok nezabudli členovia Spoločnosti
gen. dr. M. R. Štefánika na výročie smrti Jána
Kolára a spoločne s členmi Spoločnosti Jána
Kolára a Slovenského zboru ECAV v ČR a
Slovenským inštitútom si ho 25. januára 2016
pripomenuili pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch v Prahe. Účastníci pietneho zhromaždenia pri príležitosti 164. výročia úmrtia Jána
Kolára zároveň pripomenuli aj pamiatku zosnulých členov Spoločnosti – Vojtecha Vecána
a Blaženky Urbanovej.
Cenu Karla Čapka udeľuje Kruh priateľov
českej kultúry v Trenčianskych Tepliciach, kde
rodina Čapkovcov žila v rokoch 1910 až 1923.
Cena je udeľovaná za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov a za prehlbovanie a praktické uplatňovanie československej vzájomnosti. V máji 2016 ju získali historik a predseda
Společnosti M. R. Štefánika v Prahe Vojtech
Čelko, herečka Zuzana Krónerová a režisér
Juraj Jakubisko. Okrem Kruhu priateľov českej
kultúry cenu udeľujú mesto Trenčianske Teplice, Slovenské liečebné kúpele a.s. Trenčianske Teplice a Společnost bratří Čapků Praha.
Cena je udeľovaná od roku 1990 a získalo ju
44 významných osobností Českej a slovenskej
kultúry, napr. Miloš Tomčík, Gabriela Vránová,
Viera Strnisková, Ivan Klíma, Radovan Lukavský, Jozef Króner, Ladislav Chudík, Martin
Huba, Josef Abrhám, Ladislav Ballek, Emília
Vášáryová, Milan Lasica a ďalší.
Zuzana Bukovská

Nové pamätníky Milana Rastislava Štefánika v SR
* Vďaka iniciatíve predsedu klubu S MRŠ v Prievidzi Jozefa
Šimka nová dôstojná busta Milana Rastislava Štefánika skrášľuje
v tomto meste ulicu, ktorá nesie jeho meno. Štefánikova ulica je
štvorprúdová hlavná komunikácia s deliacim pásom zelene cez
kvalitne vybudovanú štvrť, tzv. staré sídlisko. Busta bola osadená
pri príležitosti 97.výročia tragickej smrti M.R.Štefánika. Je vytesaná zo žuly, umiestnená na vysokom leštenom podstavci. Dielo
bolo vytvorené vo firme Pavla
Tonhajzera Kamenzer v Lehote
pod Vtáčnikom. Kvetinová výzdoba a nápis bude pripomínať
trvalú pamiatku na najvýznamnejšiu osobnosť slovenských
novodobých dejín. Podstavec
s bustou sponzoroval a dal postaviť Jozef Šimko.
J. Šimko + S. Maliariková,
foto: Miroslava Šimková
* V dňoch 24. – 27. mája
2016 sa uskutočnil na letisku
Nitra - Janíkovce medzinárodný strojársky veľtrh. V rámci
tohoto podujatia sa uskutočnil
aj prvý ročník výstavy leteckej

techniky AERO-EXPO 2016. V priestoroch AERO SLOVAKIA
a.s. Nitra – letisko Janíkovce 24. mája 2016 o 13.00 hodine slávnostne odhalili sochu gen. Milana Rastislava Štefánika. Autorom
sochy je akad. sochár Ján Svitek. Socha je zhotovená z pieskovca
z Králik pri Banskej Bystrici. Súčasťou zadnej časti sochy je časť
gondoly z lietadla, polámané krídla a vrtuľa. Sochu dala postaviť
spoločnosť AERO SLOVAKIA v spolupráci s Aviatik klubom pôsobiacim pri letisku. Sochu odhalili predseda S MRŠ Jozef Božik
a obchodný riaditeľ AERO SLOVAKIA Viliam Miklík. Slávnostného odhalenia sa zúčastnil autor sochy, zástupcovia S MRŠ a
organizácií, ktoré zhotovenie sochy financovali.
Ján Maniaček, foto J. V. Miklík
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stupca primátora Meudonu Georges
Koch. Jeho Excelencia veľvyslanec
Slovenskej republiky vo Francúzsku
Marek Eštok v slávnostnom príhovore vyzdvihol osobnosť generála Štefánika, jeho zásluhy pri vzniku
prvej Československej republiky a budovaní francúzsko-slovenských
vzťahov. Na záver príhovoru zdôrazňuje a pripomína prítomným výzvy
historicky prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej rade.
Za partnerské mesto Brezno sa prítomným prihovára primátor Tomáš
Abel, za Sekciu európskych záležitostí MZVaMR Francúzskej republiky riaditeľ odboru strednej Európy Max-Olivier Gonnet. Slávnosti
sa zúčastňujú aj zástupca Veľvyslanectva ČR v Paríži druhý tajomník
Petr Reimer, bývalí veľvyslanci Francúzska v SR Albert Turot, Jacques
Faure a Henry Cuny, rektor Slovenskej katolíckej misie v Paríži Mons.
Imrich Tóth, predsedovia krajanských spolkov a slovenská komunita žijúca vo Francúzsku. Po položení vencov a kytíc k Štefánikovej
soche a symbolickej minúte ticha zaznie slovenská hymna, francúzska
Marseillaisa a hymna Európskej únie v podaní krásneho sopránu opernej speváčky a zbormajsterky francúzsko-chorvátskeho pôvodu Sylvie
Vuvic. Slávnostný ceremoniál končí a ja mimo protokolu so súhlasom
organizátorov kladiem k nohám sochy Štefánika malý venček s červenými makmi ozdobený slovenskou trikolórou, ako malý pozdrav z mesta a regiónu, kde bývali príbuzní i matka generála.
Na spomienkový ceremoniál pri soche M. R. Štefánika nadväzuje
kultúrno-spoločenský program pripravený asociáciou France Slovaquie Développement v súčinnosti s radnicou mesta Meudon a Zastupiteľským úradom SR v Paríži, spojený s prehliadkou budovy astronomického observatória v Meudone, v ktorom pôsobil M. R. Štefánik.
V súčasnosti Meudonské observatórium je moderným centrom, ktoré
poskytuje svojim návštevníkom veľa zdrojov pre pochopenie vesmíru.
Podporuje výučbu astronómie organizovaním prehliadok, virtuálnymi
kampusmi, prepožičiavaním putovných výstav, publikáciami, knihami,
CD-DVD prezentáciami, bohatými webstránkami, či modernými riadenými virtuálnymi výstavami. Potom nasleduje komentovaná prehliadka
meudonského Múzea umenia a histórie. V podvečerných hodinách sa
zúčastňujeme besedy a predstavenia nového románu bývalého francúzskeho veľvyslanca v SR (2007 – 2010) Henryho Cunyho s názvom
„Keď sa ťa zima opýta“, v ktorom prezentuje 70 rokov povojnového života na Slovensku. Milé prijatie hostí v spoločenskej sále radnice mesta
Meudon, zvuky fujary a slovenské ľudové pesničky v podaní folklórneho súboru našich krajanoch sú krásnou bodkou za dnešným dňom a za
mojím výnimočným slovensko-francúzskym a francúzsko-slovenským
prepojením. Srdečne ďakujem pani Márii Kvetanovej-Laur a Christoferovi Laur, prezidentovi Asociácie pre francúzsko-slovenské priateľstvo,
za tento krásny zážitok.
Ružena Kormošová

MOJE STRETNUTIE S MEUDONOM
Meudon sa nachádza v údolí rieky Seiny v juhozápadnej metropolitnej oblasti, v približne 9-kilometrovej vzdialenosti od centra Paríža.
V súčasnosti tu pôsobí Centre national de la recherche scientifique
(CNRS – Národné centrum pre vedecký výskum) a L´Office national
d´etudes et recherches aérospatieles (ONERA, Národný úrad pre kozmické štúdia a výskumy), obdoba americkej NASA. Je tu tiež pobočka Parížskeho observatória, ktorého počiatky siahajú do 19. storočia.
V roku 1876 z iniciatívy francúzskeho fyzika Pierra Julesa Césare Janssena (1824 – 1907) bola vytvorená spoločnosť, ktorá sa zaslúžila o vybudovanie observatória na zrúcanine hradu Château-Neuf, vypáleného
v roku 1871 nemeckým vojskom pri obliehaní Paríža. Observatórium
bolo určené pre novú disciplínu astrofyziku.
V roku 1904 sa práve sem vydal M. R. Štefánik, čerstvý majiteľ
vysokoškolského diplomu a doktorského titulu z Pražskej univerzity, pôvodom z Košarísk, z malej dedinky na Myjave. Túžil pracovať
v parížskom Meudone po boku slávnych vedcov Camilla Flamariona
a Julesa Janssena. Možno pred vyše sto rokmi kráčal alejou stromov
k observatóriu plný predsavzatí, keď sa mu otvorila pre očami panoráma s meudonskou kupolou. Odhodlanie splniť si svoj sen - venovať
sa astronómii, sa približujúcou budovou určite znásobovalo. Začiatky
však boli ťažké. Mladý M. R. Štefánik našiel až na jar 1905 pochopenie
u profesora Janssena. Ten si skoro obľúbil mladého vedca pre jeho usilovnosť a talent. Obdobie Štefánikovho pôsobenia v Meudone bolo jeho
najplodnejším. Robil pozorovania a publikoval vedecké články. Rok
1906 bol pre Štefánika vedecky najúspešnejším. Uverejnením siedmich
vedeckých prác sa zaradil do parížskeho vedeckého sveta. Právom ho
možno považovať za zakladateľa československej solárnej astronómie.
Veď za pozorovaním Slnka vycestoval v svojom krátkom živote 7-krát
do rôznych kútov sveta. Staral sa tiež o observatórium na Mont Blancu,
pričom v rokoch 1905 až 1908 vystúpil až 6-krát na najvyšší vrch Európy. Za svoju vedeckú činnosť obdržal cenu Francúzskej astronomickej
spoločnosti, Janssenovu a Wildeho cenu Francúzskej akadémie vied,
v roku 1912 sa stal francúzskym občanom a v roku 1914 ho za jeho
činnosť vymenovali za rytiera Čestnej légie.
Genius loci! Je máj roku 2016. Od založenia observatória uplynulo
140 rokov a od Štefánikovej tragickej smrti presne 97 rokov. Včera sme
s mojimi milými hostiteľmi manželmi Laur vstúpili do domu v 14. parížskom obvode na Rue Le Clerc, kde v rokoch 1907 – 1919 v podkrovnom byte býval Milan Rastislav Štefánik. Uctili sme si jeho pamiatku
pri pamätnej tabuli a tiež pri jemu venovanej stéle a pri stéle na počesť
francúzskych partizánov z druhej svetovej vojny a ich veliteľa Lanuriena na Štefánikovom námestí v 16. parížskom obvode.
Dnes, 4. mája, kráčam s nimi alejou stromov. Srdce sa mi chveje
vzrušením. Prichádzam zo Spiša na východe Slovenska, aby som vzdala poctu Štefánikovi a miestu jeho prvého pôsobenia vo Francúzsku.
O chvíľu vynára sa uchvacujúca panoráma Meudonského observatória.
Schádzame k terase, kde pod ohromujúcou budovou stojí Štefánikova
socha. Verná kópia 2,7 metrov vysokého bronzového breznianskeho pomníka autora akademického sochára Jozefa Pospíšila a architekta Ing.
Emila Beluša, sochy, ktorá bola prvýkrát slávnostne odhalená 5. mája
1929 na námestí v Brezne a v súčasnosti po zreštaurovaní opäť skrášľuje pol druhého desaťročia jeho námestie. Slovenské partnerské mesto
Brezno kópiu sochy darovalo francúzskemu Meudonu v roku 2001.
V mysli mi znejú slová básne mojej vzácnej sprievodkyne a hostiteľky
pani Márie Kvetanovej-Laur, ktoré som opublikovala len pred niekoľkými mesiacmi v mojej knihe o Štefánikovi a jeho rodine. Jej manžel
Christofer vycítil moje duševné rozpoloženie.
Slávnostná ceremónia k 97. výročiu tragickej smrti sa začína slávnostným nástupom s vlajkami. Potom zaznievajú pred účastníkmi verše
spomínanej nádhernej básne s názvom Milankovi R. Štefánikovi, ktorú
napísala Mária Kvetanová-Laur presne pred rokom, v jej osobnom podaní vo francúzskom jazyku. Len trilkot vtákov a jemný závan vetra
dopĺňa jej hlas. Spomienkovú slávnosť otvára a prítomných víta 1. zá-
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Metodický deň Piešťany – Košariská – Bradlo
V termíne 13. -14. mája 2016 sa zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci zúčastnili metodického dňa zameraného
na odborný rast, poznávanie miest spojených so Štefánikom, cestovanie i oddych. Vybrali sme sa na miesta, ktoré často
poznáme len z fotografií, kníh či televízie. Pri organizácii metodického dňa sme úzko spolupracovali aj so Spoločnosťou
M. R. Štefánika.
13. máj 2016 bol venovaný mestu Piešťany. Mgr. Jana Masaryková, členka Spoločnosti M. R. Štefánika, nás zaviedla do
Domu J. Kraska, priblížila nám čaro kúpeľného ostrova, zastavili sme sa pri Pamätníku M. R. Štefánika a prezreli sme si
zaujímavú expozíciu Balneologického múza, ktorej súčasťou je aj Pamätná izba M. R. Štefánika. Príjemný deň obohatilo
nielen stretnutie s pani Masarykovou, ktorá bola našou milou sprievodkyňou, ale aj stretnutie našich zamestnancov s 1.
podpredsedom Spoločnosti M. R. Štefánika pánom Ing. Jánom Tatarom. Potešili sme sa úprimného prijatiu i darčekom,
ktoré sme dostali. 14. máj bol určený prehliadke Rodného domu Štefánika v Košariskách, Pamätnej izby Dušana Samuela
Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a výstupu na Bradlo, kde sme v mene školy položili aj venček.
Ďakujeme Mgr. Jane Masarykovej a Ing. Jánovi Tatarovi za vzácny čas venovaný nám a možnosť rozvíjať vzájomnú spoluprácu so Spoločnosťou M. R. Štefánika. Nám ako zamestnancom školy sa podarilo skĺbiť poznanie s oddychom, odniesť
si množstvo dojmov zo zažitého a stráviť chvíle s priateľmi školy.
Gabriela Aláčová

Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
Nepochopiteľná neúcta k Štefánikovi
„Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud
takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je
idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr,
než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ,
spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je
potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“
Milan Rastislav Štefánik
Už po deväťdesiaty siedmy raz si celý slovenský národ pripomenul tragickú smrť generála Milana Rastislava Štefánika. Z hľadiska moderných slovenských dejín bol jediným
slovenským politikom, ku ktorému sa hlásili predstavitelia
všetkých slovenských politických smerov. Tento rok na Bradle to však nebolo vidno.
A aj ak, predsa len s prižmúrenými očami áno, potom verejnosť nedostala o pietnom akte takmer nijaké informácie.
„Bude to pomaly sto rokov od chvíle, keď sa práve tu so
svojou rodnou zemou navždy rozlúčila osobnosť svetového
formátu. Verný syn svojho národa, ktorému pomohol vydobyť slobodu. Astronóm, politik, diplomat, letec, generál francúzskej armády, organizátor československých légií, minister vojny so svojimi misiami prekrižoval kontinenty. Spolu
s Masarykom a Benešom presvedčili západných spojencov,
že samostatnosť Čechov a Slovákov má zmysel. Založili republiku, ktorá nezmazateľne prispela k rozvoju Slovenska,
našej kultúry, vzdelanosti, demokratickej politiky, slobody
tlače i schopnosti spravovať a vládnuť“ povedal pri mohyle
M. R. Štefánika v Ivanke v príhovore prezident Andrej Kiska
za prítomnosti ministra obrany Petra Gajdoša. Pritom za „…
svojho hrdinu ho pokladali čechoslovakisti i autonomisti, ľudáci i partizáni, demokrati i komunisti (kým im z Moskvy ne-

nakázali, že to má byť ináč), federalisti i stúpenci boja za samostatnú Slovenskú republiku na začiatku deväťdesiatych
rokov minulého storočia, liberáli, kresťanskí demokrati i ľavičiari“ napísal vo svojom stanovisku historik Anton Hrnko.
Milan Rastislav Štefánik je jediný slovenský dejateľ, ktorý
nebol z jednej či druhej strany označený za kontroverzného. Teda opäť slovami historika si pripomeňme význam
osobnosti generála, ktorý je pochovaný na Bradle pre naše
Slovensko: „M. R. Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o národné oslobodenie Slovákov z útlaku, ktorému boli vystavení
v Rakúsko-Uhorsku a o vytvorenie prvej Česko-Slovenskej
republiky, vyhlásenej na konci októbra 1918... Slováci v jeho
osobe našli nespochybniteľný príklad vôle bojovať za svoj
národ a byť v tom príkladom ostatným.“
Jan Černý (Slovenské národné noviny, ročnik 31, č.
19/2016, str. 2)
ooo
Nová vlajková loď našej vládnej letky, Airbus A319-115 sa
odel do slovenských národných farieb: má modročervený
chvost so štátnym znakom. Pozorné oko v ňom rozpozná
črty tváre jedného z našich najznámejších politikov – Milana
Rastislava Štefánika.
(denná tlač, správy)
ooo
Zarastená (neviditeľná) Mohyla M. R. Štefánika
Jedinečné Jurkovičovo dielo, Mohyla – miesto posledného
odpočinku nášho gen. Milana Rastislava Štefánika, pietne
miesto slovenského národa – žiaľ z hlavnej, okoloidúcej
cesty dnes je už dôstojne zarastené. Pri všetkej úcte k našej
prírode, toto nie je miesto ukážky zrelosti stromov, ale mohyla sa znovu musí stať dominantou, rozpoznateľnou z čo
najširšieho okolia – a to vo dne i v noci.
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Toto ma už veľmi dlho trápi a tak to konečne zverejňujem.
Možno niekomu v tejto veci niečo napadne… a snáď ešte
pred blížiacou sa storočnicou. Buďme tomu nápomocní!
Pri rozhovore, už staršieho dáta, so starostkou Košarísk
p. Abramovičovou a evanjelickou farárkou z Košarísk pani
Durcovou, ktoré sú mimoriadne angažované, mi nadšene
rozprávali o už vypracovanom projekte historickej cesty
z rodiska M. R. Štefánika, spred jeho rodného domu (vtedy
evanjelickej fary) s veľkolepou úpravou priestoru pred rodným domom až na Bradlo k mohyle. Myšlienky určite hodné nasledovania. Z dôvodu nedostatočnej verejnej podpory
a nedostatku financií projekt žiaľ nebol realizovaný.
Taktiež sa spomenula aj myšlienka prípadného citlivého dobudovania nejakej reprezentačnej miestnosti na Bradle i s
dôstojným WC, s možnosťou umiestnenia dobových informácií, prípadne s premietaním filmu z pohrebu, či historických dokumentov, aj z prvej svetovej vojny, trebárs i s prehliadkou Jurkovičovej pamätnej izby, aby sa z návštevy Bradla
stal pre každého široko informačný dojemný zážitok. Nie každý stihne ísť na Bradlo, aj do pamätnej izby v Brezovej, či
do košariského múzea alebo evanjelického kostola v rodnej
obci…
Ale toto skutočne nie je na riešenie z rozpočtov Brezovej
pod Bradlom, či Košarísk alebo zo sponzorských darov. Tu
by mal byť celonárodný záujem, s trvalým jasným financovaním krytým štátom, trebárs i za zmeny vlastníckych pomerov voči pozemkom Bradla i s mohylou. Môj názor, aspoň
takto verejne rád prezentujem v nádeji, že raz snáď trošku
pomôže k realizácii dôstojnejšej úcty k nášmu skutočne svetovému velikánovi.
Branislav Neumair
ooo
Na Bradle cez Veľkú noc
V pondelok 28. marca neskoro poobede o 17.20 hod. bolo
Bradlo obsadené naplno. Po serpentínach na Mohylu generála M. R. Štefánika som napočítal 8 áut s návštevníkmi.
Parkovisko a otoč zaplnené, mnohé autá parkovali popri
ceste, už neboli ani voľné miesta. Celkom v priebehu pol
hodiny 38 osobných áut. A to ani nezačala turistická sezóna. Bolo pekne a naraz štyri dni voľna. Koľko mohlo tento
deň prísť osobných áut a návštevníkov na Bradlo? Keďže
na Bradle je TV kamera a z nej záznam, tak potom už to je
jednoduché. Náčelník MsP Maroš Sadák, ktorý mal službu a
monitoroval i návštevy na Bradle, mi potvrdil, že na Bradlo
prišlo skutočne veľa ľudí. Áno, v pondelok 28. marca prišlo
na Mohylu gen. M. R. Štefánika minimálne 300 osobných
áut a celkom viac ako 1000 ľudí. O návštevnosti píšem už
druhýkrát. Cez leto bol uskutočnený prieskum návštevnosti, ktorý jednoznačne preukázal, že na Bradlo chodí stále
viac ľudí. Minulý rok to bolo 70 000 návštevníkov. Vývoj za
posledné tri roky jednoznačne potvrdzuje vysoko stúpajúci
trend návštevnosti. Z tohto pohľadu je naša pozícia v kopaničiarskom kraji bez konkurencie.
Spolu s vami si logicky kladiem nasledovné otázky: Vieme podporiť i zužitkovať záujem v spoločnosti o osobnosť
generála Štefánika a dokážeme vytvoriť pre ľudí, čo prídu
na Bradlo, adekvátne podmienky zodpovedajúce významu
nášho národného hrdinu číslo jeden? Sme schopní reagovať na tento nový fenomén? Alebo budeme ďalej prestupovať na mieste a všetko zostane po starom – urobíme pries-
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tor pre iných a zmôžeme sa na obvyklé nedá sa, nemáme
peniaze...? Nie sú to jednoduché otázky. Sú však na mieste,
aktuálne, ale i naliehavé. Zvlášť za situácie, že nás zanedlho čaká sté výročie tragickej smrti generála Štefánika. Odpoveď na ne si vyžaduje dokončiť začatú cestu realizácie
projektov komplexného dotvorenia areálu Bradla v najbližších troch rokoch. Nadviažme na činy našich predkov. Vo
februári 1921 vznikol Spolok pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi, ktorý dokázal získať potrebnú sumu 2,8
milióna korún na výstavbu bradlianskej Mohyly. Členovia
spolku, ktorý viedol náš rodák Samuel Štefan Osuský, presadili vtedy nevídaný a ohromujúci projekt Dušana Samuela Jurkoviča na výstavbu Mohyly generála M. R. Štefánika
na Bradle. Dokázali to i napriek horším pomerom ako dnes.
Zorganizovali zbierku a po korunách vyzbierali viac ako 2
milióny. A o význame a sile osobnosti generála Štefánika
nepochybovali a verili mu. To bol i dôvod, prečo obecné zastupiteľstvo v roku 1927 rozšírilo pomenovanie z Brezovej
na Brezovú pod Bradlom. Tento príbeh nás zaväzuje, aby
sme i dnes, za podstatne iných podmienok naozaj naplnili
náš vzťah k osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika
i k miestu jeho posledného odpočinku na Bradle.
Prevzaté z časopisu Novinky spod Bradla č. 4/2016
Ján Valihora
ooo
Štefánik a Gándhí
„Silný je ten, kto z tehál, ktoré po ňom hádžu, postaví dom“.
David Brinkley
Už som zopárkrát verejne vyslovil ľútosť nad tým, ako ľahostajne sa my Slovenky a Slováci staviame k našim významným osobnostiam. Ak by sme ich mali toľko ako Česi či Maďari, dva národy, ktoré majú, podľa môjho názoru, najväčší
podiel vynikajúcich ľudí na počet obyvateľov, azda by som
ani toľko nebanoval.
Žiaľ, vynikajúcich osobností rešpektovaných aj v zahraničí
máme iba zopár. Alexander Dubček a Milan Rastislav Štefánik medzi ne nepochybne patria.
Rovnako som
sa
zopárkrát
verejne
vyjadril, že Uhrovec – rodisko
Štúra a Dubčeka a komplex
Košariská
–
Bradlo, by mali
byť pútnickými
miestami Slovákov.
Žiaľ, nie sú
a viem s akými
problémami sa
boria starostky
Uhrovca i Košarísk pani Máčeková či pani
Abramovičová.
Zmienim
len
jeden paradox:
Na Bradle s prof. Josette Baer
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Štefánikovo rodisko – evanjelická fara je v obci Košariská,
miesto jeho posledného odpočinku mohyla na Bradle patrí
do obce Priepasné. Síce len tesne, ale patrí…
Niet pochýb, že ak by obe tieto pamätné miesta boli v jednej
obci, boli by aj iné finančné zdroje a Bradlo by vyzeralo trochu inak. Chodievam na toto pre nás posvätné miesto roky
a rovnako sa vždy snažím priviesť sem aj mojich vzácnych
zahraničných hostí, aby sa oboznámili s miestom pre náš
národ najvzácnejším.
A vždy sem prichádzam v nádeji, že sa „to“ na Bradle zlepšilo. Nemyslím samotnú mohylu projektovanú Dušanom Jurkovičom, ktorá je sama o sebe architektonickým skvostom,
ale jej okolie. Obávam sa, že sa „to“ dokonca zhoršilo.
Pred rokmi, keď som bol na Bradle s profesorkou Josette
Baerovou z Zürichu, bolo možné si pri búdke so suvenírmi
a skromným občerstvením aj posedieť. Dnes sa táto služba
zredukovala len na možnosť nákupu zopár predpotopných
suvenírov, výberu parkovného a požičiavania kľúča od druhej búdky –toaletnej. Aspoň že búdka.
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sa uznanlivo vyjadrila o mojom tričku s originálnym Danglárovým portrétom Štefánika. Na moju otázku prečo takéto
tričká nepredávajú aj v Štefánikovom múzeu, len bezradne
pokrčila ramenami.
Ešteže ako na Bradle, tak i na Košariskách bolo množstvo
návštevníkov, ktorí sa prišli pamiatke M. R. Štefánika pokloniť. Poklonil sa pred ním aj môj indický hosť. Bol potešený
záujmom prostých ľudí o významného syna slovenského
národa.
“Záujmom“ oficiálnych miest, ktoré by sa mali o významné
slovenské pamätné miesto dôstojne postarať sme však boli
sklamaní nielen my. Amrit bol nádherou myjavských kopaníc s dominantným Bradlom okúzlený a vyslovil prianie o rok
sem zájsť opäť. Rád ho tam vezmem v nádeji, že nebude
potrebovať ísť na toaletu…
Zdroj: http://www.jozefbanas.sk/index.php/zaujimavosti/
579-stefanik-a-gandhi
ooo

Štefánik a Gándhí
V sobotu som navštívil Bradlo s mojim vzácnym priateľom,
indickým profesorom Amritom Mehtom, milovníkom slovenskej literatúry (preložil aj môj román Zóna nadšenia do hindštiny) a jeho manželkou pani Minu.
Pán profesor potreboval na toaletu a aj malá búdka sa ukázala napokon lepšia ako kríky. Milá predavačka suvenírov
a strážkyňa WC kľúčov sa ospravedlňovala, že dolu pod
svahom je Chata pod Bradlom, kde sú lepšie služby i toaleta…
Profesor Mehta vie, že Štefánik znamená pre náš národ toľko, čo pre Indov Máhátma Gándhí. Tí, ktorí navštívili areál
Rádž Ghát v Dillí – miesto posledného odpočinku vodcu Indie len s trpkosťou skonštatujú, podobne ako ja, že úcta,
ktorú prejavujú Indovia Gándhímu a Slováci Štefánikovi je
neporovnateľná.
Mohylu, akú má Štefánik Gándhí nemá, ale Rádž Ghát je
obrovský, perfektne udržiavaný park s dokonalými službami,
čistulinkými toaletami, reštauráciami, kde si môžete aj v indických horúčavách oddýchnuť, prezrieť si
knihy a fotografie Gándhího a,
prirodzene, zakúpiť si ich.
Navštívil som aj
múzeum Gándhího v Bombaji. S Amritom
a Minu sme
navštívili
aj
Štefánikovo
múzeum
na
košariskej fare.
Opäť
podobné, rozpačité
pocity. Potešilo
ma, že mladá
dáma – zástupNa Bradle s prof. Amritom Mehtom
kyňa riaditeľky

17. novembra 2015 v priestoroch Štátnej opery v Prahe sa
uskutočnilo po 6-ty krát odovzdávanie ceny Pamäť národa štyrom osobnostiam z ČR a SR. Medzi tohtoročnými
laureátmi bol aj člen Spoločnosti M.R.Štefánika Branislav
Tvarožek z Bratislavy, rodák z Brezovej pod Bradlom. Cenu
udeľuje Post Bellum – nezávislá občianska iniciatíva, ktorú
financujú drobní darcovia – ktorá 14 rokov dokumentuje
v teréne príbehy pamätníkov, ktorí prežili zlomové udalosti
našich dejín a zachovali sa čestne a odvážne. Na podujatí
okrem predstavenia laureáta predstavia aj krátky film o jeho
živote a práci.
Priamy prenos zo Štátnej opery v Prahe vysielala aj Slovenská televízia.
Srdečne blahoželáme
ooo
Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v dňoch 24. – 27.
mája 2016 v Nitre sa uskutočnil súčasne aj 1. ročník výstavy
leteckej techniky AERO-EXPO 2016. Statické expozície historických lietadiel Aviatik Klubu-AERO Slovakia, a.s. a AEROKLUBU Nitra o.z.na letisku Nitra – Janíkovce dopĺňali aj
dynamické letové ukážky rôznych typov lietadiel, vrtuľníkov,
vírnikov a leteckých modelov. Počas ukážok a zoznamovacích letov na letisku boli prítomní výrobcovia a piloti,ktorí
záujemcom dali aj odborné informácie. Súčasťou podujatia
bolo aj odhalenie sochy M.R.Štefánika.
ooo
Pod záštitou predsedu vlády SR, ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR a predsedu Žilinského samosprávneho kraja sa v dňoch 23.-24. júna 2016 uskutočnili XII. Dni
Milana Hodžu, ktorých súčasťou bola vedecká konferencia,
venovaná Jozefovi Gregorovi Tajovskému ako politikovi, legionárovi a spisovateľovi.

BRADLO č. 71

strana č. 24

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
24. 10. 2015 – Spolok rodákov M. R.
Štefánika, Obec Dunajská Lužná, cirkevný zbor a.v. ECAV a ZŠ v Dunajskej Lužnej usporiadali regionálne stretnutie pri
príležitosti 97. výročia vzniku 1. ČSR pod
názvom „Štefánik žije v národe“, nad ktorým prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Stretnutie
sa uskutočnilo v priestoroch MKS v Dunajskej Lužnej s bohatým programom,
v rámci ktorého bola prezentovaná kniha
„Šak to tašké časy bývali – 70 rokov od
nového osídlenia obce Mischdorf“ z pera
Oľgy Reptovej,
7. 12. 2015 – v kongresovej sále vydavateľstva VEDA vyprevadili medzi čitateľov knihy Š. Lubyho „Šibalstvá a roztopaše“ a V. Rušina „EXTRÉMY“,
12. 12. 2015 – stretli sa v myjavskom
hoteli Štefánik členovia S MRŠ z domáceho i z brezovského klubu (Z. Henč, I.
Capek, J. Gálik, M. Maliarik, P. Uhlík) a
diskutovali o spolkovej činnosti i spolupráci v uplynulom roku,
20. 12. 2015 – v štvrtú adventnú nedeľu v Hradišti pod Vrátnom, pripomenuli si sté výročie narodenia básnika Jána
Raka (1915-1969); Mgr. P. Uhlík predniesol z veršov poeta a priblížil čas jeho dochádzky do meštianskej školy v Brezovej
pod Bradlom,
5. 1. 2016 – stretnutie P. Uhlíka s redaktorkou časopisu Život K. Hanzelovou
a ich rozhovor o M. R. Štefánikovi pre tento týždenník,
12. 1. 2016 – pohrebná rozlúčka s Antonom Srholcom v Skalici,
10. 2. 2016 – Revúca sa rozlúčila s
významným miestnym kultúrnym činiteľom a literátom, veľkým sympatizantom
S MRŠ, pánom Dušanom Dubovským.

Česť jeho pamiatke!
17. 3. 2016 – podpredseda S MRŠ Ing.
Ján Tatara sa zúčastnil na pracovnom
stretnutí náčelníka Gen. štábu OS SR
gen. Ing. Milana Maxima s predstaviteľmi
občianskych združení a mimovládnych
organizácií vo veci informovania účastníkov o aktuálnom dianí v Ozbrojených
silách SR a súčasne prediskutovania
konkrétnych zámerov a cieľov ďalšej spolupráce,
26. 3. 2016 – veľkonočný turistický pochod členov klubov S MRŠ z Bratislavy a
Brezovej Štefánikovým rodným krajom z
Myjavy cez Jablonku, Matejovec, Krajné,
Podkylavu do Košarísk,
31. 3. 2016 – 71. výročie oslobodenia
mesta Partizánske. Na podujatí sa zúčastnil Ing. Ján Tatara
29. 4. 2016 – autokarový zájazd záujemcov z Jednoty dôchodcov z Ružindola, sprevádzal po Brezovej pod Bradlom a
na Bradle Mgr. P. Uhlík,
17. 5. 2016 – zúčastnili sa stretnutia
s breznianskym primátorom JUDr. Tomášom Abelom Mgr. M. Gallová a Ing.
Vladimír Faško. Cieľom stretnutia bola
spolupráca v rámci miest BB a Brezno
v oblasti propagácie života a diela M.
R. Štefánika, ako aj možnosť založenia
klubu S MRŠ v Brezne a s ním súvisiace
aktivity. O trošku nás predbehol v rokovaní náš kolega Jaroslav Bartánus z Liptovského Mikuláša…
18. 5. 2016 – Mgr. Peter Uhlík sa v Devínskej Novej Vsi zúčastnil na pohrebe
Doc. Ing. Juraja Cvečku, CSc. (81), nositeľa Pribinovho kríža a bývalého predsedu Spolku Chorvátov na Slovensku,
veľkého ctiteľa M. R. Štefánika. Česť jeho
pamiatke!

19. 5. 2016 – pricestovali vlakom do
Nového Mesta nad Váhom pedagógovia
a žiaci ZŠ M. R. Štefánika Budimír, odkiaľ autokarom firmy Dekabus nastúpili
trojdňovú poznávaciu cestu Štefánikovým
rodným krajom, ktorým ich sprevádzal
emeritný učiteľ P. Uhlík: Bzince pod Javorinou (Ľ. Podjavorinská), Lubina (rodiny
Štúrovcov a Holubyovcov), U Klasovitých
Pamätník 1848, Myjava (D. Krman ml.,
Štefánikova socha, Dom pani Kolényovej), Brezová pod Bradlom (mestské pamiatky, Pamätná miestnosť Dušana Jurkoviča, cintorín), na Bradle Štefánikova
mohyla, Košariská (Múzeum MRŠ, kostol
a cintorín), Hlboké (Hurban – pamätná
izba, fara, cintorín), Sobotište (Múzeum
S. Jurkoviča, náučný habánsky chodník),
Branč - hrad, Turá Lúka (D. Jurkovič),
26. 5. 2016 – v Smoleniciach v okruhu
svojich známych a priateľov uviedol svoju knihu “Rodinná kronika“ prof. Štefan
Luby,
28. 5. 2016 – početná skupina členov
klubov S MRŠ z Brezovej a Starej Turej
sa zúčastnila 53. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Veľkej Javorine
(970),
28. 5. 2016 – rámci Dni mesta Brezno 2016 sa uskutočnil pietny akt kladenia
vencov k pomníku gen. M. R. Štefánika,
2. 6. 2016 – čestný člen S MRŠ, profesor Igor Riečanský, sa zúčastnil v bratislavskom krematóriu ako zástupca nášho
združenia, na pohrebe profesora Štefana
Šľachtu, ktorý zomrel vo veku nedožitých
77 rokov. Česť jeho pamiatke!
7. 6. 2016 – Účasť Ing. Jána Tataru na
slávnostnom vyhlásení ankety „Vojenský
čin roka 2015“, ktorý sa uskutočnil v Klube MO SR v Bratislave

Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
VERDUN 1916 – 2016
Pri spomienke na cesty Spoločnosti M.
R. Štefánika sa mi v mysli vynoril Pamätník vo Verdune. Nebolo to náhodné – veď
v tomto roku si ľudstvo pripomínalo sto rokov od obrovskej masakry, keď vo februári
1916 1400 nemeckých diel, na fronte dlhom
asi 30 km dostalo rozkaz „Páľ!“ Kanonáda
trvala 9 hodín – a to bol len úvod. Mŕtvi sa
denne počítali na tisícky. Za 10 mesiacov
to bolo takmer milión vojakov. Na pruskej
strane 436 tisíc, na francúzskej 535 tisíc
a 9 lotrinských dedín, ktoré ležali na bojisku naveky zmizlo z mapy Francúzska. Po
niekoľkých mesiacoch krajina pripomínala

mesačný povrch, vegetácia takmer zmizla,
všade hŕby mŕtvol… obraz vojnového pekla... obrovský cintorín ľudstva. V decembri
1916 sa vojna pri Verdune skončila. Veľa
vojenských historikov a odborníkov časom
dospelo k názoru, že Verdun nemal skoro
žiadny strategický význam... bol len poslednou prekážkou, ktorá Nemcom bránila v postupe na Paríž.
Slávna pevnosť je dnes už len atrakciou… Pamätník obetiam vojny sa nachádza
asi 3 km od Verdunu. Hrdinské mesto Verdun je symbolom prvej svetovej vojny. 10.
novembra 1920 v srdci citadely bol vybraný
neznámy vojak, ktorý bol pochovaný pod Ví-

ťazným oblúkom v Paríži.
Verdun je symbolom mieru, kde sa v septembri 1984 Helmut Kohl a Francois Mitterand pri spomienkovom akte pri Pamätníku
v Douaumonte počas francúzskej hymny držali za ruky na znak zmierenia a priateľstva
oboch krajín. I v máji tohto roku sa pri pamätníku zišli A. Merkelová a F. Hollande a
na znak vďaky spolu s deťmi vypustili biele
balóny.
My, ktorí sme videli ten obrovský monument vďaky a množtvo stále udržiavaných
hrobov s pietou spominame s vrúcnym prianím – „Už nikdy viac vojna, násilie, smrť!“
-ig-
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NAŠI JUBILANTI
Sedemdesiatpäťka Dušana Podhorského
Dušan Podhorský sa narodil 5. 6. 1941. Deň jeho narodenia je zároveň Dňom životného prostredia. Nehľadám
v tom symboliku, je však skutočnosťou, že náš jubilant je
významným slovenským meteorológom a klimatológom. Je
tvorcom čs. radarovej a kozmickej meteorológie. Nedávno
spomínal, ako na Medzinárodnom veľtrhu v Brne vystavoval automatický systém meteorologických radarových meraní, spoločný exponát Slovenského hydrometeorologického
ústavu, Datasystému a SAV. Predseda vlády Ľubomír Štrougal sa zaujímal, ako systém pracuje. Dozvedel sa, že ukazuje, že nad výstavisko dorazí o osem minút búrkový front pohybujúci sa rýchlosťou 50 km/h. Obloha bola čistá, predseda
vlády nechcel veriť. D. Podhorský mu navrhol stávku. Ak sa
predpoveď splní, vystavovatelia dostanú zlatú medailu veľtrhu. Z tohto vyznamenania sme potom mali aj v SAV radosť.
Podhorského výskumné aj organizačné úspechy ho
predurčili k tomu, že sa stal predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, kde okrem iného vytvoril
Cenu za kvalitu, udeľovanú prezidentom republiky. Predtým
bol predsedom predstavenstva Tatra Air group a jeho ďalšie
kroky viedli na post veľvyslanca SR v Astane s pôsobnosťou
pre Kazachstan a Kirgizsko. V tom období tovarová výmena
medzi SR a uvedenými krajinami narástla.
Dr. Podhorský sa popri výskume venoval výučbe, prednášal na univerzitách v SR, Ruskej federácii, Kazachstane
a Kirgizsku a stal sa členom Petrohradskej akadémie vied.
Svoje mnohoraké úspechy opiera o svoje presvedčenie, že
všetko sa dá a nemá rád ľudí, ktorí vysvetľujú, prečo sa to
alebo ono nedá.
Na tomto mieste nemožno vynechať fakt, že Dušan Podhorský napísal obsiahlu knihu „Štefánikov svet“ a momentálne spracúva ďalšiu slovenskú osobnosť – Mórica Beňovského, a to aj na základe originálnych dokumentov, ktoré
získal v zahraničí.
Prajeme mu zdravie, rodinnú pohodu a úspešné plnenie
jeho projektov, na výsledky ktorých sa tešíme.
Štefan Luby

Karol Steklý má 95
Čestný člen SMRŠ a Klubu priateľov leteckej histórie
Karol Steklý z Opatovej nad Váhom, dožil sa 27. 4. 2016
neuveriteľných 95 rokov.
Jeho mladícky elán a záujem bol zameraný najmä na
leteckú históriu a techniku. Spolu s ďalšími kolegami robil
výkopy lietadiel zostrelených za druhej svetovej vojny na
slovensko-moravskom pomedzí. Časti zbierky boli uložené
aj vo dvore jeho domu. Dnes sú zapožičané v slavičínskom
múzeu na Morave.
Spoločnosť MRŠ si vždy vážila Karolov prínos do zviditeľňovania pamiatky Štefánikovej. Autorovi týchto riadkov
pomohol ako tlmočník pri dvoch cestách do Talianska po
stopách légií. K poznaniu generála prispel aj napísaním knihy Letec Štefánik a Caproni. Výraznou mierou sa pričinil na
vyhotovení makety lietadla Caproni v mierke 1:1, na čom sa

podieľali šikovné ruky pracovníkov a nadšencov z Leteckých opravovní v Trenčíne. V tejto súvislosti rád spomína
na zosnulého riaditeľa opravovní Ing. Antona Zigu, in memoriam čestného člena S MRŠ.
Prajeme jubilantovi dobré zdravie, veľa fyzických a psychických síl pri napĺňaní cieľov, ktoré si vytýčil. Ak mu to
dovolí zdravie, má v tomto roku k 95-tke naplánovaný zoskok z lietadla padákom. Aby sa mu odvážny plán podarilo
realizovať, budeme mu držať palce.
Peter Uhlík

Jubilant Štefan Luby
Si osobnosťou, šľachticom nielen podľa rodinného armálesu, ale podľa ducha a bytia v časoch minulých i prítomných. Si Slovákom, súcim na slovo a súčasne Európanom
v bohatom pôsobení pre dobro a povznesenie ľudského
spoločenstva, rozvoj vedy a kultúry. O Tvojom živote, činnostiach odborných a organizátorských, všeobecne prospešných postojoch ľudských, intelektuálne, politicky, spoločensky významných v rokoch slnečných i chmúrnych bolo
napísané a masmediálne prezentované celkom slušné penzum.
Exaktnosť povolania FYZIK spojená s prírodou, vedeckou i občianskou zodpovednosťou a cit pre krásu v jej rozličných podobách, ako aj vyhranený zmysel pre harmóniu
ducha s matériou sú základné kamene existencie „Človeka
– jubilujúceho mladíka Štefana“ ako všestrannej encyklopedickej osobnosti, bytostne vnímajúceho umenie, humor
a nadhľad, ako súčasť osobného bytia a pôsobenia v prospech súčasnosti i budúcnosti. Homo sapiens v reálnej koexistencii bytia živého s neživým pre jeho dobro.
Pre životný príbeh prof. Štefana Lubyho, ktorý je čestným členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied sa vzťahuje sujet útleho diela Jeana Giono: „Človek,
ktorý sadil stromy“. Poviedka opisuje skutočný príbeh človeka, ktorý sa rozhodol zmeniť pustú krajinu. V každej voľnej chvíli sadil stromy. Vysadil ich veľké množstvo. Mnohé
sa z rôznych príčin neujali. Stále však veril, že časť ostane
a budú rásť na miestach, kde nebolo nič. Veril, že za 10 či
50 rokov budú touto krajinou prechádzať ľudia, nepoznajúci
smäd. Každý z nás mohol, mal a tiež nemusel, nechcel,
nemohol, či dokonca nesmel sadiť stromy. Myslím na tie
abstraktné, aj tie živé s listami a ihličím.
Vážený pán jubilant, prosím o toleranciu pri uvedení myšlienok Jeana Giono. Chcú byť mojim úprimným vyjadrením
vďaky a citov k Tvojej osobnosti, ktoré sú pre Teba charakteristické. Som Ti veľmi vďačný, že som mal príležitosť užívať tiene stromov, ktoré si zasadil a prispievajú ku kultivácii
nielen Ducha, ale aj poznávania môjho i nášho denného
bytia a existencie.
Ad multos annos!
Ku gratulácii prof. Ing. Jozefa Bullu DrSc., sa pripája
aj Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
a redakcia časopisu Bradlo
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NAŠI JUBILANTI

17.3.
12.4.

Jiří Grygar z Prahy
Ján Kyščiak z Piešťan

15.3.
7.4.
2.6.
6.6

50-ku oslávili
Marián Vidovenec z Hurbanova
Ľuba Adamská z Dudiniec
Beata Lukešová zo Zvolena
Slavomír Brza z Dudiniec

K 85-tim narodeninám sme blahoželali
4.1.
Jane Seifertovej –Plichtovej z Prahy
29.1. Oľge Horákovej zo Starej Turej
21.3. Zore Kedrovej z Bratislavy

17.4.

55 narodeniny oslávila
Astrid Lovrantová z Prahy

k 95-tim narodeninám všetko najlepšie sme priali
6.3.
Jozefa Beňovského z Dudiniec
27.4. Karolovi Steklému z Trenčína

11.2.
25.5.

60-tich rokov sa dožili
Ivan Ides zo Starej Turej
Janka Hargašová zo Starej Turej

26.3.
29.3.
17.4.
20.4.
28.4.
17.5.

65-te narodeniny si pripomenuli
Jolana Janíčkárová z Košíc
Anna Nosková z Brezovej pod Bradlom
Ľubomír Bečka z Bojnej
Jaroslav Kramár z Prievidze
Eva Opálená z Prievidze
Viliam Široký z Nitry

25.1.
26.1.
20.2.
11.3.
18.3.
18.3.
27.3.
15.4.
16.4.
24.4.
7.5.
24.5.
29.5.
19.6.
19.6.
21.6.

K 70-ke sme zablahoželali
Darine Novekovej z Košíc
Petrovi Erghovi z Piešťan
Vladimírovi Fajnorovi z Bratislavy
Josefovi Vaněkovi z Prahy
Alžbete Kučerovej zo Starej Turej
Gabriele Kazdovej zo Starej Turej
Elene Šustákovej zo Starej Turej
Zdenke Matějkovej z Lipt. Mikuláša
Emilovi Šimovi z Piešťan
Stanislave Čermákovej z Prahy
Ladislavovi Drugovi z Hurbanova
Emílii Líškovej z Nitry
Milanovi Uhlíkovi zo Starej Turej
Marte Turzikovej z Martina
Valérii Gandelovej z Dudiniec
Anne Hruškovej z Brezovej pod Bradlom

7.2.
10.4.
24.4.
6.5.
18.5.
19.5.
5.6.

Kytica k 75-narodeninám patrila
Jánovi Mosnému z Piešťan
Danielovi Ďuračkovi z Bánoviec nad Bebr.
Erike Antalovej z Piešťan
Štefanovi Lubymu z Bratislavy
Rudolfovi Skopekovi z Myjavy
Igorovi Štubňovi z Nitry
Dušanovi Podhorskému z Bratislavy

3.1.
9.1.
3.3.
15.3.

80-tich rokov sa dožili
Emil Fuska z Nitry
Ján Rajniak z Dudiniec
Pavel Paľuš z Dolných Orešian
Zuzana Bielčiková zo Starej Turej

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…
2.4. nedožité 75. narodeniny Ladislava Balleka
21.3. nedožité 80. narodeniny Františka Keleho
2.3. nedožité 95. narodeniny Branislava Geryka
19.3. nedožité 105. narodeniny Judity Oravskej
S láskou spomíname…
Správa od našich priateľov z Francúzska
S našimi francúzskymi priateľmi v južnom Francúzsku,
najmä s predsedom Paulhanskej spoločnosti priateľov M. R.
Štefánika, p. Joëlom Diazom, udržiavame občasný písomný
kontakt pomocou elektronickej pošty. Naše e-maily sa zintezívnili počas Majstrovstiev Európy vo futbale, pretože sa
konali vo Francúzsku a zúčastnili sa na nich obidve naše národné mužstvá. Vzájomne sme si blahopriali k víťazstvám
a smútili pri neúspechu. My sme držali palce francúzskemu
mužstvu až do finále, ktoré žiaľ, pre nich nedopadlo šťastne.
A potom prišli preteky le Tour de France. Francúzsko
nemá výrazné cyklistické osobnosti a naši priatelia preto zamerali svoju pozornosť a podporu na nášho Petra Sagana. V
týchto dňoch viedla trasa južným Francúzskom a jedenásta
etapa cez Pézenas do Montpellieru, miest, ktoré sme už navštívili a sú nám viac-menej známe. V Pézenas bol dokonca
prémiový špurt a priateľ Diaz deň predtým píše: „Sagan bol
dnes vynikajúci, veľký bojovník, zaslúžil si vyhrať! Zajtra
prechádza Tour cez Pézenas a ja som si už predvídavo zadovážil veľkú slovenskú zástavu, aby sme ho povzbudili!“
Odpovedali sme: „Je to výborné, budeme v duchu s tebou. Si náš vyslanec v Pézenas!“
Nezištné priateľstvo v praxi.
Ladislav Koudelka
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Ocenené osobnosti Spoločnosti M. R. Štefánika
Z rúk primátora mesta Martin Mgr. art
Andreja Hrnčiara prevzal Cenu mesta Martin
PaedDr. Ivan Šabo (čestný člen SMRŠ) za
mimoriadne záslužnú činnosť v oblasti popularizácie astronómie, fotografovania, významnej pedagogickej práce a šírenie dobrého mena
mesta Martin. Spoločnosť M. R. Štefánika oceňuje aj jeho bohatú a záslužnú prácu v Klube
priateľov TGM a MRŠ.
ooo
V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom 24.
januára 2016 bolo slávnostné podujatie pod
názvom „JAVORINA, JAVORINA“. Na podujatí okrem spomienky na 23. výročie vzniku
Slovenskej republiky organizátori podujatia –
Nové Mesto nad Váhom, pobočka Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom a v Bratislave a občianske združenie Javor
– ocenili ďalších svojich podjavorinských rodákov titulom Významná osobnosť Podjavoriny,
Kvalitný produkt Podjavoriny a viacerí prevzali
za svoju prácu ďakovné listy.

Program otvoril spevácky zbor Cantabile hymnickou piesňou „Aká si mi krásna“
a Michal Bartek básňou od Juraja Koutného
„Návraty“. Počas slávnosti vystúpil aj sólista
Opery SND Ivan Ožvát. Slávnostný príhovor
predniesol primátor mesta Ing. Jozef Trstenský,
k prítomným sa prihovoril aj poslanec NR SR
Dušan Bublavý, ako aj richtárka KPR v Novom

ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV

29.1.
5.2.
31.3.

20.6.

1.1. vo veku 98 rokov zomrela Darina
Čičmancová z Bratislavy
sa konal pohreb Jaroslava Novomeského zo Starej Turej, ktorý zomrel vo
veku 89 rokov
zomrela vo veku 79 rokov Viera Šabová z Martina
vo veku 69 rokov opustil svojich blízkych bývalý generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Teodor Pintér
sa v Brezovej pod Bradlom rozlúčili s 86 ročným zakladajúcim členom
SMRŠ Jozefom Škápikom

Česť ich pamiatke, česť ich statočnému životu!
JOSEF ADAMEC
(16. 5. 1945 – 2. 1. 2016)
Bol akousi predĺženou rukou Spoločnosti M. R. Štefánika
s Masarykovým demokratickým hnutím – miestnym klubom
v Kopřivnici. Bol významnou osobnosťou regiónu, štramberským
patriotom a živou kronikou mesta a okolia.
Pán Adamec mal úžasnú schopnosť spájať ľudí spolu, potešiť
ich, rozosmiať… Bol pracovitý, zásadový, zodpovedný, srdečný,
chápajúci, spoločensky aktívny. Svoj celoživotný záujem o históriu našťastie zhmotnil do objavných publikácií, z ktorých je
najznámejší „Čtení o Štramberku“. Bol prirodzene rešpektovanou

Meste n/Váhom Viera Vienerová a richtár KPR
v Bratislave Stanislav Štepanovič. Program
moderovala PhDr. Eva Berková, ktorá predstavila ocenených.
Titul Významná osobnosť Podjavoriny odovzdali t.r. piatim osobnostiam, dvaja boli ocenení titulom Kvalitný produkt a dvaja prevzali
ďakovné listy.
Medzi ocenenými bol aj Mgr. Peter Uhlík (čestný predseda SMRŠ) ako významná
osobnosť Podjavoriny za celoživotnú kultúrno-osvetovú, pedagogickú, športovú a literárno-publicistickú činnosť a rozvoj podjavorinsko-podbradlianskeho kraja a Gymnázium M. R.
Štefánika dostalo titul kvalitný produkt Podjavoriny za vynikajúce výsledky na úseku vzdelávania a výchovy mládeže, za šírenie dobrého
mena mesta a regiónu pri príležitosti 95. výročia založenia školy.
Stretnutia podjavorincov sa začali v roku
1997 – zo stretnutia sa stala krásna a pozoruhodná tradícia.
Viera Nosková

osobnosťou. Typická pre jeho prácu bola skutočnosť, že osloví
náhodného záujemcu, poučeného bádateľa i profesionálneho historika.
Žiaľ, len bol… Odišiel predčasne, nestačil už svoje sny splniť.
Ďakujeme mu za priazeň a priateľstvo.
Nezabudneme

ODIŠIEL ŠTEFAN ŠLACHTA
(6. 12. 1939 – 26. 5. 2016)
Vo veku nedožitých 77 rokov zomrel prof. Ing. arch. Mgr. Art.
h. c. Štefan Šlachta, PhD., bývalý vedúci Katedry teoretických
predmetov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, potom
prorektor a rektor tejto školy, ale aj prezident Spolku architektov
Slovenska, hlavný architekt Bratislavy a istý čas aj poslanec NR
SR. Počas života rád spolupracoval so SMRŠ a bol medzi zakladateľmi Nadácie MRŠ, potom aj členom jej Správnej rady. Patrí
sa preto, aby som ako autor týchto riadkov s úctou na neho zaspomínal z obdobia, kedy sme sa pravidelne stretali.
Poznal som ho ešte predtým, z novín. Prvý raz ma meno Štefana Šlachtu silnejšie oslovilo v gorbačovskom období, keď v politicko-kultúrnom týždenníku Nové slovo volal po záchrane starších stavieb v Bratislave, ktoré projektovala generácia architektov
medzivojnového obdobia. V článku Zabudnutá architektúra spomenul aj meno Juraja Tvarožka, brezovského rodáka. Čítanie evokovalo vo mne spomienky na tohoto Brezovana, lebo v čase jeho
penzie sme spolu bývali v tvarožkovskom meštianskom dome
na rínku (ním projektovanom) a denne sme sa stretali… Potom,
v roku 1988, bol som na doporučenie Dr. Pavla Jurkoviča, najmladšieho syna architekta, pozvaný prednášať do bratislavského
Klubu priateľov českej kultúry – o rodine a rodnom kraji Dušana
Jurkoviča. Pozvánku podpísali Dr. Miloš Tomčík a Dr. Ivan Panenka. Po prednáške, ktorá bola súčasťou výstavy „Architektúra
a interiér na prelome století“, predstavil mi pán Jurkovič okrem
ďalších prítomných i Štefana Šlachtu. Mal som dobrý pocit z jeho
slov, že sa dozvedel zo života Dušana Jurkoviča i fakty, o ktorých
všetko nepoznal.
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Rok po novembri ´89 sme ustanovili Spoločnosť M. R. Štefánika. Spolok architektov Slovenska bol jedným z viacerých profesionálnych združení, s ktorými sme nadviazali intenzívny kontakt,
sledujúci analogické ciele. S MRŠ prevzala morálny dohľad nad
generálnou opravou Štefánikovej mohyly a pri riešení s tým súvisiacich odborných problémov, sme sa na Štefana Šlachtu a ďalších
architektov s dôverou obracali. Keď 12. 12. 1992 vznikla Nadácia M. R. Štefánika, jej zakladajúcu listinu podporilo v Šlachtovej
kancelárii na katedre VŠVU 21 signatárov. Predsedom nadácie
sa stal chemik, profesor Ján Fuska, podpredsedom architekt, profesor Štefan Šlachta a tajomníkom právnik, Mgr. Ján Iždinský.
Bol som členom Správnej rady nadácie plné dva roky. Vtedy sa v
Šlachtovej kancelárii na katedre riešili hlavne problémy spojené s
generálnou opravou mohyly (vymenili sa dvaja dodávatelia), čo
sa ús- pešne dotiahlo do konca v roku 1996. Potom prišla ďalšia
veľká téma – presadenie a postavenie Štefánikovej sochy v hlavnom meste.
V roku 1997 som uverejnil v našom spolkovom časopise
Bradlo imaginárny, silne emotívny Šlachtov List Dušanovi Jurkovičovi . Ako rektor VŠVU ho napísal k 50. výročiu smrti architekta. V závere listu zdôraznil: „Konečne sme sa mohli slobodne
prihlásiť k Vášmu odkazu Majstre!, odkazu najvýznamnejšieho
slovenského architekta 20. storočia. A to je to najdôležitejšie, čo
som Vám chcel po päťdesiatich rokoch napísať...“ Potom, v lete
2001, stretol som sa sa s ním ako poslancom NR SR na Bradle,
kde prišiel v sprievode prezidenta Rudolfa Schustera... Vrátil sa k
nám 26. 9. 2003, kedy po odbornej konferencii, venovanej Štefánikovej mohyle a jej tvorcovi Dušanovi Jurkovičovi ( prednášky
Ján Bahna, Peter Macho, Dana Bořutová, Alojz Medár, Peter Uhlík, Ján Iždinský a Ján Fuska), prečítal profesor Šlachta slávnostný prejav na bradlianskej mohyle, od ktorej odhalenia uplynulo
75 rokov (23. 9. 1928). Spomenul význam Jurkoviča pre československú a slovenskú architektúru, vyzdvihol vysokú umeleckú
hodnotu mohyly a spomenul Tatarkovo prirovnanie o jej štyroch
stélach, pripomínajúcich štyri veže mestskej obce – Bratislavy...
V časopise Bradlo sme v roku 2004 vinšovali Štefanovi Šlachtovi
i k 65. narodeninám a gratulovali sme mu k udeleniu prestížnej
Ceny Emila Belluša. Na margo tejto udalosti jeho kolega a priateľ,
vtedy doc. Ing. arch. Ján Bahna, povedal: Keď sme sa v zahraničí
pýtali – koho zo slovenských architektov poznajú, väčšinou odpovedali, že Štefana Šlachtu.“ On sám sa vyjadril, že architektúra
je zložitý proces, pri ktorom vstupuje do hry všeličo: od peňazí,
cez prostredie a rôzne tlaky, často aj politické, až po inteligenciu
stavebníka…
Aj napriek zložitým obdobiam, v ktorých profesor Šlachta žil,
zaslúžil o rozvoj architektúry na Slovensku tak ako doteraz málokto a bude nám veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!
Peter Uhlík
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Chalúpky, charitatívneho zariadenia Modrého kríža, zriadeného
pre deti sestrami Royovými. Pod opaterou „tetičiek“ diakonís,
prežil tu chlapec prvých pätnásť rokov života, teda celé obdobie
druhej svetovej vojny a úspešne zvládol i meštiansku školu. Dlhý
čas odlúčenia bol spôsobený vtedajšími imigračnými problémami, hlavne však vojnou. Rodičia na neho finančne prispievali, ale
až v roku 1947 pricestoval za nimi do mesta Bayside, v štáte New
York. Rýchle dostal občianstvo, zmaturoval na gymnáziu a v roku
1954 získal na Queens College v New Yorku bakalársky titul v
odbore politológie. Svoju 32-ročnú profesionálnu kariéru zavŕšil
na poste generálneho riaditeľa veľkých poisťovní. S manželkou
Shirley prežil šesťdesiat rokov a spolu vychovali štyroch synov.
Zosnulý bol stelesnením osudu slovenského prisťahovalca v
USA. Ako americký vlastenec si však vážil a ctil svoje historické,
kultúrne i duchovné korene. Čítal slovenskú, ale i svetovú literatúru. Veľa cestoval (v Nepále si adoptoval syna, ktorého nechal
vyštudovať), ale v seniorskom veku sa už permanentne vracal na
Slovensko, predovšetkým do rodného podjavorinsko-podbradlianskeho kraja. V genetickej výbave si ctil a vážil kresťanský
odkaz Kristíny a Márie Royových, miloval aj ďalšieho rodáka,
Milana Rastislava Štefánika.
Autor týchto riadkov sa so zosnulým spoznal po novembrovom
prevrate na košarišskej fare u seniora Ladislava Valáška a obaja
vzácnemu hosťovi odobrili vstup do Spoločnosti M. R. Štefánika.
Potom, až do svojej smrti prispieval Milan Michalec finančne na
aktivity nášho občianskeho združenia. Dostával časopis Bradlo a
medzi americkými krajanmi propagoval našu činnosť. Z každej
návštevy doma sa vracal za Atlantik s novými knihami o slávnom
Slovákovi, ktoré požičiaval priateľom a známym. Sám rád písal
i publikoval, hlavne o svojich bohatých životných skúsenostiach.
Počas dôchodku vo Fredericksburgu, učil ako dobrovoľník desať
rokov nových prisťahovalcov angličtinu.
A teraz to hlavné a bizarné. Zosnulý pán Milan Michalec ešte
za života požiadal svoju manželku a synov, aby bol po smrti pochovaný doma. Rodina jeho túžbu splnila a v rakve dala jeho bezduché telo previesť na rodné Slovensko. Uložený bol do hrobu
na staroturianskom cintoríne blízko „mamičky“ Kristíny Royovej
a sestier diakonís v sobotu 4. júna 2016. Evanjelický pohrebný
obrad vykonali domáci kňaz Radomír Vařák a manželia Lichancovci z Brezovej pod Bradlom. Za S MRŠ sa so zosnulým rozlúčil
autor tejto spomienky. V mene rodiny poďakoval Paul Michalec,
syn zosnulého.
Česť pamiatke pána Milana Michalca!
Peter Pavel Uhlík

ROZLÚČILI SME SA
S MILANOM MICHALCOM
(1932 – 2016)
(Odišiel vzácny človek s nevšedným životným príbehom)
Krátko pred svojimi 84. narodeninami, zomrel 15. januára
2016 v Boerne (USA) dlhoročný člen Spoločnosti M. R. Štefánika, myjavský rodák pán Milan Michalec. V čase svetovej hospodárskej krízy, krátko po jeho narodení, odišli rodičia do Spojených
štátov amerických s úmyslom, že sa pre neho vrátia, len čo sa
finančne osamostatnia. Otec umiestnil Milana do staroturianskej

M. Michalec, s časopisom Bradlo a portrétom generála
Štefánika, v Himalájach v roku 2001 (na horizonte vľavo Mt.
Everest).
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Spomíname a pripomíname si
Vladimír Valach (⁕ 1937 – † 2006)
Dňa 5. marca 2016 sme si so zármutkom pripomenuli
úmrtie slovenského diplomata, ekonóma a spisovateľa Doc.
Ing. Vladimíra Valacha, CSc, ktorý pre Slovensko a naše
mesto Brezno urobil mnoho veľkých činov.
Už štúdium na Ekonomickej univerzite v Prahe predznačilo jeho životnú cestu – bankára, ktorým bol celý aktívny
život. Do povedomia širokej slovenskej laickej verejnosti
vstúpil začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, keď ako
prvý viceguvernér Emisnej banky ŠBČS v Prahe nás občanov Československej republiky oboznamoval prostredníctvom televízie s funkciou peňazí, ktoré v tom čase znamenali
veľkú turbulenciu v súvislosti so zmenami politického systému.
Jeho ďalšou profesionálnou cestou, ako prívrženca Francúzska bolo založenie Francúzsko-Slovenskej obchodnej
komory a svoj pozitívny vzťah k Francúzsku zúročil aj v roku
1997, keď bol vymenovaný za slovenského veľvyslanca v
Paríži.
Treba poznamenať, že Meudon je súčasťou veľkého Paríža a miestom, kde pôsobil veľký syn slovenského národa
M. R. Štefánik. Mesto Brezno chcelo tieto vzťahy povýšiť na
vyššiu úroveň a uzatvoriť „Dohodu o vzájomnej medzinárodnej spolupráci“ s mestom Meudon. A práve pri návšteve mesta Meudon bolo prvé oficiálne stretnutie s pánom veľvyslancom, kde sa následne zapísali tézy vzájomnosti týchto miest,
čím sa mesto Brezno dostalo „do sveta“ družobných miest
Meudonu a miest z Nemecka, Belgicka, Poľska a iných.
Pán veľvyslanec, ako veľký priaznivec a obdivovateľ gen.
M. R. Štefánika si pri jednej návšteve Brezna všimol sochu
tohto velikána Slovenska na námestí, čo bol impulz takúto
sochu inštalovať priamo v Meudon. Slovo dalo slovo, .... a
kópia sochy M. R. Štefánika bola v roku 2001 odhalená v
blízkosti hvezdárne, kde Štefánik pôsobil.
Pán Vladimír Valach za svoje zásluhy a príspevok k rozvoju slovensko-francúzskych vzťahov bol ocenený rádom
Rytiera čestnej légie Francúzskej republiky a ďalšími oceneniami. Mesto Brezno si pána veľvyslanca v roku 2001 ocenilo
udelením čestného občianstva mesta Brezna.
Doc. Ing. Vladimír Valach CSc., bol ocenený In memoriam čestným členstvom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Na pána veľvyslanca Doc.Ing. Vladimíra Valacha, CSc,
my Brezňania – ale určite nielen my – budeme stále spomínať ako na človeka, ktorý pre Brezno a Slovensko veľa dobrého urobil a so cťou hájil a rozvíjal dobré meno Slovenska.
Vladimír Faško
LIST DO VEČNOSTI FRANTIŠKOVI KELEMU
(k nedožitej osemdesiatke)
Drahý Ferko, pred dvoma rokmi si nás prekvapil fatálnym
odchodom a my sme túto skutočnosť len ťažko prijímali. A nielen s tými, ktorí sa Tvojho „dlhočizného lana“ držali , ale aj s
ostatnými Tvojimi obdivovateľmi na Slovensku a v Čechách.
Teraz však imaginárny list píšem za nás, za predstavenstvo i radových členov Spoločnosti MRŠ, lebo pri Tvojej
nedožitej osemdesiatke si ešte viac uvedomujeme hodnotu
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Tvojho prínosu do aktivít nášho občianskeho združenia, ktoré si pomáhal zakladať a verný si mu do smrti i ostal. Roky si
sa podieľal na živej propagácii generálovho odkazu, na presadzovaní občianskeho spolužitia v duchu štefánikovského
patriotizmu a demokratizmu. Milan Rastislav bol našou spoločnou láskou a Ty si sa angažoval v pravdivom šírení jeho
mena nielen tu doma, ale aj vo svete.
Obdivovali sme, ako si sebe vymeraný čas svojim životom ovládol a urobil ho doslova ohybným. Áno, nič výstižnejšieho k tomu nemožno dodať, lebo to, čo si svojim talentom
dokázal, vyšlo z Tvojej vnútornej energie, sebadisciplíny a
schopnosti zorganizovať aj nemožné. Činorodý už dávno
predtým (Mt. Everest 1984), ale hlavne po novembri ´89,
oplýval si nápadmi a skutkami, za ktoré sa Ti dostalo mnoho
verejných uznaní i čestného členstva v našej organizácii.
A čo bolo na Tebe zvlášť vzácne? Nuž predovšetkým to,
že ako učiteľ, milovník hôr, cestovateľ či publicista nežil si
len pre vlastné záujmy, ale rozmanitými spôsobmi, hlavne
literárne a v besedách, si sa rozdával v prospech iných! Vždy
Ti išlo o spoločné dobro, úmerné Tvojmu mysleniu a okolnostiam, ktoré Ťa životom sprevádzali aj s pochybnosťami
(i o sebe samom), čo v primeranej pokore metaforicky očisťovalo srdce od nánosov dobového balastu. Počas nášho
posledného rozhovoru, krátko pred Tvojou smrťou v chalupe
na brezovskej kopanici, reflektoval som Ťa v zápisníku ako
rytiera kalokagatie, bytostne už meditujúceho po duchovnej
vertikále. Áno, ponad všetky Tebou dosiahnuté kóty hôr tejto
Zeme, upieral si zrak už viac smerom k Absolútnu, zapísal
som si.
Avšak, aj napriek poznanému, ešte mnohé z Tvojho génia ostáva pre nás tajomstvom, ktoré si si odniesol do hrobu.
Bude len na nás aby sme v Tebe tušené spoznávali z množstva Tvojich kníh alebo z indícií virtuálnych, in memoriam
dialógov s Tebou. Preto Ferko, aj keď si odišiel, ostávaš s
nami, lebo dobré duše s telom nehasnú (Tacitus).
Spomína na Teba, 19. marca 2016, Tvoj priateľ Peter Uhlík
Prvá dáma slovenskej astronómie –
RNDr. Ľudmila Pajdušáková, CSc.
(1916 – 1979)
Narodila 29. júna 1916 v Radošovciach pri Senici v rodine obchodníka ako najstaršia zo štyroch súrodencov, kde
navštevovala aj základnú školu. Reálne gymnázium absolvovala v Kláštore pod Znievom (1927-1935), kde ju zastihla
nečakaná smrť matky. Keďže otec zomrel ešte skôr (1932),
stala sa sirotou, čo značne narušilo jej budúce plány, ale
svojho cieľa dosiahnuť vysokoškolské vzdelania sa nevzdala. Aby sa postarala o svojich mladších súrodencov, zapísala
sa po smrti matky v roku 1935 na Učiteľský ústav, kde v roku
1936 (17. júna) zložila skúšku dospelosti a hneď po prázdninách začala učiť. Najprv ako výpomocná učiteľka a po 8
rokoch končila ako odborná učiteľka na viacerých školách
Slovenska (Kučišdorfe, Slepčany, Štiavnik, Brvnište a Trenčianska Teplá).
Prvého júla 1944 prišla na základe inzerátu pracovať na
Štátne observatórium na Skalnaté pleso (hvezdáreň), ktoré
sa v roku 1953 stalo súčasťou novovzniknutej Slovenskej
akadémie vied (SAV) ako Astronomický ústav SAV. V ňom,
s výnimkou posledných 4 mesiacov svojho života, keď bola
na dôchodku, pracovala až do svojej smrti (5. 10. 1979).
Začínala ako technik - pozorovateľ, od roku 1950 ako
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odborný pracovník (Univerzitu Komenského v Bratislave absolvovala diaľkovo). Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.)
získala obhajobou vedeckej práce na „Asymetria slnečnej
koróny“ v roku 1966. Z míľnikov jej osobného života treba
spomenúť sobáš so svojim kolegom Doc. RNDr. Antonínom Mrkosom, CSc., (1949), rozvod v roku 1961, narodenie
syna Ivana (1953) a druhé manželstvo s Tiborom Hrčekom
(1963). V polovici júla 1958 sa stala riaditeľkou Astronomického ústavu SAV a skončila 31. 3. 1979. Ústav preberala
s počtom pracovníkov okolo 18, a odovzdávala ho s počtom
okolo 50, z toho viac ako polovica vysokoškolákov.
Pôsobenie Ľudmily Pajdušákovej a jej prínos pre slovenskú astronómiu môžeme rozdeliť do nasledujúcich činnosti: pozorovateľskej, interpretačnej, popularizačnej a organizačnej, ktoré sa medzi sebou časovo prekrývajú a jedna na
druhú nadväzujú. Do povedomia slovenskej verejnosti však
najviac vstúpila objavom piatich nových komét:
• Pajdušáková – Rotbart – Weber (30. máj 1946)
• Pajdušáková – Mrkos (15. február 1948)
• Honda – Mrkos – Pajdušáková (3. december 1948)
• Pajdušáková (4. február 1951)
• Pajdušáková (3. december 1953).
Je kuriozitou, že hoci používala po sobáši meno po dr.
Mrkosovi, kométy sú pomenované podľa jej rodného priezviska. Za objavy komét dostala v roku 1956 Rád práce.
Vedecko-odborná publikačná činnosť
Ľudmila Pajdušáková publikovala od roku 1951 dvadsať vedeckých a niekoľko desiatok odborných prác. Z jej
odborných publikácií hodno spomenúť: Ako vznikla Zem,
Pozoruhodné úkazy na oblohe (obe 1953), Nekonečný vesmír (1954), Zrodenie našej Zeme (1955), Hviezdy a jadrová
energia (1957), O Slnku a vzniku slnečnej sústavy a Pred
letom na Mesiac (obe 1958).
Obdiv k rodákovi zo Záhoria – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi – ktorého smrť v roku 1919 vážne zasiahla jej rodinu jej ukázal cestu k vede, ktorá hrala prím v povojnových
rokoch. V roku 1970 jej vyšla pozoruhodná kniha „Dr. M. R.
Štefánik astronóm“ (vydavateľsto Obzor), ktorá sa, žiaľ, pre
pomery po roku 1968 musela skartovať. Knihu nezachránilo
ani zvučné meno jej autorky. V knihe sa zaoberá činnosťou
Štefánika ako astronóma, ktorý okrem iného svojho času
povedal: „Astronómia je mierou kultúry“. Tieto slová Ľudmila
Pajdušáková realizovala formou popularizácie astronómie
počas celého svojho aktívneho života po celom Slovensku.
Cítila, že Milan Rastislav Štefánik je nespravodlivo zatracovaný a chcela ho v očiach odbornej verejnosti zrehabilitovať.
Túžba človeka po vedomostiach je trvalá.
Ľudmila Pajdušáková bola v tomto smere veľmi aktívna.
Populárno-vedecké prednášky realizovala už od svojej mladosti. Ako učiteľka mala k tomu blízko a prednášala veľmi
pútavo. Vo svojich vedecko-populárnych článkoch, ktoré sa
začali objavovať už okolo roku 1947 a publikovala ich viac
ako sto, zrozumiteľnou formou písala o vesmírnych telesách.
Nedá mi neuviesť, že viacerí jej poslucháči ešte aj dnes spomínajú na jej zaujímavé astronomické prednášky, ba niektorí
pod ich vplyvom štúdium humanitných vied zamenili za štúdium prírodných vied.
S nástupom do funkcie riaditeľky 16. júla 1958 jej začali pribúdať členstvá vo vedeckých komisiách ČSAV a SAV.
Bola členkou Vedeckých kolégií astronómie, geofyziky, geológie a meteorológie pri ČSAV a SAV, zodpovedným rieši-
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teľom čiastkovej úlohy pre výskum slnečnej aktivity, ako aj
členkou ďalších odborných komisií. Od roku 1967 bola členkou Medzinárodnej astronomickej únie.
V roku 1959 bola spoluzakladateľkou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, a v rokoch 1962 – 1974 jej
predsedníčkou. V roku 1954 stála pri zrode slovenského
amatérskeho hnutia. Tieto, ako aj ďalšie funkcie v iných spoločenských organizáciách, napríklad v rokoch 1961 – 1963
bola členkou Svetovej rady mieru, v rámci ktorej sa zúčastnila na svetovom kongrese obrancov mieru v Štokholme a Najdilli, bola členkou Ústredného výboru Československej mierovej rady v Prahe, členkou Ústredného výboru Slovenského
zväzu žien v Bratislave, členkou Okresného výboru Socialistickej akadémie v Poprade, jej pomáhali lepšie presadzovať
zriaďovanie „ľudových“ hvezdární v okresných mestách, astronomických krúžkov a kabinetov na školách.
Bola spoluzakladateľkou populárno-vedeckého časopisu
Kozmos, ktorého prvé číslo vyšlo v marci 1970 a ktorý Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vydáva dodnes.
Keď sa v roku 1958 stala riaditeľkou, pracovalo v ústave
dvadsať zamestnancov, keď odchádzala, lúčilo sa s ňou
päťdesiat, z toho viac ako polovica vedeckých pracovníkov.
Sústavne podporovala a nabádala svojich spolupracovníkov,
aby si zvyšovali svoju odbornú kvalifikáciu – a to aj pri svojich cestách do zahraničia, ktoré sama zriedka využívala. Po
celý čas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky bojovala za
výstavbu novej, dôstojnej prevádzkovej budovy a pozorovacích pavilónov v Tatranskej Lomnici, ktorých výstavbou sa
začalo 1. októbra 1979 na Starolesnianskych lúkach – Areál
SAV.
Popri všetkých týchto aktivitách dbala aj o sociálne zázemie starších a nových, mladých pracovníkov ústavu formou zvýšenej starostlivosti pri prideľovaní bytov v Tatranskej
Lomnici či Poprade.
Za svoju činorodú prácu získala Ľudmila Pajdušáková viacero významných ocenení. Rad práce (1956), Cena SAV za
vedecko-vzdelávaciu a popularizačnú činnosť (1973), Československá cena mieru (1971), Keplerova medaila ČSAV
(1973), Kopernikova plaketa Poľskej akadémie vied (1973) a
Zlatá medaila Slovenského zväzu žien (1974).
Dr. Pajdušáková pod kupolou hvezdárne prežila 35 rokov. Asteroid č. 3636 nesie meno Pajdušáková. Paradoxne,
návrh na toto pomenovanie dal jej bývalý manžel Antonín
Mrkos, ktorý asteroid objavil v observatóriu Kleť pri Českých
Budejoviciach dňa 17. októbra 1982 (1982 UJ2).
Dr. Ľudmila Pajdušáková CSc. Zomrela 5.októbra 1979.
Česť ich pamiatke!

OZNAM
Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika oznamuje, že Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika sa uskutoční 29. októbra 2016 (sobota) od 10.00 hodiny v
priestoroch Kursalona v Piešťanoch.
Kluby Spoločnosti v mesiaci september dostanú pokyny prostredníctvom svojich predsedov; členovia SMRŠ, ktorí nie sú
organizovaní v kluboch podľa spádovej oblasti a majú záujem
o účasť na Valnom zhromaždení sa vopred musia ohlásiť písomne (mailom, telefonicky) na adresu:
Ing. Ján Tatara, Staničná 53, 921 01 Piešťany, tel.: 0905 392
427 do 15. októbra 2016 (kvôli priestorovým možnostiam Kursalonu). Podmienkou ale je uhradený členský príspevok na rok
2016.
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Listujeme v Encyklopédiách osobností…

Josef Jiří Šnejdárek
Slovenské dejiny určite nemajú na rozdávanie významných vojenských vojvodcov. Ale viacerých aj z toho mála ignorujeme, v tom horšom prípade očierňujeme.
Z politických, ideologických či etnických dôvodov. Medzi nich patrí i generál Josef
Šnejdárek. Štyri desaťročia ho zatajovali, v šesťzväzkovej Encyklopédii Slovenska
o ňom nie je ani riadok. Aj v poslednom období sa málokedy spomína, pritom sa zaslúžil o to, že po prvej svetovej vojne Slovensko obhájilo svoje južné hranice a že tu
vyrástla moderná armáda, ktorá sa odvážne postavila proti nacistickým okupantom.
Narodil sa 2. apríla 1875 v rodine mlynára v mestečku Napajedla pri Zlíne. Ako
trinásťročný si zaumienil, že sa stane tureckým bojovníkom – pašom. Ušiel z domu
s niekoľkými mapami zo školského atlasu. Keď sa mu minuli našetrené peniaze,
jeho púť do Carihradu sa skončila v Terste, kam po mladého odvážlivca prišiel strýko. Malo to dohru – prchkého chlapca vylúčili z gymnázia.
Aby sa podučil disciplíne, príbuzní ho prezieravo dali do pražskej školy kadetov. Patril medzi najlepších žiakov, vynikal najmä v šerme, na hodinách taktiky,
vojenských dejín a spoločenských vied. Pri návšteve Františka Jozefa I. vedenie
školy poverilo Šnejdárka, aby cisárovi hlásil nástup kadetky. S rakúskym mocnárom
zotrval v neformálnom rozhovore. Po absolvovaní pražskej školy pozemného vojska (1891 – 1895) ho prevelili do Budapešti a následne, po povýšení na poručíka
do Tirolska – do Innsbrucku. V rámci „ svojej dovolenky“ sa vybral na dovolenku
k Iónskemu moru: ponúkol svoje služby osmanskému veliteľovi Prevezzy; neskôr sa
vydal na potulky po severnej Afrike, dostal sa až do Guiney. Keď po dvoch rokoch
dočerpal matkino dedičstvo, prihlásil sa do Cudzineckej légie ako radový vojak.
Zamlčal, že už absolvoval kadetskú školu. Chcel začať od piky.
Ako príslušník francúzskych koloniálnych jednotiek sa zúčastnil na vojenských
výpravách do Maroka. Nadporučík pluku alžírskych strelcov Josef Šnejdárek sa
4. júna 1912 oženil s Cathérine de Constantin, dcérou zámožného francúzskeho
veľkostatkára. Zoznámili sa v prístavnom meste Oran (dnes Vahran), kde bola jeho
jednotka dislokovaná. Keď vypukla prvá svetová vojna, dobrovoľne sa prihlásil na
francúzsko-nemecký front. Absolvoval ťažké boje na Aisne, Marne, pri Arrase, Somme a Chemin-des-Dames, kde ho viackrát zranili. Nadviazal kontakty so zahraničným odbojom na čele s Masarykom, podieľal sa na formovaní légií z českých
i slovenských zajatcov v západnej Európe, radil Milanovi R. Štefánikovi vo vojenských záležitostiach. Počas 1. svetovej vojny bojoval na západnom fronte a podieľal
sa na formovaní čs. zahraničných légií. V slobodnej vlasti sa Šnejdárek ocitol až
po vyše dvadsiatich rokoch začiatkom januára 1919. Vzápätí ho minister obrany
ustanovil do funkcie veliteľa vojenského inšpektorátu v Moravskej Ostrave. Na tom
by nebolo nič mimoriadne, keby sa tam neschyľovalo ku krvavému konfliktu. Praha
požadovala obnovenie hraníc na historickom základe, Varšava nástojila na rozdelení sporného územia podľa etnickej príslušnosti, a preto bývalé kniežatstvo nechala
vojensky obsadiť. V skutočnosti išlo obom o ostravsko-karvinskú uhoľnú panvu a
o kontrolu strategicky dôležitej košicko-bohumínskej železničnej magistrály. Pražská vláda sa rozhodla pre ozbrojenú protiakciu. Operujúcej armáde velil Šnejdárek.
Napriek tomu, že mu za to ako dôstojníkovi armády Francúzskej republiky, ktorá
bola spojencom Poľska, hrozil vojenský tribunál. Po neúspešných rokovaniach s generálom Franciszkom Xaverom Latinikom vydal 21. januára rozkaz na začatie bojov. Počas týždňa donútil poľské oddiely, aby opustili v podstate celé Tešínsko. Boje
zastavil až nátlak z Paríža, odkiaľ požadovali, aby si znepriatelené strany sadli za
rokovací stôl. To sa už dialo mimo Šnejdárka, ktorého medzitým poslali hasiť oheň
na juh stredného Slovenska. Šnejdárek prevzal 5. júna 1919 velenie nad rozkladajúcou sa pešou divíziou. Rozutekaných vojakov doslova pozbieral po poliach a lesoch,
demoralizované šarže degradoval. Šnejdárkove jednotky 10. júna oslobodili Banskú
Štiavnicu, o tri dni pri Badíne zastavili protiofenzívu Maďarov a postupne vyčistili
celú oblasť od Zvolena až po Lučenec, Levice, Krupinu, Tisovec a Rimavské Brezovo. K neformálnemu čestnému titulu Osloboditeľ Tešínska pribudol Šnejdárkovi
ďalší – Záchranca Slovenska.Ledva na Slovensku utíchli boje, Šnejdárka povýšili
na veliteľa Veľkej Prahy. Počas mobilizácie v roku 1921, keď sa rakúsky excisár
Karol I. (a posledný) pokúšal o návrat na uhorský trón, mal Šnejdárek na starosti
obranný úsek pozdĺž Dunaja. Neskôr stál na čele armády pre východné Slovensko
a Podkarpatskú Rus, v rokoch 1932 až 1935 bol krajinským vojenským veliteľom
v Bratislave, kde žil ako dôchodca do 1. júna 1939 – po rozdelení Československa
emigroval do Francúzska. Tam po vypuknutí 2. svetovej vojny znovu ponúkol svoje
životné skúsenosti zahraničnému odboju. Skorý pád Paríža ho však donútil k odchodu do Casablanky.
Udržiaval písomné kontakty s Benešovou exilovou vládou. Mrzelo ho, že sa
pre svoj vek a zdravotný stav už nemôže plne zapojiť do aktívneho zápasu. V roku
1945 sa s nadšením pripravoval na návrat do vlasti, no päť dní po skončení vojny
v Európe 13. mája 1945 v Casablanke (Maroko) zomrel..
Poslednú žiadosť mu splnili až po polstoročí, keď jeho telesné pozostatky spolu
s manželkinými previezli z Maroka do rodinnej hrobky v Napajedlách.
Prezident Tomáš G. Masaryk povýšil Šnejdárka do najvyššej vojenskej hodnosti – na armádneho generála. Šnejdárek odslúžil v uniforme 43 rokov. Zúčastnil sa
na 17 veľkých vojenských operáciách. Pri nich utrpel 40 zranení (prišiel aj o oko) a
získal dve desiatky radov a vyznamenaní.

Dvadsaťpäťročný občasník/časopis BRADLO
Občasník dostal priliehavý názov BRADLO a začínal vychádzať nepravidelne ako cyklostylový príspevok Spoločnosti
M. R. Štefánika na šiestich stránkach v roku 1990.
Po uplynutí pár rokov sa občasník postupne rozrástol čo
do počtu strán, počtu prispievateľov – ale v úprave Mgr. Petra Uhlíka ho dlhé roky tlačila tlačiareň Linea – grafická dielňa
v Brezovej pod Bradlom. Grafickú úpravu realizoval Fedor Mikulčík.
Tak ako sa Spoločnosť M. R. Štefánika počtom členov rozrastala, rástol aj počet záujemcov – odberateľov občasníka
Bradlo. V tých dobách (do r. 2009) občasník nebol spoplatnený
a vlastne bol odkázaný len na dobrovoľné príspevky jednotlivcov, organizácií – sponzorov a na vlastnú podporu hlavného
redaktora – Mgr. Petra Uhlíka.
Z občasníka sa stal v roku 2010 časopis, ktorý vychádza
dva krát do roka – v júli a decembri, pričom vždy mapuje podujatia uplynulého polroka. Od Mgr.Petra Uhlíka prevzala redaktorský post Mgr. Mária Gallová. BRADLO tlačí tlačiareň PN
print s.r.o. v Piešťanoch, s grafikou výdatne pomáha Zdenka
Palkechová.
Od roku 2010 sa mierne zmenila štruktúra časopisu. Vytvorili sme pravidelné rubriky: informácie o spomienkových
slávnostiach na M. R. Štefánika doma a vo svete v máji a júli
v kalendárnom roku, píšeme o klubovej činnosti S MRŠ v SR
a ČR, informujeme o VZ SMRŠ, prinášame reportáže Z ciest
za poznaním, Zo stretnutí s priateľmi (informácie o našich priateľoch v ČsOL, Masarykovom dem. hnutí, v Czechoslovak
real, v Klube generálov SR, a pod.) V Bradle nájdete informácie o zahraničných aktivitách S MRŠ, informujeme o nových
knihách, týkajúcich sa života a diela M. R. Štefánika a légií, ako
aj o zaujímavostiach na internete, prinášame zprávy o nových
pomníkoch MRŠ doma a vo svete, uverejňujeme listy z Vašej korešpondencie. Priestor dostanú aj zaujímavé myšlienky
veľkých osobností, spomíname na tých, ktorí nás predišli do
večnosti a blahoželáme našim žijúcim jubilantom, novomanželom, i malým prírastkom našich členov. V neposlednom mieste dáme priestor aj našim sponzorom a spolupracovníkom –
aspoň grafickým logom ich zariadenia… a vlastne je snahou
uverejniť všetko to, čo Vás zaujíma, o čom nás informujete
a našim prostredníctvom máte záujem dať vedieť o sebe aj
iným na Slovensku.
Kde všade sa dostáva náš časopis? Do 38 okresov a ich
77 dedín a obcí sa dostáva 423 exemplárov (členovia, sympatizanti Spoločnosti), povinné výtlačky dostáva 13 štátnych
vedeckých knižníc, ďalej sú to naši spolupracovníci, kultúrne
a školské zariadenia, samosprávy miest a obcí, ministerstvá
SR, 25 exemplárov sa posiela do zahraničia; Bradlo dostávajú
aj čestní členovia Spoločnosti, autori jednotlivých príspevkov.
Počet výtlačkov k 31. decembru 2015 sa ustálil na počte 700
kusov. Málo či veľa? Posúďte prosím sami.
Milí naši čitatelia, ďakujem Vám za podporu, porozumenie,
prispievateľom za ich príspevky, za každé dobré slovo a uznanie. Ďakujem pracovníkom PN Print za ich snahu pomôcť
a podporiť našu Spoločnosť. Na neposlednom mieste ďakujem
za porozumenie a podporu moje rodine, ktorá trpezlivo znáša
moje vrtochy v období tvorby aktuálneho čísla a rodine Ing.
Jána Tataru – najmä Elenke Ciranovej – za expedíciu jednotlivých výtlačkov.
Verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Mária Gallová
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Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

KURSALON – miesto hodné Vašej návštevy. Historická pamiatka z éry rodiny Winterovcov ponúka pestrý hudobný program,
prenájom sály na svadby, rodinné či firemné oslavy, posedenia
v štýlovom klube alebo chutné jedlá v reštaurácii s veľkou terasou. Kursalon nájdete v zeleni mestského parku priamo v centre
Foto: Tomáš Hudcovič
mesta. Viac na www.kursalon.sk
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za finančné
dary, zaslané od júla 2015 do konca júna 2016:

MESTO
BREZOVÁ
POD BRADLOM

DOPISOVATEĽOM BRADLA
• Termín uzávierky príspevkov do
č. 72 je 1. novembra 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

tlačiareň
Piešťany
www.pnprint.sk

• Z Bratislavy: Jánovi Danekovi, Dušanovi Podhorskému, Štefanovi Lubymu, Petrovi Machovi, Branislavovi Tvarožkovi
• Z Brezna: Tomášovi Abelovi
• Z Mýta pod Ďumbierom: Márii Čellárovej,
• Z Jimramova: rodine Brichtovej
• Zo Sedlísk: Jozefovi Mudroňovi,
• Z Nitry: Kvetoslave Molnárovej
Trnavskému samosprávnemu kraju, Trenčianskemu samospráv• Z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi
nemu kraju, COOP Jednota Senica, Mestu Brezová pod Bradlom,
• Z Partizánskeho: Jozefovi Božíkovi, P. Baginovi,
Varana si s.r.o., DWC Slovakia a.s.
• Z Košíc: Klubu SMRŠ, Daniele Hricovej,
• Za 2% asignačnú daň ďakujeme: rod. Gallovej, Mrzulovej, Valoc• Z Previdze: rodine Koudelkovej,
kej, V. Nociarovej, ako aj všetkým nemenovaným darcom, kto• Z Piešťan: Marcelovi Jurechovi
rých nevieme identifikovať. V budúcnosti prosíme túto skutočnosť
• Z Myjavy: Eve Škarítkovej
oznámiť.
• Z Bánoviec nad Bebravou: Danielovi Ďuračkovi
Ďakujeme!
• Z Martina: Elene Šenoldovej
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„25 rokov þinnosti Spoloþnosti Milana
Rastislava Štefánika“
07/2016

BRADLO – časopis Spoločnosti M. R. Štefánika
Registrované Okresným súdom v Senici pod č. 2-92. Redakcia: šéfredaktorka Mgr. Mária Gallová, (kontakt: marika.gallova@gmail.com, tel.: 0908 853 619).
Adresa pre písomné zasielanie príspevkov: Mgr. M. Gallová, Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica. Za obsah článku zodpovedá autor. Názor autora príspevku
nemusí byť zhodný s názorom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo skrátiť, resp. neuverejniť zaslaný príspevok. Text neprechádza jazykovou úpravou.
Tlač: PN print s.r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany

