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„25 rokov činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika“

Ambície a splnené sny veľkého ega
(v odstupe času)
Každý národ, každý občan je hrdý
a pyšný na najväčších synov svojho národa, ich dielo, na dosah ich práce na
národný a medzinárodný ohlas činnosti týchto osobností. Väčšinou sa medzi
najvýznamnejšie osobnosti každého národa zaraďujú básnici, umelci a vedci,
v oveľa menšom rozsahu aj politici.
Významné osobnosti sa do historického povedomia a kultúrneho diania dostávajú na základe ich publicity
a ocenenia výdobytkov vedy a umeleckého dosahu ich diela. A to všetko
najmä preto, lebo vytvorené hodnoty sú
výsledkom namáhavej duševnej práce,
mysliaceho umu človeka, ktoré v súradniciach plynúceho času neblednú a ani
sa rokmi nevytrácajú. Je tomu tak najmä
preto, lebo dielo týchto vážených osobností preniklo do sveta pokroku, obohatilo ľudstvo o nové poznatky, umelecké
zážitky a posunulo svet civilizačných
premien k vyššej úrovni poznania.
Okrem toho scivilizovali život človeka
a urobili ho krajším, lepším, dôstojnejším, dokonalejším a kultúrnejším.
Medzi významné osobnosti nadnárodného významu patrí aj osobnosť Milana Rastislava Štefánika. K jeho menu
môžeme, lepšie povedané priam musíme pridať viacero prívlastkov- podľa
oblasti, ktorej sa venoval. Jeho život,
práca a skutky sú pre slovenský národ
trvalo zapísané v politických, kultúrnych, vedeckých,cestovateľských, ale aj
v najširších dejinách Slovákov. Svojim
rozsiahlym dielom, celým svojim ťažkým životom vyoral na roli národa slovenského veľmi hlbokú brázdu, ktorú

hádam až teraz, v súčasných premenách
času spoznávame hlbšie a dôkladnejšie.
Čas pokryl jeho život rôznym nánosom
dejinných udalostí vo veľmi širokej optike hodnotiacich pohľadov. Každá politická reprezentácia hodnotila a hodnotí z iného uhla pohľadu jeho osobnosť,
jeho konanie, myšlienky, skutky, ideály,
dielo a veľké činy v politike, diplomacii, vede, kultúre, i v sociálnej sfére.
Vysvetľovanie, objasňovanie, analyzovanie, zisťovanie, hodnotenie
a hľadanie makro, mezo i minisúvislostí vyžaduje ešte namáhavú, veľmi
fundovanú a nezávislú činnosť, ale i
súčinnosť odborníkov z mnohých oblastí a súčasne aj z mnohých štátov.
Štefánikove myšlienky, ideály a hlavne
vykonané dielo v súradniciach vtedajších politických režimov má rozmery
bohato prekračujúce hodnotiace kritériá
iných osobností slovenskej historiografie. Duchovný odkaz M. R. Štefánika
ako politika, zakladateľa československého štátu, verejného činiteľa, vedca-astronóma a meteorológa, vojaka
a generála, letca, diplomata, ministra,
cestovateľa a svetobežníka sa zapísal
do diania a dobovej politickej svetovej
scény nezmazateľným spôsobom.
Veľkosť osobnosti Milana Rastislava Štefánika sa vo všetkých etapách
jeho činnosti, či už išlo o jeho individuálne kvality, duchovný svet, charakter
a či mravenčiu pracovnú usilovnosť –
to všetko sa odrazilo v celkovom obraze
jeho poznávacieho úsilia a v prejavoch
jeho činov, v prospech slovenského národa a jeho budúcnosti.

Na mnohých medzinárodných kongresoch v zahraničí, na ktorých som sa
zúčastnil, sme obyčajne bývali vždy
dvaja v hotelových izbách. Usporiadatelia tak urobili úmyselne, aby sme sa
vzájomne lepšie spoznali a vymenili
svoje názory nielen k témam kongresu, ale aj k bežným problémom života.
V jednej takejto vzájomnej diskusii sa
ma môj spolubývajúci kolega – vtedy
ešte zo Západného Nemecka – opýtal,
akú významnú osobnosť medzinárodného významu, ktorou sa hrdíme má
vtedajšie Československo. Takmer bez
váhania som menoval Jana Amosa Komenského, slávneho a uznávaného pedagóga, didaktika, metodika, ale v istom smere aj politika. Potom prišiel
rad na zakladateľa Karlovej univerzity,
Karola IV. v Prahe, zo spisovateľov
na Karla Čapka, ďalej na zakladateľa
polarografie profesora Heyrovského.
Ale môj spolubývajúci položil otázku:
„a kto je osobnosťou podobného významu, ale je to Slovák a nie Čech?“
Spomenul som si na štúrovcov… i
ďalších, ale môjmu kolegovi to nič nehovorilo. Podobne to skončilo aj s M. R.
Štefánikom. A tak som môjmu kolegovi vyrozprával jeho životopis, priblížil
jeho vedeckú kariéru. Pre Nemcov, rovnako aj pre Francúzov a príslušníkov
iných národov je ťažko predstaviteľná
doba a prostredie, v akom za Rakúsko-Uhorskej monarchie vyrastali budúci
intelektuáli, pochádzajúci z nesmierne
chudobného prostredia, v akom sa narodil a žil Štefánik. Musel sa sám pretĺkať
životom, naviac s podlomeným zdravím, po niekoľkých ťažkých operáciách. Vyštudoval vysokú školu, ktorú
zavŕšil udelením doktorátu, venoval sa
astronómii, podnikal mnohé výpravy na
rôzne observatóriá. Potom sme prešli na
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Štefánikovu diplomatickú a vojenskú
kariéru a jeho najzávažnejšiu zásluhu
pri vytvorení spoločného štátu Čechov
a Slovákov – teda Československej republiky. Žiaľ, skončili sme pri jeho tragickom úmrtí. Ako hovorí Ovidius „Sic
erat fatis“ (tak určil osud).
Už neraz som si uvedomil, že nám
chýbajú veľkí a svetovo uznávaní spisovatelia, básnici, vedci i politici. Ale
to je asi údel malých národov. Kritériá
významu a veľkosti človeka, akým bol
Štefánik, musíme posudzovať s ohľadom na dobu, v ktorej žil a pracoval.
Počas svojho krátkeho, ale nesmierne plodného života musel riešiť úplne
iné, v „jeho“ dobe pre národ kardinálne
a existenčné problémy. Musíme si uvedomiť, že pre Slovensko a Slovákov sa
vtedy svetovými mocnosťami prijímali
najzávažnejšie rozhodnutia. Historická veľkosť Štefánikovej osobnosti, či
už máme na mysli jeho diplomatické,
politické, kultúrne a mnohé iné snaženia bola v tom, že dokázal v správnom
čase a na správnych miestach – prinajmenšom v európskych súvislostiach
a kontextoch, v nesmierne komplikovaných medzinárodných politických
pomeroch – zrealizovať také postupy,
ktoré na konci tohto snaženia umožnil
vznik a existenciu úplne nového štátu
na mape sveta.
I keď od vzniku prvej ČSR musel
náš národ prejsť veľmi zložitým vývojom, mnohé jeho fundamenty sa tvorili
v Štefánikovej dobe a s jeho prispením. Samozrejme nie všetko, čo bolo
hodnotné, významné a vytvorené za
Štefánikovej spoluúčasti sa podarilo zachovať, rešpektovať, zveľadiť a zapísať
ako odkaz predkov. Každá historická
etapa vývoja má svoje selektívne pôsobiace filtre, pričom niektoré artefakty sa
zdôrazňujú, ba dokonca fortifikujú, iné
práve naopak – nihilizujú sa, prípadne
zamlčujú alebo dokonca prekrúcajú.
Žiaľ, je to tak v dejinách mnohých národov.
Zachovanie a ochrana Štefánikových názorov, výsledkov jeho činnosti,
pôsobenia a snaženia je nesmierne dôležité pre kontinuitu a život nášho národa.
Každá spoločnosť je v neustálom a
vo veľmi búrlivom vývine. Ovplyvňujú
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ju mnohé megatendencie a vývinové
prúdy, pričom vždy sú k dispozícii najrozmanitejšie, niekedy aj veľmi rizikové tendencie a alternatívy. Aj v Štefánikovom živote možno preto s odstupom
času a v súčasných existenčných súradniciach nájsť hodnoty, ktoré by si želali
oživenie a reaktualizáciu tých názoro-

Hrdinovi
Bolo raz na svete bezprávie v rozkvete…
národ sa učupil do dedín malých,
ubitý píjaval otroctva kalich.
Hosana! Prišiel rek spanilý,
z kopaníc vyletel mladý a jarý
s odvahou vĺčaťa, s nadšením v tvári;
so vzdorom v srdci a s láskou v duši
tuší, že nový svet na dvere búši –
Ikarom ku Slncu vyletí,
pod nebom, pohľadom sokolím.
Paripy divoké popchne v cval údolím,
ako princ z povestí pretína reťazi –
A keď už zo Slnca hrivy kus odrapí,
keď už chce v nárúčí zapomnieť útrapy
– na zenite žitia – paripy ho schytia
Ikare! Ikare!! –
Všetky slavobrány – štyri sveta strany
plakaly na kare.
Na zvonoch zvonili…
Srdcia sa modlily, kolená klonily,
vďačný národ kľačal u Tvojej mohyly,
kľačí a prisahá: „Zachovám dedičstvo
od vekov – na veky!“
Rudo Brtáň

vých prúdov, ktoré akoby sa na určitý
čas vytratili z nášho života alebo aspoň
zmenili svoju primárnu funkciu.
Poznanie minulosti nášho politického, kultúrneho, ekonomického a sociálneho diania môže nabádať a stimulovať
záujem celého národa k tomu, aby si
vážil prínos a význam práce popredných národných dejateľov v komparácii
so súčasnosťou. Bez ich účasti – a teda
ani bez Štefánika – by sme neboli dnes

tam, kde sme, nebolo by Československo a ani Slovensko.
Od doby, v ktorej žil M. R. Štefánik
sa veľa zmenilo v našom živote. Obrovským pokrokom sú prírodovedné či
technické poznatky. Šírenie vedomostí
prostredníctvom informačných médií
a celý rad iných faktorov zmenili vtedajší svet na nepoznanie. Žijeme v pluralitnej a mnohokultúrnej spoločnosti,
v ktorej tiež musíme akceptovať dôkladné poznanie minulosti, uzemnené
nielen na ten región, v ktorom žijeme,
ale v ďaleko širších súvislostiach európskeho priestoru.
Štefánikovo meno v našej súčasnosti pripomínajú stovky názvov ulíc a námestí, názvy spoločností, škôl, na jeho
počesť boli vydané poštové známky,
stavali sa sochy, razili mince a medaily,
tvorili literárne diela a pod.
To ale ešte stále nestačí. Najmä
u mladej generácie nerezonuje jeho
meno tou mierou a intenzitou, aká mu
patrí. V Štefánikovom životopise nachádzame aj dnes veľa podnetov z jeho
zložitej životnej púte; z toho, kde žil,
kde bádal, kde organizoval, kde riadil, kde usmerňoval, s kým sa stretával a podobne. Z jeho života a konania
možno vyčítať nielen jeho osobné vlastnosti, myšlienkové prúdy, jeho estetické, etické a svetonázorové zameranie.
Vo všetkom a v mnohom sa odráža a odzrkadľuje čo zažil a prežil. Človek jeho
formátu, svojim významom a dosahom
sa vždy prejavoval a prejavuje ako syn
svojho ľudu, ktorý celým svojim životom vyjadroval a vyjadruje národnú
podstatu, z ktorej vyrastal. Jeho život
bol skrz naskrz preniknutý národným
duchom, hoci sa počas svojho plodného
života vždy pohyboval v nadnárodnom
prostredí. Aj keď bol občanom Francúzska, nemohol byť hrdinom bez domova.
Hrdinovia bez národnej tváre nikdy nedosahujú také úspechy ako on. Štefánik vždy konal a jednal v mene svojho
ľudu, myslel v slovenských intenciách,
cítil a preciťoval všetko v slovenských
rozmeroch. Jeho životný údel splýval
s jeho slovenskou hruďou a so slovenským ľudom.
Miroslav Tuma
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136. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika
V júli 2016 uplynulo 136 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika – vedca, diplomata, vojaka, letca, cestovateľa a
politika. V mnohých mestách a dedinách
Slovenskej republiky si pripomenuli toto
výročie a položením vencov a kytíc si uctili
jeho pamiatku. Z mnohých podujatí vyberáme:
KOŠARISKÁ
Spomienkové slávnosti pripravilo v jeho
rodnej obci Ministerstvo obrany SR, Slovenské národné múzeum – Múzeum M. R.
Štefánika a obec Košariská. Ich súčasťou
bolo kladenie vencov a kytíc pred Štefánikovým rodným domom, príhovory hostí
a prehliadka múzea. Z príhovoru ministra
obrany SR Petra Gajdoša vyberáme: „Štefánik je nepochybne jednou z najväčších
európskych osobností 20. storočia, pretože
vždy stál na strane skutočných hodnôt, na
strane mieru, na strane demokracie a otvorenosti. Odišiel z rodného Slovenska, no nie
navždy, ale len načas. Aby sa napokon vždy
vracal k národu a národ k nemu. Štefánik
sa stal pre slovenský národ symbolom pevnej viery a nádeje, symbolom ušľachtilosti
človeka, ktorý v pokore a v pravde kráča za
svojim dielom.“
BANSKÁ BYSTRICA
V banskobystrickej časti Sásová, kde
na pilieri je busta M. R. Štefánika 21. júla
2016 sa uskutočnila pietna spomienková
slávnosť „POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI“. Pamiatku si prišli uctiť banskobystrickí sympatizanti M. R. Štefánika, členovia miestnych odborov Matice slovenskej
z Banskej Bystrice a Brezna, členovia
klubu S MRŠ z Liptovského Mikuláša, ale
slávnosť poctili svojou pritomnosťou aj
primátor a viceprimátor mesta Ján Nosko
a Martin Turčan, prednosta OÚ Karol Konárik, poslanec NR SR Radovan Baláž, občania Sásovej, ale aj Anna Roháčová, ktorá
bola jednou z tých, ktorí bustu M. R. Štefánika zachránili. Program moderovala Mgr.
Mária Gallová, hrou na fujare obohatil program stretnutia Vladimír Homola. Pôsobivú
báseň zarecitovala Mgr. Anita Murgašová.
Slávnostný príhovor predniesol Mgr. Igor
Kovačovič.
„Na počiatku bola krajina. Múdra, prísna, do seba uzavretá. Potom prišiel človek,
ohraničil a na rozhraní vztýčil znamenia.
Bolo v nich všetko a čo potom prišlo trvá
doteraz. Letel si vysoko, vznášal sa nad

nami, nesený veľkými túžbami, snahami.
Národ ťa miloval, junač ťa ľúbila, vlasť
drahá na slávu veniec ti uvila“. (M. Rúfus
a V. Roy)
Daj vám Pán Boh všetkým pekné popoludnie. Počas posledných rokov vznikla
tradícia stretávania sa Banskobystričanov
na tomto pamätnom mieste pri výnimočnej
buste M. R. Štefánika – človeka nášho
rodu, Slováka telom i dušou, ktorý je hoden našej pozornosti a úcty, lebo ako to bol
vyslovil v čase svojho žitia Ľudovít Štúr
„História pre živý národ je tým, čím je svedomie pre človeka“. M. R. Štefánik aj keď
od jeho narodenia uplynulo už 136 rokov
a od jeho odchodu do večnosti 97 rokov,
bol výnimočným hýbateľom našej histórie
a hoci to znie nadnesene – bol bohatierom
slovenského národa. Vyšiel zo skromného prostredia rodiny evanjelického farára
v Košariskách, aby hľadal hviezdy na nebi
i na zemi. Od svojho detstva si vysoko vážil
svoje rodisko i svoju otčinu a natrvalo si do
srdca uložil otcove slová, ktorými ho tento
vyprevádzal na štúdium do Šamorína a jeho
slová patrili vtedy aj všetkým jeho súrodencom: „Viete, čo je váš otec a čo ste vy.
Buďte v srdci vždy dobrí Slováci a nehanbite sa za svoju materinskú reč“. Preto vedel
z úprimnosti svojho srdca ľudí nadchnúť,
povzbudiť a presvedčiť ich svojou otvorenosťou a úprimnosťou, svojim odhodlaním
i pevnou vôľou a aj vtedy, keď sa stal veľkým mužom priamo povedať: „Som Slovák
telom i dušou – neznám lásky polovičatej.
Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich
milovať napriek všetkým ich chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale nevyhnutné je
tiež pracovať a učiť pracovať iných“.
Preto bol M. R. Štefánik mužom činu,
preto bol vynaliezavý, veľkodušný, statočný, rytiersky, pracovitý, skromný a preto
bol opravdivý a s veľkou pokorou napĺňal
svoj život podľa slov: „Kto kráča životom
energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj
osud takmer dokonale. K tomu chcem prispieť i ja. V tom úsilí vidím moju oddanosť
a lásku k môjmu národu a k bytostiam, ktoré sú a budú mi večne milé. Nech je každý
z nás dnes lepším, ako bol včera a vlasť
naša bude veľká a slávna“. Nechcem dnes
hovoriť veci známe o tejto kľúčovej osobnosti našej štátnosti. Vieme veľa o jeho narodení a jeho detstve v Košariskách, vieme
veľa o jeho štúdiách od Šopronu cez Prešporok, Sarvaš, Prahu, Zürich, vieme veľa
o jeho astronomickom pôsobení v Paríži,

Meudone, Mont Blancu, Tahiti, veľa vieme
o jeho diplomatickom i politickom pôsobení v Španielsku, Rusku, Rumunsku, Taliansku i Amerike, veľa vieme o jeho vojenskej
kariére od vojaka, desiatnika až po francúzskeho generála, nositeľa titulu Rytier čestnej légie, ale podnes toho nevieme veľa,
aj keď by sme chceli a mali vedieť o jeho
odchode do večnosti. O tomto všetkom, čo
vieme, ale aj o tom čo všetci nevieme je zákon SNR č. 117, ktorý oficiálne uznal, že
M. R. Štefánik sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Veľa sa o Štefánikovi dozvedeli ľudia na
celom Slovensku v roku 1990 pri uvedení
scénickej kompozície „Syn slnka a národa“
pripravenej vtedajším prvým porevolučným
predsedom Matice slovenskej Ing. arch. Viliamom Gruskom. Veľa o všetkom, čo súvisí s M. R. Štefánikom sa môžeme všetci
dozvedieť z publikácií „ Posol hviezdnych
diaľav“ – v prvej časti – Osudy pamätníkov
na Slovensku od Jána Maniačeka a hlavne
v druhej časti – Fakty a artefakty jedného
života, ktorý vynikajúco zostavila naša tu
prítomná Mgr. Mária Gallová a ktorá bola
na svetlo sveta uvedená 16. apríla 2015
v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici s jej slovami: „Kniha je výzvou ďalším
– mladším, či starším, aby doplnili tie fakty
a artefakty, s ktorými sa v súvislosti s M.
R. Štefánikom vo svojom živote stretnú“.
Matičiari a obyvatelia nášho mesta sa o M.
R. Štefánikovi mohli dočítať aj z jej dvadsiatich precíznych článkov zverejnených aj
v matičnom mesačníku ZVON počas rokov
2009 – 2011 (2009 : č.9 – 11, 2010 : č. 1 11 a 2011 : č. 2 – 7). Za tento významný
počin sa Marike Gallovej, podpredsedníčke
Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku,
šéfredaktorke časopisu Bradlo a dlhoročnej
členke Výboru MO MS spolu so všetkými
vami hlboko klaniam a ďakujem. Vráťte sa
k týmto jej slovám, pozorne si ich prečítajte, hovorte o nich so svojimi potomkami,
aby si osvojili odkazy výnimočného syna
nášho národa, ktoré on počas celého svojho mladého života (umrel 39 ročný) napĺňal
svojim charakterom, svojimi vlastnosťami
a konkrétnymi činmi.
Ak si dnes, tak ako každý rok tu v Sásovej pripomíname všetko to, čo súvisí s M.
R. Štefánikom, ktorého skutky inšpirovali
mnohých v jeho dobe, ale aj mnohé roky po
ňom, súvisí s odkazom druhého predsedu
MS dr. Jozefa Kozáčeka Slovákom: „Milujte vlasť svoju – zem slovenskú. Milujte
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nielen slovom a jazykom, ale hlavne srdcom a skutkami v pravde. V každom čase
otvárajme pre život nášho národa dvere
dokorán a konajme tak, aby sme boli čistí
ako tie horské pramene a pevní ako žulové
tatranské štíty“. Tento odkaz M. R. Štefánik svojim životom vrchovato napĺňal a pre
budúce časy všetkým Slovákom odkázal:
„Slovensko, náš rodný kraj, len sa dobre
rozpamätaj, ako sa ti na ňom žije a to nech
sa v pamäť vryje, že tvoje srdce iba preňho
žije. Stojme teda v slobode a poznávajme
pravdu. Buďme za ňu vďační a vážme si ju,
nielen slovami, ale celým spôsobom nášho
života , lebo náš dlh voči rodnej zemi môžeme splatiť len vtedy , ak budeme žiť a hovoriť pravdu“.
Treba, aby tieto slová nášho národného
velikána tu s nami Slovákmi ostali naveky.
Aj preto Slováci a spolu s nim aj iné národy
sveta po mnohé roky dávajú M. R. Štefánikovi veľkú úctu na mieste jeho trvalého
odpočinku slovami: „Na Bradle štyri vzrastú obelisky, a medzi ne vsadený meteor, rozžeravený dušou pokolení, nám svietiť bude.
A keď víchre zhudú, u nebo bratia prisahať
si budú. A z jeho žiare naberú síl, by náš
rod žil, by náš rod večne žil“. Ďakujem
vám všetkým za dnešné stretnutie a prosím
vzdajme tichým zamyslením poctu človeku, ktorý mal nesmierne rád ľudí a svoju
rodnú vlasť.“
Prítomní zástupcovia organizácií položili kytice a vence k pamätníku. Treba spomenúť, že na úvod odznela slovenská hymna
a na záver hymnická pieseň Kto za pravdu
horí.

17. ročník „Národného behu
generála M. R. Štefánika“ zaplnil
„jeho“ námestie
Po prevzatí 15-ročnej košarišskej „organizačnej“ štafety a minuloročnej brezovskej premiére, sa
v sobotu 2. júla 2016 od skorého
rána začalo s prípravami Štefánikovho národného behu na brezovskom
Námestí MRŠ.
Športové podujatie otvorili: primátorka Brezovej pod Bradlom
Mgr. Eva Ušiaková, riaditeľ pretekov Ing. Jozef Jurášek, ktorý
v súčasnosti zastáva post prezidenta
Slovenskej triatlonovej únie a člena výkonného výboru Slovenského
olympijského výboru, čestný pred-
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seda Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika Mgr. Peter Uhlík, starostka Košarísk, Mgr. Anna Abramovičová, Ivan Ďurkovič, ktorý bol pri
zrode myšlienky tohto behu a Jozef
Repčík, brezovský rodák, ktorý je
momentálne v príprave na XXXI.
Letné olympijské hry v Rio de Janeiro.
Námestie sa postupne zaplnilo
bežcami všetkých vekových kategórií a množstvom divákov.
Pretekalo sa za veľkej horúčavy a
spary. Keď začínali deti, teplota dosiahla 35° C. Behali pred divákmi
ukrytými pod veľkým stanom.
Rozhodcovia ohodnotili v cieli celkove 241 bežcov zo Slovenskej i
Českej republiky. Potešil štart 115
detí, dorastu a juniorov z Brezovej
pod Bradlom, Jablonice, Holíča, B.
Bystrice, Bratislavy, Bor. Mikuláša,
Myjavy, Kyjova, Senice, Záhoráckeho Fénixu, Čachtíc, Bukovca a
Varína.
Potom sa bežali dva hlavné preteky. Trať 5 km bola určená pre ženy
a veteránov nad 70 rokov. Štart i
cieľ bol na námestí, kde vyhrávala
hudobná skupina a tak prítomným
divákom neprekážali časové rozostupy medzi dobiehajúcimi. Zvíťazila
Jana Úradníková z Piešťan (0:19:49
h), druhé miesto vybojovala brezovská rodáčka Erika Farkašová
(0:20:21 h) a tretie tiež domáca Andrea Borovská (0:21:04 h). Z veteránov mužov dobehol prvý Ferdinand
Husár z Trenčína (0:24:36 h), druhý bol František Kubíček z Dolného Poľa (0:25:05 h), tretí František
Kovařík z Břeclavy (0:27:21 h)...
Po nich na ťažkú 14,5 km trasu z
Brezovej cez Bradlo a Košariská
späť do Brezovej, vybehlo spoločne
74 vytrvalcov v piatich kategóriach.
Ako absolútny víťaz sa s horúčavou
i súpermi najlepšie vyrovnal Martin
Vrábel z Piešťan (0:56:25 h), druhé
miesto k radosti domácich divákov
vybojoval Martin Plačko z Brezo-

vej (0:57:13) a tretí dobehol Dušan Tomčal z moravského Lipova
(0:57:58 h). Víťazmi kategórií boli:
Martin Vrábel do 40 rokov, Martin
Plačko nad 40 rokov, Dušan Brezovský z Gbelov (1:02:24 h) nad
50 rokov, Pavol Buchta zo Skalice
(1:23:41 h) nad 60 rokov a Vladimír
Varmuža z Hodonína (1:08:38 h)
nad 65 rokov.
Po vyhodnotení a ocenení najlepších, odovzdali zástupcovia Brezovej a Košarísk diplomy i „svojim“
úspešným bežcom. Starostka Košarísk Anna Abramovičová Slavomírovi Reptovi, ktorý bol najlepší
z Košarišťanov už po deviaty krát
(1:15:01 h). Primátorka Brezovej
Eva Ušiaková zasa ocenila Martina
Plačka.
V tomto roku bol po prvý raz Národný beh gen. M. R. Štefánika zaradený do Moravsko-Slovenského
bežeckého pohára. Jeho organizátori
vyjadrili vysokú spokojnosť s priebehom celého podujatia a riaditeľ
bežeckej ligy Pavel Bíla sa lúčil so
slovami „Zařazení tohoto závodu do
seriálu MSBP byl správný krok.“
Vyjadrená spokojnosť pretekárov je zároveň ocenením všetkých,
vďaka ktorým sa toto pekné športové podujatie mohlo uskutočniť. Poďakovanie patrí Mestu Brezová pod
Bradlom a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu, zamestnancom mestského úradu,
Spoločnosti M. R. Štefánika, dobrovoľnému hasičskému zboru, technickým službám, CVČ Domček,
mestskej polícií, OOPZ, všetkým
dobrovoľníkom a sponzorom.
Gabriela Plačková
V. ročník cykloprejazdu
Košariská – Hodonín
9. – 10. 7. 2016
V dňoch 9. – 10. 7. 2016 sa uskutočnil jubilejný 5. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín. Ak-
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ciu zorganizovali Československá
obec legionárska – Jednota Český
Brod, Nadácia Milana Rastislava
Štefánika v Bratislave a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
v Brezovej pod Bradlom za účinnej podpory miest a obcí Hodonín,
Podbranč, Brezová pod Bradlom
a Košariská. Tento rok cykloprejazd
finančne podporil aj Trenčiansky
samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.
Účastníci cykloprejazdu sa začali
schádzať už v piatok 8. 7. podvečer
v Brezovej pod Bradlom, kde nám
už tradične poskytlo ubytovanie rekreačné zariadenie Partizán; niektorí
účastníci prišli priamo na štart na
Košariskách v sobotu 9. 7. Na štarte
sa zúčastnil aj čestný predseda Nadácie Milana Rastislava Štefánika,
profesor Ing. Ján Fuska, DrSc.
Po prehliadke expozície Múzea
Milana Rastislava Štefánika na Košariskách, pietnom akte pri Štefánikovej soche a krátkych otváracích
prejavoch zástupcu organizačného
výboru Ferdinanda Vrábela a profesora Fusku už nasledoval štart 5. ročníka cykloprejazdu. Prvá časť trasy
viedla historickou cestou z Košarísk
k Mohyle M. R. Štefánika a jeho talianskych spolubojovníkov na Bradle. Po pietnom akte, na ktorom sa
zúčastnila aj primátorka Brezovej
pod Bradlom Mgr. Eva Ušiaková,podal informácie o stavbe mohyly
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pod Bradlom sme si v Národnom
dome M. R. Štefánika pozreli expozíciu v Pamätnej izbe Dušana S. Jurkoviča, kde nám zasvätený výklad
podal historik Mgr.Matúš Valihora.
Po obedňajšej prestávke sme pokračovali smerom na Štverník a Prietrž – osadu U Rehušov, kde sme si
pozreli expozíciu dejín obce Prietrž
a protifašistického odboja. Ďalej
nás trasa viedla cez obec Prietrž,
kde sme sa zastavili pri dome s pamätnou tabuľou a reliéfom ruského
legionára Dušana Hatalu, ktorý bol

Cieľ: Pomník M. R. Štefánika v Hodoníne

príslušníkom 7. pešieho pluku „Tatranského“ a padol v bojoch v oblasti
Bachmača v dedine Doč 10. marca
1918. Cez obec Bukovec sme v podvečer dorazili do cieľa prvej poletapy cykloprejazdu na hrade Branč.Po
utáborení nasledoval príjemný večer
rozprávania a opekania ako aj magická hradná noc pod hviezdami. Za
ochotné poskytnutie súhlasu s prenocovaním na hrade Branč ďakujeme starostovi obce Podbranč, pánovi Ing. Milanovi Kadlíčkovi.
V nedeľu 10. 7. ráno sme po budíčku, raňajkách a uprataní táboriska štartovali do druhej poletapy cykloprejazdu. Cesta nás najprv viedla
do obce Sobotište, kde sme si popozerali habánske pamiatky a potom
sa posilnili výbornými domácimi
haluškami, ktoré pre nás už tradične
Štart: Mohyla M. R. Štefánika
pripravujú v reštaurácii „Matulúv
dvúr“. Ďalšia cesta viedla cez Častkov, Radošovce a Holíč nad Moraprofesor Fuska.
Po zjazde z Bradla do Brezovej vou do Kopčian. V Kopčanoch sme

si pozreli veľkomoravský kostolík
sv. Margity Antiochijskej, barokový
žrebčín „Štít“ a dom, v ktorom bývali rodičia prvého československého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka. Z Kopčian sme pokračovali
po hrádzi rieky Moravy až do cieľa
cykloprejazdu v Hodoníne. Účastníci cykloprejazdu sa najprv zastavili na ulici Dobrovolského pred
budovou č. 6 - sídlom Střední školy
průmyslové a umělecké v Hodoníne, kde stával rodný dom Tomáša
G. Masaryka. Ďalšia zastávka bola
na ulici Na Valech pred domom č. 9,
kde mala 4. 11. 1918 svoju prvú poradu prvá dočasná slovenská vláda
pod vedením MUDr. Vavra Šrobára.
Potom sme už zakrátko dorazili do
cieľa cykloprejazdu pri soche prezidenta T. G. Masaryka na Náměstí
17. listopadu.
Celú podujatie uzavrel pietny
akt za prítomnosti starostu Hodonína, Mgr. Milana Lúčku a riaditeľky Masarykovho múzea v Hodíne
Mgr. Ireny Chovančíkovej, ktorá
je súčasne aj predsedníčkou Masarykovej spoločnosti v Hodoníne. K
dôstojnému rámcu tejto malej slávnosti prispela aj účasť príslušníkov
Československej obce legionárskej
v dobových uniformách. S malým
občerstvením, ktoré účastníkom
v letnom sparne prišlo veľmi vhod,
prišli členky Československej obce
legionárskej z Valtíc a Masarykovej
spoločnosti v Hodoníne.
Po rozdaní propagačných publikácií, účastníckych diplomov
a pamätných odznakov sa piaty
ročník cykloprejazdu uzavrel. Na
tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo
24 účastníkov z toho 18 cyklistov.
Najmladšou účastníčkou V. ročníka
cykloprejazdu bola štvorročná Dorotka Hricová z Košíc, ktorá absolvovala s pomocou rodičov na bicykli celú trasu (!).Vlani sa ešte viezla
vo vozíku, ktorý mala v závese a ťahala mamička. Počasie nám aj tento
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rok opäť prialo: prvý deň iba polooblačno a mierny vetrík, ale druhý
deň už bolo takmer bezvetrie a teda
aj teplejšie; všetci účastníci absolvovali podujatie v zdraví a bez nehody
a tak MUDr. Zdeněk Hlobil, člen
Českej obce sokolskej vo Veselí nad
Moravou nemusel zasahovať.
Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Trnavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie
finančnej podpory podujatiu, za poskytnutie cyklomáp a ďalších materiálov pre účastníkov. Taktiež ďakujeme Mestskému úradu Hodonín za
poskytnutie rôznych máp, prospektov a ďalšieho materiálu pre účastníkov.Všetkým zástupcom obecných
samospráv, predstaviteľom dotknutých obcí, organizátorom, členom
zabezpečovacieho tímu a aj samotným účastníkom cykloprejazdu patrí vďaka za dobre odvedenú prácu
a nezištnú pomoc na úkor svojho pohodlia a osobného voľna. Všetci tak
svojím dielom prispeli k úspešnému
priebehu V. ročníka cykloprejazdu a
k pripomenutiu si našich dvoch významných osobností, zakladateľov
Československej republiky, T. G.
Masaryka a M. R. Štefánika i k posilneniu česko-slovenskej vzájomnosti.
Ferdinand Vrábel
Za Štefánikom na Bradlo
Pod týmto názvom sa v sobotu
16. júla 2016 uskutočnil 22. ročník
turistického pochodu na Bradlo,
ktorý organizuje Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov
– amatérov v Sobotišti v spolupráci s Klubom slovenských turistov
Sobotište. Podujatím si každoročne
pripomíname výročie narodenia dr.
Milana Rastislava Štefánika, ktorý
okrem svojich diplomatických a politických aktivít vykonal aj veľa práce pre rozvoj astronómie.
Štart pochodu bol na námestí
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v Sobotišti, kde malá skupina peších turistov vyrazila už o 6.00 hodine ráno a o tri hodiny neskôr sa
k nim pridali aj cykloturisti. Počasie
síce nebolo ideálne na pozorovanie
Slnka, ale napriek tomu sa po 10.30
hodine na parkovisku pod mohylou
stretlo 14 „skalných“, ktorí si prišli
uctiť pamiatku M. R. Štefánika. Po
krátkom príhovore zakladateľa tohto podujatia, pána Mgr. Ladislava
Košinára položili účastníci kyticu
k mohyle a z rúk predsedov MO
SZAA a KST prevzali pamätné listy
a odznaky.

Účastníci turistického pochodu na Bradle.

Ako som už spomínal, s myšlienkou pripomenutia si osobnosti M.
R. Štefánika ako astronóma prišiel
zakladateľ Hvezdárne v Sobotišti a vášnivý turista Mgr. Ladislav
Košinár. Na rozdiel od oficiálnych
spomienkových slávností, ktoré
sa konajú v máji pri výročí úmrtia
významnej osobnosti slovenských
dejín, sme sa rozhodli organizovať
naše podujatie v júli, pri výročí narodenia M. R. Štefánika. Okrem turistiky si účastníci nášho pochodu
i náhodní návštevníci Bradla takmer
každý rok mohli vychutnať pohľad
na okolité kopanice a vzdialenejšie
vŕšky a pomocou prenosných ďalekohľadov sledovať fotosféru Slnka,
ale aj protuberancie a iné prejavy
aktivity v chromosfére.
Žiaľ, 22. ročník pochodu na
Bradlo bol posledným pána Košinára, ktorý o necelé dva týždne nato
zomrel vo veku 87 rokov. Verím, že

v tradícii pochodov budeme pokračovať i naďalej a týmto spôsobom
si pripomenieme aj jeho prínos pre
turistiku a amatérsku astronómiu na
Slovensku.
Svetozár Štefeček
Stretnutie na Štefáničke
Spoločnosť
M.R.Štefánika,
Miestny klub v Liptovskom Mikuláši zorganizoval v sobotu 16. júla
2016 za spoluúčasti KST, Mesta
Brezno, Obce Podbrezová, HS Nízke Tatry – juh, Železiarní Podbrezová, OU Brezno, Mikroregiónu Chopok-juh v poradí šieste stretnutie pri
príležitosti 136. výročia narodenia
Milana Rastislava Štefánika na
chate pod Ďumbierom, ktorá nesie
v názve Štefánikovo meno. Deň Štefánikových narodenín je pamätným
aj konaním celonárodného stretnutia
dňa 21. júla 1990 ako deň znovuzrodenia Štefáničky. Na tomto stretnutí
bol Chate Hrdinov SNP navrátený
pôvodný názov Chata generála Milana Rastislava Štefánika.
Organizátori stretnutia sa vypravili na chatu už v piatok 15. júla, aby
pripravili všetko potrebné k dôstojnému priebehu podujatia. Za pekného slnečného počasia počas výstupu nikto ani netušil, aké je počasie
v horách nevyspytateľné. Ráno
v sobotu bolo všetko inak. Čierne
mraky z Ďumbierskeho masívu, silný víchor a krupobitie zmenili letnú
pohodu z piatkového výstupu na nepoznanie. V takom silnom vetre sa
spomienkový akt nemohol konať
pred chatou pod pamätnou tabuľou.
Zvolili sme preto krízový variant
v teple jedálne pri praskajúcom ohni
v kozube. Túto zmenu ocenili hlavne prichádzajúci turisti a účastníci
stretnutia, ktorí aj v tomto extrémnom počasí našli odvahu a dokázali
tak pravdivosť Štefánikovej zásady
keď hovorí: „Ja sa prebijem, lebo sa
prebiť chcem!“
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Spomienku na Štefánika zahájila
na poludnie Mgr. Kvetoslava Staroňová prednesom básne od Vladimíra
Roya – Náš Ikarus. Za organizátorov sa postupne prihovorili prítomným účastníkom a hosťom predseda klubu S MRŠ v Liptovskom
Mikuláši Ing. Jaroslav Bartánus,
starosta obce Podbrezová Ing. Ladislav Kardhordo a predseda HS
Nízke Tatry-juh Ing. Jozef Pupák.
Za KST sa prihovoril Ivan Bubelíny.
Vo všetkých príhovoroch rezonoval
význam Štefánikovej osoby v novodobých dejinách Slovenska. Zástupcovia turistickej obce vyzdvihli vo
svojich vstupoch význam Štefáničky pri rozvoji turistického regiónu

Chopok – juh. Na záver sa ujala slova Kvetka Staroňová s básňou Modlitba od Milana Rázusa. Záverečné
verše básne po predčítaní opakovali
všetci účastníci stretnutia. Bola to
skutočne, „MODLITBA!“
Treba povedať, že i napriek vrtochom počasia sa na chate stretla
„pestrá“ skupina ľudí. Okrem členov SMRŠ z Liptovského Mikuláša a z Brezna boli účastní podujatia
turisti z Poľska, Maďarska, skupina
študentov z Bratislavy ako aj miestni
turisti. Pre zaujímavosť najmladším
účastníkom bolo štvorročné dievčatko, ktoré si zo stretnutia odnieslo
Pamätný list. Najvzdialenejší účastník zo Slovenska prišiel z Kútov

a najvzdialenejší účastník z inej
krajiny je študentka zo Singapúru.
Do kroniky klubu sa zapísalo 74
prítomných účastníkov a na mieste
bolo udelených cca 150 Pamätných
listov.
Nakoniec by som chcel oceniť
pevnú vôlu a morálnu silu účastníkov a náhodných turistov, ktorí
i napriek nepriazni počasia dokázali
prekonať nástrahy prírody a prišli
na chatu, aby tak prispeli k dôstojnému priebehu podujatia. Najbližšie
stretnutie sa uskutoční za rok v tretiu sobotu mesiaca júl 2017 pri 137.
výročí narodenia M. R. Štefánika.
Jaroslav Bartánus

Cesty za poznaním…
TRI TÝŽDŇOVÉ POBYTY
ČLENOV Spoločnosti
M. R. Štefánika V ALPÁCH
V dňoch 19. - 25. júna, 3. - 9.
/ 17. - 23. júla 2016, absolvovali členovia Spoločnosti M. R.
Štefánika z Banskej Bystrice,
Myjavy, Bratislavy, Prievidze,
Nitry, Malého Zálužia, Brezovej
pod Bradlom, Brezna, Jablonice, Senice nad Myjavou, Moravského Lieskového, Dolného
Lopašova, Bidoviec, Košíc, Považskej Bystrice, Starej Turej,
Nového Mesta n.V., Žiliny, Modry, Trebejova, Svidníka, Rožňavy, Trenčína, Budimíra, Prešova, Šalgovníka a Drietomy tri
sedemdňové pobyty v Bavorsku
a Tirolsku. Cestovali sme autokarom dopravnej firmy Dekabus
z Brezovej pod Bradlom.
Za východisko sme si zvolili
stredisko Öetz v Öetztalských
Alpách, ubytovanie v susediacich penziónoch Marita a Olympia. Už v nich sme vybadali silný pocit spolupatričnosti medzi
vlastníkmi týchto ubytovacích
zariadení, spolu s ďalšími obyvateľmi komunikujúcimi nemecky. Svoju obec volajú familiárne
aj Gemeinde, čo chápu ako
spoločenstvo rodákov, ktorí pochopili, že keď chcú spolu žiť,
musia aj spolupracovať, čo im

v konečnom dôsledku prináša
prosperitu. Preto sa vzájomne
podporujú, nezávidia si, čo sme
ľahko zistili aj počas tých pár
dní pobytu u nich. Ich závislosť
od prírody a zrastenosť s ňou,
nás priam fascinovali a dodávali
energiu.

kových kategóriach a výkonnostných skupinách. Zatiaľ čo
najzdatnejší vyšli vo vibramách
až na hranicu snehu a glaciálu,
tí ďalší kombinovali lanovky s
pešou turistikou. Najstarší sa do
výšok dostali bezpečnými kabínkami a užívali si výhľady zho-

Skupina „cestovateľov“ pred stanicou v Mittelbergu

Väčšinu turistického programu sme naplánovali v 60 km
dlhom údolí Öetztal. Okrem
strediska Öetz, sú modernou
infraštruktúrou vybavení i v
ďalších centrách (Umhausen,
Öetzidorf, Längenfeld, Sölden,
Obergurgel,Vent…), čo sme
bohato využili vo všetkých ve-

ra nielen na ľadovce, ale priam
na vrcholy trojtisícoviek. Öetztal
Card za 52 eur nám umožnili využiť okrem lanoviek i linkovú autobusovú dopravu, voľné vstupy
na kryté i otvorené kúpaliská,
múzeá či do areálu adrenalínových športov. Zapožičať sa dali
i cestné alebo horské bicykle…

Navštívili sme aj údolie Pitztal,
kde sme pili kávu vo výške 3440
m s výhľadom na Wildspitze
(3774), no ešte predtým sme sa
loďou prepravili jazerom Chiemsee na ostrov Herreninsel , videli sme centrum Tirolska Innsbruck a cestou do vlasti v Solnej
komore Salzburg. Prechádzali
sme bojiskami prvej svetovej
vojny i pamätnými miestami
obetí československého protinacistického odboja. Počas
vyso- kohorských výstupov sme
sa inšpirovali Štefánikom.
Prialo aj počasie, a tak pobyty boli viac ako úspešné. Pričinili
sa o to i tí, ktorí ochotne pomohli
vedúcemu pri napĺňaní bohatého programu: prípravou ešte
doma E. Groh, počas cesty v
Alpách L. Koudelka, J. Krajčírová, I. Capek; L. Marônková, J.
Šašková, I. Tillischová, T. Jakubčiaková, J. Egg, R. Uhlík;
A. Krajčovičová, I. Filipová, O.
Petráška, J. Špitková, M. Stankoviansky, P. Sadák, externe v
Salzburgu Eva Nemcová a V.
Schrederová s manželom. Všetkým srdečná vďaka!
O reflexiach účastníkov pobytu informujeme v pokračujúcej prílohe.
Peter Pavel Uhlík,
vedúci pobytov
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ZÁŽITKY SI CHCEM NAVŽDY
PAMÄTAŤ
Nikdy som si nemyslela, že
uvidím končiare Álp naživo, aj
Wildspitze (3774) a ďalšie štíty… Sú majestátne, veľkolepo
rozložené po blankytnej oblohe
bez oblakov. Všade okolo. Dívam sa do najdiaľnejšieho ďaleka. Dotýkam sa úlomkov, z ktorých sú vyskladané. Teším sa,
že môžem byť, kde práve som.
A ľudia? Väčšinu štefánikovcov som doposiaľ nepoznala,
teraz viem viac. Niektorých
obdivujem lebo majú schopnosť rozdeliť vlastný zážitok
na časti a podeliť sa s takými
ako ja, aby sa hodnota znásobila. Jednoducho „vyčnievajú“,
lebo dokážu to, čo my ostatní
nie. Nenápadní, plahočiaci sa
v robote, ktorá má zmysel pre
iných. Vymýšľajú, vybavujú, informujú nás, tešia. Dohovárajú
predovšetkým sebe, odpúšťajú
iným a opäť plánujú cesty nové,
zaujímavé a zmysluplné. Premýšľajú, tvoria, skladajú, až na
svet prichádza ďalší cieľ. Tvrdohlavo menia myšlienku na skutok, ktorého dôsledkom je aj to,
že ja tiež vidím Alpy so všetkým,
čo k ním patrí. Vďaka pán Uhlík
a priateľka nás všetkých Evka
Groh. Obaja ste znamenití.
Najprv obdivujem panorámu
jazera Mondsee. Potom plavbu
loďou po hladine Chiemsee na
Pánsky ostrov a honosné sídlo
Ludvíka Bavorského v štýle Versailles, obostreté parkom a vôňou storočných líp. Ludvík staval zámky a tak Bavori nemali
peniaze na vojny. Super!... Potom údolie Pitztal s pozemnou
lanovkou Pitztalexpress, ktorú
som nazvala „komínovou lanovkou“, stredisko Arzl s najvyšším
visutým mostom slávneho lyžiara Benniho Raicha.
A Öetztalské údolie s Areou
47 pre adrenalínové športy,
mnohé lanovky ako horské siločiary, vedúce k vrcholom Hohe-Mut Alm (2659), Wurmkogel
(3080), Gaislachkogel (3082),
Acherkogel (2020), z ktorých
je nádherný výhľad. Priesmyk
Timmelsjoch (2509) a ľadovce
Rettenbachergletscher a Tiefenbachgletscher. Najprv sa
zveziem, potom kráčam peši.
Úzky chodník s úlomkami skál,
medzi ktorými je priestor iba pre
moju nohu. A Öetz? Oáza po-

rým vodičom Dekánkom. Bola
som súčasťou cesty, ktorej programu autorkou som nebola ja,
ale zaujal ma natoľko, že si ho
chcem navždy zapamätať. Ďakujem!
Ľubica Maková, Košice
BOLI SME „VÝKONNOSTNÁ
SKUPINA“ ŠTEFÁNIKOVCOV

Manželia Pichlerovci so spolupracovníčkou Janine Kohl sa o nás
vzorne starali

koja, kľudu a pohodlia. Horské
chaty, hotely s balkónmi plnými
kvetov. Neznámi ľudia, potom
nové vzťahy povýšené na kamarátstvo. A vedomosti nahrádza skúsenosť.
V múzeu ľadového muža si
kupujem farebný kamienok. Vraj
prináša šťastie a zdravie. Na jazere Piburger See sledujem na
jednej strane divé kačice, ryby
a drobné kvietky, na druhej loďky i plavcov. Nikto tu nikomu neprekáža. Ja patrím k skupine,
čo popíja chutnú kávu na móle.
Prezerám dokola a je mi fajn,
veľmi, veľmi dobre.
Zostupujem k dravému toku
rieky Oetztaler Ache. Divoké
prúdy vody praskajú, trieskajú
o vyhladené balvany. Zvuk ostáva, voda putuje ďalej. Symbolické zastavenie. Pamätník Miroslava Tyrša vzbudzuje pokoru.
Výnimočný človek, ktorého život
sa zavŕšil práve tu. Žiaľ aj silní
muži majú svoje slabé chvíle.
Škoda!
Mozartov Salzburg. Kvety, záhrady, parky, Mirabellské
námestie, Arcibiskupský palác, barokové kostoly a jediný
evanjelický, krásne zdobené
meštianske domy, jedinečný
cintorín. Uličky plné turistov aj
mostík lásky nad riekou vyzdobený zámkami rôznych tvarov.
Jeden z nich akýsi mladík odstraňuje z mriežky a hádže do
vody aj s kľúčom. Niečo zlyhalo!
Spomenula som si naňho v historickej obradnej sieni zámku
Mirabell, pred ktorou sa tlačilo
niekoľko svadobných párov.
A sme doma! Vychádzam z
autobusu s príjemným a dob-

strasse (Ľadovcovej ceste) a tunelom Rosi Mittermaier (2829),
dlhým takmer dva kilometre, k
stanici lanovky, ktorou sme sa
vyviezli k ľadovcu Tiefenbachgletscher. Pofotil som si okolie
a Tifenbachkogel (3309), veľmi ma zaujal lyžiarsky tunel vo
výške 3250 m, spájajúci toto
miesto s ľadovcom Rettenbachgletscher. Po návrate tou istou
trasou do Söldenu, rozmýšľali
sme kto kam? Všetci, okrem
mňa, rozhodli sa pre horolezeckú osadu Vent (1900), nad
ktorou v roku 1991 objavili manželia Simonovci Ötziho – muža
z ľadu. Ja som sa vrátil spojom
do Öetzu a lanovkou Acherkogelbahn som sa vyviezol na
hornú stanicu (2020) s rozhodnutím, že sólove vystúpim na
Wetterkreuzkogel (2591). Bolo
to smelé rozhodnutie, lebo slniečko už malo vrchol za sebou
a do odchodu poslednej lanovky nadol mi zostávali približne
štyri hodiny... Podľa smerovky
mala trvať cesta na vrchol dve
hodiny, späť o polhodinu menej.
Kráčal som rýchle, ale som i fotil
a filmoval. Öetzalske Alpy, ich
nespočitateľné vrcholy a hlboké
údolia, sú nádherné… Medzitým sa zamračilo a vyzeralo to
na búrku. To už som sa vracal
späť. Zrýchlil som a kde to bolo
možné, aj som klusal. Našťastie pršať začalo až keď som
bol už v lanovke… A to nebolo
všetko. So spolubývajúcimi som
ešte večer navštívil Aqua dom v
Längenfelde. Nohy i celé telo si
regeneráciu po náročnom programe naozaj zaslúžili.

S Dankou, Paťom a Jankom
bola som v tzv. vrcholovom
družstve. Tak nás pomenoval
vedúci zájazdu. V prvom prípade, po vyvezení spojom zo
Söldenu po Gletscherstrasse,
vystúpili sme pred tunelom a
uskutočnili výstup na zasnežený Schwarzkogel (3016)…
Na ďalší deň sme sa linkovým
autobusom dostali z Öetz do
Küthai (2017), kde sme presadli na sedačkovú lanovku a
vyviezli sme sa do nadmorskej
výšky 2311 m . Odtiaľ sme pešo
prešli k vysokej hrádzi mohutnej
priehrady a klesaním sme sa
dostali k ďalšej vodnej nádrží.
Obe slúžia v zimnej sezóne na
výrobu snehu. Po občerstvení
sme z nadmorskej výšky 1950
m pokračovali v šesťhodinovej
túre lesným traverzom vrchov
Wergergratspitze a Wetterkreuzkogel, ponad osadu Ochsengarden k hornej stanici lanovky
Acherkogelbahn (2020) nad
„náš“ Öetz. Tu sme sa ešte stačili v reštaurácii občerstviť a do
ubytovne sme sa vrátili lanovkou. Tretí deň sme sa rozdelili.
Paťo s Jankom sa odviezli do
Ventu, odkiaľ vystúpili na Wilde
Mannle (3023). Tou istou cestou sa vrátili späť. Danka a ja
sme v tento deň „lanovkovali“.
Michal Šebesta, Bratislava
Zostávajúci program už sme
absolvovali s ostatnými členmi PRI PAMÄTNÍKU MIROSLAVA
zájazdu. Počas výletu k jazeru
TYRŠA
Piburger See (913) sme sa v
Manžel, syn a ja sme sa tak
jeho vode vykúpali. Dolu v dravej rieke náš obdiv patril raftis- dlhého alpského pobytu členov
tom a kajakárom, trénujúcim len S MRŠ zúčastnili prvý raz.
A boli sme nadšení… Keď
150 metrov od nášho penziónu.
sme v predposledný deň abLucia Marônková, Brezová solvovali pochod na vyhliadku
pod Bradlom (Kanzel) nad jazerom Piburger
See, zastavili sme sa pri veľkom
SÁM NA WETTERKREUZKO- kameni so zabudovanou pamätnou tabuľou – reliéfom zakladaGEL
Vo štvrtok som prežil zaují- teľa Sokola Miroslava Tyrša,
mavý program. Aj vlastným pri- ktorý tu v predminulom storočí
činením. Najprv som s našou zahynul (1884). Na tomto miespočetnou skupinou odcestoval te nad dravým alpským tokom
linkou do Söldenu. Odtiaľ ďal- som bola prvý raz a pozorne
ším autobusom po Gletscher- som pána učiteľa Uhlíka poč-
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úvala. Rozprával nám, že Tyrš
do Öetztalskeho údolia rád chodil a nasledovníci v tom pokračovali i po jeho smrti. Keď Štefánik zakladal československé
légie, tak sokoli v nich vynikali
ako fyzicky zdatní vojaci… Očarená chvíľou som poprosila o

BRADLO č. 72
slovo a pochválila som sa všetkým prítomným, že krátko pred
odchodom na pobyt v Tirolsku
som sa ako cvičenka zúčastnila
13. ročníka Festivalu Del Sole v
talianskom meste Riccione, ktoré leží na pobreží Jadranského
mora. Je to najväčšia gymnas-

tická a tanečná akcia v oblasti
Stredomoria. Z 22 krajín sa nás
tam zišlo päťtisíc športovcov a
nás devätnásť Brezovaniek cvičilo so ženami Sokolskej únie
Slovenska hromadnú skladbu,
ktorou sme sa predstavili už na
Všesokolskom (s)zlete v Prahe

(2012). Festival v Taliansku sa
konal v šiestich vonkajších arénach, my sme vystupovali dvakrát: 5. júla v aréne Giardini a 7.
júla v aréne Sud.
Viera Nemcová,
Brezová pod Bradlom

KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Svoju činnosť v roku 2016 zahájil náš klub
presne 4. mája. Pred vstupom do objektu
Vojenskej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika sme v spolupráci s MU
v Liptovskom Mikuláši a Vojenskou akadémiou, ktorá nesie v názve Štefánikovo meno
ešte v roku 2015 nainštalovali na vstupný
informačný objekt bronzovú bustu M. R. Štefánika, a tak sa natrvalo stal tento symbol
súčasťou insignií Akadémie. Práve 4. mája
sme si na tomto mieste pripomenuli 97. výročie Vajnorskej tragédie, pri ktorej vyhasol
život nášho najväčšieho Slováka, generála
M. R. Štefánika. Je treba povedať, že v spolupráci s VA plánujeme do vzdelávacieho
procesu kadetov v priebehu prvého ročníka
zaradiť doplnkový program, ktorého súčasťou bude prednáška na tému „Život a dielo
M. R. Štefánika“, účasť nových prijatých
kadetov pri spomienke na udalosti v Ivanke
pri Dunaji 4. mája 2019 a cesta na miesto
posledného odpočinku na Bradlo. V tomto
roku už absolvovala prvá skupina 42 kadetov cestu na Bradlo, navštívila expozíciu na
Košariskej fare a navštívili Štefánikov Dom
v Brezovej pod Bradlom. Druhá polovica kadetov navštívi tieto miesta na jar budúceho
roku. Z balíka vzdelávacieho programu ešte
pripravujeme prednášku „Život a dielo M. R.
Štefánika“. Pri organizovaní tejto činnosti
je nám pomocná duchovná služba pri VA,
menovite Mgr. Viktor Sabo, ktorý je aj člen
nášho klubu, za čo mu patrí veľká vďaka.
Pre utuženie nášho kolektívu už každoročne
organizujeme stretnutie pri varení guláša
pod Poludnicou v Závažnej Porube. Toho
roku sa stretnutie uskutočnilo v mesiaci júli.
Miesto konania v Závažnej Porube nebolo
určené náhodne. Obec je rodiskom barda
slovenskej poézie Milana Rúfusa, ktorý je na
miestnom cintoríne aj pochovaný (z výhľadom na jeho obľúbenú horu Poludnica).
16. júla sme si na Chate generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom pri stretnutí priateľov
odkazu Štefánika a milovníkov nízkotatranskej prírody pripomenuli 136. výročie Štefánikových narodenín. Je to už v poradí šieste
stretnutie. Toho roku sa ku nám zachovalo
počasie macošsky. O to viac bola príjemná
atmosféra pri horiacim krbe v jedálni chaty.
Spomienkový akt sa konal priamo v jedálni
za účasti príchodzích turistov, ktorí sa nedali

odradiť i napriek nepriazni počasia. Podujatie organizuje náš klub v spolupráci s KST,
OÚ Podbrezová, HS Nízke Tatry-juh, Železiarne Podbrezová. Toho roku sa rozšíril organizačný výbor o OU Brezno, mesto Brezno
a Mikroregión Chopok Juh. Výsledkom tejto
spolupráce je aj vznik Klubu SMRŠ v Brezne, ktorý v budúcnosti prevezme úlohu hlavného organizátora stretnutí na Štefáničke
hlavne preto, lebo chata leží priamo v ka-

Časť „štefánikovcov“ pri buste M. R. Štefánika
pred vstupom do areálov Vojenskej akadémie.
tastri mesta Brezno. Chceli by sme pri tejto
príležitosti popriať novovzniknutému klubu
a jeho predsedovi JUDr. Tomášovi Abelovi
PhD, ktorý je t.č. primátorom mesta Brezno
hodne úspechov a privítať členov novovzniknutého klubu v radoch členov našej spoločnosti.
Náš klub sa prezentuje aj v oblasti šírenia
osvety o živote a diele M. R. Štefánika. V radoch našich členov máme absolventa doktorandského štúdia práve z oblasti Štefánikovej práce. Mgr. Richard Chrabačka, toho
času bytom v Poprade odovzdáva svoje
poznatky o osobe M. R. Štefánika, jeho odkazu a dielu mladej generácii. Z poverenia
Spoločnosti vykonáva prednáškovú činnosť
na stredných školách v Poprade, konkrétne
v gymnáziu Dominika Tatarku a gymnáziu na
Kukučínovej ulici. Na dvoch prednáškach sa
zúčastnilo 150 žiakov. Chceli by sme vyjadriť
úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu nášho klubu ako aj celej Spoločnosti M.
R. Štefánika.
Radi by sme ostali verní Štefánikovmu odkazu a naďalej zostali verní jeho myšlienkam!
Jaroslav Bartánus
PIEŠŤANY

V druhom polroku 2016 pokračoval miestny klub v aktivitách okolo plastiky gen. M.
R. Štefánika. V polovici júla bola úspešne
ukončená verejná zbierka a bol splatený
dlh, ktorý si Spoločnosť vzala od člena klubu. Súčasne sa rozbehli jednania s mestom
Piešťany o podmienkach darovania busty.
Darovacia zmluva bola podpísaná v septembri. Tým by sa mala umožniť pravidelná
údržba zelene a okolia plastiky.
Členovia miestneho klubu Spoločnosti M.
R. Štefánika si 21. júla uctili pamiatku gen.
Štefánika položením kytičky k jeho plastike v Mestskom parku pri Balneologickom
múzeu, kde je súčasne aj stála expozícia
o jeho diele. Miestny klub v spolupráci so
ZŠ M. R. Štefánika uvažuje i o prebudovaní
školskej záhrady na Náučný park gen. Štefánika.
Pavol Masaryk
PRIEVIDZA
Členovia S MRŠ z Prievidze strávili príjemné
sobotné popoludnie v Brezovej pod Bradlom,
kde sa 22. 10. 2016 uskutočnil už tretí ročník
podujatia „Očami M. R. Štefánika“. Program
bol odborný i relaxačný. V prednáškach p.
Kšiňana z HÚ SAV sme sa dozvedeli o teóriách smrti M. R. Štefánika i o ženách v jeho
živote. Matúš Valihora podal podrobné informácie o architektovi Jurkovičovi i o výstavbe
Mohyly M. R. Štefánika. Počas prestávky
sme navštívili expozíciu D. Jurkoviča a pozreli si autentický záznam z pohrebu M. R.
Štefánika. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže na tohtoročnú tému „Spomienky“. Program pokračoval divadelným predstavením ochotníckeho zoskupenia PlanA,
ktoré vytvorilo veľmi príjemnú atmosféru.
Tešíme sa na to, čo si pre nás organizátori
pripravia na budúci rok.
Jozef Šimko
NITRA
V druhom polroku 2016 sa členovia Klubu
S MRŠ v Nitre zúčastnili besedy v DK v Malom Záluží na tému „Štefánik – vedec, politik,
diplomat a vojak, ktorú predniesol prof. Ing.
Ján Fuska DrSc. Organizátorom tohto podujatia boli OZ Labuť v spolupráci so ZO JD,
DHZ a OCÚ Malé Zálužie. V rámci druhej
členskej schôdze odznela prednáška Gen.
Ing. Svetozára Naďoviča na tému „Prvá sve-
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tová vojna a M. R. Štefánik“, v ktorej hlavný
dôraz bol položený na aktivity M. R. Štefánika počas prvej svetovej vojny. Prednášky sa
okrem členov klubu mala možnosť zúčastniť
aj verejnosť. Klub pokračuje s aktivitami na
postavenie sochy generála Štefánika v Nitre. Na stretnutí s primátorom Nitry doc. Jozefom Dvončom vedenie Klubu rokovalo o
možných riešeniach
Ján Tancík
MARTIN
Jesenná členská schôdza Klubu priateľov T.
G. Masaryka a M. R. Štefánika sa konala 28.
októbra 2016. Po príhovore predsedu klubu
Ivana Šaba pri bustách TGM a MRŠ pri Štefánikovom ústave v Martine členovia položili
vence k bustám.
V astronomickej pozorovateľni si členovia
pozreli krátke filmy z histórie klubu, bese-

Pred bustou M. R. Štefánika v areáli Štefánikovho ústavu.
dovali na zaujímavé témy. Hosťom klubu
bol Michal Petrovič Slovanský, predseda
Česko-Slovenského výboru, ktorý o.i. predniesol návrh, aby sa prijalo vyhlásenie, ktoré
by malo viesť k zaradeniu 30. októbra ako
štátneho sviatku SR. Účastníci stretnutia
s týmto návrhom súhlasili a vyjadrili návrhu
podporu. V rámci kultúrneho programu si
tiež účastníci podujatia vypočuli Fantáziu
pre husle a orchester od Viliama Gräffingera
„Československý sen“.
Ivan Šabo
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej
Novej Vsi sa od júna 2016 vo svojej činnosti
zameral na spoluprácu s miestnymi spoločenskými organizáciami a mládežou. V polovici júna sme sa spolupodieľali na podujatí
„Prírodná hvezdáreň“ ktorá sa konala na
Čingove – Ďurkovci v Slovenskom raji. Člen
klubu a predseda MO SZAA František Sejut
realizoval pre verejnosť pozorovanie nočnej
oblohy prenosnými dalekohľadmi a členovia
klubu si mohli pozrieť videoprojekciu histórie
Zrazu mladých astronómov, ktoré pripravila
HaP M. R. Štefánika v Hlohovci. Podujatie
sa stretlo s veľkým ohlasom.
Členky klubu navštívili a zdokumentovali
pomníky venované M. R. Štefánikovi v Komárne, Nitre a Slovenskom Novom Meste,
navštívili Slovenskú ústrednú hvezdáreň
v Hurbanove a v spolupráci s MO Jedno-
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21. 7. 2016 si členovia nášho klubu pietnou
spomienkou uctili pamiatku MRŠ.
24. 8. 2016 sa konalo klubové stretnutie v
Košiciach, ktorého hlavnou témou bola
prezentácia literárnej tvorby našej členky,
aktívnej spisovateľky Jolky Takáčovej. Jolka Takáčová sa začala písaniu venovať až
vo veku, kedy na to mala čas, teda po odchode do dôchodku. Od r. 2003 napísala
12 kníh, z toho dve pre deti, pripravila 3 rodinné kroniky. Jednu knihu má práve v tlači
a ďalšie dve rozpísané… Pôsobivý úryvok
z knihy „Oheň do papiera nezabalíš“ z úst
Jolky Janičkárovej z vojnového obdobia, nás
tak rozcitlivel, že na chvíľu sa každý ponoril
do seba a bol sám so svojimi myšlienkami,
zamýšľajúc sa nad ťažkou situáciou každej
rodiny po vojne, kedy ničoho nebolo. Túto
chvíľku ticha však zakrátko vystriedala živá
diskusia. Evky Gundovej sa prozaicky prejav
tak dotkol, že sme sa na jej podnet rozhodli
uskutočniť výlet do Lodna, kde sa od r. 1997
organizuje festival Rozprávačské Lodno,
ktorý je zároveň celoslovenskou súťažou.
A ktovie, možno sa ňom zúčastnia aj niektoré naše členky so svojou tvorbou.
Spoznávanie nových miest, ale aj návštevy
tradičných obľúbených sú spoločnými črtami
všetkých našich členov. Tí sa na výlety za
poznaním so S MRŠ, ktoré organizuje Peter
Uhlík tešia rok čo rok. Aj tento krát sa členovia nášho klubu stretli s priateľmi z ostatných
klubov na potulkách alpskou prírodou na každom z troch turnusov v Oetztálskom údolí.
Prvá októbrová nedeľa v Košiciach už viac
ako 90 rokov patrí najväčšiemu bežeckému
podujatiu na Slovensku – Medzinárodnému
maratónu mieru. Pre rodinu Hricovcov to bol
15 ročník na trati. Daniela Hricová, ktorá si
už vyskúšala inline maratón aj minimaratón,
tentoraz absolvovala kráľovskú trať, celých
42,195 m. Ako vraví, maratón je viac ako
beh, je to tradícia a my veríme, že táto košická tradícia vydrží ešte minimálne ďalších 48
rokov, pretože práve toľko mien unesú novo
osadené pylóny.
V rámci podujatia Dni českej kultúry v dňoch
2. 9. – 25. 11. 2016 sa naši členovia zúčastňovali mnohých kultúrno-spoločenských
programov. Konali sa výstavy obrazov, pohľadníc i fotografií, koncerty, besedy, hudobno-literárne programy, zaujímavosťou bolo
scénické čítanie pre deti ako aj premietanie dokumentárneho filmu. Neoddeliteľnou
súčasťou týchto dní bola aj Spomienka na
vznik ČSR, ktorá sa konala 28. 10. 2016 pri
pamätníku TGM a MRŠ.
Daniela Hricová

Študenti spišskonovoveského gymnázia na
Mohyle M. R. Štefánika.
ty dôchodcov Slovenska podnikli výlet na
Bradlo a do Košarísk.
Dlhodobý plán klubu obsahuje predovšetkým propagáciu Štefánika medzi mládežou.
12. októbra 2016 Klub v spolupráci s Gymnáziom na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
zorganizoval exkurziu do Košarísk, navštívili
Múzeum MRŠ, evanjelický kostol a cintorín.
Pri návšteve Brezovej pod Bradlom navštívili expozíciu D. Jurkoviča a ďalšie pamiatky
v meste. Na mohyle zaznela báseň Františka Hadri-Drevenického, ktorej slovami si
sprítomnili prítomní spätosť Spiša a tohto
pietneho miesta. Odborným slovom, priblížením nielen Štefánikovho života, ale aj
zvláštnosti a pamätihodnosti kraja, v ktorom
sme pobudli nás počas exkurzie sprevádzal Mgr. Peter Uhlík. Spoločným podujatím
školy a klubu sme založili novú gymnaziálnu
tradíciu.
Zaujímavým pre našich členov bol objav
podpredsedníčky klubu Jolany Prochotskej
na výstave Flóra Olomouc, ktorej sa zúčastnila v júli t.r. Ružu Štefánik odfotografovala
do kroniky klubu.
Klub M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi
má 26 členov a 1 čestného člena – Ladislava
Buštu.
V dňoch 19.-20. októbra 2016 sa predsedníčka klubu Ružena Kormošová zúčastnila
so zástupcami vedenia mesta v Slovenskom
dome v Prahe prezentácie historických pamätihodností Spišskej Novej Vsi, prírodných
krás Slovenského raja, Spišského literárneho klubu, hudby P. Barabasa a kabaretu
Panská jazda. Podujatie sa konalo za účasti
veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa a predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského. V rámci tohto
podujatia sa konalo aj predstavenie jej knihy „Po stopách rodiny M. R. Štefánika na
Spiši“, ktorú uviedol člen S MRŠ v Prahe
Bohdan Kraus, vnuk známeho slovenského
maliara Jozefa Hanulu. Rozhovor s autorkou
nahral aj Český rozhlas a odvysielal v sloBREZOVÁ POD BRADLOM
venskom vysielaní s názvom „Stretnutie“ 6.
9.8.2016
– turisti z Brezovej pod Bradlom
11. 2016.
Ružena Kormošová a Bratislavy uskutočnili turistickú vychádzku
po náučnom chodníku na Bradlo a odtiaľ do
Košarísk,
KOŠICE
V dňoch 9. – 10. 7. 2016 sa uskutočnil ďalší 20.8.2016 – v Starej Turej sme sa rozlúčili
ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín. s básnikom a publicistom Michalom SlávKlub S MRŠ Košice reprezentovala rodina kom, ktorý umrel v požehnanom veku 95
rokov. Česť jeho pamiatke!
Hricová v plnom „obsadení“.
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V hoteli Štefánik v Myjave občiansky aktivista Michal Kovár informoval o pripravovanom
odhalení pamätníka obetiam holocaustu
v Myjave,
26.8.2016 – Mgr. Peter Uhlík spolu s Ing. Jánom Strapcom gratulovali Vlastimilovi Kátlovskému k jeho 77. narodeninám
29.8.2016 – konal sa v Brezovej pod Bradlom
pohreb Viery Valáškovej (82), vdovy po evanjelickom seniorovi Ladislavovi Valáškovi,
ktorého rodina žila v rokoch 1957 – 1968
v štefánikovskej fare na Košariskách. Česť
jej pamiatke!
30.8.2016 – (121 rokov po výstupe M. R.
Štefánika) so skupinou českých turistov vystúpila na vrchol Mont Blancu členka brezovského klubu Lucia Marônková,
17.9.2016 – 6. ročník Memoriálu MUDr.
Igora Andrého absolvovali členovia S MRŠ
z Brezovej pod Bradlom a Bratislavy na Liptove,
22.9.2016 – členovia klubu sledovali na Námesti M. R. Štefánika a na Prietržskej vojenskú oslavu Dňa Ozbrojených síl SR za účasti
predsedu NR SR Andreja Danka a ministra
obrany Petra Gajdoša,
8.10.2016 – členovia klubu z Brezovej pod
Bradlom a Myjavy sa zúčastnili autobusového zájazdu do Rakúska, kde pri príležitosti
100. výročia úmrtia Františka Jozefa navštívili cisárske zámky Schloss Hof a Niederweien, ako aj pamätník bitky na Moravskom
poli, kde v roku 1278 zahynul český kráľ Přemysl Otakar II.,
21.10.2016 – členovia klubu S MRŠ si vypočuli na prvom jesennom stretnutí prednášku
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P. Uhlíka k 120. výročiu narodenia čs. diplomata a politika Jána Papánka a gratulovali
jubilantom k narodeninám.
28.10.2016 – položením venca s čs.trikolórou k Štefánikovej mohyle na Bradle uctili si
98. výročie vzniku ČSR členovia brezovského klubu,
30.10.2016 – 143. Výročie vysviacky evanjelického chrámu na Fortni a 98. výročie
Martinskej deklarácie si pripomenuli veriaci
na slávnostných službách Božích v Brezovej
pod Bradlom; v poobedňajších hodinách na
mestskom cintoríne sa konala spomienková pobožnosť k Pamiatke zosnulých (kňazi
manželia Lichancovci, katolicky farár Ján
Kliment, primátorka Eva Ušiaková, recitátorka Simona Dodrvová a evanjelický spevokol
mužov vedený Vladimírom Húskom).
31.10.2015 – Pamiatka reformácie, jej 499.
výročie si pripomenuli účastníci spomienkových služieb Božích v Brezovej,
11.11.2016 – členovia klubu sa pri Pomníku Slobody na Námestí gen. Štefánika zúčastnili spomienky a kladenia makov padlým
v prvej svetovej vojne pri príležitosti 98. výročia jej ukončenia a Dňa vojnových veteránov.
Peter Uhlík
STARÁ TURÁ
Klub S MRŠ v Starej Turej následkom odchodu Janka Rusnáka a Ivana Idesa z vedenia klubu (zo zdravotných i osobných dôvodov) si zvolil za predsedu Viliama Pagáča,
ktorý – ako sa sám vyjadril – chce v ďalšom
období v práci klubu naďalej pokračovať.

Vytýčili si už prvé spoločné jesenno-zimné
stretnutie na mesiac november 2016.
TRENČÍN
Pobočka má 36 členov a uplynulé obdobie
orientovala na rozšírenie Štefánikovských
atribútov v celom Trenčianskom regióne,
ako aj na iniciatívy vyhlásenia torza Pamätníka M. R. Štefánika, ako národnej kultúrnej
pamiatky, tak, ako je to v pláne činnosti pre
rok 2017 definované.
V období máj - november 2016 sa členovia
klubu zúčastnili:
10. 4. verejného zhromaždenia k 71. výročiu
oslobodenia mesta Trenčín a kladenia vencov,
4. 5. pamätného zhromaždenia členov a
sympatizantov pri Pamätniku M. R. Štefánika a položili veniec k Pamätníku,
21. 7. spomienkového zhromaždenia pri
príležitosti narodenia M. R. Štefánika pri Pamätníku v Parku za účasti členov Slovenského leteckého zväzu v Trenčíne a verejnosti.
Štefánikovu osobnosť si krátkym príhovorom
pripomenul pplk.v.v. Silvester Kamenický,
predseda pobočky Krajskej pobočky SLZ,
17. 9. sa členovia spoločnosti zúčastnili
stretnutia z dvoch strán hraníc, na slovensko-moravskom pomedzí pri Pamätníku
česko-slovenskej vzájomnosti, ktoré organizovala partnerská organizácia – Považská
sokolská župa M. R. Štefánika so sídlom v
Trenčíne,
11. 11. účasť zástupcov na verejnom zhromaždení k ukončeniu prvej svetovej vojny.
Ivan Kudla

LISTY Z PRAHY
Milé stretnutie pražských členov Štefánikovej spoločnosti sa konalo 19. júla 2016
pri soche Milana Rastislava Štefánika na
Petříne. Aj keď boli prázdniny a dovolenky
v plnom prúde, 136. výročie jeho narodenia si prišlo uctiť veľa členov a priaznivcov
M. R. Štefánika.

pri vzniku samostatného štátu Čechov a zident Andrej Kiska pozdravil s prítomSlovákov.
nými a zotrval s nimi v krátkom rozhovore.
V podvečer sa členovia S MRŠ zúčastnili
Zaujímavú knihu „Po stopách rodiny v kostole sv. Mikuláša slávnostného zhroMilana Rastislava Štefánika na Spiši“ maždenia, ktoré sa konalo na počesť dňa
predstavila v Prahe jej autorka Ružena
Kormošová, profesorka gymnázia v Spišskej Novej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo
v rámci prezentácie okresu Spišská Nová
Ves a Slovenský raj v Slovenskom dome.
K publikácii napísal Úvod Vojtech Čelko,
predseda Spoločnosti M. R. Štefánika. Milej slávnosti sa zúčastnili nielen členovia
Spoločnosti, ale aj široká verejnosť.

Český svaz bojovníků za svobodu udelil členovi Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika plk. Ing. Milanovi Cochovi Pamätnú medailu Českého svazu bojovníků
za svobodu. Medaila mu bola udelená pri
príležitosti slávnostného stretnutia k 72.
výročiu Slovenského národného povstaŠtvrtok 10. novembra 2016 bol bohania, ktoré sa konalo 26. augusta 2016 v
budove Ministerstva obrany ČR v Prahe. tý na udalosti – členovia S MRŠ sa odpoludnia zišli na pražskom Petříne, kde
Deň vzniku samostatného Českosloven- zavítal v rámci svojej návštevy Prahy preska – 28. október – si pripomenuli členovia zident SR Andrej Kiska. Privítal ho predSpoločnosti M. R. Štefánika stretnutím a seda Spoločnosti Vojtech Čelko, nielen za
položením kytice kvetov pri soche jedné- S MRŠ, ale aj za ďalšie slovenské spolho z jeho zakladateľov, Milana Rastislava ky v Prahe. K Štefánikovej soche položil
Štefánika na pražskom Petříne. Príhovor prezident Kiska kyticu kvetov a tak si uctil
predniesol veľvyslanec SR Peter Weiss, jeho pamiatku a jeho zásluhy o vznik prvej
ktorý zdôraznil zásluhy M. R. Štefánika Československej republiky. Potom sa pre-

Prezident SR Andrej Kiska položil kyticu kvetov
k Pamätníku M. R. Štefánika na Petříne.

vojnových veteránov, ktorý sa pripomína
11.11. Zhromaždenie organizovala Cirkev
československá husitská a Armáda ČR.
Tradične na ňom prehovoril aj predseda
Spoločnosti Vojtech Čelko.
Zuzana Bukovská

BRADLO č. 72

strana č. 12

Zo stretnutí s priateľmi

– Československá obec legionárska –

Dobrudža 1916 – 2016
V rámci projektu „Legie 100“
usporiadalo v dňoch 24. augusta
– 4. septembra 2016 Ministerstvo
obrany Českej republiky a Československá obec legionárska pri
príležitosti stého výročia vstupu
Rumunska do prvej svetovej vojny a bojov srbských a českých
dobrovoľníkov po boku ruskej
a rumunskej armády v Dobrudži
pietnu púť na miesta bojov. Výprava postupne navštívila osem
krajín – Slovinsko, Chorvátsko,
Srbsko, Čiernu Horu, Bulharsko,
Rumunsko, Maďarsko a Slovensko a na viac ako dvoch desiatkach miest sa zúčastnila na pietnych aktoch na počesť padlých
Čechov, Slovákov, Srbov, Rumunov, Rusov a príslušníkov ďalších národov v tomto konflikte.
Púť sa začala návštevou pomníka a hrobov padlých vojakov
v prvej svetovej vojne v slovinskom Maribore, kde sú pochovaní vojaci viacerých národností,
okrem iného aj príslušníci rakúsko-uhorskej armády českej
a slovenskej národnosti. Ďalšou
zastávkou bol mestský cintorín
v Záhrebe, kde je okrem francúzskych a talianskych vojakov
pochovaný aj československý
legionár–novodružiník Augustín
Kmoško, ktorý bol 12. augusta 1916 popravený v Záhrebe.
O jeho hrob sa stará združenie českých krajanov, žijúcich
v Chorvátsku, Česká beseda.
Niekoľko pietnych aktov
na rôznych miestach v Srbsku
a Čiernej Hore (Bajakovo, Sriemská Mitrovica, Dublje, Šabac,
Belehrad, Avala, Tekeriš, Valjevo, Lajkovac, Čačak, Kraljevo
atď.) pripomenulo ako boje srb-

skej a čiernohorskej armády v rokoch 1914 – 1915, tak aj „srbskú Golgotu“, strastiplný ústup
srbskej armády cez čiernohorské
a albánske hory a Skadarské jazero na ostrov Korfu. Spolu so
Srbmi vtedy ustupovali aj tisíce rakúsko-uhorských zajatcov
českej a slovenskej národnosti,
z ktorých veľké množstvo zahynulo. V ústupových bojoch sa
zúčastnil ako francúzsky pilot
aj Milan Rastislav Štefánik. Pri
ústupe od Nišu jeho lietadlo havarovalo a zraneného Štefánika
následne evakuoval do Albánska francúzsky pilot Paulhan.
Z Albánska Štefánika dopravili
do Ríma, kde sa podrobil operácii. Počas ústupu, ktorý patrí

príslušníkov náhradného práporu
trenčianskeho 71. pešieho pluku
v Kragujevci. Žiaľ, areál pomníka nie je v najlepšom stave
a treba len dúfať, že sa tu situácia
čoskoro zlepší a pomník i hroby
budú dôstojne udržiavané.
Po pietnom akte na cintoríne
v Kotorepri pomníku na pamiatku vzbury a popravy jej vodcov
– námorníkov rakúsko-uhorskej
flotily, 1. – 3.februára 1918 pod
vedením českého dôstojníka
Františka Rascha, pokračovala
výprava vo svojej ceste cez Niš
a Gradinje do Sofie a Bukurešti.
Veľmi zaujímavé bolo porovnať
historickú tradíciu a spracovanie
prvej svetovej vojny podávané
v srbských a rumunských múze-

Pamätník v Medžgídiu.

k najväčším tragédiám srbského
národa, zanechávali kolóny vojakov aj civilistov za sebou povozy
so zničenými delami, muníciou
a ďalším materiálom. V chudobnej Čiernej Hore zahynulo
mnoho ustupujúcich Srbov, ale
aj zajatcov hladom a mrazom.
Cez Skadarské jazero prevážalo
srbské vojsko lode do Skadaru
a ďalej do Mediny, odkiaľ vypravovali evakuačné lode mimo
Balkán. Srbská armáda na tomto
ústupe stratila okolo 150 000 vojakov a dôstojníkov.
V Srbsku sa výprava poklonila aj pamiatke 8. júna 1918
na Stanovljanskom poli popravených štyridsiatich štyroch

ách na jednej strane a vo vojenskom múzeu v Sofii na druhej
strane. Pohľad bývalých protivníkov na balkánske vojny a aj na
prvú svetovú vojnu sa samozrejme odlišuje.
Zvyšky srbskej armády sa
reorganizovali na ostrove Korfu, v Tunisku a na ostrove Asinara, ale nové vojsko sa rodilo na
území Ruska, kde sa z dobrovoľníkov sformovali juhoslovanské
dobrovoľnícke pluky. K výprave
vedenej plukovníkom Stevanom
Hadžićom sa pridalo aj okolo
600 Čechov. Celkom v srbskej
armáde bojovalo 1365 Čechov
a Slovákov. Srbská divízia sa
stala súčasťou ruského XLVII

expedičného zboru, ktorému velil generál Andrej Medardovič
Zajončkovskij; neskôr sa stal veliteľom celej Dobrudžskej armády. V bojoch v Dobrudži, ktorá
sa stala podobným pojmom ako
Zborov, Piava či DossAlto, padlo
okolo 60 vojakov a dôstojníkov
českej národnosti.
Hlavné pietne akty sa za účasti českej výpravy, srbskej výpravy a predstaviteľov rumunskej
armády uskutočnili v rumunskej
časti Dobrudže v mestách Cobadin a Medžgidia. Okrem toho
si účastníci pietnej púte pozreli
aj miesta bojov v auguste – októbri 1916 v Mereni, Amzacci
a Topraisare. V Kokardžei (dnes
Pietreni) sa až do dnešných dní
zachovala dosť dlhá línia zákopov na pahorkoch juhovýchodne
od obce. Práve na tomto úseku
frontu došlo 19. septembra 1916
k jednému z najzúrivejších stretnutí dobrudžskej výpravy 1. srbskej dobrovoľníckej divízie. Za
neustálych delostreleckých súbojov a za guľometnej priehradnej
paľby, nastúpili Srbi aj Česi do
útoku na bodáky a proti nim sa
zdvihli línie Bulharov tiež s nasadenými bodákmi. V neľútostnom boji muža proti mužovi mali
obe strany veľké straty.
Keďže na pomníku v Medžgidii (postavilo ho v roku 1926
Kráľovstvo Srbov, Chorvátov
a Slovincov, neskôr premenované na Juhosláviu; v roku 2006 sa
uskutočnila jeho rekonštrukcia)
sa pripomínajú iba padlí Srbi
a Rumuni, česká strana na rokovaní na magistráte v Medžgidii
iniciovala postavenie pomníka,
ktorý by pripomínal aj padlých
vojakov českej národnosti.
Pri spiatočnej ceste položila
výprava ešte vence na vojenských cintorínoch v Békešskej
Čabe a v Szolnoku, kde sú pochovaní aj vojaci českej a slovenskej národnosti.
Ferdinand Vrábel
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– Masarykovo demokratické hnutí –

Dňa 20. októbra 2016 sa zišli po 19-ty krát nielen členovia
Masarykovho demokratického
hnutia v Kopřivnici, historici,

politici a novinári, ale aj občania na podujatie, ktoré nieslo
názov „Ohlédnutí“ z dlhodobého cyklu besied a prednášok
„Myšlenky TGM a současnost“.
Téma vychádza zo zaujímavej
skutočnosti, že T. G. Masaryk
navštívil Kopřivnice v roku
1906, kde sa prihovoril štrajkujúcim roborníkom; o rok neskôr
sa zúčastnil niekoľkých pred-

volebných schôdzí – a urobil
veľmi priaznivý dojem – a napokon žil v slobodnom štáte –
rovnako 19 rokov – o ktorý sa aj
sám zaslúžil. Ohliadnutie – ako
prirodzený čin človeka na konci náročnej cesty, zhodnotenie
života a diela, úspechov a neúspechov. Niečo TGM prezradil
Karlovi Čapkovi, niečo si určite
nechal pre seba. Od tej doby je

už časový odstup – čo je vlastne
výhoda a tým možno zvýrazniť
aj historické súvislosti.
Nesporne zaujímavé boli
zamyslenia diskutujúcich. Podujatie trvalo do neskorých
večerných hodín a obohatilo
prítomných o mnohé zaujímavé
skutočnosti.
Z listu L. Sázovského

Putovná výstava Nadácie
Milana Rastislava Štefánika
„ROKY BOJOV, OBETÍ A
NÁDEJÍ“ bola prezentovaná
v dňoch 22. 8. – 30. 9. 2016
v priestoroch Štátnej vedeckej

knižnice v Banskej Bystrici a
dňa 4. 11. 2016 mala vernisáž
– spolu so sprievodnými podujatiami – v Oravskej knižnici
Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne.

– Klub generálov SR –

Historicko-spomienková
cesta Klubu generálov SR po
Slovinsku a Taliansku
Slovinsko-Taliansko 1915-1918
Klub generálov Slovenskej
republiky zorganizoval v septembri t.r. týždňovú historicko-spomienkovú cestu do Slovinska a Talianska, kde počas
prvej svetovej vojny bojovali a
zomierali slovenskí vojaci, či už
za záujmy habsburskej monarchie, alebo za nové Československo. Cesty sa zúčastnilo aj
niekoľko členov Spoločnosti M.
R. Štefánika.
Keď Taliansko v máji 1915
vypovedalo vojnu Rakúsko-Uhorsku, začalo okamžite
rozsiahle vojenské operácie po
celej dĺžke hraníc s Rakúskom,
najmä však na severovýchode
krajiny. V Julských Alpách
posunuli hranicu konfliktu do

dnešného Slovinska až k rieke Soča, ktorú Taliani volajú
Isonzo, so značným územným
ziskom. Tu sa však frontová
línia na celých krvavých dvadsaťdeväť mesiacov zastavila.
V priebehu jedenástich bitiek
Taliani zúrivo útočili a rakúsko-uhorské jednotky sa urputne
bránili, pravda, za cenu obrovských strát na životoch aj materiáli obidvoch bojujúcich strán,
ktoré vždy išli do desaťtisícov,
niekedy až státisícov, padlých
a zranených na obidvoch stranách.
Keď bol M. R. Štefánik na
jar v šestnástom roku na severe
Talianska, lietal s talianskymi
pilotmi aj nad frontovou líniou
na Soči. Nad Tolminom, Goríciou a Ajšovicou zhadzoval do
nepriateľských zákopov letáky,
v ktorých vyzýval českých a
slovenských vojakov, aby prebehli a pridali sa k Talianom v
boji za nové Československo. U
vysokých rakúsko-uhorských
vojenských predstaviteľov tým
vyvolal nenávistnú reakciu voči
svojej osobe.
V roku 1916 Taliansko vypovedalo vojnu aj Nemecku a

na taliansko-rakúsky front prišli
vypomôcť nemecké jednotky.
Tie pri dvanástej Sočskej bitve
pri Kobaride (po taliansky Caporetto) prelomili talianskú líniu, rozvrátili obranu a spôsobili
v talianskych jednotkách naprostú paniku. V domnienke, že je
prakticky po vojne a Taliansko
ju prehralo, sa celé útvary vzdávali bez boja a do rakúsko-ne-

Vymenené vrchné velenie okamžite začalo budovať novú
obrannú líniu na rieke Piava, aj
keď to znamenalo ponechať v
rukách nepriateľa takmer celé
severovýchodné Taliansko. Po
celý nasledujúci rok 1918 stála
potom frontová línia na Piave a
rakúsko-nemeckým vojskám sa
ju nepodarilo prelomiť ani pri
júnovej ofenzíve. Naopak, keď

Účastníci spomienkovej cesty so starostkou mesta v Ponte di Piave.
Foto: B. Neumair

meckých rúk padlo obrovské
množstvo zajatcov a vojnového
materiálu. Pojem „Caporetto“ je
v Taliansku dodnes synonymom
národnej tragédie a smútku.
Taliansko konalo rýchlo.

v októbri 1918 prešli Taliani do
protiofenzívy, nemohli už vyčerpané rakúsko-nemecké jednotky vzdorovať, prestali klásť
odpor, húfne sa vzdávali a vrchnému veleniu neostalo nič iného
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ako 3. novembra 1918 podpísať
s talianskym velením protokol o
ukončení vojny a tým aj o zániku Rakúsko-Uhorska.
Do tohto historického rámca
zasiahli, aj keď nedobrovoľne,
Slováci, odvedení do uhorských jednotiek a nasadení do
bojov na týchto frontoch. Slovenskí chlapci rukovali najmä
do dvoch plukov: 71. pešieho
pluku „Galgótzy“ so sídlom v
Trenčíne a do 72. pešieho pluku „Freiherr von David“ so
sídlom vo vtedajšej Pozsony,
až v roku 1919 premenovanej
na Bratislavu. V trenčianskom
pluku bola prevaha Slovákov,
až 85%, pravda, len medzi mužstvom. Velenie bolo čisto rakúsko-uhorské, slovenskí vojaci
mohli dosiahnúť nanajvýš nižšie dôstojnické hodnosti. V 72.
pešom pluku bolo už Slovákov
menej, len asi 51%, zvyšok boli
Maďari, Rakušania a iné národnosti. Velenie bolo takisto v rakúsko-maďarských rukách.
Obidva pluky boli v rámci
14. divízie pod velením podmaršála Ferenca von Szende
v novembri 1916 nasadené na
južné krídlo Sočského frontu
a po páde Caporetta postúpili
až k Piave, kde sa zúčastnili aj
júnovej ofenzívy v roku 1918.
Tragiku týchto udalostí umocňuje skutočnosť, že proti nim
bojovali po boku talianskych
jednotiek československí legionári. Niekoľkých z nich dokonca zajali a polný súd, vedený samotným Ferencom von Szende,
ich za velezradu odsúdil na trest
smrti obesením.
Po vojne boli ich ostatky,
spolu s telesnými pozostatkami
ostatných legionárov, ktorých
stihol podobný osud, prevezené
do Prahy a s vojenskými poctami pochované na cintoríne v
Prahe-Olšanoch. Na miestach
ich popráv zriadila talianska
vláda pamätné tabule, dodnes
veľmi dobre udržiavané.
Historicko-spomienková
cesta nás viedla do oblasti bojov na riekach Soča v Slovinsku
a Piave v severnom Taliansku.
Jej cielom bolo pripomenúť si
osudy našich predkov a uctiť
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si pamiatku padlých položením
vencov na vojenských cintorínoch, ktorých je v Slovinsku aj
severnom Taliansku veľký počet. Je však treba povedať, že v
Taliansku platí zásada, že mŕtvy
vojak prestal byť nepriateľom
a stal sa len tým, kto padol pri
plnení svojich povinností voči
vlasti a patrí mu príslušná úcta.
Preto sú tak cintoríny talianskych vojakov ako aj vojakov
rakúsko-uhorských udržiavané
vo vzornom stave, z ktorého by
si vlády mnohých iných krajín
mohli zobrať príklad.
Po vstupe do Slovinska
na rakúsko-slovinskej hranici
prešla naša skupina prakticky
pozdĺž celého toku Soče až na
juh, k Novej Gorici. Zastavila
sa v Tolmine-Loče, kde položila veniec k pamätníku slovenských vojakov, padlých v tejto
oblasti. V Kobaride sme navštívili múzeum, jedno z najlepších
vojenských múzeí v Európe s
bohatými dobovými exponátmi.
Nasledujúci deň patrila naša
návšteva talianskemu vojenskému cintorínu v Redipuglii,
najväčšiemu pamätníku v Taliansku a jednému z najväčších
na svete. Na rozlohe väčšej ako
sto hektárov sa rozprestiera obrovský cintorín-amfiteáter vojakov tzv. Tretej armády, ktorá
bojovala pod vedením vojvodu
z Aosty, bratranca kráľa Emanuela. Vojvoda bol známy tým, že
nepripúšťal ústup z boja a preto
je tu pochovaných viac ako 100
000 vojakov, padlých pod jeho
velením. Vojvoda sám si želal,
aby bol pochovaný spolu s nimi
a jeho katafalk je uprostred amfiteátra spolu s katafalkmi jeho
generálov, ktorí padli na Soči a
na Piave. Na protiľahlej strane
údolia je veľmi pôsobivé múzeum pod šírym nebom, pripomínajúce boje, ktoré sa tu vtedy
odohrávali.
V nedalekom Fogliane je
omnoho skromnejší rakúsko.
uhorský cintorín, kde sú pochovaní aj slovenskí vojaci. Položili sme veniec k slovenskej pamätnej tabuli a venovali krátku
spomienku chlapcom, ktorí tu
stratili svoje životy v boji za

záujmy rakúsko-uhorskej monarchie.
Potom už naša cesta viedla
do Ponte di Piave, kde sme si na
brehu rieky pripomenuli tie tragické udalosti letnej ofenzívy v
roku 1918, ktoré sa tak hlboko
zapísali do života nejednej slovenskej rodiny.
Ďalší deň patril rekapitulácii
frontových udalosatí na hornom
toku Piavy. Prvá zastávka bola v
meste Conegliano, ktoré bolo v
júni 1918 v rakúskych rukách a
kde vojenský súd odsúdil pätnásť legionárov, zajatých rakúskou
jednotkou, k smrti obesením. V
ulici s príznačným menom „Via
martiri cecoslovacchi“ sme položili veniec a vzdali česť týmto
hrdinom, ktorí opustili relatívnu istotu zajateckých táborov a
vrátili sa na frontovú líniu, aby
bojovali po boku talianskych
jednotiek a položili život za
svoju novú, vtedy ešte neexistujúcu vlasť - Československo.
Slávnostného aktu sa ako reprezentant mesta zúčastnil zástupca starostu Dr. Miorin a generál
Primo Gadia, uznávaná autorita
v talianskych útvaroch Alpini.
Pokračovali sme na vrch
Montello nad mestečkom Nervesa della Battaglia, obtekaný
zo severnej a východnej strany
riekou, ktorý v rokoch 1917-18
niekoľkokrát zmenil pána po
prudkých bojoch, ktoré sa tu
odohrávali. Na jeho vrcholku je
pôsobivý monument-múzeum
s krásnym výhľadom na celé
bojové javisko v tomto úseku
frontu. Súčasťou múzea je aj tabuľa s posledným „vojnovým“
rozkazom vrchného veliteľa talianských vojsk Armanda Diaza
o ukončení vojny, v ktorom sa
menovite spomína aj účasť československých jednotiek v bojoch na Piave.
V pohorí Monte Grappa na
južnom úpätí Dolomitov dalo
talianske vojenské velenie vybudovať ešte pred začatím
vojny podzemnú galériu-sieť
opevnení, streleckých pozícií
a zásobníkov, ktorá ju urobila
prakticky nedobytnou a po páde
Caporetta sa stala kľúčovým bodom talianskej obrany. Aj keď

sa rakúske a neskôr aj nemecké jednotky víackrát pokúšali
zmocniť sa jej, nikdy sa im to
nepodarilo a Monte Grappa sa
stalo symbolom odporu Talianska proti nepriateľovi. Po vojne
bol na jeho vrchole vybudovaný rozsiahly monumentálny
cintorín-pamätník. Hlavná kruhovitá pyramída ukrýva hroby
viac ako dvanásť tisíc talianskych vojakov, na druhej strane Cesty hrdinov (Via eroica)
je rakúsko-uhorský cintorín s
viac ako desaťtisíc hrobmi, medzi ktorými sme našli aj viaceré
české alebo slovenské mená.
Pod pamätníkom je zaujímavé
vojenské múzeum a prístupná je
aj opevnená galéria, prakticky
vysekaná do skaly.
Predposledný deň našej historicko-spomienkovej
cesty
začal v meste Ponte di Piave,
kde bola pred ôsmimi rokmi na
miestnej radnici odhalená – aj
za našej prítomnosti – pamätná
dvojjazyčná tabuľa pre slovenských vojakov, padlých v tejto oblasti. Po predchádzajúcej
dohode pripravila teraz mladá,
aktívna starostka mesta Paola Roma pôsobivú a dôstojnú
spomienkovú slávnosť so vztyčovaním zástavy za zvukov talianskej hymny, slávnostnými
prejavmi, položením venca k
našej pamätnej tabuli za zvukov
slovenskej hymny a vzdaním
pocty aj talianskym vojakom –
občanom Ponte di Piave, padlým vo Veľkej vojne, opäť s
talianskou hymnou, so značnou
účasťou veteránskych spolkov
so zástavami a štandardami.
Najmä posledná časť smútočnej
slávnosti (spomienka na talianskych padlých), uskutočnená na
náš podnet, bola miestnymi občanmi prijatá s veľkým dojatím
a porozumením.
Po krátkom pohostení a srdečnom rozhovore v priestoroch
radnice sme odišli cez upršanú
Padovu do malebného mestečka Cittadella, kde sme mohli
vidieť ďalší perfektne udržiavaný cintorín rakúsko-uhorských
vojakov. Dlhé rady náhrobkov,
viaceré z nich so slovenskými
menami, nám znova pripome-
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nuli nezmyselnosť vojen a ich
ničivú silu.
V posledný deň, už na spiatočnej ceste, sme sa zastavili
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ešte v Campoformido, odkiaľ mätnej tabuli, umiestnenej na zamyslenie.
Štefánik odštartoval 4. mája stene radnice.
1919 na svoj posledný tragický
Taliansko sme opúšťali plní
Ladislav Koudelka
let, položili veniec k jeho pa- dojmov a mnohých podnetov na

– Czechoslovak Real –
Mezinárodní konference
a oslava státního svátku
28.10.2016
Společnost
EUROPEAN
INSTITUTE OF SECURITY
AND CRISIS MANAGEMENT uspořádala u příležitosti oslavy vzniku samostatného Československého státu
III. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE s názvem
„BEZPEČNOSTNÍ A KRIZOVÝ MANAGEMENT V
REÁLNÉM
PROSTŘEDÍ“.
Ve Slovenském domě v Praze
se již třetím rokem konal III.
ROČNÍK
MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE: „BEZPEČNOSTNÍ A KRIZOVÝ MANAGEMENT V REÁLNÉM
PROSTŘEDÍ“. Tu společnost
EUROPEAN INSTITUTE OF
SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT zorganizovala u
příležitosti oslavy vzniku samostatného Československého
státu. Následný slavnostní program, který pokračoval v Lánech simultánní šachovou partií

a večerní společenskou akcí ve
Slovenském domě organizovala
partnerská společnost společnosti European Institute ČSR
– CZECHOSLOVAK REAL.
Záštitu nad konferencí převzal
prezident ČR Miloš Zeman, velvyslanec SR v ČR Peter Weiss,
MŠMT, radní Hl. m. Prahy p.
Bc. Libor Hadrava a ÚSŽZ. Cílem konference bylo setkání odborníků, akademické a odborné
veřejnosti s mezinárodní účastí.
Témata konference se zabývala
širokým spektrem témat z oblastí současného bezpečnostního a
krizového managementu, terorismu, korupce, IT bezpečnosti
a dalších V průběhu celé konference se konala ve Slovenském
domě již sedmým rokem sbírka
pro projekt České televize a nadace NROS - Pomozte dětem.
Po konferenci následoval slavnostní program oslavy 28. října,
který organizovala partnerská
společnost ČSR – CZECHOSLOVAK REAL. Oslava byla
zahájena v 15 hod. uctěním
památky prvního prezidenta
ČSR T. G. Masaryka položením
věnců na jeho hrob v Lánech,

Nemusia ísť všetci
za mnou. Stačí, keď
pôjdu a budú ma
nasledovať všetci
čestní ľudia.

Na Valnom zhromaždení
Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika dňa 29. októbra 2016
podpísali v Piešťanoch dohodu
o spolupráci predseda SMRŠ
Doc. dr. Jozef Božík PhD a Ing.
Pavol Sečkár PhD.

Smrť kohokoľvek
z nás má len potiaľ
cenu, pokiaľ znamená
život.
V jednote je sila.
Prvou zásadou nášho
boja je jednota
a svornosť.
M. R. Štefánik

Predseda S MRŠ Jozef Božik a konateľ Czechoslovak Real
Vladislav Stanko.

a v tom samém čase i pietou u
sochy Gen. M. R. Štefánika na
Petříně. Slavnostní program následně pokračoval simultánní
šachovou partií v Muzeu TGM v
Lánech, kde se řada VIP hostů z
oblasti businessu, politiky, sportu a kultury utkala s velmistrem
Davidem Navarou, českou jedničkou, a velmistrem Sergejem
Movsesianem, mistrem světa v
šachu s výsledkem 14 výher pro
velmistry a 1 remíza. Slavnostní
program následně pokračoval
ve Slovenském domě v Praze společenskou akcí za účasti
významných hostů. Nechyběly

proslovy zástupců Muzea TGM,
společnosti M. R. Štefánika a
MUDr. Jana Šuljana, zástupce
předsedy obce Báčský Petrovec
v Srbsku p. Srđana Simiće. Po
té prostory Slovenského domu
rozezněl harfový koncert klasické hudby dua PRAHA-HARF,
které zahrálo skladby českých
skladatelů s nádherným závěrem úryvku ze Smetanovy Mé
Vlasti – Vltava.
Hana Kabourková

OPÄŤ V CHAMONIX
Chamonix, príjemné alpské mestečko, som prvýkrát
navštívila so Spoločnosťou M. R. Štefánika v roku
2009. Tento rok som sa sem opäť vrátil… Prvý deň
sme strávili na Aiguille du Midi, odkiaľ sme si obzreli
náš cieľ – Mont Blanc. Nasledujúce ráno sme sa ozubnicovou dráhou zo stanice La Fayet vyviezli do výšky
2 372 m, do konečnej stanice Glacier de Bionnassay.
Prešli sme blízko chaty Tȇte Rousse, následne cez
obávaný kuloár k chate Gouter, kde sme prenocovali.
Za svetla hviezd a čeloviek začalo stúpanie k vrcholu. Naša super partia úspešne zdolala slnkom zaliaty
Mont Blanc vo výške 4 810 m. n. m. 30. augusta 2016
o 8.44.
Lucia Marônková
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Masaryktown
Asi 50 km severovýchodne od mesta Tampa na Floride sa nachádza obec Masaryktown vybudovaná slovenskými a českými vlastencami, ktorí žili na území USA, najmä v New Yorku a rozhodli sa pre
samostatný život v južnej časti krajiny. V rokoch 1924 – 1926 budovali svoje nové obydlia, žijúci v cudzej, ale im blízkej krajine a zároveň svoj život spájali s Československou republikou, ktorá v strede
Európy existovala od októbra 1918. V snahe o tvorivý a sociálne
istý život vo svete si rodáci zachovali svoj pozitívny vzťah k Československu, čo sa prejavilo aj v názve mesta – Masaryktown, čím
prejavili prepojenosť s krajinami pôvodu i ich existujúceho života.
S krajinou existujúceho života, ktorej prezident Woodrow Wilson na
konci prvej svetovej vojny podporil právo na samostatnosť národom
Rakúsko – Uhorska, čím podporil aj snahu Československej národnej rady, ktorej podpredsedom bol náš dr. Milan Rastislav Štefánik,
ale aj domáceho odboja voči systému vtedajšieho stredoeurópskeho
mocnárstva. Spojitosť oboch krajín je vyjadrená jednak v celkovom
názve mesta, ale aj v názvoch jeho jednotlivých ulíc, ktoré majú
mená W. Wilsona, A. Lincolna, ale aj Ľ. Štúra, J.M. Hurbana, M. M.
Hodžu, F. Palackého, P. O. Hviezdoslava, E. Beneša, M. R. Štefánika
a ďalších.
Pôvodným hospodárskym zameraním obyvateľov a zakladateľov
Masaryktownu, v realite skôr malej dediny, bolo pestovanie zeleniny a citrusových plodín, k čomu postupne pridali aj chov domácich
zvierat, pestovanie zemiakov a ďalších plodín. Životaschopnosť obyvateľov Masaryktownu dokazuje už jeho vyše 90-ročná existencia
s perspektívou ďalšieho rozvoja. Obyvatelia Masaryktownu, verní
húževnatosti svojich predkov z Čiech a zo Slovenska s plným nasadením zvládali podmienky prostredia, práce, produkcie i obchodu, čo
bolo základom postupného rozvoja mesta a časom sa zžili s ďalšími
obyvateľmi a stali sa súčasťou života strednej časti americkej Floridy. Celkové rozloženie ulíc mesta naznačuje, že obyvatelia sa museli
spoliehať na vlastné schopnosti pri skvalitňovaní svojich fariem, ale
zároveň si aj pomáhali v záujme celkového úspechu a naplnenia pôvodného rozhodnutia.
K významným miestam mesta patrí nesporne miestny historický cintorín dokazujúci rodnú krajinu pôvodných obyvateľov. Pri
prechádzaní cintorínom je možné na náhrobných kameňoch čítať
priezviská ako Janeček, Blažek, Vacenovský, Oravec, Kostka, Školník, Galis, Bučko, Michálek a ďalšie; ľudí, ktorí zanechali stopy na
americkom kontinente. A zrejme si často pripomínali krajinu svojho pôvodu – Československa so zaujímavou históriou a existenciou
jeho území. Všetkých ľudí, ktorí mali veľkú invenciu vzoprieť sa sile
osudu a mať výraznejší životný cieľ. Prekonali problémy národného
útlaku i útlaku sociálneho s vierou, že vo svete nájdu nové kontakty
a spojenia umožňujúce obohatiť ich život o nové výsledky a naplnené ciele. Všetci ľudia, krajania, kráčajúci svetom v zmysle kréda
samotného M. R. Štefánika – ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem
– spojeného s jeho celoživotným krédom „ veriť, milovať, pracovať.“ Je to podnet z minulosti pre súčasnosť a budúcnosť v zmysle poučenia a hľadania. Spoznanie takéhoto miesta napĺňa človeka
hrdosťou na predkov, krajanov, ktorí sa dokázali vo svete presadiť.
Zároveň je to aj výzva pre lepšie vnímanie a priestor pre zodpovedných a pracovitých ľudí na území súčasného Slovenska, ktorí si zaslúžia lepšie riadenie spoločnosti v prospech všetkých. Podstatné je
preto presadzovanie zodpovednosti a skutočnej služby i spolupráce
medzi ľuďmi. Všetko na základe pozitívneho vzťahu k životu, ktorý chápeme ako trvanie humanizovaných foriem existencie prírody
a spoločnosti, ktoré ľudská civilizácia do súčasnosti dosiahla. Tým
je možné budovať a rozvíjať aj vlastenectvo a národnú hrdosť, ktorú
nemôže podporovať len niekoľko športovcov, výrobkov či firiem,
možno odborníkov. Základ národnej hrdosti a vlastenectva je v spo-
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kojnom a tvorivom živote každého občana, stretávajúceho sa so zodpovednou a ocenenou prácou, sociálnou a právnou spravodlivosťou,
morálkou, zodpovednosťou a hlavne medziľudskou ústretovosťou.
Skutočnosti, ktoré tejto slovenskej krajine chýbajú napriek propagovaným národným hodnotám.
Ale kde nájsť riešenie tak, aby sa Slovensko nechválilo len vysokým hrubým domácim produktom, výraznou ekonomickou prosperitou, európskym predsedníctvom, ale predovšetkým uspokojením
potrieb všetkých čestných a pracovitých občanov v širokom spektre
pracovnej činnosti ?
Prvým krokom je zmena v hľadaní najschopnejších politických
činiteľov. Nie prostredníctvom jedného volebného obvodu, ale viacerých, kde sa vo vzájomných konfrontáciách objavia nové osobnosti,
presadzujúce sa vlastnými schopnosťami, spojením s voličmi a zodpovednosťou voči nim a nie viazanosťou na politické strany, ktoré sa
v prípadoch volebného úspechu správajú ako súkromné organizácie
bez si, podľa vlastnej potreby zo strany do strany, či kandidátskej listiny jednej strany do druhej. Aká je potom zodpovednosť a spojenie
s verejným životom ?
Druhým krokom je jasné určenie príjmov verejných činiteľov
z politickej činnosti bez možnosti určovať si výšku vlastného platu. Ich príjem nemôže byť vyšší ako maximálne dvojnásobok priemerného platu v národnom hospodárstve a zastavenie akejkoľvek
podnikateľskej činnosti. Ak sa chce niekto obetovať spoločnosti ako
verejný činiteľ, tak skutočnou prácou v prospech verejnosti a nie parazitovaním na nej. Potom si zaslúžia aj pocty a úctu verejnosti.
Tretím krokom je potrebná výrazná podpora vzdelanosti, lebo vzdelaný človek je zodpovednejší, otvorenejší, odvážnejší a dôraznejší
v presadzovaní vlastných požiadaviek a potrieb. A so vzdelávaním
realizovať aj dôslednú výchovu v zmysle rozvoja charakteru, morálky, zodpovednosti a dôstojnosti každého človeka čo vyžaduje, aj
v záujme prosperity spoločnosti, úpravu študijných odborov podľa
potreby a odstraňovať prípravu napr. zbytočných manažérov, právnikov, sociálnych pracovníkov, masmediálnych odborníkov, politológov a ďalších. Dôraz je potrebné klásť na podstatu zodpovednej
práce a úcty voči každej prínosnej pracovnej činnosti, hlavne voči
výrobným povolaniam, o výkon ktorých záujem výrazne klesá.
Štvrtým krokom je uplatnenie právnej istoty v zmysle prvého
článku Ústavy Slovenskej republiky, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo. Nielen na štátnej úrovni , ale aj v nižších stupňoch
občianskej spoločnosti s odstraňovaním korupcie, nepotizmu ( rodinkárstva ), klientelizmu a uplatňovania sa na základe politickej
príslušnosti. Predovšetkým však na základe morálky, spravodlivosti,
kvalifikácie a schopností každého občana.
Piatym krokom je potreba neustáleho vracania sa k poučeniam
histórie, kde sa dokazuje, že mlčiaci statoční poskytujú priestor kričiacim nestatočným. Znamená to zvyšovanie občianskej dôstojnosti
a sebadôvery ľudí spojených s analýzami historických skúseností ako
poučenie sa z omylov i úspechov.
Všetky uvedené asociácie vychádzajú z poznania životaschopnosti slovenských ľudí, ktorí sa vo svete nestratili, ale našli životné uplatnenie a nestratili ani kontakt so svojou bývalou vlasťou. Ale
úspech a perspektíva každej krajiny nie je v uplatnení sa jej občanov
v zahraničí, to je len prejav schopností, ale predovšetkým v domácich podmienkach s vedomím, že snaha sa oplatí. To sú odkazy zakladateľov Masaryktownu a ich dedičov, odkazy generála dr. Milana
Rastislava Štefánika, ktorý síce krátko, ale intenzívne prežíval oslobodenie svojho národa a vznik novej Československej republiky, historické odkazy štúrovcov nabádajúcich k uplatňovaniu a používaniu
národného jazyka ako jazyka komunikácie, vnútorného porozumenia
a poznania.
Ján Danek
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Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
* V Slovenskej republike 124 ulíc nesie meno Milana Rastislava Štefánika (podľa RTVS)
* Netradičné dôstojné označenie živej pamiatky Ladislava Chudíka
Ladislav Chudík – čestný člen
S MRŠ – prežil veľkú časť svojho života na petržalskom sídlisku, kde pri
prechádzkach v lesoch nachádzal
silu a osvieženie. Z lúky v blízkosti
domu kde žili – aj zásluhou manželky Alenky – vznikla Lúka vďaky.
Každý rok 17. novembra tu zasadia
strom niektorému významnému Bratislavčanovi. Prvý dub
na tejto lúke zasadil Ladislav Chudík. V deň prvého výročia
jeho úmrtia – 29. 6. – sa tu konala pietna spomienka, počas
ktorej A.Chudíková spolu s manželovými rodákmi z Hronca
odhalili pod dubom netradičnú pamätnú tabuľu. Je kovovou
replikou liatinového mosta z roku 1810, ktorý sa nachádza
v milovanej obci Ladislava Chudíka. (Slovenka jún 2016)
* Identifikačný kód Slovenska je mimoriadnym kultúrnym
podujatím, ktoré novým a originálnym spôsobom neustále
zviditeľňuje skutočné kultúrne hodnoty. Ich význam a postavenie vo vzťahu k vývoju civilizácie a ľudskej identity v nej.
Vychádza výlučne z kvality rokmi rozvíjaného umeleckého
programu talentovaných jednotlivcov. Na návrh odborníkov
môže byť udelený mimoriadne aj zahraničným reprezentantom kultúry v zmysle rozšírenia myšlienky identity, mierovej
kontinuity a rozvoja umenia vo svete. Základ intelektuálnej
tradícii s obrovskou myšlienkou dal galerista Dr. Ľuboslav
Moza PhD. Ceny sa odovzdávajú od roku 2007. Z našich
čestných členov nájdeme tu zapísaných prof. Štefana Lubyho a dr.Vojtecha Rušina. (Internet)
* Sviečky horia všetkým, aj všetkým obetiam vojny. 2. novembra / konečne!/ už ani na Slovensku nezabúdajú ľudia
na tých, ktorí počas 2.svetovej vojny bojovali so zbraňou
v ruke a úsilie ich stálo to najcennejšie – ich život. Sviečky
i toho roku horeli v Martine - Priekope , kde sú pochovaní
českí, ruskí a francúzski partizáni - i na Strečne na pamiatku
francúzskym partizánom. Sviečky horeli aj na Slavíne, ale
aj na najväčšom nemeckom vojenskom cintoríne vo Važci.
Na Slovensku sa nachádza 32 195 vojnových hrobov (23 316
z prvej a 9 179 z druhej sv. vojny). Tieto údaje sa menia,
pretože v horách sa nachádza ešte veľa frontových hrobov,
ktoré sa objavujú. Eviduje sa 923 pietnych symbolov viažúcich sa k prvej a 2811 pietnych symbolov k druhej sv.vojne.
Na vojenských cintorínoch je pochovaných 160 tisíc padlých
vojakov (65 900 z prvej a viac ako 93 tisíc z druhej sv. vojny).
Napokon – či nie je to jedno, kto je na cintoríne pochovaný
– zvlášť na vojenskom? Patrí mu pocta a úcta ďalších generácií. (denná tlač)
* Je hanba, keď tento významný dátum, 28. október nie
je štátnym sviatkom. Má to byť Štefánikov deň. Deň úcty

k jeho dielu, lebo vznik Československa bol vrcholným politickým dielom Milana Rastislava Štefánika. A bez Československa by nevznikla o niekoľko desaťročí neskôr Slovenská
republika, ktorá je súčasťou západnej kultúry a demokratického sveta. Tento dátum patrí k štvorlístku najvýznamnejších dátumov Slovenska, ktoré formovali politický charakter
nášho štátu. Prvým je 28. október – potom 29. august – tretím 17. november a štvrtým 1. január. Tri z nich sú štátne
sviatky – len ten štvrtý z nich, alebo prvý? Deň, o ktorý sa
rozhodujúcou mierou zaslúžil Milan Rastislav Štefánik. Patrí
mu za to vďaka a úcta a tento sviatok by sa mal volať Deň
úcty k dielu M. R. Štefánika. Nezabúdajme na našich velikánov a nezabúdajme na históriu. Lebo inak si ju budeme
musieť zopakovať. V reálnom živote. Výročia sú preto dobré, aby sme si ich pripomínali a nezabúdali. Je to dôležité.
Pre prítomnosť i budúcnosť. Pre demokraciu a slobodu, pre
ktorú Milan Rastislav Štefánik obetoval celý svoj život. (Parlamentné listy 28.10.2016, krátený článok, autor Ľ. Kaník)
výber - mg Vojvodanske priče: odani sinivi srpske grude – Vojvodinské poviedky: Verní synovia srbskej hrudy
Igor Branislav Štefánik – borac za zajedništvo Srba
i Slovaka na razmedi 19. I 20. Veka
Igor Branislav Štefánik – bojovník za spoločenstvo
Srbov a Slovákov na rozpätí 19. a 20. storočia
Medzi historickými osobnosťami, ktoré sú zaznamenané za
viac ako dve a pol storočia spoločného života Srbov a Slovákov na území dnešnej Vojvodiny, vyniká Igor Branislav
Štefánik (1873-1940). Bol medzi iným prvým poslancom
v parlamente Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (ďalej
Kráľovstvo SHS)1 hovoriaci po slovensky.
Všestranný intelektuál, horlivý bojovník za práva Slovákov,
ale aj za spoločenstvo a spoluprácu dvoch národov v novom
štáte vzniknutom po 1. svetovej vojne. Štefánik bol kňazom
v Báčskom Petrovci, v Novom Sade a v Báčskej Palanke.
Bol nielen politik, novinár, ale aj milovník umenia a hlavne
divadla.
Na Veľkom národnom zhromaždení v Novom Sade 25. novembra 1918 bol zvolený za poslanca do Dočasného národného zhromaždenia. Štefánika vtedy nominovali Pašičovi2
radikáli, pretože si vysoko vážili jeho aktivitu na upevňovaní srbsko-slovenských vzťahov, kvitovali jeho úlohu v boji
za začlenenie Banátu, Báčky a Baranja3 do Kráľovstva Srbov. Rovnako aj ako podpredseda Srbskej národnej rady
v Bačskej Palanke – zaznamenala historička Gabriela Guba-Červená v doktoradskej dizertácii Slováci v Kráľovstve
SHS 1918-1929, ktorú v slovenčine vydalo Slovenské vydavateľské centrum a Závod kultúry vojvodinských Slovákov
2015.
V Historickom archíve mesta Nový Sad sa zachoval Štefánikov prejav, ktorý predniesol v Belehrade 23. marca 1919 na
prvom zasadaní Parlamentu:
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„Pripomínam, že ako Slovák som nemal príležitosť sa vzdelávať spisovne a rétoricky v srbskom jazyku, ale keďže
staré latinské príslovie hovorí: „Srdce robí rečníka“ tak moje
bratské slovenské srdce nech poslúži ako náhrada pre môj
nedokonalý prejav – povedal Štefánik za búrlivého potlesku
národných poslancov – napokon, viem, že aj vy pokladáte
náš slovenský jazyk za bratský, ako mi za taký pokladáme
ten váš.“
Štefánik vo svojom prejave upozornil na fakt, že mnohí bývalí členovia boli vedení svojimi imperialistickými záujmami
a cieľmi. Chcú prekrojiť hranice „nášho nového štátu, ktorý
je založený a zjednotený obrovskými krvavými a vlastníckymi obeťami. Niektorí z nich si myslia, že Srbsko je úplne
oslabené a bezmocné po toľkom krviprelievaní. Nie je to tak!
Chorváti a Slovinci, vojvodinskí Bunevci, Šokci4 a Srbi a spoločne s nimi Slováci nadšene a oduševnene sme sa pripojili k tomuto nášmu novému veľkému a slávnemu štátu s cieľom, že v ňom skutočne budú zjednotení všetci Slovania,
ktorí na jej území žijeme. Nie tak ako časť našich občanov
namiesto rakúsko-uhorského teraz nosí na krku talianske
alebo rumunské jarmo.
Znova bolo počuť zvolania „áno/správne“ a búrlivý potlesk
poslancov. – Čo je ich, nech si vezmú. Ale to, čo je naše, čo
právom patrí našim juhoslovanským národom, preboha, to si
nedáme! Ovácie predstaviteľov národa zožali uznanie aj na
konci prejavu nemali konca.
„My, vojvodinskí a sriemski Slováci, telom a dušou sa hlásime ku Kráľovstvu SHS, ktorému chceme byť oddaní synovia
a dúfame, že budeme prijatí ako rodní bratia! Mnohí poslanci
vstali zo sedadiel, pozdravujúc rečníka, podávajúc si s ním
ruku a kričali na slávu Slovákom.
Štefánikova biografia je plná zaujímavých detailov. Narodil
sa ako druhé dieťa v rodine evanjelického farára. Už to, že
sa narodil ako prvý mužský potomok bol predurčený k tomu,
že zachová rodinnú tradíciu. Štúdium práva skončil na Univerzite v Budapešti a teológiu v Šoproni a v Prešove. Filozofiu a psychológiu skončil v Rostoku a za kňaza bol vysvätený
v Miškovci v roku 1898.
Do Báčskej Palanky prišiel prvýkrát v roku 1903. Zaoberal sa
osvieteneckou prácou, stal sa radovým dopisovateľom rôznych novín a časopisov, organizoval ich predaj. Súčasne sa
politicky angažoval aj v rámci Slovenskej národnej strany,
ako bojovník za práva Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. To bol
dôvod, prečo bol počas 1. svetovej vojny zatknutý a internovaný v maďarskom väzení.
Štefánik sa do Báčskej Palanky znovu vrátil v roku 1923
a zaslúžil sa o zavedenie vyučovania v slovenskom jazyku
do tamojšej škole. Aj jeho práca v Slovenskej evanjelickej
cirkvi v Novom Sade je tiež zmysluplná. Ako právnik dosiahol
úspech v tom, že tamojší chrám pripadol Slovákom.
Po roku 1927 Štefánik s manželkou žili v Báčskom Petrovci,
v Novom Sade a v Belehrade.
Skonal 25. apríla 1940 v Novom Sade, kde na tamojšom cintoríne odpočíva dodnes.
DRŽÍME SA TOHO I DNES
Štefánikov vstup do prvého parlamentu nového spoločného
štátu je jedným z príkladov bohatej politickej spolupráce Srbov a Slovákov v 19. a v prvej polovici 20. storočia – hovorí
Vladimír Valenčík, riaditeľ Slovenského vydavateľského cen-

tra v Báčskom Petrovci. Na tej tradícii, ktorú zaznamenal
Štefánik aj dnes staviame spoločný život Slovákov a Srbov.
Odkazy:
1
To bol geopolitický názov predchodcu Juhoslávie.
2
Nikola Pašič /1846-1926/ bol srbský politik ,niekoľkonásobný premiér Srbska a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov neskoršej Juhoslávie; zakladateľ a vodca Národnej
radikálnej strany. V zahraničnej politike ako premiér srbskej
vlády počas 1.svetovej vojny, zahraničnú politiku orientoval
na cárske Rusko a po jeho zániku na Francúzsko.
3
Boli to regióny vo Vojvodine, ktoré boli pred 1. svetovou vojnou súčasťou Rakúsko-Uhorska; po vojne bola samostatnou
autonómnou oblasťou.
4
Bunevci sú pôvodne autochtómny slovanský národ. Pôvod
majú v priestoroch dávnej Panónie a Hýrie. Dnes sídlia ako
minorita hlavne v severnom Srbsku, Vojvodine a v južnom
Maďarsku, presne medzi Bajou v Maďarsku, Somborom
a Suboticou v Srbsku. Bunevci sú Slovania, ktorí spolu so
Srbmi bránili hranice od tureckých nájazdov do severnej Európy. Zohrali kľúčovú úlohu po páde Rakúsko-Uhorska a pri
začlenení Vojvodiny do Kráľovstva SHS v roku 1918.
Šokci sú chorvátska etnická skupina. Do Banátu sa presídlili v dvoch vlnách. Prvá bola mnohopočetná kvôli osmanskej moci. Druhá sa presídlila pred 220 rokmi, keď šokackí Chorváti osídlili Opovo, Starčevo (po osídlení Nemcami)
a mesto Pančevo.
Autor článku Zdravko Grumič, (vyšlo 14. septembra 2016
v novinách Večernje Novosti Belehrad), článok zaslal náš
sympatizant Ján Guba z Pivnice.
Za preklad do slovenského jazyka ďakujeme Mgr. Anite Murgašovej (+ vysvetlivky pod indexmi 1-4) z Banskej Bystrice.

Generálmajor in memoriam
Ing. Michal Pridala
(9. 11. 1916 – 8. 8. 1993)

Slovenský Exupéry – tento prívlastok právom patrí píšucemu letcovi, Ing. Michalovi Pridalovi, generálmajorovi letectva in memoriam, modranskému
rodákovi. Pri príležitosti storočnice jeho narodenia
pripravilo SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra výstavu,
približujúcu jeho život: štúdium, tvorbu, vojenské skúsenosti, lásku, ktorú našiel v celoživotnej partnerke
Emílii Pridalovej rod. Chorvátovej. Stal sa obeťou
poslednej vlny stalinských čistiek a pre „politickú nespoľahlivosť“ bol z armády prepustený. Bol vojenským
letcom, inštruktérom a učiteľom, účastníkom SNP,
redaktorom vojenských leteckých časopisov Vzlet
a Bojovník, autorom zbierky poézie, kníh pre mládež
i dospelých z leteckého prostredia. Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, v termíne od 9. 11. 2016 – 31. 1.
2017.
Karol Erdelský
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
14. 7. 2014 – stretli sa v Brezovej pod
Bradlom prvý podpredseda Ing. Ján Tatara a čestný predseda SMRŠ Mgr. Peter
Uhlík, ktorí hodnotili momentálne aktivity
nášho hnutia,
30. 7. 2016 – „Letorosty spod Bradla“
– kultúrny program v košariskej prírode
v réžii Viliama Grusku, s ukážkou pôvodného i súčasného života ľudu pod Štefánikovým Bradlom i ďalších regiónov Slovenska, navštívili mnohí naši členovia z
Brezovej, Košarísk, Myjavy a okolia,
5. 8. 2016 – v Jablonke sa Peter Uhlík stretol pri spoločnom obede s Milošom
Stankovianskym, Jánom Gálikom a Michalom Maliarikom, hodnotiac súčasné
aktivity „Subregionu Pod Bradlom“,
28. 8. 2016 – podpredsedníčka SR
S MRŠ Eva Ušiaková spolu s čestným
predsedom S MRŠ Petrom Uhlíkom sa
zúčastnili v Lubine a na Rohu oblastných
osláv 72. výročia SNP,

3. 9. 2016 – spolu s grafikom Fedorom
Mikulčíkom sprevádzal Mgr. Peter Uhlík
členov MO SZPB zo Senca po stopách
MRŠv Košariskách, na Bradle a v Brezovej pod Bradlom,
18. 9. 2016 – aj za našej účasti bol v
centre Myjavy (miesto bývalej synagógy)
odhalený pamätník obetiam holokaustu,
21. 9. 2016 – Dr. Pavol Kanis spolu
s kameramanom robili v Brezovej a na
Bradle dokrútky s Mgr. Petrom Uhlíkom
do záverečnej časti životopisného filmu o
Štefánikovi,
24. 9. 2016 – autokarový zájazd darcov krvi zo Záhorskej Bystrice sprevádzal
Peter Uhlík Štefánikovým rodným krajom
(Košariská, Brezová, Bradlo, Myjava);
v podvečer navštívili naši členovia v košarišskom chráme Božom audiovizuálnu
koncertnú panorámu KRÍŽ (námet, scenár a réžia Viliam Gruska), venovanú
symbolu kresťanstva a spojenú s vernisá-

Listujeme v encyklopédiách
osobností…
MILAN HODŽA
„Pravdu si musíme povedať, keby bola aj bolestná. Len keď
ju poznáme, môžeme na základe jej poznania odstraňovať chyby
a nedostatky.“
Milan Hodža
Slovenský politik, štátnik a publicista, úradujúci prezident Česko-slovenskej republiky, jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska a viac krát minister vlády.
30. 1. 1938 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Rebrín
(teraz Zemplínska Široká).
Syn evanjelického farára Ondreja Slavoslava Hodžu a Klementíny r. Plechovej, brat Jána Miloslava Hodžu (evanjel. farár,
osvetový pracovník a člen Slovenskej muzeálnej spoločnosti), synovec Michala Miloslava Hodžu.
Narodil sa 1. februára 1878 v Sučanoch.
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v Šoproni a rumunskom Sibiu, kde maturoval. Právo študoval v Budapešti a Kluži,
filozofiu vo Viedni. V roku 1918 získal titul PhDr., v roku 1921
bol vymenovaný za profesora novodobých dejín na UK v Bratislave,r.1924 univer.profesor , JUDr.h.c. Ovládal sedem jazykov- maďarský, nemecký, anglický, francúzsky, rumunský, srbochorvátsky a poľský. Mal všeobecné i špecializované znalosti, Mal talent
,bol pracovitý a odvážny, mal výbornú pamäť, mimoriadne sebavedomie, ovládal stenografiu. Hovorili mu grandseigner, lebo sa
správal ako šľachtic, ovládal jazyky, bol vynikajúci rečník, ktorý
dokázal zaujať zahraničných diplomatov a ministrov (nielen rétorikou, intelektom, vedel citovať klasické diela.)

žou výstavy Ladislava Hanusa,
12. 10. 2016 – študenti gymnázia zo
Spišskej Novej Vsi, vedení Dr. Ruženou
Kormošovou, navštívili pamätné miesta
Štefánikovho rodného kraja, sprevádzal
ich Mgr. Peter Uhlík,
22. 10. 2016 – iniciatíva C§C SLOVAKIA Congres§Consulting (Katarína Kubínová) uskutočnila v Národnom dome
M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
Iniciatívu Očami M. R. Štefánika, ktorej
súčasťou boli prednášky a beseda (Peter Uhlík, Matúš Valihora, Michal Kšiňan), herci ochotníckeho divadla PlanA,
fotosúťaž na tému Spomienky, program
moderovala Jarmila Vitovičová; v tento
deň pricestovali na dvojdňový zájazd do
Košarisk, Brezovej a na Myjavu kultúrni aktivisti z Komárňansko-Ostrihomskej
slovenskej župy v Maďarsku, ktorí svoj
program v podbradlianskom kraji absolvovali so sprievodcom Petrom Uhlíkom.

Pracoval ako redaktor v Abendblatte (za Rakúsko-Uhorska),
v Slovenskom denníku (založil ho v r. 1910), v Slovenskom týždenníku (založil ho v r. 1903 a bol jeho redaktorom do r. 1914),
redigoval mesačník Naša zástava. Spolupracoval s Hlasom a inými periodikami. V roku 1905 bol zvolený za poslanca uhorského
snemu za volebný obvod v Kulpíne (dnešné Srbsko), mal kontakty
na panovnícky dvor, osobitne na následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este (ako jediný Slovák bol jeho poradcom v tzv. Belvederskej dielni, ktorá plánovala prestavbu monarchie na federálne
spojené štáty stredoeurópske) i na posledného cisára Karola.
Pôsobil v Slovenskej národnej strane.
V roku 1918 prispel k písaniu tzv.Martinskej deklarácie. Po
vzniku ČSR patril k politickým špičkám Slovenska. Bol poslancom Národného zhromaždenia po celú existenciu prvej ČSR
(1918-1938). Bol ministrom viacerých rezortov: ministrom unifikácie zákonov (1919-20), ministrom poľnohospodárstva (192225, 1932-34), ministrom školstva (1926-1929), krátkodobo aj
ministrom zahraničných veci (18. 12. 1935 – 29. február 1936).
V rokoch 1935-38 bol ministerským predsedom ČSR. Na jeseň
1938 opustil Česko-Slovensko, istý čas sa liečil vo Švajčiarsku,
potom sa usadil vo Francúzsku. V novembri 1939 vznikla v Paríži
Slovenská národná rada ako vrcholný orgán slovenského zahraničného odboja a jej predsedom sa stal Milan Hodža. Už v tom
čase bol za obnovenie ČSR, ale na zásade práva Slovákov starať
sa o svoje veci samostatne, s výnimkou sfér zahraničnej politiky,
vojska financií, obchodu a dopravy, kde sa malo postupovať spoločne.
Milan Hodža od r. 1941 pôsobil v USA, kde sa aktivizoval
v krajanských spolkoch, načrtával projekt, aby po porážke nacizmu vznikla v strednej Europe konfederácia podunajských štátov.
Milan Hodža bol aj novinár a publicista. Jeho články a polemiky vyli knižne v 8 zväzkoch.
Jeho kniha Federation in Central Europe vyšla v r. 1942 v Londýne, v slovenskom jazyku bola vydaná v r. 1997 pod názvom Fe-
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derácia v strednej Európe, ktorú pre tlač edične pripravil historik
Pavol Lukáč.
Milan Hodža bol nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní
Francúzska (veľkodôstojnícky kríž Légion d´honneur), Poľska,
Talianska (Veľkokríž Radu talianskej koruny), Juhoslávie a Rumunska (veľkokríž Radu rumunskej koruny).
V roku 1909 sa oženil s Irenou rod. Pivkovou (1887 – 1961,
z emigrácie sa vrátila v roku 1945, aby vybavila formality okolo
pohrebu a nedovolili jej už vycestovať do USA za rodinou Zomrela v Martine). Spolu mali syna Fedora (JUDr., 4. 11. 1912 Budapešť – 7. 9. 1968 New York, slov. a český politik, poslanec NZ za
DS. Po roku 1948 exilový politik), a dcéry Aglaju a Irenu. (Dcéra
Irena sa vydala za Jána Pálku a ich syn John, vl. menom Ján Milan
Pálka je profesorom neurobiológie na Washingtonskej univerzite
v Seattli. Napísal knihu „Moje Slovensko, moja rodina“. Má dve
dcéry a jedného vnuka.)
Milan Hodža zomrel 27. júna 1944 v Clearwateri v USA, pohrebnú reč predniesol Jan Masaryk, minister zahraničných vecí
ČSR. Bol pochovaný na Českom cintoríne v Chicagu – ale až
v roku 1949. Päť rokov odpočíval v špeciálnej truhle v nádeji rodiny – osobne si to prial – že bude môcť byť pochovaný na Sloven-

Dni v znamení spustených vlajok
Ako sa Slovensko lúčievalo so svojimi vrcholovými politikmi?
Bol štátny pohreb exprezidenta Michala Kováča naozaj prvý svojho druhu v novodobých slovenských dejinách? Odpoveď znie:
Áno i nie.
Kto už iný spomedzi veľkých Slovákov by si zaslúžil pohreb so
všetkými štátnymi poctami, ak nie generál Milan Rastislav Štefánik? Tak to však vnímame z dnešného pohľadu. Treba si uvedomiť,
že pred 97 rokmi sa mladé Československo iba nesmelo stavalo
na nohy a jedného z troch jeho spoluzakladateľov, ministra vojny
Štefánika poznala iba hŕstka slovenských vzdelancov a politikov.
Veď po vychodení ľudovej školy a bratislavského lýcea sa zdržiaval v zahraničí.
Ale bol tu aj iný problém. Noviny Slovenskej ľudovej strany Slovák priniesli o Štefánikovej smrti stručnú, len 12-riadkovú správu v
rubrike Čo nového vo svete (!) až 17. mája 1919, čiže takmer dva
týždne po havárii jeho lietadla pri Bratislave. To už uplynul týždeň od pohrebu a uloženia Štefánikovho tela do hrobu na Bradle.
Meškanie a stručnosť správy by bolo možné pripísať vtedajším
dopravným a komunikačným ťažkostiam na poprevratovom Slovensku - Slovák vychádzal v Ružomberku. Ibaže Národné noviny
(blízke Slovenskej národnej strane), aj keď vychádzali v Martine,
priniesli už vo svojom najbližšom čísle 6. mája 1919, čiže dva dni
po tragédii, podrobné spravodajstvo i nekrológ od Jozefa Škultétyho na titulnej strane. Skutočnou príčinou ,,zaostávania“ Slováka
bol kritický postoj ľudovej strany k pražskej vláde a ku koncepcii
čechoslovakizmu, ktorej sa pridržiaval Štefánik. Líder strany Andrej Hlinka v tom čase už vyhlásil boj za autonómiu Slovenska.
,,Keby Štefánik ostal nažive, mal by v ňom Hlinka hlavného súpera,“ tvrdil Ferdinand Peroutka vo svojej knihe Budovanie štátu.
Ale vráťme sa k poslednej rozlúčke so Štefánikom podrobnejšie. Bola asi prvým štátnym pohrebom v rodiacich sa demokratických pomeroch.
Prípravy na pohreb sa začali už na druhý deň po tragédii a prebiehali nielen v réžii Prahy, ale aj s jej výdatnou pomocou, pričom
táto pomoc sa týkala doslova všetkého. Napríklad Mestský pohrebný ústav v Prahe dostal pokyn od vlády dopraviť do Bratislavy
dekoračný materiál, sarkofág a tri kovové rakvy. Tie pre Talianov,
dvoch letcov a jedného mechanika, ktorí leteli so Štefánikom a
počas katastrofy takisto zahynuli. Už na tretí deň to všetko poslali
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sku. Jeho pozostatky boli 27. júna 2002 prevezené na Slovensko
a uložené na Národnom cintoríne v Martine.
Dokumentárny film o Milanovi Hodžovi pripravila STV v Bratislave v roku 1996 v cykle Idea štátnosti (scenár Alena Bártlová,
réžia Fedor Bartko).
Z myšlienok Milana Hodžu:
*Vzájomné ekonomické prepojenie celého európskeho kontinentu by malo byť samozrejmosťou, práve to však zainteresovaní
veľmi často nechápu.
*Nie sú vždy vodcami tí, ktorí sú uznávaní súčasníkmi, vždy
je medzi nami mnoho precenených a mnoho nedocenených ľudí.
Jeho meno nesú:
* názvy ulíc na Slovensku,
* súťaž Hodžova esej (od r. 2005),
* Dni Milana Hodžu,
* Hodžov novinársky článok (od r. 2008),
* Ceny a Čestné ceny Milana Hodžu (od 2004, 2011) za propagáciu Slovenska v zahraničí a za vedecký výskum významných
Slovákov.
- mg -

z Prahy na Slovensko v špeciálnom vozni aj s príslušným personálom. Bratislave totiž chýbali nielen tieto veci, ako mnohé ďalšie,
ale aj spoľahliví funebráci a aranžéri.
Praha musela dodať aj 30-člennú družinu tamojšieho Sokola,
aby zabezpečovala poriadkovú službu počas pohrebu, Morava
zasa učiteľský spevokol na pohrebné obrady. Vari v Bratislave by
sa nenašiel súci spevácky spolok? Neskôr určite áno, začiatkom
mája 1919 ešte nie.
Nezabúdajme, že vtedajšia „vláda“ Vavra Šrobára sa do Bratislavy presťahovala zo Žiliny len pred tromi mesiacmi, a to za dosť
dramatických okolností. Slováci vtedy tvorili len tretinu obyvateľstva v meste na Dunaji. Maďarská väčšina zorganizovala veľkú demonštráciu proti Šrobárovej vláde onedlho po jej príchode.
,,Rozvášnený dav tiahol mestom, spieval maďarské piesne a zasypával Slovákov i Čechov šťavnatými nadávkami,“ spomínal Štefan Janšák, Šrobárov spolupracovník. Pred starou tržnicou proti
davu zasiahol vojenský oddiel, po zrážke zostalo šesť mŕtvych a
16 ťažko zranených.
Na tej atmosfére sa za pár mesiacov nemohlo až tak veľa
zmeniť, a tu zrazu bolo treba organizovať veľký pohreb. Chystalo sa naň množstvo oﬁciálnych hostí, domácich i zahraničných,
a Bratislava nemala pre všetkých vhodné ubytovanie. Mestská
rada vyzvala preto občanov, aby na ten čas uvoľnili svoje byty pre
smútočných hostí. Nie je ťažko si predstaviť ohlas a výsledok výzvy. Okrem toho sa vynorila otázka, kde sa bude konať pohrebný
obrad. Komisia ministerstva národnej obrany, zriadená na tento
účel, sa nakoniec rozhodla pre nádvorie posádkovej nemocnice.
Štefánik si želal byť pochovaný v rodnej zemi, a tak sa zároveň
hľadalo vhodné pohrebné miesto v okolí Košarísk a Brezovej. Tam
sa mali konať ďalšie smútočné obrady.
Už 5. mája oznámila Ministerská rada ČSR (predsedal jej prezident Tomáš G. Masaryk), že pohreb ,,bude vojenskej povahy“ a že
mu bude venovaná ,,štátna starostlivosť“, zo zverejnených opatrení však boli zrejmé viaceré znaky pohrebu štátneho. Bratislavský
župan Samuel Zoch vydal vyhlášku, ktorá nariaďovala po celom
meste vyvesiť smútočné zástavy a zavrieť obchody. Divadelné
predstavenia a všetky hudobné produkcie mohli pokračovať až
na druhý deň po pohrebe. V utorok 6. mája padlo rozhodnutie, že
pohreb Štefánika a jeho troch talianskych druhov sa bude konať v
ten istý deň, a to 10. mája poobede v Bratislave a na druhý deň,
čiže v nedeľu dopoludnia, v jeho rodisku. Kým ministra pochovajú
podľa evanjelických cirkevných zvyklostí, Talianov - podľa katolíckych. Telá všetkých štyroch spočinú počas obradov i prevozu na
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delových lafetách.
Jednotlivé časti programu sa dopracovávali za pochodu. Minister obrany Václav Klofáč vydal rozkaz, podľa ktorého sa v deň
pohrebu mali vo všetkých vojenských posádkach konať pietne
slávnosti s prednáškami o význame Štefánikovho pôsobenia. Na
záver sa všade vypáli čestná salva. Minister nezabudol dodať, že
v posádkach na Slovensku to prebehne podľa okolností. Najmä v
južných okresoch bola totiž veľmi nepokojná situácia, vyskytovali
sa ozbrojené konﬂikty s maďarským vojskom. Južné hranice nového štátu ešte stále neboli pevne stanovené, až v nasledujúcich
dňoch o nich mala deﬁnitívne rozhodnúť mierová konferencia v
Paríži.
Napriek tomu všetkému pohreb sa uskutočnil - až na malé odchýlky - podľa plánu. V sobotu ráno prišiel z Prahy mimoriadny
vlak s oﬁciálnou delegáciou. Chýbali v nej prezident Masaryk (ten
poslal za seba kancelára Přemysla Šámala), premiér Karel Kramář
i minister zahraničných vecí Edvard Beneš (obaja boli na parížskej
konferencii, poslali smútočné telegramy), pricestovalo však vedenie československého parlamentu, velenie armády, zástupcovia
diplomatického zboru.
Ako sa správala maďarská a nemecká väčšina obyvateľstva?
Ak máme veriť reportáži, ktorú uverejnili po pohrebe Národné noviny, tak ,,počína chápať, že i biedni Slováci môžu mať a majú
veľkých mužov a bohatierov“. A ďalej: ,,Kým pri príchode ministerstva (s plnou mocou pre Slovensko) vo februári sa mesto ostentatívne nezúčastnilo slávnosti, teraz bolo celé na nohách. Za
kordónom vojska, ktorý viedol asi 3-kilometrovou okružnou (trasou), stáli tisíce národa...“ Z iných zdrojov sa však dozvedáme,
že tie tisícky boli vo veľkej miere bratislavskí zvedavci. Trúchlili
najmä domáci Slováci a prišelci zo záhorských dedín. Iná situácia
nastala počas cesty smútočného vlaku z Bratislavy do Brezovej
a potom i v priebehu pohrebu na Bradle, kde už záplava pestrofarebných slovenských krojov prezrádzala, kto medzi tisíckami
smútiacich prevláda.
Ak sa však riadime aj súčasnými kritériami pre štátny pohreb,
ten Štefánikov mal takmer všetky jeho základné prvky: bol vyhlásený štátny smútok, viali smútočné zástavy, rakva bola zahalená
štátnou vlajkou, stála pri nej čestná stráž, na pohrebe sa zúčastnili
najvyšší ústavní činitelia.
Skrátene uveďme, že
– ďalší veľký pohreb sa na Slovensku konal takmer o dve desaťročia neskôr, v nedeľu 21. augusta 1938. V Ružomberku pochovávali Andreja Hlinku. Okolnosti však znovu spôsobili, že to
nemohol byť ,,kompletný“ štátny pohreb, hoci Hlinka by si ho zaslúžil. Svojím pevným zástojom koncom októbra 1918 mal predsa značný podiel na vzniku Československej republiky, najmä na
prihlásení sa Slovákov k štátnemu zväzku s Čechmi. Neskôr ako
poslanec Národného zhromaždenia a líder najsilnejšej slovenskej
opozičnej strany sa zúčastňoval na budovaní tohto štátu. Na Hlinkovom pohrebe sa zúčastnil i premiér Milan Hodža, prvý Slovák na
tomto poste, ktorý zastupoval aj neprítomného prezidenta Edvarda Beneša a predseda snemovne československého parlamentu,
ktorí na pohrebe vystúpili aj so smútočnými rečami. Hlinkov pohreb dostal prívlastok ,,národný“, svojou povahou bol však predovšetkým cirkevný. Svedčila o tom aj použitá symbolika, úloha duchovenstva v jeho príprave, pri všetkých obradoch i v smútočnom
sprievode. Kostoly po celom Slovensku zvonili aj päťkrát po sebe,
v niektorých farnostiach sa konali po dve zádušné omše, vyhlásilo až 6-týždňový smútok. Napriek tomu mala rozlúčka s Hlinkom
i viaceré atribúty štátneho pohrebu. Pri obradoch spievalo Spevácke združenie slovenských učiteľov, čestnú stráž pri katafalku
držali členovia Orla, a nie legionári. Namiesto delostreleckých sálv
vyšľahli počas spúšťania rakvy do hrobu plamene vatier na kopcoch v okolí Ružomberka. Reportéra pražských Národných listov
osobitne zaujalo, že na záver pohrebu jeho účastníci zaspievali
nielen hymnu Hej, Slováci, ale aj ľudovú pieseň Starý náš, šedivú
hlavu máš…
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O tridsať rokov neskôr mal pohreb Alexander Dubček. Siedmeho novembra 1992 priniesli všetky významnejšie svetové
médiá správu o úmrtí „najpopulárnejšieho Čechoslováka 20. storočia“ ako svoju najdôležitejšiu informáciu. O týždeň neskôr nasledoval rozlúčkový obrad, ktorý britský denník Guardian označil
za ,,niečo ako štátny pohreb“. Posledná rozlúčka s Dubčekom na
letisku v Prahe bola totiž podľa Guardianu len symbolická, narýchlo pripravená a málo dôstojná. Hlavný smútočný akt sa potom konal v Slovenskom národnom divadle. „Tomuto štátnemu pohrebu
chýbali niektoré obvyklé náležitosti, čo súviselo s dobou,“ spomína
Dubčekov priateľ a blízky spolupracovník Ivan Laluha.
Do zániku spoločného štátu Čechov a Slovákov ostávalo šesť
týždňov. Federálna vláda nariadila spustiť vlajky na pol žrde iba na
budovách federálnych inštitúcií. Michal Kováč bol vtedy predsedom Federálneho zhromaždenia, funkciu prevzal práve po Dubčekovi a usporiadanie pohrebu konzultoval aj s Václavom Klausom,
vtedy predsedom českej vlády: „Nebol za celoštátny pohreb, ani
za to, aby sa konal v Prahe, súhlasil však s tým, aby sa ﬁnancoval z
federálneho rozpočtu,“ tvrdil Kováč.
V Bratislave sa na pohrebe zúčastnili delegácie z 50 štátov,
Dubček bol vtedy najpopulárnejším Slovákom vo svete a zahraniční hostia boli prekvapení, keď na ňom neprehovoril nik z českých politikov. Podľa programu mal rečniť predseda ČNR Milan
Uhde, nakoniec však nevystúpil. „Dôvody nepoznám,“ reagoval
Kováč. Sám Uhde to odmietol komentovať, za čo bol dlho terčom
kritiky českých médií.
Potom plynul čas a v roku 2006, po tragickej smrti 42 slovenských vojakov na palube lietadla, sa prišlo na to, že Slovensko
nemá legislatívu, upravujúcu nieže usporiadanie štátneho pohrebu, ale ani vyhlasovanie štátneho smútku.
O pol roka nato začala platiť nová právna úprava. Do Pravidiel
diplomatického protokolu SR sa dostal aj spôsob organizovania
štátneho pohrebu. Podľa nich, a podľa želania rodiny, bol teraz
pochovaný exprezident Kováč.
Vladimír Jancura
Článok bol uverejnený v Pravde 15. 10. 2016, text uverejňujeme s láskavým súhlasom autora.

Zo zasadnutí Správnej rady Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika
Správna rada S MRŠ v roku 2016 zasadala celkom
3 krát, vždy v Piešťanoch.
16. 1. 2016 – sa konala voľba predsedu SR SMRŠ
a koncipovala návrh na riešenie spomienkových slávností v máji tak, aby sa slávností mohlo zúčastniť čo
najviac občanov.
20. 2. 2016 – SR SMRŠ zvolila dvoch podpredsedov SR SMRŠ, predsedu Dozornej rady S MRŠ a
riešila aj náležitosti vydania Zborníka MUŽ SLNKA.
25. 6. 2016 – hosťom zasadnutia bol primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel PhD, ktorý informoval
prítomných o založení klubu v meste. Riešila sa aj
zmena vo vedení účtovníctva, kde dlhoročnú pokladníčku Zdenku Šimkovú nahradí firma CENSEA PN
s.r.o. Bol dohodnutý aj termín a program konania Valného zhromaždenia S MRŠ.
- jt -
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Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
Vážená pani šéfredaktorka!
Prepáčte mi, že som sa rozhodol napísať pre Váš a vlastne náš časopis BRADLO
malú spomienku. Moje rozhodnutie sa stalo,
keď som prečítal už po niekoľký krát básne,
ktoré občas v časopise vychádzajú. Zaujal
ma článok z č. 68 z decembra 2014, ktorý
napísal P. Kanis „Dejiny v nás“. Som rodák
z podbradlanského kraja. Ten článok P. Kanisa je zaujímavý a vtedy som si uvedomil,
aká je škoda nezískavať poznatky, skúsenosti od starších, ktorí ich v tých časoch
mali a odniesli si ich už žiaľ do hrobu. Poznal som tiež hodne starších ľudí- dedov
a ich rozprávanie o Štefánikovi. Tie spomienky, i keď je to už moc dávno, mám pred
sebou a spominam na týchto ľudí s úctou.
Tá báseň ma inšpirovala a tak Vám moje
malé dielko posielam. Píšem tiež básne
o rodnej dedinke Bukovec, v každom diele

je spomienka na Bradla okolie. I keď už som
už dlhé roky mimo tento kraj, každoročne
navštevujem Bradlo a mohylu M. R. Štefánika. Naposledy to bolo 27. 10. 2016.
Časopis občas dostávam od spolupracovníka Mirka Danka, ktorý osobne je zanietený zberateľ materiálov o Štefánikovi.
Celý byt a nie je malý obsahuje obrazy, knihy, získané poznatky o tomto hrdinovi. Je
to od neho krásne a myslím a že by bolo
potrebné prostredníctvom pracovníka redakcie ho navštíviť a pobesedovať s ním.
Zaslúžil by si to.
Želám vám hodne zdravia, úspechov
a dobrých materiálov pre rozšírene histórie
o našom najväčšom hrdinovi, gen. Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi.
S pozdravom Samuel Londák,
Valaské Meziříčí

Michalovská hvezdáreň a M. R. Štefánik
Keď sme pred troma rokmi prechádzali s RNDr. Františkom Kelem pohorím Vihorlatu, odhalili bustu M. R. Štefánika na ZŠ Zalužice a chodili po stopách pamiatok na nášho
velikána v Michalovciach a okolí, ani sme netušili, že naše putovanie bude mať ohlas aj po
troch rokoch. Hoci teraz už fyzicky bez Ferka Keleho, ale jeho duch sa akoby všadeprítomne vznášal nad michalovským vrchom Hrádok a jeho hvezdárňou.
Majestátne sa vypína z roviny nad celým okolím a blízkymi kasárňami, postavenými hneď
po vzniku 1.ČSR. Boli v republike najvýchodnejšie, strážili východ Slovenska a hrdo niesli už
od svojho počiatku meno M.R. Štefánika. Avšak my sme boli fascinovaní aj skutočnosťou, že
tento osamelý vrch skrýva pri prechádzke lesoparkom takmer každých 100 m významné atribúty skorej a neskorej histórie, prípadne vlastní zaujímavé fenomény. Vtedy sme prišli takmer
k vrcholu Hrádku, k mimoriadne schátranej hvezdárni v bývalom Moussonovom dome známeho maliara zemplínskeho slnka a ľudu. Boli sme prekvapení, ako môžu jej zamestnanci ročne
v takýchto podmienkach vykonať vyše 250 rôznorodých náučných a osvetových aktivít vo
vzťahu k verejnosti a prijať okolo 10 000 návštevníkov. Hvezdáreň mala stále pozitívny chýr
a všeobecne dobré hodnotenie najmä u mladých študentov a žiakov blízkych škôl .
Pokúsili sme sa teda aspoň symbolicky pomôcť pracovníkom hvezdárne príhovorom predstavenstvu Košického samosprávneho kraja v podpore ich projektu na jej rekonštrukciu. Spoločnosť M. R. Štefánika okrem príhovoru podala košickému kraju celkový návrh na revitalizáciu Hrádku a okolia. V ňom boli zakomponované aj prvky duchovného odkazu na M. R.
Štefánika a jeho stopy z histórie Zemplína.
A skutočne sa 8. 11. 2016 po troch rokoch otvorila moderná zrekonštruovaná hvezdáreň. Dokonca aj s náučným astronomickým chodníkom a nafúkovacim planetáriom. Vďaka patrí v príprave a realizácii projektu azda najviac riaditeľke Mgr. Gabriele Kramárekovej, podpredsedovi
Košického kraja Emilovi Ďurovčíkovi a primátorovi Michaloviec Viliamovi Záhorčákovi, ktorí
neskrývali radosť z vykonaného úspešného diela. Vtedy sa zaiste okrem nás tešil aj duch Františka Keleho, že v týchto dôstojných priestoroch budú pracovníci realizovať aj astronomické
pohnútky a sny M. R. Štefánika. Veď Michalovce a Zemplín majú blízko k hviezdam už aj
tým, že sa tu narodil vynálezca autopilota Michal Bachik, ktorý pracoval na projekte Apolla II
v NASA a zrodila sa tu tiež slovenská letecká generálska elita.
Dnes je rekonštruovaná hvezdáreň pripravená znovu privítať svojich nedočkavých návštevníkov. Príďte sa pozrieť nielen na hvezdáreň, ktorá už vlastní Štefánikovu bustu, ale aj na Štefánikove kasárne, jeden z najväčších cintorínov Červenej armády, židovský cintorín, amfiteáter,
rodiacu sa Krížovú cestu, príjemné oddychové prostredie obmývajúceho kanála Dúha a rieky
Laborec. Na vrchole Hrádku je pekná kaplnka pohrebného miesta rodiny grófa Sztárayho. To
všetko skrýva tajomný lesík na jedinečnom osamotenom vrchu Hrádok v blízkosti Michaloviec.
Milan Choma

Dejiny v nás
Čítal som verše
Pavla Kanise,
z Bradla č. 68
zaujal ma velice.
Jeho slová poučné
pre históriu pamätné
veď dedovia
a ich dedovia
prežívali toho veľa
to história bohatá
pre dnešok vzácna
príroda mení sa
zabúdame
čo znamená.
Ich spomienky
prežité chvíle
vzácne hľadané budú
ak ich napíšu
aspoň riadok
podľa Pavla Kanise.
História mení sa
učebnice spracované
podľa súčasnosti
v mnohom nepravdivé.
Tie prežitky (snáď / zážitky dedov
a ich dedov
neskutočné,
ak by z hrobov vstali
sklamaní by zostali.
Je potrebné
Ten jeden riadok
Aspoň ročne
Vznikali by pravdivé
Básnické diela
Tak dnes potrebné
A preto píšem
Plním odkaz
autora
pre ďalšie pokolenia
ktoré po nás prídu
spomínať budú.
Samuel Londák

Deň vojnových
veteránov
Dátum 11. november symbolizuje
v kalendári deň, keď v roku 1918 o
11.11 hodine bolo podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny.
V posledných rokoch je vo svete, aj
na Slovensku, známy ako Deň červených makov. Pietna spomienka
s položením vencov a kytíc vďaky
sa uskutočnila na mnohých cintorínoch, pri pamätníkoch a pomníkoch
vojakov z prvej svetovej vojny.
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XXVI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
V poradí XXVI. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnilo 29.
októbra 2016 v priestoroch Kursalónu v Piešťanoch. Na Valné zhromaždenie sa zišla stovka členov
– i sympatizantov – Spoločnosti,
aby zhodnotili prácu v kluboch
SMRŠ na území SR počas roku
2016.
V úvode rokovania Valného
zhromaždenia Spoločnosti M. R.
Štefánika zaznela hymna SR a báseň Rudolfa Brtáňa Hrdinovi. Valné
zhromaždenie moderoval I. podpredseda SMRŠ Ján Tatara, ktorý
privítal prítomných a hostí. Valné
zhromaždenie jednomyseľne schválilo stanovený program.
Správu o činnosti predniesol
predseda SR SMRŠ Jozef Božik.
(viď prílohu). Valné zhromaždenie
informoval o činnosti spoločnosti za
ostatné obdobie roku 2016. Uvítal
vznik nových klubov v Brezne a v
Bánovciach nad Bebravou. Rekapituloval ďalšie aktivity: odhalenie sochy M. R. Štefánika na letisku v Nitre, inštalovanie pamätnej tabule na
Cypre, udelenie čestného názvu ZŠ
v Spišskej Belej a odhalenie plastiky MRŠ v Piešťanoch. Poďakoval
aj Márii Gallovej za organizáciu
konferencie MUŽ SLNKA a následné zostavenie i vydanie zborníka
z nej. Vo svojom prejave informoval
aj o aktivitách P. Kanisa – pripraviť
nový dokument o Štefánikovi a jeho
prezentáciu na školách.
Predseda SR SMRŠ kriticky
hodnotil naďalej neudržateľnú skutočnosť, aby spomienkové slávnosti
na výročie tragickej smrti gen. M. R.
Štefánika Bradle boli len v podvečer
3. mája. Táto prax neumožňuje návštevu zo vzdialenejších regiónov
Slovenska a má negatívny dopad
na účasť na slávnosti. Predseda SR
SMRŠ uviedol, že riešením situácie je usporiadanie spomienkových
slávností podvečer 3. mája na regionálnej úrovni a celoštátnych spomienkových slávností v najbližšie
nasledujúce soboty po 3. máji. Tento
model S MRŠ jednoznačne podporuje a pomôže pri jeho presadení.
V ďalšej časti svojho prejavu sa
predseda SR SMRŠ orientoval na
nové úlohy v najbližších mesiacoch:
na rozšírenie spolupráce S MRŠ s
Maticou slovenskou, samosprávami
miest a obcí v SR, SZPB a inými
organizáciami. Prioritou budú aktivity vo väzbe na 100. výročie vzniku
ČSR - Československý deň a SMRŠ
čaká aj preregistrácia všetkých členov SMRŠ prostredníctvom nových
preukazov.
● Podpredsedníčka SR SMRŠ

Eva Ušiaková informovala VZ o hospodárení SMRŠ a členka DR Daniela Valová predniesla Správu dozornej rady S MRŠ.
● Predseda a podpredsedníčka SR SMRŠ odovzdali dlhoročnej
členke SMRŠ, podpredsedníčke
SR SMRŠ a šéfredaktorke časopisu
BRADLO Mgr. Márii Gallovej dekrét o udelení Čestného členstva
S MRŠ. Zároveň odovzdali ďakovný list Zdenke Šimkovej za dlhoročnú prácu v oblasti účtovníctva v S
MRŠ.
Za ocenenú prácu sa poďakovala Mária Gallová, ktorá si pripomenula záverečné slová z publikácie
„Posol hviezdnych diaľav“ a vyzvala
prítomných, aby i naďalej sprítom-

Jánovi Tatarovi za dlhoročnú spoluprácu.
V rámci diskusie:
Mgr. Eva Ušiaková informovala
VZ o aktivitách mesta Brezová pod
Bradlom v súvislosti s prípravou nového formátu spomienkových slávností na Bradle a podaním cezhraničného projektu infobod Bradlo,
Ján Valihora podrobne informoval o súčasnej situácii a stave v príprave koncepčného dokumentu Areál Bradla pre vládu SR,
Juraj Mocman pozdravil plénum
VZ za novovznikajúci klub v Trnave.
Peter Uhlík priblížil účastníkom
VZ činnosť S MRŠ krátko po roku
1989 a následne informoval o prie-

Predsednícky stôl
ňovali odkaz generála s dušou civila
mladej generácii aj v duchu odkazu
jej triedneho profesora spred veľa
rokov, keď ich po maturite vyprevádzal do života. Jeho prianie je i jej
prianím – „aby všetkých ľudí, ktorí
žijú pod hviezdami a pre hviezdy,
spájalo bez rozdielu národnosti, vierovyznania či farby pleti puto silnejšie ako príťažlivosť Zeme. Nech toto
puto je umocnené mladosťou, láskou, elánom a túžbou po poznaní.
Keď bude vzdelanie, bude aj mier,
tak cenný pre všetkých. A nikdy nesmieme povedať, že sme vyčerpali
život, lebo to svedčí o tom, že život
vyčerpal nás.“
Súčasťou rokovania VZ SMRŠ
bol aj slávnostný podpis dohody
o spolupráci medzi S MRŠ a SZPB.
Dohodu podpísali štatutári obidvoch
organizácií: Ing.Pavol Sečkár,PhD.
a doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Rokovanie VZ pozdravili krátkymi
príhovormi hostia valného zhromaždenia: za Český svaz bojovníků za
svobodu Břeclav Mgr.Václav Vaněk, za ZV SR v Trenčíne plk.v.v.
Ing. Tomáš Švec a za SZPB Ing. Pavol Sečkár.
Na záver tohto bodu rokovania
VZ slávnostne udelil Mgr. Václav
Vaněk pamätnú medailu III. stupňa
I. podpredsedovi SR SMRŠ Ing.

behu spomienkových slávností na
Bradle v uplynulých rokoch. Vo svojom diskusnom príspevku podporil
nový model spomienkových slávností.
PhDr. Ružena Kormošová PhD.
a JUDr. Ivan Kudla informovali o činnosti klubov SMRŠ v Spišskej Novej
Vsi a v Trenčíne.
Zástupcovia Nadácie SMRŠ
svoju neúčasť na valnom zhromaždení ospravedlnili – ich list je prílohou zprávy o konaní VZ.
Na záver vystúpil predseda SR S
MRŠ Jozef Božik, ktorý krátko zhodnotil diskusiu, poďakoval členom
SMRŠ za dobrú prípravu VZ i jeho

priebeh.
● V závere rokovania XXVI. VZ
SMRŠ predložila mandátová a návrhová komisia Uznesenie, ktoré bolo
hlasovaním delegátov jednomyseľne schválené bez dodatkov.
● Členovia VZ SMRŠ sa v závere zúčastnili Spomienkovej slávnosti
pri plastike M. R. Štefánika v parku
a pripomenuli si 98. výročie vzniku
I. ČSR.
Slávnosti sa zúčastnili okrem
účastníkov VZ aj zástupcovia S
MRŠ v Prahe a viceprimátor Mesta Piešťany Mgr. Michal Hynek. S
prejavmi vystúpili pp. Božik, Hynek
a Masaryk.
Slávnosť bola ukončená hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.
Dodatok: Naše poďakovanie ako
obvykle patrí pracovníkom Kursalónu za poskytnutie priestorov na
konanie konferencie, pánovi Mudroňovi za symbolické milé darčeky
účastníkom konferencie a členkám
S MRŠ z Trenčína a Piešťan za upečené dobroty ku káve.
Správa o činnosti Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika
Milí priatelia, vážení členovia
a priaznivci Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, od marca tohto
roka mám tú česť viesť Spoločnosť
Milana Rastislava Štefánika a za
týchto pár mesiacov sme spoločne
urobili veľký kus práce. Dovoľte
mi preto, aby som sa vám v úvode
úprimne poďakoval za prácu, ktorú
v prospech spoločnosti vykonávate.
Ambíciou Spoločnosti M. R. Štefánika je podporovať a šíriť pozitívny
odkaz života nášho národného dejateľa a zároveň participovať na aktivitách, ktorých úlohou je šíriť hodnoty
demokracie, slobody a vlastenectva.
Spoločnosť M. R. Štefánika sa všade tam, kde pôsobí, snaží zapájať
do aktivít a snaží sa svojou činnosťou zvýrazňovať hodnoty, o ktorých
som písal.
V nadväznosti na závery jednotlivých správnych rád chcem zdôrazniť, že v tomto roku sa nám podarilo

Ing. Ján Tatara preberá z rúk V. Vaněka Pamätnú medailu. Foto: Zdeněk Hasilík.
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fánika. Rovnako som sa zúčastnil
spolu s podpredsedom, pánom Tatarom odhalenia Štefánikovej busty
na letisku v Nitre. Nemenej dôležitou
aktivitou bola aktivita členov spoločnosti, ktorí sú zároveň príslušníkmi
Ozbrojených síl SR, kde páni Juraj
Hladký a Štefan Ševčik boli autormi
myšlienky, ako aj realizácie odhalenia Pamätnej tabule M. R. Štefánikovi v rovnomennom kempe, ktorý
v rámci misie OSN pôsobí na Cypre.
Môžeme sa pýtať, či všetky aktivity, ktoré robíme, sú dostatočne
dôležité a dostatočne veľké na to,

aby si zaslúžili pozornosť. Môžem
jednoznačne konštatovať, že áno.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí svojou prácou
robia dobré meno spoločnosti a poďakoval sa aj každému členovi spoločnosti, ktorý si v máji alebo v júli
našiel čas, aby spolu s ostatnými
členmi alebo priaznivcami položil
kvety k pamätnej tabuli či buste venovanej Štefánikovi.
Obzvlášť za pozornosť stoja aktivity, ktoré sa pravidelne uskutočňujú
v obci Košariská. Pri tejto príležitosti
by som sa chcel poďakovať starostke obce Mgr. Anne Abramovičovej
a evanjelickej farárke Mgr. Zuzane Durcovej za to, že s patričnou
dôstojnosťou a vážnosťou pripravujú
v máji spomienkovú slávnosť k výročiu úmrtia M. R. Štefánika.
V kontexte aktivít sa však treba
pozerať aj do budúcna. Chcel by
som zdôrazniť iniciatívu a aktivitu,
ktorá sa dlhodobo pripravuje a ktorá
by mala na budúci rok uzrieť svetlo
sveta, a to v podobe štvordielneho filmu o Štefánikovi. Pripravuje
ho bývalý minister obrany a čestný
člen našej Spoločnosti Pavol Kanis,
za čo mu patrí osobitná vďaka. Zároveň som mal s pánom Kanisom

rokovanie na tému prípravy samostatného náučného videa, s dĺžkou
40 minút, ktoré by sme urobili ako
kompilát z tých dokumentov a materiálov, ktoré ho stáli veľa času, energie a finančných prostriedkov. Tento
film by bol edukačnou pomôckou
pri výučbe dejepisu a zatraktívnil by
prístup k informáciám o generálovi
Štefánikovi.
Zároveň treba povedať, že našou
ambíciou je snažiť sa o dobrú spoluprácu aj s organizáciami podobného charakteru v Čechách a je dobré
zamýšľať sa aj na tým, ako budeme
ďalej postupovať v nadväznosti na
obnovu celonárodnej spomienky na
M. R. Štefánika. Chcem sa poďakovať podpredsedovi Jankovi Tatarovi,
ako aj podpredsedníčke Evke Ušiakovej, že ako primátorka mesta Brezová pod Bradlom spolu so svojim
poslaneckým zborom a svojimi spolupracovníkmi prišla s myšlienkou
celonárodnej spomienky na Bradle.
Ako to celé dopadne, ukáže čas…
V každom prípade, úlohou Spoločnosti M. R. Štefánika je pomáhať
pri všetkých aktivitách, ktoré zvýrazňujú význam života, dielo a odkaz
tohto významného dejateľa.

celom Slovensku kde sa stretla
s úspechom a je o ňu naďalej
veľký záujem. V septembri sme
ju predstavili vo Vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a prvý
novembrový týždeň sme ju otvárali v Oravskej knižnici Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Radi by sme v najbližších
rokoch podobné predstavenie
výstavy organizovali aj v spolupráci s Vašimi klubmi v regiónoch. Výstava je už ozvučená
so sprievodným slovom na CD
nosiči a plánujeme ju dostať cez
ministerstvo do škôl ako učebnú
pomôcku.
Inou živou aktivitou nadácie
je Légiovlak, kde nám pri vybavovaní slovenského vozňa
pomáhal aj Váš predchádzajúci
predseda Ing. Ján Tatara a ďalší
Vaši členovia. V súčasnosti sú
otvorené rokovania o dvojmesačnom pobyte Légiovlaku na
Slovensku v budúcom roku, kde
sa spresňuje jeho trasa a finančné a personálne zabezpečenie
počas predvádzania v jednotlivých mestách. Aj tu by sme radi
spolupracovali so Spoločnosťou
M.R. Štefánika, kde máme spolu s Vami podpísané spoločné
memorandum s ČsOL o aktivitách k nastávajúcim výročiam ku
vzniku prvej Československej

republiky. Vieme si predstaviť
spoločnú organizáciu prehliadok
Légiovlaku na jednotlivých jeho
stanovištiach po celom Slovensku, kde by Vaša organizácia
mohla veľmi účinne pomôcť.
Najbližšou akciou je organizácia odhalenia sochy legionárom
a padlým v prvej svetovej vojne
na cintoríne v Nových Zámkoch.
Organizuje to Ministerstvo vnútra SR a akcia sa preložila na
10. novembra. Nadácia sa od
začiatku spolu s ČsOL angažovala pri obnove pamätníka a pre
spomínanú akciu zabezpečila
prevoz novovytvorenej repliky
sochy z Bratislavy do Nových
Zámkov.
Akcií, kde sa naša nadácia
angažuje je viacej a nás teší,
že pri šírení odkazu M.R. Štefánika v našom národe nie sme
sami, vážime si v tomto smere
úsilie Spoločnosti M.R. Štefánika a oceňujeme úspechy, ktoré
za 25 rokov svojej činnosti dosiahla. Chceme poďakovať za
doterajšiu spoluprácu bývalému
dlhoročnému predsedovi pánovi Ing. Jánovi Tatarovi a vedeniu spoločnosti, s ktorým sme
si rozumeli a spoločne sme sa
angažovali pri realizácii rôznych
podujatí. Do ďalších rokov Vám
pán predseda a celej spoloč-

nosti želáme, v mene všetkých
členov Správnej rady Nadácie
M. R. Štefánika veľa ďalších
úspechov a tešíme sa na ďalšie
spoločnú spoluprácu.

Položenie kvetov k Plastike Milana Rastislava Štefánika. Foto: Zdeněk Hasilík.
rozšíriť počet členov, ale hlavne zvýšiť počet klubov v jednotlivých lokalitách našej republiky. Pribudli dva
nové kluby, v Brezne, na čele s primátorom JUDr. Tomášom Abelom
PhD a druhý klub v Bánovciach nad
Bebravou, na čele s viceprimátorom
Petrom Bulíkom.
Dôležité je tiež povedať, že
v ostatnom čase sa okrem iného udiali aj ďalšie dôležité počiny.
V meste Spišská Belá som sa zúčastnil slávnostného premenovania
Základnej školy na ulici M. R. Štefánika na Základnú školu M. R. Šte-

Vážený pán predseda,
v prvom rade sa chcem osobne ospravedlniť, keďže som sa
z rodinných dôvodov nemohol
zúčastniť na Vašom Valnom
zhromaždení a rovnako z rôznych dôvodov sa nemohli zúčastniť aj niektorí moji kolegovia
z nadácie. Mrzí nás to, lebo so
Spoločnosťou M.R. Štefánika
udržuje naša nadácia od začiatku pôsobenia nadštandardné
styky a navzájom sa informujeme o našej činnosti. Sledujeme
činnosť Vašich klubov a cez Váš
časopis Bradlo, do ktorého občas niekto z nadácie prispeje,
máme prehľad o Vašej bohatej
práci v regiónoch Slovenska.
Naša Nadácia M. R. Štefánika v ostatnom období aktualizuje svoje aktivity s výročiami od
Veľkej vojny, cez činnosť légií,
ktoré sú späté s M. R. Štefánikom. Naša výstava „Roky bojov,
obetí a nádejí“, ktorá mala svoju
prvú vernisáž na Košariskách
a ktorá vznikla pod záštitou
predsedu vlády, prešla už viacerými školami a organizáciami po

S pozdravom
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
predseda Nadácie
M. R. Štefánika

Dôvera je istý druh
odmeny. Kto zachádza
so všetkými ľudmi
rovnako, uráža tých,
ktorí sú lepší.
Sme tu len ľudia, s
ľudskou silou, podrobení ľudským zákonom a osudom.
Kto si myslí, že mu
slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je
hodný.
Národu sa nedáva,
len žobrákovi, národu
treba obetovať.
M. R. Štefánik
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Listujeme v Encyklopédiách osobností…

Josef Jiří Šnejdárek
Dokončenie článku „Listujeme v Encyklopédiách osobností…
„Josef Jiří Šnejdárek“ (z BRADLA číslo 71/2016 str. 31)
Vzťah rodiny Šnejdárkovej a Wittmanovej

Počas bojov proti maďarským vojskám v lete 1919 ubytovali Šnejdárka
i so štábom v dome známej bryndziarskej rodiny Wittmannovcov na hlavnom
námestí Zvolena. Iste netušil, že o pätnásť rokov sa jeho dcéra vydá za syna
hostiteľa. Vojtech Wittmann výrazne pozdvihol úroveň mliekarenskej výroby
na Slovensku. Rodinnú továreň na bryndzu a syry založil v roku 1891 jeho
otec Ignác, spolužiak Vavra Šrobára na piaristickom gymnáziu v Ružomberku. Firma I. Wittmann a syn medzi dvoma svetovými vojnami bola najväčšou a najmodernejšou svojho druhu v ČSR. Za slovenského štátu bol podnik
arizovaný (dvoch Vojtechových súrodencov i s rodinami povraždili), po
februári 1948 prišiel Wittmann druhý raz o majetok. Napriek tomu, že sa
ako sociálny demokrat podieľal na príprave SNP a v jeho dome 28. augusta
1944 zasadal Revolučný národný výbor. V takejto situácii rodina emigrovala najprv k Máriinmu bratovi Josefovi Jiřímu Šnejdárkovi do Casablanky a
potom do Kanady. Návratu do starej vlasti sa v roku 1990 dožila Vojtechova
dcéra Katarína (dostala meno po starej mame). Po dlhoročných ťahaniciach
sa jej podarilo reštituovať dom vo Zvolene i časť výrobných budov. Katarína Wittmannnová sa zaslúžila aj o to, že v júni 2009 na priečelí rodinného
domu slávnostne odhalili tabuľu ako spomienku na jej starého otca. Finančne
podporila v uplynulých rokoch aj vydanie časopisu BRADLO.
- mg -

Spomienkové slávnosti
Slovenského národného povstania
Za účasti ústavných činiteľov, predstaviteľov politického života,
podpredsedu Európskej komisie, 30 veľvyslancov z mnohých štátov
sveta, zahraničných hostí, ešte stále aj pamätníkov bojov v Slovenskom národnom povstaní a širokej verejnosti, sa 29. augusta 2016 v
Banskej Bystrici konali centrálne spomienkové slávnosti 72. výročia
tohto významného medzníka domácich dejín.
Spomienkové slávnosti a konali pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Centrálne oslavy Slovenského národného povstania začali tradične preletom stíhačiek, pokračovali pietnym aktom
kladenia vencov v pietnej sieni Múzea SNP, po ktorých nasledovala
oficiálna časť osláv. Príhovory politikov, ako sa už v ostatných rokoch stalo zvykom, využili viacerí z nich aj na aktuálne politické
témy. Prezident SR Andrej Kiska povýšil dvoch účastníkov SNP do
hodnosti generála: nadpor. Michala Petra in memoriam a pluk.v.v.
Ludvíka Šestáka. Pamiatku padlých počas SNP si uctil aj rumunský
minister národnej obrany Mihnea Ioan Motoc a ocenil 5 slovenských
vojnových veteránov za spoluprácu s rumunskými vojakmi v rokoch
1944 – 45: Jána Gercíka, Juraja Drotára, Antona Lukáča, Františka
Tlučáka a Vladimíra Strmeňa.
Pri príležitosti tohtoročných spomienkových slávností Múzeum
SNP predstavilo aj novinky svojej expozície. Patrí medzi ne napríklad
obnovený podzemný veliteľský bunker v skanzene ťažkej vojenskej
techniky pred múzeom. V priestoroch expozície tiež predstavili čiastočne zrenovované torzo povstaleckého tanku Lt. vz. 38. Vrak z oravských lesov, ktorý už takmer skončil v šrote, sa po zreštaurovaní stal
jednou z najcennejších expozícií múzea. Súčasťou podujatia bol aj
medzinárodný festival šansónu Burning Garden v Záhrade Chavivy
Reik, koncert Štátnej opery v predvečer 29.8., ako aj bohatý kultúrny
program, ktorý v areáli Múzea SNP pokračoval až do podvečerných
hodín.
Celoslovenského podujatia sa zúčastnili aj mnohí sympatizanti
S MRŠ, ČsOL, Klubu generálov SR, Únie vojnových veteránov SR.

Slováci z Maďarska u nás
Dvojdňový poznávací zájazd v Štefánikovom rodnom kraji, organizovaný Komárňansko-Ostrihomskou župnou samosprávou v Maďarsku,
absolvovali kultúrni pracovníci žijúci a pôsobiaci v slovenských národnostných samosprávach a ich občianskych neziskových organizáciach v
miestach bydliska. Boli to aktivisti z Tardosa, Sílesu, Sárisápu, Oroslámu, Kestúca, Cívu, Dorogu a Tatabáne-Bánhidu.
Program im pripravil brezovský klub SMRŠ v spolupráci s obecným
úradom, evanjelickou farou a Múzeom MRŠ v Košariskách, s mestským
a farským úradom v Myjave, Gazdovským dvorom v Turej Lúke, s brezovskou Pamätnou izbou Dušana Jurkoviča a evanjelickým cirkevným
zborom. Nadšení hostia nešetrili pocitmi a slovami chvály nad tým, čo
videli a poznali.
Ich vedúca, Betka Szabóová, nám prezradila, že nadobudnuté skúsenosti využijú v pestrej spolkovej práci. Na otázku – čo je hlavnou úlohou národnostných samospráv v obciach so slovenským obyvateľstvom,
povedala: „Ich poslaním je zachovávanie dedičstva našich slovenských
predkov potomkami, hlavne jazyka a kultúrnych tradícií. K úlohám patrí
tiež zakladanie speváckych i tanečných telies (detských i dospelých), poriadanie vedomostných, recitačných a speváckych súťaží. Skoro v každej
obci sú pamätné domy, v ktorých si návštevníci majú možnosť pozrieť
vnútro vybavené tak, ako žili naši predkovia. Prevažne všetky prostriedky
na prevádzku dostávajú národnostné menšiny od miestnych samospráv.“
Peter Uhlík

KALIŠTE 2016
„Partizánska obec Kalište, ktorá v hrdinských a slávnych bojoch slovenského ľudu proti fašizmu zohrala významnú úlohu
,bola uznesením predsedníctva SNR zo dňa 21. februára 1961
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Toto rozhodnutie
bolo potvrdené vládou ČSSR č. 250 z 20. marca 1962.“
Malá podhorská osada Kalište so 42 drevenými domčekmi
sa stala dôležitým centrom „Partizánskej republiky“. Miestni
obyvatelia poskytovali pomoc partizánskym oddielom, za čo
18.marca 1945 fašisti 40 domov podpálili, 34 ľudí postrieľali
a upálili. Ostali len 2 domčeky s malou kaplnkou a cintorínom.
Osada nebola obnovená. V roku 1964 v dvoch renovovaných
domčekoch bola zriadená pamätná izba SNP.
Kalište mali pred vypálením 209 obyvateľov, ktorí sa neskôr
presťahovali do iných osád a obcí, najviac ich bývalo na Novom Kališti v Banskej Bystrici, ktoré aj mnohí z našich členov
S MRŠ pomáhali budovať.
13. augusta 2016 sa konalo na Kališti 11. STRETNUTIE GENERÁCIÍ, nad ktorým prevzal záštitu premiér SR Robert Fico.
Bohatý spomienkový program pre cca 3 tisíc účastníkov pripravili Oblastný výbor SZPB a Múzeum SNP v Banskej Bystrici
za pomoci mnohých kultúrnych organizácií, združení a spolkov,
ako aj mnohých spoluorganizátorov. Na podujatí sa stretli poslední žijúci obyvatelia Kališťa spolu so svojimi deťmi, vnukmi
a pravnukmi a v Sade života (vyše stovka vysadených mladých
stromčekov, symbolizujúca počet slovenských obcí, ktoré podobne ako Kalište boli vypálené počas nacistických represálií),
spolu s ostatnými účastníkmi demonštrovali túžbu žiť v mieri
a nepripustiť viac teror, násilie, vojnu a smútok pozostalých.
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Návšteva v Sarvaši
Pri exkurzii, ktorú usporiadali Slovenská evanjelická cirkev
a.v. v Prahe v spolupráci s pražskou Kollárovou a Štefánikovou
spoločnosťou v dňoch 6. – 10. júla 2016 sme navštívili aj dolnozemské mestečko Sarvaš. V zrekonštruovanej a rozšírenej budove, kde v roku 1898 maturoval Milan Rastislav Štefánik je dnes
slovenská škola s internátom. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi
v októbri 1991 v prítomnosti federálneho premiéra Mariána Čalfu, prvého podpredsedu slovenskej vlády Martina Porubjaka a federálneho veľvyslanca v Budapešti Ruda Chmela bola za účasti
veľkého množstva hostí, medzi inými i maďarského ministra bez
torby Nagya a členov Klubu slovenskej kultúry v Prahe odhalená
soška Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa.
Medzi hosťami bolo veľa Slovákov nielen z Dolnej zeme, ale
aj zo Slovenska, najmä zo Štefánikovej spoločnosti na Slovensku.
Slávnosť bola udalosťou pre celé toto dolnozemské mestečko,
ktorého prví kolonizátori prichádzali pred viac ako dvesto rokmi
zo severného Slovenska. Vtedajší starosta mesta pán Deméter sa
priznal tiež ku svojim slovenským koreňom, aj keď už nehovoril
po slovensky. Všetci sme sa cítili veľmi dobre. Boli sme spoločne
nadchnutí myšlienkou európanstva a začiatkami Višegrádu.
Vtedajší riaditeľ školy János Folytán pri tejto príležitosti podpísal dohodu o spolupráci medzi Slovenskou školou v Sarvaši a riaditeľom Domu slovenskej kultúry v Prahe Vojtechom Čelkom.
Aj po ukončení činnosti Domu slovenskej kultúry pokračovala
spolupráca medzi školou a Klubom slovenskej kultúry v zastúpení jeho tajomníčky Janky Halukovej. Spolupráca sa prejavovala
vzájomnými návštevami – nás Pražanov v Sarvaši a Sarvašanov
v Prahe.
Po smrti Jána Folytána sa riaditeľkou školy stala Zuzka Medvegyová. Za jej riaditeľovania s pomocou slovenskej a maďarskej vlády došlo k rozšíreniu školy, internátu a materskej škôlky.
Sarvašská škola už dlhé roky patrí k najlepším nielen medzi menšinovými školami, ale vôbec v Maďarskej republike. V priestoroch školy sú vystavené tablá absolventov, diplomy, fotografie
úspešných študentov, ktorí sa tiež do svojej školy pri návštevách
Sarvašu vracajú. Po odchode Zuzky Medvegyovej do dôchodku
sa stala sa riaditeľkou Zuzana Nemčoková, ktorá ďalej úspešne
vedie školu. Spolupráca medzi slovenskými spolkami z Prahy,
teraz zastúpenými najmä Spoločnosťou M. R. Štefánika, ďalej
pokračuje, z čoho obe strany majú úprimnú radosť.
Pri tohoročnej júlovej návšteve Sarvaša boli prítomní aj Tibor
Mótyán, predseda slovenskej samosprávy v Sarvaši a predseda
Svetového združenia Slovákov Vlado Skalský. Po spomienkovom akte položenia kvetín pokračovalo stretnutie v budove školy,
ktoré vyvrcholilo koncertom detí. Krásny súbor niekoľkých citár
pripravil program, ktorý doplnil spevácky zbor.
Milé prijatie a srdečná pohostinnosť nám ostala v mysli aj po
odchode do Budapešti.
Vojtech Čelko

Úsmevná príhoda
Úsmevnú príhodu nám zaslal náš sympatizant prof. Jozef
Bulla z Nitry: „Môj starý otec bol legionárom na ruskom fronte, kde ich navštívil M. R. Štefánik. Pri predstavovaní sa starý
otec v pozore predstavil: „Vojak Kapitán“ (Kapitán bolo jeho
priezvisko). Milan Rastislav Štefánik veľmi uvoľnene konštatoval: „Len tak ďalej, budete generál.“

Mohyla 10. výročia „ RČS 1918 – 1928“
Beňuš – lesná škôlka Drakšiar.
Piatok 28. októbra bol v kalendári vyznačený ako pamätný deň.
Slovensko si pripomenulo 98. výročie od vzniku prvej Československej republiky (ČSR), ktorá je často uvádzaná aj s prehodeným
slovosledom Republikou Československou (RČS). Význam tejto
udalosti spočíva v tom, že to bol začiatok cesty k dnešnému samostatnému Slovensku.
Teda už len dva roky zostávajú do jej okrúhlej storočnice, ktorú
budeme oslavovať 28.októbra 2018. Skupina 5-tich turistov na
dôchodku, chce využiť tento čas na vyhľadanie a zdokumentovanie čo najviac Jubilejných hájov, označených pamätnými kameňmi
s vysekaným textom RČS 1918 – 1928 a osadených do malého
skalnatého podstavca alebo do mohyly. Takto si v roku 1928, každá Štátna lesná správa na Slovensku veľkolepo uctila význam 10.
výročia vzniku ČSR (RČS) a súčasne zanechala odkaz pre dnešok.
Treba však uviesť, že za 88 rokov od tejto udalosti netradičné dreviny v Jubilejných hájoch prevažne pohltili agresívnejšie pôvodné
dreviny a Pamätné kamene, resp. mohyly sú ukryté v húštinách
alebo poškodené tak, že o nich verejnosť nič nevie. Z tohto dôvodu je náročné nielen ich vyhľadanie, ale aj základná oprava a
úprava okolia a všetko pre ich opätovné zviditeľnenie. Obrazovo slovným zdokumentovaním a publikovaním tejto činnosti sledujú
zapojenie lesníkov, turistov, verejnosť, na získanie ďalších informácií o týchto netradičných pamätníkoch.
Tejto činnosti sa venujú
už dva roky.
Doteraz sa im podarilo nájsť, opraviť a
zdokumentovať osem
Pamätných kameňov
(mohýl), ktoré nesú posolstvo nielen o mieste
Jubilejného hája, ale aj
o historickej udalosti.
Z toho šesť v okrese
Brezno a dve mimo v chotári obce Staré Hory a v Kremnických horách.
V jesenné ráno piatok 28. októbra vyrazili z Brezna 8 km hore
Hronom. Cieľ bol za obcou Beňuš, odkiaľ odbočili na sever 2 km
dlhou lesnou cestou k stredisku Lesných škôlok - Drakšiar. Informáciu o Jubilejnom háji a pamätnom kameni získali od vedúceho
strediska Milana Vlčeka. Privítal ich lesník Igor Leitner. Po vzájomnom sa oboznámení ich zaviedol k hornej - severozápadnej
časti areálu strediska, kde ostali priam zaskočení. Na ploche asi
400 m2 - 500 m2 sa pred nimi predstavil doteraz najzachovalejší Jubilejný háj. Medzi tam rastúcimi drevinami, ktoré sú odlišné
od okolitého, lesa lesný odborník Ján Morong spoznal mohutné
Jedle Dúglasky tisolisté, Tisy obyčajné, rôzne cudzokrajné Borovice, Duby zimné, lipy.. všetko stromy, ktoré svojimi základnými
rozmermi - výškou a hrúbkou kmeňa sami za seba hovorili, že boli
sadené pred 88 rokmi. Asi v strede tohto historického zeleného
kráľovstva bol povalený a v plazivom zimozeli polo ukrytý doteraz
najmenší pamätný kameň s vysekaným textom RČS 1918 – 1928.
Po krátkej porade s Igorom Leitnerom, ktorý poskytol aj čakan
s lopatou, sa dali do roboty. Najprv obkopať a vytiahnuť v zemi
utopený Pamätný kameň, postaviť ho na dôstojné miesto, ďalšími
kameňmi a kamienkami stabilizovať jeho polohu, patrične upraviť okolie a nakoniec Ján Zemko bielou priľnavou farbou obnovil
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a zvýraznil text RČS 1918 – 1928. Neostávalo nič iné len fotograficky zdokumentovať výsledný stav a zamerať polohu súradnicami
GPS 48.83771N 19.77984E
Zrejme bol spokojný aj lesník Igor, lebo vyslovil úvahu o zhotovení drevenej ohrádky okolo Pamätného kameňa. Nebolo by však
od veci, keby nejaká tabuľka hovorila návštevníkom aj o poklade
- Jubilejnom háji – vysadenom v roku 1928 netradičnými drevinami. Po vydarenej práci zaslúžená odmena v podobe spoločnej
fotografie pri obnovenom Pamätnom kameni.
Milan Kováčik, Milan Pivovarči

Štefánikův dopis Masarykovi
Milan Rastislav Štefánik se nikdy netajil svým vřelým vztahem
k T. G. Masarykovi a byl hrdý na to, že je jeho žákem. Koncem
září 1918 se Štefánik plavil na lodi do havajského Honolulu v nekonečných vodách Pacifiku a zjevně přemýšlel o vývoji válečných
událostí, které se již blížily svému vyvrcholení a také o Masarykově úloze v tragickém, ale zároveň nadějném konci válečného
konfliktu. Výsledkem jeho úvah byl dopis adresovaný Masarykovi z 28. září 1918, který byl uveřejněn v publikaci Vladimíra
Polívky Pamiatke Štefánikovej, vydané v roce 1929 v Lučenci.
Ani v něm neopomněl zmínit svůj obdiv k Masarykově osobnosti:
„Vy jste páteří celého organismu, hybnou silou jeho a živým pojítkem mezi národem doma a za hranicemi. Beneš a já jsme Vaši
plnomocní spolupracovníci. Poměr k Vám je určen jednak faktem,
že jste předsedou, jednak tím, že si uvědomujeme zvláštní postavení, které máte jako politický a mravní činitel doma i ve světě.“
„Výkonnou mocí Národní rady je více než stotisícová armáda.“
„Armáda nepozůstává ze zběhů, nýbrž z disciplinovaných národovců, kteří poslechli hlasu svého svědomí a příkazu povolaného
duševního štábu národa. Naši hoši nepopustili prapor nepříteli.“
„Historicky, mravně a nyní i formálně naše vojsko vede řádnou válku proti centrálním mocnostem a jejich přisluhovatelům
– Centrální mocnosti nepřiznávají našemu vojsku tento charakter
a tím chtějí odůvodnit hyenism a krutosti páchané na našich mrtvých a zajatých. V zajetí je také celý národ.“
„Československý národ nesloží zbraní, dokud hříchy spáchané
způsobem vojnou neodůvodněným na našich bratrech nebudou
potrestány.“
„Nedávám pozor na formu tohoto dopisu, Vy však víte, ať píši,
jak píši, že Vás miluji a k Vám lnu celou duší a že Vás znám a
dobře Vám rozumím.“
Vjíždím do Honolulu pod dojmem právě přišlé zprávy o kapitulaci Bulharska.
Cestu jsme měli normální.
Vroucně Vás objímá Váš
Milan Štefánik
(Na palubě Korea Maru 28. IX. 1918. Dopis a memorandum T.
G. Masarykovi, předsedovi Č. N. R.)
XXX
A ještě jedna Štefánikova myšlenka, tentokrát z cíle cesty:
„Masaryk je velký človek. On ma presvedčil o tom, že je možné
žit v pravde a pro pravdu. On vyviedol národ z mravnej kocoviny,
zo strečkovania, davši mu mravný ciel, pevný bod. Je ohromné
šťastie, že ho máme.
(1.X. 1918 v Honolulu)
Josef Kramář

BRADLO č. 72

Francúzsky rytier Ivan Akimov
z Meudonu
Pozná ho takmer celé Francúzsko. So svojim mládežníckym
rómskym folklórnym súborom „Kesaj tchavé“ ohromil dokonca aj
parížsku Olympiu. Strhujúce rómske piesne, tance, farebné kroje
a obdivuhodné výkony mladých Rómov z Kežmarku i jeho okolia
Vám svojim temperamentom vyrazia dych. Za tým všetkým je
rytier Čestnej légie Francúzska, syn bývalých ruských emigrantov, Francúz Ivan Akimov. Už dlhé roky takmer bez pomoci a povzbudenia trénuje s rómskymi deťmi zo zanedbaných sociálnych
podmienok tanec, spev a vedie celý súbor. Robí tak, ako Štefánik.
Z nemožného, možné. Svojou prirodzenou autoritou dokáže spolu
s manželkou Helenou z mladých Rómov vychovávať skutočných
rytierov ducha i tela. Vyrastal ako chlapec v parížskom Meudone, kde navštevoval tamojšie lýceum. Vyskúšal si aj záškoláctvo
a tak okolie hvezdárne, záhrada a blízke katakomby pozná veľmi
dôverne. Vtedy ani netušil, že sa pohybuje po stopách tamojšieho slovenského hvezdára M. R. Štefánika, ktorému po revolúcii
odhalili na námestí sochu. Vtedy ho prekvapilo, že Slovák Štefánik bol francúzskym generálom. Dnes už Ivan pomerne dôkladne
pozná život M. R. Štefánika a riadi sa jeho heslami. Je často aj
na rómskom gymnáziu v Kežmarku, odkadiaľ je aj najviac jeho
špičkových tanečníkov, spevákov a hudobníkov a kde pracuje ako
zástupkyňa školy jeho manželka. Milan Rastislav Štefánik je pre
ich školu veľkým vzorom pre dosiahnutie ušľachtilých túžob a
zosobnenie svojich vzťahov s Francúzskom. Rytiersky kríž dostal
Ivan Akimov prednedávnom priamo od francúzskeho veľvyslanca, ktorý zavítal do Kežmarku a upozornil domácich o Ivanovom
veľkom prínose nielen pre francúzsko - slovenské vzťahy, ale aj
pre jeho mimoriadne zásluhy v práci s rómskou mládežou. V Kežmarku sa pohybuje tento rytier nenápadne a skromne. Je predsa
umelcom nosiacim svoje klenoty vo svojej duši a nerád sa chváli.
Chvália ho rytierske činy vracajúce mladým ľuďom sebaúctu
a túžbu pre vykonanie veľkých a ušľachtilých cieľov.
Milan Choma

NOVÝ PAMÄTNÍK M. R. ŠTEFÁNIKA
10. novembra 2016 odhalili v rovnomennom parčíku
v Užhorode nový pamätník Milana Rastislava Štefánika.
Pamätník je dielom zakarpatského sochára Vasyla Romana.
Pamätník mohol byť odhalený vďaka podpore Slovenského
konzulátu v Užhorode a ukrajinsko-slovenskej organizácii
Družba Slovensko-Ukrajina.
Na odhalení pamätníka sa zúčastnili predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov, krajania, Užhorodčania.
Autor: Ivan Latko. Foto Sergej Myrdin

BRADLO č. 72

Starosti otca Štefánika
U nie veľmi početnej slovenskej inteligencie v druhej polovici 19. storočia bolo veľkou snahou dať svoje deti študovať.
A to aj vtedy, keď materiálne podmienky v rodine neboli práve
ideálne. Robiť si nejaké ilúzie o bohatstve našich učiteľov, farárov, drobných úradníkov by nebolo správne. Tak napr. Jozef
Miloslav Hurban, aby pomohol svojej početnej rodinke začal
popri farárstve gazdovať, Ján Lajčiak, aby získal peniaze na
vydanie svojho diela „Slovensko a kultúra“ zaoberal sa popri
farárstve obchodovaním s koňmi. Detí však bývalo v týchto
rodinách hodne. Karol Štúr v jednej televíznej inscenácii hovorí: „Nás, chudobných evanjelických farárov, Pán Boh najviac na deťoch požehnáva.“ Aj v rodine pána farára Pavla
Štefánika v Košariskách bolo detí požehnane. A snaha dať ich
(aspoň teda chlapcov) študovať bola veľká. Prichádzala starosť so zabezpečovaním potrebných financií. Jednou z možností
bolo obrátiť sa na trochu bohatších priateľov, či na nejaké inštitúcie, ktorí a ktoré nejaký ten groš mohli poskytnúť.
V archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice
v Martine môžeme nájsť list, ktorý nám predchádzajúce riadky ilustruje. Po prázdninách, 19. septembra 1896 pán farár
Štefánik sadol vo svojej fare v Košariskách za stôl a začal
písať list, ktorý začínal slovami: „Drahý priateľu! V nastávajúcu nedeľu, t. j. 27. t.m. prichodí mi vystrojiť môjho syna
Paľka na zverolekársku akadémiu do Budapešti a – v kapse
ani groša.“ A o kúsok ďalej: „V takomto krušnom položení
chápe sa človek každého stebielka nádeje, ktorá by mi mohla z biedy pomôct.“ List je adresovaný Josefovi Rotnáglovi,
českému národnému činiteľovi, slovakofilovi, predstaviteľovi
Československej jednoty, ktorá poskytovala pre slovenských
študentov štipendiá. Otec Štefánik sa ďalej v liste odvoláva na
ich stretnutie na Myjave, kde Rotnágl sľúbil, že „z národnej
pokladničky pre slovenských študentov“ jeho synom „dáku výdatnejšiu podporu vyprostredkuje“. Ďalej pán farár Štefánik
píše: „Nemaj mi, prosím Ťa za zlé, že na tento Tvoj priateľský
sľúb tak včasne osmeľujem sa Ťa upomenúť. Nečinil by som
tak, keby „vody nedočahovali mi až k samému hrdlu.“ Spolieham na Tvoju láskavosť a dávne naše priateľstvo, že touto
mojou úzkostlivou prosbou nepadnem Ti príliš na obtiaž. Urob
pre mňa čo Ti bude možno.“ Ďalšiu časť listu tvorí správa
pána farára o priebehu seniorátneho konventu, na ktorom sa
riešili niektoré národné otázky.
Vidíme teda, že našim národným dejateľom sa naozaj bolo
treba „každého stebielka nádeje“ ako píše Štefánik chytať, aby
umožnili svojim deťom študovať. Iste tak, ako v tomto prípade
zaobstarával otec Štefánik prostriedky pre syna Paľka, robil
tak i pre syna Milana Rastislava, nášho neskoršieho národného velikána. K synovi Pavlovi Štefánikovi dodajme, že neskôr
odišiel do Ameriky, Milan sa tam s ním stretol počas svojich
organizátorských ciest za našimi krajanmi v období prvej svetovej vojny.
A dodajme ešte k listu, že je písaný veľkým hrubým písmom
pána farára. Za jeho sprostredkovanie ďakujem svojmu synovi Mgr. Martinovi Michálkovi, MA. Citáty sú opravené podľa
dnešnej normy slovenčiny.
Martin Michálek
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Odporúčame do Vašej
pozornosti nové knihy
„Vzdelaní príbuzní“
je o osobnostiach, na ktoré by sme mali byť hrdí
Svoju novú knihu pomenoval Vladimír Leksa-Pichanič“ Vzdelaní príbuzní“. Jej názov nie je preklep a sú v nej príbehy našich vedcov, ktorí pre
ľudstvo počas niekoľkých storočí všeličo vyskúmali, objavili a vynašli.
Podľa autora kniha je o ľuďoch, ktorí nám vôbec nie sú vzdialení, aj
keď sme na nich pozabudli. Narodili sa alebo pracovali na Slovensku a v
rôznych oblastiach boli užitoční pre spoločnosť. Svojou prácou a vzdelaním nám zanechali dedičstvo a to predsa robia len príbuzní, čiže kniha je
naozaj o našich vzdelaných príbuzných. Len keď spoznáme a pochopíme,
čo pre nás ich odkaz znamená, môžeme zušľachtiť našu krajinu a zanechať niečo našim nasledovníkom.
Výber vedcov sa začína Paracelsom a Jeseniom. Podľa spisovateľa
švajčiarsky rodák Paracelsus bol najväčším alchymistom 16. storočia, aj
veľký cestovateľ, ktorý dvakrát nespal v jednej posteli. Pri svojom putovaní navštívil slovenské bane v Španej doline a Smolníku, keďže sa
zaujímal o drahé kovy. Ján Jesenský – Jesenius vošiel do histórie prvou
verejnou pitvou človeka, ktorú na cisárskom dvore Rudolfa II. v Prahe
počas niekoľkých dní v roku 1600 uskutočnil aj s odborným výkladom.
„Bola to doba, v ktorej nebolo jednoduché zverejňovať vedecké práce
a knihy boli prepychovou vzácnosťou. V súčasnosti sú milióny vedeckých
článkov voľne prístupné na internete. Väčšinu z nich nikto s bázňou nečíta,“ porovnáva autor podmienky v minulosti so súčasnými.
Zároveň pripomína, čo obdivuhodne vytvoril očovský rodák a vzdelanec Matej Bel, že prešovský imunológ Ján Adam Rayman ako prvý
Európan popísal vakcináciu proti kiahňam, že matematik, zememerač,
astronóm, vodohospodár, konštruktér, staviteľ, pedagóg a umelec Samuel Mikovíni si zriadil v bratislavskom byte na Laurinskej ulici observatórium a v roku 1735 založil v Banskej Štiavnici prvú banskú školu v
Uhorsku. Jeho sused z Ventúrskej ulice Johann Wolfgang Kempelen
odhaľoval pre Máriu Teréziu zbojníkov a okrem hracieho šachového automatu vedel zostrojiť všeličo. Lekár Ján Andrej Segner zasa objavil
koleso a venoval sa všetkým oblastiam prírodných vied, po ňom pomenovali asteroid i kráter na Mesiaci. Dobu výrazne predbehol aj rehoľník
a záhradkár Gregor Johann Mendel, ktorý pokusmi na hrachu v roku
1866 zistil zákony dedičnosti, jeden z najvýznamnejších objavov v dejinách – gény zapísané v DNA.
Čitateľ sa dozvie prečo sú po Štefanovi Anianovi Jedlíkovi pomenované ulice na Slovensku, čím bratia Hellovci preslávili Banskú Štiavnicu, prečo Pavol Olexík, ktorého portrét sa nezachoval, sa stal hlavným
epidemiológom Rakúskej monarchie a bol i šľachtiteľom kvetov. Tiež
čo vynašiel Philipp Leonard, kto bol Jozef Dekret Matejovie, čomu
sa venovali Štefan Kužela, Vladimír Košel i bratia Juraj a Pavol Iványiovci.
Vlastnými zážitkami autor komentuje dielo u ďalších osobnosti a porovnáva ich dobu so súčasnosťou. Takými sú Jozef Maximilián Petzval,
Dionýz Štúr, Andrej Kmeť, Izabela Textorisová, Vojtech Alexander,
Pavol Dobšinský, Mária Bellová, Vojtech Mucha, Aurel Stodola, Milan Rastislav Štefánik, Ľudmila Pajdušáková. Pripomína aj osud svetoznámeho vedca a vynálezcu patentov v oblasti telegrafie Jozefa Murgaša, ktorý nesmel učiť fyziku ani iné predmety v rodnej krajine. Preto
sa vrátil do Ameriky, kde všeličo vybudoval pre Slovákov na zlepšenie
ich života v cudzine.
Kniha vyšla vo Vydavateľstve Perfekt v roku 2013

strana č. 29

BRADLO č. 72

Naši jubilanti
Sedemdesiatnik PhDr. Vojtech Čelko
Nášho jubilanta poznám od 26.
októbra 1990, keď šéfoval Domu slovenskej kultúry v Prahe. Vtedy, pred
blížiacim sa 72. výročím vzniku ČSR,
bol v Štefánikovej sále Domu odhalený generálov reliéf a ja som vo funkcii
predsedu Výboru SMRŠ zastupoval
naše občianske združenie. Slávnosti sa
zúčastnilo veľa osobností československého politického i kultúrneho života.
Riaditeľ Čelko vo vtedajšej priaznivej
ponovembrovej atmosfére, spolu so svojimi spolupracovníkmi,
organizáciu akcie s noblesou zvládol. Tým dňom sa začala i naša
plodná, už štvrťstoročná spolupráca.
Nech to neznie neskromne, ale naše stretnutia nadobudli postupne punc pravidelnosti a vzájomného obohacovania sa. Presviedčal som sa o Čelkovej bohatej historickej pamäti, náramnej
kultivovanosti, didakticko-pedagogickej schopnosti učiť i publikovať, odborne riadiť i spájať. Priznám sa, že okrem rodiny a starých priateľov, tešil som sa do Prahy hlavne na neho a ľudí, s ktorými ma zoznámil, vracajúc sa domov duchovne vždy obohatený.
Doktor Čelko žil v Čechách už od roku 1964 a ani za socializmu v
Prahe „nedělal Slováka“, ale od počiatku až dodnes výdatne prispieval a prispieva do pokrokového československého politického,
kultúrneho a duchovného kontextu.
Najprv však fakty z jeho života: Narodil sa 26. 7. 1946 v Bratislave, po presťahovaní rodičov do Trenčína, absolvoval v tomto
meste základnú a všeobecnú vzdelávaciu školu s maturitou (dnešné gymnázium). V rokoch 1964-1969 študoval na FFUK v Prahe
odbor dejepis-hindčina. Univerzitu ukončil s červeným diplomom.
V roku 1969 sa stal ašpirantom Historického ústavu ČSAV a v
roku 1971 ašpirantom Orientálneho ústavu ČSAV. Po absolvovaní
ročnej vojenskej služby v Kutnej Hore (1972-73), zostal v nastávajúcom normalizačnom období bez odborného miesta a zamestnal sa v požičovni áut Pragocar. V rokoch 1974-1985 pracoval
v Mestskom múzeu Rumburk, ktoré bolo pobočkou Okresného
múzea Dečín. Počas dlhej múzeálnej praxe absolvoval i štvorročné externe štúdium muzeológie na Univerzite J. E. Purkyně v
Brne. V roku 1985 sa na pozvanie a doporučenie Jozefa Havaša
vrátil do Prahy a nastúpil na miesto vedúceho Oddelenia kultúrno-výchovnej činnosti Klubu slovenskej kultúry (KSK). Riaditeľom
Domu slovenskej kultúry (DSK) bol rokoch 1990-93. Tieto roky
považuje za najzaujímavejšie a profesijne najúspešnejšie vo svojom živote. Po premene DSK na Slovenský inštitút, následne po
reštituovaní jeho budovy pôvodným vlastníkom a činnosti KSK
v improvizovaných podmienkach, bol až do odchodu na
dôchodok zamestnaný v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
(1994-2008). Jeho verejné aktivity však tým neskončili, ale pomáhal všade, kde to bolo treba až do dnešných dní.
Vojtech Čelko má obrovskú zásluhu na prezentácii slovenskej
profesionálnej a amatérskej kultúry v ČR. V pražskom prostredí predstavil množstvo našich osobností z minulosti i súčasnosti
(scénické programy, prednášky, besedy, medailóny). V publicistike vzdával poctu demokratickým slovenským osobnostiam a čitateľom ich pravidelne pripomínal i v Bradle (M. Hodža, J. Letrich,

R. Fraštacký, M. Ličko, J. Jablonický, L. Ballek, I. Veľký, J. Pálka, M. Kvetko, B. Fuková, J. Havaš, B. Urbanová). Samozrejme,
v jeho vedomí dominuje M. R. Štefánik.
Ešte prv, než s priateľmi založil S MRŠ v ČR, výrazne sa pričinil o Štefánikov reliéf v sále bývalého Domu slovenskej kultúry
Praha (1990), o odhalenie jeho sochy v Sarvaši (1990), hlavne však
na pražskom Petříne (1994). Spolupracoval nielen s krajanskými
spolkami v Čechách, ale aj so spoločnosťami pomenovanými po
slovenských (J. Kollár, P. J. Šafárik) a českých politických autoritách (Masaryk, Beneš). Cítil preto nutnosť zaštítiť sa občianskym
združením, ktoré by ho oprávňovalo zastupovať „štefánikovcov“
oficiálne v českom prostredí. Hoci neformálne „spoločnosť“ na
pôde Klubu slovenskej kultúry fungovala, trvalo relatívne dlho,
než z faktického, prešla do stavu právneho. Stalo sa tak v roku
2004 a PhDr. Vojtech Čelko, ako zvolený predseda SMRŠ v ČR,
stal sa rozhodujúcim iniciátorom množstva jej aktivít.
A odvtedy, ním premyslené tri významné spomienkové slávnosti (májová, júlová a októbrová), uskutočňujú sa v dodnes trvajúcej podobe. V účasti na kladení kvetov k Štefánikovi na Petříne,
i v kultúrnom programe, spojili sa slovenské občianske spolky,
Spoločnosť MRŠ (v pražskom i duálnom zastúpení), ministerstvo
obrany ČR, Veľvyslanectvo SR v ČR, Slovenský inštitút v Prahe,
Český zväz bojovníkov za slobodu, Združenie čs. zahraničných
letcov, ČsOL a pracovníci Štefánikovej hvezdárne… Pre nás v
SMRŠ na Slovensku bolo dôležité, že okrem deklarovanej spolupráce sľúbili sme si s pražským dvojčaťom stály neformálny
kontakt, informovanosť a prepojenie aktivít. Táto snaha priniesla
i adekvátne pozitíva v oboch našich štefánikovských združeniach
(spomínané výročia, valné zhromaždenia, prezentácie kníh a publikácií, pomoc pri exkurziách jedným v Česku, druhým na Slovensku, účasť na seminároch, konferenciách a podobne).
Spoločnosť M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom
si veľmi váži záslužnú činnosť v šírení pravdivého odkazu M. R.
Štefánika PhDr. Vojtechom Čelkom, od roku 2014 našim čestným členom, o ktorom jeho dlhoročná spolupracovníčka Janka
Haluková povedala: „Či už ako spolupracovník alebo šéf, bol
predovšetkým skvelým a tolerantným človekom s rozsiahlymi
poznatkami a šírkou záujmov. S obľubou som ho našim hosťom
predstavovala ako novodobého Mateja Bela, ako nevyčerpateľnú
studnicu vedomostí z histórie, kultúry a politiky.“ S vysloveným
dekórom naprosto súhlasíme i my - priatelia a známi - vinšujúci
Vojtechovi Čelkovi k životnému jubileu hodne zdravia, chuti i síl
do ďalšej, pre naše spolky tej najprospešnej práce.
Ad multos annos.
Peter Uhlík

Cena Mesta Brezová pod
Bradlom za rok 2015 bola
Ing. Jánovi Tatarovi udelená za dlhoročnú aktívnu
prácu vo Výbore Spoločnosti
M. R. Štefánika.
Srdečne blahoželáme!
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NAŠI JUBILANTI
18.4
23.7.

50-ku oslávili
Ingrid Filipová z Brezovej pod Bradlom
Eva Kalafutová zo Spišskej Novej Vsi

55 narodeniny oslávili
3.9.
Táňa Grófová z Banskej Bystrice
14.12. Ivana Pavelková z Piešťan
6.1.
12.10.
16.10.
26.11.
20.11.

60-tich rokov sa dožili
František Sejut zo Spišskej Novej Vsi
Marta Rybová z Piešťan
Alžbeta Sovičová z Brezovej pod Bradlom
Pavol Masaryk z Piešťan
Marta Verébová z Prahy

65-te narodeniny si pripomenuli
15.4. Vladimír Bajza z Brezovej pod Bradlom
12.8. Marta Šmihulová z Košíc
24.10. Ján Pelach z Liptovského Mikuláša
5.7.
Mária Čellárová z Mýta pod Ďumbierom
15.8. Daniela Pšenicová zo Starej Turej
18.8. Zdeněk Chára z Partizánskeho
20.3.
23.6.
15.7.
15.7.
16.8.
17.8.
24.8.
9.8.
11.9.
30.9.
5.10.
21.10.
24.10.
12.11.
25.11.
15.12.

K 70-ke sme zablahoželali
Jánovi Šubovi z Brezovej pod Bradlom
Božene Reptovej z Brezovej Pod Bradlom
Tamare Dudášovej z Bratislavy
Viliamovi Markovičovi z Jablonice
Sergio da Tazzerovi z Talianska
Anne Valihorovej z Priepasného
Božene Michalkovej z Brezovej p. Bradlom
Viere Juranovej z Nitry
Márii Čurillovej zo Spišskej Novej Vsi
Žofii Masarikovej z Piešťan
Jánovi Cilíkovi zo Senice
Margite Zruttovej z Myjavy
Rudolfovi Tomašovičovi z Prahy
Elene Pavlíkovej z Trenčína
Alene Harušťákovej z Drietomy
Anne Stachovej z Moravského Lieskového

3.2.
9.6.
15.6.
8.7.
12.11.
1.12.
1941
18.12.

Kytica k 75-narodeninám patrila
Františkovi Hosovi zo Spišskej Novej Vsi
Anne Pavelkovej z Brezovej pod Bradlom
Milanovi Kostercovi z Brezovej p. Bradlom
Ivanovi Čulekovi z Prievidze
Ľubici Naďovičovej z Trenč. Stankoviec
Jiřímu Eggovi z Trenčína
Štefanovi Kubíkovi z Piešťan
Lidmile Němcovej z Prahy

18.2.

80-tich rokov sa dožili
Ján Jorík z Brezovej pod Bradlom
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8.3.
18.8.
21.9.
13.12.
30.12.

Eva Nikšová z Bratislavy
Oľga Palanská z Nitry
Ján Chrapan z Bratislavy
Ivan Capek z Myjavy
Stanislav Hrabovský z Lubiny

K 85-tim narodeninám sme blahoželali
6.8. Emílii Pikartovej z Myjavy
1.9.
Viere Škrinárovej z Prievidze
29.9. Márii Paľovej z Košíc
7.12. Danielovi Kolénymu z Krupiny
90 rokov zdobí od
16.11. Milana Cocha z Prahy
3.11.

95-tich rokov sa dožil
Martin Janec z Bratislavy

Všetkým oslávencom, členom a sympatizantom
S MRŠ, čitateľom BRADLA
srdečne blahoželáme!
(Ak došlo k zámene mien, neuverejneniu gratulácie členom S MRŠ
resp. niekomu sme blahoželali nevhodne – ospravedlňujeme sa.
Mohlo sa tak stať aj vinou komunikácie s členmi S MRŠ).

Pripomenuli sme si…
26.7. nedožité 90. narodeniny Juraja Králika
3.10. nedožité 115. narodeniny Mileny Rozsypalovej
27.11. nedožité 95. narodeniny Alexandra Dubčeka
10.12. nedožité 95. narodeniny Karola Pšenicu
120. výročie narodenia (24. 10. 1896) a 25. výročie
úmrtia (30. 11. 1991) Jána Papánka
15.8. 10. výročie úmrtia JUDr. Antonína Suma
80 rokov od narodenia (5. 10. 1936) Václava Havla a 5
rokov od jeho úmrtia (18. 12. 2011) - bol Čestným šlenom SMRŠ od roku 1991.
„V každom človeku je samozrejme prítomný
život vo svojich bytostných intenciách: v každom je kus túžby po vlastnej ľudskej dôstojnosti,
mravnej integrite, slobodnej skúsenosti bytia,
transcendencii „ sveta súcien“; každý ale zároveň vo väčšej či menšej miere je schopný zmieriť
sa so „ životom v lži“, každý sa nejako prepadá
do profánneho zvecnenia a účelovosti, v každom je kúsok ochoty rozpustiť sa v anonymnom
dave a pohodlne s ním tiecť riečišťom preudoživota“. (z eseje „Moc bezmocných“)

S láskou spomíname…
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Spomíname a pripomíname si
JUDr. ANTONÍN SUM (⁕ 1919 – † 2006)
Antonín Sum sa narodil 31. januára 1919 v Prahe.
Začiatkom 20-tych rokov býval v Amerike, kde jeho otec
pracoval na veľvyslanectve. Tam ho Jan Masaryk poznal
ako malého chlapca. Neskôr ako syn generálneho konzula
vo Viedni, študoval na tamojšom gymnáziu, maturoval však
v Prahe, kde neskôr vyštudoval právnickú fakultu KU. Po zavrení VŠ počas vojny pracoval ako notársky úradník. Zúčastnil sa sokolského a skautského domáceho odboja a pražského povstania. Po promóciach v januári 1946 sa stal úradníkom
na Úrade predsedníctva vlády. 14. septembra 1947 nastúpil
na Ministerstvo zahraničných vecí a stal sa osobným tajomníkom Jana Masaryka, ktorým bol až do Masarykovej smrti. (10.
3. 1948). V zápätí ho 11. 3. 1948 prepustili z MZV.
8. 11. 1949 bol Antonín Sum zatknutý a v roku 1950 odsúdený na 22 rokov za velezradu. Hrozil mu i trest smrti, od
ktorej ho zachránil svojimi známosťami a príhovormi jeho priateľ, hudobník dr. Emil Ludvík. Vo väzení zostal do roku 1962.
Až v roku 1968 sa dočkal rehabilitácie. Bol zastáncom teóerie
Masarykovej „demonštratrívnej samovraždy“ jako „predmet
doličný“ ukazoval ministrovu bibliu, ktorú mal Jan po otcovi T.
G. Masarykovi, založenú tam, kde bola 10. 3. 1948 otvorená,
pri jej nájdení na Masarykovom nočnom stolíku - „posolstvo
ku Galaťanom“, podčiarknuté boli nasledujúce slová sv. Pavla:
„Ovoce pak Ducha jestiť: láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střídmost, ... Neboť kteříž jsou
Kristovi, ti své tělo ukřižovali...“). V rokoch 1962 – 1968 pracoval ako stavbár a kominár, hoci hovoril 5 svetovými jazykmi.V
roku 1969 bol zvolený za starostu Českého junáka, pracoval v
združení YMCA, v spolkoch, ktorým sa venoval už jeho otec.
V roku 1995 bol zvolený za jedného z podpredsedov Masarykovho demokratického hnutia. Spoluzakladal Společnost
Jana Masaryka. Je držiteľom mnohých vyznamenaní, napr.
Cs. válečního kříže 1939, francúzskeho Národného rádu za
zásluhy, Radu TGM. Roku 2003 mu bol prepožičaný prezidentem Václavem Klausem Řád T. G. Masaryka III. triedy.
Bol čestným členom Spoločnosti M. R. Štefánika od roku
1999. JUDr. Antonín Sum bol skromný, nenáročný a nezištný
človek. Bol ženatý, mal tri deti.
Zomrel 15. augusta 2006 v Prahe.
- mg -
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potom v zastúpení manželkou Vilmou i v Piešťanoch. A keď
sa všetko vydarilo podľa jeho predstáv, prežíval tichú radosť,
ktorú vycítil len ten, kto jeho introvertnú dušu bližšie poznal.
Pokiaľ bol ešte v dobrej fyzickej kondícii, absolvoval s členmi SMRŠ viacero zájazdov po stopách generála Štefánika a
na cestách prispieval do programov svojou harmonikou, ba v
niektorých navštívených chrámoch i hrou na organ.
Posledný raz sa autor tohoto článku stretol so zosnulým
vlani, počas výletu členov brezovského klubu S MRŠ do Banskej Štiavnice a Antola. Len na skok to potom bolo do Sebechlebov-Starej Hory, vinohradníckej osady, pamiatkovej
rezervácie ľudovej architektúry a vinohradníckych pivníc, vykopaných v sopečnom brale (tuf) už v 16. storočí. Tam, na
priestore pred Kaplnkou sv. Urbana čakali nás Petrovovci ako
sprievodcovia dobre pripraveným programom k poznaniu tamojšieho genia loci. Keď sme sa s Jankom po koštovke vína
v dobrej nálade lúčili, ani vo sne nás nenapadlo, že je to naše
posledné stretnutie. Už len internetom sme si preposielali
poštu o sebe, ale ten posledný email od jeho manželky bol už
kruto stručný a jasný.
Janko náš, mali sme Ťa úprimne radi a budeš nám veľmi
chýbať. Česť Tvojej pamiatke!
Peter Pavel Uhlík
Česť ich pamiatke!

ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV
25.6.
5.10.

JÁN PETROV (25. 7. 1940 – 21. 10. 2016)
Smutná správa prišla zo Šiah, že v tamojšej nemocnici
po ťažkej nemoci zomrel vo veku 76 rokov emeritný pedagóg
hudby pán Ján Petrov, milý a dobrý človek úprimnej kresťanskej viery. Jeho pohreb sa konal 25. októbra v Dudinciach za
účasti najbližšej rodiny, priateľov a známych, početných obyvateľov mestečka i širokého okolia. Medzi kondolujúcimi nechýbali ani členovia miestneho klubu S MRŠ, kam zosnulý po
dlhé roky patril, SR SMRŠ a veľa priateľov.}
Profesne bol Ján Petrov učiteľom základnej umeleckej školy v Sliači a po novembri 89‘ desať rokov riaditeľom podobnej
inštitúcie v Dudinciach. Tam sa, v oblasti umenia a svojho životného smerovania, ako kostolný kantor (organista a spevák)
i dirigent zmiešaného spevokolu, zapojil do zborovej činnosti
ECAV. A boli to práve jeho speváci, s ktorými obohatil programy valných zhromaždení SMRŠ v Brezovej pod Bradlom, a

14.10.

4.11.

Prof. RNDr. Ondrej Baláž z Bratislavy vo
veku 94 rokov
Dr.h.c., Ing. Michal Kováč CSc.
(5.8.1930 – 5.10.2016)
Čestný člen S MRŠ od roku 1993
„Ak nie je vláda pravdivá, bude také
skôr či neskôr celé obyvateľstvo. Nechcem veriť, že keď urobíte morálne nevyhnutný skutok, že to môže
byť skutok negatívny. Napriek tomu,
čo všetko sa potom stalo (po prejave
v parlamente v marci 1993) hovorím aj
dnes, že to bolo treba urobiť a malo to
zmysel.“
sa rozlúčili na brezovskom cintoríne
s dlhoročnou členkou Annou Gavorovou,
ktorá opustila svojich blízkych vo veku
82 rokov
sa konal pohreb brezovskej členky Anny
Dodrvovej, ktorá zomrela vo veku 88 rokov
Česť ich pamiatke,
česť ich statočnému životu!
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Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

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

tlačiareň
Piešťany
www.pnprint.sk

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za finančné
dary, zaslané od júna 2016 do konca novembra 2016:
•
•
•
•
•
•
•

Z Banskej Bystrice: Kataríne Dobrotovej,
Z Bratislavy: Branislavovi Tvarožkovi,
Z Brezna: Tomášovi Abelovi,
Z Košíc: Daniele Hricovej,
Z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi,
Z Brezovej pod Bradlom: Ivanovi Bzdúšekovi,
Trnavskému samosprávnemu kraju, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, COOP Jednota Senica, Mestu Brezová pod
Bradlom, Varana si s.r.o., DWC Slovakia a.s.
• Za 2% asignačnú daň, ako aj všetkým nemenovaným darcom,
ktorých nevieme identifikovať. V budúcnosti prosíme túto skutočnosť oznámiť.
Ďakujeme!

NEPREHLIADNITE

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo

DOPISOVATEĽOM BRADLA
Milí čitatelia a priaznivci Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom • Termín uzávierky príspevkov do
i v mene správnej rady Spoločnosti zaželal požehnané,
č. 73 je 31. máj 2017.
šťastné a veselé vianočné sviatky, prežité v kruhu svo- • Fotograﬁe posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
jich blízkych a v novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia,
– nezmenšujte ich!
Božej milosti, lásky, pokoja a spokojnosti.
• Texty neupravujte do viacerých

Jozef Božik, predseda S MRŠ, členovia SR SMRŠ
a redakcia časopisu Bradlo

stĺpcov na jednej strane, jednotlivé články píšte v poradí ako
majú nasledovať za sebou!
Ďakujeme

Objednanie časopisu BRADLO sa každoročne obnovuje.
Kluby objednávajú časopis hromadne a uhradia celý finančný obnos za
klub na účet S MRŠ; jednotlivci mailom a podobne zašlú príslušný obnos
za kalendárny rok na účet S MRŠ.
Číslo účtu SMRŠ: SK03 0900 0000
0000 3724 3196 a do informácií napíšte svoje meno a priezvisko.
Predplatné na jeden kalendárny rok
je 5,00 €
(2 čísla, ktoré je potrebné uhradiť
najneskôr do konca marca prísl.
roku.)

OSPRAVEDLNENIE
V časopise Bradlo č. 71 na str.
3 nedopatrením vypadol odsek s menami ďalších čestných
členov SMRŠ: Ing. Jána Maniačka, doc. Branislava Lacka, Tamary Dudášovej, Zory
Kedrovej a Ladislava Balleka.
Za tento nedostatok sa všetkým
ospravedlňujeme.
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